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Baliai ir idealai
Prieš keletą metų kultūros kongreso paskaitininkas dr. Jonas 

Grinius, tarp kitko, aštrokai pasisakė prieš balius. Svečias po to 
gavo pylos, tačiau savo žodžio neatsiėmė ir nesušvelnino. Galimas 
dalykas, kad jo pastaba buvo dygliuota ir aštriu dūriu sukėlė 
nemalonią reakciją. Iš esmės ji nebuvo ir nėra nauja. Mūsų 
žmonės baliavojo visais laikais — gerais ir blogais. Tai nėra 
specialiai amerikinis išradimas. Baliavojo mūsiškiai baudžiavos 
laikais, baliavojo per okupacijas ir tremties stovyklose (pagal 
turėtas sąlygas), baliavoja jie ir dabar ne tik Amerikoje, bet ir 
Europoje, ir Australijoje. Tai įprotis, kuris lydi mūsų tautiečius 
per ištisus šimtmečius. Galimas dalykas, kad baliai pastaraisiais 
metais smarkiai padaugėjo. Mat, buvę tremtiniai gražiai prasigy
veno, tapo išeiviais, gyvenamų kraštų piliečiais, kuriems turėti 
idealai gerokai nubluko, o nauji neįsižiebė. Kuo tad susidariusią 
tuštumą užpildyti? Lengviausia ir populiariausia priemonė — 
baliai. Tiesa, yra visuomeninio, labdarinio, kultūrinio pobūdžio 
balių, kurie tarnauja tam. tikrai idėjai ar kuriam visuomeniniam 
tikslui. Bet ne apie juos čia kalbama, šiandieną yra ypač paplitę 
privataus pobūdžio baliai, kurie stipriai konkuruoja su kultūriniais 
parengimais. Jei kurioje lietuvių kolonijoje tą patį vakarą susi
kerta du trys baliukai su kuriuo nors kultūriniu parengimu, pas
tarasis pralaimi. * * *

Tai išoriniai reiškiniai, aiškiai pastebimi visose mūsų kolo
nijose. Bet ar jie smerktini? Pirmiausia tenka skirti visuomeninio 
pobūdžio parengimus — balius nuo privatinių. Pirmieji, kaip mi
nėta, turi savo pateisinimą — tarnauja augštesniam tikslui. Juk 
ir kultūriniai bei visuomeniniai parengimai reikalingi jaukesnės 
.nuotaikos, kuri sudaroma vaišių forma. Tap pat iš esmės negalima 
smerkti tokių privatinių vaišių, kurios rengiamos šeimose įvai
riomis progomis. Visa tai sudaro jaukią progą susirinkti bičiuliams, 
pabendrauti, atnaujinti ryšius bei pasikeisti idėjomis. Lietuviai, 
kad ir prisitaikę prie gyvenamo krašto, visdėlto negiliai teįeina 
vietinių žmonių gyveniman — lieka kažkokia psichologinė kliū
tis, kuri verčia intymiau bendrauti su savaisiais. Užtat savaitga
liais tautiečiai susimeta būreliais pas savuosius, kur gali atvira 
širdimi pasikalbėti, nusiimti įprastinę kaukę ir pabūti natūra
lioje dvasinėje atmosferoje. Taigi, ir privatinės vaišės turi so- 
cialinį-psichologinį pagrindą. Ir gerai, kad lietuviai laikosi sa
vųjų draugystės. Tai padeda jiems nugalėti savotišką vienišumą, 
kurį mūsiškiai jaučia dirbdami svetimųjų tarpe. Darbo draugai 
paprastai nėra intymūs draugai, todėl natūralu, kad susidaro 
savųjų žmonių būreliai, kuriuose jie gali psichologiškai atsigai
vinti. * * *

Bet tai neviskas. Yra ir smerktinoji medalio pusė, būtent, 
visko suvedimas į balius, daigiausia privatinius. Kai žmogus pa
meta saiką, sugadina ir geriausius dalykus. Taip ir šiuo atveju. 
Mūsų žmonės su tais baliais taip įsibėgėjo, kad daugeliui nieko 
kito jau nebeliko. Kaikur visa veikla, kaip matyti iš korespon
dencijų, reiškiasi tik baliais, žmonės į. parengimus jau, neina, 
jeigu nėra baliaus. Atskiros grupelės kas savaitgalį susimeta jau 
ne tiek pabendrauti, kiek pagirtauti. šeimose — jubilėjai po 
jubilėjaus: įkurtuvės, vardadieniai, gimtadieniai, vedybų, darbo, 
amžiaus sukaktys, krikštynos, vedybos, mokslo pabaigtuvės ir taip 
iki karsto lentos. Seniau jubilėjui reikėdavo bent 25 metų, o 
dabar sunku sulaukti jau ir penkmečio ar dar mažiau: Taigi, ne
tenkama saiko. Tai prisideda prie alkoholizmo plitimo lietuvių 
tarpe ir daugėja nelaimingųjų skaičius. Kultūrinis mūsų gyve
nimo lygis nuo to stipriai nukenčia. Kas bedrįs rengti koncertus 
bei kitus kultūrinius parengimus, jeigu jų lankytojai augščiau 
stato privatinius balius? Kas bedrįs išeiti visuomenėn su drą
sesne idėja, jeigu ji neberanda atgarsio, nes daugelio idealai liko 
iškeisti į balių? Kas benorės aukotis lietuviškajai veiklai, jeigu 
ji augščiau balių nepakyla? Mūsų jaunimas tai mato ir galbūt ne
toli tenuriedės — kaip obuolys nuo obelies. Pr. G.
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vertinu savo tautinę kilmę?" Konkursą laimėjo Nijolė Šemaitė, kuriai $50 premiją Įteikė Baltų Fe
deracijos pirm. J. R. Simanavičius Toronte lapkričio 26 d. Nuotraukos viduryje — Pabaltiečių Mo
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KANADOS ĮVYKIAI

LĖKTUVŲ STREIKAS PASIBAIGĖ
“Air Canada” 5.300 mechani

kų užbaigė streiką, priimdami 
bendrovės pasiūlymą sekančių 
26 mėnesių laikotarpyje padi
dinti algas 20%. Pirmos rūšies 
mechanikams bus mokamas spe
cialus 12 et. priedas į valandą.

Ontario premjeras J. Robarts 
pertvarkė ministerių kabinetą, 
papildydamas jį penkiais nau
jais nariais: R. Brunelle — že
mės ir miškų ministeris, D. Ba
les — darbo^ R. Welch — pro
vincijos sekretorius, 'D. Mc- 
Keogh ir T. Wells — ministe
rial be portfelio. J. Yaremko 
perėmė socialinės gerovės mi
nisteriją, G. Gomme — viešų
jų kelių ministeriją, L. Rown- 
tree — naujai įsteigtą finansi
nių ir komercinių reikalų mi- 
nisteriją, Ch. S. MacNaughton 
— provincijos iždą. Iš kabineto 
narių pasitraukė buvęs sociali
nės gerovės min. L. Cecil ir K. 
Roberts, buv. generalinis pro
kuroras, žemės ir miškų minis
teris.

Ontario liberalų partijos su
važiavimas naujam vadui iš
rinkti bus šaukiamas 1967 m. 
sausio 6-7 d. Buvo manoma, kad 
šis postas teks Ch. Templeto- 
nui, bet jis pareiškė nesutinkąs 
kandidaituoti. Stengiamasi pri
šnekinti buv. finansų ministe- 
ri federaciniame kabinete W. 
Gordon.

Leidimą trečiai televizijos 
stočiai Toronte ir Montrealyje 
sutiko duoti radijo valdytojų 
komisija. Šiuo metu jau priima
mi prašymai. Galutinis sprendi
mas bus padarytas 1967 m. ba
landžio mėn. viešame posėdyje. 
Dabartinei CBC Toronto CBLT 
« JeisU. įkeisti kanai, ii

6 į 5-tą. šeštasis kanalas bus už
leistas naujai. stočiai Londone.

Montrealyje viešėdamas On
tario premjeras J. Robarts pa
žadėjo Ontario gimnazijose įves- 

. ti prancūzų kalbos pamokas, kad 
anglų kilmės kanadiečiai pra
moktų prancūziškai. Jos bus 
pradedamos dėstyti IX ir X kla
sėse ir palaipsniui pasieks XIII 
klasę. Jis taipgi paneigė gan
dus, kad ketina kandidatuoti į 
konservatorių partijos federaci
nius vadus.

Saskačevano liberalų suvažia
vimas vienbalsiai patvirtino da
bartinę premjero Ross That
cher vadovybę. Saskačevano 
provinciniame parlamente libe
ralai turi tik 5 atstovų daugu
mą. Premjeras R. Thatcher pra
našavo, kad sekančiuose rinki
muose ši dauguma būsianti pa
didinta iki 12-15 atstovų.

B. E. Featherstone, energi
jos, kasyklų ir žemės turtų de
partamento topografinio sky
riaus litografininkas, buvo su
imtas Otavoje. Jis kaltinamas 
slaptų žemėlapių perdavimu 
Sov. Sąjungai.

Albertos Jaunų Liberalų Są
junga siūlo Kanados vyriausy
bei parduoti orinio susisiekimo 
valstybinę bendrovę "Air Cana
da”. Jų teigimu, ši operacija 
valstybės iždą papildytų bilijo
nu dolerių.

Ontario 1967 m. registracijos 
plokštės automobiliams prade
damos išduoti š.m. gruodžio 1 
d., motociklams — gruodžio 19 
d. šimtmečiui atžymėti mėlyna
me fone plokštės viršuje yra at
spausta “19 Ontario 67”, apa
čioje — “18 Confederation 67’. 
Galutinė data plokštėms pakeis
ti — 1967 m. vasario 28 d.

Gausus lietuvių studentų suvažiavimas • Užbaigti Jaunimo Metai • Sėkmingos paskaitos, dar
1 Pranešimai apie veiklą • Dygus "Antrasis kaimas"
vas J. Šalčius, neturima proble
mų su valdybos, rinkimais. Į ją 
renkami trys nariai — pirminin
kas, sekretorius ir iždininkas, o 
vicepirmininkais be rinkimų įei
na atskirų organizacijų atstovai. 
Į susirinkimus ateina apie 90 na- 

usį? jĄkijnai dažniau
siai rengiami su /paskaitomis ir 
užbaigiami šokiai su atdaru ba
ru. Didžiųjų darbų dėmesio cent
re buvo jaunimo kongresas ir Va
sario 16 minėjimas. Ateityje pla
nuojama sušaukti organizacijų 
pirmininkų susirinkimą, sudarant 
jiems progą supažindinti studen
tus su jų atstovaujamomis orga- 

I nizacijomis, ir užmegzti ryšius su 
latviais studentais.

Hamiltono atstovas G. Breich- važiavimo dalyvių skaičiui. Kaip 
manas džiaugėsi darnia skyriaus -matome, ^pranešėju tarpe netgi 
veikla. Jam priklausantys 35 na- x i'~" 
riai uoliai rinko parašus jauni
mo kongreso peticijai, suruošė 
pobūvį McMaster un-to studen
tams ir profesoriams, programai 
atlikti pakviesdami “Gyvatarą”. 
Šiuo metu skyrius aktyviai bend
radarbiauja su KLB, ruošdamasis 
minėti Kanados šimtmetį.

Montrealio atstovė D. Zubai- 
tė kvietė visus studentus atvykti 
į žiemos stovyklą. Naujoji sky
riaus valdyba bus renkama po 
N. Metų. Ižde yra nedidelis de
ficitas, kuriam išlyginti planuoja
mas parengimas. Susirinkimai 
šaukiami bent kartą į mėnesį. 
Po oficialios dalies vyksta šo
kiai su gėrimais.

New Haven atstovavęs R. Pūs- 
lys nusiskundė nedideliu studen
tų skaičiumi, šiemet turėta pora 
susirinkimų, didelių planų nėra. 
Liūdniausia, kad čia studentai be
veik neturi progos 
viškai.

Naujai įsteigtam 
skyriui atstovavęs 
tikisi suburti apie 30—35 studen
tus. Lig šiol buvo sušaukti du su
sirinkimai, šokius numatoma pra
dėti su N. Metais.

' f

Niujorko atstovo V- Radzivano 
teigimu, ten stengiamasi atnau
jinti užmigusią veiklą. Į skyriaus 
valdybą buvo pakviesti šešių 
ideologinių grupių atstovai, ku
rie dar nepasiskirstė pareigomis. 
Sunkiausia problema — kaip 
įtraukti į veiklą organizacijoms 
nepriklausančius studentus.

Providence ir Putnam naujo 
skyriaus atstovas S. Rastoms pa
geidavo bendrų susirinkimų su 
Bostono ir Niujorko studentais, 
nes skyrius turi tik 12 narių. 
Buffalo skyrius, kuriam atstova
vo A. Gedmintas, turi tik 9 stu
dentus, o pernai jų buvo 5. Tas 
penketukas visdėlto įstengė suor
ganizuoti lietuviška skyrių un-te 
įvykusioje tarptautinėje parodo
je. Prof. Sealey Buffalo un-te 
ruošiasi dėstyti Beturiu kalbą. 
Su pobūviais nieko neišeina, be
lieka tik susirinkimai, į kuriuos 
planuojama kviesti lietuvius pro-

sėkmingesni šokiai •
Jaunimo Metų užbaigimas su

tapo su š. Amerikos lietuvių stu
dentų suvažiavimu Toronte. Su
važiavimas prasidėjo lapkričio 
24 d., 3.30 v. p. p., Royal York 
viešbutyje. Jau iš pat ryto ėmė 
registruotis pirmosios kregždės,

fesorius iš artimesnių miestų.
Ročesterio skyrius, atstovau

tas J. šipailos, turi 18 studentų.

Pasaulio įvykiai
JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA ŠIĄ SAVAITĘ VĖL 

TURI PASISAKYTI KOMUNISTINĖS KINIJOS ĮSILEIDIMO 
KLAUSIMU. Komunistiniai kraštai reikalauja Ciangkaišeko Kiniją 
pašalinti iš JT ir jos vietą užleisti komunistinei Kinijai. Pasaulį 
nustebino netikėtas Kanados užs. reikalų min. P. Martin siūlymas 
Saugumo Tarybos postą su veto teise atiduoti komunistinei Kinijai, 
o Ciangkaišeko atstovaujamą Kiniją, kuri faktinai tėra Formozos 
sala, palikti paprastu nariu. Atrodo, kad tikrasis šio plano autorius 
yra premjeras L. Pearsonas, pareiškęs federaciniame parlamente, 
kad Kanada oficialiai pripažins komunistinę Kiniją, jeigu pastaroji 
nebus įsileista į JT. Galimas dalykas, L. Pearsonas nori parodyti 
pasauliui, kad Kanada turi savarankišką liniją užsienio politikoje 
ir nėra JAV satelitas, kaip yra*-----------?-------- —-----------------

daugiausia iš JAV. Atėjus^ šuva-1rių? Patys- si 
žiavimo pradžiai, jau nemažas 
būrys susėdo prie stalų. Toron
tiškių rengėjų komiteto pirm. A. 
Šileika trumpu žodžiu visus pa
sveikino ir vadovavimą perdavė 
Liet. Studentų S-gos pirm. K. P. 
Žygui. žodžiu sveikino gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos vardu — L. Ta
mošauskas, “T. žiburių” — kun. 
Pr. Gaida. Raštu gautas sveikini
mas iš PLB valdybos pirm. J.
Bačiūno ir kitų.

Pirmąją paskaitą skaitė Ant. 
Saulaitis, SJ, iš Bostono tema 
“Socialinės įtampos vaidmuo re
liginėje krizėje”. Jis suminėjo 
degančius dabarties klausimus, 

. kaip mokslo pažangą, rasinį klau
simą, miestėjimą. daugelio kraš
tų skurdą ir t.t., kurie sudaro so
cialinę dabarties įtampą. Pastaro
ji. pasak A. Saulaičio, turi žymios 
įtakos religinėms bendruome
nėms — verčia jas pasitempti, 
jieškoti naujų kelių bei keistis. 
Studentas tokioje įtampoje per
gyvena nerimą, netikrumą, bet iš 
kitos pusės jieško gilesnio reli
gijos pagrindimo. Kartą įsijun
gęs į religinę bendruomenę, stu
dentas nori aktyviai reikštis ypač 
savo darbais socialiniame gyve
nime. Po paskaitos buvo vienas 
kitas paklausimas, bet platesnių 
diskusijų nesukėlė.

Tą patį vakarą Prisikėlimo sa
lėje įvyko šokių vakaras. Jeigu 
paskaitoje dalyvavo kokia šimti
nė studentų, tai šokiuose — pen
kis kartus daugiau.

Skyrių ^pranešimai
Lapkričio 25 d., taip pat Royal 

York viešbutyje, Lietuviu Stu
dentų Sąjungos veiklą nušvietė 
skvriii pranešimai. Pirmasis kal
bėjo Bostono atstovas A. Lapšys. 
Nors skyrius turi 80 narių, sun
ku sudalyti valdybą, nes niekas 
nenori kandidatuoti. Nariu nuo
taikas liudija atsakymai į išsiun
tinėtą aplinkrašti: už LSS veikla 
pasisakė 10, dalyvauti susirinki
muose pasižadėjo 15, būti renka
mais į valdybą sutiko 5. Skyrius 
yra surengęs Vasario 16 minėji
mą. dail. Žoromskio parodą, su
sitikęs su amerikiečių politikais 
Lietuvos rezoliucijos reikalu, 
jaunimo kongresui paaukojęs 
$200.

Klevelando atstovas V. Stan
kus pranešė, kad iš 80 narių 
veiklių yra tik 15. Nuveikti dar
bai — Vasario 16 minėjimas, ka
lėdinis religinės muzikos koncer
tas, šokiu vakarai ir “finis se- 
mestri”, kuris dėl dalyvių stokos

nes|, rengiamos paskaitos. Pas
kutiniame susirinkime paskaitą 
skaitė prof. dr. A. Klimas. Sky
rius .yra surengęs £ didelio pasi
sekimo sulaukusį fiteratūros^va- 
karą, kuriame dalyvavo A. Lands
bergis. Ann Arbor atstovas A. 
Ratnikas skundėsi, kad vyr. stu
dentai yra užimti ir kad dėlto į 
v-bą tenka rinkti naujuosius, ne
turinčius atitinkamo patyrimo. 
Amerikiečiams pasirodo, tautinių 
šokių grupė.

Pranešimus padarė tik 12 sky
rių atstovai labai nedideliam sm

kalbėti lietu-

New Jersey
R. Subačius

(trūko paties suvažiavimo šeimi
ninko — Toronto skyriaus.

Centro darbai
Centro valdybos pranešimą pa

darė Kęstutis P. Žygas, pabrėž
damas, kad sunkiausia problema 
yra ryšių stoka. Juos bus sten
giamasi gerinti, skyrių valdy
boms siunčiant visus cv protoko
lus. Jis taipgi ragino visus stu
dentus informacijų jieškoti “Aka
deminėse prošvaistėse” ir “Stu
dentų Gairėse”, šiemet vėl nu
matoma išleisti metraštį. LSS 
kartotekoje yra virš 2.000 pavar
džių, bet nežinoma, kas yra stu
dentas ir kas filisteris. Šį klau
simą turės išaiškinti skyriai. Da
bartinį LSS JAV pavadinimą nu
matoma pakeisti į š. Amerikos 
LSS, kad į Sąjungą pilnomis tei
sėmis galėtų įsijungti Kanados 
lietuviai studentai. Ryšiams pa
laikyti su amerikiečiais, kanadie
čiais ir pabaltiečiais studentais 
bus paskirti specialūs įgalioti
niai.

Trumpą kontrolės komisijos 
pranešimą padarė D. Bajorūnai
tė, pareikšdama padėką K. žy- 
gui už pavyzdingą susirašinėji
mo bylų tvarkymą. Iždo stovis 
nežinomas, nes nebuvo gauti do
kumentai — knygos dar neper
duotos dabartinei centro valdy-

Amerika Lietuvos spaudoje
Romo Misiūno iš Bostono pa

skaita “Laisvojo pasaulio prista
tymas okupuotos Lietuvos spau
doje” sutraukė virš 200 suva
žiavimo dalyvių, kurie rodė gy
vą susidomėjimą kompartijos 
kontroliuojamoj spaudoj skelbia
mų įvykių versijomis. Prelegen
tas nusiskundė, kad paruoštą pa
skaitą jis pamiršo pasiimti ir kad 
jam iš naujo ją teko ruošti lėk
tuve. Dėl šios priežasties jis ne
galėjo duoti dtatų, bet turėjo 
pasitenkinti tik jų atpasakojimu. 
Daugiausia dėmesio paskaitinin
kas skvrė dviem šaltiniam — Al
berto Laurinčiuko rašiniams apie 
JAV (jau išleisti- atskira knyga 
“Trečioji dolerio pusė”) , ir Juo-

linkę manyti kaikurie kraštai. 
Užs. reik. min. P. Martin pasiū
lymas susilaukė opozicijos JT ir 
nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, 
o Pekingo spauda jį pasmerkė 
kaip bandymą gelbėti JAV-bes. 
Atrodo, kad teks pasitenkinti Ita
lijos planu ir sudaryti specialią 
komisiją, kuri, išstudijavus ko
munistinės Kinijos 'įsileidimo 
klausimą? padarytų pranešimą 
sekančiais metais.

Australijos rinkimus į parla
mentą laimėjo premjero H. Holt 
liberalai ir jų koalicinė krašto 
partija. Opozicinė darbiečių par
tija rinkėjams buvo pažadėjusi 
atšaukti iš P. Vietnamo džiung
lių 4.500 ten kovojančių austra- 
lė'karių. Rinkiminio vajaus metu 
premjerą H. Holt puolė raudo
nieji “taikos balandžiai”, truk
dydami jo kalbas. Rinkimų rezul
tatai liudija, kad kiekvienas aust
ralas supranta komunistinės Ki
nijos grėsmę ir todėl remia JAV 
pastangas Vietname.

Pralaimėjimo parlamentiniuo
se rinkimuose susilaukė ir N. Ze
landijos darbiečiai, kurie taipgi 
buvo pasisakę prieš zelandiečių 
dalyvavimą Vietnamo kare, nors 
jų ten tėra vienas artilerijos da
linys -fu. 150 .vyrų. .Rinkimus lai
mėjo premjero K. Holyoake tau
tinė partija, žadėjusi paramą JAV 
dabartiniame jų konflikte su ko
munistais.

V. Vokietijos vyriausybės kri
zę gali užbaigti krikščionių de
mokratų ir socialistų partijų su
sitarimas sudaryti koalicinę val
džią su kancleriu K. Kiesinger 
priešakyje. Kaikurie komentato
riai daro išvadas, kad šiuo klau
simu jau yra susitarta, bet sutar
tį turi patvirtinti abiejų parti
jų atstovai parlamente. Tokiu at
veju naujasis ministerių kabine
tas būtų netrukus sudarytas, pir
mą kartą po 17 metų papildytas 
socialistų atstovais.

Ispanijos diktatorius gen. F. 
Franko paskelbė eilę reformų 
parlamente, kurių tikslas, atro
do, yra paruošti kraštą laikotar
piui po jo mirties. Parlamentas 
bus papildytas 100 atstovų, iš
rinktų šeimos galvų ir jų žmo
nų, suteikiant moterims teisę 
balsuoti. Naujasis įstatymas taip
gi atskiria premjero ir valstybės 
vado pareigas, kurias abi lig šiol 
ėjo pats gen. F. Franco. Mirus 
valstybės vadui ar jam tapus ne
darbingu, šį postą turi perimti 
trijų asmenų taryba ir krašto va
dovavimui pakviesti karališkosios

šeimos asmenį. Tenka daryti iš
vadą, kad Ispanijai planuojama 
gražinti monarchinę sistemą. Po
litinių partijų veikla tebelieka už
drausta, nors šį kartą gen. F. 
Franco savo planuose nutylėjo 
ir vienintelę oficialiai veikiančią 
falangistų partiją. Iš to kaikurie 
komentatoriai daro išvadą, kad 
ir jos veikla gali būti sustabdy
ta. Naujasis Įstatymas oficialiai 
suteikia religinę laisvę Ispanijos 
35.000 protestantų ir 5.000 žydų.

JAV gynybos sekr. R. McNa- 
marai greitu laiku teks padaryti 
nelengvą sprendimą. Jis jau pri
sipažino; kad sovietai yra pasi
gaminę antiraketas raketoms nu
mušti. Lig šiol amerikiečiai bu
vo linkę manyti, kad tai yra tuš
čios pastangos, nes visvien visų 
raketų nebūtų įmanoma numuš
ti. Šiam tikslui amerikiečiai to
bulina vadinamąją “Nike-Zeus” 
sistemą, kuri, galimas dalykas, 
yra pranašesnė už sovietinę, bet 
jos įgyvendinimas pareikalautų 
$20-30 bilijonų. Tuo tarpu buvo 
nutarta apginkluoti atominius 
povandeninius laivus naujomis 
“Poseidono” raketomis, kurios 
įstengtų prasiveržti pro sovietų 
priešraketinės apsaugos tinklą. 
“Polaris” raketų pakeitimas “Po
seidonais” atseis $2-5 bilijonai.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba pasmerkė Izraelio įsiver
žimą į Jordano valstybę. Santy
kiuose tarp Izraelio ir arabų kraš
tų jaučiama didėjanti įtampa, 
žurnalo “The Atlantic” duome
nimis, balansas karo atveju dabar 
atrodytų šitaip: Izraelis — 250.- 
000 karių, Egiptas — 180.000, 
Irakas —'■ 82.000, Sirija — 61.- 
000, Jordanas — 36.000 ir Sau
di Arabija — 20.000. Izraelis turi 
600 britų ir amerikiečių tankų, 
Egiptas — 1.200 sovietinių, Ira
kas — 320 sovietinių, Jordanas 
— 150 amerikietiškų? Aviacijoje 
pirmauja Izraelis su 470 prancū
zų ir JAV gamybos lėktuvų, to
liau seka Egiptas su 450 sovie
tinių MIGų, Irakas su 250, Siri
ja su 150 ir Jordanas su 36 pa
senusiais JAV lėktuvais. Kairui,. 
Asvano užtvankai ir Suezo kana
lui ginti sovietai yra parūpinę 
didesniu veiksmingumu nepasižy
minčių SAM raketų. Egipte kal
bama ir apie savos gamybos ra
ketas, kurias pagamino vokiečių 
mokslininkai. Izraelis skelbiasi 
raketų neturįs, bet spėjama, kad 
yra įsigijęs nedidelį skaičių pran
cūziškų raketų, kurios gali įveik
ti 500 mylių nuotolį.

VIS DERASI DĖL PABALTIJO MILIJONŲ
Britanijos užs. reikalų min. G. 

Brown viešėjo Maskvoje ir ban
dė jieškoti kompromiso Vietna- 
namo karo klausimu. “N. Y. Ti
mes Service” pranešimu, jis taip
gi reikalavo, kad Sov. Sąjunga 
sumokėtų Britanijai $45 milijo
nus už britų piliečių Baltijos 
valstybėse nusavintą turtą. Pa
žangos šiuo klausimu nepada
ryta, nes sovietai reikalauja iš

Britanijos $30 milijonų vertės 
aukso, kurį į britų bankus buvo 
nugabenusios Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vyriausybės. Britani
jos vyriausybė tebesilaiko nuo
monės, kad Sov. Sąjunga, okupa
vusi ir į savo ribas įsijungusi 
Baltijos kraštus, į šį auksą netu
ri jokios teisės, nes jis Britani- 
jon buvo atvežtas prieš karą, kai 
minėtieji kraštai buvo nepriklau
somi.

PRANEŠIMAS “TŽ” SKAITYTOJAMS
šie metai jau baigiasi ir tenka 

žvelgti į ateinančiuosius. Pasta
rieji metai, ypač Kanadoje, at
nešė daug pasikeitimų visose sri
tyse, bet ypač ekonominėje. Žy
miai pakilo daugelio pramonės 
gaminių kainos, neišskiriant nei 
spaudos reikmenų. Tokioje būk
lėje ir “Tž” leidėjams nebeįma
noma palikti senąją metinės pre
numeratos kainą $5. Valdybos 
nutarimu, “Tž” metinės prenu
meratos kaina nuo 1967 m. sau
sio 1 d. pakeliama vienu dole
riu. Taigi, “TŽ” metinė prenu
merata bus $6. Tie, kurie iki š.

tieji prenumeratas už 1967 m. po 
š.m. gruodžio 1 d. maloniai pra
šomi siųsti $6. Leidėjai tikisi, 
kad “Tž” skaitytojai supras su
sidariusią padėtį ir toliau rems 
Šį savaitraštį.

Kalėdų laikotarpyje vykdo
mas “Tž” vajus. Naujiems me
tiniams prenumeratoriams, užsi
sakantiems “T. Žiburius” vajaus 
laikotarpyje, t.y. nuo š.m. gruo
džio 1 iki 1967 m. vasario 1 d., 
prenumeratos kaina $4. Norin- ' 
tiems susipažinti “TŽ” siunčiami

čiulius atsiųsti adresus tokių, ku-

jai tikisi paramos ir linki sėk
mingo bendro darbo. % *

į
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Vėtytas ir mėtytas ministeris
Buvusiam Lietuvos ministeriui ir politikui 84 metai amžiaus

Kalnų institute mai Lietuvai Ernestas įsijungė į
Reikliais egzaminais pasirinko

instituto vadovvha būsimus stu- renetjoje kaip sekretorius. De- 
legacijos darbas buvo sunkus, 
tačiau anuo metu ji atliko svar
bius uždavinius politikos ir pro-
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9 REUMAME GY/I VIMI
* Amerikos katalikai teikė 

pagalbą imigrantams bei trem
tiniams per pastaruosius 40 
metų, neatsižvelgiant į rasę, re
ligiją ar tautinę kilmę. NCWC 
organizacija padėjo tvarkyti do
kumentus, vizas ir pasus, parū
pino afidavitus, medicinos pa
galbą, pervežimą iš vienos vals
tybės į kitą, priglaudė našlai
čius, padėjo susikalbėti nemo
kantiems anglų kalbos.

Specialus katalikų komitetas 
surado globėjų 4000 našlaičių, 
patekusių į JAV iš Austrijos, 
Čekoslovakijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Anglijos, Vengrijos, 
Irano, Italijos, Japonijos, Korė
jos, Lietuvos, Lenkijos, Portu
galijos, Rumunijos, Ispanijos, 
Ukrainos, Jugoslavijos, Vietna
mo.

* Olandijos katalikų sinodas 
pradėtas š.m. lapkričio 27 d. ir 
truks iki 1967 m. gegužės 14 vas — ispanas. Jaunystėje jis

buvo geras kirpėjas. Jausdamas 
pašaukimą, įstojo į vienuolyną 
ir dirbo vargšams, ligoniams, 
vergams. Buvo gubernatoriaus 
ir Limos arkivyskupo patarė
jas. šy. Martynas de Porres yra 
Peru mokyklų globėjas. Jo var
du atidarytas vienas universi
tetas. Jį šventuoju paskelbė po
piežius Jonas XXIII, o popie
žius Paulius VI paskyrė jį kir
pėjų globėju.

* Japonijoj, Kyoto mieste ati
darytas kultūrinis institutas 
dialogui tarp krikščionių ir pa
gonių. Bus pakviesta abiejų re
ligijų žymūs mokslininkai kon
ferencijoms ir kursams vesti. 
Naujo instituto direktoriumi pa
skirtas tėvas David Casey, M. 
M.

nimą šventosios Žemės likimu. 
Amerika, Anglija ir Prancūzija 
remia žydus, o Sov. Rusija — 
arabus. Pavojus didėja. Jeruza
lės miestas yra pačiame susi
kirtimo centre.

* Filmas apie popiežių Joną 
XXIII ruošiamas Torino mieste, 
Italijoj, šį darbą remia Torino 
arkivyskupas Pellegrino, religi
nės, civilinės ir karinės institu
cijos. Filmas vaizduoja daugiau 
vidinį popiežiaus gyvenmą, ne
gu išorinį.

* Misijonierių seminarija ati
daryta Madride, Ispanijoj, po
piežiaus Jono XXIII vardu, čia 
bus paruošiami kunigai misi
joms ir apaštalavimui netikin
čiųjų tarpe.

* Kirpėjams paskirtas globė
jas šv. Martynas de Porres, gi
męs 1639 m. Limoje, Peru vals
tybėje. Motina buvo negrė, tė-

Ernesto Galvanausko vardas 
dažnai ‘užtinkamas svetimoje li
teratūroje. Owen. J. C. Norem, 
buvęs atstovas Lietuvoje, knygo
je “Timeless Lithuania” (Chica
go, 1943, 225-6 psl.) rašo: “E. G. 
'— vienas spalvingiausių lietu
vių. Jis pasižymi santūrumu ir 
drąsiais polėkiais. Jis siekė re
formų ir jas įgyvendino, rėmė 
statybą ir ją vykdė, siekė sukur
ti tvirtus pagrindus krašto finan
sams. Jo pasitraukimas į Klaipė
dą buvo ženklas tolimo numa
tymo.’Kai jis vėl atvyko į Kau
ną valstybiniam darbui, netru
kus pajuto rusišką leteną. E. G. 
yra žavi asmenybė, patrauklus pa
šnekovas, kuris remiasi didele 
praeities patirtimi.”

Amerikietis' Norem suglaustai 
aptaria ne tik E. G. veiklą, bet 
bando suprasti mūsų valstybinin
ką. Lietuviai apie jį težino, kad 
buvo didelio masto politinis vei
kėjas, keleriopas inžinierius, ta
čiau šioje srityje tik Balkanuose 
ir Prancūzijoje dirbęs, politinis 
organizatorius, ūkio srities veikė
jas, kieto būdo, sistematiškas ir 
logiškas ligi kaulo smegenų. Jis 
savo gyvenime protarpiais laukė, 
dažnai lenkė ir laužė, kaip pvz. 
1905 m. sukilimas, Klaipėdos 
krašto prijungimas ir net daly
vavimas liaudies vyriausybėje, 
kur kovojo nors trumpam tarps
niui išlaikyti savo valiutą.

Vaikystė
Vyras, kuriam š.m. lapkričio 20 •

instituto vadovybė būsimus stu
dentus. Be to, ji priimdavo tik ke
lis nuošimčius nerusų ir tik ke
lis katalikus. Ernestas, išlaikęs 
egzaminus, pradėjo studijas. 
Anuo metu Rusijoje brendo nepa
sitenkinimas. Jis buvo dar ryš
kesnis Lietuvoje, žmonės mur
mėjo. Atostogas Ernestas praleis
davo savo gimtinėje — Zizony- 
se. Ten jis netrukus tapo žmo
nių patarėju. Iškilo ir visuome
niški klausimai. Kai dvaras ėmė 
apkarpyti ūkininkų teises — pra
sidėjo atvira kova. Dvaras no
rėjo užgrobti servitutą, kuris bu
vo ypač pravartus mažažemiams. 
Kova dėl Trakų servituto nuve
dė į garsiuosius čipėnų nutari
mus, kurie plačiai

i®-
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aidėjo Vii

vėl buvo iškeltas is istorinių ar
chyvų į viešumą.

Užsienyje užtrukęs 16 metų, 
E. G. norėjo susipažinti su Lie
tuvos gyvenimu. Kai jis atvyko į 
Kauną, kraštas pergyveno politi
nę suirutę. Nenoromis jam teko 
sudaryti Lietuvos vyriausybę tęs
ti žūtbūtinei kovai dėl krašto lais
vės. Jam vadovaujant, apvaldy
ta ūkinė suirutė, įvesta savoji 
valiuta, įkurtas Lietuvos univer
sitetas, padėti bent laikini Lietu
vos valstybės pagrindai, šių nuo
pelnų galima ir neminėti, nes už
tenka tik vieno — nepaprastų 
pastangų apjungti lietuviškoms 
etnografinėms žemėms. Lenkai 
ėmė spausti Lietuvą iš pietų ir 
stengėsi įsigalėti Klaipėdoje, kad 
pasmaugtų Lietuvą ūkinėmis 
priemonėmis. Klaipėdos prijun
gimui priešinosi kaikurie mūsie
ji kariai, jį vadindami politine 
“avantiūra”. Europos šeiminin-

Gavo laisvę, bet nemoka naudotis
Dabartinėje Nigerijoje kruvi

nos genčių kovos sudaro tam 
kraštui didžiausią ir grėsmingiau-

žmonių skaičiumi didžiausiai vals
tybei gresia skilimas, iširimas, 
nors dar neseniai Nigerija buvo 
laikoma pavyzdingiausia, tvar
kingiausia Afrikos valstybe. Vi
sos ekonominės prielaidos rodo, 
kad Nigerijai reikalinga valstybi
nė vienybė, tačiau jausminiai 
veiksniai ima viršų: genčių na
cionalizmas vis labiau įsisiūbuo
ja. Nigerijos sienos yra nubrėž
tos pagal britų įtakas, tame kraš
te turėtas, kai jis buvo dar kolo
nija. Nigerijos žemėlapio braižy
tojai nesiskaitė su genčių jaus
mais.

Daug genčių
Nigeriją sudaro daug genčių, 

kurios skiriasi savo rase, religi
ja ir kultūra. Didžiausia gentis 
yra hausa. Ji prieš daugelį šimt
mečių yra sukūrusi feodalinę 
santvarką iš daugelio miestų, ku
riuos tejungė bendra Mahome
to religija, kurią per dykumas 
atnešė mahometonų misijonie- 
riai. Religija jungia hausą su ki
ta gentim, gyvenančia šiaurės Ni-

to “vajus”, kuris dar ir dabar 
nėra pasibaigęs. Sukilę kareiviai 
išžudė savo karininkus, kilusius 
iš ibo genties. Tie kareiviai da
lyvavo žudynėse, kurių metu vien > 
Kano mieste, šiaurės sostinėj, 

'buvo nužudyta 300 ibo genties 
žmonių. Aplamai, šiais metais 
šiaurėje buvo nužudyta keli tūks
tančiai pietiečių, šiaurėje buvo 
apsigyvenę apie 300.000 ibo gen
ties narių; apie 60.000 pabėgo at- 
gal į pietus. Jorubai ir kiti pieti
nių genčių nariai taip pat buvo 
puolami. Nemaža jų dalis lėktu
vais buvo iš šiaurės atgabenta į 
Nigerijos sostinę Lagos.

Ūkinė suirutė
Tokie smurto aktai neigiamai 

atsiliepė ekonominiam krašto gy-
venimui. Specialistų pabėgimas 
sustabdė statybą ir uždarė kaiku- 
riuos fabrikus šiaurės Nigerijoje. 
Sustojo traukiniai, nes jų aptar
nautojų dauguma (75%) buvo iš 
ibo genties. Išimtį tesudaro tie 
traukiniai, kurie specialiai buvo 
paskirti bėgliams vežti. Taip pat 
daug visuomeninių įstaigų nuken- * 
tėjo dėl specialistų pasitraukimo,

(Nukelta į 3 psl.)

d. Pagrindinės temos, kurios bus 
diskutuojamos: Tikėjimas ir 
krikščioriikasis gyvenimas mo
derniajame pasaulyje; Krikščio
nies auklėjimas atsakomybei 
šeimoje ir bendruomenėje; 
Krikščionies pareiga pasaulio 
taikai. Sinodą atidarė kardino
las Alfrink.

* Dvi knygas apie Aliaską pa
rašė garsus misijonierius S. Llo- 
rentė, kuris ten gyveno 28 me
tus, dirbdamas eskimų tarpe.

* Programą naujoms kartoms 
nušvietė vyskupas P. Bartholo- 
me, kalbėdamas katalikams ir 
protestantams. Jis pripažino, 
kad esama sunkumų, bet kvie
tė visus būti nuoširdžiais. Esą 
reikia išmokti vieni kitus suras
ti. Iki krikščionių vienybės dar 
ilgas kelias, tačiau naujos kar
tos ją pasieks.

* Vatikanas išleis kalėdinius 
pašto ženkliukus, kuriuose bus 
vaizduojamas Kristaus gimimas.

* Kataliku ir anglikonų vys
kupai Amerikoje sudarė grupę 
studijuoti klausimams, liečian- 
tiems vienybę. Pakviesti du tė
vai pranciškonai, vienas domi
ninkonas ir trys anglikonų dva
sininkai.

* Kruvini susirėmimai tarp 
žydų ir arabų sukėlė susirūpi

★ Paminklą šv. Tomui (Hoore 
Londone stato katalikai ir ang
likonai. Anglikonų arkivysku
pas M. Ramsey ir kardinolas J. 
Heenan renka aukas. Pirmąją 
auką davė popiežius Paulius VI. 
Šv. Tomas Moore, katalikas, 
valstybės sekretorius karaliaus 
Henriko VII valdymo metu. Kai 
Henrikas pasiskelbė anglikonų 
Bažnyčios galva. Tomas Moore 
pasitraukė. Tada jis buvo^apkal- 
tintas išdavimu ir 1535 m. nu
žudytas. B. M.

Mielam TĖVELIUI mirus Lietuvoje, 
dr. PAULIŲ VYTĘ ir jo šeima 
' nuoširdžiai užjaučiame —

K. A. Rukai
H

Dr. PAULIAUS VYTĖS TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 
jam ir jo šeimai reiškia gilią užuojautą —

A. E. Duda
B. E. Mockevičiai

Mielai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
J. AUKŠTAITI ir jo šeimą 

liūdesio valandose giliai užjaučiame —

Žibintiečiai
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kas — Prancūzija pasiuntė savo. gerijoje, būtent, — su fulanisais. 
atstovą Klaipėdai tvarkyti, ta- rpaį keista gentis: ji yra kilusi iš 
čiau klausimo sprendimą atidė- romėnų ištremtų žydų iš šių die- 
liojo. Santūrusis E. G. buvo pri- nų Libijos. Juos ištrėmė romėnų 

įverstas daryti šuolį. Jis, slaptai pogromai penktame šimtmetyje 
susitaręs su Sov. Sąjunga ir Vo- p0 jęr. Savo klajonėse po Afri- 

vyras, Kuriam s.m. lapkričio 2U į E. Galvanauskas kietija, ruošėsi žygiui atgauti jįe susimaišė su negrais ir pri-
d. suėjo 84 m., kilęs iš vidutiniu) . Pries 700 m. prarastoms lietuvis- ėmė Mahometo religiją. Į dabar-
ūkininkų. Kai Jurgis Galvanaus- niaus seime. Dėl eilės priežasčių koms žemėms. Sukilimą improri- tin; savo jie atvyko, kad 
kas, mokėjęs rašyti lietuviškai,i 1905 m. Rusijoje prasidėję nėra-.žavus, Klaipėdos kraštui “cr.’2'- 
lenkiškai ir rusiškai, vedė Oną mumai E. Galvanausko buvo pa-.noriškai” f’ “J
Žukauskaitę, ūkis nebuvo atida-! naudoti iškelti ne tik ūkiniams,, nepaprastai kieta kova su Amba- 
lintas. Savoji šeima padidino bet ir politiniams lietuvių reika- sadorių Konferencija. Galop šis 
rūpesčius. Kai Ernestas jau su- lavimams: -lietuviškos mokyklos, klausimas buvo išspręstas Tautų 
laukė mokyklinio amžiaus, tėvai, lietuviško valsčiaus, lietuviškos Sąjungoje.
grįždami iš Vabalninko šv. Onos savivaldos, šiaurinės Lietuvos su-' Kova dėl Vilniaus pareikalavo 
atlaidų, užmezgė kalbą. Ona, gir- kilimo vadas E. G. buvo suim- 
dėjusi'pamokslą, kuriame buvo'*''" " —13—’~ 
raginami tėvai vaikus mokyti, 
tarė:

— Gal ir mes Ernasčiuką lei
sime į mokslus?

— Vieną išmokysime, o kitus 
vaikus ubagais išleisime, — at
sakė Jurgis.

Toks pokalbis nekartą buvo tę
siamas. Ona aimanavo, kad sun
ku be rašto, nes ji pati išmoko 
skaityti kerdžiaus padedama. Pra-

kietija,^ruošėsi žygiui ^ atgauti jįe susimaišė su negrais ir pri- 
r,nn ~ * i—*...... ėmė Mahometo religiją. Į dabar-

; j _ _
-. .. į hausai tarnautų kaip kariai, bet

prisijungus, prasidėjo p0 iaįk0 jįe sukilo prieš sa-

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

tas ir pasodintas Panevėžio ka
lėjime. Už atitinkamą užstatą iš
ėjęs i laisvę, motinos pavarde 
(Žukauskas) perėjo Suomijos sie
ną ir Belgijoje, Lieže, veik nuo 
pradžios pradėjo studijuoti — 
nemokėdamas kalbos ir tuščia 
kišene.

Svetimoje padangėje
Baigęs studijas, gavo darbą 

prancūzu bendrovėje, kuri Ser

vo ponus ir jais nusikratė. Po to 
gyveno su jais taikingai ir net iki 
tam tikro laipsnio susigiminiavo 
su hausa.

Du poliai
Šiaurinė Nigerija yra konser-

Government 
Information

dėta mažais žingsniais. Galva- bijoję tiese geležinkelius ir at- 
naiiskn menėip susikūrė kaimo liko didelius darbus. Karui užė- 

:rio bendrovės

nemaža pastangų, tačiau buvo 
pralaimėta. Lenkų užsimojimas 
atstatyti Lenkiją su Minsku ir vatyvi, plati ir nuo centro toli- 
Vilniumi pavyko tik Lietuvos sąs- ■ ma. Tai piemenų, bandų gany- 
kaiton. E. G. darė toli siekiančius i tojų kraštas, taip pat karių, emi- 
politinius žygius ir net užgyrė Hy- rų ir šventų miestų kraštas, ku- 
manso projektą tik todėl, kad len- ris savo kultūra giminiuojasi su 
kams jis buvo labiau nepriimtinas arabais, Hausiečiai yra puikūs 
nei lietuviams. Anuo metu kova ’ raiteliai, kurių patarnavimais 
dėl Vilniaus buvo pralaimėta ne' 
politiškai, bet dėl lenkų jėgos 
persvaros. Vadinamas Želigovs
kio perversmas negalėjo būti nu
malšintas Lietuvos karinių pajė-

SUSISIEKIMO DEPARTA
MENTO PRANEŠIMAS
PRIMINIMAS
VAIRUOTOJAMS
SUSTOTI IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
MOKYKLOS AUTOBUSUI
SUSTOJUS • .' .
Kai mokyklos autobusas sustoja ir 
jo raudonos šviesos pradeda Myk
čioti, artėjantieji autovežimiai, ar 
tai būtų iš priekio, ar iš paskos tu
ri sustoti ir laukti iki raudonos 
šviesos nustos blykčioti.
AIŠKUS MATOMUMAS
Autovežimių langai iš priekio ir iš 
šonų turi būti švarūs, kad būtų ga
lima matyti važiuojančius automo
bilius. Autovežimiai, neturi 
nio veidroduko turi laikyti 
užpakalini langą, kad galėtų 
ti važiuojančius iš paskos.
VENGTINAS TRIUKŠMAS.
Vairuotojai, kurių autovežimiai 
kelia bereikalingą triukšmą, yra už 

' tai atsakingi.
TARPTAUTINIS VAIRAVIMO 
LEIDIMAS
Atvykę Į Ontario provinciją su 
tarptautiniu vairavimo leidimu tu
ri teisę vairuoti autovežimi.
ŽENKLAI KEIČIANT KELIĄ
Keičiant važiavimo kelią yra būti
na parodyti ženklą!
PĖSTIEJI
Pėstieji, einą vieškeliu, turi eiti 
prieš judėjimą ir laikytis kaip ga
lint arčiau kairiojo vieškelio 
krašto.
Šie svarbūs pakeitimai Ontario su
sisiekimo įstatyme jau yra 
ĮSIGALIOJĘ!

naudojosi arabai savo karuose su 
krikščionimis.

Pietinė Nigerija plačia juosta 
eina pagal Gvinėjos įlanką; to
je juostoje gyvena kitos dvi svar
bios gentys— tai ibo ir joruba. 
Abi tos gentys yra tipingi negrai. 
'Jie savo istorijoje nėra sukūrę 

nusiteikimo, bet politiškai nesu- žymesnės valstybinės organizaci- 
brendę žmonės. E. G. žinojo pasi- jos, bet yra inteligentiški ir pa- 
kėsintojus. tačiau jų nepatraukė žangūs. Kitu, mažesniu genčių 
t e i s m a n . Vadinamoje kronų nariai laikomi atsilikėliais.

Ibo gentis
Ibo genties nariai prisitaikė 

UVA..A.U ^aaa va ' AA. LA A A1XA VZ ^JVtllALALLZ OLAAALA LA J . 

jo. nes Lietuvos vyriausybė be pa- 'Jie yra, palyginti, labiau apsi- 
grindo, tik politinio keršto sume- švietę, labiau prasilavinę, negu 
timais jam bylą buvo iškėlusi. šiaurinės Nigerijos gyventojai, 

E. G. buvo plataus požiūrio ne ■ ^or,s abiejose krašto dalyse ^yra

Jis’ ėjo’" p'agafbon)tiniai nigeriečiai betgi turi dau- 
--- —---- <giau pramonės, prekybos ir ama; 

tų specialistų, nors hausa visoj 
vakarų Afrikoj garsi savo rank
darbiais.

Prasilavinę ir Įsigiję specialy
bes ibo genties nariai ėmė iš savo 
skurdžios ir tirštai apgyvendin
tos teritorijos keltis į šiaurę, kur 
jie tapo pirkliais, mechanikais, 
meistrais. Hausa ir fulanisai į 
juos įtariai žiūrėjo ir įsakė jiems 
gyventi už miesto ribų. Tokioje 
atmosferoje nedaug reikėjo iki 
masinio smurto aktų, kurie pasi
reiškė gegužės mėnesį. Po to lie
pos mėn. prasidėjo antras smur-Į

nausku menėje susikūrė kaimo —----------  --g---- --------- —
“mokykla”. Nejauki ji buvo, ta- 3US> 3]? išgabeip bendrovės tur
čiau ledus pralaužė. Iš jos E. pa- tą.- Būdamas atti mirties, pasie- 
teko i pradžios mokykla Vabal- kė Paryžių. Kasdieninę duoną 
ninke.' Vienuolikos metų baigęs'ten jis užsidirbo kaip inžinierius 
pradžios mokyklą ir Biržuose iš-Thomson Houston bendrovėje, 
laikęs išleidžiamuosius egzami- Paryžiuje įsijungė į politinį dar
nus, bandė įstoti i Panevėžio rea-bą — kovą dėl Lietuvos nepri- vnrinio hūvn Voitinamač1
line gimnazija, tačiau ten valstie- • klausomybės. Po Versailles r R
čiu katalikams vaikams buvo už-‘tarties Europoje buvo netvarka. '\ol(temaras (atšaukęs E. G. is^ 
trenktos durvs. Egzaminu neiš- didieji Lietuvos kaimynai bandė Tojidono, vėliau persekiojęs E. j _ . -
laikės i antra klasV Mintaujoje bent Pabaltijy išsilaikyti. Sovie-!?^ Galvanauskas ateina ginti, prie europinio gyvenimo stiliaus 
pateko i trečią. Pradžia buvo sun-i tams nepavykus atgauti carinės in npę T lptl,vn<: vvriau whP Ha na- t,p vra naiv<nnt, lohian a™

Kova dėl Vilniaus iššaukė pasi
kėsinimą. kuri vykdė kraštutinio

šoni- 
švarų 
maty-

ki. Tėvas maistą veždavo į tolimą Rusijos žemes, pralaimėjus mū- 
miestą rogėmis, o grįžti kartais j sius vakaruose, pradėtos paliau- 
prireikdavo ratais. Netrukus Er-|bos. Beveik tą patį pakartojo vo- uuvu pmuius pwimw ne, - ——y—■- ------ -—y.-- ^, -
nestas atsistojo ant savo kojų,: kiečiai. Tuo metu iškilo lenkų tik politikoje, bet ir santykiuose mokyklų ir technikos licėjų. Pie-
mokvdamas nepažangius moki-Į pavojus. Lenkai bandė įsiteikti su žmonėmis. ” ,n’a’
nius? Mintaujoje prasidėjo jo prancūzams ir jiems talkinti vo- net buvusiems savo politiniams
kukli visuomeninė veikla, nuve- kiečius apsupant, bet buvo ne- priešams,
dusi i sukilimą. draugiški kuriamai nepriklauso-draugiški kuriamai nepriklauso mus daugiau)

šiaurinės Nigerijos gyventojai,

Kelionė lėktuvu Varšuvon
(Tęsinys iš pr. numerio)

Radvilų rūmai
Apžiūrėję parką, išvažiavome 

pažiūrėti Radvilų rūmų netoli 
Lowicz miestelio. Man buvo la
bai įdomu juos pamatyti, nes ku
nigaikščiai Radvilos priklauso 
prie žymiausių Lietuvos aris
tokratų, kurie davė lenkams net 
karalienę Barboros Radvilaitės 
asmenyje. Rūmai dabar rodomi 
turistams; kartais atvyksta lenkų 
pareigūnai su savo svečiais. Rū
mai puikiai išsilaikę; lenkų ba
roko stiliaus, su senoviškais bal
dais. Dėmesio verta yra Radvilų 
biblioteka su 10.000 tomų knygų, 
sudėtų didžiulėse spintose iki lu
bų, po stiklu. Knygos yra įrištos 
į brangius odinius viršelius. Sun
kūs stalai, kanapos bei foteliai 
sustatyti per visą bibliotekos sa
lės ridų. Mums buvo aiškinama, 
kad čia neretai įvyksta ir posė
džiai.

Daugybė paveikslų
Kambarių ir galerijų sienose 

kabo daug paveikslų: daug lenkų Į 
karalių ir turbūt visa Radvilų šei
ma. Matėsi ir Radvila Juodasis — 
hetmonas, ir Radvila Rudasis. 
Vienas kambarys buvo skirtas 
karaliui Zigmantui-Augustui ir 
karalienei Barborai. Yra didelis 
Barboros paveikslas, kuri mes pa
žįstame iš istorijos vadovėlių. Tą 
patį paveikslą mes matėme dr. 
J. Griniaus “Gulbės giesmės” 
vaidinime ir tokio pat paveikslo 
kopiją prieš keletą metų vienas

las. Po Barboros paveikslu yra ’ apleistas, bet žavingas natūrali- 
sekantis lotynų kalba užrašas: niu grožiu. Per parką teka upe- 

“Barbara, Filia Georgii Radz- lis ir viduryje yra didelis tven- 
wil Castel Vilex Barbara Wolska kinys. Senos alėjos dvelkia ro

mantizmu ir vaizduotė mus per
kelia i senus laikus. 4.

Iš čia nuvažiavome į Lovičą, 
sustojome mums nurodytame res
torane turistams. ir pavalgėme 
gerus, skanius pietus. Salė buvo 
švari, staliukai apdengti baltomis 
staltiesėmis, patarnavimas man
dagus. Pietų kaina: 20 zlotų as-

niu grožiu. Per parką teka upe-

Vidua Stanisl. Gostudi Palatini 
Trocensis Consors Sigismundi 
Augustus Regis Pol. Coronata 
Crac. 1550 Mortuum 1551.”

Šiame kambaryje stovėjo di
delė olandiška krosnis. Matyt, 
anais laikais olandų krosnys ir iš
dirbiniai buvo didelėje madoje, 
nes didžiojo vestibulio sienos ir dagus. Pietų kaina: 20 zlotų as- 
laiptai buvo iškloti olandiškomis. meniui. Vakare sugrįžome į ap- 
plytelėmis, kurių kiekviena bu- šviestą Varšuvą pilni gražių įspū-

Atsisveikinimo diena
Pagaliau atėjo mano išskridimo 

diena. Atvykau į aerodromą, ly
dimas giminių ir draugų. Atsi
sveikinimas visuomet yra skau
dus, nes atsisveikinti reiškia tru

vo ranka piešta ir tai atskiru mo
tyvu. Plytelės skaičiuojamos 
tūkstančiais.

Romantiška aplinka
Aplink rūmus — gėlynas ir 

keletas alėjų su karpytais me
džiais. šiaip didžiulis parkas yra

puti mirti, pagal prancūzišką po
sakį. Praėjo formalumai, paso ir 
lagamino tikrinimai. Pagaliau at
skrido plieninis paukštis su rai
dėmis B. E. Keleiviai lipo iš lėk
tuvo, o maži automobiliukai vik
riai sukosi aplink ji, paimdami la
gaminus. Pagaliau atėjo mano 
eilė eiti į lėktuvą. Paskutinį sy
kį praslinko mieli veidai, suple
vėsavo baltos nosinaitės ir aš su 
visa keliautojų srove atsidūriau 
lėktuvo viduje. Pasirinkau sau 
vietą prie lango, toliau nuo spar
nų, kad galėčiau geriau matyti.

Virš Baltijos

k manto-Augusto aliejinis paveiks*

B v., |
Diena buvo nuostabiai graži. 

Oras tiek vaiskus, kad iš 30.000 
pėdų buvo aiškiai matyti žemė. 
Miestai, ežerai bei miškai atro
dė kaip žaisliukai. Staiga tolumo
je pamačiau jūrą. Baltos lūžtan
čių bangų putos skyrė žemę nuo 
mėlynos jūros. Greitai pralėkėm 
putojantį pakraštį ir tik mėlyna 
jūra buvo matyti mūsų lėktuvo 
apačioje. Tai buvo brangioji mū
sų Baltijos jūra, taip netoli nuo 
manęs, tokia brangi mūsų šir
džiai, bet mums nepasiekiama.

žvilgsnis į Londoną
Skridome Baltijos jūra į vaka-

tteHn. Ha RotartJ
Prime Minister of Onttrio

mybes: Westminster Abbey, di
dingus parlamento rūmus su Big 
Ben, St. Paul Cathedral ir kitus. 
Daug žymių pastatų atstatyta pa
gal senus planus arba paveikslus, 
bet ir daug naujų dangoraižių 
išaugo naujojo Londono dalyse. 
Mačiau Hydepark, kur kiekvienas 
londonietis gali laisvai skelbti 
savo pažiūras, jeigu tik suranda 
klausytojų. Mačiau garsųjį gvar
dijos pasikeitimą prie Bucking- 
hamo rūmų, kur visuomet susi
renka daug publikos pažiūrėti.

Londono gatvėse į akis krito 
labai mišri publika. Atrodo, kad 
rišo pasaulio ir visų tautybių 
žmonės suvažiavo į Londoną: in- 
diečiai, arabai, italai, negrai ir 
mongolai. Daug jų eina apsiren
gę savo tautiniais drabužiais, 
ypač moterys. Stebėjaus gausybe 
“bytnikų”, apaugusių barzdomis, 
apsirengusių nešvariais drabu
žiais. Taip pat matyti daug “beat
les”. Jie yra švaresni, bet savo
tiški savo apranga, plaukų šukuo
sena. Taipgi pilna padrikusiais 
plaukais mergiočių, kurios beveik 
be išimties su “mini skirts” — 
virš kelių sijonėliais. Į juos vi
sus žiūrinti kyla klausimas: ar 
tai palikuonys anų anglosaksų, 
kurie kadaise buriniais laivais 
leidosi j tolimas keliones ir už-

Pilnas įšoūdžių lėktuvu per 8



MARTINI & ROSSI
Gaunamas

svaiginamųjų gėralų
parduotuvėse

O. J. Gustainiai
A. V. Lukai
A. J. Sungailos VERMOUTH

kuris teigia, kad “praeities klai
dos atgimsta plačiu mastu”.

Mielai IRUTEI iškeliavus amžinybėn, 
jos tėvelius dr. STASĮ ir JANINĄ PACEVIČIUS, 

visą šeimą, gimines ir artimuosius 
giliai ir nuoširdžiai užjaučiu —

P. Kaziukonis 
■■■■■■■■■■

Ponią JANINĄ ir dr. STASĮ PACEVIČIUS 
jų sunkioje gyvenimo valandoje, 

netekus brangaus šeimos nario IRUTĖS, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Janina ir Algis Empakeriai

Minėtasis savaitraštis “L’Os- 
servatore de la Domenica” krei
pia dėmesį į iš Spandau kalėjimo 
paleistų karo nusikaltėlių sutiki
mo faktą: vokiečiai juos pasvei
kino labai nuoširdžiai. “Niūrių 
herojų šešėliai iš tų laikų, kurie 
juk dar nėra labai tolimoje pra
eityje, buvo pasveikinti su entu
ziazmu, kai po 20 metų bausmės 
iš kalėjimo išėjo į laisvę.”

Be to, Federico Alessandrini 
pabrėžia faktą, jog vokiečių pri
siekusiųjų teismai (jury) vis daž
niau išteisina vokiečių karo nu
sikaltėlius, motyvuodami savo 
sprendimą tuo, kad “jie ėjo savo 
pareigas pagal priesaiką”. “Lyg

tokioje situacijoje, jei mums 
trūks drąsos pripažinti, jog po
litinė situacija, kurią vokiečiai 
sudarė pastarųjų 20 metų laiko
tarpyje, yra labai patogi nacio
nalizmo atgimimui”, rašo Vatika
no savaitraštis.

Pagaliau Alessandrini kreipia 
dėmesį į tai, kad šis reiškinys 
mielai išleidžiamas iš akių arba 
net dažniau pateisinami nusikal
tėliai, kurie nesiduoda reformuo
jami, bet kurie yra grėsmingi ir 
pavojingi mums visiems. Savo •••»•*! a • t a i •
vadaf kad “Vokietijos problema Anoniminis laiškas Antanui Venclovai 
kasdien darosi rimtesnė”.

Vakarų politiniai stebėtojai
bei spaudos atstovai taipgi mano, puslapyje Ant. Venclova paskel- 
kad nacionaldemokratų \ partija bė rašinį “Atsakymas anonimui”, 
yra antisemitiška ir antidemokra- kuriame cituoja gauto laiško iš-

RAUDONAS

BALTAS SALDUS

JANINAI ir dr. STASIUI PACEVIČIAMS

dukrai IRENAI tragiškai žuvus, 
gilią užuojautą reiškia —

M. ir A. Iškauskai

IRUTEI PACEVIČIOTEI tragiškai žuvus, 
jos tėvelius dr. STASĮ ir ponią JANINĄ PACEVIČIUS 
bei visą šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

J. J. Vitkauskai E. V. Vaitkai
M. J. Jakaičiai J. Šakinis

JONUI, KAZIMIERUI ir ONAI MIKŠIAMS, 

mylimai MAMYTEI mirus Lietuvoje, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Hamiltono apyl. valdyba

Mielai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
Talkos" kredito komiteto pirmininką JONĄ MIKŠĮ 

su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

Hamiltono Lietuvių
Kredito kooperatyvas "Talka"

Okupuotoje Tėvynėje mirus ..
A t A ONAI MIKŠIENEI,

sūnų JONĄ MIKŠĮ, mūsų šeštadieninės mokyklos 
vedėją, ir ANTANINĄ MIKŠIENE nuoširdžiai užjau
čiame ir dalinamės liūdesiu —

Vysk. M. Valančiaus Lietuvių 
Šeštadieninės Mokyklos mokytojai

, Hamilton, Ont.

H. L. D. M. teatro "Aukuro" administratorių KAZĮ MIKŠj, 
brolius JONĄ, BRONIŲ ir seserį ONUTE, gilaus skausmo 
valandoje, jų MAMYTEI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame — '

"Aukuras'

Brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, sūnui JONUI MIKŠIUI 
su žmona, dukteriai ONUTEI, sūnums KAZIUI ir BRONIUI 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia —

K. L. Meškauskai V. Stanaitienė Z. A. Stanaičiai

JONUI MIKŠIUI su šeima, 
jo broliams ir seseriai, jų mylimai MAMYTEI mirus 
Lietuvoje, reiškiame giliausią užuojautą —

*

J. J. Stanaičiai

Hamiltono lietuvių šeštadieninės mokyklos vedėjui JONUI 

MIKŠIUI ir šeimai, mirus jo MAMYTEI Lietuvoje, reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą —

Tėvų komitetas

Mylimai motinai a. a. ONAI MIKŠIENEI Lietuvoje mirus, 
dukrą O. MIKŠYTE, sūnus KAZĮ ir JONĄ su šeima liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

L V. Kybartai
E. V. Sakevičiai

A. t A.
mylimai mamytei ONAI MIKŠIENEI mirus Lietuvoje, 
dukrai ONUTEI, sūnums KAZIMIERUI, BRONIUI, JONUI 
ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą —

R. J. Piciniai

EKSTRA AŠTRUS, arba

Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

“Tiesos” literatūros ir meno

kad duota priesaika kuri pati tiška Tmgi, ne vien Vatikano tranka,- k bando jieškoti atsaky- 
savyje yra religinis aktas, jparei- savaitrastis randa ją mums vi-i J 3

— J  T _ T • . V • • -r-v • • • •    _ • • • . •gotų labiau, negu žmonių ir Die- siems grėsmingą ir pavojingą' 
vo įstatymai”. ' J. Gs

KLB Šalpos Fondo apyskaita
1966 m. spalio 8-9 d. įvyku

siame KLB krašto tarybos suva
žiavime Šalpos Fondo pirm. O. 
Indrelienė kaip ir nustebino su
sirinkusius atstovus, pranešdama, 
kad per pirmus 1966 m. atštuo- 
nis mėnesius šalpos Fondo apys
kaita viršijo $6.000. Tegu toji su
ma ne vien šalpos reikalui skirta, 
bet ji parodo lietuvių suaukotų 
pinigų kiekį ir jų pasiskirstymą 
visuomeniniams reikalams.

Šalpos Fondo apyskaita, kaip 
ji buvo krašto tarybos priimta, 
atrodė taip:

Pajamos:
Perimta likutis iš Montrealio $ 
Iš Edmontono apyl. Sibiro 

lietuviams
Iš Hamiltono apyl. šalpai 
Surinkta Toronto bažnyčiose 
Surinko skautai 
Iš Lietuvių Fondo 
Iš gimnazijoms remti būrelių

A. Venclova teisinasi .vienu ar kitų priežasčių ilgokai 
Taip atrodo cituotose iširau- ®ven0 kitose respubUkose, pĮ- 
ica naskplhti nožinnmn lipfnvin zo namo... NegrĮŽUSiemS, aiS-koše paskelbti nežinomo lietuvio 

žodžiai sovietinės okupacijos gar
bintojui A. Venclovai. Jų auten
tiškumu netenka abejoti, nes jie 
taiko į labai skaudžią vietą — 
lietuviškos sąžinės likučius. Smū
gio taiklumą liudija A. Venclovos rojo karo ir pokario metu emig- 
reakcija: jis nepuola, nekaltina; 
laiško autoriaus, bet teisinasi ir. 
gina sovietinį komunizmą. Kad i 
nepriklausomoje Lietuvoje viskas! 
buvo bloga, o dabar gera, to jis! 
niekada nerašęs. Liaudis, kultu-Į 
ros žmonės tada padarę nemaža' 
gero, dabar taip pat esama ir tai- į 
sytinų dalykų. Juos A. Venclova] 
betgi nutyli, o nepriklausomą Lie-1 
tuvą vadina “provinciališka, su-| 
puvusio režimo slegiama, impę-] 
rialistu į dalis plėšoma valsty
bėle”.

Į kaltinimą, kad dabar nieko 
'negalima parašyti prieš sovietinį 
i komunizmą, A. Venclova randa 
tik vieną svarų argumentą — J. 

1 Avyžiaus romaną “Kaimas kryž
kelėje”, kuriame iš tikrųjų ne
trūksta kandžių žodžių persona
žų lūpose kompartijos ir rusų 
adresu. Viena knyga, deja, dar 
nėra literatūra, o ir tos pačios 
reikėjo laukti ištisą dvidešimtme
tį. Anksčiau šia kryptimi mėgi
nę sukti rašytojai atsidurdavo Si
bire, jų tarpe nevienas ir A. 
Venclovos draugas. “Kuntaplį” 
jis bando atsverti teigimu, kad 
dabartinėje spaudoje apstu kri
tikos pobūdžio rašinių. Taip, biu
rokratai kritikuojami, plakamos

ku, nutautėjimo pavojus negre
sia, nes jų kaulus jau slegia Si
biro žemė.

Kas kaltas?
Išskirtinį dėmesį A. Venclova

mų sovietinei Lietuvos okupaci
jai ginti. “Tiesos” vyr. red. G. 
Zimanas, matyt,- buvo linkęs ma
nyti, kad atsakymai yra svares
ni už iškeltuosius klausimus, nes 
juk priešingu atveju šis A. Venc
lovos rašinys nebūtų išvydęs die
nos šviesos laikraščio puslapiuo- 

I se. Laiško ištraukose rašoma:
“Aš draugą pažįstu nuo seno ir,

Toronto “Parama”
Hamiltono “Talka’
Montrealio “Litas”
Iš viso Vasario 16 gimnazijai gauta]

$1.982. Tie duomenys parodo tik tas ■ ^ur būt, dėl to draugo raštais domiuo-
sumas, kurios perėjo per ŠF iždą ar- (si labiau, negu kurio kito. Bet be- 
ba buvo Fondui praneštos. Laukiame i skaitant kartais liūdna ir pikta pa-

$500 
300 
100

daugiau tokių žinių, ypač iš .Hamilto
no, kur, kaip matome iš spaudos, vyks
ta rinkliavos šalpai ir gimnazijoms.

Toronto apylinkėje iki šiol nė
ra vieneto, kuris judintų šalpos 
reikalus arba nors žinias suteik
tų. Toks šalpos komitetas ar šal
pos įgaliotinis būtinai reikalin
gas, kaip tai yra Montrealyje ir

sidaro; ir norėtųsi su draugu tada pa
siginčyti. Bet noras — viena, o ga
lėjimas — kita, šitas raštelis (jei 
jį gausi) kaip ir “patenkins” mano 
negalėjimą pasikalbėti su tamsta.

Draugo raštuose (knygose ir laik
raščių straipsniuose), kuriuose kalbi 
apie dalykus, liečiančius Lietuvą, 
raudonu siūlu kyšo tendencija, kad 
nepriklausomoj Lietuvoj buvo viskas47.40; Hamiltone, šalpos Fondui yra -

[svarbu sukoncentruoti aukų rin- blOga’ ° dabar gera’ gera 
53.00 kimą ne dėlto, kad padidintų sa- 

150.00 vo apyskaitoje sumas, bet dėlto, 
235.23 kad jis, išduodamas kvitus au- 

3.724.05; koto jams, turi atsakomybę prieš 
1.000.00 
1.082.00

Iš viso $6.291.68

rantams: “čia tikrai mūsų tautos 
tragedija...” Didelė jaunimo da
lis, girdi, jau nekalba gimtąja 
kalba. Tragedijos priežasčių jis 
nejieško jos esminiame lūžyje — 
sovietinėje Lietuvos okupacijoje 
bei jos pradiniame terore, bet 
kaltę meta “įvairiems politiniams 
biznieriams”, kurie, esą, vengia 
kultūrinių ryšių su tėvyne. Iš 
tokio pasiaiškinimo A. Venclo
vos kaltintojui teks nusišypsoti, 
nes jam gerai žinoma, kad komu
nistinė spauda nieko nenori ra
šyti apie išeivių kultūrinius lai
mėjimus. Išimtis buvo padaryta 
V. Vizgirdos parodai, viena kita 
žinutė pastaruoju metu V. Kaza
kevičiaus dėka pasirodo “Perga
lės” apžvalgoje. Naivu, kalbėti 
apie betkokį kultūrinį bendradar
biavimą, kai per dvidešimt su 
viršum metų kompartija slėpė ir 
vis dar tebeslepia nuo tautos ka
mieno lietuvio išeivio kultūri
nius laimėjimus. V- Kst.

Aš negiriu to meto smetoninės san
tvarkos. Su ja ir man daug bėdos bu
vo. Bet vis dėlto ir tada buvo švie
sių dalykų. Imkim kad ir spaudos 
laisvę. Dabar daugelis sako (čia tu
riu galvoje tuos, kurių straipsniais 
laikraščiai užpildyti), kad tada spaudą 
labai varžė. Taip, varžymo buvo, bet 
vis dėlto buvo galima daug ką para
šyti ir net prieš santvarką. Imkim

ri sudėjo patrijotiškair nusistatę kad C^rkos romaną “žemė mai-
• ■ - - - - - Lietuvįu trntoja”. Juk iš jo dvelkte dvelkia to

rninimaliniii meto santvarkai priešiška dvasia, -7---- -------------—v’“7 -----------
U j prieš ją, santvarką, agitacija kyšo; visuotinio apsijuokimmo SUSllau- 

nežiūrint to, už ta romaną tada Cvir- kusios smulkios žuvelės, bet kom-

valdžios įstaigas.
Iš apyskaitos matome vieną 

naują pajamų poziciją — $1000. 
Tai, Kanados Lietuvių Fondo įna
šas lietuvybės reikalams. Tai pri
augęs nuošimtis'nuo kapitalo, ku-

Išlaidos:
Vasario 16 gimnazijai
Bendrajai šalpai
Jaunimo kongresui . _
Skautų stovyklavietei Romuva 2.161,00 Fondą nariais
Liko ižde (dar neišmokėta) 2.409.68 įnašu — $100.

■------------ ] Kaikas sako, kad turime per-
Iš viso r r * ,_*1

Kaip veikia Vasario 16 gimnazijai tos matome, kaip gražiai jie vie- 
remti būreliai, parodo jų Įnašai į šal- nas kitą papildo. Šalpos, Lietu- 
pos Fondą.
Toronto gydytojų būr. (vad. O.

Gustainienė)
Toronto būr. nr. 107 (vad. P.

Lelis) 244
Sudburio būrelis (vad. J. Staškus) 107
Oakvillės būrelis (vad. M. Ra

manauskas) 48
Otavos būrelis (vad. D. Daunienė) 35
Montrealio seimelio auka 260
Prisikėlimo parap. bankelio auka 100

$ 920.00
300.00
500.00 tautiečiai, įstodami į

^$629768 daug fondu Bet iš šios apyskai- ^vo 5000 litu premija. Rodosi, di-! partija ir jos priverstinė santvar- 
125ft džiausią tais metais valstybinė pre-ik? neheciama. Ji, kaip “švento-uziausia tais metais vaisvyuuie

mija. .To meto “Kuntaplis” valdan-jsios karvės Indijoje, tebėra ta-Kiią papiiuo. šaipus, uieiu- . -----  ,---- * , ,. v.,
ir Tautos Fondai eina ranka . tuosius sluoksnius rode per toki

Iš viso $1.082
Vasario 16 gimnazijai tiesioginiu 

keliu pasiuntė:

vių ir 
rankon. Visi turi savo atskiras 

$288 užduotis, bet vieną bendrą tiks
lą — lietuvybę ir Lietuvą.

KLB Šalpos Fondą sudaro: O. 
Indrelienė — pirm., J. Bakšys — 
sekr., St. Dabkus — ižd. ir P. 
Lelis — Vasario 16 gimnazijos ir 
informacijos reikalams. Prašome 
B-nės apylinkes ir liet, organiza
cijas šalpos ir kitokias aukas, įna
šus ir pranešimus siųsti ŠF ižd. 
St. Dabkaus adresu: 117 Spring
hurst Ave., Toronto 3, Ont.

veidrodi, kad visi kreivi ir viskas 
kreiva atrodė. Na, o dabar?.. Rašyto
jas turi būti objektyvus ir gyvenimą 
turi rodyti toki, koks jis iš tiesų 
yra. Anais laikais draugas rodei, siū
lau parodyti dabar.

Parašyk, mielas Venclova, parašyk 
apie dabartinę priverstinę ir laisvą 
lietuvių emigraciją, apie tai, ar lie
tuviškose mokyklose mokosi emigran
tų vaikai, ar jie dar moka lietuviš
kai ir ar gali skaityti neverstas tams
tos knygas ir daug daug apie kitus 
skęstančios tautos dalykus.”

/‘Priverstinė emigracija”
Kalbėdamas apie priverstinę ir 

laisvą emigraciją, A. Venclova 
kaltina nepriklausomą Lietuvą, 
kad ji dešimtis tūkstančių lietu
vių išvijo į užsienį. O kaip su 
tuo šimtu tūkstančių, kurie už
kaltuose vagonuose “emigravo” į 
Sibirą? Jiems, matyt, skiriama ši 
A. Venclovos atsakymo dalis: 
“Tamsta puikiai žinai, kad dabar 
nėra jokios “priverstinės emigra
cijos”, o daugumas tų, kurie dėl

BALTIEČIAI IMIGRUOJA 
KANADON

Kanados imigracijos ministeri
jos š. m. rugsėjo biuletenis skel
bia, kad į Kanadą iš įvairių kraš
tų per pirmuosius 1966 metų de
vynis mėnesius atvyko 107 lie
tuviai, o 1965 metais — 65. Sta
tistika nenurodo, iš kurių kraštų 
lietuviai atvyksta, šiaipjau iš pa
tirties žinoma, kad daugiausia 
lietuvių atvyksta iš Britanijos, V. 
Vokietijos ir P. Amerikos. Iš oku
puotos Lietuvos, pagal statistiką,
1965 m. atvyko tiktai 1.

Latvių iš įvairių kraštų per
1966 m. pirmuosius mėnesius 
Kanadon imigravo 107, o 1965 
metais — 74. Iš Latvijos 1965 m. 
atvyko 3.

Estų per 1966 m. pirmuosius 
devynis mėnesius iš įvairių kraš
tų Kanadon imigravo 82, o 1965 
m. — 50. Iš okupuotos Estijos 
per 1966 m. pirmuosius 9 mėne
sius imigravo 4.

GAVO LAISVĘ, BET NEMOKA NAUDOTIS
Atkelta is 2-ro psl. [Nemaža ibo narių buvo sumušta, 

Ibo prekybininku pabėgimas nen]aža pabėgo, o lėktuvų bend- 
• i. 7 rnvoc tnrain mitroiįVfi nnrmalnrovės turėjo nutraukti normalų 

susisiekimą bei rūpintis tik pa
bėgėlių gabenimu i jų kilmės 
kraštus.

Nužudyti du premjerai
§. m. sausio mėn. kareiviai iš 

pietinių rajonų išžudė savo kari
ninkus, kilusius iš šiaurės, ir už
mušė savo premjerą Sir Abuba
kar Tafarwa Bolewą, šiaurinės 
kilmės vyrą, kurio vietą užėmė 
pietinis generolas Aguiyi-Ironsi. 
Sis pastarasis bandė dekretais 
gentinius skirtumus sunaikinti ir 
Nigeriją padaryti monolitine 
valstybe. Ironsi’o vyriausybėje 
pagrindinį vaidmenį vaidino ibo 
genties politikai. Kai šis premje
ras nuvyko į šiaurę maišto ramin
ti, buvo kartu su kitais pietie
čiais karininkais nužudytas. Šiuo 
metu jo vietą turi užėmęs šiau
rietis pulkininkas leitenantas 
krikščionis Jakubu Gowon.

sustabdė prekių pristatymą, dėl
to prekių ir maisto kainos pasa
kiškai pakilo. 1000 italų darbinin
kų dirbo prie užtvankos statybos 
prie Kainje miesto Nigerio upės. 
Kainje mieste įvyko kruviniau- 
sios genčių kovos. Nemaža dalis 
italų išsigando ir pametę darbą 
grįžo namo.

Kerštas pietuose
Smurtas šiaurėje nepaliko be 

atgarsio pietuose, šiaurėje suer
zinti, supykinti ibo nariai, grįžę į 
pietus, į Port Harcourt, pietryčių 
rajono sostinę, sukėlė riaušes 
prieš ten gyvenusius hausiečius, 
fulanisus ir jaruba genčių narius. 
Karinis to regijono gubernato
rius, negalėdamas jiems laiduoti 
saugumo, įsakė išsikraustyti iš tos 
teritorijos visiems, kurie yra at
vykę iš kitų rajonų. Net ir Lagos 
mieste, esančiame jorubų genties 
teritorijoje ir pripratusiame prie 
genčių mišinio, kilo tarpgentinių , Aplamai, Nigerijoje nėra nei 

komunizmo, nei fašizmo, tačiau 
žmonės žudosi iš gentinės neapy
kantos. Rasiniai skirtumai maŽ, 
o antagonizmas — labai didelis 
ir kruvinas, lyg kad nigeriečiai 
būtų komunistų ar nacių sukurs
tyti. J. Gbs.

riaušių. Jorubai kareiviai užmušė 
aviacijos bendrovės valdininką ir 
profesorių iš ibo genties. Vienas 
inžinierius nusižudė bombos iš- 
sproginimu tame viešbutyje, ku- 

į- riame tarėsi pietiniai politikai su 
į šiauriniais dėl Nigerijos ateities.

r
1

Lenkijos,kardinolo S. Wyszinskio figūra pastaruoju metu tapo labai populiari. Jo iškilimu labai ne- 
patenkinfas komunistų vadas Wl. Gomulka ir, kiek galėdamas, kliudo jo veiklą. Kompartija išreiškė 
pageidavimą, kad kard. S. Wyszinskio vietą užimtų Wroclovo (Breslau) vyskupas Kaminek

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika.



GARSĖJANČIOS STAKLĖS
I Italiją buvo pasiųsta pirmoji

(ŽU-

tos koordinatinio ištekinimo staklių, 
kurios detales apdoroja dviejų mik
ronų tikslumu. Jas suprojektavo J. 
Rudziansko vadovaujami minėtosios 
gamyklos konstruktoriaL Italijoje 
šios staklės dar nebuvo demonstruo
tos. Tenka manyti, kad su jomis ita
lai susipažino kituose kraštuose su-, 
rengtose mugėse.

GYVULIAI PASĖLIUOSE
Kiekvieną rudenį žemės ūkio mi

nisterija kolchozininkams kartoja tą 
patį įspėjimą — neganykite gyvulių 
žiemkenčių pasėliuose, šiemet, pasi
džiaugusi gražiai sužėlusiais pasėliais, 
ministerija rauda: “Tačiau kai kurių 
ūkių žiemkenčių pasėliuose dabar ga
nomi galvijai ir ypač avys. Gyvuliai 
žiemkenčius išklampoja, sumina juos, 
per trumpai nukanda bei išrauna. To
dėl gyvulių ganyti žiemkenčių pasė
liuose negalima”... Tai kiekvienam 
lietuviui ūkininkni gerai žinomi daly
kai, kurių seniau nereikėdavo aiškin
ti, kai pasėliai buvo ne kolchozo, bet 
jo nuosavybė.

d. “Tiesos” laidoje ichtiologas 
vivaisos specialistas) A. Zubavičius 
konstatuoja: “Bet šviežios žuvies dar 
maža. Jos pasigenda ir miestų gy
ventojai, o rasti jos kaime tiesiog 
neįmanoma...” Jis siūlo kolchozams 
ir sovchozams plėsti pagalbinę žu
vininkystės ūkio šaką, įrengiant tven
kinius žemės ūkiui netinkamose dau
bose ir kemsynais apaugusiose pie
vose. Pavyzdžiu jis nurodo Prienų 
rajono Vyšniūnų kolchozą, kur 4 ha 
tvenkinyje senukas žuvininkas L. 
Zdanavičius sėkmingai augina kar
pius ir netgi upėtakius. Tokiuose 
tvenkinuose už atitinkamą mokestį 
turėtų būti leidžiama meškerioti žve
jams mėgėjams, nes dabar daugelį 
ežerų yra užvaldę pramoninės žūk
lės atstovai, o likusiuose žvejai mė
gėjai jau nevisada gali pasigirti ge
ru laimikiu. Nuo ežero jie dažnai 
keliauja į parduotuves... žuvies nu
sipirkti.

ULTIMATUMAS VANDENS 
TERŠĖJAMS
Vandens teršimui sustabdyti Lie-
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PARDUOTUVĖS
AR SMUKLĖS?
Kaunietis inž. A. Mažeikis “Tiesai” 

rašo: “šią vasara man teko atostogau
ti Akmenės rajone. Labai gerai, kad 
kaimuose yra stacionarinės ir kilno
jamos parduotuvės, bet blogai, kad 
jose pardavinėjama degtinė ir vynas. 
Parduotuvės virsta smuklėmis. Išeina 
kolūkiečiai į darbą, ir dažnas jų už
kliūva parduotuvėje, Trukdosi dar
bas, įvyksta nelaimingi atsitikimai”.

APSAUGA RAIGARDUI
Pradėti nusausinimo darbai grasi

no sunaikinti gražųjį Raigardo slė
nį prie Druskininkų. Juo kadaise do
mėjosi M. K. Čiurlionis. Švendubrės 
kaimą 184346 m. lankė žymusis isto
rikas T. Narbutas. Švendubrė buvo 
įkurta prieš 400 m.; tebėra išlikusių 
daug įdomių sodybų, kurių langai, 
durys, stogai ir priebučiai išpuošti 
įvairiais lietuviškais raštais. Taigi, 
Raigardas yra ne tik turistinė poilsio 
vieta, bet ir mokslinis objektas. Gam
tos apsaugos komiteto pirm. V. Ber
go pranešimu, Raigardas skelbiamas 
gamtovaizdžio draustiniu. Nusausini
mo projektas buvo peržiūrėtas ir per
tvarkytas, kad nedarytų žalos gra
žiajam slėniui. Jame uždrausta keisti 
žemės paviršiaus formas, kirsti ar ža
loti medžius, vykdyti statybas, nai
kinti augalus, stovyklauti ir kurti 
laužus. Nuostolių Raigardu! visdėlto 
yra padarę prieš keletą metų iškasti 
kanalai, gerokai apsausinę Raigardo 
pelkę, kurios gylis kadaise buvo 4-6 
metrai.

NERINGOS MIŠKAI
Šiemet Neringoje lietuviškomis ir 

kalnų pušimis, beržais, alksniais ir 
akacijomis buvo apsodintas 120 ha 
plotas. Neringos miškus stengiamasi 
paversti parkais, pasinaudojant miš
kininkystės instituto tam tikslui pa
ruoštu projektu. Spaudoje skelbiama, 
kad gerokai yra pagausėję briedžių, 
šernų ir stirnų. Pajūrio kopų buvo 
sutvirtinta 50 ha.

NEUŽTENKA ŽUVIES
Klaipėdos žvejybos laivyno atsto

vai lapkričio 15 d. džiūgavo, kad Į 
bazę laivai šiemet jau pristatė mi
lijoną centnerių žuvies, o lapkr. 18

Vokietija
KRISTAUS KARALIAUS šventės 

minėjimą Miuncheno lietuviai pra
dėjo pamaldomis Ludwigsfeldo baž
nytėlėje. Mišias atlaikė Vasario 16 
gimnazijos mokytojas kun. J. Dėdi
nas. Akademija įvyko Caritas jau
nimo namuose. Sveikinimo žodį tarė 
sielovados direktorius kun. dr. J. 
Aviža, paskaitą skaitė kun. A. Ru- 
bikas. Meninę programos dalį atli
ko sol. L. Stepaitienė-Smalinskaitė, 
ilgametė “Dainavos” ansamblio Či
kagoje dainininkė, eilėraščių padek
lamavo jaunosios lietuvaitės — J. 
Vyšniauskaitė, seserys K ir R. Pau- 
liukevičiūtės. Kun. J. Dėdinas pa
rodė filmą apie Vasario 16 gimna
zijos ir Vokietijos lietuvių religinę 
bei kultūrinę veiklą.

JAUNIMO KONGRESO DALY
VIAI lapkričio 19 d. Heidelbergo 
un-to tarptautiniame klube surengė 
atsiminimų vakarą, kurio metu buvo 
pasidalinta parsivežtais įspūdžiais ir 
parodytas Vyt. Brazaičio pagamintas 
filmas, skirtas Dainavos stovyklai, 
kongresui ir dainų šventėt

STUTTGARTO LIETUVIAI Vėli
nių proga aplankė Steinhaldenfeldo 
kapinėse palaidotų 14 lietuvių ka
pus. Ant kiekvieno jų buvo uždeg
tos žvakutės, padėta gėlių puokštė 
su tautine vėliavėle.

PETRONĖLĖ GRABAUSKAITĖ, 
69 m. amžiaus, spalio 18 d. mirė 
Vechtos senelių prieglaudoje ir spa
lio 22 d. buvo palaidota vietinėse 
kapinėse.

KUN. DR. ADOLFAS KINDER- 
MANAS, didelis lietuvių bičiulis, 
buvo įšventintas vyskupu Hildeshei- 
mo katedroje. Iškilmėje dalyvavo: 
vysk. Pr. Brazys, kun. J. Aviža, kun. 
VI. Salaviejus, kun. V. šarka ir lie
tuvių pasauliečių delegacija — muz. 
V. Banaitis, A. Lingė, J. Valaitis, 
M. Flinderytė, N. Olišauskaitė. Lie
tuvių vardu naujajam, vyskupui bu
vo įteiktas St. Motuzo drožinys — 
lietuviškas kryžius.

J. A. Valstybės
NIUJORKO TAUTINIU ŠOKIŲ 

GRUPĖ, vadovaujama J. Matulaitie
nės, dalyvavo Jungtinių Tautų Die
nos koncertinėje programoje Stam- 
forde, Conn. įvairių tautybių su
rengta programa buvo transliuoja
ma per vietinę radijo stotį, kurios 
pranešėjas lietuviams svečiams iš 
Niujorko negailėjo pagyrimo žodžių. 
Grupės branduolį sudaro studentai ir 
gimnazistai.

VĖLINIŲ PROGA spaudos pusla
piuose buvo prisiminti mirę Lietu
vių Fondo nariai. Pernai jų buvo 
20, o šiemet jau skelbiama virš 80 
pavardžių.

ALTOS PIRM. INŽ. ANT. RUDIS 
iš valstybės sekretoriaus padėjėjo 
Europos reikalams W. J. Stoessel 
gavo šitokio turinio atsakymą: “Pre
zidentas ir valstybės sekretorius pa
prašė mane padėkoti už jūsų 1966 
m. lapkričio 4 d. telegramas, pareiš- 
kiančias, kad Amerikos Lietuvių Ta-

Hamiltono lietuvių abiturientai, baigę XII gimnazijos klasę, pagerbimo metu spaudos baliuje. Iš 
kairės į dešinę: KLB Hamiltono apyl. valdybos atstovas A. Juozapavičius; baigusieji — M. Sakas, D. 
Latauskaitė, O. Bugailiškytė, N. Tumaitytė, A. Palčiauskas, R. Volungytė, M. Grinius, J. Karalėnas, B. 
Stukaitė, A.' Volungytė, A. Orvidas, V. Paškevičiūtė, A. Stanevičius, D. Karuzaitė ir ateitininkų sen
draugių pirm. J. Pleinys. Nuotr. A. Juraičio

mišraus choro naujos dainos.
“PENKI STULPAI TURGAUS 

AIKŠTĖJE” IR TIK 25 ŽIŪROVAI 
SALĖJE. Kas atsitiko hamiltonie- 
čiams, kad jau niekas pradėjo jų ne- 
bedominti? Lietuvio autoriaus veika
las; vaidina naujųjų kanadiečių teat
ras; vaizduojamas tragiškas lietuvių 
partizanų gyvenimas mūsų krašte. Ir 
tai visa jau pasidarę mums nebeak
tualu ir nebeįdomu? Kelios eilės kė-______ ____ ___
džių priekyje buvo paliktos pirminiu- remia Jungtiniu Amerikos Vals- 
kams, vadovams, visokiems kultūrinin- tybių poutiką Baltijos valstybių at
karus, bet tos vietos tą vakarą paliko žvilgiu ir Vietname. JAV tvirtai ir 
neužimtos. O vaidinimas tikrai buvo 
vertas visų pamatymo. Tokį pastaty
mą ir parinktą tarptautinį artistinį ta
lentą retai kas kur matys. Kas neatė
jo čia vaidinimo pamatyti, tai dabar 
turės važiuoti į Torontą, nes, palikti 
nepamačius šitos Alg. Landsbergio 
dramos, būtų didelė žala sau. Tiesa, 
viskas anglų kalba. Bet mes visi jau 
esame tos kalbos pramokę. Vaidinimas 
lengvai suprantamas, tragiškas ir ge
rai perduotas. Vaidino ir vienas lie
tuvis aktorius — Kaz. Kaknevičius. 
Scenoje skambėjo Jonas, Antanas, 
Gražina vardai, nelietuvio rankose ar
monika grojo mums žinomą “Stoviu 
aš parimus”. Visa tai nevienam iš
traukė ašarą. Mons. dr. J. Tadaraus- 
kas, gal atsiprašydamas už mūsų tą 
kultūrinį sustingimą ir nenorėdamas 
leisti svečiams po savos premjeros iš-

g HAMILTON
SOL. ROMOS MASTIENĖS KON

CERTAS ir PROF. ST. ŠALKAUS
KIO 25 METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
— gruodžio 4 d., 4 v. p.p., Jaunimo 
Centre, čia pirmą kartą girdėsime 
sol. R. Mastienę iš Čikagos. Ji yra

tavoje griebiamasi drastiškų prie-1 koncertavusi daugelyje lietuvių kolo-
_ e e m • • • hi Ui ii* iclmriiici viamomomų. “Ministenų” taryba pneme__________ __ ____ ____ ; ■ nijų ir išleidusi vieną dainų bei ari- 

potvarkį, pagal kuri nebemokama'W Plokštele- “Drauge” J. Žilevičius 
premijos įmonių direktoriams, jų!rašė Plokštelės pasirodymo proga: 
pavaduotojams, vyr. inžinieriams, I “Rorna Mastienė turi gaiingą, skambų 
vandens valymo įrenginių atsakin-, mezzo-soprano, nepaprastai plačios 
giems darbuotojams, jeigu jų įmo-1 aPimties- įvystytą greitą suge-

inžinieriams, Į<<Roma Mastienė turi galingą, skambų
1 plačios

nes terš vandenis. Panašus metodas 
bus taikomas ir statybinėms organi
zacijoms, kurios nustatytu laiku ne
įvykdo vandens valymo įrenginių 
statybos darbų, šį kartą tenka lauk
ti skubaus pagerėjimo, nes juk vir
šininkams nebus malonu premijas 
dalinti įmonių darbininkams ir pa
tiems negauti nieko. Naujasis po
tvarkis apima Baltijos jūrą, terito
rinius Lietuvos ežerus, upes ir van
dens saugyklas.

SUVARŽYMAI VASAROTOJAMS
Spaudoje jau nekartą buvo skųs

tasi, kad gausios vasarotojų ir eks
kursantų minios kiekvieną vasarą 
negailestingai nuterioja Neringą. 
Vilniuje posėdžiavusi speciali komi
sija nutarė kas dieną į Neringą įsi
leisti tik 3.000 lankytojų, kuriems 
kelialapius išduoti galės vienintelė 
organizacija — Klaipėdos turistų 
klubas ir ekskursijų biuras. Lig šiol 
į Neringą važiuodavo kas tik norė
davo ir kada norėdavo.

VAGYSTĖ BE PRAEITIES
Pastaruoju metu Lietuvoje 

labiau imama juoktis iš kompartijos 
pasenusio tvirtinimo, kad visos nege
rovės dabartį yra pasiekusios iš pra
eities. Tai liudija kad ir ši P. Bas
čiaus “šluotoj” paskelbta satyra — 
“Beūsis ir praeitis”:
“Sučiupo bevagiant beūsį 
ir smarkiai purto už peties:
— Iš kur išmokai, kipšo puse?!
— Iš kruvinosios praeities!
— Geltonąją literatūrą, 
tur būt, žiaumoji ištisai? .. 
Beūsis dar labiau paniūra:
— Aš knygų neskaitau visai!
— Tai gal tėtušis tavo turi, 
taip sakant, netrumpus nagus? 
Beūsis įsižeidęs žiūri:
— Jisai — tarybinis žmogus!
Ir svarsto dėdės atsidusę, 
ir nesupranta jie išties, 
kaip gali atsinešt beūsiai 
ydas tamsiosios praeities”.

vis

V. Kst.

DELHI-TILLSONBURG, ONT
KLB DELHI APYLINKĖS METI-Į tuvių Fondo organizatorių šiomis die- 

.... _ - nomis peršoko pusės amžiaus slenks
tį — sulaukė 50 m. Petras ir Sofija 
Augaičiai turi dvi dukras — Biru
tę ir Dainą. Abi skautės, labai gerai 
mokančios lietuvių kalbą. Birutė stu
dijuoja Toronto universitete. Daina 
šiais metais baigs 8 skyrių. Ji paly
di choro giedamas giesmes vargonais. 
Jos su p. Ratavičių dukra Daiva yra 
šv. Kazimiero parapijos vargoninin
kės. Nemažas ' giminių, draugų būrys 
lapkr. 20 d. p. Augaičių ūkyje pa
gerbė sukaktuvininką. P. Augaitis yra 
tauragniškis, o p. Sofija — švedą- 
siškė — rytų aukštaitė. Ji iš profe
sijos yra mokytoja, dirbusi kelis me
tus šeštad. mokykloj.

ŠIOS APYLINKĖ SKAUTĖS, susi
barusios į Birutės draugovę, kuriai 
vadovauja v. sk. R. Augustinavičiū- 
tė, gražiai veikia. Draugovė" turi dvi 
skiltis. Atskiroje skiltyje veikia skau
tai berniukai. Jų globėjai — studen
tai Miceika ir Gudinskas, ypač atos
togų metu, jiems padeda veikti.

TABAKO SUPIRKIMAS PRASIDĖ
JO LAPKR. 10 D. šiuo metu moka
mos gan geros kainos — dainai virš 
70 et. už svarą. Jei taip bus supirk
tas visas tabakas, ūkininkai turės gra
žaus pelno. Kiek sunkoka gauti rei
kalingų darbininkų. Ir darbo išlaidos 
yra pakilusios. Tabako lapų rūšiuoto
jams ūkininkai moka $1.50 į valandą. 
Mėnesiniams darbininkams, kuriems 
duodamas valgis ir butas, mokama 
virš $200.

VISOJE LONDONO VYSKUPIJO
JE šiuo metu vyksta didelis pasiruo
šimas antrajam vyskupijos sinodui, 
kuris įvyks sekančiais metais. % Svars
tomi panašus klausimai, kaip ir Va
tikano santaryboje. Veikia keliolika 
komisijų, į kurias įtraukta daug pa
sauliečių. Kiekviena parapija yra iš
rinkusi į sinodą pasaulietį atstovą, 
šv. Kazimiero par. atstovas yra dr. 
B. Povilaitis. Kor*

NIS SUSIRINKIMAS įvyko lapkr. 6 d. 
Valdybos pirm. dr. B. Povilaitis ir 
kiti valdybos nariai padarė veiklos 
pranešimus. Apylinkė, judinama veik
lios valdybos, gan gražiai veikė: ren
gė įvairius minėjimus, rinko solida
rumo įnašus, rėmė mokyklą, knygy
ną, mūsų spaudą, įnešė Tautos Fon- 
dan virš $300, jaunimo kongresui pa
siuntė $160, įstojo nariu Lietuvių 
Fondan. Į šį fondą šios apylinkės lie
tuviai įnešė virš $4.200. Į naują val
dybą, be didesnių sunkumų, išrinkti: 
pirm. St. Jakubickas, nariais — P. 
Ožolas, G. Rugienis, P. Balčiūnas ir 
Pr. žilvitis. Pažymėtina, kad St. Ja
kubickas yra taip pat ir D. L. Kuni
gaikščio Gedimino Delhi šaulių kuo
pos pirmininkas, jai labai sėkmingai 
vadovaująs jau 5 metai.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ IR DEL
HI ŠAULIŲ KUOPOS PENKMETIS 
paminėta gražiu pobūviu lapkr. 19 d. 
lenkų salėje. Į minėjimą atsilankė 
gan nemažas svečių būrys. Minėjimą 
pradėjo jautriu žodžiu šaulių kuopos 
pirm. St. Jakubickas, pakviesdamas 
kalbėti šaulių Sąjungos pirm. P. Iš
ganantį. Dar sveikino sukaktuvininkę 
šaulių kuopą Čikagos šaulių kuopos 
vardu p. Petrauskas ir Toronto šau
lių vardu inž. J. Preikšaitis. Meninė 
dalis pradėta deklamacija, kurią atli
ko p. Rimkienė ir šaulio St. Beržinio 
sūnus Juozukas. “Barzdaskutį”, vieno 
veiksmo komediją, suvaidino V. Pe
čiulis ir A. Steigvilas. Dvi liaudies 
dainas ir operos ištrauką, ypač šią 
pastarąją, gražiai sudainavo sol. J. 
Rimkus. Sekmadienio pamaldose šau
liai dalyvavo su tautine ir savo vė
liavomis. Choras pagiedojo žuvusiems 
kariams pagerbti giesmių.

PETRAS AUGAH1S, ilgametis šv. 
Kazimiero parapijos komiteto sekreto
rius, dirbęs ne vienus metus šeštadie
ninėj mokykloj, buvęs Bendruomenės 
apylinkės pirmininku, vienas iš Lie-

negu “oldtaimerių” tėvų. Kadangi 
lietuviai puikiai išlaiko savo parapiją, 
tai kunigams nėra reikalo kviesti į 
bažnyčią kitaip kalbančių žmonių.”

VYSK M. VALANČIAUS LIET. 
ŠEŠTAD. MOKYKLA rengia vaikams 
Kalėdų eglutę gruodžio 18 d., pasku
tinį sekųaadienį prieš Kalėdas, Jauni
mo Centro salėje. Programoje — 
jaunųjų talentų pasirodymas. Be to, 
dar pašoks mūsų mergaitės iš Mil
dos Pusdešrytės baleto studijos, pir
mą sykį scenoje pasirodys muz. Pau- 
lionio vedamas vaikų choras ir su do
vanomis atvyks lietuviškai kalbąs 
Kalėdų senelis.

KARIUOMENĖS ŠVENTĘ Hamilto
nas dar pajėgia gerą suruošti. Tai 
karių ramovėnų nuopelnas. Jie įtrau
kė į programą kolonijos visus meni
nius kolektyvus ir tuo užtikrino sau 
didelį žmonių skaičių minėjime. Vi
sus domino taip pat paskaitininkas, 
svečias iš Niujorko, J. Audėnas, VLI- 
Ko gen. sekretorius. Šventė prasidė
jo 11 vai. ryto iškilmingomis pamal
domis AV bažnyčioje ir vainiko pa
dėjimu prie kankinių kryžiaus. Pa
skaitininkas, trumpai peržvelgęs mū
sų nepriklausomos valstybės kūrimą- sivežti didelius nuostolius, dovanojo 
ši ir tame atliktą kariuomenės vaid
menį, ilgiau kalbėjo kaip VLIKo at
stovas. Jis aiškino to Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto užduotį ir at
liekamus darbus. Davė paskutinių po
litinių žinių iš dabartinės Lietuvos, 
pabrėždamas, kad nėra tokios “tary
binės” Lietuvos, o yra tik okupuota 
Lietuva. Baigdamas dar pasidžiaugė, 

Į kad hamiltoniečiai nuoširdžiai remia 
j tą augščiausią Lietuvos išlaisvinimui

bėjimą jautriai perjungti meniškuo
sius sielos pojūčius vienam ar kitam 
išpildomam kūriniui. R. Mastienės 
toks žaismingas sugebėjimas pojūčius 
perjungti yra įgimtas. Tame ir glū
di jos pasisekimas, priverčiantis klau
sytojo dvasią suvirpėti. Prie to dar 
prisideda ir aiški tartis, platus, rink
tinis repertuaras. Visa tai ir atsispin
di jos išleistoje plokštelėje.” Be sol. 
R. Mastienės, šiame koncerte dar da
lyvauja jauna, talentinga poetė Lai
ma Švėgždaitė iš Toronto ir du hamil
toniečiai scenos mėgėjai — stud. S. 
Martinkutė ir A. Juozapavičius, šis 
koncertas ruošiamas prof. St. Šalkaus
kio 25 metų mirties sukakčiai pami
nėti. Prieš koncertą, buvęs VLIKo 
pirmininkas J. Matulionis iš Toronto 
visus supažindins su prof. St. Šalkaus
kio visuomenine veikla, darbais ir jo 
asmenimi.

11 vai. ryto bus pamaldos; jaunu
čiai, jaunesnieji ir vyresnieji moks
leiviai ateitininkai dalyvauja organi
zuotai su vėliava.

Taip pat prof. St. Šalkauskio 25 
metų mirties sukaktis atitinkamai bus 
paminėta per lietuvišką radijo pus
valandį “Tėvynės prisiminimai” gruo
džio 4, sekmadienį, 9 v. r., banga 
1280.

Rengėjai kviečia visus dalyvauti ... . .. . . . lyje pirmą kartą f>as mus pasirodėpamaldose ir 4 v. p.p. koncerte. Bi-i. . . .. Z T, —.. T.f. , . _ . Uąuna pianiste S. Vaičiūte. Ji virbėtai suaugusiems — $1.50, o moks- 
leivijai ir studentijai — nemokami.
Visi dalyvaukime šiame prof. St. Šal
kauskio 25 metų mirties sukakties 
koncerte! J. P.

KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JA ren
gia Marijos šventės minėjimą, gruo
džio 11 d. Pamaldos — 11 v.r. AV 
bažnyčioje. Valdyba kviečia visas na
res ir prijaučiančias dalyvauti. Numa
toma rengti Užgavėnių blynų balių, 
apie kurį vėliau bus pranešta. Sekr.

RUDENS REKOLEKCIJAS labai 
sėkmingai vedė kun. J. Venckus, SJ, 
iš Montrealio. Tikintieji dalyvavo la
bai gausiai. Rekolekcijų vedėjas ra
šo: “Hamiltono parapija yra nuosta
biai dinamiška ir lietuviška... Rei
kia stebėtis, kaip ta, palyginti, nedi
delė parapija galėjo surinkti tokį di
delį kapitalą per tokį trumpą laiką. 
Pagal draudos įstaigos apskaičiavi
mus, turtas siekia pusę milijono do
lerių. Tai galėjo padaryti dinamiš
kas, sumanus klebonas mons. J. Ta- 
darauskas su savo nepaprastai uoliu, 
rūpestingu parapijos komitetu, kurį 
sudaro inž. J. šivickas, pirm., K. Nor
kus, L. Klevas, K. Meškauskas, J. 
Stanaitis. K. Šimaitis 
sys.

Hamiltono parapija 
kai dinamiška, bet 
Klebonas pakrikštijo 
vaikų kolonijoje,- kur 
sielų. Vaikai uoliai dalyvavo rekolek
cijose, dažnai ateidavo su tėvais į 
bendrus pamokslus, buvo dar su
kviesti atskirai. Mums atrodo gera, 
jeigu vaikai dalyvauja parapijos re
kolekcijose ar keturdešimtėse kartu 
su visais. Kitaip vaikai gali manyti, 
kad jų religinis gyvenimas yra kitoks,

jiems pusę salės nuomos. K. M.

ir inž. P. Ma-

ne tik dvasiš- 
ir biologiškai, 
jau apie 700 
yra tik 1500

tybių politiką Baltijos valstybių at-

nuolat palaikė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybę ir apsispren
dimo principus ir žiūri su simpatija 
ir supratimu į jų aspiracijas šioje 
byloje.”

DAIL. T. PETRAITI, gyv. Eliza
beth, N. J., ištiko skaudus nuosto
lis. Air Express bendrovė sudaužė 
dėžę ir sunaikino 10 į Čikagą siųstų 
akvarelių. Kūriniai buvo apdrausti 
tik $250, o jų tarpe buvo keletas, 
kurių dailininkui neįmanoma atkurti.

KLEVELANDE KASMET IŠREN
KAMA iškiliausia naujųjų Ameri
kos piliečių pora. Jau trečius metus 
iš eilės ši garbė yra tekusi lietu
viams. Šiemet atžymėjimo lentelę 
miesto burmistras įteikė Salomėjai 
Knistautienei, atrinktai iš 2.000 pi
lietybę gavusių asmenų. Ir ji, ir jos 
vyras Lietuvoje buvo lakūnai, o da
bar yra veiklūs organizacijų eilėse. 
S. Knistautienė vadovauja LDK Bi
rutės Dr-jos skyriui, VI. Knistau- 
tas — karių veteranų “Ramovės” 
skyriui. Dukra Gražina yra darbšti 

“Giedra”

SUDBURY, ONT.
APYLINKĖS VALDYBA praneša,

kad lapkričio 19 d., pradėjo veikti ateitininkų korporacijos 
Tumo-Vaižganto šeštadieninė mokyk
la. Lanko nemažas skaičius mokinių, 
bet dar yra šeimų, kurios savo vaikų 
į mokyklą neleidžia. Būtų tikrai gra
žu, naudinga ir tautiniu atžvilgiu bū- 

dkb^°čią*Vadovybį7du“os^ri“aukod^ tina’ kad nelikt« nei vieno ®<>kykli- 
mi Tautos Fondui, kuris įgalina jos nio. anižĮaus (6-~13) nelankančio ses- 
egzistenciją. Meninėje programos da- tadieninės mokyklos.

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRA- 
MA bus transliuojama gruodžio 25, 

tuoziškai atliko ilgoka Richard Ad- Ka^ėdų dieną, 3.30-4 vai. per CHNO 
dinsill “Warsaw Concerto”. Po du da- stot^ Kviečiame visus tautiečius pa- 
lykėlius davė “Aukuras” ir “Gyvata-isiklausytt Radii° valandėlės išlaiky- 
ras”. AV par. choras, vad. muz. A. mui’auk°j°: 55 ~ J- Mataitis; po $2: 
Paulionio, pasirodė su vyrų ir mišriu i Rukšys, VI. Kriaučeliūnas. St. Kn- 
choru. Ypatinga įspūdį padarė vyrai. v*ckas> M. Pranckūnas, P. Venskevi- 

čius, Kl. Žukauskas, Irutė Glizickaitė; 
no -SI: L. Baltutis, St. Tolvaišą, J. 

įPetrėnas, Pr. Mazaitis, V. Stepšys, J. 
IPaulaitis, J. Martišius, A. Raškevi- 

čius, A. Milčius, S. Semežienė, A. Ži
lėnas, VI. Juška, J. Remeikis, S. Jac
kus, Pr. Griškonis, A. Jasiūnas, J. 
Račinskas, J. Kriaučeliūnas, J. Stap- 
činskas, K. Sviežikas. Už aukas lietu
viškas ačiū. Apylinkės valdyba 

PETRAS IR SOFIJA SEMEŽIAI at
šventė savo 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį vaišingoj Miko ir Agotos 
Pranckūnų pastogėj. Viena iš staig
menų buvo ta, kad ten pat buvo at
laikytos ir padėkos Mišios. Tai pir- 

1 mas toks įvykis mūsų parapijos isto
rijoj, nes dabar yra leista atlaikyti 
Mišias privačiuose namuose ypatingų 
šeimos švenčių proga. Petras — ge
rai žinomas mūsų kanklininkių moky
tojas, visuomenininkas, o Sofija — 
nuoširdi Vilniaus krašto lietuvė, vi
sada yra pirmoji, kur tik pasireiškia 
lietuviškas veikimas, kur reikalinga 
jos pagalba. Po padėkos Mišių įvy
ko vaišės. Kun. Ant. Sabas tarė svei
kinimo žodį, o paskui visi sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. ' Zita Griškonytė 
jaunimo vardu įteikė gražių gėlių 
puokštę, o Irena Glizickaitė, kankli
ninkė — antrą. Trečioji raudonų rožių 
puokštė buvo įteikta visų vardu. Be 
gausių sudburiškių, šeimos šventėje 
dalyvavo J. Adomaičiai iš Hamiltono 
ir J. O. Skėriai iš Waubashene, Ont 
Antrosios padėkos Mišios buvo atgie
dotos sekmadienį bažnyčioje. Linkime 
sukaktuvininkams laimingai sulaukti 
ir auksinio jubilėjaus. Krsp.

padainuodami tai dienai parinktų ka
riškų, dainų. Gražiai nuskambėjo ir

ARCHIE McCOY
Board of Control

Spaudos baliaus karalaitė išrinkta lapkričio 5 d. spaudos baliuje 
Jaunimo Centre Hamiltone. Iš k. į d.: spaudos baliaus karalaitė 
D. Latauskaitė, praėjusiųjų metų karalaitė A. Volungytė, gėles 
įteikęs M. Grinius, paveikslą (dovana karalaitei) — N. Beniušytė 
ir J. Pleinys — ateitininkų sendraugių pirmininkas, vakaro vedė
jas. - Nuotr. A. Juroičio
ir J. Pleinys

narė.
INŽ. FELIKSAS ANDRIŪNAS, 

gynybos departamento Wyncote, Pa., 
radaro vamzdžių specialistas, kuris 
yra suprojektavęs keletą sudėtingų 
elektroninių aparatų, buvo sunkiai 
sužeistas vieno bandymo metu. Iš
gulėjęs kelias savaites ligoninėje ir 
namuose, sveiksta ir jau ruošiasi 
grįžti į/darbą.

AMERIKOS LIETUVIŲ BALSO 
radijo klubas Detroite atžymėjo 21 
m. lietuviškų radijo programų su
kaktį. Per tą laikotarpį transliaci
joms buvo surinkta ir išleista apie 
S80.600. šiuo metu programa trans
liuojama per WQRS-FM stotį. Sto
ties vadovybės teigimu, jos klausosi 
ne tik lietuviai, bet ir keli šimtai 
amerikiečių, nors jie nė žodžio ne
supranta lietuviškai. Dabartinis klu
bo valdybos pirmininkas yra Vacys 
Urbonas, transliacijų redaktorius — 
St. Garliauskas, pranešėja — Rita 
Garliauskaitė.

STRAIPSNI APIE R. KLIVEČKĄ, 
Niujorko City College futbolo trene
rį, įsidėjo dienraštis ‘Daily News”, 
primindamas skaitytojams, kad jis 
anksčiau žaidė Long Island universi
teto komandoje ir buvo pasiekęs 
įvarčių rekordą. Iš šios komandos 
gretų jis ir buvo pakviestas trene
rio darbui. Laikraštis taipgi pabrė
žia jo ir žmonos Aldonos Andrušky- 
tės lietuvišką kilmę.

DAIL. PROF. ADOMUI VARNUI 
Čikagos gatvėje perkando dešinę 
ranką vienos amerikietės ant rete
žėlio išvestas pasivaikščioti kamba
rinis šuniukas. Nelaimė yra tragiko
miško pobūdžio. Nustatyta, kad šu
niukas nebuvo pasiutęs, bet jo įkan
dimas dailininką privertė kuriam lai
kui atsisakyti kūrybinio darbo.

ANTANAS ELSBERGAS, atsargos 
kapitonas ir kūrėjas-savanoris, mirė 
Čikagoje. Velionis kilęs iš Kalnujų, 
prie Raseinių; sulaukė 70 m. am
žiaus. I D. karo metais tarnavo ka
rininku caro armijoje ir buvo sun
kiai sužeistas Karpatuose, vėliau da
lyvavo Lietuvos laisvės kovose. Pa
laidotas lapkričio 5 d. šv. Kazimiero 
kapinėse.

šokių kon-

DISKUSIJŲ 
apie lietu-

Australija
JAUNIMO SPORTO ŠVENTĘ su

rengė Vytis Adelaidėje. Krepšinio 
rungtynėse laimėtojų laurai teko 
jauniams, įveikusiems senių-vetera- 
nų komandą, šachmatų žaibo turny
rą laimėjo R. Baranauskas, stalo te
niso varžybas — Rasa Pacevičiūtė, 
lauko teniso vyrų grupėje — A. Re- 
meikis, mergaičių — A. Morkūnaitė. 
Tinklinio rungtynėse Vyties vyrai 
pralaimėjo P. Australijos čempio
nams — estų komandai Estonia.

GEELONGO TAUTINIŲ ŠOKTŲ 
grupė, vadovaujama L. Bungardos, 
aplankė Tasmanijos lietuvius ir Ho- 
barte surengė tautinių 
certą.

M. K. ČIURLIONIO 
POPIETĖJE Melburne
viškų dainų simboliką kalbėjo gim
nazijos mokytoja A. Karazijienė, o 
A. šeikis į jas pažvelgė kritišku 
žvilgsniu, primindamas, kad liaudies 
dainų yra ir gerų, ir blogų, ir vy
kusių, ir nevykusių. Diskusijų po
pietę paįvairino R. Žiedaitė ir R. 
Kemešytė, padainavusios porą dainų. 
Visi domėjosi filmu ir skaidrėmis iš 
jaunimo kongreso Čikagoje, į juos
tą įrašytu pranešimu apie įvairių 
kraštų jaunimo veiklą.

BALTIJOS KRAŠTŲ AKADEMI
KAI tarėsi Melburne, kaip galima 
būtų įtraukti studijuojantį jaunimą į 
bendruomeninę tautybių veiklą, ska
tinant jį giliau pamilti savo tautą, 
kalbą ir tradicijas. Lietuviams at
stovavo “Romuvos” korporacijos at
kūrėjas St. Stankūnavičius ir Ant 
Krausas. Ta proga konstatuota, kad 
procentiniu atžvilgiu latvių studen
tų Australijos universitetuose yra 
šešis kartus daugiau, negu lietu
vių.

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA'
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičiy 
paskolos iš 7 Vi % iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais Ir ketvirtadienlas 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietv, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietV* • 
— I vai. vok., Mtodienals 9 vai. ryto — 13 vai.

GERULŠKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EA VESTROUGHING 

Telef. 333-7512 M. L 33400 
10S1 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namu tonus ir de
dame nuo stogu vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metu

Italija
LIETUVIŲ KUNIGŲ SĄJUNGOS 

metinis susirinkimas įvyko spalio 27 
d. Paskaitą skaitė neseniai į Romą 
pargrįžęs iš ilgu kelionių vysk. Pr. 
Brazys. Kalbėjo apie pastoracines 
lietuviu problemas įvairiuose kraš
tuose. Po to buvo naujos valdybos 
rinkimas. Vadovavimą perėmė jauni 
kunigai: kun. VI. Delinkaitis, kun. 
J. Staškevičius ir kun. R. Kasponis.

ROMOJE LANKĖSI lapkričio pra
džioje prof. dr. V. SL Vardys su 
žmona ir dviem dukrelėm. Buvo ap
sistojęs Sv. Kazimiero kolegijos sve
čiu name “Villa Lituana”. Profeso
rius užtruko Romoje savaitę laiko ir 
išvyko atgal į Miuncheną, kur šiuo 
metu prof. V. St Vardys gyvena ir 
rato mokslinį veikalą.

Pietų Vietnamas
DR. VYTAUTAS DAMBRAVA, 

anksčiau dirbęs “Amerikos Balso” 
lotynų skyriuje, jau virš metų dir
ba P. Vietname “Amerikos Balso” 
programų vedėju. Prez. L. Janso
nui viešint Maniloje, Filipinuose, 
jis darė pranešimus apie ten vyku
sią septynių valstybių vyriausybių 
galvų konferenciją.

Naujoji Gvinėja
ALIUS IR RENATA MIGEVI- 

ČIAI, Australijos jauni lietuviai, per



Tony O’Donohue — kandidatas 
aldermanus 5-toje apylinkėje;

komisijas. Nuo išrinktų žmonių 
priklausys miesto reikalų tvarky
mas. Lietuvių kandidatų nėra, ta-

civilinis

for mayor naudoti savo teise balsuoti ir ne
pasilikti nuošaliai. Kad ir nesą-

Informacijų ar pagalbos skambinkite 
tel. 927-4550

Kodėl dabar sustoti?
Išlaikykime klestinti
Torontą!

Balsuokite gruodžio 5-ta
ir perrinkite

BURMISTRĄ GIVENS
IŠRINKIME GEORGE BEN TORONTO KONTROLIERIUM

Mūsų visų gerovė per sekan
čius trejus metus priklausys 
nuo ,to, kaip miesto savivaldy
bės kontrolieriai atliks savo pa
reigas. Kas eis tas pareigas ir 
tvarkys mokesčių mokėtojų su
dėtus milijonus dolerių? Ar jos 
teks tikrai tinkamiems žmo
nėms, ar visai nepasiruošu- 
siems eiti tas atsakingas parei
gas ir bus tik mokesčių mokėto
jų dovana netinkamiems parei
gūnams?

George Ben pasirūpins atsa
kinga miesto lėšų kontrole, ta
pęs miesto kontrolieriumi. Tai 
asmuo, kuris neduoda jokių pa
žadų už politinę paramą. Jis sa
vo patirtimi prisidės prie suda
rymo tokios miesto administra
cijos, kurioje pagrindines po
zicijas užims tiktai patikimi, nu
sipelnę ir pajėgūs asmenys.

George Ben jau Įrodė, kad 
yra pasiruošęs bei tinkamas 
šioms augštoms savivaldybės pa-

reigoms. Jis yra advokatas, tu
rįs gerą vardą ir daug laiko pa
skyręs globai pagalbos reika- : 
lingu žmonių. Jis yra Ontario 
provincijos parlamento narys, 
išrinktas Bracondale apylinkė
je. Prieš tuos rinkimus jis buvo 
dvejus metus Toronto ir Metro 
tarybų narys. Savo politinėje 
veikloje jis stengėsi kiek tik 
galėdamas tarnauti viešajai ge
rovei, nepaisydamas asmeninės 
savo karjeros. Tam reikėjo drą
sos, nes dėlto jis dažnai susi
laukė aštrių puolimų ir neteko 
įtakingos paramos.

Mūsų nuomone, George Ben 
yra puikiai pasiruošęs būti kont
rolierium — tvirto charakterio, 
sąžiningas ir kompetentingas.

Dalyvaudamas viešajame gy
venime, jis rūpinosi, kad būtų 
priimti pažangūs įstatymai sa
vivaldybių ir provincinio gyve
nimo srityse. Jis yra drąsiai pa
sisakęs svarbiaisiais miesto ir

ir nesa
me labai gausi grupė, visdėlto 
daugelis kandidatų lietuvių bal
sais yra susidomėję. Nevienu at
veju jų balsai gali turėti lemia
mos reikšmės. Pasirinkimas dide
lis — kandidatų sąrašas ilgiau
sias. Neįmanoma čia visų išvar
dinti. Norime betgi atkreipti lie
tuvių dėmesį į tuos kandidatus, 
kurie suinteresuoti lietuvių bal
sais ir yra kreipęsi į “T. žibu
rius”.

Wiliam L. Archer, kandidatas 
į burmistrus, yra advokatas, dir
bąs miesto savivaldybėje jau eilė 
metų kaip tarybos narys ir kont
rolierius. Jis siekia sumažinti mo
kesčius namų savininkams, page
rinti miesto eismą, gražinti mies
to išvaizdą, taupiai naudoti lėšas. 
Lietuviams jis gerai pažįstamas 
— nekartą dalyvavo lietuvių 
šventėse.

Gruodžio 5-ta
perrinkite

KONTROLIERE

MARGARET

CAMPBELL, Q.C
AŠ REMIU PASKYRIMĄ LĖŠŲ LIETUVIŲ SENELIŲ NAMAMS!

Vėl išrinkite gruodžio 5-tę

LAMPORT
Allan A.

KONTROLIERIUS

I"Jis Jums daugiausiai padės

Tony O'Donohue su savo šeima. 
■■ Jo žmona yra lietuvaitė Aldona 

Gvoždoitytė. Jų sūnus - Danukas.

provincijos klausimais. Išrink
tas į kontrolės tarybą, jis būtų 
savarankiškas — nesilenktų 
partijos mašinerijai. Balsas už 
jį — būtų prasmingas balsas.

Mes kviečiame jus balsuoti 
už George Ben.

Piliečių komitetas — 
George Ben j kontrolierius!

(skelb.)

TONY
O’DONOHUE

rijos, vedęs lietuvaitę, dalyvau
ja lietuvių parengimuose; dirba 
miesto tvarkymo srityje; jaunas, 
energingas, pasiryžęs kovoti už 
mokesčių sumažinimą, statybos 
plėtimą, eismo gerinimą, moder
nų miesto planavimą ir t.t.

Jerry Wilk — kandidatas į al
dermanus 5-toje apylinkėje; uk
rainietis, CHIN radijo progra
mos “This Land is Our Land” 
vedėjas; aktyvus miesto organi
zacijų veikėjas, verslo organiza
cijų narys. Kanadon atvyko 1947 
m. Siekia miesto apleistų rajonų 
pertvarkymo, miesto aikščių įren
gimo ir t.t.

Kandidatų sąrašuose skelbiama 
ir.Mrs. Alice Maigis, kuri jau ant
rą kartą kandidatuoja į švietimo 
komisiją penktoje apylinkėje. Tu
rimomis žiniomis, ji yra komunis
tinio “Liaudies Balso” šalinin
kė, priklausanti Sūnų ir Dukte
rų draugijai. “Liaudies Balsas” 
ją vadina “drauge”, “žinoma vei
kėja tarptautiniame moterų judė
jime.” Aišku, tas judėjimas yra 
prokumunistinis. A. Maigienė gi
musi Britanijoje iš lietuvių tėvų, 
Kanadon atvykusi po II D. karo.

Pagal čia pateiktas informaci
jas ir pagal skelbimuose nurody
tas pagrindines kandidatų idė
jas lietuviai balsuotojai galės ati
tinkamai orientuotis. R. Inf.

yra 
veiklus verslo žmogus ir visuo
menininkas, dalyvaująs daugely- 

civilinių organi- 
Canadian Legion, 

Masonic Order, Military Institu
te ir kt. Savo patirtimi jis nori 
būti naudingas Toronto gyvento
jams.

Herbert Orliffe — kandidatas 
į kontrolierius, dirbąs jau 20 
metų savivaldybėje kaip kontro
lierius, aldermanas, patikėtinis. 
Gimęs Britanijoj, teisės mokslus 
baigęs Toronte, advokatas nuo 
1929 m. Siekia pagerinti miesto 
eismą, įkurdinti daugiau pramo
nės, peržiūrėti nuosavybių įver
tinimą, pertvarkyti kanalizacijos 
sistemą, pagreitinti pigiųjų butų 
statybą...

Bill Boytchuk — kandidatas į 
aldermanus 7-toje apylinkėje. Jis 
yra ukrainietis, katalikas, “dy- 
pukas”, iš profesijos chemikas; 
veiklus sporto organizacijose, bu
vo National Soccer League, Ont., 
pirmininku. Jis domisi miesto rei
kalais ir yra paslaugus savo apy
linkės žmonėms, ypač lietuviams.

Ben Grys — kandidatas į al
dermanus 7-toje apylinkėje. Pra
ėjusiuose rinkimuose buvo išrink
tas aldermanu ir dabar siekia per
rinkimo. Buvo miesto viešųjų 
darbų ir viešosios gerovės na
rys.

lyje karinių 
zacijų, kaip

Bill Dennison, iki šiol buvęs 
kontrolierium, turi daug patyri
mo ūkinių miesto reikalų tvar
kyme. Jis daug prisidėjo prie 
nutarimo leisti balsuoti savival
dybės rinkimuose visiems suau
gusiems piliečiams. Ateityje ža
da rūpintis mokesčių sumažini
mu namų savininkams.

Phillip Givens, ligšiolinis bur
mistras, yra pasižymėjęs savo 
veiklumu tvarkant bei atstovau
jant miesto reikalus. Jis savo ak
tyvumu siekia pakelti ekonomi
nį ir kultūrinį miesto lygį. Bū
damas ateivių tėvų sūnus, jis ge
rai supranta miesto ateivių po
reikius. Savo kelionėse po Euro
pą studijavo tenykščių miestų 
tvarkymą ir planuoja tas žinias 
panaudoti Torontui.

George Ben, lietuviams gerai 
žinomas advokatas, turįs patyri- , 
mo ir miesto, ir politinių reika
lų tvarkyme, kandidatuoja į kont
rolierius. Jis yra slovakų ateivių 
sūnus, puikiai supranta tautinių ' 
grupių reikalus. Prieš tapdamas 
teisininku, jis tarnavo aviacijo
je ir gavo lakūno specialybę.

Margaret Campbell, iki šiol 
buvusi miesto kontroliere, vėl . 
kandidatuoja.į tas pačias parei
gas. Ji yra advokatė — imigraci
jos, šeimos, nuosavybės klausimų | 
specialistė. Miesto savivaldybėje 4 
dirba kaip kontrolierė nuo 1965 
m., o kaip tarybos narė — nuo 
1962 m. Ji yra aktyvi visuomeni
ninke bei moterų klubų veikėja.

LONDON, ONT.
“KARAS” DĖL VANDENS FLORI- 

DAVIMO eina jau visas pusmetis nuo 
to momento, kai pasklido žinia, kad 
šiuo klausimu rinkėjai turės pasisa-- 
kyti per gruodžio 5 d. įvykstančius 
miesto rinkimus. “Už” agituojantieji 
spaudoje rašo: pasitikėkite gydytojais 
ir šiuo klausimu, kaip jūs jais pasi
tikite ir kitais sveikatos klausimais. 
“Prieš” pasisakantieji pateikia -dau
giau konkretizuotus klausimus, k.t.: ar 
yra bent vienas mokslininkas galuti
nai ištyręs tą reikalą ir ar jis gali 
užtikrinti, kad su vandeniu paimtas 
floridas per ilgesnį naudojimo laiką 
nepakenks suaugusiojo žmogaus svei
katai, ypač jo kaulams? Kodėl anks
čiau vandepį floridavusieji miestai po i 
kurio laiko nuo tos praktikos atsisa-! 
kė? Kodėl Švedijos augščiausias teis
mas pasisakė prieš vandens floridavi- 
mą? Ar floridavimą propaguojantieji 
asmenys ir institucijos negauna iš 
aliuminijų gaminančių bendrovių sa
votiškų “dovanų”? Jei tai yra susirū
pinimas vaikų dantimis, o ne pelno 
reikalas, kodėl taip karštligiškai no
rima primesti gerti neskanų vandenį 
ir tų dar neištirtų chemikalų varto
jimą visiems, kai vaikai florido gali 
gauti lašų ar tablečių formoje? Tab
letės atsieitų daug pigiau ir suau
gusių sveikata nebūtų išstatyta savo
tiškam bandymo pavojui. Neteko pa
stebėti, kad kas į šiuos aiškiai for
muluotus klausimus duotų bent vie- 
ną konkretų atsakymą. Ir toliau agi- paskelbtas pranešimas, 'kad sesi- 
tuota bendromis frazėmis. Vienas nu- ja praėjusi “pilnutinėje harmo- 
rodo atsitikimą, kad karvė, užėdusi nijoje”, tačiau Varšuvos oficio- 
didesni kiekį florido, tapo visai luo- Ze “Trybuna Ludu” pasirodė 
ša. Kitas sako, kad gydytojai gauna straipsnis, kuris konstatavo SU- 
duomenis iš mokslinių tyrinėjimo pratimo stoką

dar labai mažai ištirtas Trečias pa- mokėjimo doleriais ar auksu gar- 
teikia prieš 4 metus skelbtus Toron- t^’
to duomenis: tloridavimo .taiso iren-. %a ^ga^n
girnas metropoliniam Torontui, su-
naudojančiam 190 milijonų galionų v rinkose ir privalome- 

: vandens per diena, kainuotu sovietais P P
ir, be to, dar kasmet tektų sumokėtu 
$165.000 už chemikalus, aptarnavimą 
ir kt. Tuo tarpu tabletės visiems vai- 

; kams per metus kainuotų tik $26.000! 
’ Taigi, tablečių atveju kasmet būtų 
1 sutaupyta apie $140.000 ir atpultų

Mažiausia televizija
Londone vykstančioje radijo ir 

televizijos tarptautinėje parodo
je išstatytas britų gamybos ma
žiausias pasaulyj e tele vizi j os pri
imtuvas. Jis lengvai telpa į vie
nos rankos delną, turi 15 colių 
teleskopinę anteną ir dviejų co
lių pločio ekraną. Tokių mažų 
aparatukų t i k imasi pagaminti 
1.000 per mėnesį ir pardavinėti 
po $150. Juos gamins 1962 m.

[ įkurta viena Cambridge bendro- 
I vė, kurią suorganizavo 26 m. am

žiaus išradėjas Clive Sinclair. 
Aparatuko sistema turi 30 tran
zistorių, srovę ima iš šešių mažy
čių baterijų.

• JAV už $25 milijonus iš V. 
Vokietijos perka prieštankines 
vokiškas 20 mm patrankėles HS 
820, kuriomis per minutę galima___ _
iššauti 1000 kartų. Sakoma, kad $150.660 įrengimo išlaidų! Tad kam 
šį užsakymą Ameriką privertė jieškoti pragaištingo išlaidumo, kuris 
padaryti sovietai, 1961 m. savo dar labiau iškeltų ir taip jau labai 
tankus apginklavę panašaus grei- didelius nuosavybės mokesčius? D.E. 
čio patrankėlėmis.

■ ■ m—į * CLEVELAND, OHIO
J PROF. ST. 8ALKAUSKIO SUKAK

TIES MINĖJIMAS. Gruodžio 4 d. 
(sekmadienį) “Ateities” klubas ren
gia prof. Stasio Šalkauskio 25 metų 
mirties sukakties minėjimą. (St Šal
kauskis mirė 1941 m. gruodžio 4 d.). 
Apie velionį ir jo ideologiją kalbės 
A. Kasulaitis.

Prof. St Šalkauskis savo giliu mąs-yra miesto inžinierius, gerai pažįstus Toronto gy

ventojų reikalus, ateivis iš Airijos. Jis yra jaunas,, 

energingas veikėjas, nuoširdus lietuvių bičiulis.

Išrinkite jį aldermanu
Penktoje apylinkėje Ward 5
Gruodžio penktą dieną

krikščionis ir demokratas, nuoširdus

jas reikia įgyvendinti, o tam tikslui 
reikia jas visuomenei priminti, jas 
populiarinti. Tad Klevelando ateiti
ninkai gerai daro pagerbdami tą didį 
lietuvį.

tu pasekti visos lietuvių kolonijos Va-

GRUODŽIO 5-JĄ 
IŠRINKITE

E N N I S 0
UŽ ATLIKTUS DARBUS

N
DENNISON: kovoja už žemesnius mokesčius, nes jis 

vertina mokesčių mokėtojų doleri.
DENNISON: vadovauja kovai, kad namų savininkams būtų sumažinti 

mokesčiai per 5 metus namų pagerinimui.
DENNISON: laimėjo, kad būtų suteikta teisė visiems piliečiams 

. balsuoti miesto valdybos rinkimuose.

Šį kartą BURMISTRU (Mayor)

Sugebėjimas, nuoseklumas, energija 
ir nuoširdumas

Reikalauja aukso iš 
Maskvos

Rytų Europos valstybės — so
vietų satelitai—vis atkakliau rei
kalauja, kad Sovietų Sąjunga už 
prekes ir patarnavimus mokėtų 
doleriais arba auksu. Tas reika
lavimas buvo oficialiai iškeltas 
bankinės tarybos sesijoje. Toji 
taryba yra Savitarpio Ekonomi
nės Pagalbos Tarybos arba Ko- 
mekon’o sudėtinė dalis.

Nors sesijai pasibaigus buvo

UŽ PAŽANGĄ 
PASTOVUMĄ 
PATYRIMĄ

PERRINKITE

KONTROLIERIŲ

X I 0RLIFFE, Herbert
I Q.C.

Balsuokite ir išrinkite

4

Komiteto įstaiga —
1117 Dundas St. W., 

tel. 532-2841, 532-2842

Balsuokite už energinga ir pa
tyrusį atstovavimą apylinkėje
Balsuokite už žmogų, kuris gy
vena 7 apylinkėje ir žino jūsų 
problemas.
Balsuokite už žmogų, kuris pa
sižada patarnauti nuo rinkimų 
iki kitų rinkimų 7 apylinkėje.
Jis yra pirmas balsavimo korte-

ALDERMANU 5-TOJE TORONTO 
APYLINKĖJE (WARD)

WILK, Jerry

7-toje APYLINKĖJE (Ward) 
rinkite ALDERMANU

BOYTCHUK, WILLIAM I X
RINKIMŲ DIENA: PIRMADIENIS, GRUODŽIO 5. 
BALSAVIMO VALANDOS: 10 V. R. — 8 V. V.

GRUODŽIO 5 balsuokite už

Tai jūsų kandidatas 

— geriausias pasirinkimas

Pažangus... patyręs... pastovus

Gruodžio 5 d.
BALSUOKITE IR PERRINKITE

oldermonų

X Ben GRYS

WARD 7
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TORONTO MIESTAS, FOREST HILL
IR SWANSEA MIESTELIAI

MIESTO SAVIVALDYBES RINKIMAI
JAUNIMO

rymo

BALSAVIMAS IŠ ANKSTO

CENTERE buvo sureng- 
o menininko A. Kerio, 
aroda. Trumpoje atida- 
moję kalbėjo Gintautas 
r, ir svečias iš Australi-

Pranešama, kad pagal Ontario Municipal Board nuostatą balsavimas vyks prieš 
laiką

MIESTO ROTUSUE (City Holl) COMMITTEE ROOM NO. 1 
KETVIRTADIENI PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ 

1966 m. gruodžio mėn. 1, 2, ir 3 dienomis
Balsavimo būstinė bus atidaryta kasdien nuo 12 v. dienos iki 8 v. v. Balsuoti gali tik asme
nys, įteikę pareiškimą balsavimo metu ir nurodę, kad reguliarią balsavimo dieną numato 
išvažiuoti iš miesto, išvykti ligoninėn arba būti rinkimą pareigūnais, kurie, dėl savo įsi
pareigojimą negalės balsuoti savo apylinkėje. Taipgi galės balsuoti ir tie, kurie dėl religi- 
nią motyvą būtą sulaikyti nuo balsavimo nustatytą dieną, būtent 1966 m. gruodžio 5, bet 
turį teisę balsuoti savivaldybės rinkimuose. Visi minėti asmenys gali balsuoti prieš nustaty-

Toronto, 1966 m. lapkričio 28 d.
C. E. NORRIS 

City Clerk and Returning Officer

pybos darbai neseniai kabojo toje pa
čioje salėje. G. Sabataitis 'savo žo
dyje suminėjo ir naujuosius A. Ke
lio leidinius, pasirodžiusius parodos 
atidarymo dieną. Tai ‘Tortofolio ’66” 
— 64 nuotraukų rinkinys (su Bruno 
Markaičio, SJ, ir Balio Chomskio Įžan
gomis) ir “Photographs/Algimantas 
Kezys, S. J.” — puošnus Loyolos uni
versiteto leidinys su 68 rinktinėmis 
nuotraukomis.

DaiL L. Urbonas pasistengė atsa
kyti į klausimą — ar fotografija yra 
menas? Kalbėtojas nurodė aplinkybes, 
kuriose daryta fotografija gali būti 
meno kūrinys. Jis čia teigė, jog tai 
priklauso nuo fotografo ir jo išgyve
nimų fotografavimo laiku. Pas A. Ke
ri esą gausu kūrybinio elemento.

ši A. Kerio paroda atrodė kiek bran-
b desnė už anksčiau buvusias. Įdomu,

žada pasirodyti 1967 m. pradžioje; 
apims visą 1966 m. bibliografiją, nors 
vienas 1966 m. numeris buvo paruoš
tas velionies Ružancovo ir buvo at-

SAVIVALDYBĖS RINKIMAI 1966 METŲ GRUODŽIO 5 DIENĄ

TORONTO, FOREST HILL IR SWANSEA MIESTELIAI

PRANEŠIMAS BALSUOTOJAMS
BALSAVIMO VALANDOS 10 V. R. IKI 8 V. V

Visi rinkikai prašomi balsuoti prieš 5 v. p. p., kad būtą išvengta susigrūdimo bal

savimo būstinėse. Todėl prašome nelaukti spūsties meto (5 v. p. p. iki 8 v. v.) ir bal

suoti prieš tai.

kad fotografas savo objektyve yra už
fiksavęs daugelį negražių ir papras
tų vaizdų, tačiau iš kuklaus turinio 
sugebėjo išspausti nemaža vertingų 
sulčių. Jo paveiksluose nematyti gra
žių moterų, puikių pastatų, darnių li
nijų. Bet tai nėra minusas, o tik pliu
sas darbų kokybei.

Dabar mūsų tautiečių namų sienas 
gali puošti ne vien tik dailininkų pa
veikslai, bet ir A. Kerio meniškos fo
tografijos. Nemaža jo darbų buvo nu
pirkta ankstesnių parodų metu. Rei
kia tikėtis, jog ir dabar mūsų tautie
čiai papuoš savo butus naujomis A. 
Kerio fotografijomis, kurios šį kartą 
yra įvertintos vienoda kaina — po 50 
dol.

Pokalbyje su dr. Ašokliu paaiškė
jo, jog darbas vyksta gana sklandžiaL 
Iš velionies Ružancovo artimųjų visa 
medžiaga buvo perimta rugsėjo mėn. 
pradžioje. Perimant neberasta kaiku- 
rių laikraščių iŠ velionies Ružanco
vo ligos laikotarpio. Tai pasunkina 
svarbesniųjų straipsnių suregistravi- 
mą. Taip pat kaikurie laikraščiai ir 
leidyklos nepaiso prašymų leidinius 
siųsti naujuoju adresu (1347 S. 48 SL 
Cicero, I1L 60650, USA) ir dabar ne
gaunama dalies leidinių. Dr. Z. Ašok
lis tikisi, jog artimoje ateityje bus 
išgirstas L. B. Tarnybos balsas ir ne
reikės leidinių “medžioti” įvairiais 
būdais.

Dr. Ašokliui bibliografinis darbas 
yra nauja sritis, tačiau su ja gero
kai spėjo susipažinti ir didelių sun
kumų neužtinka, šio darbo, kaip pats 
sakosi, ėmėsi tik bėdos atveju, ki
tų prispirtas, šiaip įvairių užsiėmimų 
jis ir taip turi nemaža: mokytojau
ja šv. Antano par. pradinėje mokyk
loje (lituanistinėse klasėse) kasdie
ną, šeštadieniais dirba Cicero augšt 
liet, mokykloje, be to, yra lietuvių 
Fondo valdybos sekretorius. Anksčiau 
jis yra buvęs LB Cicero apyL pir
mininku.

Manitobos etninio meno komi
teto dėka buvo surengtas tauty
bių festivalis ir balius Winni- 
pege. (C. Semchuchym yra tas 
pats asmuo, kuris pereitą vasa
rą pasirūpino, kad “Gyvataro” 
tautinių šokių grupė pasirodytų 
Reginoje, Sask. ir grįždama ga
lėtų sustoti Winnipege.) šis tau
tybių festivalis įvyko lapkričio 
12 d. “International” klubo salė
je. Vakarą atidarė pats Manito
bos gubernatorius Hon. R. S. 
Bowles su ponia. Jis įėjo škotų 
muzikos lydimas, o po jo sekė 
kiti valdžios ir atskirų tautybių 
atstovai. Tuoj pat pasirodė pir
mieji kanadiečiai — indėnai su 
savo šokiais, dainomis ir būbnų 
muzika. Po to sekė bendri šokiai, 
į kuriuos buvo įterpiama atski
rų tautybių pasirodymai. Progra
moje dalyvavo 13 tautų su savo 
tautiniais šokiais. Gražiai pasiro
dė vengrai su “čardas” šokiu, į 
kurį vėliau buvo įtraukta visa 
publika. Taip pat ir filipiniečiai 
atliko ne tik įdomų, bet ir pavo
jingą šokį: du šokėjai vikriai šo
ko tarp daužomų viena į kitą ir
grindis bambuko lazdų. Paminėti
nas italų šokis “Tarantela” ir sa
votiškai įdomiai nuobodus japonų 
šokis. Šiam vakarui iš Reginos at
vykusi solistė padainavo tris ru
muniškas dainas.

Lietuvių jaunimo grupė turėjo

šokti labai vėlai — paskatiniai, 
bet publikos buvo maloniai su
tikti: visi plojo į taktą, kai buvo 
šokamas “Malūnas”, šokėjai, kad 
ir pavargę; bet taip gražiai įver
tinti, pašoko ir antrą šokį “Gy- 
vataras”, nors jau ir vidurnaktis 
buvo čia pat. Atrodo, publikai 
patiko, kad lietuvių šokiai buvo 
greito tempo ir taip pat, kad gro
jo savas akordeonistas. Kitos gru
pės šoko pagal pianino arba mag
netofoninės juostelės muziką. Vo
kiečių gnipė turėjo tik 4 šokėjus. 
Išsikalbėjus su vienu iš jų, paaiš
kėjo, kad neįmanoma rasti žmo
nių, kurie sutiktų prisidėti prie 
betkokio reprezentacinio darbo. 
Tuo tarpu vokiečių grupė Mani- 
toboje yra, berods, antra savo 
skaičiumi po ukrainiečių! Šis fes
tivalis yra pirmas tokio masto, 
bandymas Manitobos provincijoje 
ir buvo gana įdomus. Dalyvavo 
daug publikos ir programos da
lyvių, taip kad didžiulė 1000 žmo
nių salė buvo pilnutėlė. Teko gir
dėti iš rengėjų, kad kitiems me
tams planuojami dar didesni ir 
įdomesni šios rūšies parengimai.

Ev. f.

• Buvusio V. Vokietijos kanc
lerio Konrado Adenauerio vardu 
Izraelyje yra pavadintas vienas 
miškelis Judėjos kalnuose, kur 
žydai jo atminimui pasodino 
tūkstantį gėlių.

JEI BOTUMĖTE PAKEITĘ SAVO GYVENAMĄ VIETĄ šiais metais ir jūsų pavar

dė nebūtų įrašyta balsuotojų sąraše naujosios vietovės, turėtumėte atkreipti dėmesį į 

tai, kad jūsų pavardė gali būti dar įrašyta senojoje vietovėje, kur galite balsuoti.

BALSAVIMO BŪSTINĖS: visų rinkiminių apylinkių ir balsavimo būstinių ribos 

yra pakeistos. Balsuotojai prašomi įsidėmėti, balsavimo būstinės vietą, nurodytą ant 

atvirukų, išsiuntinėtų visiems balsuotojams. . ~

Toronto 1966, gruodžio 2. C. E. NORRIS 
City Clerk

TORONTO MIESTAS, FOREST HILL 
IR SWANSEA MIESTELIAI

MIESTO SAVIVALDYBES RINKIMAI

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINĖ TAR
NYBA, neseniai paminėjusi 20 metų 
gyvavimo sukaktį, iš Danville mies
telio (apie 150 mylių nuo Čikagos) 
perkelta į visai Čikagos pašonėje 
esantį Cicero miestą. Mirus vedėjui 
A. Ružancovui, reikėjo jięškoti nau
jo vedėjo, kuris perimtų šį sunkų ir 
nedėkingą darbą. Toks buvo rastas 
dr. Zenono Ašoklio asmenyje, kuris 
sau į talką pasikvietė dar du žmo
nes: Jadvygą Maldeikienę ir Joną Va
laitį — taip pat Cicero gyventojus. 
Pagrindinis šių žmonių darbas yra 
išeivijoje išeinančių leidinių bei 
svarbesniųjų straipsnių registravimas, 

r “Knygų Lentynos” paruošimas ir iš
leidimas. “Knygų Lentyną” ir toliau 
žada finansuoti JAV Kultūros Fon- 

f das. Dabar ir pati L. B. Tarnyba 
veiks tiesioginėje Kultūros Fondo ži
nioje. Taip pat žada būti ir daugiau 
pasikeitimų. Vietoje 4 kartus metuo
se pasirodančio biuletenio (tokio daž-

1966 M. GRUODŽIO MEN. 5 D.
SPECIALUS PRANEŠIMAS NAUJIESIEMS KANADOS PILIEČIAMS

IR ASMENIMS PER KLAIDĄ NEĮRAŠYTIEMS Į BALSUOTOJŲ SĄRAŠUS

Asmenys, kuriu pavardė neįtraukta į balsuotoją sąrašus todėl, kad jie nuosavybės surašymo 
lape pažymėti "alien" (svetimšaliai) Toronto mieste, Forest Hill ir Swansea miesteliuose, 
gali gauti teisę balsuoti, jei turi pakankamą įrodymą savivaldybės raštininkui, kad jie nėra 
"alien" -— svetimšaliai. Pastaba: tai liečia asmenis, kurie taip atžymėti nuosavybės sura
šymo lapuose. Balsavimo teisės pažymėjimus galės gauti asmenys, kurie atneš į rotušę mies
to raštininko įstaigai savo pilietybės dokumentus.
Žmona arba vyras turinčio teisę balsuoti asmens, kurio pavardė nebuvo įrašyta savivaldybės 
balsuotoją sąraše (jeigu jis arba ji nebuvo kitu būdu diskvalifikuoti), taip pat ir kiekvienas 
asmuo, kurio pavardė įrašyta Toronto miesto, Forest Hill bei Swansea miestelią nuosavybių 
sąrašuose, bet per klaidą nepažymėta balsuotoją sąrašuose, — gali gauti pažymėjimą bal
suoti kreipdamiesi į savivaldybės raštininką.
Prašymai minėtiems pažymėjimams gauti bus priimami miešto raštinėje City Hali, Toronto, 
kiekvienu metu darbo valandomis arba šeštadienį, gruodžio 3, nuo 9 iki 5 v. p. p.

Toronto, 1966 m. lapkričio 28 C. E. NORRIS*
Returning Officer

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

ČIKAGOS AMERIKIEČIŲ SPAU
DA daug rašė apie neeilinę vagystę, 
kurios metu iš Čikagos Meno Insti
tuto buvo pavogtas pusės milijono 
vertės Coreggio paveikslas ‘‘Madona 
su Kūdikėliu ir šv. Jonu”. Sis paveiks
las tuojau buvo surastas netoli insti
tuto esančiame parke, bet gerokai ap
gadintas. Amerikiečių spauda, ryšium 
su šia vagyste, dažnai minėjo ir lie
tuvio Alfredo Jakšto kaip instituto 
konservatoriaus pavardę, kuris dabar 
pradės restauruoti apie 450 metų se
numo paveikslą. A. Jakštas, kuriam 
šiemet sukanka 50 m. amžiaus, yra 
gimęs Amerikoje. Jo tėvai yra atvy
kę iš Lietuvos ir dabar gyvena Mia
mi mieste Floridoje. A. Jakštas, su
pranta ir skaito lietuviškai, tačiau kal
ba sunkiai. Čikagos Meno Instituto 
konservatoriaus pareigose yra nuo 
1961 m. Su Čikagos lietuviais jokių 
ryšių nepalaikė. Jo dabartinės parei
gos yra gana atsakingos ir reikalin
gos nemažų tolimesnių studijų, tyri
nėjimų. Minėtame institute iki gruo
džio 24 d. vyksta paroda, pavadinta 
“Turtai iš Lenkijos”. Ji surengta ry
šium su Lenkijos krikščionybės 1000 
metų sukaktimi; turi paveikslų, ku
rių autoriais yra senieji lietuvių kil
mės dailininkai.

SKELBKITĖS 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOS” — 
SKELBIMAS NAUDA DUOS!

SIŲSKITE PiNI- 
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

GRAMERC

MCGUINNESS
DIDELĖ PUIKIŲ KANADIŠKŲ 

GĖRALŲ GRUPĖ

— senas ir tobulai 
pagamintas

— gaivinantis kokteilis 
su jūsų mėgiamu mišiniu

TORONTO MIESTAS
. FOREST HILL MIESTELIS IR ..*

SWANSEA MIESTELIS

SAVIVALDYBĖS RINKIMAI
$50.00 premija

už apkaltinimų asmenų, mėginančių balsuoti 
kitų žmonių vardu

Remdamasis Toronto miesto nuostatu, sumokėsiu $50.00 
kiekvienam asmeniui, kuris patieks informacijų, vedan
čių j suėmimą ar apkaltinimą asmens, paprašiusio balsa
vimo kortelės kito asmens vardu savivaldybių rinkimuose 
savivaldybės ištaigoje ir tuo būdu nusikaltusio savivaldy
bių įstatymo taisyklei (g) 130 sekcijos.

Asmenys nusikaltę minėtam įstatymui, gali būti baudžia
mi kalėjimo bausme iki 6 mėnesių.

Per praėjusius rinkimus buvo suimti ir nubausti kalėjimu 
keletas tam įstatymui nusikaltusių asmenų.

C. E. NORRIS 
City Clerk

Toronto, 1966 m. gruodžio 2 d.

Federaciniam parlamentui bu
vo įteiktas įstatymo projektas 
pensijoms padidinti. Nuo 1967 
m. sausio 1 d. pensininkai, ku
rie neturi kitų pajamų šaltinių, 
gaus papildomus $30. Bendroji 
jų pensijos suma pakils iki 
$105. Šiuo metu pensijos mo-

karnos 69 m. amžiaus sulauku
siems kanadiečiams, o nuo sau
sio 1 d. amžiaus riba bus suma
žinta iki 68 m. Iš darbo atlei
džiami 65 m. amžiaus kanadie
čiai normalią valstybinę pensi
ją pradės gauti 1970 m.

• Lig šiol nereikalinga laiko
mas apendicitas gali turėti le-

ilgomis sergančių pacientų yra j 
turėję apendicito operacijas. Jų 
skaičius yra 4-5 kartus didesnis, į

James R. McVay, dirbąs vienoje 
ligoninėje Kansas City, Mo., pa

įteikiami gavėjui kaip PINIGAI per 
Bank For Foreign Trade Maskvoje. 
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU FIR
MA, TURINČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ PASLĖPTŲ 
RINKLIAVŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERSLE GA

RANTUOJA JUMS GERĄ 
PATARNAVIMĄ

Visos perlaidos pilnai garantuotos! 
ir apdraustos.

Turi Bankų Depart, leidimą ir ap-l 
draudą. Apsidraudę $20.000.00. Ofi I 
cialūs SSSR kvitai pasirašyti gavėjoj

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING, INC.
744 Broad St Newark, NJ.

ugščiausios kokybės rusų gamybos 
daiktai

SPECIALIOS

[naujos sumažintos švenčių kainos 
automobiliams. Galioja iki

1966 M. GRUODŽIO 15 D.
Pasinaudokite šia proga!

[VOLGA GAZ — 21R — $2.365.19 
[VOLGA GAZ — 21US — $2.553.70 
ĮmOSKVITCH 408E-5 vietų $1.954.88 
ĮMOSKVITCH 408 4 vietų $1.759.39 
Zaporozhets ____ ___ $ 957.6d
Arba siųskite MUMS DOLERIUI 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pasi-l 
rinkimui NAUJOSE SPECIALIOSE] 
DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
okio mokesčio už šį patama'

mūsų katalogų apie sen 
pasiūlymus, ypač Vakan 

kraštų produktų ir audinių.

GRAMERCY .įgf** 
118 E. 28 St. New York, N.Y

— reto senumo 
McGuinness gaminys

— pagamintas iš Niagaros 
sultingų raudonųjų vyšnių.

— pamėginkite jį su kavos 

puoduku po pietų

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

DISTILLERS
Ml M ICO, OMTARIQ
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Lietuviško romano problemas
PRANYS ALŠĖNAS

Toronto Akademikų Dr-ja daž
nai ir gražiai pasitarnauja vietos 
lietuviams akademikams ir ki
tiems visuomenės nariams, besi
domintiems kultūriniais ir kito
kiais klausimais, ruošdama pa
skaitas ir kviesdama įvairių sri
čių žinovus ■ 
tik iš Kanados, bet ir 
Lapkričio 19 d. buvo paprašytas 
atvykti iš Detroito chemijos dr._________________________
Kęstutis Keblys, kuris, šalia sa- prastų tokias lietuvių pastangas 
vo profesinio darbo, aktyviai do-j . . ,
misi ir literatūriniais klausimais. . ^°gau.s> be pųlsuo- į
Jis yra rašęs “Aiduose”, “Atei- Jančl° individo neįmanomas ro- 
tyje”, “Literatūrom lankuose” ir 
kitur; taip pat ir pats kuria gro
žinius dalykus. Už novelę “Veid
rodis” yra gavęs literatūrinę pre
miją. Iki 11 m. amžiaus jis gy
veno Šakiuose, o paskui — trem
tis Vokietijoj, kelionė Amerikon, 
studijos ir apsistojimas Detroi
te. Torontiečiams lietuviams jis 
skaitė paskaitą tema — “Lietu
viško romano problemos”.

100 romanų per 20 metu
Savo paskaitoj prelegentas kal

bėjo apie tremtyje lietuvių rašy
tojų parašytus romanus. Per tru
putį daugiau kaip 20 metų esą 
parašytą apie 100 romanų. Deja, 
paskaitininkas romanų derliumi

čiant juos į lietuviškas mokyk
las. Tas žmogus sakytų — “kvai
lystė”, o gal ir daugiau kaip 
kvailystė. Mat, jo tas reikalas ne-

nukenčia, negu didieji. Taigi, ir
• * * < •J 1 Xjunsę vyrauja kas nors kita, het HAIL. ALFREDAS JAKŠTAS vado-'čius. Archyvinė medžiaga siųstina 
ne žmogus Gal čia kaltas mūsų vau->a Čikagos meno instituto muzė- šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Ar-

i jaus paveikslų restauravimo skyriuichyvas, 5620 So. Claremont Ave., Chi- 
S^uo metu jis ruošiasi restauruoti kago, I1L 60636, USA

rašytojų dar permenkas literatū
rinis išsilavinimas, gal dar tebe- 
gyvenimas praeitimi ir slinkimas

- paskaitininkus S* Stų TįP.samprotavo 1946 m.
los, bet ir iš JAV-bių. I psichologiškai įžvalgus romanis- įf mūsiškiai Literatūros Lan- 
9 d. buvo paprašytas įas> ^įp atskleistų lietuviškąjį kai ’
)Je.trolV . en?J0S dr- gyvenimą, kad ir svetimtautis su- RAm,nai irritiiraiRomanai ir kritikai

Bendra lietuvių literatūros kul
tūrinė aplinka ir atmosfera ne

manas. Žmogaus atskleidimas - «labai patraukli. Ji, pasak J Gir- 
romano vertė. Stilius, kalbos gro-
žis, kūrinio kompozicija ir kt. F1?.^pdruomenej negali issilai- 
dar nepasako apie romano geru- ^£^1-^ure')al' '^’a’ Jullus. Kaupas 
mą bei jo vertę.

Mūsiškių recenzentų giriami ir. 
tokie romanai, kuriuose žmogus 
nustumtas pačion gilumon, bet 
tai'esanti klaida.

Tremties romanai
Kaip gi su mūsų tremties ne

manais? Jie nelabai skiriasi nuo 
kitų tautų rašytojų vidutinių ar
ba ir blogų kūrinių, kuriuose, 
svarbiausia, pasigendama žmo
gaus (apie šunis ir kates dar nie
kas nepradėjęs rašyti romanų). 
Mūsiškių kūrėjų romanuose yra

_ | irgi buvo tokios nuomonės. Neno- 
^ rėdami “žudjli” mūsiškės kūry- 
*?bos, mūsų kritikai giria vidutinę 

ir net blogą kūrybą. Todėl gera 
kūryba ir negali tarpti, nes ji 
skęsta vidutiniškumo jūroj. Pas 
mus įprasta skirstyti romanus į 
istorinius, buitinius, socialinius, 
psichologinius. Sakoma: “Čia gi 
istorinis, o ne psichologinis ro
manas!" Bet iš tikrųjų kiekvie
name romane reikėtų pirmiausia 

(įžvelgti, kaip atskleistas pats vis
ko karalius-žmogus!

Mūsiškiai kritikai vis randa už 
gerai vėp aortai i Viliau u. u Vi iiuiui .

nelabai džiaugėsi. Cituodamas žmonių, bet jie,\kaip personažai, ^ą rašytojus pagirti — 
________________________________________________ _______  “Aidus”, jis pabrėžė, jog tai kū-r ™ 
Solistė Roma Vilčinskai te - Mastiene, gruodžio 4, sekmadienį 4 v. nor^VVokySnfi atžvHgiubai mažai pažįstami, tarytum kai- 
p. p., koncertuos Hamiltono Jaunimo Centre___________________ nedidelė. Paskaitininkas teigė, | mynai kitos gatvės pusės, ku-

- jog mes pasaulinio garso rašyto-riuos matom tik žolę pjaunant d0 lietuviškos knygos 'skaityto-
• ’ 7’ ' • ’ >. ar kitokius darbus dirbant apie jus. čia prelegentas suminėjo

Kalbėtojas pripažino, kad ro.i namus, užrėkiančius ant vaikų vieną kitą tokį romaną. Esą, no- 
maninio žanro kūryba yra labai etc’ ' « tėtuši, kad mūsiškiai romanai bū-

Mes jų, kaip asmenų, nepažįs- tų bent tokie geri, kaip J. Jan-

neryškūs, pasakytume, nei kūrė- damas dialogas, gerai aprašyta 
I jui, nei knygos skaityojui. Jie la- aplinka ir t.t., bet neapžvelgia kū-

rimo visumos.
Blogų romanų rašytojai atbai-

GERTRUD VON LE FORT

Likimas
(Iš “žodžių dabarčiai”)

Praeiki, praeiki! Ošia drebančios girios.
Kaip šiurpus paukščių debesis nuo nematomos audros 
Nulekia žemės baimingas šešėlis.
Temsta, o kaip temsta visuos dangaus pakraščiuos, 
Net kai liejasi mėnuo, nėr akiai šviesiau, 
Ji mato tik verkiančią šviesą-------

O tačiau mes ne be pagalbos, kaip ta akloji žolė,
Kurią akli žirgai sutrypė kanopom:
Kas galėjo įvykti, su kuo mes nesutikom, 
Ko mes nesirinkom, ko mes nenorėjom, nesišaukėm?

Bet ne naktį ryškiai žibančiuos miestuos,
Kur tarias pasaulio galiūnai,
Slypi, kaip ir kiekvienas, likimo gimimas.
O bičiuliai, kokia trapi klaikybės jėga,
Kai ji atveria akis mūs gelmėse,
Kaip veikiai ji miršta be meilingos globos!
Bet vargas, kai ji sustiprėjus iš lopšio išsprūsta:
Iš visų mūsų gelmių lyg pasakos laiptais 
Kyla staiga į galybės viršūnes!

Nes mūsų dangiškasis Tėvas savo vaikams
Neužmeta aklo likimo, kaip senovės dievai —
Labai giliai yra Marijos paslaptis,
Toli šviečia Fiat, dėl kurio ją angelas klausė,
Tykiai, bet galingai skamba jis per visas kartas, 
Kiekvieną jų klausia angelas,
Ir kiekvienai jis stato karališką laisvą pasirinkimą: 
Išganymas ar pražūtis? Vertė A. Tyruolis

ALBINAS BARANAUSKAS

Naktis Vilniaus gatvėje
Vilniaus gatvėje mėnesiena kaip smuikai — 
Be galo pasiilgusiais balsais iš už geltonos upės, 
Balsais, it liūdnos priemiesčio siuvėjų iškabos. 
Ir perankstyvas šešėliuotas nujautimas 
Žvilgsnyje po mėlynomis blakstienomis, 
Kai obelys, nuleidę ant akių vualį, 
Tyliai ašarojo soduose pas tvorą.

dail. Corregio 450 metų senumo kū
rinį “Madona su Kūdikėliu ir šv. 
Jonu”, kurį gerokai buvo apgadinęs 
vagis. Paveikslas yra vertas mi
lijono. Tai rodo muzėjaus vadovybės 
pasitikėjimą neeiliniais lietuvių kil
mės dailininko gabumais. A. Jakštas 
yra gimęs 1916 m. Bostone, vedęs

jų lygio romano dar neturime.
Kalbėtojas pripažino, kad ro- 

i 
miglotai apibūdinama. Istorija ir . t_____- .
ateitis mūsiškę romanų kūrybą, tam, nors, jei kas paklaustų, pa- kaus “Paklydę paukščiai”, nors 
esą, įvertins ir iš minėtojo šimto sakytume, jog geri kaimynai. Jei-juose taip pat, trūkstą intrigos, 
gal atras dešimtį dėmesio vertų; 
kūrinių. Netgi ir apie 10% jų ką 
nors labai gerai pasakyti, esą/bū
tų perdrąsu. Be abejonės, nega
lima esą išbraukti ir likusių 90% 
kūrinių, kurie išvydo gyvenimo 
šviesą išeivijos dienomis, kaip 
mes negalim išbraukti iš mūsų 
kūrėjų tarpo tokių žinomų rašy
tojų, . kaip: N. Mazalaitės^ Alės 
Rūtos, J. švaisto ir daugelio ki
tų, nors jie gerų romanų ir nėra 
parašę.

Ko reikalaujama iš romano?
Kokie romano reikalavimai, 

ko iš jų tikimasi? Skaitytojai esą 
laukią skaitymo pramogos. Sklan
dus tiesioginis pasakojimas, gy
vas veiksmas — jiems beveik ir 
gana. Literatūriniu vertinimu to
kie reikalavimai taipgi nėra be
prasmiai, bet tikram romanui to 
permaža. Jeigu romanai tik lais
valaikio pramogai būtų skirti, ne
reikėtų apie juos nei kalbėti, nei 
diskutuoti. Juose reikia jieškoti 
gilesnio ryšio su gyvenimu. Dau
gelyje tokių knygų būna daug 
frazių, labai mažai įtikinamumo 
ir dar mažiau įžvalgos į patį žmo
gų. Pvz. pabandykim įsivaizduo
ti nelietuvį, stebintį mus, svetur

gu jie iš mūsų kaimynystės išsi- veiksmo. Gi atskirų vaizdelių su
keltų, be jokio gailesčio gal pa-. lipdytos, knygos nieko skaityto- 
sakytume: “tuščia jų”.

Esą, Baranausko “
jams neduoda, nes jose — jokios 

naiauauoAu Karklupė- mįslės, jokios atomazgos — nie- 
nu" Janina — gerai charakteri- i Taigi, jokio ir patrauklumo, 
zuota, bet ji nereali, netikroviš-,iš recenzijų bei kritikos;straips- 
ka. Alės Rūtos gydytoja Danguo- nių neįmanoma nuspręsti, kuri
lė Pušinienė, kaip savanaudė, ge
rai pavaizduota, bet neįsirėžianti 
skaitytojo pasąmonėn. J. Krali
kausko Mindaugo nužudymo pa
grindiniai personažai gerai apra
šyti, bet visdėlto nepagrindinai 
pajaunantys skaitytojo dėmesį — 
neišryškinti, romano veiksme jie 
ne patys stumiasi į priekį, bet 
yra autoriaus stumiami.

Daugelis mūsiškių romanų vaiz
duoja kurią nors epochą, bet jo
je žmogaus ar žmonių tarytum ir 
nėra — jie neatskleidžiami.

Alės Rūtos romanuose (“žvaigž
dė viršum girios” etc.), M. Ba- 
varsko “Klajūnuose” ir dar eilės 
kitų rašytojų romanuose persona
žai vaizduojami tik aplinkos pa
gyvinimui, bet ne žmogaus kaip 
tokio atskleidimui.

“Pragaro prošvaisčių” autorius 
V. Alantas panorėjo savam kūri
nyje pakovoti už pagonybės pra
našumą prieš krikščionybę; A. 

gyvenančius ir besitampančius, Baronas — norėjo įrodyti, kad 
kad ir su mūsų vaikais besiun- karuose mažieji žmonės daugiau

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KONCERTINĘ KELIONĘ R. Vo

kietijoj pradėjo Čiurlionio viduri
nės meno mokyklos choras, kuriam 
vadovauja A. Jozėnas. Koncertų se
rija numatoma Erfurte ir jo apy- 

lietuvaitę Valeriją Jevarauskaitę. Sva- linkėse. Kartu sų vaikų choru išvyko 
jojo tapti gydytoju, bet susidomėjo : 
menu ir studijavo jo istoriją, tapy
bos techniką, vartojamų medžiagų su
dėtį. 1941 m. pradėjo restauratoriaus 
darbą Isabella Stewart Gardner 
muzėjuje Bostone, 1945 m. perėmė 
vyr. restauratoriaus pareigas, o 1961 
m. persikėlė į Čikagos meno institu
tą. Paveikslų restauravimo jis yra 
mokęsis pas garsų šios srities spe
cialistą George Stout ir dabar jau tu
ri savo mokinių.

LEONARDO ANDRIEKAUS poezi
jos rinkinį anglų kalba “Amens in 
Amber” žada išleisti Stp. Zobarsko 
vadovaujama “Manyland Books” lei
dykla.

DR. ANTANAS KLIMAS skaitė pa-' 
skaitą Buffalo valstybiniame univer-j 
sitete apie lietuvių kalbą, kuri pra- j 
dedama dėstyti šiame un-te, pabrėž
damas jos savitumą ir daugeliui stu
dentų dar nežinomą faktą, kad ji ne
priklauso slavų kalbų grupei.

M. K. ČIURLIONIO MONOGRAFI
JĄ anglų kalba ruošia plataus pripa
žinimo susilaukęs meno kritikas Alek- 
sis Rannitas, jos išleidimu rūpinasi; 
specialus iniciatorių komitetas.

FOTOGRAFIJOS MENININKO AL
GIMANTO KEZIO, SJ, pastangomis 
Čikagoje buvo įsteigtas T.T. jėzuitų

ir II-V klasių mokinių smuikininkų 
ansamblis, vadovaujamas dėstytojo T. 
šerno.

JUOZO GRUODŽIO gimtinėje — 
,Rakėnų kaime, Zarasų rajone — bu
vo atidengtas paminklinis akmuo, ku
riame L. Žuklys iškalė bareljefą ir 
užrašą: “Šioje sodyboje 1834. XII. 20. 
gimė įžymus kompozitorius J. Gruo
dis.” Apie velionies gyvenimo ir kū
rybos kelią žodį tarė kompozitoriai — 
J. Karosas, J. Juzeliūnas, Kauno J. 
Gruodžio muzikos technikumo direk
torius V. Blūšius. Iškilmėje dalyvavo 
visa eilė kompozitorių — A. Račiū
nas, K. Kaveckas, K. Griauzdė, P. Ta- 
muliūnas ir V. Klova. Dalyvių tarpe 
tapgi buvo ir velionies žmona S. Gruo

dienė. Ta proga Antazavės kultūros 
namuose jo kūrinių koncertą surengė 
kauniečiai J. Gruodžio muzikos tech
nikumo dėstytojai.

PROF. DR. Z. JANUŠKEVIČIUS, 
Kauno medicinos instituto rektorius, 
dalyvavo New Delhi, Indijoje, įvyku
siame tarptautiniame kardiologų kon
grese. Jis padarė su kauniečiu medi
cinos daktaru A. Smailiu, paruoštą 
pranešimą, nagrinėjantį pavojingas 
širdies ligų komplikacijas.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS V su
važiavimo proga Vilniaus filharmoni-

Ruduo jau atėjo, netoli ir Kalėdos...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti. kokį dovanų siuntinį pa

siųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 

leidžiamu siųsti prekių koinoraščiu, kurį galite gauti kiekvienas nemoka
mai pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino ką reikėtų siųsti, 
siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1. (moteriškas)
Vilnonė apsiaustui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neperma

tomo japoniško nailono suknelei, 4 jardai, 2 poros vilnonių arba nailoni
nių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 šilkinė ska
relė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladinių saldainių.

$75.00.
RK2 (vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3% jardo vilnonė eilutei medžiaga, 2 nailono 

viršutiniai marškiniai, 2 poros vilnonių kojinių, 1 pora odinių pirštinių, 
2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokoladinių sal
dainių. $75.00.

Jungtinis siuntinys RK1 ir RK2 kainuoja $135.00.
Maisto siuntinys
4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, Vi sv. kakavos, 

2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėžė “neseafe”, 1 sv. saldainių, 1 sv.. razinkų, 1 
sv. cukraus, Vi sv. pipirų, % sv. šokolado.

$30.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun

tiniai: V—3, 10V4 jardo eilutėms medžiaga už $55.00; P-3, trims apsiaus
tams angliška vilnonė medžiaga už $60; N—4, 16 jardų nepermatomo nai
lono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS),

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo parašu 
patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruotos 
ir apdraustos.

421 HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND.
Atstovai: GAIVA, 3570 W. Vernon, Detroit, Mich.;
A. KUSINSKIS, 167 Cofledge^t Apt 2. Sudbury, Ontario;

Graži dovana
Naujas įnašas į vaikų literatū

ros lobyną — tai J. Narūnės Ka
lėdų pasaka vaikams, pavadinta 
“Snaigių karalaitė”. Knygutė 
iliustruota VI. Stančikaitės ketu
riomis spalvomis. Jos apimtis — 
20 puslapių, kaina $1.

Knygutės turinys aiškiai su
prantamas vaikams. Pasakos did
vyris — mažas, alkanas laikraš
čių pardavėjas Jonukas. Pradžia 
pasakos turi realistinį charakte
ri (Jonukas Kūčių vakarą parda
vinėja laikraščius), toliau — 
fantastinį. Jonukas sapne keliau
ja su snaigių karalaite į jos rū
mus, kur pergyvena žaismingų, 
vaikiškų nuotykių. Įdomią, pilną 
Įtempimo akciją pergyvens maži 
skaitytojai, galvodami — kas bus 
toliau ir pasidžiaugs ramiu pasa
kos užbaigimu, matydami Jonu
ką jaukiame mamos glėbyje.

Stilius aiškus, raidžių dydis ati
tinka skaitytojų amžių. Paprasta 
sakinių sudėtis paskatins vaikus 
skaityti ir pamilti šią knygutę. 
Tik būtų pageidautina knygutės 
gale pridėti paaiškinimus kaiku- 
rių žodžių, kaip — menė, ap
šerkšniję, apstulbo, ištryško, žė
rėjo. sutvisko, vadžios, kad vai
kai, turintieji mažesni žodyną, 
galėtų visai savarankiškai pasi
naudoti šia puikia knygute.

Autorė, meniškai aprašydama 
žiemos vaizdą, gausiai naudoja 
gražius palyginimus ir mažybi
nius žodžius. Tai visą pasaką da
ro nepaprastai švelnią ir “pasa
kišką”. Subtilios VI. Stančikaitės

Snaigių karalaite
ilustracijos atitinka pasakos 
rinį. Ši knygutė — tai graži 
ledinė dovana mūsų mažiesiems 
— tegu aplanko ji visus.

A. Abr.

tu- 
ka-

knyga gera, kuri bloga.
Padaryta pažanga

Visdėlto, nežiūrint visų trem
ties romano silpnybių, jis pra
lenkė Grušo “Karjeristus”, Si
monaitytės “Auštųjų Šimonių li
kimą”, Putino “Altorių šešėlius” 
ir kt. ankstyvuosius Lietuvos ra
šytojus, o pokariniai rašytojai 
Lietuvoj nedrįso visu savuoju 
“aš” pasireikšti.

Baigdamas paskaitą, K. Keb
lys užsiminė ir labai jautrų klau
simą: kurie tremties romanai ge
riausi? Nors niekas balsavimų tuo 
reikalu nėra organizavęs, bet pa
skaitininkas savo iniciatyva pa
rinko dešimtuką. Į pirmąjį ratą 
jis skyrė A. Landsbergio “Kelio
nę” ir A. Škėmos “Baltą drobu
lę”; į antrą —>■ Jonavičiaus (Aust
ralijoj) “Pakeliui i Atėnus”, J. 
Jankaus “Namą geroj gatvėj”, J. 
Gliaudos “šikšnosparnių sostą”; 
į trečiąjį ratą — V. Ramono 
“Kryžius”, M. Katiliškio “Miš
kais ateina ruduo”; į paskutinį 
ratą — J. Gliaudos “Ikaro sona
tą” ir A. Barono “Mėnesieną”. O. 
traukiant iki dešimtuko — gal 
Alės Rūtos “Kelias į kairę”. Dar 
į paminėtinų knygų eilę skirtinas 
A. Barono- “Sodas už horizonto”, 
J. Kralikausko “Titnago ugnis” ir 
kt. ' • i""iit

• 1960 m. JAV priešrinkimi
niame vajuje demokratų propa
ganda respublikininkų kandidatą 
į prezidentus R. Nixoną pavadi
no senų automobilių pardavėju, 
šiemetiniuose rinkimuose respu- 
blikininkai atsilygino demokra
tams, iškabindami prez. L. B. 
Johnsono portretą su atitinkamu

r t,

-.m

Jadvyga Paukštienė, Madona. Aliejaus tapyba. Autores 
kūrinių parodą Toronte rengia "Moters" žurnalas gruo
džio 3 ir 4 d. Prisikėlimo naujojoj salėj

a

*
t R

globojamas Lietuvių Foto Archyvas, | sa^ėje buvo surengtas naujų kū- 
kuriame telkiami ir saugojami atei-i™“1! koncertas, kuriame vilniečiai 
čiai vertingų nuotraukų negatyvai. | 
Perfotografavus eilę nuotraukų, jame 
jau yra sukaupta virš 500 negaty- ' 
vu apie lietuvių veiklą Š. ir P. Ame- ’ 
rikoje, Europoje ir netgi okupuoto
je Lietuvoje. Istorinės reikšmės tu
rinčias nuotraukas prašoma siųsti šiuo 
adresu: Lietuvių Foto Archyvas, 2345 
56th St., Chicago, Ill. 60636, USA. 
Perfotografavus ir pagaminus nega
tyvus, nuotraukos grąžinamos jų sa
vininkams.

DAIL. ANTANO VAIKŠNORO kū
rinius vertintojų komisija priėmė pa- 
rodon, kurią gruodžio 6 d. Niujorko 
Metropolitan muzėjuje rengia vadina
moji “American Watercolor Socie
ty”, norėdama atžymėti savo veiklos 
šimtmetį ir šios dailės srities 200 me
tų istorinę sukaktį.

DAIL. V. K. JONYNO kalėdinį at- 
vyruką ir šiemet išleido “Book of the 
Month” leidykla Niujorke. Lietuvis 
dailininkas jai jau yra sukūręs 14 
kalėdinių atvirukų, šiemetinėje lai
doje pakartojamas prieš keletą me
tų sukurtas V. K. Jonyno atvirukas, 
patekęs į populiariausiųjų — “Best 
seller” grupę.

“PRESS TELEGRAM”, Long Beach, 
Calif., dienraštis sekmadienio priede 
recenzavo “Manyland Books” išleis
tus lietuvių rašytojų kūrinius — Vyt. 
Tamulaičio “Nimblefoot the Ant” ir 
Al. Barono “Footbridges and Abysses”. 
Recenzentas pabrėžia V. Tamulaičio 
skruzdžių karo panašumą į dabarti
nius susirėmimus kovos lauke ir iš
kelia A. Barono knygoje slypinčią 
ironiją.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS, darbą pradėjęs Vokietijoje 1946 
m. lapkričio 19 d., atšventė veiklos 
dvidešimtmetį. Jo dabartinių darbuo
tojų gretas sudaro: direktorius Vin
centas Liulevičius, sekr. Stasys Sta- 
niškis, istorinės medžiagos inventori- 
zatorius Kazimieras Jasėnas ir bib
liotekos vedėjas Česlovas Grincevi-

“Concerto grosso”, F. Bajoro “Veiks
mažodžių siuita”, V. Barkausko “Kon
certiną keturioms kamerinėms gru
pėms”, B. Gorbulskio “Koncertą-fan- 
taziją obojui su simfoniniu orkestru” 
ir prof. A Račiūno “VI simfoniją”. 
Programą išpilė filharmonijos pučia
mųjų kvintetas, S. Soifeeckio vado
vaujamas kamerinis orkestras ir J. 
Domarko diriguojamas* simfoninis or
kestras.

KOMPOZ. VACLOVO PAKETŪRO 
naujausias kūrinys — siuita birbynių 
kvintetui buvo atlikta kompozitoriams 
neseniai atidarytuose Muzikos Na
muose Vilniuje. Kūrinys buvo įver
tintas teigiamai, pabrėžiant jo ne tik 
koncertinę, bet ir pedagoginę reikš
mę.

ALGIMANTAS STOŠKUS, Dailinin
kų Sąjungos taikomosios-dekoratyvi
nės dailės sekcijos biuro pirminin
kas, “Liter, ir Mene” pasakoja apie 
vitražistų pasiruošimus pasaulinei pa
rodai Montrealyje: “Dirbame ir tiki
mės, kad šį kartą mūsų vitražai toli 
peržengs šalies sienas. Pasaulinės pa
rodos Montrealyje tarybiniam pavil
jonui K. Morkūnas kuria vitražą “Him
nas darbui”, A. Garbauskas ir aš — 
vitražą “Tėvynė”. Jeigu įdomu — pas
tarasis kūrinys svers apie 5 tonas... 
šie darbai bus ypač storo stiklo (iki 
25 cm), labai sudėtingos metalo 
konstrukcijos, stiprios rišamosios me
džiagos. Kadangi jie numatyti ekspo
nuoti šviesioje patalpoje — stiklinia
me paviljone, mums reikėjo rasti ir 
atitinkamą naują vitražų sprendimą. 
Be to, G. Baginskienė kuria dekora
tyvinį vitražą paviljono kavinei, K. 
Valaitis — stambų metaloplastikos 
darbą. Parodoje, žinoma, bus ekspo
nuota ir daugiau lietuvių dailininkų 

• darbų. Tur būt, nereikia ir priminti, 
jog mūsų meno pasirodymas tokioje 
parodoje kelia labai atsakingus už
davinius.” V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos, 1966 spalis. Gau-. Sambūrio, Čikaga 1966. Minkštais vir- 

siai iliustruotas žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Vyr. red. Bern. Braz
džionis, leidėjas A. F. Skilius, adr. 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
90029, USA. šiame nr. paminėta Lie
tuvių Diena Toronte.

Vytis nr. 8, spalis. Lietuvos vyčių 
žurnalas anglų ir lietuvių kalbomis. 
Red. Irene Šankus, 2520 W. 68th St., 
Chicago, Ill. 60629. Tarp daugelio ko
mitetų adresų ir redaktorių pavar
džių pasigendama administracijos ad
reso. Paštas prašomas neįteiktus nu
merius grąžinti šiuo adresu: "Vytis”, 
1625 W. Marquette Rd., Chicago, Ill. 
60636. Ten turbūt ir yra administra
cija.

Ateitu nr. 7, rugsėjis. Lietuvių ka
talikiškojo jaunimo žurnalas, leidžia
mas Moksleivių Ateitininkų Sąjungos. 
Vyr. red. Skirmuntas Radvila. Metinė 
prenumerata — $5. Adm. adresas: 
5725 So. Artesian Ave., Chicago, DI. 
60629, USA.

Skautų Aidas nr. 7, rugsėjis. Lie
tuvių Skautų Sąjungos organas. Red. 
v.s. Antanas Saulaitis, adm. Kazys 
česna, 58 Providence St, Worcester, 
Mass. 01604, USA. Prenumerata — $4 
metams.

Jonas Balys, LIETUVIŲ LIAUDIES 
PASAULĖJAUTA. Pedagoginio litua
nistikos Instituto leidinys, finansuo
tas Lietuvių Tautinio Akademinio

šeliais, 120 psl., kaina $3. Galima 
gauti pas platintojus ar PL Institute, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, USA.

Prel. J. B. Končius, ATSIMINIMAI 
Iš BALFO VEIKLOS 1944—1964. Il
gamečio BALFo pirmininko šios or
ganizacijos veiklos apžvalga atsimini
mų formoj. Jos pobūdj išryškina pras
minga dedikacija: “šį savo darbą skL. 
riu laisvės kovų partizanams, kurie 
savo gyvybę aukojo Lietuvai, Sibiro 
tremtiniams, išėjusiems Golgotos kan
čių kelią, ir tiems aukso širdies ge
radariams, kurie savo duona ir pa
stoge dalinosi su vargo broliais, ne
šykštėdami nei lėšų, nei jėgų išblokš
tiems iš tėvynės pagelbėti.” Minkš
tais viršeliais, 404 psl., kaina $5. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 
West 63rd. St., Chicago, Hl. 60629, 
USA, 1966 m.

Saleziečių Balsas nr. 1-2, 1966 m. 
Leidžia lietuviai saleziečiai, redaguo
ja kun. Pr. Gavėnas, SDB. Adresas: 
Istituto Salesiano Lituano, Castel- 
nuovo Don Bosco, (Asti) Italy.

Eglutė nr. 9, lapkritis. Lietuviškas 
vaikų laikraštėlis, kuri leidžia Lietu
vių Kultūros Institutas, redaguoja ir 
administruoja Nekaltai Pr. Marijos

skiras nr. — 40 et Adresas: Imma
culate Conception Convent R. F. D.
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Mann & Martel
REALTORS

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

$1.900 {mokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūriais samas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

f10.000 jmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas "Šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski- užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
RONCESVALLES - WRIGHT AVE, 

$4.000 įmokėti, 7 kambariai, nau
jai atremontuotas, moderni vir- 

» tuvė ir prausykla, naujas šildy
mas; prašo $18.500.

DUNDAS - RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, mūrinis, 6 kam
bariai ir krautuvė “Cigar Store”. 
Ideali vieta, gera apyvarta. Pel
ningas ir garantuotas verslas.

HAVELOCK - COLLEGE, $10.000 
įmokėti, gerų plytų 3-jų butų, 14 
kamb. namas. Platus šoninis įva
žiavimas, 5 garažai, įrengtas kam
barys rūsyje ir prausykla. Geros

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

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai 
459 Roncesvalfes Ave. .Tel. LE 4-6602
Didelis pasirinkimas. Urmo kainos.
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt.

’ Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 4 v.p.p.

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:v

Pirm. 10-1.30 Ir 4.30-7
Antr.lO-IJO
Treč. uždarytas
Ketv. 10-140 ir 4.30-7
Penkt 10-130 ir 430-8
teft.9-12
Sekm. 930-1 

Per spalio mėnesį šėrai ir depozitai padidėjo $126,167.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias paidrinklmaa namų, fannq, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR & ARMADALE AVE., $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 dideli, 
gražūs kambariai per du augštus, mod. virtuvės, kiekviename augšte prau
sykla, vandeniu alyva apšildomas, rūsys baigtas, garažas, geroj vietoj, 
geras namas.
ANNETTE & EVELYN, $13.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 didelių kam
barių, didelės mod. virtuvės, 4 prausyklos, baigtas rūsys, vandeniu alyva 
apšildomas, garažas 9 pėdų įvažiavimas, didelis, gražus ir privatus kie
mas, liks viena skola balansui.
COLLEGE - RUSHOLME RD., $30.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 14 butų 
apartamentas, rūsys pilnas (gyvenamų butų nėra), kiekvienas butas po 5 
kambarius, 12 mūro garažų, metinės pajamos $18.700. Kiemas 105x200 
pėdų. Prašoma $130.000.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžininga patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži apHn- 
ks.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmoKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau

Tel. 534-9286
nuomos pajamos. Prašoma kaina 
žema. Vertas dėmesio pirkinys. 
Netoli Prisikėlimo bažnyčios.

INDIAN RD. - WRIGHT AVE., 
$10.000 įmokėti, mūrinis, atski
ras, kvadratinis planas, 10 kam
barių, 4 — I augšte. 3 virtuvės, 2 
prausyklos, platus šoninis įva
žiavimas, garažas. Graži vieta — 
geras pirkinys.

SWANSEA - DURIE ST., $12.000 
įmokėti, naujos statybos rupių 
plytų, atskiras, 8 kambariai per 
du augštus. Įrengtas rūsys, šoni
nis įvažiavimas, garažas. Namas 
be skolų.

' Vestuvinės nuotraukos
------  Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

KĄ TIE SKAIČIAI REIŠKIA?

4%%
5% %

V/2%
1%

$2.000 — nemokamai

Jaunos širdys atviros Lietuvai
(Atkelta iš 1 psL) 

zo Baltušio “Liter, ir Mene” pa
skelbtiems įspūdžiams. A. Lau- 
rinčiuko tendencingi, naivūs ir 
netgi vietomis kvaili rašiniai pub
likos tarpe pakartotinai sukėlė 
skanaus juoko bangą. Kitaip bu
vo pristatytas ir priimtas Juozas 
Baltušis, savo įspūdžiuose paro
dęs didelę dozę lietuviui įgimto 
nuoširdumo. Iš jo klaidų niekas 
nesijuokė, nes jos buvo padarytos 
be blogos valios, nepažįstant kai- 
kurių amerikietiško gyvenimo . . _
reiškinių. Prelegentas pabrėžė, balsais pakeistas vardas Lietuvių 
kad atsiminimų pabaigoje paste- Studentų Sąjunga į Š. Amerikos 
bimas jau griežtesnis tonas, ku- 
ris turbūt atsirado kompartijos 
spaudimo dėka. Nors atsiminimai 
buvo žadėti išleisti atskira kny
ga, ji nepasirodė ir, tenka many
ti, nepasirodys. Iš Lietuvos gau
tomis žiniomis, “Liter, ir Meną” 
su J. Baltušio atsiminimais žmo
nės graibstyte graibstydavo. Kiek 
ilgiau prelegentas buvo apsisto
jęs ir ties Vyt. Kazakevičium, 
kuris šiuo metu duoda kultūri
nių žinių “Pergalėje” ir netgi yra 
paskelbęs porą straipsnių apie 
brolius Mekus bei jų filmus.

Nuo 4 v.p.p. vyko diskusijos 
būreliuose, kurių buvo 11. Kiek
vienas būrelis turėjo atskirą te
mą ir referentą. Dalis būrelių 
diskusijų buvo palikta ir sekan
čiai dienai — šeštadieniui.

Užbaigiamoji paskaita
Lapkričio 26 d. užbaigiamąją 

paskaitą skaitė prof. Romas Vaš- 
tokas tema “Studentas dviejų 
kultūrų įtampoje”. Joje jis dės
tė, kad lietuvis studentas išeivi
joj pergyvena kultūros keitimosi 
eigą, jaučia dviejų kultūrų įtam
pą, tačiau gali ją apvaldyti kūry
bišku abiejų kultūrų pasisavini
mu. Uždavinys nelengvas, bet 
įmanomas. Diskusijose tik vienas

V TORONTE
J. Audėnas, VLIKo gener. sek

retorius (ne vicepirmininkas, kaip 
anksčiau buvo rašyta) turėjo pa
sitarimą su KLB valdybos, poli
tinio komiteto nariais ir kitais 
veikėjais. Pasitarimo metu jis iš
dėstė VLIKo praktinį darbą, jo 
rūpesčius ir ateities galimybes. 
Prieš išvykdamas į Niujorką, jis 
aplankė gen. konsulą dr. J. žmui- 
dziną.

Klaipėdos minėjimas. Toronte 
gyveną mažlietuviai nutarė kar
tu su ML bičiuliais rengti Klai
pėdos krašto atvadavimo minėji
mą 1967 m. sausio 15 d., 4 v.p.p., 
Lietuvių Namų viršutinėje salė
je. Minėjime numatyta paskaita 
apie Jievos Simonaitytės naujau
sią, pernai atspausdintą romaną 
“Nebaigta knyga”, kurioje, ji 
smulkiai atpasakoja savo gyveni
mą Klaipėdoje nuo 1921 m. pra
džios iki vokiečių kariuomenės iš
varymo iš Lietuvos. Minėjimą 
skautiškais šokiais paįvairins jū
ros skautai, ponios paruoš kavos 
su pyragaičiais. A.

“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programos rengiamas N. Metų 
sutikimas įvyks Prince George 
viešbutyje. Aštuonių vietų stalus 
galima rezervuoti ir informacijų 
gauti galima pas programos ve^ 
deja J. R. Simanavičių; tel. LE 
4-1274.

Šiauliečių Sambūris Toronte 
rengia N. Metų sutikimą nariams 
bei savo bičiuliams Seahorse res
torano Normandy salėje. Sutiki
mas yra privataus pobūdžio ir 
skaičius ribotas. Informuotis: RO 
9-2946 arba LE 7-4997.

Kalėdiniai lietuviški atvirukai 
jau gaunami: parapijų spaudos 
kioskuose, Margio vaistinėje, 
“Daina” Variety Store 111 Ron- 
cesvalles Ave., Tony Variety Sto
re 373 Roncesvalles Avė. šiais 
metais išleistas naujas dail. V. 
Pazukaitės (neseniai atvykusios 
iš Lietuvos) pieštas atvirukas. 
Taip pat gaunami dail. T. Va
liaus piešti atvirukai. Kainos — 
nuo 5 et. iki 15 et. Didelis pasi
rinkimas. Atvirukų užsakymus iš 
kitų vietovių prašoma siųsti “ži
burių” Spaudos Bendrovei, 941 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Irena Grigutytė atvyko iš Su
valkų trikampio pas sužieduotinį 
Vytautą Pečiulį į tabako ūkį, ku
ris prieš metus buvo nuskridęs į 
Suvalkų trikampį ir ten susižie
davo. Vytautas yra pats kilęs iš 
Suvalkų trikampio, atvyko į Ka
nadą prieš kelius metus ir gražiai 
įsikūrė tabako ūkyje. Jis yra 
šaulių kuopos narys ir prenume
ruoja įvairią lietuvišką spaudą.

ŠV. JONO KR. KNYGYNE 
NAUJAI GAUTA:

Krepšinio išvyka Australijon,
Red. J. Solinnas, $3.00

Atsiminimai iš BALFo veiklos,
preL J. B. Končius, $6.00

Lituanistikos darbai L 53.00
Snaigių karalaitė, J. Narūne, $1.00
The War Against God in Lithuania,

$L2S 
$0.75 Moteris nr. 5, 

“Darbininko” sieninis

ar du pasisakė, o kiti tylėjo. Ap
lamai, suvažiavimo dalyviai kaž
kodėl viešųjų paskaitų diskusijo-

Po paskaitos Rima Salytė rezo
liucijų komisijos vardu perskai
tė iš anksto paruoštus nutarimus. 
Pirm. K. P. Žygas pasiūlė kiek
vieną rezoliuciją balsuoti atskirai 
arba visas kartu. Visi pasisakė 
už pastarąjį būdą. Tik vienai re
zoliucijai buvo padalyta išimtis, 
būtent, vardo pakeitimui, nes to 
reikalauja statutas. Daugumos

Lietuvių Studentų Sąjunga. Tuo 
būdu formaliai sutvarkytas Ka
nados lietuvių studentų priklau
symas Sąjungai.

Pagaliau pirm. K. P. žygas ta
rė suvažiavimo uždaromąjį žodį, 
padėkodamas Toronto liet, stu
dentams už suvažiavimo suren
gimą.

Atsisveikinimas su Jaunimo 
Metais

Iškilmingai praėjo Jaunimo 
Metų užbaigimas Š. Amerikoje. 
Jį organizavo KLB jaunimo sek
cija, pirmininkaujama G. Rinkū- 
naitės. Puošniausioje viešbučio 
salėje Canadian Room, susėdus 
prie stalų labai gausiem daly
viam — studentam ir Toronto 
visuomenei, G. Rinkūnaitė pa
kvietė tarti žodį valdybos vykd. 
vicepirmininką St. Barzduką, ku
ris Jaunimo Metus buvo paskel
bęs Kanados jaunimo kongrese. 
Antruoju kalbėjo Jaunimo Metų 
komiteto pirm. A. Zaparackas. 
Juodu suminėjo atliktus žygius 
ir kvietė įžiebta lietuviškąja lieps
na gyventi visą gyvenimą. A. Za
parackas paminėjo, kad už 5 me
tų bus antras pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas.

Solidarumo įnašai renkami prie 
visų parapijų po pamaldų. Apy
linkės valdyba kviečia visus dir
bančiuosius tautiečius sumokėti 
rinkėjams po $2 už šiuos metus. 
Tai galima padaryti ir abiejuose 
bankeliuose. Sąskaitos nr. “Para
moje” 443, Prisikėlimo — 1321. 
Pr. sekmadienį prie Prisikėlimo 
bažnyčios surinkta $90.

Latvių dailininko Andre Lapi
ne darbų paroda buvo surengta 

Į Latvių Namuose minint 49-tąją 
: Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Dailininkas yra 
gimęs Latvijoj 1866 m., imigra
vęs 1905 m. Kanadon ir čia mi
ręs 1952 m. Buvo išstatyta. 50 
jo paveikslų, daugiausia gamtos 
vaizdų.

Lietuvių dalyvavimas pasauli
nėje parodoje Montrealy bus ap
tariamas specialiame posėdyje šį 
šeštadienį, gruodžio 3 d., 4 v.p.p.,’ 
Prisikėlimo muzikos studijoje. 
Dalyvaus: krašto valdyba, paro
dos komiteto nariai iš Montrea
lio, atskirų sričių pareigūnai, 
spaudos atstovai. Taipgi laukia
mi PLB ir JAV Liet. Bendruo
menės valdybų atstovai.

K. Kaknevičius, anksčiau ak
tyviai reiškęsis teatro grupėje 
“Sietyne”, vaidina Naujųjų Ka
nadiečių Teatre, kuris stato A. 
Landsbergio veikalą “Penki stul
pai turgaus aikštėje”. Jame vaiz
duojama kieta kova už Lietuvos 
laisvę (žiūr. skelbimus). Tai pir
mas lietuvio autoriaus veikalas 
anglų kalba ne tik Toronte, bet 
ir Kanadoje. Visiems vertėtų su
sidomėti. Veikalo premjera — šį 
trečiadienį, lapkričio 30 d., 8.30 
v.v. Central Library Theatre, 
College — St. George gt.

Gautas laiškas iš Lietuvos A. 
Strazdui, kurio paštas pagal ad
resą nesuranda. Siuntėja — M. 
Drazdauskaitė iš Telšių. Atsiim
ti “Tž” administracijoj.

Dr. STASį PACEVIČIŲ su ponia, jų šeimą ir artimuosius, 

tragiškai žuvus jų dukrelei IRENAI, giliai užjaučiame —

CANADIAN ART MEMORIALS LTD

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

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 84529

dubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atUkfl darbą. Vyt. Moriclt J. Koškefis A. Bliudžiut Afv. (Mieldažukė) WIstosH

“Antrasis kaimas”
Meninę programą atliko Čika

gos satyros grupė “Antrasis kai
mas”. Žiūrovai sekė jos meną su 
dėmesiu ir daug kuo gėrėjosi, 
ypač mūsų išeivinės visuomenės 
įmantriu ydų plakimu. Reikia 
betgi pripažinti, kad šalia gerų 
dalykų, buvo ir gana pigių, vi
sai nevertų scenos. Satyra bei 
humoras yra įdomus menas, bet 
reikalaująs nemažo talento. “Ant
rajam kaimui” jo dar trūksta. 
Paruoštieji gabalai gausūs, bet 
reikalingi geresnės atrankos.

Kiek ir iš kur dalyvavo?
Pasibaigus S. A. liet, studen

tų suvažiavimui, iš registracijos 
gauti duomenys apie dalyvius. Iš 
viso Sąjungoje yra 410 narių (iš 
viso liet, studentų Š. Amerikoje, 
manoma, yra apie 2.500); suva
žiavime registruotų dalyvių — 
378, kitų dalyvių — 100—450. 
Daugiausia studentų dalyvavo iš 
šių vietovių: Čikagos 72, Detroi
to 36, Klevelando 28, Worceste- 
rio 22, Toronto 20, Bostono 18, 
Niujorko 12, New Jersey 9, Ann 
Arbor 8, Baltimore 8. Iš kitų 
vietovių po mažiau. Iš Kanados 
miestų, pagal registraciją, be mi
nėto Toronto, buvo iš Montrea- 
li» 2, Hamiltono 2, Otavos 1. Bu
vo liet, studentų ir iš kitų Kana
dos vietovių, bet, matyt, nesire- 
gistravo.

Suvažiavimo proga anketas už
pildė 263 studentai. Pagal orga
nizacijas: skautų 100, ateitininkų 
70, neolituanų 16, santariečių 4, 
vyčių 7. Skaito žurnalus: “Laiš
kai Lietuviams” 111, “Aidai” 91, " 
“Ateitis” 79, “Metmenys” 32, 
Skautų Aidas” 34, “Mūsų Vytis” 
15, “Lietuvių Dienos” 27, “Tė
vynės Sargas” 8, “Moteris” 5, ki
tus po mažiau.

Ateitininku sendraugių susi
rinkimas lapkr. 27 d. buvo labai 
gausus ir nariais, ir svečiais. Vi
si domėjosi kun. dr. F. Jucevi
čiaus iš Montrealio paskaita 
“Tarp mirties ir mito”. Paskai
tininkas kritiškai nagrinėjo po
litinius Lietuvos Įvykius dviejų 
okupacijų laikotarpyje. Visa eile 
faktų jis Įrodinėjo, kad buvusio
ji Lietuvos politika buvo nereali, 
nes rėmėsi iliuzinėmis prielaido
mis. Labiausiai atsakingi buvę 
valstybės vadai, nesugebėję su
vokti tikrovės, orientuoti tautos 
ir panaudoti turimos galios.- Pas
kaitininkas susilaukė daug kriti
kos, bet dar daugiau plojimų. Jis 
sakėsi skelbiąs radikalias mintis, 
kad pagaliau Lietuvos politika 
atsibustų — iš mito grįžtų į tik
rovę. Kokia ta tikrovė, paskaiti
ninkas ši kartą neišryškino. Jis 
tik pabrėžė, kad savo nuomonės 
nelaiko dogma, nes politikoje, iš 
viso nėra dogmų — nepajudina
mu tiesu.

Nijolė šernaitė, odontologijos 
studentė, laimėjo rašinių kon
kursą, kuri organizavo Pabaltie- 
čių Moterų Taryba, ir gavo $50 
premiją. Jos tėvelis yra jau mi
ręs, o mama gyvena Delhi-Till- 
sonburgo srityje. Jai tenka dide
lis nuopelnas, kad dukra išmo
ko gražiai lietuviškai rašyti. Gai
la tik, kad rašinių konkurse da
lyvavo labai mažas Skaičius jau
nimo.

Prisikėlimo kredito kooperaty
vo valdyba prašo visus narius 
pranešti pasikeitusius adresus. 
Taip pat turintieji nuosavybės 
paskolas (mortgičius) prašomi 
pristatyti mokesčių sumokėjimo 
•kvitą, kuris tuoj pat vėl bus grą
žintas savininkui. Bankelyje as
meninės paskolos duodamos iš 
7%, o nuosavybinės — 61^%. K.

LIETUVIŲ NAMŲ POBŪVYJE lap
kričio 20, sekmadienį, sukeistas ap
siaustas. Apsirikęs asmuo prašomas 
skambinti RO 9-7141.

Batūrai ir 
St. D. Asevičiai

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

PR. (CERBERIS
RO 7-5454

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

$5.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas naujas gara
žas su plačiu įvažiavimu, ilgas 
sklypas, 4 kamb. pirmame augš
te.

KIPLING - BLOOR, $6.000 įmokė
ti ir viena atvira skola balansui, 
6 kambarių vienaaugštis (bunga
low), privatus įvažiavimas, arti 
susisiekimo, tuojaus galima už- 
irAi-

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

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

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

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

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAf(A<VlA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME • n
4%% už depozitus 
5Y2% numatyta už Šerus 
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.

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

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

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.i
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-845® Namų telefonai BE. 3-5996

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

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

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

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

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

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5%%. Rei
kalingas geras (mokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašo $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4%%. Prašoma kai
na $215.000.

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

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

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

WESTWAY, 6 šviesūs kambariai, 
gerų plytų, alyva apšildymas, sve
tainė rūsyje, garažas, įmokėti $ 
7.000. Savinikas išvyksta iš To
ronto. Skubus pardavimas.

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



APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASABVIECIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI- 
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvq, LafVtjų, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir t*.

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRABOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus (vairius siunti

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

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

• Sąžiningai ir greitai pataraanjame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašytf, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

A 1 ,K ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6 1 65. * 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A su gaminių k o k y b e* ir kainomis.

2160 DUNOAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W.

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

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

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

Bloor Autorite Garage das kRC<StegeL^feL^l-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

I VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
' DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieaira valymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.
............... ............... "JILL" - =

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku Įvairius namą vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge*

Sav. R. Stasi u Its

Nueikite šį vakarą į rūsį

ir atsineškite Paari Sherry

vyno bonką

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt 
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4*1403
30 Dewson St., Toronto, Ont
PLUMBING and HEATING 

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

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

Visų rūšių automobilių Išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body 
Darbas sųžbdngas fr carantaotaa.

Ueturhu sptamauja Jonas Jarėsas

METINIS ŠALFASS-GOS SUVA
ŽIAVIMAS įvyko lapkričio 19-20 d. 
Detroite. Susirinko apie 30 sporto klu
bų atstovų bei sporto darbuotojų. Per 
dvi dienas svarstyta: būsimų varžy
bų organizacija, mūsų reprezentacinės 
krepšinio rinktinės išvyka į kitus kon
tinentus, krepšinio turnyras su Pan- 
american žaidynių dalyviais (Čika
goj, o gal ir Toronte!), sportinis 
bendravimas su baltiečiais bei ukrai
niečiais ir Lt.

Nutarta paremti JAV bei Kanados 
stalo teniso meisterės V. Nešukaity- 
tės išvyką į pasaulio pirmenybes šve- 
dijon — iš išvykų fondo paskirta 
$200, be to, prisidėta ir asmeninėmis 
aukomis.

Suvažiavimas pasigedo Niujorko at
stovų bei vieno kito svarbesnio spor
to veikėjo. Pirmininkavo V. Kleiza ir 
R. Dirvonis. Centro valdybai, ypač 
diskusijų metu, atstovavo S. Kra
šauskas. Dalyvių tarpe, be Detroito 
Lietuvių Bendruomenės atstovų, ma
tėsi ir PLB pirm. J. Bačiūnas. Nu
tarta vėl neužilgo susirinkti tolimes
niems posėdžiams.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje įvyko fechtavimo turny

ras, kurį laimėjo lietuviai; dalyvavo 
latviai, estai ir rytiniai vokiečiai.

Pabaltijo alpinizmo meisterystė vėl 
atiteko lietuviams už Scheldos viršū
nių nugalėjimą. Meisterių ekipą suda
rė žalgiriečiai: inž. S. Miglinas, geo
logas K. Monstvilas ir A. Varanka.

Kėdainių Nevėžis pirmą kartą tapo 
augščiausios lygos futbolo meisteriu. 
Praeitų metų laimėtojas Inkaras li
ko ketvirtuoju.

žiniose iš anapus Atlanto Vilniaus 
“Sportas” pažymi apie “Sporto” žur
nalo išleidimą Niujorke. Taip pat pa
žymėjo, kad Amerikos kontinente vei
kia 29 lietuvių sporto klubai.

Lietuvoje viešėjo Lenkijos jaunimo 
rinktinės rankininkės, .kurios Vilniu
je ir Kaune žaidė keletą draugiškų 
rungtynių. Vilniuje jos pralaimėjo 
Statybai 9:6, Kaune Žalgiriui 15:7 ir 
18:9. žalgirietės yra Sov. Sąjungos 
rankinio meisterės.

J. B.

SPORTAS VISUR 
t

Jau prasidėjo 1967 m. Europos krep
šinio pirmenybių atrankinės varžybos. 
Ketvirtoje grupėje, kurią sudaro Bel
gija, Izraelis, Danija ir Liuksembur
gas. I v. laimėjo Belgija, baigmėje 
Įveikusi Izraeli 73:70.

Davis taurės lauko teniso varžybo
se Indija Įveikė V. Vokietiją 3:2. In- 
diečiai baigmėje žais su brazilais ir 
to susitikimo nugalėtojas žais su pra
eitų metų laimėtoju — Australija.

k Europos Tautų Taurės futbolo var
žybose švedai nelauktai nugalėjo stip
rią Portugalijos rinktinę 2:1. Laimė
tojas betgi nustatomas iš dviejų rung
tynių. ir todėl žaidžiamos antros rung
tynės. Toje pačioje grupėje dar žai
džia Bulgarija ir Norvegija. Šių dvie
jų susitikimas baigėsi Bulgarijos lai
mėjimu 4:2.

Europos Nugalėtojų Taurės futbolo 
varžybose pasiektos šios pasekmės: 
Milano Internationale — Budapešto 
Vasas 2:1; Miunchenas 1860 nugalė- i jo pr. metų meisteri Real Madrid 1:0; 

I Glasgovo Rangers — Dortmundo Bo- I russia 2:1; Zaragozos Real, nors ir 
I pralaimėjo anglų Everton 0:1, tapo nu- 
I galėtoju, nes laimėjo pirmas rung- I tynęs 2:0; jugoslavų Vojvodina nu- 
| galėjo Atletico Madrid.

Draugiškose futbolo rungtynėse ang
lų Chelsea nugalėjo Real Madrid 2:0. 
šiose rungtynėse dar žaidė 39 m. F. 
Puskas, kuris vis dar buvo vienas ge
riausių žaidėjų aikštėje. Tatlenhamo 
Hotspurs įveikė lenkų rinktinę 2:1.

Iškiliausių lauko tenisininkų- eilė:
I. F. Stole — Australija, 2. M. San- 

1 tana — Ispanija, 3. T. Roche — A.,
4. R. Emeson — A., 5. D. Ralston — 
JAV. Moterys — 1. Jean King — 
JAV, 2. M. Bueno — Brazilija, 3. A. 
Jones — Anglija, 4. M. Smith — 
Australija, 5. N. Richey — JAV.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai Metro Intermediate 

lygos pirmenybių trečiose rungtynėse 
nesunkiai įveikė Grayhounds 99:59.

Pirmenybių rungtynės: berniukai 
14 m. — gruodžio 5 d., 7 v., Givens 
m-loje žais su U.S.H; gruodžio 14 d., 
7 v., Prisikėlimo salėje; berniukai 
16 m. gruodžio 5 d., 7 v., pas U.S.H.; 
gruodžio 12 d., 8 v., Givens m-loje su 
St. Chris.

Visuotinis susirinkimas, lapkr. 27, 
buvo sėkmingas. Aptarta sportinė 
veikla, išrinkti valdybos ir kiti pa
reigūnai. I klubo vadovybę įtraukti 
ir jaunieji sportininkai. Klubo susi
rinkime dalyvavo sąjungos pirm. S. 
Krašauskas, kuris padarė pranešimą 
apie sąjungos veiklą, lietuvių sportinę 
spaudą ir sąjungos suvažiavimą. Nau- 
jon valdybon išrinkti: pirm. J. Bal
sys, sporto vad. A. Supronas ir adm.
J. Uogintas. Iš jaunųjų valdybon iš
rinkti: A. Krašauskas, A. Duliūnas, J.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. 

Savininkas
Credit, Ont

Stambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

draudi:

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.T4MŲ 
H UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

7C9-4612
769-4131

Sepulis, K. Strimaitis ir A. Stonkus.
Rev. komisijon — K. Stepaitis ir J.
Budrys.

Mūsų rėmėjams — S. Ginevičiui, J. 
Budriui, L. Radzevičiui, V. Baliūnui 
ir E. Valeškai nuoširdžiai dėkojame.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Antradienį, 

7.15 v.v., Kent mokykloje vyr. mer
gaičių komanda žais su Cicconnėm; 
antradienį, 7 v.v., Givens mokykloje 
jaunių merg. komanda žais su St. 
Leos; penktadienį, 8 y.v., King Ed
ward mokykloje merg. M. komanda 
žais su St. Edward; sekmadienį, 1 v. 
p.p., Woodgreen C. C. vyrų komanda 
žais su estais.

Church lygos rungtynės berniu
kams prasidės ateinančią savaitę. Ber
niukai M. B. žais pirmadienį, gruodžio 
5; berniukai B — antradienį gruodžio 
6 ir berniukai M. žais ketvirtadienį, 
gruodžio 8. Pilnas rungtynių tvarka
raštis yra iškabintas kavinėje.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. TLB lygoje mergaičių Sr. ko
manda, žaisdama nepilname sąstate, 
pralaimėjo Cicconnėms 34:45; CYO 
lygoje merg. M.M. komanda nugalė
jo St. Edwards 22:12 ir St Leos 34: 
13; merg. M. komanda pralaimėjo St. 
Leos 12:14 ir nugalėjo St. Edwards 
39:2; jaunių mergaičių komanda nu
galėjo St. Leos 26:21.

• “Šatrijos” tunto įsakymu lapkri
čio 1 d. proga pakelti į vyresniškumo 
laipsnius: Z. Žolpytė — į vyr. valt., 
Jūratė Baranauskaitė ir Žibutė Bara
nauskaitė — į psl. 1.

• “Rambyno” tunto įsakymu lap
kričio 1 d. proga pakelti šie skautai į 
vyr. laipsnius: s.v.sl. V. Augaitis į 
vyr. si. L, Saulėnas, E. Ramanauskas 
— į psl. L, J. Šileika ir T. Galinis — 
į valt. L, V. Žulys, L. Ciplijauskas, D. 
Empakeris, A. Pacevičius ir M. ža-

1 liauskas — į vair. 1.

Jei ir neturite rūsio — nesvarbu, šį vynų galite laikyti 
ir virtuvės spintoje. Paari Sherries yra pigus ir tinka 
laikyti betkur. Paari yra trijų rūšių:

Paari Pale Dry — sodrus, riešutingo, aromatiško skonio, 
o Paari Golden Medium yra vienas geriausių pasaulyje 
vynų apetitui sužadinti. Bet jeigu norite išlaikyti stilių 
ir gyvą nuotaiką po valgio, pamėginkite švelnų, 
gaivinantį Paari Oloroso Cream. Tačiau visi Paari 

Sherries vynai yra skanūs gerti betkada — vieni, 
prie užkandžių arba naujausiu stiliumi — su ledo 
gabalėliais (on the rocks).

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

Paari Wines

V. BACtNAS
• parūpina bilietas keliaujantiems antobnaais, 

trakiniais, lahtals, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijotns

veikla
• Lietuvos kariuomenės ir LSS 

įkūrimo dvigubos šventės proga lap
kričio 27 d. Prisikėlimo salėje įvyko 
iškilminga “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų sueiga, kuriai vadovavo s. E. 
Kazakevičius. Pasveikino naujasis Ka
nados rajono vadas v^. L. Eimantas. 
12 jaun. skaučių ir 3 skautes, davusias 

s. M. Vasiliauskienė. Perskaitytos L 
SS tarybos pirmijos įsakymų ištrau
kos, iš kurių paaiškėjo, kad š.m. spa
lio 30 d. nutarimu į paskautininkio 
laipsnį pakelti s.v.v.sl. Petras Regi
na, jūr. b. v. vL Petras Gonys ir fil. 
dr. Arūnas Dailydė. Už Nuopelnus or
dinu apdovanoti ps. Gytis šernas, ps. 
Petras Būtėnas, s. E. Kazakevičius ir 
Rėmėjo Už Nuopelnus ordinu — Juo
zas Mačiulis. Pakeltieji davė skauti
ninko įžodį, šioje sueigoje s. K. Ba
tūra, trejus metus vadovavęs “Ram
byno” tuntui, savo pareigas perdavė 
LS Brolijos vyr. skautininko paskyr- 
tam naujam tuntininkui v.s. C. Senke
vičiui. Antroje sueigos dalyje buvo ro
domas meniškos IV-tosios Romuvos 
stovyklos nuotraukos ekrane.

• Nauji paskyrimai “Rambyno” 
tunte: Žilvino laivo vadu — valt. J. 
Šileika, Vikingo laivo vadu — valt 
T. Galinis, abiejų šių laivų globėju 
— ps. A. Empakeris; v.sl. L. Baziliaus- 
kas — Dariaus-Girėno dr-vės draugi
ninku, v.sl. V. Augaitis — Mindau
go dr-vės draugininku, s.v. J. Svirp
lys ir psl. Saulėnas pavaduotojais; s. 
E. Kazakevičius — Mindaugo dr-vės 
globėju; ps. P. Regina ryšininku su 
kanadiečiais skautais, s. J. Dambaras 

,— tunto vilkiukų skyriaus vedėju; 
ps. P. Gerys — jūr. budžių laivo va
du, psl. E. Ramanauskas — sk. vy
čių Gedimino būrelio vadu.

• šį sekmadienį, gruodžio 4, 10.30 
vai. ryto “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tunto skautės-tai renkasi į šv. Jono 
Kr. parapijos salę, iš kur bus einama 
į iškilmingas pamaldas ryšium su ka
riuomenės švente ir LS Sąjungos 48- 
tomis metinėmis, č. S.

Ateitininkų žinios
Repeticijos jaunutėm mergaitėm ir 

Vaidilutėm, dalyvaujančiom kalėdi
niame parengime — L. V. Namuose
šeštad. 3 v. ir sekmad. 2 v.

2 v. L V. Namuose; jaunesniųjų ber
niukų (7 ir 8 sk) sekmad. po 10 vai. 
Mišių ateitininkų kambaryje.

Vyr. moksleiviai šį sekmadienį or
ganizuotai vyksta į vaidinimą iš lie
tuvių partizanų gyvenimo Lietuvoje 
“Penki stulpai turgaus aikštėje”, 
Central Library Theatre, College & 
St. George. Pradžia — 3 v. Važiuojan
tieji susirenka ateitininkų kambary
je sekmad. 2 v. Bilieto kaina — $1.

Ateitininkiškasis jaunimas ruošiasi 
specialiom jaunimo Mišiom “Folk 
Mass”. Reikia išmokti specialias gi
tarom palydimas lietuviškas giesmes. 
Kviečiame kuo daugiausia jaunimo iš 
vyresniųjų ir jaunesniųjų moksleivių 
įsijungti į repeticijas, kurios vyks kas 
kas savaitę šeštadieniais 5 v. ir sek
madieniais po 10 vai. Mišių muzikos 
studijoje.

Sendraugiai prašomi atsiliepti į val
dybos išsiuntinėtus laiškus ir pasiųsti 
savo auką ateitininkų kambario įren
gimui.

Laimė
— Dvidešimt penkerius metus 

mano žmona ir aš buvom lai
mingiausi žmonės pasaulyje.

— O kas paskiau atsitiko?
— Susipažinom ir vedėm ...

231 -2 661 2a33r.3b32?

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

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

(Įėjimos iš Howord Perk Avenue)
Priėmimo laikos: kosdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 y.v. 
v.p.p. išskyrus trečiadien. ir sekmadienius.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O J).

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1 - 3 9 2 4

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

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

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

‘‘TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

Motinos Dienai
Tadukas deklamuoja motinai 

savo sukurtą eilėraštį Motinos 
Dienos rytą, baigdamas žodžiais:

— Nuo šiol, mamyte miela, 
klausysiu tavęs visa siela.

Sujaudinta motina glaudžia 
sūneįį prie širdies ir klausia:

— Tikrai, Taduk, tu būsi toks 
geras?

— O, mama, tai juk tik poe
zija, — paaiškino sūnelis.

Atsargiai su plaukais
Kirpykloje dejuoja kerpamas 

viduramžis vyras:
— Rodos, dar nesu toks senas, 

bet kodėl tie mano plaukai taip 
sidabruoja... Gal žinote kokių 
vaistų?

— O, žinoma, žinau. Dabar 
yra visokiausių dažų — galima 
taip nudažyti, kad ir prisikišę ne
atskirs, tikri ar dažyti.

— O, kaip aš norėčiau tokių 
gauti...

— Galima, bet aš iš savo pa
tyrimo nepatarčiau, — perspėjo 
kirpėjas.

Nustebęs kerpamasis klausia:
— Bet kodėl gi?
— Matote, ir man kadaise bu

vo panašiai kaip tamstai, — kal
bėjo kirpėjas. — Aš, nė nepagal
vojęs, daviau savo plaukus nu
dažyti ...

— Ir ką, pradėjo plaukai 
birti?

— Visiškai ne... Blogiau at
sitiko, — prisipažino kirpėjas. — 
Po keleto mėnesių susitikau tą
ją, kuri šiandien yra mano žmo
na... Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENf 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas >

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele
Priėmimo volondos:

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.;

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimą).

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal an gi tarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTE
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampa* Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370 •
Priima pacientus iš anksto susitarus

NAMŲ, AUTOMOBILI U 
KOMERCINIŲ JR KITŲ



ų TORONTO
Šv. Jono Kr. par. žinios

— šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose ims 
Lietuvos pasii 
voję už Uetuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Pamaldos užbai
giamos procesija prie paminkli
nės lentos žuvusiems. Organizaci
jos kviečiamos pamaldose daly
vauti su vėliavomis.

— Šį penktadienį, pirmąjį 
gruodžio mėnesio, 7.30 v. vaka
re pamaldos. Po rytinių pamal
dų lankomi ligoniai.

SPEKTAKLIS TIK LIETUVIAMS
Sekmadienį, gruodžio 4 d., 3 vai., po pietų

Prisikėlimo par. žinios
— Giliai užjaučiame dr. P. Vy

tę ir jo šeimą, Lietuvoje mirus jo 
tėveliui.

Kariuomenės šventės pro- 
sekmad. pamaldose daly- 

organizacijos užima 
rezervuotas vietas bažnyčios prie- 

daly- kyje. Prie bažnyčios rinkliava ka
ro invalidams.

pirmąjį — S1 sestaa., « v. — Misios uz 
VF vaija. a.a. A. Slapšį, užpr. tėveliai; 8.30

pamal- v- — už a a- Jokūbo ir Alfonso

Ne-
vėles, užpr. p. Bubeliai.

— šį sekmad: po paskutinių 
Mišių — tretininkų susirinkimas. 
Mišios — 9 vai.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintys ir Ko
munija — 7, 7.30 ir 8 v. ryto ir,

kalto Prasidėjimo
maldos — 7.30 v. vakare.
— Kalėdinių plotkelių galima 

gauti klebonijoje, o sekmadie-______  ___________ ___
niais po pamaldų — parapijos jje į0, 7.30 v. vak. Ligoniai ap- 
salėje. ' rūpinami iš anksto susitarus.rūpinami iš anksto susitarus.

— Katechetinės pamokos vai
kučiams — antrad. ir ketvirtad., 
4.30 v. ir sekmad. po 10 v. Mi- 

___ _____________šių LV Namuose.
dų metu gražiai giedojo jaunimo — Religijos pamokos gimna- 
choras. Džiugu, kad į chorą ak- zistams — sekmad. po 10 v. Mi-

— šią savaitę lankoma: Rus- 
holme Rd., Lisgar, Lakeview, 
McKenzie, ir Gladstone.

— Praėjusį sekmadienį pamal-

šių muzikos studijoje. Tema “Jau
nimas ir religija” kalbės J. Gus
tainis. Nuoširdžiai dėkojame dr. 
J. Sungailai už pamokų seriją te
ma “Jaunimas ir narkotikai”.

— Šį sekmad. — mėn. rinklia
va skoloms sumažinti. Šiomis sa
vaitėmis reikia sutelkti apie 
$25.000. Maloniai prašome duos- 
niai prisidėti. Ypač prašome 
tuos, kurie iki šiol mažiau yra 
prisidėję.

— Chorų repeticijos: studen
čių — trečiad., 7 v.v., .suaugusių 
—' ketvirtad., 7.30 v.v. ir vaiku
čių — 6 v.v. Vaikučiai palieka 
giedoti per vakarines Mišias.

— Šią savaitę atvyksta T. pran
ciškonų provincijolas Leonardas 
Andriekus, OFM, vienuolyne ir 
parapijoje daryti metinės vizita
cijos.

— ši savaitgalį naujoje salėje 
išstatyti dail. J. Paukštienės kū
riniai. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti.

— Uždaros savaitgalio rekolek
cijos moterims .— šį savaitgalį. 
Visos vietos užimtos. Rekol. vy
rams — kitą savaitgalį. Vietų 
dar yra. Skambinti V. Sondai 
RO 9-0671. Rekol. berniukams 
virš 15 metų — taip pat šį sa
vaitgalį. Skambinti V. Kolyčiui 
LE 4-5586 arba T. Rafaeliui LE

tyviai įsijungia vyresni mokslei
viai. Choro vedėjas sol. V. Ve- 
rikaitis ruošia kalėdinį repertua
rą. -

— Ateinantį pirmadienį To
ronte įvyksta rinkimai į miesto 
savivaldybę; būtų gera, kad visi 
mūsų žmonės balsuotų.

— Kviečiame įsijungti į užda- 
. ras rekolekcijas, kurios vyks šį 

ir kitą savaitgalį.
— N. Metų sutikimą parapi

jos salėje rengia Šv. Jono Kr. 
Pašalpinė Draugija ir sporto klu
bas “Vytis”.

— Kviečiame melsti už sun
kiai sergančią Eleną Kuzmickie- 
nę.

— Šį šeštadienį, 8 v. ryto, pa
maldos už a.a. Barborą Stanku
vienę; sekmadienį, 10 vai., — 
už a. a. Juozą Augulį; 11 v. — 
už a. a. Aleksandrą Urboną, 12 
v. — už a. a. Barborą Stankuvie
nę, velionės dvejų metų mirties 
metinių proga.

Serga. East General ligoninė
je jau ketvirta savaitė sunkiai 
serga (yra be sąmonės) Elena 
Kuzmickienė. Šv. Juozapo ligoni
nėje serga Pranciška Dailydienė; 
Riverdale ligoninėje — p. Ski- 
landžiūnas.

“Dainos” grupės susirinkimas 
— šį sekmadienį, gruodžio 4, 3 
v.p.p. Priima — L. Kybartienė 
ir Iz. Kandrotienė 15 Dadding- 
ton Dr. Tel. 259^8895. Visos na
rės ir viešnios kviečiamos gau
siai dalyvauti. Bus skirstomos 
Kalėdų dovanos seneliams ir li
goniams. Gruodžio 11 d. — “Dai
nos” rinkliava Prisikėlimo para
pijoje po Mišių. Laukiame mielų 
parapijiečių nuoširdaus duosnu- 
mo. M. F. J.

Našlių pensijos. Jau dveji me
tai Ontario provincijoje našlės ir 
neištekėjusios moterys, turinčios 
60 m. amžiaus ir Ontario provin
cijoje išgyvenusios virš vienerių 
metų, iš provincijos gali gauti 
$75 "mėnesiui pašalpos. Minėti 
asmenys banke negali turėti dau- bu7o Užkalbėjo" mta^j: Ya- 
giau $1 000, o metines pajamos, £emko D a 1 y v į a į, daugiausia 
įskaitant ir minėtą našlių pen- s dos atstoJvai? buvo pa&v

>ti. Paskirtas taipgi naujas insti
tuto direktorius — Milton Phi-

— Esamų ir būsimų studentų 
tėvelius prašome atkreipti dėme
sį į šį sekmad. po Sumos studen
tų patalpose įvykstantį Studentų 
Rėmėjų Būrelio susirinkimą. La
bai svarbu.

— Pensininkų ir vyresnio am
žiaus asmenų laisvavakaris — šį 
antrad., 7 v.v., naujojoje salėje. 
Kviečiame gausiai atsilankyti.

— Lankomos šeimos Downs- 
view, Thorhill ir Richvale; mies
te: Galley, Garden ir Pearson 
gatvės.

INTERNATIONAL INSTITU
TE atidarytas lapkričio 22 d. 
naujose patalpose, 321 Daven
port Rd., Toronto 5. Svečių tar-

siją, negali prašokti $1200. Minė
tu reikalu suinteresuoti gali vi- __
sas informacijas gauti paskam- jįp Įnstituto tarybos pirmininkė 
bmę telefonu 365-1506^ Labai pa- yj.a pOnįa Gordon Isserstadt. Na- 
tartma kreipiantis į šią įstaigą rju tarpe yra ir viena lietuvaitė 
aiškiai .reikalą isdestyti, nesilei- _ p McCullough (vienas “The 
dziant | smulkmenas Susipaimo- Gloįį a Mail„ ^dalrtoriu). šiuo 
nic QiclnnimD vnar IralHanf onio . .. . ~ .jus aiškinime, ypač kalbant apie 
medžiaginius reikalus banke, su
sidaro daug keblumų.

Mes, vienuolikos asmenų 
atvykę iš Vokietijos į Torontą, iš lie
tuvių patyrėme daug širdies bei pa
galbos drabužiais, baldais ir įkurtu
vių pobūvio surengimu Caritas ini
ciatyva. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
geradariams, visoms trims lietuvių 
parapijoms, jų moterų draugijų na
rėms ir visiems mus parėmusiems.

Plučų šeima

šeima,

HIGH PARK — INDIAN RD. rajone 
išnuomojamas apstatytas kambarys, 
TeL RO 6-7915 vakarais.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
TeL LE 24656. Rytuose HO 6-1331

metu ji su savo vyru atostogau
ja Europoje. Minimasis Tarptau
tinis Institutas yra įstaiga, kuri 
organizuoja įvairią pagalbą, ypač 
kultūrinę, naujiesiems ateiviams.

Brazilijos lietuvis Jonas Mi
liauskas, į Kanadą atvykęs su lai
kine viza ir norėjęs pasilikti 
Kanadoje, nežiūrint didelių pa
stangų, imigracijos įstaigų grąži
namas į Braziliją, kur gali pa
prašyti imigranto vizos.

WELLAND. Ont.
A. A. VINCAS ŽINAITIS, 62 metų 

amžiaus senosios kartos lietuvis, lie
tuviškų darbų ir lietuviškos bažnyčios 
nuoširdus rėmėjas, po ilgesnės ligos 
mirė š. m. lapkričio 25 d. Po gedulin
gų pamaldų palaidotas Wellando ka
pinėse lapkričio 28 d. Paliko nuliū
dime Wellande brolį Antaną.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių atski
ras butas I-me augšte Dovercourt* 
College rajone ir kambarys vienai ar 
dviem moterim m-e augšte; galima 
išsivirti; teL 534-8112.

PENKI STULPAI TURGAUS
Vieta: Central Library Theatre — College ir St. George kampas; įėjimas iš St. George gatvės.
Veikalas buvo vaidintas Čikagoje ir Niujorke. 
Amerikiečių visuomenės susidomėjimas buvo 
didelis, o drama teatro kritikų gerai įvertinta.

Tikimės, kad ir Toronto lietuviai nepraleis 
šios retos progos.

BILIETŲ DAR BUS GALIMA GAUTI PRIE ĮĖJIMO

Nuo lapkričio 30 iki gruodžio 18

Skautų Tėvų Komitetas

Nuo lapkričio 30 iki gruodžio 18

NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ TEATRAS '
Vaidina ALGIRDO LANDSBERGIO veikalą

“PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE”
Tai jaudinanti meilės ir sukilimo drama komunistų pavergtame Europos krašte (Lietuvoje) 

CENTRAL LIBRARY ‘
Nuo antradienio iki sekmadienio 8. 30 v.v.
Sekmadienių popietiniai seansai 3 v.p.p.
Pirmadieniais uždaryta

Bilietai: sekm. ir ketv.: $2.00 
penkt. ir šeštad. $2.50 

Mokiniams: pusė kainos 
Rezervacijos: HU 9-6161 — HU 5-7823

Dail. Jadvygos Paukštienės, 
gyv. Čikagoje, dailės parodą ren
gia “Moters” žurnalas gruodžio 
3 ir 4 d. Toronto Prisikėlimo 
naujojoj salėj. Lankymo valan
dos: šeštadienį nuo 11 v.r. iki 8 
v.v.; sekmadienį nuo 11 v.r. iki 
7 v.v. Visi maloniai kviečiami 
parodą aplankyti.

Šį sekmadienį, gruodžio 4 d., 
3 v. p.p. Naujųjų Kanadiečių 
Teatras vaidina A. Landsbergio 
dramą “Penki stulpai turgaus 
aikštėje” Central Library Theat
re (College ir St. George kam
pas, įėjimas iš St. George gat
vės). Gruodžio 4 d. vaidinimas 
skirtas tik lietuviams. Bilietų bus 
galima gauti prie įėjimo.

Skautų Tėvų Komitetas
Studentų Rėmėjų Būrelio su

sirinkimas — šį sekmadienį, 
gruodžio 4 d., 12.15 v.p.p., stu: 
dentų kambaryje Prisikėlimo par. 
patalpose (prie bankelio). Kvie
čiami dalyvauti būrelio nariai, 
visi studentų tėvai ir profesijo- 
nalai. Studentų veikla turėtų do
mėtis ypač tie, kurie yra baigę 
mokslus Kanadoje ir jau įsikū
rę savo profesijose.

Kūrėjai-savanoriai prašomi sek
madienį, gruodžio 4,10.45 v.r. su
sirinkti Prisikėlimo parapijos ka
vinėje ir dalyvauti organizuotai 
su vėliava pamaldose kariuome
nės šventės proga. Valdyba

Akademikų Draugijos paskai
ta — gruodžio 10 d. Prisikėlimo 
muzikos studijoje 7.30 v.v. Pre
legentas — dailininkas V. Viz
girda; kalbės tema “Dailė Lietu
voje dabar”, šiais metais Lietu
voje buvo suruošta V. Vizgirdos 
prieškarinių kūrinių paroda Vil
niuje. Ta proga jam teko lanky
tis Lietuvoje ir plačiau susipa
žinti su dabartine Lietuvos dai
le. Lietuvių visuomenė kviečia
me gausiai dalyvauti paskaitoje 
ir diskusijose. Valdyba

Kalėdų senelio — šv. Mikalo
jaus atvykimas su dovanomis ža
da daug džiaugsmo. Gruodžio 11, 
sekmadienį, 4.15 v. p.p. Prisikė
limo salėje rengiama kalėdinė 
programa vaikams. Kviečiame tė
velius tą popietę skirti savo ma
žųjų džiaugsmui. Rengia ir kvie
čia — Nek. Pr. Marijos seserys.

Metinis SLA 236 kp. susirinki
mas — gruodžio 11, sekmadienį, 
1 v. p. p. Liet. Namuose. Nariai 
prašomi gausiai dalyvauti, nes, 
be kitų reikalų, bus renkama 
nauja valdyba ateinatiems me
tams. Atsilankę bus pavaišinti 
kavute, ap.

š. Amerikos liet, studentų su
važiavimo proga trys jauni daili
ninkai—Romas Astrauskas, Juo
zas Gataveckas,. Kęstutis Gužas 
— buvo surengę savo dailės pa
rodą Prisikėlimo par. patalpose. 
Daugelis žmonių ją aplankė ir 
gėrėjosi jaunaisiais talentais. 
Gaila tik, kad jie specialiai dai
lės nestudijuoja ir dirba prakti
nėse srityse, domėdamiesi daile 
tik laisvalaikiais.

S. Kviettenės tapybos ir S. 
Petravičienės keramikos darbų 
paroda Prisikėlimo par. naujojoj 
salėj praėjo sėkmingai bei susi
laukė gana plataus dėmesio. Pla
tesnis šios parodos ir jaunųjų 
dailininkų darbų įvertinimas — 
sekančiame “TŽ” nr.

Prof. Adolfas Darnusis iš Detroi
to— vienas 1941 m. Lietuvos su
kilimo organizatorių. Jis kalbės 
Toronte šį sekmadienį, gruodžio 4 
d., 4 v. p. p. Prisikėlimo salėje

25 METŲ SUKILIMO 
SUKAKTIS

Lietuvos laisvės 1941 m. suki
limo ir kariuomenės šventės mi
nėjimas įvyksta šį sekmadienį, 
gruodžio 4 d., 4 v.p.p., Prisikėli
mo par. salėje. Minėjime pagrin
dinę kalbą pasakys svečias iš 
Detroito PROF. ADOLFAS DA- 
MUŠIS, vienas aktyviųjų sukili
mo organizatorių. Meninėje pro
gramoje dalyvaus “Varpo” cho
ras. Apylinkės valdyba, minėjimo 
rengėja, kviečia Toronto ir apy
linkių lietuvius gausiai dalyvau
ti šiame istoriniame minėjime. 
Organizacijos kviečiamos sekma
dienio pamaldose dalyvauti or
ganizuotai su vėliavomis.

Apylinkės valdyba
Tarptautinė lėlių paroda ren

giama gruodžio 19-23 d. Toron
to miesto naujoj rotušėj. Paro
dą globoja miesto burmistras ir 
joje bus atstovaujama apie 50 
tautybių. Lietuviai taipgi yra pa
kviesti joje dalyvauti. Prašoma 
talkos tų, į kuriuos bus kreipia
masi eksponatų ir kitais su pa
roda susijusiais reikalais. St. D.

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽIE
MOS STOVYKLĄ rengia Mont
realio ir Toronto skyriai gruo
džio 29 — sausio 1 d. St. Adele 
vietovėje, 42 mylios nuo Montre
alio Laurentidų kalnuose. Nak
vynės rezervuotos viešbutyje 
Chatel Boise. Kaina — $20 nuo 
asmens visam stovyklos laikui. 
Slidinėjimas — $4 dienai. Mais
to reikalus tvarkys kiekvienas 
atskirai. Registruotis įmokant $ 
10 iki gruodžio 20 d. Kambarių 
skaičius ribotas, todėl .paskubė
kite: kas pirmesnis, tas geresnis. 
Programoje: N. Metų sutikimas, 
įvairios pramogos, šokiai, disku
sijos. Montrealiečiai registruoja
si pas D. T. Zubaitę 555 Gerald 
St., LaSalle, P.Q., tel. 514-365- 
0224; torontiečiai — pas G. Rin- 
kūnaitę, 146 Close Ave., Toron
to 3, Ont.; tel. LE 5-9397.

M MONTREAL
Aušros Vartų par, žinios Šv. Kazimiero par. žinios

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P.Q.3426 Partbenais St Montreal 24, Que.

—• Pirmasis mėnesio penkta-Į — Lapkričio 23 d. ligoninėje

International 
Driving School 

WALDI
Coatrirt htaiga 691 S».,

Tol. RO Ž -2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
TaL LE 2-5461

* M ok ome «u sf a n da rti namis, 
automatinėmis transmisijomis

NAUJAI ATIDARYTAS

RESTORANAS “NIDA
Savininkai - Joana ir Romas Dūda

195 RONCESVALLES AVE, TORONTO 3.

(prie Fern gatvės)

Kviečiame visus lietuvius apsilankyti ’ 
't ’ * 7-’.- * * ' ’ •

naujai įrengtame restorane

Dail. A. Tamošaičio 60 metų 
sukakties paminėjiman ir jo dar
bų parodon lapkričio 27 d. iš 
Montrealio buvo nuvykę Otavon 
p. Andriuškevičiai, G. Daukšie
nė, Nagiai, Pėteraičiai, Smilgevi- 
čiai ir Zubai. Montrealiečiai bu
vo sužavėti otaviškių nuoširdžiu 
priėmimu ir įsigijo sukaktuvinin
ko paveikslų. Minėjimą rengė 
vietos apyl. v-ba, vadovauja
ma inž. A. Paškevičiaus, v.

Vytauto Didžiojo Klubo pirm. 
J. Petrulis, kalbėdamas per radi
ją pasidžiaugė nauja klubo sta
tyba ir gerėjančiais klubo reika
lais. Klubas rengiasi svęsti 60 me-

jaunimą įsigyjant Šėrų. žadėjo 
jaunimui visokeriopą dėmesį, ta
čiau konkrečiai šiuo reikalu nie
ko nepasiūlė. Tai turtingiausias 
lietuvių sambūris Montrealyje, 
tad dėmesio jaunimo reikalams

MONTREAL, Que.
Kariuomenės šventė paminėta 

pr. savaitgalį, šeštadienį per ra
diją kalbėjo J. šiaučiulis, gražiai 
prisimindamas lietuvį karį pra
eityje. Sekmadienį AV bažnyčio
je pamaldos buvo skirtos už žu
vusius ginant Lietuvos laisvę. 
Parapijos salėje įvyko minėji
mas, kuriame gražią paskaitą 
skaitė J. Viliušis. v.

Jaunųjų talentų vakaras reng
tas “Baltijos” stovyklavietės ko
miteto, praėjo gražioje nuotaiko
je. Komiteto pirm. Pr. Rudins- 
kas pasidžiaugė montrealiečių 
nuoširdžia parama Bendruome
nės stovyklavietės statybai ir nu
rodė, kad dar reikia apie $1.500 
stovyklai užbaigti. Tada kitą va
sarą galėtume priimti svečius iš 
tolimų vietovių. Stovyklavietė 
iki šiol kainavusi tik apie $12.000 
ir jau gali priimti lengvai apie 
100 stovyklautojų. Programą iš
pildė Lietuvos operos solistės E. 
Kardelienės studijos mokiniai, 
B. Nagienės parengtos šokėjos ir 
jau garsėjanti muzikantų’ grupė 
“Vaidilos”. Gana gausiai susirin
kęs senimas, ypač jaunimas, pro
gramos dalyvius labai šiltai suti
ko. v.

Ryšium su jaunųjų talentų va
karu, be įėjimo ir loterijos bilie
tų, daugelis stovyklavietės bi
čiulių atsiuntė “Baltijai” dar ir 
papildomos piniginės paramos: 
dr. J. Mališka $50, Leo Gureckas 
$25, £ J; • Dąlmantas $15, A. Dre- 
vinskienė $10, K. Leipus $10, J. 
Lukošiūnas $8, M. Vapsva $5, P. 
Bagušis $5, C. Januškevičius $3 
ir J. Gečius $1. Pr. R.

N. Pr. M. seserys lanko visus 
ligonis namuose ar ligoninėje ir 
prisimena juos savo maldose. Se
serys prašo paskambinti, kas ži
no kokį ligonį. Žinome, kokios 
niūrios yra sergančio dienos, tad 
jas praskaidrinkim bent paskam
bindami seselėms, kurios savo lai
ko dalį mielai skiria ligonių lan
kymui. v.

“EXPO 67 proga pakvieskim 
viso pasaulio lietuvius “Baltijos” 
stovyklavietėn” — metė šūkį 
Tėv. G. Kijauskas, SJ, kalbėda
mas per lietuviškąjį radiją. Tai 
esanti turbūt vienintelė visam 
pasaulyje bendruomeninė sto
vykla. Tad sudarytam progą vi
siems lietuviams ja pasinaudoti. 
Jau yra paklausimų iš įvairių 
jaunimo organizacijų iš tolimų 
vietovių, kurios parodos proga 
norėtų' “Baltijoj” stovyklauti. 
Stovyklavietei užbaigti dar rei
kia $1.500. v.

Bazaras. šį šeštadienį ir sek
madienį — gruodžio 3 ir 4 d. AV 
par. salėje rengiamas bazaras. 
Prasidės šeštadienį 3 v. p.p., 
baigsis sekmadienį 6 v.v. Pelnas 
skiriamas N. Pr. Marijos seserų 
veiklai paremti mūsų lietuviško
je kolonijoje. Laukiame visų. 
Veiks laimės šuliniai su vertin
gais fantais, galėsite įsigyti ran
kų darbo išdirbinių, bus įvairios 
pramogos mūsų mažiesiems. Ska
nūs tortai ir pyragai pardavimui. 
Galėsite pasivaišinti kava, pyra
gais ir įvairiais užkandžiais. Savo 
dalyvavimu parodysime nuošir
dumą mūsų seserims ir paremsi- 
me materialiai.

Iki pasimatymo bazare.
Rėmėjų būrelis

“Tėvynės Balsas” skelbia, kad 
okupuotoje Lietuvoje ruošiami 
trys trumpi informaciniai filmai 
pasaulinei parodai Montrealyje. 
Jie vadinsis “Lietuvos TSR” ir 
“Kauno Politechnikos Institu
tas”; sukurti A. Mcckaus ir A. 
Krikščiūno. Trečias filmas būsiąs 
apie žvejus. Kaip matyti iš pava
dinimu, filmai bus sovietinės pro
pagandos gaminiai. -Maskva keti
na juos panaudoti javo tikslams, 
būtent parodyti, kaip “laimingi”

dienis — gruodžio 2 d. Mišios 
vakare 7.30 vai.

— Katalikių moterų metinė 
šventė — gruodžio 11 d. Pamal
dos 11 vai. Po to bus agapė.

— T. G. Kijauskas, SJ, lanko 
šeimas, kurios gyvena Cote-des- 
Neiges, Snowdon ir Parc Exten
sion.

— T. Algimanto Kezio, SJ, fo
tografijų paroda, surengta Mont
realio universitete, prašant dau
geliui, pratęsiama vieną savaitę 
iki gruodžio 2 d.

Gruodžio 17—18 d. ši paroda
bus perimta j A V par Salę: Foto ^^,7
parodos proga bus galima Įsigyti s lietuvįu psenelįH namams

nui J. Vyšmauskui, taip ir liko 
planas neįvykdytas, šiandien 
privačiai pakalbame, kad Mont
realio lietuviams reikia statyti 
senelių namai. Tai svarbus rei
kalas. Pagal naujus valdžios pa
tvarkymus, parapija savo vardu 
negali turėti tokių namų, bet 
juos gali turėti labdaros organi
zacija arba patikimas žmonių 
renkamas komitetas. Gruodžio 
20 d. bus parapijos visuotinis su
sirinkimas, kuriame taipgi reikė
tų išrinkti atskirą komitetą se
nelių namams steigti. Tas komi
tetas turi būti viso Montrealio 
lietuviams, nesvarbu kokio įsiti
kinimo; visiems turi būti durys 
atdaros. Senelių namų fondui 
$100 jau paaukojo kun. Jonas 
Gaudzė ir žada kas metai paau
koti po $100. Visi Montrealio lie
tuviai aukokite lietuvių senelių 
namų fondui pagal išgales. Pa
sižadėkite per 5 metus sudėti kuo 
didesnę pinigų sumą. Senesnieji 
lietuviai užrašykite savo paliki
mus lietuvių senelių namams — 
padarysite didžiausią auką savo 
artimui.

— Juozo Laurinaičio krautuvė
je, 1918 Frontenac St., galite 
gauti labai gerų lietuviškų sūrių, 
Įvairių rūšių, kurie atvežami iš 
Hamiltono ir kitokio lietuviško 
maisto.

— Marija Arlauskaitė suruošė 
iškilmingus pietus kun. St. Kul- 
biui, jo 20 metų buvimo Kanado
je paminėti. Kun. St. Kulbis i 
Kanadą atvyko 1946 m. rugsėjo 
8 d. Tai buvo pirmas “dypukas”, 
kuris čia pirmiausia aplankė lie
tuvius — Arlauskų šeimą. .

— General ligoninėje serga 
Vainienė; A. Vičas vėl ligoninė
je. Jewish Hospital of Hope, 7745 
Sherbrook E., serga V. Puzaraus- 
kienė. Namuose serga Jonas Ma- 
sys, kuris jau eina 98 metus.

— Gruodžio 2d. — pirmasis 
mėnesio penktadienis; Mišios 8 
v. vakare; išpažinčių klausoma iš

— Marijos Nekalta Prasidėjimo 
šventė, Mišios : 9, 10, 11 vai. ir 
8 v. vakare.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava $220.66.

— Jeigu iš vienos šeimos dir-

mirė 84 m. Jonas Karpavičius ir 
buvo palaidotas 26 d. iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios, žmonių daly
vavo daug, nes velionis buvo ge
rai visiems pažįstamas. Laidotu
vėse dalyvavo net Lietuvos žy
das Rozenfeldas.

— Bevertis pirkimas įniru
siems brangių vainikų, kurie ka
puose sumetami į šiukšlių krū
vas. Geriausia už tuos pinigus pa
aukoti mirusio intencija šv. Mi
šias arba lietuvių senelių namų 
fondui bei labdarai.

— Prieš 48 metus Montrealio

truotą knygą apie Mišias “šven
toji Auka”; taip pat jo nuotrau
kų rinkinį, pavadintą “Porfolio’ 
65”.

— Choro repeticijos — sek
madieniais po Sumos ir antradie
niais 7.30 v.v. Ruošiantis koncer
tui, laukiame naujų balsų.

— Aukos bažnyčios fondui: dr. 
Jonas Mališka ir P. Jokubauskas
— po $100, R. Jurkus — $15, J. 
Sinius — $10, V. Jeseckas — $6, 
P. Vitas — $4.

— Rinkliava užpraeitą sekma
dienį — $370.

— Lapkričio 18 d. AV salėje 
buvo surengta “Sweet Sixteen 
Party” jaunimui. Visa eilė lietu
vaičių paminėjo savo 16 metų 
sukaktį.

— Bažnyčios fondui aukojo: po 
$10 — O. Motuzienė, P. Kušlei- 
ka, P. Bagužis, J. Simijonas, A. 
Kalvaitis, P. Girdžius, J. Kinde- 
ris, E. Augūnas; po $5 — J. Ado
maitis, O. Gečienė, J. Budėnas, 
J. Jocas; $4 — A. Katinas; $25
— J. E. Intai.

Pasaulinės parodos metu 1967 
m. “Baltijos” stovyklaviete galės 
pasinaudoti JAV ir Kanados orga
nizacijos. Nakvynių namukuose 
gali miegoti 60 asmenų, palapi
nėse. — 60. Valgykla tinka 120 
asmenų. Mokestis moksleiviams 
ir studentams $3 už savaitę, ki
tiems $5. Nuolaida Montrealio 
jaunimo organizacijoms. “Balti
ja” aprūpins stovyklautojus mat
racais ir pagalvėmis, tačiau pak
lodes ir antklodes reikės atsinešti 
savo. Stovykloje yra elektra, van
duo, dujos virtuvei, aikštė, paplū
dimiai, gražus ežeras ir dar gra
žesni Laurentidų kairiai. Atstu
mas — 85 mylios nuo Montrea
lio keliu 18 ir 102 mylios “via 
Autoroute”. Dėl 1967 m. vasaros 
jau gauti pasiteiravimai iš JAV 
Studentų Ateitininkų Sąjungos ir 
Toronto šeštad. mokyklų komi
teto.

Krepšinio grupė mergaitėms, y, ±^paz.ixivxu. m

Nuo šio rudens Montrealyje ap- vakaro nuo 7 vai. Gruodžio 8 d. 
sigyveno pasižymėjus sportinin- ‘ -
kė Aldona Grigaitė - Lukoševi
čienė. Nuoširdžiai pritariant 
Aušros Vartų klebonui Tėvui K. 
Pečkiui, SJ, ji sutiko pradėti or
ganizuoti ir treniruoti mergaičių 
jaunių grupę. Tėvai prašomi at- ba du asmenys, bet parapijoje jų 
kreipti į tai dėmesį ir atsiųsti Laukos rašomos į vieną šeimos 
treniruotes mergaites nuo 10 iki j kortelę, prašomi pranešti, ar pa- 
13 metų. Treniruotės vyks Auš- j kvitavimus darbų pajamų mo-
ros Vartų parapijos salėj nuo 6 
iki 7.30 v.v. ir prasidės jau šį 
ketvirtadienį, t.y. gruodžio 1 d. 
Svarbu šią progą gerai išnaudo
ti, nes sportas turi didelės teigia
mos reikšmės žmogaus ugdymui. 
Susidarius lietuvaičių grupei, 
bus dar viena gera proga pa
bendrauti. Smulkesnių informa
cijų teirautis pas A. Lukoševičie
nę,‘tel. 768-9606.

Įkesčiui nori gauti vyro, žmonos, 
ar abiejų vardais (pusiau).

— Jaunimo klubas žada iš
leisti dviejų spalvų korteles savo 
nariams: gimnazijos ir universi
teto studentams. Visi gali pri-

— Per kun. J. Gaudzę galima 
užmokėti kitiems metams “Tė
viškės žiburių“ prenumeratą ir 
naujai užsisakyti. K.J.G.

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

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

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

Pasų 
rūšis

Suaugusiems Jaunimui Vaikams
Dabar Pilna

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ L25
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 11.25 $17J0

“LITAS”
MOKA už:

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

IMA už:
Netaln. torto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investaeines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

bomis.

Kasos valandos: 1465 De 9 
darbo dienomis — nuo 10 ii 
vakarais — trečiadieniais lt
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