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Vėzdai spaudoje
Tautos mėgsta sportą — vienos vienokį, kitos kitokį. Saky

sime, ispanai ypač mėgsta bulių rungtynes, kanadiečiai — ledo 
ritulį, amerikiečiai — beisbolą ir krepšinį, šiauriečiai — slidžių 
sportą ir 1.1. Ką gi labiausiai mėgsta lietuviai? Krepšinį? Taip, 
tai gana populiari sporto šaka, bet nevisiems prieinama. Yra dar 
viena “sporto” šaka, žymiai senesnė už krepšinį Lietuvoje, tai 
— rungtynės spaudoje. Jau nuo seno lietuviškoji periodinė spau
da yra tapusi idėjinių, politinių, religinių varžybų arena. Dar 
daugiau, toji spauda panaudojama net asmeninėm sąskaitom su
vesti. Jei valdančiam plunksną kas nepatiko, pyks koresponden
ciją laikraščiui! Paliestasis atsikerta dar aštriau ir pakyla triukš
mas, kurio pasiklausyti sulekia laikraščio skaitytojai. Panašiai 
vyksta su vadinamomis “diskusijomis”. Retai kada jos pasiekia 
akademinį lygį. Įsibėgėję diskusininkai skaitytojų akivaizdoje taip 
įkaista, lyg būtų rungtynių arenoje. Diskusijos tampa aršia kova, 
o žodžiai — vėzdais. Sekančiam lietuviškąją spaudą koktu darosi 
radus tokius “perlus”, kaip “avinas”, “buožgalvis”, “demagogas”, 
“komunaras” ir pan. Kai girdi tokius terminus išgėrusių būre
lyje, tai dar gali išsiaiškinti, bet kai tai skaitai kaikurioje spau
doje, nebėra kuo pateisinti.

★ ★ ★
Ko gi tad trūksta? Išsilavinimo? Neatrodo. Iš rašančiųjų 

matyti, kad išsilavinimo yra, žinojimo nestinga, bet trūksta vidi
nės kultūros, tam tikro džentelmeniškumo. Sakoma, kad mūsų 
rašantieji išėjo iš kaimo, bet kaimas iš jų neišėjo. Galimas daik
tas, kad tas kaimas mūsuose giliai įaugęs ir laikosi atkakliai. 
Kaikurie netgi bando kurti teoriją, kad lietuvių misija vakarie
tiškoje kultūroje yra įnešti tam. tikro bemiškumo, kaimietišku- 
mo. Deja, tokia teorija mažiausiai galime imponuoti. Jeigu ame
rikiečiai ar kanadiečiai imtų skaityti lietuviškus laikraščius, neabe
jotinai nusistebėtų jų praktikuojamu “sportu”. Juo nesidomi ir 
jaunoji lietuvių karta, įpratusi prie kitokio pobūdžio spaudos, ku
rioje nėra vėzdų. Galimas dalykas, kad vyresniajai kartai dar 
ir dabar patinka vėzdų kalba bei stilius. Jeigu jo niekas nemėgtų, 
savaime išnyktų. Atrodo, yra asmenų, kurie sąmoningai tą vėž- 
dinį stilių palaiko. Tai matyti pvz. kad ir humoristiniuose leidi
niuose ar bandymuose. Norima vadinti humoru, bet tikrovėje 
tai švaistymasis vėzdais. Galbūt dėlto humoristiniai bandymai ligi 
šiol ir baigėsi nesėkmingai. Išskyrus Ant. Gustaitį, iš dalies dr. 
Aliūną, humoras neilgai tesireiškė, nes nebuvo humoras. Tai ma
to ne tik senimas, bet ir dar skaitantis jaunimas. Vyresniosios 
kartos rungtynės laikraščių puslapiuose jaunimui darosi svetimos 
ir net keistos.

★ ★ ★
Kol vyresnioji karta sėdi laikraščių redakcijose, neatrodo, 

kad mūsų spaudos etinis lygis pagerės. Į redaktorių, leidėjų, 
bendradarbių atsakingumą buvo apeliuota jau nekartą.* Dar visai 
neseniai veiksnių konferencija Vašingtone ir kultūros kongresas 
Čikagoje savo nutarimuose kreipėsi į spaudą, pageidaudami di
desnio atsakingumo. Deja, pagerėjimo nematyti. “Tautinis spor
tas” — kova spaudoje praktikuojama su nemažesniu uolumu. 
Vienintelė priemonė jam sumažinti — skaitančios visuomenės 
reakcija. Kai leidėjai pajus, kad visuomenė reikalauja augštes- 
nio lygio spaudos, bus priversti pasitempti. Dar daug kas remia 
lietuviškąją spaudą iš tautinės pareigos, norėdami palaikyti savą 
spausdintą žodį, bet kai pamatys, kad tas žodis smukdinamas* 
nustos jį rėmę. Be to, visa laisvųjų lietuvių spauda laikosi dau
gelio žmonių didelėm pastangom. Dar daug kas skiria jai visas 
savo jėgas, kad lietuviškasis žodis išeivijoje neužgestų. Bet ar 
visų tų pastangų tikslas sudaryti sąlygas vėzdams spaudos pusla
piuose? Ar tai mūsų spaudos misija išeivijoje? Anaiptol! Lietu
viškoji spauda yra kasdieninė tautinės ir krikščioniškos mūsų 
žmonių gyvybės gaivintoja. Ir tai ypač dabartiniu metu, kai išei
vija pasiekė gana kritišką savo gyvenimo tarpsnį, kai reikalingas 
tvirtas tautinis solidarumas ir sąmoningumas. Dar daug kas įieš
ko savoje snaudoje dvasinės atramos. Jeigu jos čia nebus, spauda 
negalės atlikti savo uždavinio. Dėlto spauda negali paskęsti smul
kiuose ginčuose, asmeniniuose apsisvaidymuose. Jos misija — būti 
švyturiu laisvo gyvenimo kryžkelėse. Pr. G.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

AMERIKOS DOLERIO ŠEŠĖLIS
Rūpesčių Kanadai gali atneš

ti JAV prez. L. B. Johnsono 
planas sumažinti savo krašto iš
laidas užsienyje ir tuo būdu su
tvirtinti amerikietišką doleri. 
Kanadai Amerika parodė išskir
tinį dėmesį, iš anksto painfor
muodama Floridoje atostogau
jantį premjerą L. B. Pearsoną 
ir finansų min. M. Sharp Otavo
je. Pastarojo nuomone, didelių 
sumažėjimų amerikiečių inves- 
tacijose Kanadoje netenka lauk
ti. Pernai investuotoji suma sie
kė anie bilijoną dolerių ir buvo 
trečdaliu mažesnė už 1966 m. 
investacijas. Kadangi sumažini
mams bus taikomas 1965-66 m. 
vidurkis, šiemetinis amerikiečių 
kapitalas greičiausiai taip pat 
bus bilijonas dolerių. Naujų pa
jamų Kanadai gali atnešti gau
sesni turistai iš JAV. Suvaržy
mai daugiausia bus taikomi 
tiems kraštams, su kuriais JAV 
turi nuostolingą prekybini ba
lansą ar dėl kitu įsipareigojimų 
juose palieka dideles doleriu su
mas. Amerikos-Kanados prekių 
anvkaitom dolerių perteklių 
ga,,rm Vašingtonas.

Kanados federacinė vyriausy
bė surengė valstybines laidotu
ves buvusiam generaliniam gu- 
bf'’~’1nrin Vincentui Massey, 
viešnagės metu mirusiam Ixm- 
done Bntanimie. Velionis bu
vo nir-«aris Kanados atstovas

1926-30 m., kai Ota
va pradėm megzti savarankiš
kus diplomatinius rvšuis su nž- 
ęienin t’-aš‘u sostmėmis 1936- 
46 m. V. Vassev ėio Kanados 

r pirtie; Londone bet 
ii išbars1'o o naskvri-
mac iofnni’1 ffeneraliniu guber
natorium 1952 m., nes jis buvo 

pirmasis Kanadoje gimęs kara
lienės vietininkas. Šias pareigas 
1952-59 m. velionis panaudojo 
kanadiečių vienybei sutvirtinti, 
lankydamas tolimiausius Kana
dos užkampius ir padarydamas 
net 180.000 mylių. Sakoma, jis 
buvo pirmasis Kanados guber
natorius. perskridęs šiaurės aši
galį. Nors V. Massey mėgino 
kurstyti tautinio pasitikėjimo 
bei prestižo ugnį kanadiečių šir
dyse. jis pats buvo konservaty
viu pažiūru politikas. Tai liu
dija kad ir ši jo kalbos ištrau
ka: “Pagrindinė kanadiečių 
jungtis yra karūna, simbolizuo
janti visa, kas geriausia ir gra
žiausia. Jos dėka kiekvienas ka
nadietis yra lygiateisis tarpusa
vio santykiuose." Tais laikais į 
tokūis pareiškimus dar neraga
vo Kvebeko prancūzai, nekreipė 
dėmesio ir gen. De Gaulle Pran
cūzijoje. Velionies V. Massey 
la’dotuviu aneigose Otavoje da- 
Iwavo vvriausvbės atstovai, už
sienio diplomatai, kariuomenės 
daliniai. Jo nalaikus specialus 
traukinvs amžinam poilsini nu
vogė i Port Hone miestelį On
tario ežero pakrantėje.

Vania nenakantos banga su
kėlė nrez. De Gaulle, nauiame- 
tinėie kalboie nasveikines 
“nroncūm tauta Kanadoje”, šį 
in išsireiškimą smarkokai kriti
kavo Parvžiaus snauda įžiūrė
dama nauja naska+a Kvebeko 
separatistams atsiskirti nuo Ka- 
na^nę.

Šimtmečio metai nEimsU-ų hm 
vn užhsicrfi nfje Eederanimo nar- 
lompntn rūmu Otavoje N. Metų 
jcv-tkarėce. T^Vilmiip Halvvavo 
<mHornatnriiis R Mmhener. vals- 
tvbės sekr J. LaMarsh. šimtme-

Baltijos jūros žvejaiDailininkė A. Skirutytė

Knygos = kaip bombos
VAKARUS SLAPTAI PASIEKĖ RANKRAŠTIS, ATSKLEIDŽIĄS SOVIETINIŲ RAŠYTOJŲ KOVĄ

Po rašytojų Siniavskio ir Da
ntelio raštų, slaptai pergaben
tų į Vakarus ir čia paskelbtų, 
pasirodė jau ir kitų panašių lei
dinių. Naujausia sensacija* — 
ukrainiečio Vijačeslovo čorono- 
vilio rankraštis, slaptai pasiekęs 
Paryžių ir Torontą. Jį patikrino 
slavistai — prof. B. R. Bociur- 
kiv Albertoje ir prof. Z. Brze
zinski Niujorke. Plačią informa
ciją apie jį paskelbė buvęs 
Maskvoje torontiškio dienraščio 
korespondentas P. Worthingto- 
nas “The Telegram” dienraš
tyje.

Rankraščio autorius
V. čornovilis, 29 m. amžiaus, 

sėdi darbo stovykloje, bet jo 
raštai jau rengiami spaudai lais
vajame pasaulyje. Autorius, gi
męs prieš II D. karą, subrendo 
po Stalino mirties ir “asmens 
kulto” laikotarpio kaip reikiant 
nepatyrė. Kaip jaunosios kar
tos žmogus, prisidėjo prie rašy
tojų, kovojančių už žodžio lais
vę. 1965 m. Ukrainoje buvo su
imta 20 rašytojų ir šiaip intelek
tualų. V. Čornovilis dalyvavo 
teisme, kuris įvyko Lvove, kaip 
Klevo televizijos reporteris. Ry
šium su byla jis parašė eilę pro
testo laiškų sovietinėm įstaigom. 
Mat. buvo ne tik intelektualas, 
bet ir kompartijos veikėjas — 
vietinio Komsomolo sekretorius. 
Jis turėjo drąsos ne tik raštams 
rašyti, bet ir teisme pasipriešin
ti. kai buvo šaukiamas liudyti 
prieš suimtuosius. Jis tai pada
rė remdamasis tvirtinimu, kad 
uždaras teismas yra nelegalus, 
kad tuo būdu pažeidžiamas “so

čio komisaras J. Fisher ir 10.000 
otaviečių minia. Kalbėtojai pri
siminė sukaktuviniais metais 
mirusius gubernatorius — G. 
Vanier. V. Massey — ir ragino 
kanadiečius siekti naujų laimė
jimų antrajame šimtmetyje.

Kandidatai i liberalų parti
jos vadus gali išryškinti Vakarų 
Kanados liberalų konferencija 
sausio 21-22 d*. Winnipege. 
Jiems bus sudaryta galimybė 
tarti žodį konferencijos daly
viams. jeigu savo kandidatūrą 
bus paskelbę iki sausio 20 d. 
Spėjama, jog jau šią savaitę to
kį pranešimą gali padaryti susi
siekimo min. P. Hellyer ir Kve
beko provincijos liberalų pirm. 
E. Kierans. Jais gali pasekti ir 
finansų min. M. Sharp, vakari
nės Kanados liberalų favoritas. 
Nova Scotia liberalų konferen
cija įvyks šį savaitgalį, o Onta
rio liberalai suvažiavimą rengia 
vasario viduryje. Siu pasitarimų 
pagrindinis tikslas yra vado 
klausimas, nes provincijų libe
ralai turi nutarti, kaip jie bal
suos visuotiniame partijos su
važiavime Otavoje.

Laivyno, kariuomenės ir avia
cijos sujungimo deklaracija bus 
paskelbta vasario 1 d. šios trys 
ginklu rūšys tada vadinsis bend
ru Kanados ginkluotųjų jėgų 
vardu. Naujoji uniforma bus 
įvesta vėliau, kai bus užbaigti 
su ja dabar daromi bandymai. 
Ja nuoš naujai priimtas ir pa
skelbtas ženklas. Specialiomis 
progomis kariuomenės ir avia- 

atstovams bus leidžiama 
dėvėti senąsias uniformas.

(Nukelta į 9-tą psl.) 

cialistinis teisėtumas”. Tada V. 
čornovilis pats buvo apkaltin
tas pagal baudžiamojo kodekso 
172 paragrafą už atsisakymą liu
dyti teisme. Bet ir šiuo atveju 
V. Č. atsikirto, sakydamas, esą 
neteisėta kaltinti ką nors už at
sisakymą dalyvauti neteisėtoje 
byloje. Už tai jis 1967 m. lap
kričio 15 d. Lvovo teisme gavo 
3 metus darbo stovyklos. Dar 
prieš bausmės vykdymą jis su
skubo parašyti knygą “Dvide
šimt nusikaltėlių portretų”.

Laužoma konstitucija
V. čomovil m^o knygoje pa

brėžia, kad; thr,- Ką sovietinė 
konstitucija laiduoja, įstatymai 
draudžia. Pvz. konstitucija lai
duoja žodžio, spaudos, susirin
kimų, procesijų bei demonst
racijų laisvę, o kriminalinio ko
dekso* 62 paragrafas praktiškai 
visa tai paneigia. Anų dvidešimt 
nuteistų intelektualų jokia vals
tybė negalėtų apkaltinti, išsky
rus Kiniją ir Albaniją. Vieni nu
teistųjų buvo sugauti skaitant 
užsienio knygas, kiti buvo para
šę straipsnių apie “sovietinį tei
sėtumą”, treti skaitė veikalus, 
išleistus dar prieš revoliuciją, 
ketvirti savo straipsniuose cita
vo popiežių Paulių VI, praz. Ei- 
senhoweri arba ukrainiečių kla
sikus. Po 6-8 mėnesių tardymo 
visi prisipažino “kaltais” ir bu
vo nuteisti iki 6 metų darbo sto
vyklos.

Bausmės už anekdotus
Savo knygoje V. Čornovil ra

šo: “Kaltinimai už ankedotų pa
sakojimą . . . padės radikaliai iš
spręsti butų krizę didmiesčiuo
se. Uolus kriminalinio kodekso 
62 paragrafo taikymas įgalins 
atsakinguosius pakelti kacetų 
gyventojų skaičių iki Stalino lai
kų lygio ar net jį pralenkti.” 
Dabartinių sovietinių valdovų 
laikyseną esą galima taip nusa
kyti: “Visos opozicinės tenden
cijos ir visi veiksmai mūsų ša
lyje yra laikomi buržuazinės 
propagandos ir žvalgybos agen
tų įtakos padarais. Jeigu netikė
tai slaptosios magijos dėka bur
žuazinis pasaulis staiga išnyk
tų. įsiviešpatautų gerovė. Bepu
siu kaimiečių (pasas reikalingas 
kelionėms krašto viduje. Red.), 
pasmerktų visam gyvenimui 
dirbti kolchozuose, likimas stai
ga taptų amžina laime.”

“Buržuaziniai nacionalistai”
Toliau V. čornovil rašo: “Iš

tisus penkerius metus ištikimai 
studijavau marksizmą-leninizmą 
universitete ir ką tik išlaikiau 
magistro egzaminus iš marksi- 
nės-lenininės filosofijos. Pripuo
lamai pateko į mano rankas uk- 
rainietiška knyga, išleista užsie
nyje. ir už tai esu kaltinamas 
kaip buržuazinis nacionalis- 
tas ... Arba, jeigu paskaitau 
brošiūrą iš Pekingo, tampu Mao- 
tsetungo pasekėju ... Jeigu pa
klausau per radiją popiežiaus 
kalbos, pasidarau jėzuitu ...”

“Neabejotinai marksizmo - le
ninizmo ideologija yra tvirtesnė 
už buržuazinę. Ir visdėlto mūsų 
šalyje skaitymas knygos, išleis
tos Vakaruose, laikomas teismi
niu nusikaltimu. Mūsų knygos 
ir laikraščiai, kritikuoją kanita- 
lizmą. buržuazinį nacionalizmą 
ir dabartinę kapitalistinę poli

tiką, lengvai gaunami paštu 
JAV, Kanados ir kt. kraštuose. 
Ten galima netgi skaityti laik
raščius iš Ukrainos (“Visti z 
Ukrainy”), spausdinamus Kieve 
ir specialiai skirtus ukrainie
čiams išeiviams, nes ten skelbia
mos atrinktos žinios — specia
liai eksportui ... Argi galimas 
dalykas, kad nemarksistai, ge
riau suprato marksizmo-leniniz
mo tiesas kaip mūsų vadai...? 
Argi uždraudimas skleisti idėjas 
nereiškia jų stiprumo ir kėlimo 
jų patrauklumo?”

Skelbiamoji laisvė
Pasak V. čomovilio, rašyto

jai laikomi “liaudies priešais”, 
o žmogžudžiai, vagys, apgavikai, 
kaip ir Stalino laikais, “visuo
meninėm apraiškom”. Knygos 
iš užsienio Sov. Sąjungoje lai
komos bombomis. Skaitymas už
draustos knygos, kuri Vakaruo
se laisvai gaunama, “mūsuose 
baudžiamas kaip už žmogžu
dystę.”

“Ir didžiausia medžiaginių 
turtų gausa be laisvos minties 
bei valios nesudaro komunizmo. 
Greičiau tai reiškia kalėjimą, 
kur padidinamas davinys ...”

Esą skelbiama, kad Sov. Są
jungoje komunizmas tampta tik
rove. “ ... galbūt mūsų karta 

įgyvens skelbiamo komunizmo 
sistemoje, panašiai, kaip dabar 
gyvename skelbiamoje suvere
ninėje respublikoje, turime 
skelbiamas laisves ir skelbiamą 
socialistinę teisę. Bet istorija 
jau nekartą paneigė principą, 
kad tikslas pateisina priemones. 
Teisinga visuomenė negali būti 
sukurta teroru, sunaikinimu ci
vilinių polinkių žmonėse ... Ne
tinkami metodai iškreipia ir pa
tį tikslą . ..”

Tai žodžiai drąsaus autoriaus, 
kuris juos patvirtino savo asme
ninės laisvės netekimu.

Kloipėdos žvejys ruošiosi žūklei

JAV PREZ. L. B. JOHNSONAS PASKELBĖ FINANSINIUS 
SUVARŽYMUS krašto išlaidoms užsienyje sumažinti. Amerikiečių 
firmoms Australijoj, Japonijoj, Kanadoj ir Europos kraštuose įsa
kyta sumažinti metines investacijas iki 65% 1965-66 m. išleistos 
sumos. Jos taipgi turės grąžinti į JAV didesnę pelno dalį. Šie 
varžtai nėra taikomi ekonominiu atžvilgiu atsitikusiems kraštams, 
kurių gerovė priklauso nuo amerikiečių investuojamo kapitalo. 
Valstybės departamentas turės jieškoti būdų amerikiečių kariuo
menės išlaidoms užsienyje apkarpyti. Turistai raginami atsisakyti 
nereikalingų ir nebūtinų kelionių į Europą. Šių priemonių prez. 
L. B. Johnsoną privertė griebtis kasdien didėjantis spaudimas do
leriui ir numatomas atsiskaitymo su užsienio kraštais keturių bili
jonų dolerių deficitas 1968 m.< 
Tikimasi, kad diržo susiverži
mas Amerikai sutaupys apie tris 
bilijonus dolerių, sustabdys spe
kuliaciją auksu ir grąžins įpras
tinį pasitikėjimą doleriu. Ameri
kiečių kapitalo sumažėjimą pir
miausia turėtų pajusti V. Euro
pos valstybės, ypač Prancūzija, 
kurioje turistai išleisdavo di
džiules doleriu sumas.

Naujų vilčių taikai Vietname 
atstatyti teikia Š. Vietnamo vi
cepremjero Nguyen Duy Trinh 
per Hanojaus radiją pasakyta 
kalba, kurioje jis prasitarė, jog 
jo vyriausybė pradėtų derybas, 
jeigu amerikiečiai sustabdytų 
bombardavimus ir kitus kari
nius veiksmus. Panašią mintį 
kartoja iš pasaulio sostinių į 
Vašingtoną siunčiamos diploma
tų telegramos. Atrodo, jose esa
ma tiesos, nes komunistinės Ki
nijos spauda jau pradėjo šaukti 
apie JAV ir Sovietų Sąjungos 
suokalbį. Vašingtonas tuo tarpu 
vengia betkokių skubių įsiparei
gojimų, norėdamas patikrinti š. 
Vietnamo komunistų nuoširdu
mą.

Princas N. Sihanoukas pa
skelbė, kad amerikiečių kariuo
menės daliniams bus leista vy
tis’ iš P. Vietnamo į Kambodiją 
besitrankančius komunistų par
tizanus ir š. Vietnamo karius. 
Anksčiau jis grasino, kad tokiu 
atveju Kambodija šauktųsi ko
munistinės Kinijos savanorių. 
Vašingtonas į Kambodiją siun
čia JAV ambasadorių Indijoje 
Chester Bowles naujiems pla
nams aptarti.

Sonetų Sąjunga įteikė notą 
JAV-bėms, protestuojančią prieš 
“Pereslav-Zalessky” laivo apga- 
dinimą bombomis Haifongo uos
te. Laivo įgulos nariai nenuken
tėjo. Vašingtonas šio incidento 
negalėjo nei patvirtinti, nei at
mesti, nes tą dieną Haifongas 
buvo bombarduotas. Atsakyme 
Maskvai pabrėžiama, jog lakū
nams jau seniai yra duotas įsa
kymas nebombarduoti užsienio 
valstybių laivų Šiaurės Vietna
mo uostuose. Iš kitos pusės, 
primenama, jog dalis rizikos 
tenka tų laivų kapitonams, plau
kiantiems į bombarduojamus 
uostus.

Čekoslovakų kompartija atlei
do iš sekretoriaus pareigų Sta
lino garbintoją A. Novotny ir 
naujuoju savo vadu pasirinko 
Maskvoje mokslus ėjusį slova
ką Aleksandrą Dubceką. Trintis 
kompartijos centriniame komi-

tete vyko jau keletą mėnesių. 
Spėjama, jog L. Brežnevo prieš
kalėdinė kelionė į Prahą kaip 
tik turėjo tikslą surasti ir pa
tvirtinti visiems priimtiną A. 
Novotny įpėdini. Pastarajam 
buvo paliktos jokios galios netu
rinčios prezidento pareigos. Ofi- 
fialiame komunikate diplomatiš
kai skelbiama, jog prezidento ir 
kompartijos sekretoriaus postus 
dėl perdidelio darbo krūvio nu
tarta atiduoti dviem partiečiam.

Maskvoje teisiami rašytojai A. 
Ginsburgas, J. Galanskovas, A. 
Dobrovolskis ir V. Laškova. Du 
kaltinami Vakaruose išleidę 
knygą, paskelbusią rašytojų A. 
Siniavskio ir J. Danielio teis
mo dokumentus ir dalį protesto 
laiškų sovietų vyriausybei. Teis
mas turėjo prasidėti gruodžio 11 
d., bet buvo atidėtas. Kaltina
muosius ginantys advokatai pra
nešė suimtųjų šeimoms, jog by
la svarstoma šią savaitę. Jie 
yra pasirinkę tuos pačius advo
katus, kurie drąsiai gynė A. Si- 
niavskį ir J. Danielį 1966 m., 
bet pralaimėjo, nes sprendimas 
iš anksto buvo padarytas Krem
liuje. Papildomomis žiniomis, A. 
Dobrovolskis ir V. Laškova lei
do' literatūrini pogrindžio žur
nalą “Feniksas 66”. Visiems tei
siamiesiems taikomas įstatymo 
paragrafas, draudžiąs antisovie- 
tinę propagandą bei agitaciją. 
Šis teismas yra sukrėtęs Mask
vos rašytojų bendruomenę. Apie 
100 intelektualų pasirašė raš
tą, reikalaujantį viešo teismo. 
Buvusio užsienio reikalų min. 
M. Litvinovo anūkas Paulius Lit
vinovas kreipėsi į premjerą A. 
Kosyginą, primindamas, kad 
šiuo atveju jau yra pažeista 
konstitucija, nes suimtieji be jo
kio teismo kalėjime jau buvo 
išlaikyti daugiau kaip 11 mė
nesių. Į šį kaltinimą A. Kosy
ginas nieko neatsakė. Prie teis
mo pastato tylų protestą reiš
kia suimtųjų giminės ir arti
mieji.

Dr. Ch. Barnardas Cape 
Town, P. Afrikoje, sėkmingai 
atliko antrą širdies perkėlimo 
operaciją. Kraujo išsiliejimu 
smegenyse mirusio mulato C. 
Kaupto širdį gavo 58 m. amžiaus 
dantų gydytojas P. Blaibergas. 
Perkeltoji širdis šį kartą darbą 
pradėjo be elektrinio smūgio 
pagalbos. L. Vaškanskis su mer
ginos širdimi išgyveno 18 parų. 
Skrodimo metu buvo nustatyta, 
jog į kapus jį nuvarė plaučių 
uždegimas. Naujajam pacientui 
naudojamos švelnesnės priemo
nės susilpninti kūno procesui, 
atmetančiam svetimą organą. — 
Ketvirtą pasaulyje širdies per
kėlimą atliko amerikietis chi
rurgas dr. N. Shumway Stan
ford ligoninėje Kalifornijoj. Jo 
pacientas — Mike Kasperak. 55 
m. darbininkas.

Diktatoriaus F. Castro Kuba 
tradiciniu paradu atžymėjo revo
liucijos devintąsias metines. Sa
vo ilgoje kalboje F. Castro bu
vo priverstas pripažinti salą už
griuvusius ekonominius sunku
mus. Didžiausią problemą suda
ro naftos trūkumas. Nors kas 
dvi dienos Kubon atplaukia so
vietų tanklaivis su nafta, jos ne
pakanka elektrinėms ir kasdie
ninio gyvenimo poreikiams. Ku
ba jau buvo priversta pajudinti 
karo reikalams skirtas naftos 
atsargas. F. Castro paskelbė, jog 
bus įvestos naftos normos civi
liams automobilių savininkams 
ir netgi valdžios pareigūnams

Prancūzijos prez. De Gaulle 
gegužės mėn. lankysis Rumuni
joje. Šis io vizitas gali atnešti 
nauju problemų Kremliui. Mask
vos ir Bukarešto santykiai iau 
ir taip vra gerokai itemoti. Šią 
įtampą prez. De Gaulle gali dar 
labiau padidinti, mesdamas lais
vos Rumunijos šūkį ir įtaigoda
mas didesnį savarankiškumą.

(Nukelta į 9-tą psl.)
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slapyvarde, savo raštų, kitas ru- dūrė priėmimo patalpoje, žmo- 
sų rašytojas Andriejus Siniavs- ua su sūnumi nebežinojo ką be
los, už tą patį “nusikaltimą” bu- sakyti vyrui ir tėvui, nes per 
vo nuteistas 7 metam, ši rusų ra- vieną valandą visko negalima 
šytojų byla savo laiku sukrėtė išpasakoti, o greta stovįs sargas 
visą pasaulį. tau kiekvieną minutę gali rik-

Danielio žmona, paskutinį ’• • pasibaigė! Tad 
karų aplankius s^vo ^r,,

tnmoTp' kuri svarbiausi? Nėra laiko pasirink-
ti. Tuo tarpu Danielis sako: “Sa- 

* Katalikų ir anglikonų teo- - * Buffalo katalikų katedroje, tė r y. kurį Zeit” ““ ^ve, žiūjėkLKaip
togų pasitarimai vyksta Maltos JAV, bus konsekruojamas epis- atsLudė % ^trumpintai ’ — J* & Da'
saloje Valetas mieste. Dalyvau- kepalų vyskupas. Tai pirmas F mėlis atrodo apgailėtinai. —
ja iš abiejų pusių 30 teologų, toks įvykis. P J • “Kaip jauties? Kaip tavo ranka
Jie paskirti popiežiaus Pauliaus * “Pax Romana” kongresas Ilga kelionė ir ausis?” —- /‘Su mano ausim
VI ir anglikonų arkivyskupo M. šaukiamas Filadelfijoj 1968 m. jj išsiruošė j savo paskutinę
Ramsey. Du ankstyvesnieji pa- rugpjūčio men. 17-23 d. Numa- keiįone nas vyra i kaceta už Iš jos teka pūliai, skauda galvą 
sitarimai įvyko Gazzadoje, Ita- tomą 300 atstovų iš 55 tautų. 225 myliu nuo Maskvos Mor- nuo triukšmo dirbtuvėje. Mes 
H joj, ir Taplow; Britanijoj. Pa- Pagrindinė tema — “Keturi davos srityje. Valstybės saugu- dirbame 15 minučių, paskuįei- 
aiškėjo, kad ligšioliniai pasita- skurdo veidai”. “Pax Romana” mo „ulk ‘gardinas leido jai su name pakvėpuoti tyru oru. Prieš 
rimai vienybės linkme buvo sėk- yra tarptautinė katalikų inte- aplankyti kalinį Jos metus aš skundžiausi savo liga,
mingi. Ruošiamas bendras pra- telktualų ir studentų organiza- jr^g^ paskolino pinigu visa padaviau kelis prašymus, bet — 
irkZfcoim'xc iv nnrtliVAnn .kllriniA d^lwDllia IT llAtll- bėgiojo iš krautuvės į jotoų pasekmių”. - “Kaip su

Icpaiitiiva rkiplrHžirni crpriQiicia It HlHlStll. Tyls. As IlCbC-1 
maieto ii^ m^\iv uždirbu pinigu pirkti papildomo kalonngiausią maistą. Jie nupir- j ~

ko bilietus, viską sudėjo į dvi krautuvėje, tad gali su-
kuprines, vieną maišą prikrovė • • • 
knygų, jdejo kelis indus su bul
jonu, kuris perrūgo ilgoje kelio
nėje. Maisto ji turėjo tiek, kad 
jeigu būtų buvę leista kalinį 
laižyti tris dienas, trise nebūtų 
jo suvalgę.

Daug vargo turėjo pakelti abu 
keleiviai ligi pasiekė stovyklą, 
nes nuo paskutinės geležinke
lio stoties dar kelios dešimtys 
mylių ligi kaceto, -kurį tegalima 
pasiekti tik pripuolamai kursuo
jančiais sunkvežimiais, į ku
riuos šoferiai nenori priimti ka
linius lankančių keleivių, nes 
jiems už tai gresia įvairios baus
mės. Kai įkalnėn bekopiąs sunk
vežimis sulėtina greitį, tokie ke- 
leiviai sumeta į jį savo maišus ir 
lipa, nepaisydami keiksmų ir 
‘grasinimų, nes nėra kitos išei
ties. Tokios kelionės su pertrau
kom 'trunka po kelias dienas. 
Kartais pakelėje reikia visą pa
rą laukti sunkvežimio, juoba, 
kai bailus šoferis ar pikti sar
gybiniai po kelis kartus tokius 
keleivius išmeta.

Tame rajone yra 4 stovyklos. 
Viena .moterų, pro kurią praėjo 
Danielienė su sūnumi. Moterų 
stovykloje švelnesnė drausmė ir 
sargybiniai be šunų. Kalinės at
rodo baisiai. Danielienė praėjo 
pro jas nuleista galva. Jos ne
šioja bjaurius ūkininkų batus, 
kurie sunkūs kaip akmenys. Vi
sos vilki juodai pilkas unifor
mas. Jų veidai tamsūs ir dul
kini.
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nešimas popiežiui ir anglikonų cija, kurioje dalyvauja ir lietu- 
arkivyskupui apie pasitarimų re- viai.
zultatus ir abiejų Bendrijų vie- * Pirmasis tarptautinis dialo- 
nybės atstatymo galimybes. gas tema “Evangelija ir Bend-

* Apaštalų Petro ir Pauliaus 
kaukolės, kurios lig šiol buvo 
gerbiamos kaip relikvijos, Ro
mos archeologės Margaritos 
Guardacci nuomone, nesančios 
tikros. Per kasinėjimus 1950 m. 
po šv. Petro bazilika buvusi ras
ta tikroji šv. Petro kaukuolė — 
fragmentai.

* Jugoslavijoj katalikų laik
raštis “Glas Conciia”, įsteigtas 
1962 m., pralenkė komunistų 
laikraštį “Borba”. Pirmasis turi onn nnn 

rija” įvyko Ziuriche, Šveicari
joj, tarp liuterininkų ir kata
likų.

* Amerikoje katalikų univer
sitetai nutarė sudaryti federaci
ją, per kurią vyks pasikeitimai 
studentais, pasidalinimas kny
gomis. Glaudus bendradarbiavi
mas pagerins finansinį stovį ir 
pakels mokslo lyg.

* Sudarytas penkerių metų 
planas išstudijuoti bei paruošti 
bendrą šv. Rašto tekstą, panau
dojant autentiškiausius šalti
nius. Sumanymą remia popie-

* Pietų Amerikos vyskupai 
prašo popiežių leidimo įvesti 
nuolatinius dijakonus, be kurių 
pagalbos nebeįmanoma aptar
nauti dvasinių reikalų, šis opus 
klausimas bus svarstomas Bogo-

mingai paminėjo 125 metų įstei- _ -> *1 ' n j • T •

L.' Raimonda.
* Olimpinių žaidynių, kurios 

įvyks 1968 m. spalio 12-17 d. 
Meksikoje, kapelionu paskirtas 
kun. J. Nagle, amerikietis.

★ PlrvaHnm rivacrninlriia lai-

ekumeninės dvasios, nutarė iš
dalinti 49.000 hektarų žemės 
ūkininkams, šiuo duosnumu pa
sinaudos apie 1000 šeimų.

* Madride buvo susirinkę iš 
visos Ispanijos vienuolijų virši
ninkai svarstyti vienuoliško gy
venimo moderniajame pasauly
je.

* Dijakonas šiais laikais ne
turi būti nei vicekunigas, nei 
zakristininkas — pareiškė pran
cūzas dijakonas R. Scalier, tu
rintis žmona ir dvi dukreles. 
Vienoje televizijos programoje 
jis nušvietė dijakono vaidmenį, 
primindamas, kad kunigai nesi
keltų į puikybę, nežiūrėtų į di- 
j akomis kaip į žemesnį luomą, 
kaip į papildomus tarnus, bet 
kaip į pilnateisius bendradar
bius, veikiančius vyskupo ži
nioje.

* “Taikos vilkstinė”, suside
danti iš šešių automobilių, iš
vyko iš Romos skleisti taikos 
tarp tautų. Numatyta padaryti 
20,000 mylių, pasiekiant Kini
jos sostinę Pekingą.

* “Karas visada nežmoniškas” 
— pareiškė katalikai, protestam 
tai ir stačiatikiai Prancūzijoj; 
dėlto jis turi būti panaikintas.

* Vietoj kalėdinių dovanų V. 
Vokietijos katalikai, kardinolo 
Frings raginami, surinko 200.- 
000 DM ($50.000) paremti Indi
jos katalikams. Delhi mieste 
bus pastatyta nauja bažnyčia.

* Berlyno sieną, kuri buvo
pastatyta 1961 m., perbėgo iš 
komunistų valdomos R. Vokie
tijos į laisvę 25.000 žmonių; 63 
nušauti. ' ,

190,000.
* Indijos premjerė Indi ra žius Paulius VI.

Gandhi pranešė parlamentui, 
kad nebus daugiau įsileidžiami 
misijonieriai iš užsienio. Indijos 
misijonieriai patys gali atlikti tą 
pati darbą.

♦ Notre Dame universitetas 
Indianoje, JAV, 1967 m. iškil- toje, vyskupų sinode, š.m. va

sarą.
* Dvidešimt žymių profesijo- 

nalų įšventinta kunigais Ispani
joj. Tarpe jų yra gydytojų, ad
vokatų, inžinierių, profesorių, 
karininkų iš įvairių pasaulio 
kraštų — Venecuetos, JAV, Ko
lumbijos, Italijos, Peru, Ispani
jos, Čilės, Airijos, Kanados žr 
Meksikos. Dr. C. Sarabia, mek
sikietis, buvęs kariuomenės gy
dytoju 15 metų, įsijungė į“Opus 
Dei” organizacijos veiklą, atvy
ko į Romą ir Laterano univer
sitete baigė teologijos mokslus. 
J. Flander — amerikietis, che
mijos profesorius Harvard uni
versitete. David Sands — kana
dietis, matematikos profesorius, 
filosofijos daktaras. Inž. F. La
zaro —ispanas, filmų gaminto
jas. Inž. U. Piccini, italas, mine
ralų specialistas. Jie visi baigė 
teologijos mokslą ir tapo kata
likų kunigais.

* Montrealio arpivyskupijos 
kunigai per savo draugiją iš
reiškė pageidavimą, kad vieton 
atsistatydinusio arkivyskupo 
kardinolo P. E. Leger nauju ar
kivyskupu būtų parinktas atsi
klausus kunigų nuomonės. Ati
tinkami raštai pasiųsti apaštališ
kajam delegatui Otavoje. Kai- 
kurie jų paskelbti vietinėje 
prancūzų*spaudoje. Iš jų maty-, 
ti, kad kunigai nori tokio arki
vyskupo: pakankamai jauno, su
gebančio įkvėpti visą aridyys-' 
kupiją, turinčio glaudų ryšį su 
žmonėmis, realisto ir ateitį pra
matančio, suprantančio dabar
ties problemas, galinčio pasi
rinkti kompetentingus bendra
darbius, inteligentiško, visiems 
atviro ir sutinkančio ejti vysku
po pareigas bent 10 metų.

* Hong Kongo katalikai jau
čia komunistų grėsmę. Didžioji 
gyventojų dalis yra katalikai. 
Iki šiol vadovavo europiečių ku
nigai. Dabar konsekruotas vys
kupu kinietis kunigas Pranciš
kus Chen-ping Hsu. B. M.
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Nemokamas | namus pristatymas.

tą raštą parodė man ir nusi
juokė.

dėjėjas nėra vien kabinetiniai 
pareigūnai. Juk viršininkas ar 
jo padėjėjas kartais išvykdavo į

RUSŲ RAŠYTOJO JUUAUS DANIELIO ŽMONA LANKO VYRĄ KACETE
Vyrų stovyklos dar labiau at jie sako .

Jie
Bet

mėnesių. Motina su sūnum ne
gali išvykti, nes joks sunkveži-

Po to sekė pasikeitimas pasta
bom apie draugus. Danielis mė
gino aiškinti, kad nedideli skaus
mai nereikšmingi, kad reikalas 
eina ne apie jo likimą. Prašyti 
papildomos pasimatymo valan
dos būtų beprasmiška, nes apie 
svarbesnius dalykus kalbėti ne
įmanoma. Yra stovykloje kali
nių, įteikusių 500 prašymų.

— Baigti pasimatymą!
Dovanos uždraustos
Žmona prisiminė užmiršusi 

pasakyti vyrui, kad pirmoje pa
talpoje buvo priversta palikti 
dėžutę cigarečių. Jiedu paslėpė 
4 apelsinus kišenėse. Sargai kaž
kaip užmiršo juodu iškrėsti 
prieš pasimatymą. Žmona pa
klausė sargą, ar ji gali vyrui 
įteikti cigaretes. Jis nepa
sakė nei taip, nei ne. “Eik 
į pirmąją patalpą!” Tai nebuvo 
pirmas jos apsilankymas —

•tį praleido lankytojų kambary
je. Ten nėra šviesos, nei van
dens.

Giminių atsilankymas pas ka-, 
linius laikomas pedagogine prie
mone, kaip ir naudojimasis 
krautuve ar dovanų gavimas. 
Kaliniai gali viso to netekti už 
darbo normų neišpildymą, už 
netinkamą elgesį administraci
jos atžvilgiu.

Du prašymai
Danielienė, nepaisydama to, 

kas buvo įvykę, sekančią dieną 
įteikė du prašymus: kad leistų 
jai vienai pasimatyti su vyru ir 
kad leistų jos dovanas jam įteik
ti. Stovyklos komendantas jai 
pranešė, kad Danielis neteko 
privilegijos pasimatyti vienas. 
Ji prašo raštiško atsakymo, ta
čiau taisyklės iš jo to nereika
lauja — užtenka žodinio pareiš
kimo. “Tamsta turėjai vienos 
valandos pasimatymą, o dabar 
turi išvykti”. Jokio paaiškinimo, 

dieną, kad gautų oficialų raštiš
ką atsakymą į savo prašymus — 
atsisakė išvykti ligi jį gaus.

— Gerai, ar pašaukti polici
ją? — šaukite. Aš nejudu ligi 
negausiu atsakymo.

“Piliete Danieliene! Jūsų pra
šymas buvo svarstytas. Asmeni
nis pasimatymas su jūsų vyru 
neleidžiamas, nes buvo prasi
žengta lankymosi, taisyklėm. 
Perdavimas dovanų jam -taisyk
lių nenumatomas. Stovyklos ko
mendantas Annenkovas.”

Tuoj po to kaceto pareigūnai 
pasodino juos į sunkvežimį, ku
riame ji su sūnum buvo vienin
teliai keleiviai. Už kelių minu
čių dingo už horizonto stovyklos 
barakai ir bokštai. Ten Danielis 
turi lengvą darbą: siuva piršti
nes. Tai jau trečias jo išmoktas 

kių krovėju, paskūikasyklų dar
bininku, o dabar jis privalo per 
dieną pasiūti 57 pirštines. Lais
voje dirbtuvėje tose pačiose są
lygose nustatyta norma — 27 
pirštinės. Tuo būdu atėmimas 
privilegijų yra pateisinamas dar 
nepadarius “nusikaltimo” — 
normos neišpildymo. Stovyklos 
administracija gali naudotis 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Sargas paprastai nepasako ne, 
ir žmona pradeda tikėti, kad 
leis. (Toks yra jų. įprastinis el
gesys, nes pasakSįfe ne, žmonos amatas. Iš pradžių jis buyo pre- 
ima verkti, maldauti, laužytis ir................. * ” ’
sunku jas išvesti pro duris). At
sidūrusi pirmoje patalpoje, ji 
vėl prašo leidimo įteikti cigare
tes. Nesulaukdama atsakymo, ji 
ir sūnus, išima iš kišenių keturis 
apelsinus ir padeda šalia ryšu
lėlio.

— Ne, tai draudžiama. — Bet 
gal galima apelsinus? — Nelei
džiama!

Į Gyvenimo "trupiniai ir pipirai
J. VAIČELICNAS(Tęsinys iš pr. numerio) kaip ir visos, buvo nusavinta 

komunistų-bolševikų.
Komisahii civilius drabužius 

siūdavo geriausiasPanevėžio siu
vėjas Petrauskas. Kartą atvy
kau pas tą siuvėją, nes norėjau, 
kad jis man pasiūtų eilutę, nors 
ir iš paprastos medžiagos. Jis 
sakėsi esąs perkrautas komisa
ro darbais — jam siuvąs 17-ją 
eilutę, nors dar nebuvo praėję 
6 mėnesiai nuo komisaro atvy
kimo į Panevėžį. Jam komisaras 
už eilutės pasiuvimą sumokąs 
oficialią kainą ir per komisaria
to aprūpinimo skyrių išrašąs 
leidimą pirkti degtinei* kuri bu
vo 4-5 kartus vertingesnė už 
oficialią eilutės pasiuvimo kai-

imirnu pui^Udiuiiid davau kokiai valandai
Pik. Gaušas į tarnybą atvyk- /dviem per savaitę.

davo keletą minučių po 8 vai. f 1944 m., kai bolševikai 
Jis prieš 8 vai. tarnyboje nepa
sirodydavo. ir dėlto, kad nepa
statytų į nemalonią padėtį savo 
tarnautojų, kurie atvykdavo į 
darbą vieną kitą minutę prieš 
8 vai.

Karo metu, kai kraštas buvo 
vokiečių okupuotas, tarnautojų 
pareigingumas buvo sumažėjęs. 
Daug darbų buvo susiję su oku
pantų nuostatų vykdymu, o tar
nautojai gaudavo mažus atlygi
nimus. x

Mes su pulkininku buvome 
susitarę taip. Jis iš ryto Į tar
nybą atvyksta anksčiau už ma
ne, -bet popietinėmis valandomis 
jis kartais iš savo įstaigos išvyk
davo anksčiau. Aš likdavau įs
taigoje iki 4 vai.

Vieną dieną į tarnybą atvykau 
15 minučių po 8 vai. ir išgirdau 
naujieną. Aštuntą valandą ap- ___ ______
skrities viršininko įstaigoje lan- nuotaikomis, 
kėši Gebietskomisaro vertėjas 
Behrent ir patikrino įstaigos 
tarnautojų punktualumą. Virši
ninko sekretorius A. šaudė apie 
tai paskambino pulkininkui, ku
ris į įstaigą atvyko 5 minutes po 
8 vai. Po'keleto dienų gavome 
iš Vidaus Reikalų Tarėjo minė
tojo Behrento pranešimo nuo
rašą. Jame, tarp kitko, buvo pa
žymėta: “... man išeinant iš ap
skrities viršininko įstaigos, ap
skrities viršininko padėjėjas dar

Vėl

Viena batų dirbtuvė-artelė, 
kuri buvo sudaryta prie bolševi
kų, komisarui siuvo prabangius 
medžioklės batus. Tos dirbtuvės 
vedėjas sakė, kad komisaras pas 
juos užsakęs jau 14-tą batų porą. 
Kasmet iš Panevėžio cukraus 
fabriko komisaras užsisakydavo 
maišą cukraus — 100 kg, o iš 
“Maisto” fabriko — mėsos ga
minių.

Vokiečiai nebadavo
Nežiūrint, kad vokiečiai turė

jo savas maisto ir drabužių kor
teles, kurios buvo daug vertin
gesnės už vietos gyventojų kor
teles, turėjo ir savas krautuves, 
prie kurių būdavo užrašas — 
“Nur fuer Deutsche” — tik vo-

1944 m., kai bolševikai 
puolė Lietuvą, pik. Gaušas su 
šeima pasitraukė į Austriją, j 
Grąžo miestą, o 1945 m. pra
džioje persikėlė į pietinę Vo
kietiją, į Kempteno miestą. 
1949 m. jis su šeima atvyko į 
JAV ir apsigyveno Čikagoje. Mi
rė 1964 m. kovo 15 d. Palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse.

Gebietskomisaras — 
nacionalsocialistas 
Panevėžio Gebietskomisaria- 

tas (apygarda) buvo įkurtas kiek 
vėliau už kitus komisariatus: 
Vilniaus, Kaimo, Šiaulių. Gal 
ir dėl tos priežasties toje apy
gardoje buvo išžudyti visi žydai, 
kurie nesuskubo pabėgti, pasi
slėpti. Kituose komisariatuose 
dalis žydų buvo palikta dar
bams. Vokiečiai žydus žudė pa
gal savo numatytą planą, nesi
skaitydami su vietos gyventojų

Panevėžio Gebietskomisaria- 
tas įsikūrė apskrities savivaldy
bės naujuose rūmuose. Apskri
ties viršininko ir savivaldybės 
įstaigos turėjo iš tų namų išsi
kelti ir prisiglausti Tėvų mari
jonų vienuolyne.

Vokiečių Gebietskomisarai 
buvo pareigūnai, kurie vykdė 
vokiečių užimtų kraštų išnaudo
jimą, apiplėšimą. Nors vietos 
gyventojams būdavo aiškinama, kiečiams. Tose krautuvėse vo- 
kad viskas turi eiti karo reika- kiečiai visko gaudavo, kai lie* 
lams, kad žmonės turi maitin- f 
tis bei j 
tas maisto

te buvo žandarmerijos valgykla. 
Nors buvo tik pusryčių metas, 
bet ilgas valgyklos stalas buvo 
ankrautas įvairiais ir gerais val
giais. Vėliau paklausiau lietuvį, 

_____ ___  ________ ___H kuris dirbo žandarmerijoje ver- 
«« u.aVa,M tuviams skirtose krautuvėse bu- tėju, kaip žandarai karo metu
rengtis tik pagal išduo- v<> sunku gauti norimą prekę, gali taip prabangiai valgyti, nes 

maisto ar drabužių korteles, Vienas pažįstamas pasakojo, kad ir jie, manau, maitinasi pagal 
bet tai nelietė vokiečiu, vnač Panevėžio karstų dirbtuvės ve- niaisto korteles. Jis atsakė, kad 
augštųjų pareigūnų dėjas Mikšys savo dirbtuvės lan. ir žandarų valgykloje maistas

Panevėžio Gebietokomisaras ge taip pat padėjo parašą — 
Nur fuer Deutsche — tik vo
kiečiams. Pastarieji betgi jam

buvo nacis Neum, kuris dėvėda

vus daugiau)

• Tėviškės žiburiai • 1968. L H —,

GAMAL ABDEL NASSER, Egipto karingasis prezidentas: 
Aš nesu toks minkštas, kaip britų Anthony Eden.

JEVGENIJUS JEVTUSENKO, sovietų kontroversinis poe-

HUSSEIN, Jordanijos karalius: "Nepaslaptis, kad mūsų 
klaidos yra vienintelė paslaptis, kuria mes sugebame išsaugoti 
ilgesnį laiką.”

RENE BARRIENTOS ORTUNA, Bolivijos prezidentas: 
“Man atrodo, maloniausia yra būti Britanijos prezidentu”

ALEKSANDRAS KERENSKIS, demokratinės revoliucijos 
vadas, nuverstas sovietinės Spalio revoliucijos: “Žmonės ten da
bar yra labai drąsūs, bet jiems vis dar nepakanka drąsos pa
reikalauti, kad kompartija Leningradui grąžintų senąjį Petrapilio 

vardą.”
Y. B. CHAVAN, Indijos ministeris: “Jeigu kas iki 30 metų 

netampa marksistu, tenka manyti, kažkas netvarkoj yra su jo 
protavimu, bet jeigu jis ir 30 metų amžiaus sulaukęs nori pa
silikti marksistu, netvarkos reikėtų jieškoti galvoje.”

PETER USTINOV, britų rašytojas ir aktorius: “Rašytojai 
yra privilegijuoti žmonės. Johnsonas, McNamara ir netgi mū
siškis WUsonas negali atskleisti savo tikrųjų jausmų, o mes 
galime.”

DEAN RUSK, JAV valstybės sekretorius: “Amerikos karinė 
jėga yra tokia galinga ir didėlė, kad jos galutinio efektingumo 
žmogui neįmanoma aprėpti. Mes netgi nedrįstame supykti, kad 
tik netektų jos pilnai panaudoti.”

368-
6813

KIAUSK/TE- 
PATARSfM-PADĖStM

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽT redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ?. Skyrių reda 
guoja teisininkas V. Mastis.

Neseniai atvykau Į Kanadą kaip imigrantas. Nemoku gerai ang
liškai ir neturiu pakankamai pinigu. Norėčiau pirma pasimokyti ang
lu kalbos, kad galėčiau gauti geresnį darbą. Girdėjau, kad galima 
gauti šiuo atveju pagalbą. Prašau nurodyti, kur tuo reikalu kreiptis.

- P. P., Torontas
Šiuo reikalu pagalbą galima gauti iš Kanados darbo įstaigų. To

ronte yra devynios įstaigos (Manpower Centres). Paskambinus tele
fonu 363-5931 galite sužinoti, kuri įstaiga yra arčiausiai Jūsų gyvena
mos vietos, šios įstaigos turi prityrusius darbo patarėjus, kurie gali 
patarti, kokias amato, verslo ar profesijas pamokas pasirinkti.

Gauti piniginei paramai reikia būti išdirbusiam bent trejus me
tus Kanadoje arba savo buvusioje tėvynėje. Kartais darbo patarė
jai gali parūpinti darbą ir tiems asmenims, kurie angliškai labai ma
žai kalba. Tokiu atveju galima dirbti ir vakarais mokytis anglų kal
bos kursuose, kuriuos rengia švietimo vadyba (Board of Education).

Asmenims, kurie prieš gaunant darbą turi baigti kokius nors kal
bos, amato, verslo ar profesijos kursus, yra duodama piniginė parama. 
Kam duoti, nusprendžia darbo įstaiga. Paramos minimumas yra $35 į 
savaitę. Asmenims su šeimomis mokama iki $75 į savaitę. Be to, gali 
būti mokamas priedas $15 į savaitę tiems, kurie mokosi ne savo gyve
namojoje vietovėje.

Kursų ilgumas yra įvairus ir priklauso nuo mokinio pažangumo. 
Kursų tikslas yra patobulinti turimo užsiėmimo žinias arba išmokyti 
naujo.

Didžiosios maisto krautuvės pirkėjų patogumui turi vežimėlius 
prekėms susidėti. Tie vežimėliai mėtosi aplinkinėse gatvėse, kur jie 
yra vaikų laužomi, rūdija ir nyksta. Aišku, tai vyksta dėl krautuvių 
vadovybės apsileidimo. Nuostoliai pridedami prie prekių kainos fa
mes, pirkėjai, turime už tai mokėti. Kas nors turėtų būti daroma 
šiuo atveju! A. P., Torontas

Krautuvių savininkai yra taip pat tuo susirūpinę, kadangi nuosto
liai yra labai dideli. Jūs teisingai pastebite, kad nuostolius padengia 
pirkėjai, tačiau patys pirkėjai tuos vežimėlius ir išveža. Kaikurios

< krautuvės Amerikoje samdo žmones tiems vežimėliams surinkti ir 
moka po 25 et. už kiekvieną grąžintą vežimėlį.

Toronto policija šiuo metu ruošia potvarkį, pagal kurį bus bau
džiami asmenys, išgabenę tuos vežimėlius už krautuvių ribų.

Prieš kelis metus mūsų rajone buvo dvi kepyklos-parduotuvės. 
Jos abi išsikėlė ir dabar artimiausia kepykla yra už trijų ketvirčių 
mylios. Prašome mums padėti, kad šiame rajone vėl įsikurtų kepykla- 
parduotuvė. A P., Torontas

Krautuvių atidarymas yra pagrįstas pelno motyvu ir privačia ini
ciatyva. Jūs turėtumėte pakalbėti su artimiausia maisto krautuve, 
kurios savininkas mielai užsakytų Jūsų norimos kepyklos gaminius, 
jei daugiau pirkėjų atsirastų.

Į Kanadą atvykau 1926 metais ir po penkerių metų gavau pilie
tybę. Dabar esu ligotas, neturiu jokio turto, gaunu senatvės pensiją. 
Kiekvieną mėnesį turiu išleisti vaistams apie $23. Vasario mėnesį 
šalpos Įstaiga (Welfare Dept) nustojo mokėjusi už mano vaistus, 
kurie man būtinai reikalingi. Ar galite man pagelbėti? P. V., Torontas

Jūs nepranešėte šalpos įstaigai iki balandžio mėnesio apie savo 
padėtį. Kai jie apie tai sužinojo, tuojau Jums davė $3.10 sumokėti 
už vaistus, kuriuos Jūs tuo metu turėjote. Kai Jūsų senatvės pen
sija buvo padidinta, mokėjimas už vaistus sustabdytas. Dabar Jūsų 
kambario nuoma ir maisto kaina pakilo, todėl šalpos įstaiga sutinka 
Jums pagelbėti — sumokėti už vaistus. Jums bus pasiųstas pareiš
kimas, kurį turėsite užpildyti ir grąžinti šalpos įstaigai. Po to Jūsų 
vaistai bus apmokėti.

7

mas man reikalingo žandarme- QI IFYRIIRY OKI T 
rijos pareigūno. Pirmame augš- JVVDUM r vni

Už man suruoštą pobūvį-staigmeną 
(baby-shower) ir gražią dovaną nuo
širdus ačiū. Tai buvo tikrai didelė ir 
maloni staigmena, surengta Audro
nės Albrechtienės namuose pastaro
sios iniciatyva bei rūpesčiu. Jai pri
klauso nuc^irdi padėka. Taip pat 

raunamas D.wal vaškas maisto ,vi"m 
korteles, bet iie tą maistą paoil- pobūvyje ir iteikusiom vertingas do- 
do atimtu iš lietuvių maistu. Pa- vanas: p.p. A Kraujalienei, A Kru- 
nevėžio geležinkelio stotyje ar čienei, Z. Griftonienei, L. Semežie- 
prie kelių žandarai iš lietuvių nei, V. Jariūnienei, Venskevičienei, 
atimdavo maistą, vežamą į mies- Pranckūnienei, Gabrėnienei, Stankie- 
tą savo artimiesiems ar net vai- nei, Tolvaišienei, Gudelienei, 
kams. kurie Panevėžyje lankė _

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE.
Vakaruose —137 RONCESVALLES AVE.—TEL. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
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Sulaukęs pirmo ankstyvo ry

Spaudos įdomybės
tas grandinėmis, mokykloje jis 

Vokiečių žurnalas “Stern” bu- buvo išlaikytas tris paras, kol

riausybės prieš 33 metus akre
dituotas Didžiajai Britanijai Ne
paprastas Pasiuntinys ir Įgalio
tas Ministeris Bronius s 

o

Montrealio arkivyskupas kardinolas P. E. Leger, 1967 m. gruodžio 
mėnesį išvykęs Afrikon dirbti raupsuotųjų kolonijoje. Nuotraukoje 
—— kardinolas Montrealio Aušros Vartų bažnyčioje šventinimo iš
kilmėse 1955 m. Prie kardinolo — kun. St. Kulbis, SJ.

Irene Photo Studio

Europos stebėtojus, o tariamai - stalino dukra ir 
“Europą nuo puslaukines Mask-
V06

Lietuviškoje veikloje
B. K. Balutis gimė 1879 m. 

gruodžio 29 d. Seirijuose, Seinų 
apskr. Dėdė kun. J. Zdanavičius 
paruošė Bronių į mokytojų se
minariją, kurią jis baigė su pa
gyrimu 1898 m., o 1904 — 
Pskovo — matininkų mokyklą. 
Pabėgęs nuo caro kanuomenės, 
jis 1905 m. vasaryje atvyko 
Amerikon, kur baigė Čikagos 
Kento kolegijoj teisiu mokslą 
magistro laipsniu ir įsijungė į 
lietuvišką veiklą.

S

išgelbėjušios” Lenkijos di- Vokiečių žurnalas “Stern” bu- iris koi
latems amžiams užkorė ant v0 pasiuntęs korespondentą Jo- pagaliau pasibaigė viršilos M. 
ų toki sunkų girnų akmenį, chen Stenmayr į Maskvą pas Terano kantrybe. Kai Guevara 

kad jis visados- slėgs... Iston- Svetlanos Stalinaitės vaikus nepaklausė jsakymo sesti, isir- 
kai (ir lietuvių taute) turėtų ži- įuozą ir Kotryną, taipgi pas 
noti, kad Suvalkų derybos tik- sušaudyto brolio Jo-
renybėje buvo Balučio-Lukoše- kubo dukrą Guhją. Pastaroji 
vičiaus derybos. Ką Lietuva čia yra gavusi Londone rusu kalba
laimėjo, tai laimėjo Balučio su- išleistą Svetlanos Stalinaitės sprandą. Jo kūnas buvo išneštas 
manumu ir jo dzūkišku užsispy- knygą “Dvidešimt laiškų drau- 1 kiemą ir čia priedo susilaukė 
rimu bei talentu.” . Gulija DwgaSvili. M^m. Sisto’versija^

aiškina mįslę kėlusią kulipką, 
kuri buvo pataikiusi į Guevaros 
širdį. Per širdį, matyt, buvo per
šautas jau tik jo lavonas.

Popiežius Pijus XII ir naciai
Vatikane spaudai perduotas 

ketvirtasis II D. karo metų do
kumentų tomas atskleidžia Hit
lerio grasinimus popiežiui Pi
jui XII. šiame tome yra 433 
dokumentai, jų tarpe ir Vati
kano valstybės sekretoriaus kar
dinolo Luigi Maglione asmeni
niai užrašai. Juose skelbiama, 
jog jau 1941 m. Vatikaną buvo 
pasiekusi žinia apie Hitlerio da
romą spaudimą Mussoliniui iš
tremti popiežių iš Romos arba 
jį visiškai izoliuoti Vatikane, su-

ŽODŽIŲ IR SĄVOKŲ PAINIAVA
AL. GIMANTAS

Akylesni lietuviškosios spau
dos skaitytojai bus pastebėję 
kalkiniuose mūsų laikraščiuose, 
jų vedamuosiuose straipsniuose 
tarp kitų teigimų ir tokius, kaip 
“mūsų prezidentas”, “mūsų vy
riausybė” ir pan. Neretai skai
tytojai kviečiami rašyti “savo 
atstovams Kongrese” ir pareikš-

Jau ir viduriniojoje kartoje 
vis dažniau galima pastebėti 
abejojančių ar net ir nebeno
rinčių bandyti išvesti lygiagre
tės tarp vietinės aplinkos ir lie
tuviškojo gyvenimo apraiškų. 
Jei diskutuojami politiniai rei
kalai, kalbama apie priklausymą

lapy ar jau sekančiame, nauji 
teigimai apie “mūsų veiksnius”, 
“mūsų kanuomenės šventę” ir 
t.t.

Minėti sugretinimai rodo mū
sų dviljpį gyvenimą, dvilypius 
nusiteikimus ir dvilypes parei
gas — kraštui, kuriame gyve
name, ir savajai tautai, kurios 
nariais jaučiamės. Toks dvily
pis gyvenimas nėra lengvas. Ne
nuostabu, kad neretas, bandyda
mas kiek galint geriau vykdyti 
tas dvigubas pareigas, pasimeta. 
Vienas, žiūrėk, net ir perdėtai 
stengiasi likti tik geru vietiniu 
gyventoju ir prisiima tik tokias 
piliečio pareigas, kurios yra bū
tinos, o į visa kita numoja ran
ka. Kitas gi, nors ir būdamas 
gyvenamojo krašto piliečiu, ne
jaučia tam kraštui pareigos, gal
vodamas, kad pilnai užtenka įsi
pareigojimų savojoje tautinėje 
aplinkoje.

Šioje žodžių ir gyvenimo fak
tų painiavoje dažniausiai pasi
meta nemaža dalis mūsų jauni
mo. Nekartą teko diskutuoti su 
eile mūsų jaunųjų šia tema. Ne
sunku buvo suprasti, kad nere
tas jų savąją pareigą gyvenama
jam kraštui aiškiai statė augš- 
čiau pareigos savajai tautai. To
kiam buvo labai lengva suprasti 
žodžius apie “mūsų preziden
tą”, “mūsų vyriausybę”' ir jau 
kur kas sunkiau buvo suprasti 
tokias sąvokas, kaip “mūsų 
veiksniai” ar “mūsų kariuome
nės” šventės. Jei pirmosios sąvo
kos jam buvo visiškai aiškios, 
tai antrosios — žymiai sunkiau 
suprantamos. Tai, žinoma, nega
li būti taikoma visam mūsų jau
nimui. Yra nuostabiai gražiai 
susipratusių ir mokančių labai 
gražiai jungti abiejų gyvenimų 
gerąsias, teigiamas puses ir jo- 
mis visiškai pilnai naudotis. Gai
la tik, kad to negalima būtų teig
ti apie didesniąją mūsų jaunimo 
dalį.

partijoms. Lietuviškosios parti
jos (aišku, jos neturi jokios 
reikšmės ar įtakos gyvenamojo 
krašto reikaluose) darosi mažai 
kam įdomios. Jei vyresniųjų tar

tais ir aštroko, susiskirstymo 
politinėmis partijomis, tai vidu
riniojoje kartoje tie skirtumai 
jau labai maži,' o jauniausioje 
kartoje jo beveik nebėra. Tai 
dabartis, paliekanti vis ryškesnį 
antspaudą mūsų išeivijos visuo
menėje. žvelgiant į ateitį, net ir 
visai netolimą, nesunku daryti 
spėjimus, kurie gali būti mums 
nelabai malonūs. Dar taip ne
seniai, kalbėdami apie jaunimą, 
garsiai deklaruodavome, kad 
štai auginame jaunąją kartą bū
simai laisvai Lietuvai. Ir Šian
dien vargiai ar kas gali abejoti, 
kad Lietuva kelsis laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui, nors 
niekas nežino, kaip ilgai tas ga
li užtrukti. Jau pradeda vis daž
niau ir daugiau tautiečių su
prasti, kad mūsieji lūkesčiai iš
eivijos jaunimą grąžinti tėvynėn 
kažin ar galės išsipildyti, bent 
jau tokia prasme, kaip daugelis 
mūsų įsivaizdavome ar tikėjo
mės prieš keletą metų.

Teko neseniai dalyvauti vie
name simpoziume, kuriame jau
nimo atstovai drąsiai nagrinė
jo ir kaikurias čia mūsų mini
mas temas. Kaikam jų atsaky
mai buvo beveik sukrečiantys. 
Klausantieji, atrodo, turėjo su
sidaryti tam tikras išvadas ir pa
keisti savąją nuomonę kaiku- 
riais klausimais. Medžiagos, įro
dymų buvo pakankamai, gaila 
tik, kad drąsių ir atvirų jauni
mo atstovų pasisakymu nelabai 
kas norėjo klausytis. Nevisi ir 
klausiusieji norėjo juos įsidė
mėti ar, sodietiškai tariant, dė
tis į širdį. Sunkiai tepajudina- 
ma rutina nerodo jokios tenden
cijos keistis, nors dabartis ver
čia suprasti susidariusią padėtį, 
tikrai skirtingą nuo vakarykš
čios dienos.

Pranešimas testamentu reikalu
* v

JAV-se ir Kanadoje atsiranda 
vis daugiau sunkumų su miru
sių lietuvių palikimais, ypač tais 
atvejais, kai į juos pretenzijas 
reiškia okupacinė Lietuvos val
džia. Taipgi susidaro nemažai 
keblumų ir tada, kai miršta lie
tuviai, nepalikę testamentų. Ta
da palikuonims tenka bylinėtis 
teismuose, kur nevisada pavyks
ta laimėti. Dažnai įsikiša “Trust 
Company” ir, jeigu nėra artimų 
giminiu, visas palikimas atiten
ka valdžiai. Dėlto mirusių tau
tiečiu santaupomis negali pasi
naudoti lietuvių institucijos. 
Šiuo metu svarbu atkreipti dė
mesį į sovietų kėslus. Tuo rei
kalu generalinis Lietuvos kon
sulatas Niujorke paskelbė šį 
pranešima:

“Jei anksčiau vien tik seno
sios kartos emigrantų palikimai 
sudarė problema Lietuvos kon
sulams Amerikoje, tai dabar vis 
daugiau atsiranda palikimų ir 
tu. kurie dėl Okuoaciios yra at
sidūrė laisvojo pasaulio šalyse.

Pati didžiausia priežastis, kuri 
okupantams sudaro geras salv- 
gas tiesti na«ms į lietuvių pali- pantu interesams atstovauian- 
kimus. atriranda tais atvejais, tiems advokatams, nes įpėdi- 
kai nMrncwK nenalieka testa- (Nukelta j 6-tą psl.)

mento arba palieka blogai sura
šytą testamentą. Dėl okupacijos 
susidariusiose sąlygose dažnai 
net ir advokatas nesiorientuoja 
kaip testamentas turėtų būti su
rašytas, kad mirusiojo didžiąja 
turto dalimi pasinaudotų oku
puotoje Lietuvoje likę artimie
ji, bet ne okupantai.

Beginant Lietuvos gyventojų 
interesus, pastaruoju metu Lie
tuvos generaliniam konsului 
Niujorke Anicetui Simučui teko 
dalyvauti keliose palikimų by
lose. Lapkričio 29 d. jis turėjo 
skubiai vykt į Hartford, Conn., 
kur visą dieną praleido teisme, 
o jau sekančią dieną turėjo 
skrist net i Floridą. Visur ta 
pati istorija — Lietuvos oku
pantai, apsirūpinę iš įpėdinių iš
gautais įgaliojimais, bando pali
kimus paimti, kartu siekdami 
įteisinti ir Lietuvos okupaciją.

Okupantus atstovaujančių ad
vokatų kišimosi į lietuvių pali
kimus būtų galima išvengti, jei 
tuo būtų pasirūpinta iš anksto. 
Daugelis teismų žino, kad pali
kimu negalima perduoti oku-

kaip Amsterdamo parapijos de
legatas Amerikos lietuvių 1906. 
II. 22 seime Filadelfijoj, iš ku
rio grįžęs darė pranešimus, su
rinko nemažai aukų ir jas pa-

nių spausdinti vadovėliams Lie
tuvos mokyklom. 1906 m. Balu- o plojimais laisvės neišplosime; 
tis studijavo anglų kalbą Valpa- jūs gi, mano prieteliai dešinėje, 
raišo un-te. Ten veikė lietuvių prašau nešvilpti, nes' švilpdami 
literatūros draugija, kuriai jis galime tą laisvę tik prašvilpti!” 
pirmininkavo. Be to, jis buvo Tie žodžiai taip visus atstovus 
ten įsikūrusių lietuvių kalbos pagavo už širdies, kad visa salė 
kursų mokytoju ir aplamai visas —----- -
lietuvių studentų gyvenimas su
kosi apie jį. Valparaisas pastū
mėjo Balutį į Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje ir Tėvynės My
lėtojų Draugiją. Kaip Susivieni
jimo literatūros komisijos na
riui, jam teko rūpintis antrosios 
Kriausaičio gramatikos laida ir 
dalyvauti atstovu keturiuose Su
sivienijimo seimuose — 1908, 
1909, 1910 ir 1914.

Lietuvos žemėlapis
Dirbdamas 5 metus kartogra

fu, Balutis sumanė paruošti ir 
išleisti su nesudarkytais lietu
viškais vietovardžiais Lietuvos 
žemėlapį. Darbas buvo labai sun
kus, nes reikėjo jam pačiam vie
tovardžius rinkti tarp Čikagos 
lietuvių. Kadangi visų gerbiamo 
tautiečio J. Beržinskio saliūnas 
pasirodė Balučiui tinkamiausia 
tam tikslui vieta, ėmė jame va
karais lietuvius kvosti užsiraši- 
nėdamas vietovardžius. Pradžio
je sekėsi neblogai, bet, anot ve- 
lionies, toks raštininkas saliūne 
buvo nepaprastas reiškinys ir 
nevisiem tada buvo aišku, kas ta 
“mapa” ar žemėlapis. Kartą jis 
girdi sakant: “Tu, rupūže, caro 
agente! Surašinėji kas nuo vais- 
ko pabėko? Vyrai, duokim jam 
į snukį!” Atrodė, — pasakojo 
Balutis, — kad nejuokais ma
ne apstojo tautiečiai: buvo už
simoję išbraižyti man veide visai 
kitokį žemėlapį... bet man su 
Beržinskiu pavyko juos nura
minti. Tą žemėlapį ruošdamas 
vakarais ir šventadieniais į jį 
sudėjo apie 5.000 darbo valan
dų, arba 600 darbo dienų. De
ja, pagaliau Įsitikinęs, jog etno- 
grafiniam Lietuvos plotui nega
lės surinkti visų vietovardžių, 
apsisprendė žemėlapį leisti dali
mis: pasirinko Suvalkų penkių 
apskričių guberniją. Ir po ke'- 
leto metų kruopštaus bei ryž
tingo darbo Balučio sumany
tas, jo paties ranka nubraižytas 
ir jo surinktais vietovardžiais 
Suvalkų “rėdybos“ žemėlapis 
tūkstančiu egzempliorių buvo 
atspausdintas. Tai pirmas tiks
lus lietuvių kalba išleistas Lie
tuvos dalies žemėlapis.

Kudirkos raštai
Būdamas Tėvynės Mylėtojų 

Dr-jos, įkurtos 1896 m. pirmi
ninku, Balutis sumanė išleisti 
dr. V. Kudirkos 50 m. gimimo 
proga jo visus raštus. Kaip su
manė, taip padarė: surinko lėšų 
ir už $5.000 Tilžėje Mauderodė 
atspausdino 6 gražius 1770 psl. 
tomus, papuoštus prancūzo Loe- 
vy ir lietuvio dail. Brako iliust
racijomis. Ir kai Balutis juos 
ant stalo 1910 m. draugijos sei
me padėjo, delegatei jam ilgai 
audringai plojo ir norėjo jį pa
kelti garbės nariu, bet jis atsi
sakė.

Gyvendamas Čikagoje Balutis 
dalyvavo visur: jis M. Petraus
ko “Birutės” choro narys kū
rėjas, vaidino (1909) operetės 
“Kaminkrėtis ir malūnininkas” 
Sabuko rolę, bendradarbiavo 
juokų žurnale “Dagyje”, Lietu
vių Iifteligentų Ratelio narys ir 
nuo 1912 m. redagavo “Lietu
vą”, kurioje išspausdino Lietu
vos himną.

Kairei ir dešinei
Balutis dalyvavo delegatu ir 

Amerikos lietuviu 1.100 atstovų 
seime 1918 m. kovo 13-14 di 
Niujorke, kuris pasisakė už mi
ną Lietuvos nepriklausomybę. 
Jame Balutis pasireiškė ir geru 
kalbėtoju: jam išėjus kalbėti, 
draugai kairėje ėmė oloti. o de
šinėje pasigirdo švilpimų; tad 
Balutis ir tarė: “Jūs, mano drau
gai kairėje, prašau neploti, nes 
susirinkom Lietuvos laisvinti,

siuntė dr. J. Basanavičiui į Vii- Taip atrodė B. K. Balutis 1909 m.« « •> J • < •

suūžė plojimais ir tatai pakreipė 
seimo darbų eigą gerojon pu
sėn.

Taikos konferencijoj
Lietuvos delegaciją Paryžiu

je, kurios neįleido į taikos kon
ferenciją, sudarė iš Lietuvos A. 
Voldemaras, M. Yčas, Norus, dr. 
P. Bielskus, K. Semaška ir Ro- 
zembaumas; iš Amerikos — B. 
K. Balutis ir kun. žilius. Ona 
Sekienė, liet, delegacijos steno- 
grafė, šitaip Balučio vaidmenį 
vertina: “Per šešis mėnesius 
delegacijos darbe įvykdavo nuo
monių skirtumai. Balutis buvo 
didžiausias nesutarimų nura
mintojas, suderintoj as... Jam 
pavestą darbą jis visados atlik
davo dideliu kruopštumu. Balu
tis pats gerai dirbo, bet ir ki
tus ragino taip dirbti”. Ilgiau
siai Paryžiuje pasiliko bei veikė 
Balutis, Bielskus ir Norus, pa
siųsdami į Lietuvą kelis laivus 
su ginklais, maistu, vaistais, 
garvežiais ir kitkuo.

Užsienio reitadų ministerijoj 
1919 gruodžio' 22 d. Balutis, 

pasiėmęs su savim 20 dėžių de
legacijos bylų, išvyko iš Pary
žiaus Lietuvon kartu su sekre
tore O. Sekiene. Kauno stotyje 
Balutį sutiko Petras Klimas su 
krašto apsaugos ministerijos 
automobiliu. Tada Kaune buvo 
iš viso tik 6 automobiliai: 5 pri
klausė kr. aps. ministerijai, o 6- 
tas prezidentūrai. Kitą dieną 
Balutis pradėjo, užs. r. min. 
Voldemaro paskirtas, eiti ypa
tingai svarbiems reikalams val
dininko pareigas, atseit, savo 
rangu buvo po Voldemaro ir 
Klimo pirmasis. Aštuonerių me
tų laikotarpyje Balutis, būda
mas politinio d-to direktorium, 
viceministeriu ar gen. sekreto
rium, turėjo vadovautis tik savo 
nuovoka bei sugebėjimu, nes 
tada nebuvo šiai tarnybai inst
rukcijų, taisyklių ar pramintų 
takų. Ir nuostabu, kad pirmo
mis Lietuvos valstybės atkūri
mo ir mūsų diplomatijos užuo
mazgos dienomis Balutis, eida
mas beveik sunkiausias ir sli
džiausias valstybininko karjerai 
pareigas, pasirodė nepamaino
mas: ministerial keitėsi — Vol
demaras (1918. XI. 7. — 1920. 
VI. 19.), Purickis, Klimas, Jur
gutis, Galvanauskas, Čarneckis, 
Reinys, Bistras, Sleževičius, vėl 
Voldemaras, o Balutis pasilik
davo. Ir jam teko susidurti su 
svarbiausiais Lietuvos klausi
mais: jis veda derybas su len
kais dėl pasikeitimo belaisviais, 
derasi su latviais dėl sienų, da
lyvauja Suvalkų derybose. Ve- 
lionies nuopelnus Suvalkų su
tarties sudaryme M. Biržiška, 
J. J. Bačiūno išleistame ir čia 
mūsų naudojamame “Balutyje”, 
šitaip apibūdina: “Likimas man

Štai keletas tame leidiny pa
sisakymų apie B. K. Balutį. — 
Prel. M. Krupavičius: “Žinai ką, 
Broniau, — nekartą jį paerzin
davau, — tu pergeras žmogus 
masonu mirti. Bent prieš mirtį 
atvirsk į krikščionis demokra
tus!” Balutis, būdavo, nuo kė
dės tik pašoks... rankom skės- 
tels, visa burna nusijuoks ir 
pirštu sau į... krūtinę baksno
damas atrėžia: “Po velnių, My- 
kolėli, aš esu ir krikščionis, ir 
demokrates, bet ne krikščionis 
demokratas!” Min. P. žadeikis: 
“Nuo 1928 iki 1933 metų Balu
tis, kaip ministeris Vašingtone, 
buvo mano viršininkas. Jis mo
kėjo viršininkauti neviršinin
kaudamas... Jis brangus visai 
tautai kaip sumanus ir nepails
tantis sargas Lietuvos garbės ir 
laisvės”. Min. dr. K. Graužinis: 
“Žymiausias betgi Balučio bruo
žas yra jo tvirtas lietuviškumas. 
Kiekvieną žingsnį jis matuoja 
Lietuvos, ne partijų ar asmens, 
interesu. Kiekvieną reikalą jis 
sprendžia taip, kad būtų nauda 
Lietuvai ir lietuviams”. Kompo
zitorė čeriehė: “Nedaug veikė
jų paliko įspūdžio Amerikos lie
tuvių jaunimui. Man džiugu, 
kad mano jaunų dienų lietuviš
ka sąmonė augo M. Petrausko, 
Stasio Šimkaus ir B. K. Balučio 
įtakoje. Pirmieji žadino jauni
mą lietuviška daina, o Balutis 
skatinimu siekti augštojo moks
lo ir būti dorais lietuviais”. At
stovas J. Kajeckas: “... Balutis 
vaišingas. Jei būtinai reprezen
tacijai (Londone) skirtųjų lėšų 
pritrūkdavo, jis panaudodavo 
savo pinigus. Nenuostabu, jei 
jokio turto nesukrovė... Di
džiausias džiaugsmas Balučiui 
■būtų savo ilgametę tarnybą ap
vainikuoti sulaukimu išlaisvin
tos Lietuvos”. Slapto archyvo 
tvarkytoja B. Liūdžiūtė: “Bijo
jom Balučio kaip ugnies, bet 
gerbėme kaip tėvą, žinojome, 
jis vertino ne pagal mūsų titu
lus, bet pagal asmens vertę, są
žiningumą; darbštumą ir gabu
mus.” Ir šį straipsnį parašiusis: 
“Tautiškumas yra Balučio gili 
savybė. Tai visų jo darbų, pasi
šventimo ir gyvenimo prasmė. 
Tautininku būdamas, jis nieka
dos neprisirašė jokiai partijai. 
Todėl pasiliko laisvas tautiškas 
asmuo. Gal todėl jis tiek valsty
biniais, tiek visuomeniniais rei
kalais yra toks savarankiškas, 
drąsus, griežtas, net kandus. Jis 
nebijodavo net augščiausiai pa
kilusiu žmonių. Jis nemėgo pi
gaus lankstymosi.”

Atliko savo pareigą
Kaip matom, Balutis, tas di

dysis tautinės atsparos dzūkas, 
Ainerikoje ėmėsi nepriklauso
mybės prieaušryje visu savo 
darbingu veržlumu reikalingiau
sios tautai veiklos ir, Lietuvai 
laisvę atgavus, dalyvavo savo 
48 metų diplomatinės tarnybos 
laikotarpyje sunkiausiuose vals
tybės atkūrimo darbuose, jos li- 
kiminių klausimų sprendimuo
se, per visus sovietinės oku
pacijos metus sumaniai gynė ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
teisinę egzistenciją ir su negęs
tančia viltimi kovojo dėl jos su
vereniteto atstatymo.

B. K. Balutis, kaip* didelė, ša
kota, fatališkai lietuviška as
menybė ilgai gyvens mūsų švie
siųjų patrijotų galerijoje.

Suglaudus visa, galime drą
siai sakyti, jog Balutis sąyo vy- 
venime pasiekė gražiausią bei 
didžiausią tikslą: atliko savo 
prievolę Tėvynei ir ją atliko 
labai gerai. J. ž.

gui”. Gulija Džugašvili, 29 m. dar kebų karu 
amžiaus mokytoja, pareiškė, kad prancūzes zurm 
jos nedomina tetos pabėgimo ” 
Solitiniai motyvai, bet ji nega- 

nti būti abejinga senelio Stali
no nuvertinimui. Svetlanos at
siminimus Gulija vadina tuščiais 
ir nereikalingais tauškalais. Sta
lino atsisakymas iškeisti vokie
čių karo nelaisvėn patekusį jos 
tėvą Jokūbą į augšto rango vo
kiečių karininkus jai esąs di
džiausias senelio “didvyrišku
mas” karo metu. Jos teigimu, 
Stalinas Jokūbą mylėjo nema
žiau už Svetlaną ir Vasilijų. Tik
rąja tetos Svetlanos pabėgimo 
priežastimi Gulija laiko faktą, 
jog po Stalino mirties Svetlanai 
nebuvo leista groti pirmuoju 
smuiku, kaip kad ji mėgdavo 
daryti anksčiau. .. .. ...

Svetlanos vaikai Kotryna ir stabdant Pijaus XII betkokią įta- 
Juozas motinos knygos nėra ..............
skaitę, bet sakosi girdėję “Ame
rikos Balso” skelbtas ištraukas. 
Jų pastabos motinos atžvilgiu 
yra gerokai santūresnės už pus
seserės Guli jos. Juozas prisipa
žino, kad jam dabar esanti ne
lengva našta būti Stalino anū
ku, nes jis neturįs jokio noro 
dalyvauti mamos surengtame 
pasaulinio masto spektaklyje. 
Pasak Juozapo, geriausia būtų, 
jei mama vėl grįžtų į Maskvą, 
kur jai nieko blogo neatsitiktų. 
Ji ir šiandien nėra praradusi 
Sovietų Sąjungos pilietybės. Šis 
teigimas, be abejonės, Juozui 
buvo įpirštas KGB pareigūnų. 
Abu Svetlanos vaikai gyvena 
motinos jpaliktame bute. Kam
barį puošia diktatoriaus Stalino 
paveikslas, nes, girdi, tas jų se
nelis buvo pasaulinės istorijos 
figūra.

“Stern” redakcija pasiūlė 
Juozui ir Kotrynai apmokėti vi
sas kelionės išlaidas,; jeigu jie 
sutiktų aplankyti Svetlaną Ame
rikoje ar kuriame kitame kraš
te. Abiejų atsakymas buvo be- 
kompromisinis “ne”. Komparti
jos įsakyti, jiedu teisinosi, kad 
mama juos yra užmiršusi — 
nieko nerašo ir netgi nepaskam
bina telefonu, kurio numeris te
bėra nepakeistas. “Stern” ko
respondentui Juozas įteikė du 
lagaminus su Svetlanos mirusio 
vyro indiečio Singh asmeniniais 
daiktais ir paprašė juos perduo
ti motinai, šiuos lagaminus _ 
Svetlanos advokatas Greenbaum pelkių išsiveržusiomis dujomis, 
atsiėmė Niuiorko muitinėje ir atitrūkusiais metereologijos ba- 
išsiuntė giminėms į Indiją.

Che Guevaros mirtis
Prancūzų žurnalas “ P a.r i s šiol “skraidančias lėkštes” laikė 

kapitalistų išmone, bet dabar 
jau pakeitė nuomonę. Sovietų 
orinio susisiekimo bendrovės 
“Aeroflot” ir karo aviacijos la
kūnai ėmė tvirtinti, kad jiems 
yra tekę matyti “skraidančius 
pjautuvus” sovietinio rojaus pa
dangėje. Vieną tokį “pjautuvą” 
virš Ukrainos greičiausiu nai
kintuvu vaikėsi, bet neįstengė 
pagauti karo lakūnas. Pirmąjį 
žodį šiuo klausimu per Maskvos 
televiziją tarė aviacijos institu
to prof. F. Zigelis, pakartoda
mas jau daug kartų mūsų kon
tinente girdėtą tvirtinimą, kad 
“pjautuvai” gali būti tarpplane- 
tiniai erdvėlaiviai. Pradėjus 
skelbti pranešimus apie “skrai
dančius pjautuvus” Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje. Bulgarijoje ir 
Jugoslavijoje, Kremlius sudarė 
18-kos mokslininkų ir aviacijos 
karininkų komisiją, kuri turės 

- įtikinti nusigandusius partiečius, 
Toks elgesys ir buvo Gueva- kad iš jų valdžios neatims kitų 

ros žuvimo priežastis. Surakin- planetų revoliucionieriai. V. Kst.

ką pasauliui.
Apie tremtį Pijus XII nenorė

jo nieko girdėti, pasiryžęs to
kiu atveju pasirinkti izoliaciją 
Vatikane. Į neutralią Šveicariją 
buvo pasiųstas vienas monsin
joras su užklijuotu Pijaus XII 
laišku, kurį jam buvo įsakyta 
atplėšti tik tokiu atveju, jei po
piežius patektų į fašistų ar na
cių rankas. Laiške buvo įdėtas 
Pijaus XII atsistatydinimo raš
tas ir pažymėta laisvame krašte 
gyvenančio kardinolo pavardė, 
kuris turi perimti Katalikų 
Bendrijos vadovo pareigas. Šie 
dokumentai įneš daugiau švie
sos į anuometines Vatikano pro
blemas ir nutildys priekaištinin- 
kus, kurie popiežių Pijų XII kal
tina peršvelnia laikysena Hitle
rio atžvilgiu, vengimu pasmerk
ti žydų žudymą bei pavergtų 
kraštų gyventojų persekiojimą. 
Gyvendamas nuolatinėje trem
ties ar visiškos izoliacijos grės
mėje, Pijus XII turėjo skaitytis 
su kiekvienu žodžiu, kad Vati
kanas galėtų išlaikyti nepri
klausomybę.

Lėkštės ir pjautuvai
JAV-es, Kanadą ir Europą jau 

daug metų lanko lig šiol pilnai 
neišaiškintos “skraidančios lėkš
tės” — šviesos skrituliai nakties 
užtemdytoje padangėje. Daug 
kas galvoja, kad “lėkštės” yra 
erdvėlaiviai iš kitų planetų. 
Amerikiečių karo aviacijos eks
pertai tas “lėkštes” aiškina iš «v • • v __ y y •  ♦ -f • •

lionais ir kitais žemiškais reiš
kiniais. “Time” žurnalo prane
šimu, Maskvos kompartija lig V* _ V  •  Y- 1 -  ,5 1 _ •

Match1” paskelbė žurnalistės Mi
chele Ray rašinį apie Kubos dik
tatoriaus F. Castro draugo Er
nesto Che Guevaros mirtį Bo
livijoje. ši žurnalistė išgarsėjo 
Vietnamo kare, patekusi į ko
munistų partizanų rankas ir vėl 
grįžusi laisvėn su sensacingu re
portažu. M. Ray viešėjo šešias 
savaites Bolivijos sostinėje La 
Paz ir Sierra kalnuose, rinkda
ma medžiagą apie Guevaros žu
vimą. Jos duomenimis,. pagrin
dinė drama vyko Higueras vie
tovės mokyklos pastate, kur į 
nelaisvę patekęs Guevara laikė
si labai karingai. Jis atsisakė 
kalbėti anie partizanų veiklą .ir 
spyrė į karininką Espinosą, kai 
pastarasis, kaip suvenyrą, jam 
ištraukė pypkę iš burnos. Ma
lūnsparniu atskridusį admirolą 
Hugarteche revoliucijonierius 
Guevara pasveikino spjūviu į 
veidą.

užsisakau “tėviškes žiburius”
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DUOKLĖ LENINUI

ražą. Ir, reikia pasakyti, gan narsiai

dūrinės mokyklos penkiasdešimtme- kad visi prenumeratoriai juos skaito, 
čio minėjime, o Žarėnuose susitiko Kaip medžiojami prenumeratoriai, 
su Ariškės sovchozo ir “Baltijos” pasakoja Juozas Bulota “Tiesos” 267 
kolchozo žemdirbiais, kurie rinki- nr. paskelbtame feljetone: “Tiražas 
kūnuose už jį turi atiduoti savo bal- spaudos organui svarbiau net negu 
sus, atlikdami jokios praktinės reikš- zuikiui kopūstai. Gali pasitaikyti, kad 

žurnalas ar laikraštis neturi skaity
tojų, bet kad neturėtų tiražo — šito 
tai jau negali būti. Todėl nenuosta-

Nespėjus nutilti sovietinės Spa- kad ,kai kurie s?’udos or^mai 
lio revoliucijos penkiasdešimtmečio Pastaruoju metu ernesi su galingu 

reklamos vėzdu kovoti už didesnį ti-propagandai, jau pradedamas garbin
ti šimtasis Lenino gimtadienis, kū- „ ,.
ris bus atžymėtas 1970 m. Pagrin- išradingai. Tačiau, atrodo, spau- 
dinls dėmesys šį kartą skiriamas 
ūkininkams, suvarytiems į kolchozus 
ir sovchozus. Specialioms konferen
cijoms šakiuose buvo susirinkę Su
valkijos. o Alytuje Dzūkijos žemdir
bių atstovai ir jų viršininkai — ra

dos reklamos srityje dar toli gražu 
ne visos galimybės išsemtos. Pasi
žiūrėkite kad ir į gyvates, kurias no
romis pasitelkė kai kurie spaudos 
darbuotojai Ar būtina visuomet jo
mis bauginti savo organo antiprenu-

Nr. 2 (937)

® LIETUVIAI PASAULYJE
ja A. Valstybės

BRONIUS KETURAKIS “Dirvos” istoriją”. Sukaktuvininkas 1965 m. 
gruodžio 29 d. laidoje paskelbė krep- atžymėjo auksini pedagoginės veik- 
šininkų išvykai ir kelionei aplink 0 m pradžioje auksinį ku- 
pasaulį skirtą rašinį “Aukokit, mes jubilėjų. Šiuo metu, pasi-

leidęs “Dievo tiesos krislus tautų re
ligijoje” ir “Palyginamąją religijų

vėl važiuojam!” Atkreipęs sportiniu- traukęs gy^ Detroite, 
kų dėmesį į labai silpnus jų pasi
rodymus pačiose JAV-bėse, susiskal- Vokietija
dymą dėl krepšininkų vienšnagės so- kramto VALDYBOS PIRM J.K. 
vietų okup. Lietuvoj, autorius pa- VALIŪNAS dalyvavo pabėgėlių mi- 
taria: “Taigi, planas ir veiksmingo- nisterio Uwe von Hassel Bonnoje 
ji krepšininkų programos eiga 1968 
privalo pasirodyti namuose — JAV. 
Emigrantų tautų turnyras, bandymas 
prieš JAV olimpinę rinktinę, susiti
kimai su atitinkamo lygmens ameri
kiečių komandomis, puiki ir gerai 
pravesta organizacija bus daug ver
tingesnių indėliu lietuvių kultūros 
kėlimui ir savo sportinio pajėgumo 
įrodymui, negu ten, kur krepšinio 
lygis pradinis ir už jį — kelionę, 
mes taip brangiai ir sunkiai uždirbtų 
išteklių sumokame. Kalbant apie to

KRAŠTO VALDYBOS PIRM. J. K.

valstybės sekretoriui dr. P. Nahm 
surengtose išleistuvėse ir įteikė prof, 
dr. H. Buddensiego į vokiečių kal
bą išverstus K. Donelaičio “Metus”. 
Dr. P. Nahm daug metų buvo nuo
širdus lietuvių bičiulis pabėgėlių mi
nisterijoje, padėjęs Lietuvių Bend
ruomenei ir Vasario 16 gimnazijai 
Išleistuvės buvo surengtos jo pasi
traukimo į pensiją proga.

BALTŲ DRAUGUOS SUVAŽIA
VIME Lueneburge buvo nutarta 
bendrą Baltijos kraštų nepriklauso-

Venecuelos lietuvių delegacija priėmime pas gubernatorių. Iš kairės: J. Bieliūnas, I. Jablonskytė, G.
..... ________ Žalnieriūnaitė, R. Jablonskytė, gubern. Ildfegard Segnini, ponia Yolanda de Segnini, karo aviacijos ’ .........______ __,______  
meratoriuT?' Vto'toje nuodingoT^va- rnjr. L Lammersdorf, Onutė de Lammersdorf, F. Tamašauskaitė, A. Žalnieriūnienė, N. Kuka- Hų sumų panaudojimą mūsų sporti- ^“bės"*atkūrimo penkiasdešimtmečio

................  *' ' Nuotr. J. A. Hernandez ‘*—*jonų komitetų sekretoriai Pagrin- įr ;;— ------- ^7” nnn7»i^ ir inr V Vpnrkucdinius pranešimus padare sekreto- 4Jfahfia .nuPieštl ^n>x<>dmgą kro- nauza.te .r inz. V. Venckus 
riai: Marijampolės-Kapsuko rajono kod^ kūno nasruose iki puses pra-
— L. žėčius, Šakių — J. Gudišius, 2^2*^
Vilkaviškio — A Stuokus, Alytaus — 
N. Raguotis, Lazdijų — V. Norman
tas ir Varėnos — J. Baravykas. Aly
tuje žodį tarė ir svečiai iš Vilniaus
— kompartijos ck sekr. R. Songaila, 
“premjero” pavaduotojas V. Vaza- 
linskas. Kompartijos pateiktose ir 
konferencijų dalyvių priimtose re
zoliucijose pasižadama pirma laiko 
įgyvendinti penkmečio planus ir iš
auginti rekordinį derlių Lenino gim
tadieniui 1970 m. Visos Lietuvos sov- 
chozininkai bei kolchozininkai ragi
nami įsijungti į “socialistines” lenk
tynes. Kad derlius priklauso nuo 
gamtinių sąlygų, niekas nerado rei
kalo užsiminti Kompartijos parašy
tame suvalkiečių įsipareigojime aiš
kinama: “Praeito šimtmečio pabai
goje per Suvalkiją pravažiavo didy
sis Leninas. Istoriniai puslapiai liu
dija apie tai, kad tuometinį kaimą 
gaubė tamsa ir skurdas. Leninas sa
vo mintyse matė kitą kaimą, kuriam 
gyvybės ir klestėjimo jėgas įlies iš- 
aisvinto žmogaus protas ir galia. 

Mūsų kartai tenka visapusiškai įkū
nyti lenininį žemės ūkio pertvarky
mo planą. Jis sėkmingai įgyvendin
tas. Socialistinis kaimas pakilo visu 
ūgiu, žemdirbys tapo tikruoju že
mės šeimininku...” (“Tiesa” nr. 
292/67). Tokiu skaudžiu melu yra 
maitinamas žemės netekęs lietuvis 
ūkininkas. Tas “lenininis žemės ūkio 
planas” yra silpniausia grandis kom
partijos siekiuose. Tai liudija kvie
čių pirkimas Kanadoje ir netgi atsi
likimas nuo carinės Rusijos, kuri 
grūdus eksportuodavo į užsienį. Ne
priklausomybės metais maisto trū
kumas Lietuvai nebuvo žinomas, nes 
tada ūkininkai iš tikrųjų buvo savo 
žemės savininkai

prenumeratos kvitą...” Feljetoną 
papildo lapkričio 15 d. “Tiesoj” pa
skelbtas rašinys “Kodėl šlubuoja pla
tinimas?” Jame nusiskundžiama, kad 
šūkis “Spaudą į mases” gerokai at
silikęs Šiauliuose, Panevėžyje, Aly
taus, Anykščių, Šilutės, Utenos, Jo
navos, Joniškio, Klaipėdos ir Kelmės 
rajonuose. “Tiesa” nurodo ir atsili
kimo priežastį: “Kodėl tose vietovė
se šlubuoja spaudos platinimas? Bū
dingas tam pavyzdys yra Kelmės ra
jonas. čia šis didelės reikšmės po
litinis darbas sukrautas tik ant ry
šininkų pečių. Nuo jo visiškai nusi
šalino partinės organizacijos, šiam 
darbui nevadovauja partijos rajono 
komitetas”. Taigi, spauda į skaityto 
jų rankas brukama priverstinėmis 
priemonėmis, kurios vadinamos “po
litiniu darbu”.

Jūrų skautų penkiasdešimtmetis HAMILTON Ont
T i-’L T CD * ~~

VALGYKLOS IR PARDUOTUVĖS

GĖLIŲ PUOKŠTĖS
Spalio revoliucijai skirtoje gėlių 

parodoje-konkurse Maskva pirmąja 
ir dviem antrosiom premijom atžy
mėjo Panerto sovchozo gėlininkys
tės brigadininką agr. Vyt. Šakalio 
paruoštas gėlių puokštes — “Visų ša
lių proletarai, vienykitės!”, “Visam 
pasauliui — taika!” ir “Svajonė”. 
Jokios premijos nesusilaukė parodo
je dalyvavę, bet tokių įmantrių pa
vadinimų gėlių puokštėms, neįstengę 
sugalvoti Šiaulių ir Vilniaus apžel
dinimo trestų gėlininkai.

PAMINKLAS V; MOZŪRIŪNUI
Vilniaus Rasų kapinėse gruodžio 

15 d. buvo atidengtas skulptoriaus 
P. Deltuvos ir architekto E. Guzo 
sukurtas antkapinis paminklas poe
tui Vladui Mozūriūnui. Iškilmėje 
dalyvavo velionies tėvas Jonas Mozū
riūnas, sūnus Kazys, sesuo Joana 
Černiauskienė, rašytojai ir komparti
jos atstovai, žodį tarė Rašytojų Są
jungos pirm. E. Mieželaitis, komjau
nimo sekr. V. Daukaitė, poetas V. 
Reimeris, Vilniaus vykd. komiteto 
pirm, pavaduotojas J. Smilgevičius. 
Velionies eiles deklamavo dramos 
aktoriai T. Vaisieta ir S. Nosevičiū- 
tė, savo kūrybą skaitė V. Reimeris ir 
A. Baltakis. Iš senųjų kompartijos 
didžiūnų dalyvavo tik vienas A. 
Venclova.

Lietuvių Skautu Brolijos jū
rų skautų skyriaus vedėjas j.v.s. 
Br. Juodelis, prisimindamas jū
rų skautų šakos 45 metų su
kaktį (1967. III. 12) paskelbė 
raštą, kuriame išdėsto dabartinę 
jūrų skautų veiklą ir apgailes
tauja, kad kaikur minėtoji su
kaktis buvusi priskirta “kitai, už 
Lietuvių Skautų Sąjungos ribų 
veikiančiai organizacijai, turin
čiai 6-7 metų amžių”. Toliau raš
te sakoma:

Jubilėjinių jūrų skautų metų plau
kiojimo sezoną užbaigus, darbai per
sikėlė į buklus, čia laukė platus 
teorinis pasiruošimas tobulesniam 
praktiškam skautavimui po atviru 
dangumi ir plaukiojimui upėse bei 
plačiuose ežeruose. Skirtingas sezo
nas mūsų broliams Australijoje kiek 
kitaip tvarkė jų vienetų jubilėjinių 
metų darbą. Jubilėjiniai metai įpa
reigojo mus plačiau, giliau pažinti 
skautybės ideologiją, skautamokslį, 
tvirčiau tai išgyventi, daugiau įgyti 
žinių laivininkystėje, navigacijoje, 
meteorologijoje, patyrimų progra
mose ir specialybėse. Jubilėjiniai jū
rų skautų metai įpareigojo mus at
likti jaunesnių vadovų paruošimą, 
būtiną LSB jūrų skautų veiklai tęs
ti ir išplėsti. Jubilėjiniai LSB jūrų 
skautų metai įpareigoja kiekvieną 
LSB vadovą, sudaryti sąlygas naujų

LSB jūrų skautų vienetų įteigimui, 
jų išlaikymui tose vietovėse, kur tam 
yra tinkamos aplinkybės.

Jubilėjinių LSB jūrų skautų 45-jų 
metų pabaiga sujungė mus, jūrų 
skautus su mumis ir Lietuvai labai 
svarbia Klaipėdos atvadavimo diena, 
nuo jos suėjus 45 metų sukakčiai. 
Klaipėdos atvadavimas įvyko savano- 
rių-sukilėlių pastangomis 
sausio mėn. 15 d.

Nors šiandieną 
platūs vandenys 
Klaipėdos, tačiau 
didelė kiekvienam 
rūpinasi šviesesne 
mi. Klaipėda buvo 
langas ir durys į 
LSB jūrų skautams ir jūrų budžiams 
Klaipėda buvo fizinė ir dvasinė tvir
tovė. Baltijos jūra su Klaipėdos uos
tu buvo didelė ir kieta mokykla lie
tuviškajam jaunimui. Klaipėdos švi- 

‘ turys ne tik rodė kelią į platųjį pa
saulį, bet ir išvykusiems — kelią na
mo, į gimtąjį Lietuvos krantą.

Šiais metais sausio 14 d. iškilmin
gomis sueigomis užbaigdami LSB jū
rų skautų jubilėjinius 45-sius metus, 
mes, jūrų skautai, nuleiskime mūsų 
pasiryžimo ir darbo inkarus į mums 
brangų, mūsų laukiantį Klaipėdos 
uostą.

j.v.s. Br. Juodelis, 
LSB Jūrų Skautų skyriaus vedėjas

1923 m.

atstumai, 
mus nuo

dideli 
skiria 

jos reikšmė lieka 
lietuviui, kuris 
Lietvos ateiti- 

ir yra Lietuvai 
platųjį pasaulį.

Jaunieji mokiniai Hamiltono šeštadieninėje mokykloje
Nuotr. M. Borusienės

TUŠČIA DEKLARACIJA 
Jau kelerius metus “Tiesa” turėjo

Naujoji planavimo ir ūkinės veik
los tvarka neįstengė pašalinti trūku
mų prekybos ir visuomeninio mai
tinimo Įstaigose. “Tiesos” 280 nr. 
paskelbtose “Vyriausybės žiniose” 
prisipažįstamą: “Miestuose, ypač nau- 

* jų statybų rajonuose, darbininkų gy
venvietėse ir kaime dar mažai par
duotuvių, valgyklų, sandėlių ir kitų s 
prekybos įmonių... Kai. kur dar 
žema prekybos kultūra, maža atidu
mo pirkėjams, pažeidinėjamos pre
kybos taisyklės. Daugelis prekybos
organizacijų blogai nagrinėja gy- A. Zoko vedamą skyrelį “Toli nuo 
ventojų paklausą, per mažai kovoja 
už prekybos įmonių aprūpinimą rei
kiamos kokybės ir asortimento pre
kėmis, neretai priima iš pramonės 
įmonių prekes, neatitinkančias gy
ventojų paklausos, nesinaudoja teise 
atsisakyti priimti paklausos neturin
čias, blogos kokybės prekes. Be to, 
pasitaiko sutrikimų, prekiaujant pie
nu ir pieno produktais, mėsa ir mė
sos produktais, duona, pyragu, taip 
pat kitomis prekėmis, kurių yra pa
kankamai. Dažnai parduotuvėse ne
būna viso pramoninių prekių dydžių 
komplekso. Prekių, ypač naujų, rek
lamos, taip pat pačių prekybos įmo
nių reklamos lygis dar žemas. Res
publikos pramonės įmonės daugelį 
prekių blogai įpakuoja, neestetiškai 
apipavidalina...” Parduotuvių ir 
valgyklų trūkumui pašalinti daro
mas spaudimas, kad jas savo lėšo
mis statytus! sovchozai ir kolcho
zai. Pernai taip padarė 95 kolchozai, Minimos San Francisco literatūros 
22 sovchozai, tačiau šiai minčiai jau- dr-jos aukos “pažangiajai” spaudai, 
čiama opozicija. Nė vienos parduo- pora komunistų rengtų chorų koncer- 
tuvės savo lėšomis nesutiko pasta- tų, į pensiją išėjės “pažangių pažiū- 
tyti ūkiai Jonavos, Mažeikių, Pakruo- rų” gyd. J. Stanislovaitis. Nei skai- 
jo, Skuodo, Šilalės, Švenčionių, Tau
ragės ir Telšių rajonuose. Jų vado- visuomenininkus nematyti, 
vams, matyt, atrodo netikslu inves
tuoti lėšas į tokias statybas, kurių 
pelną susirenka valdžia, kai pasta
tuose .pradeda veikti parduotuvės.
Pastatus žada atpirkti vartotojų koo- Lietuvai televizijos retransliatorius, 
peratyvų sąjunga, bet tokiais paža- kuris programas galės perduoti 80-90 
dais nenorima pasitikėti. km spinduliu. Darbą jis turėtų pra

dėti 1969 m. Tokius pažadus lengva 
MEDALIAI STAKLININKAMS ranka žarsto radijo ir televizijos 
Eksperimentinio metalo pjovimo centro vyr. inž. G. Krupenka. Sta- 

staklių mokslinio tyrimo) instituto tybos darbininkai yra kitokios nuo- 
Vilniaus skyrius gavo I laipsnio di- monės, nes visą darbą jiems tenka 
plomą Maskvos parodoje už labai di- , _
delio tikslumo smulkiamodulinių transformatorius, niekas neprijungė 
krumpliaračių frezavimo staklių su- elektros laidų ir neparūpino srovės, 
kūrimą. Ankso medaliu atžymėtas Suvirinimo darbams dyzelį sako pa
što projekto vyr- konstruktorius AL senęs traktorius, kurto dabar jau ne- 
fonsas Kazlauskas, sidabro ir bron- įmanoma užvesti. Iš Rokiškio nesu- 
zos medaliai paskirti staklių konst- laukiama skiedinio gelžbetoniui, o

Tėvynės”, kuriame būdavo skelbia
ma užsienio lietuvių komunistų kro
nika. Lapkričio 26 d. laidoj A. Zo- 
ko pavardę pakeitė netikėtas pareiš
kimas: . redakcija laukia išeivių
laiškų, kuriuose jie papasakotų apie 
savo gyvenimą, visuomeninių orga
nizacijų veiklą. Mielu noru atsaky
sime į išeiviją dominančius klausi
mus ...” žadama netgi skelbti pasa
kojimus apie išeivijos visuomenės 
veikėjus, bet neatskleidžiama vyr. 
red. Genriko Zimano turima “visuo
menės veikėjo” samprata, kurion 
turbūt telpa tik komunistai. Gruo
džio 16 d. “Toli nuo Tėvynės” tęsia 
ligšiolinę savo buvusio red. A. Zo- 
ko liniją, čia randame trumpus pra
nešimus apie A. Bimbos atsiminimus 
sovietinio Spalio garbei “Laisvėje”, 
apie tam laikraščiui velionies J. Mi
liausko paliktus $680, panašią su
mą “Vilniai” ir “Liaudies Balsui”.

tytoją laiškų, nei pasakojimų apie

TELEVIZIJOS -
RETRANSLIATORIUS 
Viešintose statomas šiaurės-rytų

WINNIPEG, Man
Aa. A GENĮ PRISIMENANT. 

Winnipego Lietuvių šv. Kazimiero 
Parapijos Komitetas prisimena a.a. 
Antaną Genį (gimė 1983. I. 1. Bal
ninkuose prie Anykščių, mirė 1967. 
XII. 26, Winnipege, Man.), kuris il
gus metus buvo šio komiteto nariu.

Dar penkios dienos ir jis būtų 
šventęs savo 85 metų gimtadienį. Per 
kiekvieną parapijos paręngimą jis 
uoliai atlikdavo savo pareigas, pa
sveikindamas kiekvieną atsilankantį 
ir tvarkydamas dalyvaujančių sąra
šus. Kasmet, tuoj po Naujų Metų su
tikimo, jo gimtadienio proga jis bū
davo visų sveikinamas ir ant rankų 
kilnojamas kaip pagarbos vertas žmo
gus. Bet šiuos Naujus Metus sutiko
me jau be jo, nes kaip poetas A. Ty- 
ruolis rašo: 
... greitai pralekia metai...

kaip paukščiai
ir dingsta juodam debesy.
Kaip lengva pranykti — 
čia buvai, čia nesi...
Nors ir miręs, bet ilgai jis dar 

gyvens mūsų atmintyje, nes Winni
pego kolonijos ir parapijos gyveni-

me jis buvo ir liks nepakeičiamas: 
visur, kur tik galėdavo, padėdavo, 
patardavo. Nebūdavo nei vieno su
sirinkimo, parengimo, iškylos ar ba- 
zaro, kur nespindėtų jo malonus vei
das. Jis ne tik jaunai atrodė, bet ir 
turėjo jauną sielą bei šviesų protą, 
kurį išlaikė iki pat savo mirties.

Mūsų Winnipego lietuvių bažny
čios statybos komitete bei parapijos 
komitete a.a. A. Genys išbuvo nuo 
pirmųjų įsisteigimo dienų iki savo 
mirties. Jo darbščių ir -gabių rankų 
darbas matyti visur šioje grynai lie
tuvišku stiliumi išpuoštoje švento
vėje. Gal dėlto jo laidotuvių dieną 
(1967. XII. 30) susirinko toks gau
sus žmonių būrys palydėti jo į am
žiną poilsio vietą. Tik mirtis paro
do, ką mes tikrai mylime, nors iš 
tikro gilesnė meilė žmogui turėtų 
būti parodoma dar jam gyvam esant

Parapijos komiteto nariai nuošir
džią užuojautą reiškia velionies duk
rai ir žentui — p.p. Smaižiams ir 
anūkams.

Lietuvių Sv. Kazimiero 
Parapijos Komitetas

Geriousia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 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. 
Penki 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

St Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų

atlikti rankomis. Nors čia pat yra į

DENGIU

J. Adomoniui, C. Bagdzevičiui, A. to metalinių dalių. 
Deksniui ir R. Tonkūnui. V. Kst

V. GERULSKIS ROOFING
VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

KALĖDŲ EGLUTĖ. Vysk. Valan
čiaus šeštad. mokyklos eglutė įvyko 
gruodžio 17 d. Jaunimo Centre. Pro
gramą paruošė mokyt. A. Mikšienė, 
p. Volungienė, p. Markovienė ir A. 
Juozapavičius. įžanginį žodį tarė mo
kyklos vedėjas J. Mikšys ir pakvie
tė Bendruomenės valdybos atstovą " 
A. Juozapavičių įteikti premijas 
knygų skaitymo ir straipsnelių ra
šymo konkurso laimėtojams. Knygų 
skaitymo konkurse laimėjo I vietą 
— Kristina Pareštytė $ 20, IV vie
tą — Dalia Pajarskaitė $5. Rašinė
lių konkursą laimėjo pirmoj grupėj: 
I vietą — Nemira Balsytė $15, II — 
Dalia Pajarskaitė $10, III — Biru
tė Murauskaitė $5. Antroje grupėje: 
I vietą — Irena Pareštytė $20, II — 
Saulius Balsys $15, III — Arūnas 
Jonikas $10, IV — Gintas Perkaus- 
kas $5, V — Jūratė Gimžauskaitė $3. 
Meninę programą atliko mokiniai: A. 
Pakalniškytė paskambino pianinu ir 
pagiedojo “Tyli naktis, šventa nak
tis”. Deklamuojant “Snaigės” eilė
raštį, šešios III skyr. mergaitės pa
šoko “Snaigių valsą”. Po to sekė 
“žiemos vaizdelis” su “Snaigių šo
kiu”. šokį “Aš mergytė” pašoko ke
turios I skyr. mokinės, kurias su 
daina palydėjo visi II skyr. moki
niai. “Lietuvos girių vaizdelį” atliko 
VI skyr. mokiniai. Mokinių choras 
padainavo. 3 lietuviškas daineles, o 
Arūnas Antanaitis pasakė eilėraštį 
“Pūkščia senis”. Pabaigoje atkeliavo 
visų laukiamas Kalėdų senelis (Vyt 
Morkūnas) su dovanomis, kurios bu
vo pakrautos gražiose rogėse, o jas 
atitempė šešios stirniukės. šokiams 
pianinu grojo Irena Pareštytė, o dai
noms akompanavo N. Beniušytė.

Didelė padėka tenka mons. J. Ta- 
darauskui už visokeriopą paramą, 
augščiau minėtiems mokytojams ir 
mokyklos vedėjui už įdėtą kruopštų 
darbą paruošiant programą, drabu
žius ir dekoracijas, mokyklos moki
niams, dalyvavusiems programoje, 
kolonijos tėveliams ir jaunimui už 
tokį gausų dalyvavimą. A. M.

NEMAŽAS BŪRYS tautiečių pra
leido malonias Kūčias pas V. Mikuc- 
kius. Ponios Mikuckienės puikiai pa
ruošti valgiai ir jauki nuotaika su
teikė dalyviams daug džiaugsmo. Jei
gu ne p. Mikuckiai, daug pavienių 
asmenų būtų tą vakarą nuobodžiavę. 
Jiems tad priklauso nuoširdi padė
ka. Dalyvis

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBO suruoštas “laimės ratas” ir 
“kumpių” šaudymas praėjo su di
deliu pasisekimu. Premijoms išleista 
76 kumpiai ir gauta $400 pelno. — 
Sausio 27 d. klubas ruošia penkerių 
nietų sukaktuvinį “zuikių balių” Jau
nimo Centro salėje, 48 Dundum St 
N., Pradžia 7 v.v. 8 v. bus įteikti 
laimėjimai šaudytojams, medžioto
jams ir žvejams. Valdyba prašo lai
mėtojus laiku būti salėje. G. Breich- 
manienės vadovaujamas “Gyvataras” 
pašoks keletą iki šiol nematytų tau
tinių šokių. Kas neturės progos atei
nančią vasarą dalyvauti tautinių šo
kių šventėje Čikagoje, galės juos 
pamatyti čia pat baliaus metu. Be to, 
svečiai galės pasivaišinti skania zui
kiena, karšta kavute su skaniais py
ragaičiais. Svečius linksmins stip
riausios sudėties B. Ferri orkestras. 
Bilietų iš anksto galima gauti “Con
cession” garaže. Bilietai — $2 ir $1 
studentams. Klubo valdyba kviečia 
Hamiltono ir apylinkės tautiečius ba
liuje dalyvauti. Valdyba

A A JURGIS JUODŽBALIS, 
penkis mėnesius sunkios ligos kan
kintas, mylimos žmonos bei vaikų 
slaugytas, mirė 1967 m. gruodžio 30 
d. Palaidotas sausio 2 d. Dundas, 
Ont, miestelio kapinėse. Velionis 
buvo gimęs 1901 m. kovo 25 d. Dar
žininkų km., Idliškėlio valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje. Atvažiavo 
į Kanadą 1927 m. ir visą laiką gyve
no įsigytame ūkyje prie Hamiltono. 
1929 m. vedė ir užaugino dvi dukte
ris — Onutę t ir Danutę. Pirmajai 
žmonai mirus, vedė 1949 m. Oną 
Petrauskaitę ir užaugino sūnų Jur-

nei veiklai gerinti svetur, kaip Aust
ralijoje ar P. Amerikoje, geriausias 
būdas siųsti ten lietuvių krepšinin
kų trenerius ar gabesniuosius iš ten 
atsikviesti ir apmokyti. Tokia veiki
mo linkmė tikrai laiduoja pažangu
mą ir sustiprinimą, kada prieauglis 
ir pati visuomenė mato pulsuojančiai 
gyvą sporto kilimą ir jo tikrąją ver-

NEWS” 
paskelbė 

Lo Bello

ri būti įprasminti ne vien krepšinin
kais.”

DR. VALENTINAS IR ALDONA 
PLIOPLIAI Rockforde, HL, Kūčių 
dieną susilaukė brangių viešnių iš 
Lietuvos — abiejų motinų. Pas sū
nų ir marčią nuolatiniam apsigyve
nimui atvyko Ona Plioplienė, gyve
nusi Plioplių kaime, Kazlų Rūdos 
rajone. Tuo pačiu lėktuvu šešių mė
nesių viešnagei atskrido ir A. Pliop- 
lienės motina Emilija Ankudavičie- 
nė iš Pilviškių miestelio. Abi senu
tės yra 82 m. amžiaus.

NEWARK “EVENING 
dienraštis gruodžio 21 d. 
savo korespondento Niuo
pranešimą iš Vilniaus apie lietuvių 
partizanų kovas pokario metais. Už
sieniečio laikraštininko duomenimis, 
nelygioje kovoje krito apie 30.000 
partizanų, kurie mirties-bausmėmis 
nubaudė 4.000 tautos išdavikų, bend
ravusių su sovietiniu okupantu.

REGINĄ JASIŪNAITĖ Miami, 
Floridoje, yra orinio susisiekimo 
bendrovės Pan-American Airways 
keleivių palydovė, skraidanti į P. 
Amerikos kraštus. Ji yra gimusi 
Vokietijoje, gyvenusi Australijoje, 
laisvai vartojanti lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbas.

DAIL. KAZYS JATUŽIS po sun
kios ligos mirė Waterburyje. Velio
nis buvo sukūręs daug dekoracijų 
čia kadaise veikusiam mėgėjų teat
rui, o “Skautų Aidą” ir šiandien 
puošia jo vinjetė.

AURELIJOS PAUKŠTELIENĖS 
naujausiąją plokštelę “Dainuoju 
Jums” pradėjo groti kažkurios ame
rikiečių radijo stotys, pabrėždamos, 
kad dainininkė yra lietuvė, dainuo
janti gražia lietuvių kalba.

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS Flush
ing Meadows parke, Niujorke, van
dalų atliktą išniekinimą aprašė “Dai
ly News” dienraštis. Jis taipgi pa
žymėjo, kad ir pavergtoje Lietuvoje 
komunistai naikina panašius pamink
lus. Kardinolo F. Spellmano laido
tuvių metu Lietuvos ir JAV vėliavos 
prie kryžiaus buvo iškeltos iki pu
sės stiebo. Naujus ornamentus kry
žiui yra paruošęs komiteto pirm. J. 
Klashus.

PREL. LEONARDAS GIŽINSKAS 
atžymėjo spaudos darbo penkiasde
šimtmetį. Rašyti jis pradėjo 1917 
m. Vilniuje leistame “Lietuvos Ai
de”, o vėliau plačiai reiškėsi katali
kiškoje spaudoje ir Lietuvoje, Įr 
tremtyje. Atskirais leidiniais yra iŠ-

minėjimą surengti gegužės 4 d. Dues- 
seldorfe. Programą atliks estų solis
tai, latvių choras ir lietuvių tautinių 
šokių grupė. Koordinatorium numa
tytas iš Miuncheno į Bonną persi
kėlęs muz. W. Banaitis. "Lietuviams 
šiame pasitarime atstovavo krašto 
valdybos pirm. J. K. Valiūnas. Be 
bendro minėjimo su latviais ir es
tais, LB krašto valdyba planuoja 
stambesnio masto minėjimą kovo 2 
d. Mannheime. Atskirus minėjimus 
žada ruošti Miuncheno, Hamburgo, 
Stuttgarto ir Bonnos-Koelno LB apy
linkės. Lietuviškos muzikos pusva
landį yra pažadėjusi vasario 16 d. 
NDR radijo stoties UKW programa.

FILMĄ APIE VASARIO 16 GIM
NAZIJĄ rodė Sueddeutscher Rund- 
funk televizija. Su gimnazijos tiks
lais supažindino direktorius V. Nat
kevičius. Televizijos ekrane buvo pa
rodyti gimnazijos išorės vaizdai, kla
sės pamokų metu, bendrabučio kam
bariai, mokinių atliekami tautiniai 
šokiai, vėliavos pakėlimas, krepšinio 
rungtynės.

Venecuela
MARACAY MIESTE Venecuelos 

prez. dr. Raul Leoni atidarius ke
letą naujų valdinių pastatų*ir pri
ėmus kariuomenės paradą, buvo su
rengtas pobūvis vyriausybės rūmuo
se. Onutei de Lammersdorf tarpi
ninkaujant, į šį pobūvį Aragua gu
bernatorius Segnini ir gen. Carneva
li pakvietė ir lietuvių delegaciją, ku
rią sudarė: VLS Bendruomenės pirm, 
inž. V. Venckus, VLIKo atstovybės 
pirm. J. Bieliūnas, tautinių šokių 
grupės vadovė A. žahrieriūnienė, R. 
Jablonskytė, N. Kukanauzaitė, L 
Jablonskytė, R. Tamašauskaitė ir G. 
Žalneriūnaitė. Gubernatoriaus žmo
na Y. Segnini ir aviacijos majoro 
De Lammersdorf žmona pakvietė lie
tuvių tautinių šokių grupę atlikti 
programą karininkų žmonų venecue- 
liečiams vaikams ruošiamoje kalėdi
nėje eglutėje, šis pasirodymas Ve
necuelos lietuviams buvo pirmasis 
žingsnis į 1968 Lietuvos Laisvės Ko
vos Metus, šokiams vadovavo A. Žal- 
nieriūnienė, akordeonu grojo T. 
Garšva.

JONAS VILTRAKIS, Valencijos 
miesto gyventojas, pagarsėjo visoje 
Venecueloje kaip geriausių ir re
čiausių atmainų orchidėjų auginto 
jas. Gėlių parodose jis yra laimėjęs 
eilę diplomų bei atžymėjimo ženklų. .

Britanija
’ LATVIŲ NAMUOSE baltietės su
rengė bendrą kalėdinį bazarą ir rank
darbių parodėlę. Lietuviškame sky
riuje visus lankytojus labiausiai do
mino iš Suvalkų trikampio atvežti 
trys rankšluosčiai. Viename jų bu
vo Įaustas Lietuvos himnas, kitame 
— dalis Maironio “Kur bėga' Šešu
pė”, trečiame — “Graži ir derlinga 
brangi Lietuva”. Meninėje dalyje 
pasirodė jaunųjų lietuvių tautinių 
šokių grupė.

KAZIMIERAS BAKENAS - BARA
NAUSKAS, “Europos Lietuvio” re
daktorius, atšventė 60 m. amžiaus 
sukaktį. Gilią darbo vagą jis yra iš
varęs Nidos knygų klube, redaguoda
mas ir paruošdamas literatūros met
raščius “Pradalges”, šiuo metu jau 
spausdinama “Ketvirtoji Pradalgė”. 
Sukaktuvininkas taipgi yra išleidęs 
du savo apysakų rinkinius — “Gied
ra visada grįžta”, “Karališka diena”. 
Spaustuvei jau yra atiduotas trečia-

VANCOUVER. B.C.
SPAUDA IR LOTERIJA KLB 

Vankuverio apylinkės valdyba ir Va
karų Kanados Lietuvių Dienai Reng
ti Komitetas nutarė savo parengi
muose vietoje įvairių dalykų loteri
jose leisti kaip fantą prenumeratas 
spaudai. Laimėtojas pasirenka vieną 
iš Kanadoje leidžiamų lietuviškų sa
vaitraščių. Tuo būdu tikimasi padi
dinti lietuviškos spaudos skaityto
jų skaičių Britų Kolumbijoje ir bent 
iš dalies atsilyginti spaudai už pa
galbą vakariečiams. Šokių vakare 
“TŽ” metinę prenumeratą laimėjo A. s’s rinkinys, eilės laukia jo pirrna- 
Pilibaitis. A. G. sis romanas.

Buenos Aires lietuvių pobūvis — madų paroda AL Centre. Tuo bū
du teikiamos lėšos jaunimo kelionei j studijų savaitę Brazilijoj 1968 
m.' Priekyje matyti ir svečiai iš Kanados — ar. A. Valadka su Ponia 
Svečias dalyvavo gydytojų suvažiavime ir ta proga aplankė lietuvių 
institucijas Nuotr. Pr. Ožinsko

pardavė ir apsigyveno Dundas mies
telyje. Lietuvoje liko velionies bro
lis ir JAV-se dvi seserys.
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Mylimai mamytei ONAI KAVALIAUSKIENEI mirus, 
dukras JUSTINĄ SRIUBIŠKIENE ir ALDONĄ STADIE- 
NE bei jų šeimos nuoširdžiai užjaučiame — r
Petras ir Nina Balčiūnai Adolfas ir Teklė Sekoniai

Brangiai Motinai ONAI KAVALIAUSKIENEI mirus, 
dukras — ALDONĄ STADIENĘ JUSTINĄ SRIUBIŠ- 
KIENE ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

J. M. Astrauskai

Mylimai mamytei ONAI KAVALIAUSKIENEI mirus, 
dukterims — JUSTINAI SRIUBIŠKIENEI, ALDONAI 
STADIENEI, STASEI ŠLAPELIENEI ir jų šeimoms reiš
kiame nuoširdžių užuojautų —

A. A Ketvirčiai

■ ■ metais. Čikaga, kuri populiariai yra

Londono L.S. Klubui “Tauras" dabar tenka daug posėdžiauti, sprendžiant jo rengiamų Kanados krep
šinio pirmenybių problemas. Čia matoma dalis klubo narių. Iš kairės: M. Chainauskas, A. Šefeldas, 
J. Čegis jr., J. Misius jr., A. Švilpa, Daniliūnas jr., V. Jonynas, J. Butkus, S. Dragūnevičius, jo užpa
kaly — V. Navickas, Daniliūnas sr., E. Ramonas, užp. — E. Bliškiš, L. Butkus, užp. — St. Navickas 
ir J. Paulionis Nuotr. S. Kero

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

Bendravęs nariui A t A VIKTORUI VIZGAIČIUI Čika
goje mirus, žmoną MARIJĄ, sūnus ALOYZĄ ir RIMTĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia —

North Sylva Co. Ltd.

A t A
ANTANUI GENIUI mirus, mielų VIKTORIJĄ ir JONĄ 
SMAIŽIUS, SAULĘ LIUCIJĄ ir JONĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Joana ir Česius Kūrai
Windsor, Ont.

KANADOS LIETUVIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS LONDONE 
iškilmės. Visi, be tautybės ir religi
jos skirtumo, nuoširdžiai kviečiami 
tiek į šį balių, tiek ir į pačias spor
to pirmenybes. Pasiilgome savo bi
čiulių iš Samijos, Windsoro ir Det
roito. Tikimės, kad šį kartą šiame 
neeiliniame baliuje, kuris bus ir pats 
didžiausias šiame sezone, pažintis vėl 
atnaujinsime. Londonui ir aplinki
nėms apylinkėms ši šventė yra ir 
prestižo reikalas.

Šiemet Londonui teko didelė gar
bė būti visos Kanados lietuvių spor
tininkų metinės šventės šeimininkais. 
Tikimės, kad kiekvienas Londono, 
Rodney, Delhi ir kitų kaimyninių 
apylinkių lietuvis šią svarbią parei
gą reikiamai įsisąmonins ir įneš savo

LONDON, ONT. Sporto apygardos 
vadovybei pavedus šiemet krepšinio 
pirmenybes organizuoja Londono L. 
S. K. “Tauras” Londone, Ont. Jos 
prasidės vasario 3, šeštadienį, 9 v.r., 
Sir A. Beck gimnazijoje prie Dun
das ir Highbury gatvių; tęsis visą 
šeštadienį dviejose sporto salėse ir 
baigsis sekmadienio vakare South 
gimnazijoje prie Tecumseh ir Bel
grave gatvių. Gali dalyvauti visos 
Kanados lietuvių užsiregistravusios 
krepšinio komandos ir Ročesterio

to sporto pirmenybės Londono lie
tuvių istorijoje! Ligi šiol čia yra 
įvykusios vienos mažesnio masto pir
menybės, būtent, stalo teniso dešim
tuko turnyras, suorganizuotas St Na
vicko, J. Brazlausko ir kt Tikimasi 
sulaukti apie 150 krepšininkų iš ki
tų apylinkių! •

Susipažinimo balius
įvyks šeštadienį, 8 v.v., naujai pa
statytoje Centennial banketų salėje, 
550 Wellington prie Dufferin, gro
jant geriausiam Londono vokiečių or
kestrui. Pirmą sykį tokio įvairumo 
programa, turtingas bufetas ir visų 
rūšių gėrimai. Apvalūs 6-8 asmenims 
staliukai, baliaus karalaitės rinkimai 
bei kitos pramogos. Yra pakviesti ir 
pažadėjo dalyvauti latviai, kurių Lon
done gyvena apie 400 asmenų, ir 
estai. Tikimasi, kad į balių atsilan
kys 400-500 svečių, jų tarpe bent 
pora šimtų gražaus jaunimo. Tai yra 
labai reta ir labai gera proga pa
sikviesti kitataučių svečių ar drau
gų iš kitų apylinkių, ši yra gal ir 
vienintelė proga nuotaikingai pasi
šokti šimtmečio salėje lietuviškoje 
aplinkoje. Tose ir gretimose patalpo
se įvyko ir svarbiausios šimtmečio

ką Čikagos lietuviai veikė 1967-siais pakeitė ilgametį jos pirm. L. šimutį. 
Dabar bus renkamas kitas pirminin
kas iš Tarybon įvairių grupių dele
guotų narių, tačiau iki metų p^aigos 
toks dar nebuvo išrinktas. Pažymė
tina ir čikagiečių suorganizuota dele
gacija pas JAV viceprez. H. Humph
rey, kuris lietuviams buvo šiltas ir 
palankus. Delegaciją turėjo priimti 
pats JAV prez. Johnsonas, bet, kaip 
skelbiama, jis tą dieną buvo iššauk
tas svarbesniems reikalams. Delegaci
jos vienas pagrindinių prašymų bu
vo, kad JAV paštas išleistų ženklą 
Lietuvos nepriklausomybės 50 m. 
sukakčiai paminėti.

Įvyko šimtai kitų didesnių ar ma
žesnių parengimų, kurių kiekvieną 
savaitgalį čia netrūkdavo. Nemaža 
tautiečių palike gyvųjų eiles, nema
ža jų pasitraukė pensijon ne tik savo 
darbovietėse, bet ir lietuviškoje veik
loje. šalia kūrybingų ir malonių Įvy
kių būta ir liūdnų apraiškų, neža
dančių gražios lietuviškos ateities 
svetingoje Amerikos žemėje.

1968-siais metais Čikaga ir vėl bus 
dėmesio centre. Vasario 17 d. Čika
gos Operos rūmuose yra rengiama 
didelė meninė programa Lietuvos 50 
metų nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti. Vasaros metu čia Įvyks 
JAV ir Kanados tautinių šokių šven
tė, na, ir visa eilė kitų stambesnių 
programų.

DABAR PRIEINAMA

Grupinė medicininio
patarnavimo drauda

tikslas išugdyti mūsų jaunimą susi
pratusiais lietuviais ir ryžtingais ko
votojais. Paprašytieji malonėkite at
eiti rengėjams į talką, o visi — da
lyvauti šiose varžybose ir susipažini
mo baliuje. Sportuojantis jaunimas 
Jūsų palankumo tikrai neužmirš.

Mecenatai, 

sutinkantieji minėtų pirmenybių 
proga padovanoti sportuojančiam 
jaunimui taures $50 — 100 ribose, 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Da- 
niliūnas, 15 Elmwood Ave. E., Lan
don, Ont; tel 438-7694. Taurės bū
tų pereinamosios, ty. kiekvienais me
tais perduodamos naujam laimėtojui, 
ir pavadintos aukotojo ar jo pasi
rinktu. vardu^.. Aukotojais gali būti 
tiek pavieniai asmenys, tiek ir orga
nizacijos. Tai būtų graži dovana lie
tuviškajam jaunimui. Taip pat pa
geidaujama - dovana baliaus karalai
tei. Atsiliepti: Mrs. G. Petrauskas, 
394 Piccadilly St, London, Ont; tel. 
438-8983 arba aukščiau nurodytu ad
resu. D. E.

AMERIKOS RAKĖ 
TOS NEPAKILTŲ,

Nuo 1968 metų sausio 1 dienos

Ontario Medical Insurance Plan

priima prašymus grupinei draudai gauti

Naujame patvarkyme rasite keletu pagerinimų

MAŽOS GRUPĖS SURINKĖJO IR 
DARBOVIETĖS GRUPĖS

ĮMOKOS

Dabar grupinė drauda prieinama ir 
. mažom grupėm. OMSIP siūlo gru

pinę draudą mažom grupėm — 
bent 6 asmenų. Kiti planai dauge
liu atvejų reikalavo bent 20 asme
nų grupinei draudai gauti. Nauja
sis OMSIP planas praplečia medi
cininės draudos galimybes dauge
liui mažų ir didelių grupių.

OMSIP grupinės draudos pasiūly- Tos pačios įmokos nustatytos gru
pėms ir asmenims

naudoti grupės, nesurištos su dar
boviete. Pavyzdžiui, verslo ar pro
fesijos draugijos gali sudaryti gru
pę gauti tinkamesnei medicininei 
draudai. Darboviečių grupės, suda
rytos iš toj pačioj darbovietėj dir
bančių asmenų, taip pat turi tą pa

SUTARTIES 
RŪŠIS MOKATE

Draudos įsigaliojimo datos
A. Jei prašytojas, pasibaigus turėtai medicininės grupės draudai, įteikia 
prašymą 30 dienų laikotarpyje, tai OMSIP drauda prasideda sekančią die

ną po senosios draudos užbaigos.

B. OMSIP drauda kitų grupių nariams Įsigalioja po trijų mėnesių nuo pra-

OMSIP padeda apmokėti jūsų gydytojų sęskaitas.

Pavienis asmuo
2- jų narių šeima
3- jų ar daugiau 
narių šeima

$ 5.00 į mėnesi 
$10.00 į mėnesį 
$12.50 į mėnesį

Maskvos “Izvestijose” pasiro
dė straipsnis maršalo čiuikovo, 
kuris vadovavo sovietų armijai 
Vokietijoje. Jo straipsnis nagri
nėja Sovietų Sąjungos gynybos 
problemas eventualaus karo su 
JAV atžvilgiu.

Pagal sovietinės propagandos 
rutiną, čiuikovas savo straipsnį 
pradeda JAV kaltinimu: tai im
perialistinė valstybė, kuri šiuo . 
metu yra įsivėlus į “nešvarų ka
rą” Vietname, palaikanti “agre
siją Artimuosiuse Rytuose” ir 
Lt. čiuikovas teigia, kad JAV 
generalinis štabas visas viltis 
esąs sudėjęs į atominį raketinį 
karą — “masinio smūgio prie
monių” panaudojimą. Sovietai 
esą turi visas reikalingas prie
mones agresoriui pažaboti. So
vietinė karo doktrina remiasi 
prielaida, kad geriausias būdas 
valstybei apginti nuo atominio 
puolimo — tai raketinė kariuo
menė, antiraketos ir lėktuvai ra
ketoms numušti. Toli pasiekian
tieji priešo sviediniai bus sunai
kinti dar neįskridę sovietų teri- 
torijon — rašo maršalas čiui
kovas, bet priduria, kad sovie
tų visuomenė turi būti pasiren
gus likviduoti priešo atominių 
ginklų smūgių padarytus nuos
tolius. Sovietų moksliniai insti
tutai jau turi paruošę patikimus 
projektus; kaip apsaugoti žmo
nes nuo radiacijos ir josios pa
darytų sužalojimų. Viena la
biausiai sudėtingų problemų yra

- racionalus žmonių ir jėgų pa-

praėjusiais metais, kaip ir paprastai, 
grojo pirmuoju smuiku išeivijos lie
tuvių gyvenime.

Čia įvyko net dviejų lietuviškų 
operų premjeras — J. Karnavičiaus 
“Gražinos” ir D. Lapinsko “Maro”. 
Pirmoji opera, kurią pastatė Čika
gos Lietuvių Operos kolektyvas, bu
vo surengta didžiuliuose Čikagos Ope
ros rūmuose. Antroji, surengta kul
tūros kongreso rėmuose, pasitenkino 
kuklesnėmis patalpomis — Marijos 
Augšt Mokyklos sale. Čikagos di
džioji spauda ypatingo susidomėji
mo skyrė D. Lapinskui, kuris muzikos 
mėgėjus 1966 m. buvo supažindi
nęs su savo pirmąja opera “Lokys”.

Muzikinis gyvenimas metų laiko
tarpyje Čikagoje buvo gyvas, tačiau 
ryškesnių prošvaisčių mažai pasitai
kė: vis tie patys solistai, tie patys 
muzikos kūriniai. Pasirodė visa ei
lė muzikinių plokštelių, daugiausia 
lengvosios muzikos žanro.

čikagiečių atmintyje dar gyvas 
lapkričio pabaigoje vykęs m-sis JAV 
ir Kanados Lietuvių Kultūros Kon
gresas, tačiau jis savo pobūdžiu ne
išsiskyrė iš kaikurių eilinių lietu
vių susibūrimų. Išskirtini jau minė
tos operos “Maro” ir kantatos “Ka
raliaus Mindaugo” pastatymas bei 
literatūros vakaras.

Įvyko stipri akcija už lietuviškų 
teisių atsikovojimą lietuvių įsteigto
se šv. Kazimiero kapinėse, kurios 
buvo perduotos vyskupijos administ
racijai ir kuriose buvo panaikintos 
senosios laidojimo tradicijos. Tuo 
reikalu buvo įsteigtas prie Lietuvių 
Bendruomenės Čikagos apygardos 
specialus komitetas, koris vėliau su
darė ir kapinių sklypų savininkų 
draugiją, šis vienetas sušaukė kelis 
masinius tautiečių susirinkimus, ku
riuose paaiškinta, jog didžiausiais 
lietuvių reikalų priešininkais nėra 
vyskupijos vadovybė, bet kaikurie 
lietuviai kunigai, kažkodėl norį eiti 
prieš savo tautiečių interesus. Taip 
pat būta nesusipratimų kaikuriose 
lietuvių įsteigtose parapijose, kur 
lietuvių kalba darosi vis retesnis sve
čias.

Dailės srityje čikagiečiai irgi buvo 
pirmaujantys. Daugelis meno parodų 
liudijo, kad čikagiečiai domisi savo 
dailininkų darbais ir dailininkus re
mia. Dailininkai betgi bendros kal
bos dar negalėjo rasti ir kultūros 
kongreso proga nebuvo galima su
organizuoti jungtinės lietuvių dailės 
parodos: teko pasitenkinti Čiurlio
nio Galerijos sandėliuose buvusiais 
kūriniais. Tikimasi, jog lietuviai dai
lininkai daugiau vienybės dvasios 
pajus 1968 m. — Lietuvos Nepri
klausomybės 50 m. sukakties proga pasitikėjimas' ir noras, kad ji atsi- 
vasario mėn. yra rengiama “solida
rumo” paroda. Praėjusių metų lai
kotarpyje, kaip atrodo, aprimo gin
čai (gal jie bnvo jau visiškai iš
spręsti?) dėl Čiurlionio Galerijos 
priklausomumo. Liūdnas Įvykis — 
užsidarymas kelis metus gyvavusios 
“69” meno galerijos ir joje veiku
sios meno studijos. Meno parodų 
rengime gražiai užsirekomendavo ir 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjus.

Politinėje srityje Įdomus buvo 
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimas, Įvykęs rudeniop Čikagoje, čia 
Tarybos narių sudėtin nebuvo Įra-

NAUJUOSIUS METUS Čikagos 
lietuviai sutiko su baliais, triukšmin
goje atmosferoje. Daugiau nei 10-je 
salių ūžė tautiečiai įvairių organi
zacijų ar draugijų rengtuose Naujų
jų Metų sutikimuose, čia buvo pils
tomi taurieji gėrimai ir linkėjimai 

Kaikam kilo mintis: jeigu visi tau
tiečiai, kurie pasirinko triukšmin
gus balius, būtų sunešę praleistus pi
nigus vienon vieton ir juos paskyrę 
lietuviškiem reikalam, tai už tuos do
lerius būtų galima pastatyti didelius 
lietuvių kultūros namus. Tačiau, gai
la, tokių namų čikagiečiai dar nebe
turi ir nežinia ar kada beturės, nors 
čia, kaip sakoma, gyvena apie 100.- 
000 lietuvių kilmės žmonių.

NUO 1960 M. VEIKĖ ANGLIJOS 
LIETUVIŲ KLUBAS, kuris apjungė 
dalį tame krašte gyvenusių tautie
čių, čia jie buvo išvystę šiokią tokią 
socialinę veiklą — rengdavo balius, 
palaikė tarpusavio bendravimą. Ta
čiau kitiems atrodė, jog veikla yra 
permaža, kad nesistengiama subur
ti daugiau narių ar gal dėl kitų prie
žasčių reiškė nepasitenkinimą klu
bo vadovybei. Dėlto buvo sušauktas 
kitų Anglijoje gyvenusių lietuvių 
susirinkimas, kurio dalyviai priėmė 
rezoliucijas. Jomis veikiančiojo Ang
lijos Klubo valdybai reiškiamas ne-

statydintų. Taip pat jai draudžiama 
ateityje veikti ir kalbėti Anglijos 
lietuvių vardu ir buvusioji valdyba 
esą viską turi atiduoti naujajai val
dybai, kuri susirinkimo metu buvo 
išrinkta. Tačiau senoji valdyba, at
rodo, į tuos reikalavimus nemano 
kreipti dėmesio, tad veiks du to pa
ties vardo sambūriai. Iki šiol čikagie
čiai turėjo kelias paralelines draugi
jas — vaikų auklėjimo (jų tarpe 
net dvi Montesori draugijas), kelis 
dailininkų sambūrius ir pan., o dabar 
praturtės ir dviem “anglų” viene
tais. Gal “daugybėje — stiprybė?’

TIKTAI VIENĄ VALANDĄ!
(Atkelta iš 2-ro psl.)

šiuo pasiteisinimu kada tik no
ri.

Maisto normos
Kaliniams maisto norma yra 

2,400 kalorijų, tačiau prieš dvi

OMSIP apmoka 90% gydytojų atlyginimo, nustatyto Ontario gydytojų 
draugijos.

žodžiais tariant, maršalas Vasilij 
čiuikovas numato, kad ameriki
nės raketos visdėlto gali pasiek
ti sovietų teritoriją, nors savo 
straipsnio pradžioje užtikrino, 
kad jos būsiančios sunaikintos

buvo sumažinta iki 1,700 kalo
rijų. Tai reiškia badą. Dar. ga
lima gelbėtis krautuve, pirktis 
papildomo maisto. Už savo už
dirbtus pinigus galima pirktis 
barščių ar uogienės. Tačiau kiek 
galima pirkti už 5 rublius, lei
džiamus per mėnesį maistui 
krautuvėje?

Kokį gauna kaliniai maistą? 
Kopūstai tokie juodi, kad jų ne
galima nė pažinti. Tie stipriai 
sušalę grumstai, kai atsileidžia, 
esti surūgę. Mėsą atstoja odos ir 
kaulai. Mėsa nepasiekia kalinių 
katilėlio. Cukraus duodama 15 
gramų dienai, duonos — 700 gr. 
(sunkios ir šlapios). Maisto siun
tiniai paštu ar asmeniškai lei
džiami tik 3 kartus per metus. 
Jų didžiausias svoris — 5 kg. 
Kiekvienas nuteistas dešimčiai 
metų neturi teisės gauti siunti
nių per pirmuosius 5 metus. 
Andriejus Siniavskis, nuteistas 
7 metam, išbuvęs stovykloje 
pusantrų metų, turi laukti dar 
dvejus metus, kad galėtų gauti 
pirma siuntinį. Danielis turi 
laukti dar metus. Administra-

tuvę ar teirautis siuntinio. Ir 
taip seniai ir net invalidai vargs
ta besigimnastikuodami.

Pasikalbėjimas Maskvoje
Sugrįžusi į Maskva, Danie

lienė paskambino saugumo 
pulk. M. I. Bardinui, jai leidu
siam aplankyti vyrą. “Galbūt, 
galvojau aš, — rašo ji, — val
džia nežino apie perauklėjimą 
badu, doriniu ir žmogišku pa
žeminimu, atviru nepaisymu 
įstatymų ir neleidimu gydytis, 
nes, šiaip ar taip, įstatymas sako, 
kad laisvės atėmimas neturi būti 
rišamas su fiziniais kentėjimais 
ir kalinio asmens degradavi
mu”. Tačiau Michailas Ivanovi-

sąlygas, kad visa, kas ten daro
ma, atitinka taisykles ir kad ne
są jokių jų laužymų.

tos. Tačiau gali atsitikti, kad

— Tai priklauso nuo jo. 
Tamsta pamėgink pakeisti jo 
laikyseną. Ir aš tamstai patariu 
su nieku nekalbėti apie tai. Jei
gu kas nors pasirodytų spau
doje apie stovyklą...”

— Aš tamtai sakau, ką pati 
esu mačiusi. Kiekvienas ten bu
vęs gali patvirtinti.

— Aš manau, kad ten sąlygos 
peršvelnios.Jieturi perdauglais- 
vės. Štai kodėl tamstos vyras ne-
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žinti. Pagrindas visad tas pats: ’ 
“neįvykdė normos”. Yra kalinių pakeičia savo nusistatymo. Rei- 
išbuvusiu stovykloje 10 metu ir kės labiau suveržti varžtus.
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tini.
Kūno sveikatai palaikyti nau

dojamas soortas, o dvasios — 
politinis švietimas. Abu sava-

imta ir laukia teismo kartu su

imtais už i 
slantą savo

kelis mėnesius su-



portas. Be savo jau iš seniau

ves pamatyti, jis vieną dieną

vos ir Gudijos miškų. Per šim
tus metų vokiečių valdovų ran-

prikrautos valtys vakariniu vėju anglų konsulo Hertschelio.” gabus senosioms kalboms. Tė- 
. . „----- «------------ T(jks buvo gyvenimas vas nusiuntė jį į vieną kontorą

nch Schliemannas. Jis buvo gi
męs Neu Bukow, Mecklenbur- 
go-Schwerino hercogystėje. Jo 
tėvas ten turėjo dvarą. Sūnus 
labai noriai skaitė apaštalo Pau- 

ieglio ir Kuršių marių paminėti prekybinį patarė j ą liaus kelionių aprašymus Grai- 
i mobilizavo minėtuo- (Commerzienrat) Masoną, pas kijos pakraščiuose ir mitologiš-

sija tuomet naudojo dar Reva- 
ho, Rygos ir Liepojos uostus. 
Be to, prekės buvo gabenamos 
dar per kelis Suomijos uostus. 
Kitiems Baltijos uostams pilnai 
veikiant, Klaipėda nebuvo svar
bi. Jos uostu buvo naudojamasi

DR. BL ANYSAS

Klaipėdos iškilimas
Klaipėdos uostas carinei Ru

sijai staiga pasidarė reikalingas. 
Tai įvyko Krymo karo pradžioje 
1853 m., kai Rusija grasino Tur
kijai, o Prancūzija ir Britanija 
stojo turkų pusėn. Įplaukus visų 
trijų valstybių laivynui į Juodą
ją jūrą, rusų imperijos susisie
kimas su užjūriu tapo perkirs
tas; liko atviri tik Petrapilio ir 
Baltijos uostai, per kuriuos Ru
sija gabeno savo eksportą ir im
portą. Per šiuos uostus buvo įve
žama ypač daug karo medžia
gos.

(Krymo karui prasidėjus, ma
tyt, pagal jau anksčiau sudary
tą planą, į Baltijos jūrą įplaukė 
39 Britanijos karo laivai su 2000 
patrankų, vadovaujant Sir Char
les de Napier, ir prancūzų laivy
nas su admirolu Perseval-Deche- 
nes. Ši jūros pajėga sustabdė 
visą Rusijos prekybinį susisie
kimą su užjūriu. Prie šios blo
kados prisidėjo ir Švedija. Tai 
buvo didelis smūgis caristinei 
Rusijai, gal didesnis, negu pra
laimėtas mūšis. Prūsijos karalys
tė, kuriai tuo metu priklausė 
Klaipėda, neįsijungė į tą kon
fliktą, bet paliko neutrali ir vyk
dė su Rusija įprastus prekybi
nius mainus. Tuo būdu iškilo___ r________________ _
kaimyninės Klaipėdos ir kiek ter den Linden” Berlyne^ Kran- 
mažiau Karaliaučiaus uostų 
reikšmė toje padėtyje.

Pasinaudojo klaipėdiečiai
Kaip įprasta, neutralios vals

tybės išnaudoja tokią padėtį sa
vo naudai. Taip darė ir Klaipė
dos miesto pirkliai. Greitai buvo 
surastos galimybės neutraliais 
laivais vežti rusams prekes. Ka
dangi Prūsijos karalystė , tuo
met buvo neutrali, britų ir pran
cūzų blokada nelietė Prūsijos 
uostų. Neutralių valstybių lai
vais buvo galima įvežti Rusijai 
skirtas prekes į Klaipėdos ir Ka
raliaučiaus uostus. Klaipėda tu
rėjo pirmenybę dėl savo gero 
susisiekimo Nemunu ligi Kau
no.

se vandenyse esančius baidokus, kurį būna labai linksma. Be to, kus Trojos, Pergamo ir kitu vie- 
laivus ir žvejų valtis. Kroviniais nereikia užmiršti mano kolegos torių aprašymus. Jis buvo labai 
prikrautos valtys vakariniu vėju anglų konsulo Hertschelio.” gabus senosioms kalboms. Te
plaukdavo į Kauną ir iš čia grįž- 1 „ .. . . .
davo Nemuno srove (protarpiais pas pasiturinčius Klaipėdos Fuerstenberge mokytis preky- 
palankiu vėju) į Klaipėdą. Grįž- pirklius. Reikia manyti, kad bos. Norėdamas skaitytas vieto
dami baidokai bei valtys gabe- esant tokiai gyvai prekybai ir ------------ "* ~—
no eksportui skirtas rusų prekes, darbininkai gerai uždirbo, bet 

Konsulo laiškas neturime jokių duo-
Klaipėdos uostas tuomet buvo men^‘

Mieste prekybinis gyvenimas la
bai pagyvėjo, pakilo gerovė, ku
rios miesto pirkliai iki tol netu
rėjo. Gerą vaizdą duoda 1854 
m. birželio 20 d. Klaipėdoje gy
venusio prancūzų konsulo laiš
kas, kuriame rašoma: “Visos 
maisto prekės labai pabrango; 
čia yra brangiau, negu Paryžiu
je. Visi namai pilni žmonių, gat
vėse knibžda visokių tautų žmo
nių. Sandėlių trūksta, prekės 
sukrautos gatvėse po plynu dan
gumi ... šiuo momentu Klaipė
dos uoste yra apie 300 laivų.” 
Tų pat metų rugpjūčio 20 d. 
jis rašė: “Klaipėda yra keista 
vietovė ir jau iš pat pradžių man 
darė savotišką įspūdį. Tiesą pa
sakius, miestas atrodo kaip di
delis kaimas, kuris nuo švyturio 
ligi malūnų (lentpjūvių) prie
miesčio galo tęsiasi vieną mylią 
(prūsiška mylia 7,5 kilometro). 
Kaikurios vidurinio miesto da
lys atrodo gana puošniai, pvz. 
Liepų alėja (vėliau prez. Smeto
nos alėja), kur aš pripuolamai 
apsigyvenau. Pagal vietinį lygį, 
tai aristokratiškas kvartalas ir 
Klaipėdai tai reiškia kaip “Un-

Baisusis gaisras
Kelias savaites vėliau, 1854 

m. spalio 4 d., prasidėjo didy
sis Klaipėdos miesto gaisras. Jis 
prasidėjo viename sandėlyje 
uosto šiauriniame gale ir, dide
lio šiaurės vakarų vėjo varomas,

Niel

pinigų sumą kišenėje nuvyko į 
Hamburgo uostą, kur įsėdo į 
Venecuelon plaukiantį laivą. 
Deja, kelionė nebuvo laiminga 
— audros metu laivas buvo su
daužytas prie Olandijos krantų. 
H. Schliemannas nebegrįžo na
mo — Roterdame gavo mokinio 
vietą vienoje ekspedicijos fir
moje. Ten išmoko anglų, pran
cūzų ir net rusų kalbas. 24 me
tų jaunuolis jau buvo siunčia
mas į Petrapilį prekybinėms de-

tinės pagal upę, kaip ir kitos vi
durinio miesto dalys, neatrodo- 
blogai. Vakarinė miesto pusė yra 
prie marių (Haff), kurios yra 
gana gilios — trijų stiebų lai
vai (Dreimaster) gali laisvai ju
dėti. Jų čia susirenka šimtais.

Ii maža upė, kuri taip pat pilna 
atplaukiančių ir išplaukiančių

Suprantama, kad tokiame pa
kilusios gerovės laikotarpyje 
pakilo ir Klaipėdos miesto gy
ventojų socialinis gyvenimas. 
Apie tai jis rašo: “Aš einu iš 
vienų pietų į kitus. Nuo to iš 
pradžių labai pablogėjo mano 
sveikata, nes tokie pietūs užima

paties uosto rajono, buvo sunai
kinta: 74 gyvenami trobesiai 
mieste, 3 bažnyčios, 5 mokyklos, 
9 vieši pastatai, 256 gyvenamie
ji namai, 83 sandėliai ir 182 
ūkio trobesiai. Viskas buvo pa
versta į pelenus.

Klaipėdos rotušė irgi nuken
tėjo. Luizos, Biržos ir Liepojos 
gatvėse pastatai liko nesudegę. 
Bet pietuose nuo Danugos (Dan
gės) upės visas rajonas ligi Van
dens ir Bažnyčios gatvių su Šv. 
Jono, reformatų ir liuteronų 
bažnyčiomis buvo sunaikintas* 
Tam rajone išliko Biržos tiltas 
su pirklio De la Chaux sandėliu 
ir gyvenamuoju namu. Beveik 
visas miestas tapo pelenų ir su
griuvusių mūrų krūva. Dar šio 
šimtmečio pradžioje Klaipėdos 
krašto kaimuose buvo kalbama 
apie didįjį Klaipėdos miesto 
gaisrą.

Tai buvo didelis finansinis 
smūgis Klaipėdos ir užsienio 
pirkliams. Jų nuostoliai siekė 
šimtus tūkstančių talerų (Taler). 
Kaip didelės buvo pirklių inves
tuotos sumos, matyti iš šio fak
to: vokietis pirklys Heinrich 
Schliemanaias prieš kelias die
nas buvo atsiuntęs prekių už 
150.000 talerių, kurios nesude
gė, ir Schliemannas per kelis 
metus pasidarė milijonierium.

Kadangi Krymo karas dar ne
sibaigė iki 1856 m. pavasario, 
prekyba per Klaipėda net pa
trigubėjo. Tain pat labai pakilo 
kainos, ir pirkliams susidarė 
galimybė ne tik išlyginti savo 
nuostolius, bet ir kaikuriems

uždirbo nemažą turtą.
Krymo karo metu H. Schlie

mannas gabeno prekes per 
Klaipėdos uostą į Rusiją. Di
džiojo Klaipėdos gaisro metu jo 
150.000 talerių vertės prekės li
ko nesunaikintos. Kainoms tri
gubai pakilus, jo turtas siekė 
arti pusės milijono talerių, o iki 
Krymo karo pabaigos dar gero
kai padidėjo. Tokį turtą sukro
vęs, jis pasišventė tyrinėjimo 
darbams. Išmokęs graikų kalbą, 
jis 1859 m. nuvyko į Graikiją 
jieškoti senosios Trojos. Apke
liavo Siriją, Egiptą ir Graikiją. 
Leidimui kasinėti jis vedė ilgas 
derybas su turkų valdžia. Kyšių 
ir oficialių mokėjimų dėka tur
kų valdžia Schliemannui davė 
leidimą daryti kasinėjimus Tro
jai surasti. Tame laikotarpyje, 
kuris truko eilę metų, Schlie- 
mannas gyveno Paryžiuje ir gi
linosi į archeologiją.

Kasinėjimai Graikijoje
1870 m. jis persikėlė į Grai

kiją ir savo lėšomis pradėjo da
ryti kasinėjimus Hissarlyk kal
nelyje, kur manė surasiąs seną
sias Trojos liekanas. Ten, prie 
istorinio Helesponto, jis surado 
ir savo gyvenimo draugę. Vieną 
vakarą Trojos apylinkėje, saulei 
leidžiantis, jis vaikščiojo pajū
riu ir žiūrėjo į vakarinės saulės 
paauksuotus vandenis, čia jis 
sutiko graikų mergaitę Sofiją, 
grakščią, kaip Afroditę. Kai jis 
papasakojo jai apie savo kelio-

Klaipėdos miestas, kur dabar pusę gyventojų sudaro rusai kolonistai 
nės tikslą, ji užsidegė jo suma
nymu ir pasisiūlė pati su kastu
vu rankose dalyvauti kasinėji
muose. Abu susižavėjo vienas 
kitu. Ji buvo 17-kos, o jis — 58 
metų amžiaus, bet amžiaus skir
tumas netrukdė jiedviem vesti. 
Tyrinėtojas dabar turėjo nuola
tinę draugę, kilusią iš to krašto, 
jį gerai pažįstančią ir pagautą 
tų pačių idėjų. Kasinėjimai su 
pertraukomis buvo tęsiami iki 
1882 m. Rezultatai, pasiekti jo 
ir žmonos ištvermės dėka, bu
vo nuostabūs. Surasta daug pa
puošalų, įrankių, ginklų ir net 
skeletų. Tik nebuvo aišku, ar; 
jie priklausė pasakiškajai Tro
jai, ar galbūt buvo iš anksty
vesnio laikotarpio.

Turkijos valdžia jam iškėlė 
bylą dėl šių radinių nuosavybės, 
kuri buvo baigta Schliemannui 
sumokėjus Turkijai 50.000 fran
kų. Radiniai perėjo į jo nuosa
vybę ir 1882 m. buvo padovano
ti Vokietijai bei patalpinti Ber
lyno Museum fur Volkerkunde. 

Dar didesnių pasisekimų jis 
turėjo savo kasinėjimuose Mikė
nuose prie garsiųjų liūtų vartų, 
įtakoje ir Mikėnų pilyje, kur 
rasta brangių papuošalų, dalis 
iš gryno aukso. Vėliau jie buvo 
patalpinti Atėnų miesto poli
technikume. 1879 m. Rostocko 
universitetas suteikė Schlieman
nui garbės daktarato laipsnį, o 
Berlyno miestas — garbės pi
liečio titulą.-Į senatvę jis nuolat 
gyveno Graikijoje. Savo kasinė
jimus jis yra smulkiai aprašęs 
veikaluose, kurie yra atspaus
dinti vokiečių, prancūzų ir ang
ių kalbomis.

Visus kasinėjimus Schlieman
nas apmokėjo savo lėšomis. 
Krymo karo metu Klaipėdoje 
uždirbti dideli pinigai jam pa
dėjo surasti senąja Troją ir dau
gelį senosios Graikijos kultū
ros vietovių. Jis senatvėje daž
nai prisimindavo Klaipėdos didį-

NAUJOSIOS VALSTYBĖS V. Zalatorius

Siera Leone pasirinko diktatūrą
Neprigyja demokratija Afri

koje. Iš 31 valstybės, kuri ten 
gavo nepriklausomybę per pas
kutinį dešimtmetį, nė vienoje 
vyriausybė nepasikeitė rinkimų 
būdu, šiemet prieš Velykas at
rodė, jog Vakarų Afrikoje taip 
Gvinėjos ir Liberijos esanti Sie-

Visas kraštas buvo pasiruosęs 
rinkimams, kuriuos premjero 
A. Margajaus vyriausybė leido. 
Deja, pačiu paskutiniu momen
tu Margajus, kurį vietiniai va
dina “laukiniu dručkiu”, suabe
jojo savo pergale ir suspenda
vo opozicijos kandidatus. Rin
kimai vistiek įvyko, ir pirmieji 
rezultatai rodė, kad opozicinis 
“Liaudies kongresas” su Siaka- 
Stivensu priešakyje laimi. Tada, 
nieko nelaukdamas, generalgu
bernatorius H. Laitfutas-Bosto- 
nas prisaikdino Siaka-Stivensą, 
kaip naują ministeri pirminin
ką, ir pavedė jam sudaryti vy
riausybę, kurios kadencija buvo 
trumpiausia vyriausybių istori
joj. Nespėjo pasibaigti prisaik
dinimo iškilmės, kai ginkluotų
jų pajėgų vadas D. Lansana, bu
vusio premjero Margajaus šali
ninkas, suėmė Siaką-Stivensą ir 
patį generalgubernatorių už tai, 
kad jie, nelaukę galutinių rinki
mų rezultatų, sudarė naują vy
riausybę.

Kariuomenės vadas Lansana 
paskelbė karo stovį, panaikino 
rinkimų rezultatus ir pradėjo 
■pats valdyti valstybę, kuri ir gy
ventojais, ir plotu yra maždaug 
Lietuvos dydžio. Bet ir Lansana 
neišsilaikė ilgiau kaip porą die
nų. Grupė karininkų suėmė jį ir 
sudarė “Valstybinę pertvarky
mo tarybą” iš aštuonių kariškių. 
Šiai tarybai vadovauja pulk. A.

Canada

Gal nė nežinote

Pranešimas testa
mentų reikulu

(Atkelta iš 3-čio psL)
niams išmokama beverčiais rub
liais. Apsaugojimui įpėdinių 
Massachusetts, Connecticut, kai- 
kurios kitos valstijos yra išlei
dusios specialius įstatymus, ku
rie leidžia palikimus pervesti 
daiktais, t.y. siuntiniais. Įpėdi
nių interesų apsaugojimui Niu
jorko valstija iš viso neleidžia 
pervesti palikimą į kraštus, 
esančius anoj pusėj geležinės už
dangos. Kas atsitinka su paliki
mu, kai jis patenka į okupantų 
interesams atstovaujančių advo-

done. Jis užtikrino, kad Siera 
Leone “kaip ir anksčiau, vykdys 
liberalią politiką užsienio pre
kybos ir valiutinių mainų sri
tyje, o taip pat atvirų durų po
litiką užsienio kapitalo investa- 
cijų atžvilgiu.”

Naujieji krašto valdytojai nu
ėmė areštą nuo buvusių prem
jerų Margajaus ir Siakos-Stiven-

kad galite tapti
Kanados piliečiu

Daugelis žmonių Kanadoje gali būti kvalifikuoti Kanados pilietybei gauti 

patys to nežinodami. Jų tarpe gali būti senesnių žmonių, kuriems sunku iš

mokti anglų arba prancūzų kalbas, ir tai tokių, kurie yra susituokę su ka- 

nadiečiu-te ar yra išgyvenę Kanadoje dešimt ar daugiau metų.

Nuvykite pas jums artimiausio pilietybės teismo sekretorių ir pasiteirauki
te, kaip tapti Kanados piliečiu. Gali būti daug lengviau nei manote.

tokio pavyzdžio. Prieš porą me
tų vienoje palikimo byloje ad
ministratorius perdavė keliais 
atvejais sovietų interesams at
stovaujančiam advokatui po 250 
dol. pervesti okupuotoj Lietuvoj 
gyvenantiems įpėdiniams. Iš 
gautų laiškų matosi, kad už kiek
vienus 250 dol. įpėdiniams Lie
tuvoje buvo išmokama tik po 
149 rublius ir 30 kap.

Susitaręs su savo advokatais, 
Lietuvos Generalinis Konsula
tas Niujorke baigia ruošti infor
macijas apie tai, kaip apsaugoti 
palikimus nuo pakliuvimo į oku
pantų rankas. šių informacijų 
pageidaujantieji malonėkite ra
šyti: Consulate General of Li
thuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024, USA.”

so bei nuo generalgubernato
riaus Laitfuto-Bostono. Pasta
rąjį paleido “atostogų”. Viena
me komunikate sakoma, kad Sie
ra Leone bus įvestas civilinis 
valdymas “tik po visuotinių nau
jų rinkimų”. Vyriausybės pata
rėju ekonominiams reikalams 
buvo ir lieka Vakarų Vokietijos 
pilietis dr. Konradas.

“Liūto kalnų šalis”
Siera Leone lietuviškai reiš-

portugalų jieškotojas Pedro da 
Cintra priplaukė prie Siera Leo
ne krantų pirmą kartą 1460 m., 
tai jam iš tolo kalnai atrodė 
kaip gulintis liūtas. Taip jis tą 
vietą ir pavadino, iš kurios ver
gų prekiautojai ilgą laiką gau
davo daug pelno.

Šiandien Siera Leone žinoma 
savo deimantais, geležies rūda, 
aliejinių palmių gaminiais, ka
va ir kakava. Visos šios prekės 
gausiai sklinda po žemės rutulį 
iš Fritauno uosto, kuris yra 
vienas didžiausių pasaulyje ir 
geriausių Vakarų Afrikoje. Fri-

yra ir Siera Leone sostinė.
Krašto gyventojai yra Bantu 

genties negrai, kurių trečdalį 
sudaro krikščionys, trečdalį ma
hometonai ir likusius animistai,

Įstaigų kalba yra anglų. Politi
nes tradicijas, kaip ir pačią ne
priklausomybę, sieraleoniečiai 
paveldėjo iš anglų. Nepriklauso
mybė jiems buvo suteikta 1961 
m. šalis priklauso Britų Bend
ruomenei, pripažįsta Britanijos 
karalienę savo valstybės simbo
line galva, o generalgubernato
rių — karalienės vietininku, ei
nančiu lyg ir prezidento parei
gas.

Siera Leone paviršius būdin
gas Vakarų Afrikos pajūrio zo
noms. Lygumų pelkės ir džiung
lės pagal Atlanto vandenyną to
liau nuo kranto pamažu perei
na į augštumas ir miškus.

Tautiniai negrų šokiai ir mu
zika yra gana patrauklūs. Su 
Siera Leone karališkuoju tauti
nių šokių ansambliu turėjo pro
gos susipažinti ir šio kontinen
to lietuviai, kai jis 1964 m. gast
roliavo Niujorko mugėje.

Siera Leonės muzikantai linksmina praeivius Niujorke pasaulinėje 
mugėje 1964 m. Nuotr. V. Zalatoriaus

Margis Drug Store
JOHN V. HARGIS, PIublB.

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 į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OLE, “C” TERMO-

• Iš Windsor© į Filipinus iš
skrido 116 miltinėmis ligomis 
sergančių ligonių. Jie tikisi, kad 
juos išgydys Maniloje gyvenąs 
“stebukladaris” Antonio Ag- 
paoa. Kaikurie jo pacientai tvir
tina, kad jis jiems be peilio ir 
be jokių instrumentų yra pada
ręs sunkiausias vidurių opera
cijas. Ekskursiją į Manilą, iš 
kiekvieno ligonio pareikalavusią 
po $658, suorganizavo J. Ruff
ner, plieno įmonės inspektorius 
Wyandotte miestelyje, Mich. Jo 
teigimu, filipinietis jam yra iš- 

JTvdęs sunkų nugarkaulio sužei
dimą. žinia be jokių komentarų 
paskelbė šiaipjau rimta Cana
dian Press agentūra, kuri, be 
abejonės, tylės, kai ligoniai, nie-

Pilietybės teismų yra Halifakse, Monktone, Montrealyje, Otavoje, Sudbury, 
Windsore, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, Kičenery, Londone, Reginoje, 

Saskatoone, Calgary, Edmontone, Winnipege ir Vankuvery.

SECRETARY OF STATI GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.
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U KULTOliMJE VEIKIOJE
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ir nemokantieji. O jaunimui bė.

"Po dangaus* skliautu”. Vertintojų 
komisiją sudaro klevelandiečiai:

■■■■■

tęsti mokyklą už mokyklinio am
žiaus ribos, kad su lituanistinių 
mokyklų baigimu nepasibaigtų 
jaunosios kartos lietuvybė. Jau
nimo teatras ir bus toji mokyk-

mes gyvename. Tai 
ir jausdamas, jaunas

jaunimo teatrui.
Visiems gerai žinoma, kad 

vienos mokyklos neužtenka tau
tinei sąmonei išugdyti, — reikia

Vilniuje. Viešnagės tikslas buvo su- 
_  sipažinti su fizikas ir matematikos 

instituto moksline biblioteka ir kai-

OKUPUOTOJ UETUVOJ
KAZYS ALMENAS, rašytojas ir

Arūno — “B anapus”, Gegužio — hnis bendradarbis, ruošęs disertaci- 
“Paklydusieji”, Kalvio — “Montrimo ją Lenkijoje, prieš Kalėdas viešėjo 
nuotykis”, šermukšnės —“Vidurnak
čio serenada”, Rosamundžio 
“Maištingas Vyturys”, Jeronimo Sei- --------- ------------ —------
vio — “Sąmokslas” ir Rimo Nerijos kuriomis laboratorijomis.

“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SUI gauti devyni slapyvardžiai pa
sirašyti rankraščiai: A Gajaus — 
“Kas Tu”, Spartuolio — “Duobė”, <

ar ne^^duoTT’jawFi ^agai užptidyti LBJ 
karta įgys jaunimo teatro turi- £ond^ yra^nmnatęs^ 
ne3 nuo ien tarnauja kiek- ^au
vieno krašto kultūrai kaip per
einamasis tiltas iš jaunystes į

darbo laikotarpį. Labai klaidin-

e visų šūkis - veidu j sceną!

įdomios visuomenės eilėse. Tie
sa, daug darbo įdedama į litua
nistines mokyklas, į kalbos ir 
istorijos mokymą, bet tai mūsų 
jaunimui tėra tik dalykas, kurio 
reikia išmokti. Jaunimas ne
mėgsta sėdėti ir klausyti. Jauni
mas nori veikti, judėti, siekti 
naujo ir įdomaus. Kad ir kaip

žūsta viskas.
Lituanistinės mokyklos išmo

ko kalbos ir uždega jaunuolio 
sieloj pirmąją meilės ugnį savo 
tėvų žemei, bet palikus mokyk
lą toji ugnis pamažu užgęsta, 
jeigu naujai nekurstoma. Joks 
laužas ilgai neliepsnos, jei ne
bus naujomis malkomis papildo
mas. Knygos, nors ir daug jų 
bus spausdinama, šio uždavinio 
neišspręs dėl paprasčiausios 
priežasties — jaunimas jų ne
skaito, nes nemoka pakankamai 
lietuviškai, nebesupranta retes
nių žodžių, o mokslinė literatūra 
jam visai neįkandama. Vienin
telis pakaitalas čia, neginčija
mai, yra teatras. Ko jaunuolis 
negali suprasti ar paimti iš kny
gų, jis pasisavins teatre vaizdi
nių ir akustinių priemonių pa
galba, nekalbant jau apie darbą 
ir draugystę savųjų tarpe.

$500 pradžiai.
Mes esame numatę kreiptis j 

subrendusių kelius, iš žaismo į visų organizacijų vadovybes, j 
, , , į , . • .. jaunimo, ypač studentų, organi- 
gai mūsuose daryta, iki šiol <ne- zacijų valdybas, į tėvus ir mo 
ss—-----... Rytojus, ir į visą lietuviškąją

visuomenę, kad ji paveiktų jų 
globoje ar įtakoje esantį jauni
mą, kad tas jaunimas parodytų 
daugiau dėmesio lietuviškai sce
nai, paremtų jį aktyviu prisidė
jimu. Nepaslaptis visiems, kad 
jaunimo teatras yra jaunimo 
svajonė. Todėl aš prašau LB ta
rybą, LB centro valdybą, LB 
apygardų ir apylinkių pirminin
kus, mūsų spaudos atstovus pla
čiai ir palankiai komentuoti laik
raščiuose jaunimo teatro svarbą 
bei reikalingumą. Tebūnie visų 
bendras šūkis: VEIDU Į SCE
NĄ!

bės išlaikymą ateičiai.
Teatro veikla beveik mirusi 

ne vien dėl nesidomėjimo juo, 
bet ir dėl aktorių stokos, dėl 
režisorių trūkumo, dėl nebuvi-

JBL'*'' X >. '

darbą Kultūros kongreso teatro sekcijoje A. Kairys skaito referatą lietu- 
Nuotr. V. Noreikosvių išeivijos teatrų klausimų

Naujai pertvarkytas altorius Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų 
koplyčioje Toronte pagal architekto dr. A. Kulpavičiaus projektą

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 

AKADEMIJOS METRAŠTIS, III to
mas, redaguotas A Liuimos, SJ. Ro
ma, 1967 m. Didelio formato 412 
psl. minkštuose viršeliuose, tiražas 
1.000 egz. Kaina nepažymėta. Užsa
kymus prašoma adresuoti LKM Aka
demijos reikalų vedėjui, Piazza del
la Pilotą 4, 00187 Roma, Italy. Šio 
tomo turinys: Juozas Jakštas, Sis tas 
dėl atskiro Žemaičių krikšto; kun. 
Jonas Reitelaitis, Kalvarija; Alfon
sas Sešplaukis, Religinis pradas Mai-

kas, SJ, Medžiaga senojo Vilniaus 
universiteto istorijai; Bronius Zume
ris, Vilniaus kraštas faktų ir atsimi
nimų šviesoje; nekrologai; asmen
vardžių ir vietovardžių rodyklė.

Dr. J. Jakštas, ŠIS TAS DEL AT
SKIRO ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO. At-
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VILNIUS LIETUVIU DAINOSE
GRAŽINA KRIVICKIENE

(Tęsinys iš praeito nr.)
Pavojai ir šventės
Dideli Vilniaus miesto pavo

jai jaunai merginai atsispindi 
šeimos bei jaunimo dainose:

Per Vilniaus miestą miestelį
Vyno upelis tekėjo,
Pulkas kareivių stovėjo, 
Su mergužėlėm kalbėjo, 
Aukso žiedelį derėjo.
Ir motulė štai kaip kalbasi su 

vėlai iš Vilniaus grįžusia duk
rele:

— Dukrele mano,
Jaunoji mano,
Kur dėjai vainikėlį, 
žalių rūtų kvietkelį?

— Vilniaus miestely 
Siauros gatvelės, 
Tarp vartų purvynėlis, 
Purvyne vainikėlis.

Per dainas merginos įspėjamos 
vengti kareivių, o ypač svetimų
jų kazokų. Kazokų išvežtą duk
relę broleliai paveja prie Vil
niaus, bet ji jau esanti be rūte
lių vainikėlių, be šilkinių kas- 
nykėlių ir pan.

Vilnius yra įpintas į darbo ir 
metinių švenčių lietuvių liau
dies dainas. Dalis jų dėl pasi
keitusių gyvenimo sąlygų yra 
nustojusios tiesioginio ryšio su 
darbu, kitos yra netekusios savo 
apeiginio vaidmens. Pvz. toli už 
Vilniaus žadančios nutekėti mer
gelės verpimo dainoje girdisi 
darbo ritmas:

Tekėčiau toli, 
Tatatėla, 
Per du šimtu mylių, 
Tatatėla, 
Užu pačios Vilnios, 
Tatatėla, 
Kur saulelė teka, 
Tatatėla, 
Mėnulis rieda, 
Tatatėla.

Senoie sūpuoklinėje dainoj be bą^urp Mtkor'taip’r^ 
magiškos apeiginės reikšmės,

Ant augšto kalno —
Vilniaus miestelis.

Toliau dainoje sakoma, kad ji 
nueis Vilniun, nupirks žirkleles, 
nukarpys augštus medelius ir

di iki pat pastarųjų dienų. Be to, 
didžioji liaudies dainų dalis yra 
moterų sukurta ir išlaikyta... 
Kitose tautose, pavyzdžiui vo
kiečiuose, didžioji liaudies dainų 
dalis yra žinomų individualių 
poetų kūriniai, kuriuos liaudis 
pasisavino ir prisitaikė... Tuo 
tarpu tūkstančiai mūsų liaudies 
dainų yra nežinomų* liaudies 
poetų kūriniai, kurie* nei skai
tyti, nei rašyti nemokėjo, tik 
kūrė ir dainavo”.

Pasitaiko, kad kaikurie žino
mų mūsų poetų eilėraščiai yra 
tapę beveik tikromis liaudies 
dainomis, bet tokių yra nedaug. 
Yra šių dainų tarpe ir mažesnės 
vertės naujesnių dainų, neturin
čių liaudies dainoms įprasto san
tūrumo. Tačiau apskritai jos pa
sižymi nuosaikiai išreikštu švel
numu, įvairiomis, dažnai neri
muotomis eilėdaros formomis, 
savita kalba, kirčiavimu bei me
lodijomis, kas ir puošia šiuos 
liaudies meno kūrinius-dainas. 
Jos dar sušvelninamos gausiai 
vartojamais mažybiniais, malo
niniais daiktavardžiais ir net 
būdvardžiais. Kartais vien žo
džiais ir be melodijos tarsi dai
nuojama:

Oi tu, eglele, girios dukrele. 
Eglele siūbuonėle.
Oi tu siūbuoji dieną naktelę
Ir žiemą vasarėlę.

Arba štai senoje sutartinėje:
Ana puse Vilniaus, 
Ciutelė lylia.
Ne sauliulė teka, 
Ciutelė tylia.

Liaudies dainų kūrėjai kartais 
■labai taikliai pagauna ir su pa
šaipa pavaizduoja žmogaus silp
nybes arba susidariusią padėti, 
čia pat įterpdami Vilnių. Daino
se pajuokiamas Vilniaus karčia- 
moje girtuokliaujantis Raulas, į 
kariuomenę paimtas ir patekęs 
Vilniun Mauškė, užtinkamas Vil
niaus daktaras ir neištikima 
žmona, važiuojanti į Vilnių pirk
ti muilo pelėdos. Labai populia
rios tos dainos, kuriose sakoma, 
kad dūda, dėtie ar boba buvusi 
Vilniuje. Tie motyvai pasikarto
ja ir kaikurių humoristinių dai
nų priedainiuose.

šio rinkinio įvairių dainų sky
riuje yra pora žaidimų ir tokių 
dainų, kurios dėl savo turinio 
negalėjo tilpti kituose skyriuo
se. Čia našlaitis, nusipirkęs Vil
niuje plieno dalgelę šieneliui 
pjauti, kalbasi su suasmeninta 
žeme, šešuras (vyro tėvas) pata
ria mirusiojo sūnaus žmonai nu
nešti vaikeli Vilniaus bažnyčion. 
Atlantu plaukiantieji emigran
tai, bijodami mirties, savo mal
dose kreipiasi į Vilniaus Panelę 
švenčiausią. Yra ir kelios me
džioklinės dainos.

Autoriai nežinomi
Įsijautęs į gražiąsias .mūsų

liaudies dainas, jų turinį ir me- Ten sesiulė eina, 
lodiją, lietuvis pajus tokį savą, Cintelė lylia.
mielą liūdesį, praeitų kartų į jas Gaflele verkdama, 
sudėtus, sukauptus pergyveni- antelė lylia.
mus, perduotus su nuostabaus
grožio pajautimu. Tenka paste- Turtingi palyginimai
bėti, kad daugiausia (apie 80%) Liaudies dainose gausu paly- 
dainų yra moterų liaudies poe- ginimų, simbolių, suasmenini-
čių-kompozitorių sukurtos. Dr. mų. Saulė, žemė, rūtos, gegutė, puo būdu dainų veikėjai, išsi-
J. Balys anie šią liaudies kury- žirgas — tai tartum kokios būty- pasakodami savo vargus, sieki- 
ho tarn Htka tom bės, su kuriomis kalbamasi, ku- mus įr džiaugsmus, tampa arti-

Mūsų dainose vyrauja lyri- rioms guodžiamai arba kurios mj. Tokios dainos nepasensta, 
nis pradas — jausmų išsilieji- užjaučia nelaimingąjį. Ypač gra- gyvos, įdomios.

* mas ir paguodos jieškojimas... žūs yra palyginimai, kai meree- 
Lyriniame dainų pobūdyje atsi- . lė vadinama baltąja lelijėle, ža- 
snindi lietuviu charakteris ir li*ia rūtele, bernelis — dobi- — -- -< . . „ .. „ „__ , ....
sunkus mūsų tautos Ūkimas, ku. l«iu, bijūnėliu, motina - bri- tėjo liaudyje ištisus šimtme&us Kakunos damos duodtmos su

Studijas vainikavo akademiniais laipsniais
DAKTARAS JONAS IR MAGISTRĖ IRENA ČIRŪNAI
1967 m. Kanados lietuviai 

praturtėjo dviem intelektualais 
— Jonas Ciruna-čirūnas gavo 
daktaro, o jo žmona Irena Cirū- 
nienė-Kuniutytė — magistrės 
laipsnį. Jiedu susituokė 1965 m. 
pabaigoj, bet nepaskendo šeimy
ninio gyvenimo rutinoj — abu 
siekė mokslinių laipsnių ir pa
siekė. Šie akademikai yra To
ronto lietuvių visuomenės vei
kėjų, senesnės ateivių kartos at
stovų — Bronės ir Antano Či- 
rūnų, Onos ir Adomo Kuniučių 
vaikai.

Dr. J. A. Ciruna gimė 1940 
m. gegužės 5 d. Toronte; baigė 
Šv. Pranciškaus pradžios mo
kyklą ir Sv. Mykolo gimnaziją; 
1962 m. Toronto universitete 
gavo bakalaureatą iš chemijos, 
o 1964 m. tam pačiam un-te ir 
iš tos pat srities — magistro 
laipsnį. Besiruošdamas augštes- 
niam laipsniui, dirbo laborato
rinį darbą, kaip studentams 
skirtų bandymų demonstrato- 
rius. Gavęs magistro laipsnį, Jo
nas gilino studijas toliau. Ga
vęs stipendiją iš Ontario vyriau
sybės ir iš National Research 
Council, jis paruošė disertaci
ją tema: “Chlorosulphuric Acid 
As a Non — aqueons Solvent”, 
kurią apgynė 1967 m. Toronto 
universitete ir gavo chemijos in Tissues” 1967 m. gavo ma- 
daktaro laipsnį.

SONATŲ VAKARĄ Vilniaus fil
harmonijoje surengė violončelistas 
įminąs Kučinskas ir pianistas Jurgis 
Bialobževskis. Pirmasis yra baigęs J. 
Gruodžio muzikos mokyklą Kaune, o 
antrasis — Vilniaus konservatoriją. 
Abu jie tobulinosi Leniningrado kon
servatorijoje ir priklauso jaunųjų 
menininkų grupei. Programą sudarė 
J. S. Bacho II sonata, L. Beethoveno 
V sonata D-dur, P. Hindemito sona
ta. Virš programos buvo atlikta G. 
Fore pjesė “Atbudimas” ir trys A 

niatiūros” — trio fleitai, klarnetui Weberio kompozicijos.

Rociūnas, nariai — P. Balčiūnas, V. 
Mariūnas, M. Venclauskas. Premija 
bus įteikta kovo 17 d.

KOMPOZ. JERONIMO KAČINSKO 
60 m. amžiaus sukakčiai atžymėti 
koncerto programą Bostone atliko 
muzikus unijos nariai ir J. Corley 
vadovaujamas M.I.T. orkestras. Jon 
buvo įtraukti 1958-62 m. sukurti su
kaktuvininko kūriniai: “Keturios mi-

spaudas iš LKM Akademijos Metraš
čio III tomo, 9 psl. Roma, 1967 m.

Laiškai Lietuviams nr. 11, 1967 m.

liginės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurnalas. Adresas: 2345 West 
56 th St, Chicago, Hl. 60636, USA.

Filatelistų draugijos "Lietuva” 
biuletenis nr. 9(117), 1967 m. gruo
dis. Red. E. Petrauskas, 7742 So. 
Troy St, Chicago, Ill. 60652, USA.

Pažymėtina, kad dr. J. A. Ci
runa, šalia mokslinio darbo, 
mėgsta meną — tapybą ir skulp
tūrą. Pvz. jis yra išdrožęs labai 
didelio formato lentoj ir labai 
impozantiškai atrodantį Lietu
vos Vytį.

Dr. J. A. Ciruna yra sutikęs 
dėstyti chemiją Erindale kole
gijoje, priklausančioje Toron
to un-tui. Be to, jis tęsia labo
ratorinį tyrimų darbą ūn-te. Su 
kitais mokslo kolegomis jis yra 
paruošęs ir paskelbęs porą 
straipsnių anglų kalba moksli
niuose žurnaluose ir kitą porą 
turi paruošęs spaudai.

Irena Kuniutytė-Ciruna gimė 
1943 m. liepos 15 d. Toronte; 
baigė Raulinson Public School 
ir Loreto College High School 
1961 m.; ketverius metus To
ronto un-te studijavo “food 
science” kursą ir 1965 m. gavo 
tos srities bakalaureatą. Toron
to šv. Mykolo ligoninėj atliko 
vienerių metų inteminės srities 
praktiką ir gavo R. P. Dt. CRe- 
gistered Professional Dietitian) 
teises. Vėl grįžo į Toronto un-tą 
ir pradėjo ruoštis magistrės 
laipsniui. Parašiusi mokslinį 
darbą-tezę tema “Development 
of A Spectrophotometric me
thod of Analysis of Magnesium

gistrės laipsnį.

ba lietuviškai. Irena aštuone
rius metus yra lankiusi šešta-

ir violončelei; septetas klarnetui, fa
gotui, valtornei, smuikui, violai, vio
lončelei ir fortepijonui; saksofonų 
kvartetas, pjesė fortepijonui “At
spindžiai” ir “Transcendentinės iš
raiškos” koncertiniam pučiamųjų or
kestrui su vargonai.

KLEVELANDO “VAIDILOS” 
TEATRAS Lietuvos nepriklauosmy- 
bės penkiasdešimtmetį ruošiasi at
žymėti Antano Rūko 5 veiksmų vai
dinimu “Keturi keliauninkai”, kuris 
skiriamas ir suaugusiems, ir jauni
mui. Veikalą režisuoja, dekoracijas, 
drabužius ir šokius kuria Petras Ma
želis. Spektakliai numatomi sausio 
27 ir 28 d.d. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

STEPO ZOBARSKO vadovaujama 
Manyland Books leidykla išleido ame
rikiečio Gerald E. Bailey romaną 
“The Winnowing Winds”, vaizduo
jantį prancūzų ir arabų kovas Alže- 
rijoje. Aplanką piešė dail. Pranas 
Lapė.

FELICIJOS BORTKEVIČIENĖS, 
visuomenininkės ir spaudos darbuo
tojos, monografiją rašo dr. Balys 
Matulionis, Wallum Lake, Rhode Is
land 02884, USA Jis prašo tautie
čius atsiųsti atsiminimų ir nuotraukų 
iš a.a. F. Bortkevičienės gyvenimo 
bei jos visuomeninės veiklos.

LIETUVIŲ MUZIKOLOGUOS AR
CHYVAS, perėmęs Antano ir Lilijos 
Vanagaičių muzikinį rinkinį, kuria
me, be kitų dalykų, yra daugiau kaip 
500 įvairių lietuviškų veikalų orkest- 
racijų, telkia žmonėse užsilikusią me

siu pianino kursą konservato- ^agą.’ susijusią į?ejll JtV 
F ratu- lietuvių gyvenimu bei veikla. Archy-

njoj.
Šiuo metu magistrė Irena Ku

niutytė-Ciruna, kaip lektorė, 
dėsto maisto chemiją (food che
mistry and biochemistry) Toron
to universitete.

Pr. Alšėnas

vas — tėveliu sengalvėlių, ąžuo
lėliu ir pan. Jose ryškiai nusa
komi amžiais išlaikyti glaudūs 
šeimos narių tarpusavio santy
kiai, pagarba tėvams, didžiai 
vertinama dora. Rūta, lelija, 
simbolizuojanti merginos nekal
tybę, dažnai minima dainose. Iki 
vestuvių išnešiota “žalia rūtelė” 
tai merginos pasididžiavimas, 
didžiai vertinamas žmonių tra
dicijose ir 'liaudies dainose*. Štai 
kaip rūpestingai rūta auginama:

Vai tai brangiai rūtelė auginta, 
Iš Vilnužio sėklelė parnešta, 
Iš Gartyno sėjėja samdyta, 
Žaliu vynu rūtelė laistyta, 
Diemedėlio kuoleliais smaigyta, 
Baltu gulbių sparneliais dangstyta.

Draminė nuotaika
Daug vietos liaudies dainose 

skiriama motinai. Ji sunkius 
ūkio darbus dirbanti, visos šei
mos rūpesčiais besi šie lojanti, at
vaizduota dainose tarsi toji lietu
viu dievdirbiu išdrožta madona.

Įdomus yra lietuvių liaudies 
dainų (ypač baladžių) pateiki
mas. Lyg kokiame dramos vei
kale, pradžioje nupasakojamas 
gamtovaizdis, tartum nupiešia- ......... .........

s$.en^ dekoracija, paskui vardas yra išpuošęsJir visą eilę 
išskaičiuojami, išdėstomi veike- - - - -- -
jai, pvz.

Aušta aušrelė, 
Sviesi vasarėlė, 
Rengias brolis į vainelę. 
Stovi žirgeliai, 
Stovi juodbėrėliai, 
Prie štakietų priraišioti, 
Tymo balnais pabalnoti. 
Stovi sesutė
Prie brolio šalelei, 
Stovėdama gailiai verkia.

Po to seka dialogai, įvykio nu
pasakojimas:

— Vai broli, broli, 
Broliukėli mano, 
Ar sugrįši rudenėlį?
— Grįžt nesugrįšiu, 
Karaliui slūžysiu 
Vilniaus mieste vajavosiu.

tos į kartą. Savieji šviesuoliai 
pradėjo jomis domėtis ir jas už
rašinėti tik tada, kai svetimie
ji rašytojai, muzikai, pvz. Her- 
deris, Rėza, Goethe, Dvoržakas, 
Šopenas ir kiti, sužavėti lietu
vių liaudies dainų grožiu ir pa
prastumu, panaudojo jas savo 
kūriniuose. Reikia manyti, kad 
ligi to laiko yra dingę iš žmo
nių atminties daug gražių senų 
mitologinių, darbo ir kitokių 
liaudies dainų.

Paskutiniuoju laiku žinomas 
Amerikos rašytojas, meno kriti
kas Robert Payne šiais žodžiais 
atsiliepia apie lietuvių liaudies 
dainas:

“Esu netikėtai nustebęs, kad 
tokios tobulos dainos galėjo išsi
laikyti iki šių dienų. Jų grožis 
ir grynas primityvus puošnumas 
man nežinomas Vakarų literatū
roje. Joms prilygsta nebent 
ankstyvosios graikų salų dainos. 
Atrodo, jos buvo sukurtos pa
saulio rytmety, ir rasos lašai 
dar tebėra ant jų”.

Sutartinės
Baigiant dar tenka pastebėti, 

kad šiame rinkinyje Vilniaus

tyrų yra Vilnius:

COUNTRY AND

JANINA DEGUTYTĖ atidavė 
spaudai naują poezijos rinkinį “Pil
natis”, ruošia eilėraščių rinktinę ir 
žada išversti dabartinės prancūzų 
poezijos.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRE S. 
Kymantaitės - Čiurlionienės “Pinigė
lių” spektakliu buvo pagerbta 70 m. 
amžiaus sulaukusi aktorė Potencija 
Pinkauskaitė. Ji atliko senosios Nor
mantienės vaidmenį. Šiauliuose ji 
pradėjo dirbti 1931 m. ir čia yra su
kūrusi brandžiausius vaidmenis

KANDIDATU SOVIETŲ SĄJUN
GOS valstybinei 1968 m. premijai va
dinamoji Lietuvos kultūros “minis- 
terija”, liaudies meno draugijos pre
zidiumas ir Šiaulių rajono kolchozas 
“Raudonoji vėliava” pasiūlė liaudies 
ansamblį “Lietuva”, meno vadovą 
Vladą Bartusevičių ir baletmeisterį 
Juozą Lingį. Laimėjimams apibūdin
ti minimi sėkmingi “Lietuvos” kon
certai Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Suomijoje, Belgijoje, Austrijoje, Ju
goslavijoje, Kuboje ir Kanadoje, dvi 
pr. metais paruoštos programos — 
“Svečiuose” ir. “Amžių vėjas”.

KAMERINĖS MUZIKOS KON 
CERTĄ paveikslų galerija paversto
je Vilniaus katedroje surengė Prano 
Tamošaičio vadovaujamas Vilniaus 
konservatorijos liaudies instrumen
tų ansamblis “Sutartinė”. Kanklinin
kių grupė atliko G. F. Haendelio kon
certą B-dur, M K. Čiurlionio nok- 
turną, birbynininkų kvintetas — B. 
Dvariono “Sūbatos vakarėlį” ir V. 
Klovos “Scherzo”. Visas ansamblis 

, pagrojo L. Povilaičio “Sutartinę”, 
parūpino palydą operos solistams — 
M. Aleškevičiūtei ir J. Stasiūnui, 
programą 
dainomis. Ansmblio vadovas P. Ta
mošaitis,
Lietuvoje, atliko B. Dvariono pjesę 
“Rudens lapai”. Koncertas buvo gra
žus, bet ar jo rengėjai neturi tinka- ‘ 
mos vietos-salės? Argi negėda kon
certuoti katedroje, atliekant “Kas 
subatos vakarėlį”, sutartines ir pan.? 
Katedra yra religinė šventovė, o ne 
koncertų salė.

NADO RASTENIO į anglų kalbą 
išverstus K. Donelaičio “Metus” kri
tišku žvilgsniu “Tiesos” gruodžio 16 
d. laidoje skaitytojams pristato Alek
sys Churginas. Trumpai supažindi
nęs skaitytojus su N. Rasteniu, leidi
nio redaktore bei įvado autore dr. 
E. Valiūte-Tumiene ir paminėjęs 
dail. V. K. Jonyno iliustracijas, jis 
iškelia pagrindinį priekaištą: “H. B. 
Koterilas (H. B. Cotterill) akivaiz
džiai įrodė, kad didelio meistro ran
kose angliškas hegzametras gali bū
ti ir grakštus, ir skambus, ir pa
kankamai raiškus. Nuoširdžiai apgai- _ 
lestauju, kad Nadas Rastenis nuėjo 
kitu keliu, pasirinkdamas nerimuo
tą šešiapėdį jambą (deja, anaiptol 
ne visada su cezūra vidury!). To
kiu būdu energingas Donelaičio heg
zametrų srautas, kurio jėgai ir įtai
gai taip sunku atsispirti, nelyginant 
praskydo, vaizdai prigeso, pasakoji
mo tonas nustojo to maloniai gru
baus reljefingumo, kuris yra toks 
būdingas “Metams”. Be to, šešiapėdis 
jambas atnešė dar vieną bėdą — mo- 
toniškumą...” A. Churginas taipgi 
pabrėžia kaikuriuos vertimo netiks
lumus, kaip pvz. “žiemos narsai”, 
vertime tapusius “nasrais” — 
“fangs”, ir aplamai donelaitiškų įvaiz 
džių susilpninimą. A. Churgino tei
gimu, K Donelaičio įvaizdžius žymiai 
geriau yra perteikęs Theodore Mel-

• nechuk, nors pastarąjį kritikuojąs 
prof. R. Sealy. Rašinio pradžioje 
įdėta N. Rastenio nuotrauka.

EDUARDO MIEŽELAIČIO poezi
jos vakaras buvo surengtas Vilniaus 
Aktorių Namuose. Jo eilėraščius iš 
ciklo “Septyni žingsniai”, rinkinių 
“žmogus” ir “Era” skaitė Vilniaus 
dramos teatro, Vilniaus rusų teatro, 
radijo ir televizijos aktoriai, jų tar
pe K. Kymantaitė, A. Leimontaitė ir 
M. Mironaitė, dailiojo žodžio vetera
nės.

RAIMONDO SAMULEVIČIAUS, 
kauniečio dramaturgo, pjesė “Jeigu 
pasibels...” buvo išleista Maskvoje 
rusų kalba. Ji sprendžia “inteligen
tijos problemas, iškilusias fašistinės 
okupacijos metais”. Kitą to paties 
autoriaus pjesę — “Sofoklas ir ji” 
— paskelbė Maskvoje leidžiami M. 
Gorkio literatūros instituto “Jaunų- 

■ jų balsai”. Savo kūrinius J rusų kal
bą verčia pats R. Samulevičius.

j 13d I

papildžiusiems liaudies

geriausias birbynininkas

vas norėtų gauti laiškų, nuotraukų, 
koncertų programų bei plakatų, gai
dų ir libretų rankraščių. Siuntas ad
resuoti Muzikologijos Archyvui, 2345 
W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, USA

“LATVIA
PEOPLE” — tokiu pavadinimu iš
leistas 700 psl. veikalas, redaguo
tas doc. J. Rutkio Stockholme. Iš
leido tautinis latvių fondas, surinkęs 
$14.000. Veikalas sutelktinis, apimąs 
visas Latvijos gyvenimo sritis. Stu
dijos parašytos keleto autorių. Apy
tikrė kaina — $20.

L. K. MOKSLO AKADEMIJA jau 
išleido trečiąjį Metraščio tomą, 410 
psl., iliustruotą. Netrukus numatoma 
išleisti dr. I. Skrupskelio “Lietuviai 
XVIII a. vokiečių literatūroje” ir 
Suvažiavimo Darbų VI tomą.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO mono
grafijos komitetas praneša, kad kny
ga jau baigiama ruošti spaudai, bet 
garbės rėmėjų ($50) ir rėmėjų 
($25) pavardes dar nevėlu įtraukti į 
leidinyje skelbiamą sąrašą. Šias au
kas ir $5 prenumeratas prašoma 
siųsti Čiurlionio Ansambliui, 10908 
Mognolia Dr., Cleveland, Ohio 44106, 
USA. Monografijoje bus apžvelgta 
visa 25 metų veikla, pradedant an
samblio įsteigimu Vilniuje ir bai
giant dabartiniais koncertais išeivi
joje.

SEKANTIS, ty. aštuntasis L. K. 
Mokslo Akademijos suvažiavimas, 
centro valdybos numatomas Toron
te už trejų metų.

POVILAS DIRKIS parašė knygą 
“Prof. A Voldemaro gyvenimas ir 
darbai”, kuri šiuo metu ruošiama 
spaudai.senų sutartinių dainų, ligi šiol 

užsilikusių Rytų Augštaitijoje. 
Jos skirstomos į dvejines, kai 
dvi dainuotojų grupės ar du dai
nuotojai dainuoja tą patį dainos 
tekstą, bet skirtingas melodijas; 
trejines, kai kiekvienas dainuoja 
tą patį tekstą ir melodiją, bet ne 
vienu laiku; ir keturines, kai dai
nuojama pasiskirsčius į dvi po
ras. Atskiroje poroje abu dai
nininkai dažniausia dainuoja 
skirtingus tekstus ir melodijas: 
pirmasis rinkinį, antrasis prie
dainį. Dėl savo daugiabalsumo, 
dainavimo būdo ir daugybės 
oriedainiu jos sudaro specifinį 
lietuvių liaudies dainų žanrą.

Šioje knygoje yra prof. P. 
Skardžiaus paaiškinimai šio rin
kinio kalbos reikalu bei jo suda- 
rytas žodynėlis. Pridedama ang
liška dainų santrauka ir įvadi
nis žodis. Knygos gale patei
kiami sutrumpinimai drauge su 
bibliografija, dainų šaltiniai, 
kuriuose nurodomi dainininkai, 

Svetimųjų dėmesys dainų užrašvtojai. o tain pat ir
Mūsų dainos išsilaikė ir klės- rautosios šių dainų melodijos.

<c
Pronys Alšėnos, gavęs literatūros 
bakalauro laipsnį Čikagos Peda
goginiame Lituanistikos Institu
te. Neseniai išėjo iš spaudos jo 
paruošta monografija apie Mor-
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RUNNYMEDE — BLOG 
vandens alyvos šildymas,
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atskiras namas, 
_ _ ___ , au, netoli Bloor.

KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti gražus 6 kambarių viena
augštis (bungalow), garažas su privačiu įvažiavimu, prie labai gero susi

kai buvo diskutuojamas studentų 
būstinės klausimas, baliaus rengimas 
ir slidinėjimo išvyka, kuri įvyks 
sausio 13 d. Norintieji gauti daugiau 
informacijų išvykos reikalu prašomi 
paskambinti Nijolei šemaitei 766- 
7300 po 8 v.v. TLS valdyba

Lietuvių studentų veikla Toronte, 
atrodo, yra susilpnėjusi — mažai 
kas apie ją begirdėti. Studentų daug, 
bet veikiančių maža. Jau yra nema
žai baigusių Toronto universitetą. Jie 
galėtų ateiti į talką studentams. De
ja, iš jų pusės irgi nematyti ini
ciatyvos. Patys , studentai turėtų pa
rodyti daugiau veiklumo, tada ir kiti 
ateis į talką. Net ir tai, kas veikia
ma, nepranešama visuomenei. Būtų 
gera, jei studentai daugiau rašytų 
“TŽ” apie savo veiklą, bv. stud.

Ateitininkų žinios
Lietuvių Skautų Sąjungos 35 metų jubilėjinėje stovykloje Niagara 
Falls, Kanadoje, 1953 m. Toronto jūrų skautų-čių grupė savo pa- 
stovyklėje prie vėliavų stiebo. Grupės viduryje — jūrų kpt. j. s. P. 
Labanauskas, priekyje klūpo a. a. j. v. s. VI. Šarūnas, ps. A. Empa- 
keris, j. v. s. B. Stundžia ir s. VI. Rušas Nuotr. B. Juodelio

2320 Bloor St. W
DUNDAS — BROCK

QUEBEC — BLOOR

Martel
REALTORS v

Tel. RO 2-8255

BLOOB — ST. CLARENS,
BL900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar

JANE — ANNETTE, 
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOB, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

$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. Bloor - In
dian Grov $7.000 įmokėti, atski
ras, 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

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

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

1926 Weston Rd,
EGLINTON— 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 nšmas; 
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
kimo.

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

nu.

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

ST. VAUPŠAS
Darbo tel 249-7691 - \ Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pinu. 10-130 ir 430-7
Antr. 10-130

i

Lietuvru skautų veikla
našių sueigų vaikams.
- • “Šatrijos” tunto paukštytės ir 
jų vadovė ps. M. Stanionienė dėkoja 
p. žadavičiui, tvarkiusiam šviesas 
kalėdinės sueigos metu. —

• “Šatrijos” tunto veiklios paukš
tytės paruošė ir išsiuntė siuntinį Va
sario 16 gimnazijos sesėms kaip Ka
lėdų gerąjį darbelį.

• Toronto skautai vyčiai ir skau
tininkai, šiuo metu nepriklausą 
“Rambyno” tuntui, bet norį regist
ruotis LS Sąjungoje, registruojasi 
tiesiog pas “Rambyno” tunto iždi
ninką s. Vyt Sendžiką, 19 Bermuda 
Ave., Toronto 18, tel. 233-4188, nu
statyta LS Brolijos vadijos tvarka.

C. S.
• Skautų tėvų komitetas visus tė

vus, vadovus ir bičiulius kviečia į 
svečius sausio 20 d. Prisikėlimo par. 
salėn. Įvairi programa, lietuvių dai
lininkų paveikslų loterija, įėjimo do
vana, baras. Pakvieskime draugus, 
pažįstamus ir gausiai atsilankykime.

• Čikagos “Lituanicos” tunto jū
rų skautai, jūrų budžiai ir Seserijos 
jūrų skautės rengia LSB jūrų skau
tų jubilėjinių metų užbaigimo ir 
Klaipėdos atvadavimo 45 m. sukak
ties minėjimą-šventę 1968 m. sausio 
14 d., 11 va*. Jaunimo Centro salėje.

•“Šatrijos” tunto kanklininkės, 
vai v.s. Stp. Kairio, švenčių metu 
abiejose katalikų bažnyčiose pagrojo 
kalėdinių giesmių. Kanklininkės re
guliariai mokosi — ruošiasi Vasario 
16 minėjimui.

• Jūrų skautų-čių šventė — šį sek
madienį, sausio 14 i. 5 v.p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Bus įdomi 
programa ir paminėta Klaipėdos at
vadavimo 45 m. sukaktis. Kviečia
ma visuomenė šventėje gausiai da
lyvauti.

' • “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tų jaun: skautų-čių bendra sueiga 
prie Kalėdų eglutės pereitą sekma
dienį įtraukė visus mažuosius akty
viai dalyvauti. Vadovavo J. čepon- 
kutė. Sueiga pradėta ps. M. Stanio- 
nienės paruošta Betlėjaus prakartėlės 
inscenizacija ir “angeliukų” choreliu. 
Sekė mažųjų žaidimai, lietuviški ra
teliai ir Kalėdų senelio dovanos. Pa
baigai skautės kanklininkės atliko du 
dalykėlius. Sueiga baigta vakarine 
skautų malda. Po sueigos mažieji ir 
visi svečiai buvo pavaišinti kava ir 
užkandžiais, šią sueigą organizavo 
jaun. skautų-čių skyrių vedėjai ps. 
M. Stanionienė ir s. J. Dambaras, 
talkinami savo draugininkų bei kitų 
kviestų vadovų. Išvada — daugiau pa-

434%
5’4%

64%
7%

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

Treč. uždarytas

Keto. 10 -130 ir 430 -7
Penkti 10-130 ir 430-8

teft.9-12
Sekm. 930 • 1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD. 

L T O R 
Tel. 534-92861072 Bloor Str. W?

nuo Toronto. įmokėti apie $8-10.000. 
BABY POINT — JANE ST. 7 gražūs

BLOOR — HIGH PARK. 6 gražūs 
kambariai, atskiras, rupių plytų, 2 
virtuvės, alyva šildomas, didelis kie- kambariai, naujų plytų atskiras, 2 vir
inas, garažas. Įmokėti apie $4.000. 
JANE — ANNETTE. Mūrinis, 6 
kambariai, moderni virtuvė, įrengtas 
rūsys, garažas ir privatus įvažiavimas. 
Sklypas 44x184, įmokėti apie $6.000. 
Namas be skolų.
MUS ELMAN 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%. i

tuvės, alyva-vandeniu šildomas, gara
žas ir šoninis įvažiavimas. Rami vie
ta, arti krautuvių ir susisiekimo. Par
duos už $27.000.
KIPLING — DUNDAS. Verslo pasta
tas: 2 krautuvės iš 5 kambarių butas.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

BLOOR & DURIE ST., $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 7 kambariai per 
2 augštus. 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, vandeniu 
apšildomas, garažas.
INDIAN RD. HOWARD PARK, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 16 di-

mos $400 į mėn. Viena skola balansui. 15 metų atvira iš 8%.
SUNNYSIDE & RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 
kambarių per 3 augštus, gražiai ir turtingai atremontuotas.
ST. CLAIR & VAUGHAN RD., $6.000 įmokėti, mūro, 6 kambariai per
2 augštus, prie gero susisiekimo.
ISLINGTON A DIXON RDn 5 kambarių vienaaugštis (bungalow) — 
sklypas 137x150.
MIMICO, kaip galint daugiau įmokėti, mūro, atskiras, 1 metų senumo,
3 butų aoartamentas.

viena-

ANTANUI GENIUI mirus, jo dukrą VIKTORIJĄ

ŠMAIŽIENĘ ir jos šeimą giliai užjaučiame —

J. D. Zulonai

Brangiai MOTINAI mirus, ALDONĄ -STADIENį ir

JUSTINĄ SRIUBIŠKIENĘ su šeimomis nuoširdžiai

užjaučiu —

Liongino Karbūnienė

SPORTAS
Tyrimams naudojamos seilės, ne odos 
dalelės, kaip buvo daroma Euro
poje.

V. Vokietijos čiuožikas E. Keller 
pakartojo pasaulio 550 jd. greitojo 
čiuožimo rekordą. Senasis rekordas 
pasiektas ruso J. Grišin 39,5 sek.

Davis taurės lauko teniso baigmi-

SPORTAS LIETUVOJE
šachmatų masinės Sov. Sąjungos 

pirmenybės vyksta Charkove. Jose 
gerai pasireiškė naujasis Lietuvos 
meisteris A. Buntnorius. Po penkių 
ratų A. Buntnorius vis dar pirmavo. 
Nuo jo puse taško buvo atsilikęs bu
vęs pasaulio meisteris M. Talis.

Tarptautinis bokso turnyras įvyko nėse rungtynėse Australija įveikė 
Maskvoje. Dalyvavo keli boksininkai 
iš Lietuvos. Geriausiai pasirodė Ta
das Tomaševičius, kuris lengviausia- 
me svoryje laimėjo pirmą vietą. Ta
das turi daug vilčių ateinančiai olim- 
pijadai Meksikoje.

Geriausiu Lietuvos 1967 m. spor
tininku ir šį kartą išrinktas krepši
ninkas M. Paulauskas.

Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse gerai žaidžia Kauno Žalgiris. Po 
10 rungtynių žalgiriečiai su 8 laimė
jimais stovi I vietoje. Moterų pirme
nybėse dalyvauja dvi lietuvių koman
dos. Tuo tarpu geriausiai reiškiasi 
Vilniaus Kibirkštis, kuri su 3 lai
mėjimais iš 5 stovi IV vietoje. Kau
no Politechnika su 2 laimėjimais yra 
VIII vietoje. Grupėje žaidžia 12 ko-

Japoniją 4:1. Ispanai žaidė negeriau- 
sioje sudėtyje ir tik Santanos per
galė prieš Newcombe 3:0 juos išgel
bėjo nuo sauso pralaimėjimo. Tai 
buvo XIV australų laimėjimas iš 17 
kartų. Iš viso jie yra pasiekę baigmę 
24 kartus.

Olimpinė ugnis iš Graikijos jau 
atkeliavo į Prancūziją ir yra pake
liui į Grenoblį, kur vasario mėnesį 
prasidės žiemos olimpijada. Dalyvaus 
38 šalys su 1.540 dalyvių — žymiai 
daugiau nei praėjusioje. Daugiausia 
dalyvių siunčia JAV — 119. Kanada 
žada pasiųsti 73 sportininkus, šioje 
dlimpijadoje susirūpinimą kelia snie
go gausumas.

Sao Paulo mieste. Brazilijoje, Nau- 
man(ių jų Metų išvakarėse 5 mylių bėgimą

laimėjo belgas G. Roclants. Kanadie- 
SPORTAS VISUR - tis D. Ellis buvo trečias.

J. Jonaitis-Unitas sporto komen- VYČIO ŽINIOS 
totorių ir pranešėjų tapo išrinktas 
geriausiu 1967 metų profesijonalu G. Kerniūtė pakviesta į Kanados 
sportininku JAV-se. Haukikų rinktinę, kuri š.m. sausio

Olimpinis komitetas pranešė, kad 27-28 d. Edmontone rungsis su JAV. 
ateinančiai olimpijadai Meksikoje Gailutei teks plaukti 100 ir 200 m. 
bus daromi tyrimai moterims nusta- nuvara. Jaunai plaukikei linkime ge- 
tyti jų palinkimai į vyrišką pusę, riaurios sėkmės.

Sekmadienį, sausio 14, įvyks šie 
susirinkimai: jaunučių berniukų — 
po 10 v. Mišių studentų kambaryje, 
šalia bankelio; jaunesniųjų berniu
kų — po 10 v. Mišių ateitininkų 
kambaryje; jaunučių mergaičių — 2 
v. L. V. Namuose; Vaidilučių — 2 
v. L. V. Namuose; Gintarių — 1.30 
v. L. V. Namuose; ir vyresniųjų 
moksleivių — 3 v. ateitininkų kam
baryje. Visi susirinkimai yra svarbūs, 
todėl nariai prašomi dalyvauti. Ne
sumokėję nario mokesčio prašomi 
sekmadienį būtinai sumokėti.

Vyresniųjų moksleivių valdyba po
sėdyje su globėjais persvarstė pus
mečio veiklą ir nutarė vyr. mokslei
vius suskirstyti į 3 mažesnes grupes. 
Suskirstymo tikslas — pagyvinti vei
kimą ir labiau įtraukti pasyvesnius 
narius, duodant galimybės kiekvie
nam pasireikšti. Kiekvienas būrelis 
turės 23 narius, iš savo tarpo išsi
rinks 3 asmenų valdybą, turės atski
rą globėją ir darys atskirus susirin
kimus. Bendra kuopos valdyba liks 
ta pati ir bendri visų būrelių — vi
sos kuopos susirinkimai įvyks kartą 
į mėnesį — paskutinį mėnesio sek
madienį. Visiem svarbu dalyvauti 
šio sekmadienio susirinkime.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba perrinkta ta pati. To
rontiškiai sveikina visus valdybos 
narius, ypač pirm. Rimą Laniauską 
ir dėkoja už darbą ir pasišventimą 
jaunimo reikalams.

“Youth Corps” yra organizacija 
veikianti Toronto arkivyskupijoje. 
Jos tikslas — įjungti jaunimą į 
krikščioniško apaštalavimo darbą. 
“Youth Corps” turi gerai paruoštą 
programą, kuri yra siuntinėjama vi
som parapijom, nes tie būreliai vei
kia prie parapijų. Ta programa tin
ka ir ateitininkams. Pridėjus lieu- 
viškumo antspalyį, galima būtų ja 
pasinaudoti.

Sausio 26 d., 7.30 v.v., “Youth 
Corps” ruošia įdomų vakarą-paskai- 
tą. Kalbės John Howard Griffin, pa
rašęs knygą “Black Like Me”. Pa
skaita įvyks universiteto Convoca
tion Hall. Įėjimas — $1. Bilietus už
sisakyti iš anksto pas Eug. Girdaus- 
ką. Kviečiamas jaunimas nuo 14 iki 
25 m. amžiaus.

Nepamiršti: sekmadienį, sausio 14, 
visų būrelių susirinkimai.

Krepšinio treniruotės 1968 m. tę
siamos nusistovėjusia tvarka: penk
tadieniais nuo 7 v.v.

Mergaitės pirmas š.m. krepšinio 
rungtynes žaidė praėjusį antradienį. 
Berniukai B-C lygos rungtynes žai
džia šį sekmadienį 3 v. Woodgreen 
salėje su latviais.

Mūsų rėmėjams — V. Dagiliui, A. 
Baneliui, išnuomojusiam salę treni
ruotėms, ir V. Bakūnui nuoširdžiai 
dėkojame. V. Bakūnas, vienas iški
liausių lengvaatlečių neprikl. Lietu- , 
voje, po sunkios operacijos sveiksta 
savo namuose Pembroke. Sporto ve
teranui linkime daug sveikatos ir 
visokeriopos sėkmės. A. S.

Kanados sporto apygardos vadovy
bei pavedus, š. m. Kanados krepšinio 
pirmenybes organizuoja L. L. S. K. 
“Tauras” Londone, Ont, vasario 3 
ir 4 d.d. Prašoma kiek galint grei
čiau, bet nevėliau sausio 15 d., re
gistruotis šiuo adresu: Daniliūnas sr., 
15 Elmwood Ave. E., London, Ont; 
tel. 438-7694, įmokant nustatytą mo
kestį. Pranešimai jau išsiuntinėti. 
Londone vyks pirmenybės vyrų, mo
terų, A ir B berniukų ir mergaičių 
grupėms. C ir D grupių pirmenybių 
data ir vieta bus pranešta sporto 
apygardų vėliau. Prašoma sekti pla
tesnes žinutes Londono kronikos sky
riuje.

DU RUSIŠKI FILMAI

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 pardavi
mui dabartiniu momentu tame rajone, tuojau galima užimti. Jeigu ir ne- 
pirksite, verta pažiūrėti.
GEOFFREY — RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti, 11 kambarių ats
kiras namas, vandens alyvos šildymas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas 
su geru įvažiavimu, graži vieta.
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
vira skola balansui, 2 butai po 6 kambarius, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis labai gražus sklypas, prie puikaus susisiekimo.
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- 
ražai.
6 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $25.000 įmokėtiTgražūs didelTkamba-' 
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. " - .

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš.64% 
asm. paskolas iš 7% 
MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- sw m n a a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAfyjA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4% % už depozitus
54% numatyta už serus

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

AL. GARBĖMS
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 proSoma komo, 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. MORRIS
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 upelio, golfo laukas, 
gera ateitis.
50 AKRŲ. $22.000, vertės žem< 
Toronto, 3 mylios nuo Newrr 
proga ir pelninga investacija.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome nk kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm tąlygom paskolų—mortgičhL 

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius Alv. (Mieldožukė) Wistoskl

> nuo 
Gera

-T

BRIGHTON KINO TEATRE, 
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710
Kasdien nuo 7 v.v.

Priedas: spalvotas filmas 

“MASKVOS CIRKAS” 
~ SAUSIO 11 IKI 16 
Tik 6 dienas, treč. uždaryta

“KAPITONO DUKTĖ” 
Romantiška A Puškino drama. 

Angliški įrašai.

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

24 vai. veikianti greita kramių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENĮ

OILS LTD.

rauplėtų plytų, vandeniu 
kambariai per du augštus. F. ESTATE

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

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE 1-1161, namų 783-2105
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ALFA RADIO & TV

ĮVAIRŪS SIUNTIIHAI IR DOVftNOS Į

tabu, kaip maži 
ta iš kiaušinio?

Laiškas “Tiesai”
Bolševikinės “Tiesos” redak

cija pavergtoj Lietuvoj, sakoma, 
gavo šitokį laišką iš kolchozi-

Šaldytuvus, krosnis, skalbimo maitinas.
TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVS^ TORONTO

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

TeL 251 - 4864; namų teL 277-0814

AIDRAUDA ro, vyras tarė žmonai:
— Su tuo reikia kartą baigti.
— Ar su degtine, mielasis?
— Ne, su vaikščiojimu į kino 

teatrą.

Klausimas
— Žiūrėk, vaikeli, ar nenuos- Teta: “Kaip pasisekė sūnui is- 

l- torijos egzaminas?”
Motina: “Nelabai gerai. Bet

— Taip, tėveli, bet man dar tai ne jo kaltė. Jie klausė tokių 
nuostabiau, kaip jie ten įlenda, dalykų, kurie atsitiko dar prieš

Sapnas
— Ar ten tavo tėvelis taip 

knarkia?
— Jis visai neknarkia, tik sap-

Lietuvę, LotVtję; Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, "radijo priimtuvai, transistor!- 
niai radijo aparataL laikrodžiaL ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

sa gydymą ir t L
Maisto siuntinių svoris neribotas.
Tarime naujas iliustruotas kata

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

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai, ir apdraustas įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svoris.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,'prašomi savo sudarytas siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavę mūsų
ira

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
4 480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.

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

Savininkai A. ir S. KALCZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kairiomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TIL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS ’—

Res. teL LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sev. R. Stasiulis

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

lempos ir batarejts. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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

Bloor Autorite Garage das ^CoLtegeE^TeL^Sl-mS

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6106 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kL 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 AVĖ., 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 mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimai: naro 
dysim visus trūkumus Ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PA9KEV1CIU8

Stalinas negalėjo nužudyti nė musės, tiktai tas pabaisa Berija darė jam neigiamos įtakos. Taip 
rašė Svetlana. Karikatūra Ed. Keišio
PflCHiiliA ■wwlrani siteto Tibeto studijų prof.Ogurt- KANADOS ĮVYKIAI Pasaulio Į vykiai buyo nuteistas kalėti 15

(Atkelta iš 1-ro psL) metų. Dostojevskio raštams leis-
Pasikalbėjime su “War-Peace ti redakcinio kolektyvo sekr. E.

Report” žurnalo korespondentu 
Kubos diktatorius F. Castro pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga kas
dien vis labiau artėja prie kapi
talizmo. Rusai, kiniečiai ir R. 
Europos kraštų komunistai yra 
atsisakę tikrojo marksizmo-leni
nizmo, kurio laikosi Kuba. Jis 
taipgi prisipažino, kad jo ir so
vietinės kompartijos politika 
ypač esanti skirtinga P. Ameri
kos atžvilgiu. Kiti šaltiniai skel
bia, kad F. Castro suėmė kelias
dešimt senųjų komunistų, vadi
namų bolševikais, kurie rėmė 
Maskvos liniją ir stengėsi truk
dyti F. Castro praktikuojamą 
revoliucijų “eksportą” į Pietų 
Amerikos Valstybes.

Leningrade pasibaigė keturių 
intelektualų teismas, kaltinęs 
juos ginkluoto sąmokslo rengi
mu. Byla vyko už uždarų durų, 
bet jos rezultatai jau yra pasie
kę viešumą. Leningrado univer-

Vaginas — 13 metų. Kiti du kal
tinamieji, kurių pavardės ne
skelbiamos, >gavo 13 ir 8 metus 
kalėjimo.

Kardinolas A. Otaviani, 77 m. 
amžiaus, pasitraukė iš doktrinos 
ir tikėjimo kongregacijos sekre
toriaus pareigų Vatikane. Jas 
perėmė jugoslavas kardinolas F. 
Seper.

Į JAV atvyko Izraelio prem
jeras Levi Eškol. Manoma, kad 
susitikime su prez. L. B. John- 
sonu bus paliestas ginklų klau
simas. Izraelis nori gauti 50 
“Phantom-II” tipo naikintuvų, 
kurie savo pranašumą prieš so
vietinius “MIGus” yra įrodę 
Vietnamo kare. Amerikiečių 
duomenimis, po žydų-arabų ka
ro Maskva arabų kraštams' jau 
yra pristačiusi ginklų už $250 
milijonų. Prieškarinis'arabų ka
riuomenių pajėgumas bus pilnai 
atstatytas šių metų laikotarpyje.

NUSIVYLĖ MARŠALO VIZITU
vo manierų rafinuotumo. Pats 
maršalas per jo garbei (Marseil
le mieste) surengtą banketą pra
dėjo valgymą nuo vaisių ir gė
lių, padėtų stalo papuošimui. 
Kai vaišingi prancūzai norėjo 
jiems kelionės metu parodyti is
torinio senovės Romos kelio li
kučius, Zacharovienė nustebo, 
kad Prancūzija iki šiol neįsten
gė geresnių kelių nutiesti. “Ar
gi neįstengėte to tako bent as
faltu padengti?”

Zacharovus lydėjo prancūzų 
valdininkai, daugiausia karinin
kai. Prancūzų spaudos praneši
mu, tie Zacharovų palydovai įsi
tikino, kad sovietams “jau ame
rikiečiai geresni”. Paryžiaus 
spaudos komentarais, visas mar
šalo Zacharovo elgesys viešna
gėje rodė, kad Sov. Sąjunga ma
žai vertina mažų ir vidutinių 
valstybių nusistatymus.

Pagaliau maršalas Zacharovas 
davė prancūzams suprasti, jog 
Sov. Sąjunga tesiskaito su “di
džiosiomis galybėmis”, atseit su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis ir Kinija, o kitos valsty
bės sovietų karinei mašinai — 
tai tik “medžiaga tirpdinimui”.

Iš spaudos žinome, kad Pran
cūzijos prezidentas Ch. de Gaul
le turi užplanavęs vieningos ir 
taikingos Europos politikos lini- - 
ją.TojiĘuropa apimtų plotą nuo 
Portugalijos iki Uralo kalnų ry
tuose. Tokiai idėjai realizuoti 
reikalingas Kremliaus valdovų 
pritarimas ir bendradarbiavil 
mas, bet sovietų pareigūno revi
zitas užpylė šalto vandenš ant 
kaistančios Ch. de Gaulle poli
tikos. Tas pareigūnas — tai so
vietų generalinio štabo viršinin
kas maršalas Matvei Zacharov, 
kurs' buvo atvykęs į Prancūzi
ją “tolimesnių gerų santykių 
plėtimo” tikslu. Paryžiaus laik
raščiai kandžiai pabrėžė, jog tas 
maršalas ne tik nesustiprino so
vietų ir prancūzų santykių, bet 
padarė viską, kad tie santykiai 
atšaltų. Prancūzai šeimininkai 
augštam Maskvos svečiui rodė 
savo moderniausius ginklus — 
bombonešį “Mirage”, lėktuvnešį 
“Georges Clemenceau” ir susi
laukė trumpo komentaro: atomi
nio puolimo atveju šios rūšies 
tirpinys esą neatlaikytų nė vie
nos valandos.

Nei sovietų maršalas, nei jo 
žmona neparodė prancūzams sa-

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-| 
jos ir t t Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas 
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmų savaite (sausio 2—9) atidaryta visų 
parą — 24 valandas.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Ontario vyriausybė įsteigė 

naują įstaigą ligoninės ir svei
katos draudoms tvarkyti — 
Health Insurance Registration 
Board (sveikatos draudos regist
racijos tarybą), sutrumpintai va
dinamą HIRB. Nuo sausio 1 d. 
HIRB perėmė dalį administra
cinių pareigų, būtent, registra
ciją, informaciją, sveikatos ir 
ligoninės draudų mokesčio rin
kimą bei jo skirstymą abiem 
įstaigom, š.m. liepos 1 d. HIRB 
pradės siuntinėti vieną sąskaitą 
ir ligoninės (OHSC), ir sveika
tos (OMSIP) plano nariams. Pa
grindine persitvarkymo priežas
timi laikytina visai Kanadai ski
riama federacinė drauda, kuri 
turėtų būti įvesta liepos 1 d. 
Federacinė vyriausybė sutinka 
padengti 50% išlaidų, bet rei
kalauja, kad provinciniai drau
dos planai pirmais metais pa
dengtų 90%, o sekančiais — 
95% gyventojų. Jų drauda taip
gi turi galioti ir kitose provinci
jose. Ontario vyriausybė šiuo 
metu nepritaria Otavos sumany
mui, nes jai daugiau rūpi namų 
trūkumo pašalinimas. Tuos pini
gus ji norėtų panaudoti naujų 
namų statyboms, bet gali būti 
priversta paklusti, jeigu į fede
racinį planą įsijungs kitos pro
vincijos. Neįsijungimo atveju 
Ontario gyventojų mokesčiais 
būtų remiama federacinė svei
katos drauda mažiau pasiturin
čiose provincijose.

Kanada pardavė Amerikai 
aukso už 100 milijonų dolerių, 
siekdama palengvinti amerikie
tiškam doleriui daromą spaudi
mą. Auksas buvo paimtas iš 
valstybinio iždo atsargų, kurios, 
Įskaitant tarptautinio Pinigų 
Fondo kreditą^ pr. metų spalio 
mėn. auksu ir amerikietiškais 
doleriais siekė $2.570.000.000 
sumą. 1966 m. Amerikai aukso 
buvo parduota už 200 milijonų 
dolerių, bet tada ši operacija 
turėjo tikslą sumažinti iždo at
sargas, kad Amerika neuždėtų 
pajamų mokesčius Kanados ver
tybės popieriams.

Britišką arogantiškumą paro
dė imigrantas iš Britanijos F. 
Blake, iškėlęs bylą Kanados fe
deracinei vyriausybei. Paprastų 
kursų dėka įsigijęs statybos in
žinieriaus vardą Britanijoje, jis 
pasipiktino, kad šio “diplomo” 
nepripažįsta Kanados instituci
jos. Padirbėjęs paprastu darbi
ninku, F. Blake reikalauja, kad 
Otava jam sumokėtų $5.867 
priedą, kuris jam priklauso kaip 
inžinieriui ir kurį, girdi, buvo 
žadėjusi imigrantus telkianti 
Kanados atstovybė.

Amžius ir vynas
Pagyvenusi poniutė, garsaus Atsakydami į Jūsų kriti- 

Prancūzų rašytojo Balzako drau: ką, kad... kolūkiuose iš parša- 
d renSiasi vedės gauta labai maža paršelių, 

trečią kartą tuokus. pranešame, kad šiais metais mi-
— O kas yra tas ‘laimingasis, nimuose kolūkiuose išrinkti kiti 

— mandagiai paklausė rašyto- pirmininkai. Taip pat pakeisti 
1aR fermų vedėjai. Ir padėtis žy

miai pagerėjo.
Pirmesnis — geresnis

— Panele, kai aš pabundu, 
pirmiausia prisimenu jus.

— Mielasis, jūsų draugas man 
tą patį sako.

— Taip,, bet aš anksčiau už 
jį keliuosi.

Parinko Pr. Al.

jas.
— Vyno gamintojas.
— O taip, tokie tai įvertina 

senesnį amžių...
Reta laimė

Sovietų studentas, rašydamas 
disertaciją apie žmogaus laimę 
žemėje, pridūrė šitokį sakinį:

“Didžiausia laimė žmogui, jei
gu jis nėra gimęs, bet tai retai 
kam pasitaiko.”

233-3323

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 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

NOTARAS

A. LIPDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamą. ūkių ir betkurio verslo 

dokumentų su- 
___ -o------, sutartys, tes- 
ir kiti teisiniai reikalai.

46? Roncesvalles Avenue - Toronto.
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas 8 Howard Park Avenua) 
Priėjimo laikas: kasdien irao 10 v.r. Hd 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 64v.v. 
v.p.p. išskyras treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos teL LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

i

vienus metuspusę metų

Peter Mielzynski, paskirtas 
McGuinness Distilers bend
rovės vicepirmininku preky
biniams reikalams. Kartu jis 
bus generaliniu prekybinio 
skyriaus vedėju ir bendrovės 
valdybos direktorių

JIB vartojo 16 savaičių
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskitlTTlB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

LutomatinM eieaua varymas. Sutai- 
<au iširusius gains ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS

Skambinkite LE. 34912
AMBER DRAPERIES

55 Colbeck St (prie Runnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Siuvam bei taisom namams ir įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžia

gas ir užuolaidoms priedus, žemos kainos. Darbas garantuotas.

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

470 COLLEGE ST.. TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

BALTIC MOVERS
VISU ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

g..

' DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATU LION YT t 
DANTŲ GYDYTOJA

1795 BLOOR ST. W. (prie Keele,
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼.
antradieniais, ketvirtadieniais hr 
penktadieniais 9—530 vat p.p.

Telefonu RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 444*1

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W7 Torontą 

(į rytu* nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

Dr. S. JANUŠONIENE:
DANTŲ GYDYTOJA 

182 Yorkview Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale 
Telefonas 221-9775

PLUMBING and HEATING

TeL 762-3838 arba 766-8839 dra.udim.ai

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

Dundas Auto Body 
Max Kone Auto Body * parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais

bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbu sąžiningu ir nebrangūs. 
148 Westminster Ave^ Toronto

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

inte r national 
Driving School 

WALDI
Canlriat |*fai#a 691 A~«atte St., 

Tai. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
T«l. LE 2-5461 

Mokome su stoodartiiiėmis,

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

teL WA 1-3225 arba WA 4-1661
ESŠ

• ageattm u

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

Savininkas V. BACtNAS

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
n UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612 
769-4131
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s knygeles — Mišių tekstus lietu- 8 v., Mišios už a.a. Donatą Venckų jo £ Kiuoo f a u r u o sjas knygeles —
vių kalba. Šie tekstai yra patvirtin- 3 metų mirties sukakties proga;
ti Lietuvos ir viso pasaulio lietu- užpr. velionies tėveliai; šeštadienį, « 
viams. Jie bus išdalinti bažnyčioje 7.30 v. — už a.a. Br. Dambrauskie- v 
šį sekmadienį. Prašoma tad nuo šio nę; užpr. p. Matulevičiai; 8 v. — už M 
laiko naudoti pamaldose naujausią a.a. S. Jurkevičienę; užpr. p. Race- fe 
tekstą. vičiai; 8.30 v. — už a.a. E. Zelbienę; J

— Tikybos pamokos vaikams po užpr. p. MatidevčiaL
Kalėdų atostogų pradedamos ŠĮ sek- — Pirmosios Komunijos pamoka fe 
madienį po 10 vai. pamaldų. - sekmadienį po 10 v. Mišių. V

— Po Kalėdų pertraukos kavutė — Katechetinės pamokos — kas

TRADICINIS BALIUS
SAUSIO 13, ŠEŠTADIENĮ, 6.30 VAL. VAKARO, 

PRISIKĖLIMO SALĖJE, 1021 COLLEGE ST.

narna įprasta tvarka. Bufetu rūpi- antradienį 4.30 v. — V-VI sk., ket- W 
naši parapijos kat moterų draugijos virtadienį 4.30 v. — VU-VUI sk.
skyrius. — Religijos pamokos gimnaris- fe

— Šią savaitę lankomi parapijie- tams — kas sekmadienį po 10 v. Mi- L 
čiai Yooge ir Mount Pleasant rajone, šių muzikos studijoje, šį sekmadie- $

— Ruošiant par. salėje N. Metų nį tema “Tikėjimo šaltiniai” kalbės 
sutikimą, daug paslaugumo parodė T. Rafaelis. Dėkojame sociologui K. L 
ir pagelbėjo: E. Beinorienė, J. ir B. Manglicui už praėjusio sekmadienio 
Morkūnai, V. Steponaitienė, p. Kar- pamoką, 
pienė, G. Stonkienė, O. Deimantavi- — Lankoma mieste — Rusholme' 
čienė ir O. šimkevi&enė su dukra. Rd., Rusholme Pk. Cr. ir Churchill 
Visiems talkininkams-ėms nuoširdi Avė., užmiesty — Islington

— T. Paulius yra išvykęs į JAV-es; 
grįš apie sausio 19 d.

— Chorų repeticijos: trečiadienį, 
studenčių mergaičių; ket- - 

virtadienį, 7.30 v.v. — suaugusių; 
penktadienį, 6.30 v.v. — vaikučių; 
sekmadienį po Sumos — bendra ber
niukų ir mergaičių studentų. Suau
gusių ir studentų chorai ruošiasi di
deliam metiniam vakarui sausio 27 
d„ kuriame jie išpildys nemažą me
ninę programą.

Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų dr-jos metinis susi
rinkimas — sausio 14 d. po Su
mos parodų salėje. Be metinių 
pranešimų, bus įdomi D. Rau- 
tinš paskaita “Senovės lietuvių 
liaudies dainos”, paįvairinta tų 
laikų dainomis. Narės ir vieš
nios kviečiamos dalyvauti.

* Valdyba
Vanda-Ramunė Kralikauskie-

nė, besidarbuodama savo na- 
, a- muose, paslydo ir susižeidė rau
dyti savo laimę bei pasivaišinti k. Griūsi ligoninės gydosi 
briedienos ir zuikienos vaka- namuose 
riene. Rengėjai ’ .

Praėjusių Kalėdų ir N. Metų KaiiadOS LietuVIŲ 
švenčių proga Toronte lankėsi

Mus šu ponia/prof. Vaišnys su 
ponia, p. Sniečkus iš Niujorko 
ir kiti- Svečių tarpe keletas bu
vo atvykusių iš okupuotos Lie
tuvos.

Kanados tautinių grupių spau
dos federacijos pirm. dr. J. 
Kirschbaum federacinės vyriau
sybės buvo apdovanotas Kana
dos šimtmečio sidabriniu me
daliu UŽ nuopelnus Kanadai. rius. — Torontiškis P. Jaunius (anks-

Kazio Klevinsko šeima, norė
dama įsūnyti vienerių metų kū
dikį, kreipėsi su atitinkamu pra
šymu į Toronto vaikų globos 
draugiją.

Ontario provincijos sekreto
riato pilietybės departamentas 
sausio 5 d. persikėlė į naujas 
patalpas 20 Spadina Rd. Ta pro
ga departamentas praneša, kad 
jis rūpinasi įvairiais ateivių rei
kalais. Vertimų tarnyba parūpi
na vertimus 50 kalbų- Kiekvie
ną mėnesį ji išverčia virš 1000 
pažymėjimų, reikalingų darbui 
gauti. Departamentas taipgi pa
deda ateiviams patarimais ir nu
kreipia juos į atitinkamas įstai
gas. šiuo metu departamentas 
remia keturis anglų kalbos kur
sus Toronte ateivėms moterims, 
turinčioms priešmokyklinio am
žiaus vaikų. Be to, jis turi suor
ganizuotus nemokamus anglų 
kalbos kursus Toronto tarptauti
niame institute, COSTI, YMCA 
institucijose ir remia kitų orga
nizacijų veiklą toje srityje. De
partamentas turi specialistus 
mokyti kitataučiams kalbėto
jams anglų kalbos. Jiems ren
giami specialūs vasaros kursai 
bei seminarai kartu su mokyto
jais. Departamento programa 
yra vertinama kitų provincijų 
ir kraštų. Ji bus nagrinėjama - 
mokytojų suvažiavime vasario 
24 d. Ryersono institute.

“Arlington” viešbutis Tillson- 
burge, Ont. praėjusių Kalėdų 
rytą sudegė. Jo savininkai — J. 
Kėžinaitis ir B. Šeduikis.

Briedienos ir zuikienos 
vakarienė.
D’Amico orkestras

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

skambinti nuo 6 vai. vakaro.

Šv. Kazimiero par. žinios pakviesdama pirmininkauti 
........................... . Bronę Lukoševičienę ir sekreto

riauti Moniką Gaputytę. Labai 
' įdomią ir turiningą paskaitą 

“Sehna ir šių dienų pasaulis” 
y........................................................skaitė Irena Lukoševičienė. Pa- 'S S šių metu, choras įspūdingai giedojo 
kalėdines giesmes; suskambo ir ope
ros solistės E. Kardelienės balsas to- 

■ . fe je visoje giesmių harmonijoje. Džiau-Atsigaivinimas su draugais J giasi parapijiečiai, kad choras teikia 
fe dvasinį pakilimą. Kad choras dar skynų atstovių suvažiavimo To- 
fe Wkjvxnoc ronte. švente, dalyvaujant gau-S S“ ’"*• bMui narių,'užbaigia 8prie

vaišių stalo labai jaukioje nuo-

— Mūsų parapijoje įvyko girtinas 
pasikeitimas — mišraus parapijos 
choro atgaivinimas. Chorvedis muz. 
A. Ambrozaitis savaitgaliais atvyssta 
iš Otavos. Kalėdų naktį, Bernelių Mi- skaitoje aptarė šių dienų gyve

nimą, kuris turi įtakos žmogui, 
o ypač dabarties seimai. Teodo
ra čipkienė padarė pranešimą 
ir pasidalino įspūdžiais iš Dr-jos

Įėjimas $2.00

— Sausio 15, pirmadienį, 8 v. r. 
pamaldos už a.a. Mariją Petrušaitie- 
nę velionės ketvirtųjų metinių 7 v.v. 
proga.

Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
metinis sutirinkimas — sausio 
14, sekmadienį, 3.30 v. p.p., sa
lėje virš “TŽ” redakcijos. Visi 
nariai prašomi dalyvauti — bus 
svarbių pranešimų. Valdyba

Sol. V. Verikaitis ir jo vado
vaujamas senasis kvartetas dai
nuos sausio 20 d. Prisikėlimo 
par. salėje skautų tėvų ruošia
mame pasilinksminime. Taip pat 
tikimasi ir garsiosios esčių gim
nasčių grupės dalyvavimo.

“Tauro” blubo baliaus loteri
jai gauta įdomių fantų. Vienas 
jų — didžiulė, iškimšta briedžio 
galva su ragais, paaukota me
džiotojo A. Čeponio. Baliaus me
tu svečiai turės progos paban-

švenčių proga Toronte lankėsi Fondas
žymių svečių: prof Vyt. Marijo- Nanji nariai fr įnašai:

218. J. Milašiaus atm.
219. A. Ž.
220. P. Jaunius 

Papildė įnašas:
KLB Otavos apyl. v-ba iki / 
KLB, Toronto apyL v-ba iki 
K. Pakalniškis iki

Tautietis A. Ž., atsiuntęs savo ir 
mirusio J. Milašiaus atminimui įna
šus, prašė abu įrašyti į Fondo na-

$100
$100
$100

Kviečiame i svečius!
TĖVUS, VADOVUS, BIČIULIUS, RĖMĖJUS — VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME ATVYKTI 

SAUSIO 20 DIENĄ PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖN.
PROGRAMA? BUS. BARAS? NEIŠDŽIUS. ŠOKIAI? LINKSMI. SUSITIKS JAUNI IR SENI.

* LOTERIJJOJE LIETUVIŲ DAILININKŲ * STALUS GALIMA UŽSISAKYTI
PAVEIKSLAI. PASKAMBINUS: LE 3-6694 ir LE 3-2511.

* LAIMINGAS ĮĖJIMO BILIETAS.
Skautų tėvų komitetas

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kortus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250. stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2,30 v.p.p. 
banga 1270, stotis VVHuv. 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roneesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvė*.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety Leagua. Nemokami

H pirmų pamokų *a standartinėm ar

1076 BATHURST ST.
Tai. LE 2-3656. Rytwora HO 6-1331

Klaipėdos krašto atvadavimo 
45-sios sukakties minėjimas 
įvyks šį sekmadienį, sausio 14 
d., 5 v., Prisikėlimo par. salė
je. Rengia Toronto lietuvių jū
ros skautų ir skaučių viene
tai, bendradarbiaujant mažlietu- 
viams. Programa numatyta įdo
mi ir gyya: ją atliks jaunimas. 
Po minėjimo — kavutė kafete- 
rijoj. Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami minėjime dalyvauti-

Rengėjai
Apylinkės valdyba savo posė

dyje svarstė jubilėjinės Vasario 
16-sios iškilmes. Numatoma da
ryti žygių dėl bendrų pamaldų 
iškilmių dieną Toronto katali
kų katedroje. Tikimasi gauti 
programą televizijoj ir radijo

<
<

Lietuviu studentu.
BALIUS

daugiau balsingų vyrų.
• — Naujų metų sutikimo vakarienė 
buvo labai gera. Bilietų buvo parduo
ta — 220. Tai buvo paskutinis didelis 
rūpestis užbaigiančio kadenciją par. 
komiteto pirmininko A. Russellio. Di
delė padėka šeimininkėms, visoms ir 
visiems talkininkams, nes tik jų pa
siaukojimu ir darbu ir davusių au
kas iš vakarienės gauta pelno para
pijos naudai $563.16,

— 1967 m. šv. Kazimiero parapijos 
medžiaginė būklė: nekilnojamo turto 
vertė — $350.659; ižde turėta pinigų 
$7.181.92; skolų $82.000. Parapijoje 
užsiregistravusių šeimų buvo 400. 
Per visus metus turėta pajamų 
$34.771.02 ir išlaidų $20.615.90.

— Sunkiai serga Rožė Deriškevi- 
čienė seselių namuose Foye Notre 
Dame de Sept Dolores, 151 St Igna
ce St., Laprairie. Galima nuvažiuoti 
automobiliu 9-tuoju keliu.

— Kun. J. Bobinas po operacijos 
sveiksta pas savo motiną.

— Parapijos vadovai labai atsipra
šo parapijiečius, kad ant išsiunčiamų 
aukoms vokelių tebuvo užlipinta 6 et. 
pašto ženklų; paštas nuo Naujų Me
tų rado, kad buvo užlipinta 1 centu 
permažai, užtat pristatydami į namus 
reikalavo primokėti 2 centus.

— Remiantis prieglaudų inspekto
riaus tvirtinimu ir kitomis žiniomis, 
Kvebeko provincijoje per sekančius 
kelis metus, kai pastatys daugiau 
prieglaudų, bus uždaromi privatūs se
nelių namai.

— Praėjusio sekmadienio rinkliava 
$155.06; Naujų Metų rinkliava 

$77.67.
— Jaunimo slidininkų (ski) iškyla 

į Laurentidų kalnus
nį, sausio 14 d. Mišios išvykstantiems 
— 8 vai. ryto. Registruotis pas jau
nimo klubo narius.

— Maisto krautuvės savininkas 
laikraščiui “Tėviškės Žiburiai” paau
kojo $4 ir užsiprenumeravo ištisiems 
metams.

Pajieškomas Virgutis-Krūmas, Sta
sys, sūnus Vlado. Paskutiniu laiku gy
veno Winnipege. Prašoma atsiliepti, 
nes jo laukia geros žinios; žinantieji 
apie jį prašomi rašyti šiuo adresu: Jz. 
Laurinaitis, 4185-39 Ave, St. Michel 
38, P.Q. K.J.G

Aušros Vartų par. žinios
— 1967 metais parapijoje buvo 7 

krikštai, 9 jungtuvės ir 11 laidotu
vių.

— Skautai rengia savo tradicinę 
mugę kovo 2-3 d. AV salėje.

— Parapijos salės nuomas šiais 
metais reiks šiek tiek pakelti. Iki 
šiol daugelis organizacijų nemoka
mai ar pusiau nemokamai naudojosi 
sale. Kaikas iš jų parodė mažai dė
kingumo parapijai. Paskutinis para
pijos parengimas parodė, kas yra 
parapijai dėkingas, kas ne.

— Vieni finansiniai metai baigiasi, 
kiti jau prasidėjo. 1967 metai prak
tiškai parodė, kad nežiūrint kaiku- 
rių tradicinių finansinių pasikeiti
mų, šią parapiją esamose sąlygose 
galima toliau administruoti. Parapi
ja turi tik tiek, kiek parapijiečiai 
paaukoja. Esame dėkingi visiems, ku
rie turi aukos dvasią ir parodo daug 
nuoširdumo šiai antrajai tėviškei 
Montrealyje.

K. L. K. Moterų Dr-jos Mont- 
realio skyrius gruodžio 17 d. 
atšventė metinę šventę. 11 vai. 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje buvo pamaldos, kurių me
tu dvasios vadas kun. K. Peč
kys, SJ, pasakė moterims nuo
taiką 'pakeliantį pamokslą. Po 
pamaldų N. Pradėtosios Mari
jos seselių namuose įvyko bend
ri pusryčiai su šventei nritai-

Montreolio lietuviškų parapijų 
klebonai — kun. dr. F. Jucevi
čius ir kun. K. Pečkys, SJ, apta
ria liturgines reformas bei alto
rių pritaikymą

Panaudojo propagandai. Jau 
buvo rašyta “TŽ” apie A. Byro 
vardu “Tiesoje” paskelbtus pro
pagandinius pareiškimus Vilniu
je. Tuo pačiu metu okupuotoje 
Lietuvoje lankėsi ir Benediktas 
Pakulis, gyvenąs Kvebeko pro
vincijoj. “Tiesos” 1967 m. gruo
džio 26 d. laidoje rašoma:

Kai rengiausi aplankyti savo tėviš
kę, kurioje nesu buvęs jau dvidešimt 
trejus metus, Kanadoje mane kai kas 
atkalbinėjo nuo tokio užmojo, netgi 
baugino. Mat, savo laiku, jaunas bū
damas, nesusigaudžiau ir buvau Įsto
jęs į Plechavičiaus vietinę rinktinę. 
Todėl man kai kas sakė, kad mane 
tiesiog suimsią, tik išlipus iš lėktuvo. 
Tačiau dabar aš galiu pasakyti: apie 
Tarybų Lietuvą visokias nesąmones 
lengva pliaukšti tik tada, kai pats jo
je nesi buvęs, jos nematęs arba ne
nori matyti. Mažai tikėjau įvairiom 
šnekom, bet tai, ką čia pamačiau, pra
lenkė visus mano Įsivaizdavimus. Da
bartinė Lietuva mane nustebino visur 
vykstančiomis statybomis, gerais ke
liais, gražiai apsirengusiais, manda
giais žmonėmis, kurie stengiasi sve
čiui kuo daugiau visko parodyti ir 
padėti tai suprasti.

Toliau rašoma apie B. Pakulio 
viešnagę tėviškėje ir jo teigia
mus atsiliepimus apie sovietinį 
gyvenimą. Kiek teko patirti iš 
paties B. Pakulio, “Tiesos” re
dakcijoje jis pasakęs ir neigiamų 
dalykų, tačiau aprašyme tik 
labai švelniai paminėta jo pasta
ba, kad “restoranuose, parduo
tuvėse reikėtų daugiau dėmesio 
atėjusiam žmogui, reikėtų man
dagiau su juo elgtis. O šiaip ma
no įspūdžiai kuo šviesiausi”. Tai
gi, “Tiesa” parodė B. Pakulį 
prosovietinėje šviesoje. Esą jis 
jaunas būdamas “nesusigaudęs” 
ir įstojęs į Plechavičiaus rinkti
nę ir dabar tai neva apgailestaū- 

' jąs. Iš viso peiktina “Tiesos” lai
kysena besilankančių turistų at
žvilgiu — jos noras panaudoti 
juos sovietinei propagandai, iš
gauti pagyrimų sovietinei siste
mai. Užsienio nekomunistai lie
tuviai nuvyksta okupuoton Lie
tuvon ne tam, kad tarnautų so
vietinei propagandai. Sk.

Dienraštis “The Globe and 
Mail” paskelbė AP agentūros ži
nią iš Varšuvos apie universa
linę parduotuvę, vadinama “Su
per Sam”. Esą kasdien atsilanko 
15.000 pirkėjų, kurie palieka mi
lijoną zlotų — apie $42.000. Su
mažinti vogimams, į prekių sa
les įleidžiama tik 500 asmenų. 
Kiekvienas gauna krepšelį. Dau
giausia parduodama duonos — 
nuo 12 iki 15 tonų. Jos esą įvai
riu rūšių, ių tarpe ir lietuviškos 

kvta programa, šventę atidarė duonos (“heavy, brown Lithu- 
skyriaus pirm. dr. V. Giriūnie- anian type”).

VASARIO 3 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
PRINCE GEORGE VIEŠBUČIO 

FIESTA ROOM
Bufetas - Baras - Loterija — Orkestras 

Bilietai-510 porai
S 6 studentų porai
f

Kviečiame visus dalyvauti ir pa
remti studentų veiklų!

Valdyba

šį sekmadie-

►

. tuvių ir anglų kalba kalbėtojai, 
užsakyta Ryerson instituto sa
lė (Dundas-Church gatvių rajo
ne). Meninę programą sudalyti 
pavesta muz. D. Skrinskaitei. 
Apyl- valdyba, -atsižvelgdama į 
didelius finansinius tautiečių įsi
pareigojimus šiais metais tau
tiniams reikalams, nutarė Vasa
rio 16-sios priėmimą rengti sek
madienį, tuojau po oficialaus 
minėjimo, šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Priėmime dalyvaus tiek 
lietuviai, tiek kitų tautybių 
kviestiniai svečiai Jokių bilietų 
tam priėmimui nebus. Kanados 
Lietuvių Fondui apyl. valdyba 
nutarė pasiųsti $100 įnašą. To
ronte rengiamai Kanados Lietu
vių Dienai data numatyta spalio 
26-ji L. Dienai rengti nutarta 
sudaryti specialų komitetą, įjun
giant į jį jaunimo atstovus.

Akademikų Draugija rengia 
paskaitą sausio 20, šeštadienį, 
7.30 v.v., Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje. Paskaitinin
kas dr. B. Povilaitis skaitys te
ma “Tabako alkaloidai”. Dr. B. 
Povilaitis gyvena Tillsonburg, 
Ont. ir dirba cigaretinio tabako 
genetikos srityje. Vienas iš jo

m. gruodžio darbų yra tirti bei pagaminti 
naujas geresnes tabako rūšis. 
Apie savo tyrimo darbus jis yra 
parašęs angliškoj spaudoj daug 
straipsnių. — Toronto lietuvių 
visuomenė kviečiama dalyvauti 
šioje paskaitoje- Paskaitininkas 
mielai atsakys į klausimus, su
sijusius su tabaku.

“The Icelanders in Canada” 
— islandiečių leidinys Kanados 
šimtmečio proga jau atspaus
dintas. Jo autorius — buvęs tei
sėjas J. Lyndal. Leidinys turi 
apie 500 psl. ir apima visą islan
diečių gyvenimą Kanadoje. Jų 
yra čia apie 30.000.

$500
$500
$ 50

Metinis 236 ŠIA kuopos su
čiau — Januševičius) remiąs lietu
viškus reikalus, ypač lietuviškų kny
gų platinimą, neužmiršo ir Lietuvių 
Fondo. — KLB Otavos ir Toronto 
apyL valdybos lenktyniauja — kuri 
pirmiau pasieks pirmąjį tūkstantį. 
Wellando, Oakvillės, Edmontono, Cal
gary ir Lethbridge apylinkių valdy
bos, jei tokios yra, dar nieko Lie
tuvių Fondui nėra davusios.

Iš Vakarų apylinkių ateina net 
tokios žinios: “Nesiųskite pinigų į 
“ystus”, nes jie mums nieko neduo
da”. K. L. Fondas yra dar silpnas 
ir negali daug ko duoti. Pirma jį 
reikia išugdyti, o tada jis galės duo
ti ir Vakarams. Fondo įgaliotiniai 
Vakaruose: P. Liaukevičius — Win- 
nipege, A. Dudaravičius — Edmon- 
tone ir dr. J. Sakalauskas — Britų 
Kolumbijoj. Jie stengiasi tuos Va
karus išjudinti, bet nėra lengva (žiūr. 
“TŽ” š-m. nr. 1 įgaL P. Liaukevi- 
čiaus atsišaukimą i Vakarų Kanados 
lietuvius).

KLF balansas 1967 
31 d.: 
Narių įnašai ir 

pinigais 
Narių Įnašai ir

Šerais
Liko nuošimčių

paskirstymo)

dienį, 1 v. p-p. Lietuvių namuo
se. Programoje: veiklos pagy
vinimo aptarimas ir naujos val
dybos rinkimas. Atsilankiusieji 
bus pavaišinti kavute. Valdyba

“Tėviškės žiburių” metinis 
spaudos balius — vasario 10, 
šeštadienį, Prisikėlimo audito
rijoje. Numatoma vertingų fan
tų loterija ir vakaro nuotaikai 
pritaikyta baletinė programa. 
Jau gauti loterijai dail. A. Ta
mošaitienės ir dail. A. Tamošai
čio paveikslai. Dail. V. Remeika, 
surengęs .labai sėkmingą savo 
paveikslų parodą Toronte, paža
dėjo atsiųsti loterijai vieną sa
vo paveikslų. Tikimasi gauti me
no darbų ir iš kitų mūsų daili
ninkų. Duosnieji verslininkai 
taipgi žada prisidėti fantais.

"Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

$17.50: Sudburio lietuvių gru
pė: P. Jutelis, Pov. Jutelis, VI. 
Kriaučeliūnas, J. Kručas; po $10: 
Medžiotojų ir Meškeriotojų klu
bas “Ešerys”, A. Bartkus, H. 
Dombra; $10 rėmėjo prenume
ratas atsiuntė: A. Sabaliauskas, 
dr. O. Vaitas, V. Gvalda, A. 
Broga, P. Vyšnia, K. šimbelis, 
V. Juodelis, J. Danilevičius, K. 
Mileris, A. Matulionis, kun. V. 
Balčiūnas, J. Švėgžda, J. Vit
kauskas; po $5: J. Krasauskas, 
J. Baltakis, J. Yurkus, M. Ra-

aukos

aukos

nauskas, Ch. Janston, J. Dun- 
dzys; $3.50: J. Baltuonienė; 
$2.50: E. Račkauskienė; po $3: 
P. Kitra, M. Valiulienė, L. Bie
liauskaitė; po $2: Br. Genčius, 
A. Juzeliūnas, V. Petkevičius, A. 
Rubinas, M. Masiulis, A. Aulins- 
kas, M. Aukštaitė, Pr. Razgaitis, 
J. Skeivelas, K. Stundžia, St. 
Ažubalis, J. Mickeliūnas, Pr. 
Kupčiūnas, J. Žiurinskas, J. Ko- 
zeris, J. Jonkaitis, P. Lelis, J. 
Poška; po $1: J. Narbutis, O. 
Ivaškienė, P. Augaitis, B. Sap- 
lys, M. Pranys, J. Šulcas, U. 
Drazdienė, A. Iškauskas, A. 
Ambraziejus, P. Gaidelis, A. 
Vaičiūnienė, V. Vaičiūnas, H. 
Eidukevičius, J. Tautkus, J. Uk
sas, B. Galbuogis, A. Garbus, 
A. Bondza, V. Žakas, J. čiegis.

Šiaurės Amerikos Lietuviu 
Studentų 18-ame visuotiniame 
suvažiavime Baltimorėje iš To
ronto dalyvavo: Jūratė Bara
nauskaitė, Jūratė Batūraitė, Ri
mas Karka, Audrius Šileika, Juo
zas Šileika ir Benediktas čepon- 
ka.

Alfa ir Petras Tutliai savo re
zidencijoj sausio 6 d. paminėjo 
10 metų vedybinę sukaktį, da
lyvaujant bičiulių būriui.

Himnų giedojimas viešosiose 
Toronto salėse 
mus

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
• Slidės, batai, lazdos 

nuomojimui
• Slidės pardavimui
• Tiktai 33 mylios nuo 50-to 

ir 27-to plento sankryžos
. ALUSTON / 

O

$32.620.00

(po pelno
850.00

305.98 
Iš viso $33.775.98 

Praeitais metais surinkta įnašų 
$8600, iš kurių $2875 įtrinko ĮgaL 
J. Skardis. Kiti įgaliotiniai surinko 
po mažiau, o 6 įgaliotiniai nieko. Iš 
viso yra 12 įgaliotinių.

P. Lelis, reikalų vedėjas

REIKALINGAS TABAKO 
AUGINTOJAS—PUSININKAS. 

Geras, didelis tabako ūkis, 54 
akrai M.B.R., prie gero asfaltuo
to kelio, geri pastatai ir mašine
rija. Kreiptis: Justinas Rasa, 
6 Indian Valley Cresc., Toronto 
3, Ont TeL dienomis 362-2459, 

vakarais 767-9138.
Loretto

5 m»les
Schomberg

LITAS” ADRESAS: 1405 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

BEAUTY S 4LOh

ERNOS SUPERMARKET

z Nothiwosuxjo R

BARONESSA

„A A A A, A A A, A A A A A d

-ORcTTO
>KI
ASSORT
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2265 Bloor St. W. (kampos Bloor - Durie gatvių) 
Tel. 762-4252 Savininkė AMė Kerberienė

19 ST. JOHN'S RD. ToL RO 2-4781 PRIE PAT DUNDAS W. 
MtSOS, DEŠRVT BEI ĮVAIRIŲ MAISTO PREKIŲ KRAUTUVE. 

GERAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS

8RAMPT

irieš parengi- 
omas. Tai lie

čia “O Canada” ir “God Save 
the Queen”. Metropolinio To
ronto leidimų komisija panaiki
no senąjį potvarkį ne dėlto, 
kad būtų sumažėjęs patrijotiz- 
mas, bet dėlto, kad himnų klau
simas priklauso federacinei ar
ba provincinei valdžiai. Miesto 
komisijos uždavinys esąs tvar
kyti įvairius verslus, o ne him
nus. Naujasis potvarkis nelie
čia kino teatrų, 'kuriuos tvarko 
provincinis teatrų įstatymas 
“Theatres Act”. Miestunw. kaip 
Vankuveris. Calgary, Wlnnipe- 

> gas ir Halifaksas. nereikalauja- 
jn-j, cdftdnH hiwinu’ ^on-

rescNT certq salėse, teatruose, viešose 
salėse, sporto aikštėse.

MOKA UŽ:
DEPOZITUS ....
NUMATYTA UŽ SERUS 5V<% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

4.4%
IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS — 8% 
ASMENINES PASKOLAS 9%
įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
abiejų rūšių paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 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 v.v.

A. NORKELIONAS 
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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




