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Šviesuoliu tamsa
Kadaise mūsų tautiečiai skundėsi, kad pavergėjai neduoda 

“anei rašto, anėi druko”. šiandien to nebėra — rašto ir “druko” 
pilna visur. Net pavergėjai nebedrįsta visai užgniaužti spaudos, o 
ką jau bekalbėti apie laisvuosius kraštus — juose gyvuoja laisvės 
žodis ne tiktai oficialiomis kalbomis, bet ir mažumų. Lietuvis toje 
srityje turi gana didelį pasirinkimą. Jam siūlosi įvairūs gyvenamo 
krašto ir lietuvių leidiniai bei laikraščiai, čia jam tenka apsi
spręsti, kokia praporcija užsisakyti anglišką ir lietuvišką spaudą. 
Kaip dviejų kultūrinių pasaulių gyventojui, reikia sekti ir angliš
kąją ir lietuviškąją spaudą. Todėl visai natūralu, kad į lietuvio 
namus ateina abiejų kalbų spauda. Tai kartu ženklas, kad ateivis 
susirado savo kultūrinę pusiausvyrą ir seka tiek gyvenamojo kraš
to, tiek lietuviškąją spaudą. Pastaroji atstovauja lietuviškajam 
pasauliui ir pirmoje eilėje kelia tuos klausimus, kurie yra susiję 
su mūsų pačių gyvenimu bei Lietuvos problemomis, o angliškoji 
spauda informuoja apie bendrus vietinius miesto, provincijos, 
viso krašto ir pasaulio įvykius. Sekančiam tad abiejų kultūrinių 
pasaulių spaudą susidaro apypilnis gyvenamos tikrovės vaizdas.

Deja, nevisur taip yra. Minėtasis normalus kelias daugelio 
yra ignoruojamas. Tokių, kurie pasitenkintų vien lietuviškąja 
spauda, yra nedaug. Tai nebent vyresniosios kartos žmonės, ku
rie praeityje neturėjo progos pakankamai išmokti gyvenamojo 
krašto kalbos. Didelė dauguma per eilę metų išmoko anglų ar

sideda blogybė: išmokę svetimą kalbą kaikurie pradėjo užmiršti 
savąją. Jie taip įsikibo Į angliškąją spaudą, kad savosios lietu
viškos visai nebemato. Juk kiek yra puošnių lietuvių namų, 
kur pilna angliškų dienraščių, savaitraščių, mėnraščių, bet nėra 
nė vieno lietuviško laikraščio Bibliotekoj matyti angliška encik
lopedija, bet nėra lietuviškosios! Sustatyta eilė angliškų knygų, 
bet nėra nė vienos lietuviškos! Pasiteisinimas? Nėra laiko! Taip, 
nėra laiko, nes laukia krūva angliškų “magazinų”, kuriuos reikia 
bent pavartyti. Kiti sako: nėra pinigų! Ir kurgi bus, jeigu angliš- 
kajai spaudai išleidžiama nuo 30 iki 100 ar daugiau dolerių į me
tus. Lietuviškajai spaudai lieka tiktai keletas ar keliolika dole
rių, o kartais ir tų nelieka. Tai apgailėtina nelygybė, kuri rodo 
kaikurių mūsų žmonių nesiorientavimą savo kultūriniame pasau
lyje. Įsileisdami angliškąją spaudą ir atsisakydami lietuviško
sios, tokie mūsų tautiečia kerta šaką, ant kurios patys sėdi.

Visa tai matant, kyla klausimas, kodėl gi taip yra? Juk da- 
y Partiniais Taikais beraščių nėra — visi moka lietuviškai skaityti, 

išskyrus nebent dalį čiagimio jaunimo. Jeigu seniau buvo skirtu
mas tarp tamsuolių ir šviesuolių, tai dabar jo nebėra, nes visi 
yra pasiekę vienokį ar kitokį mokslą. Skaudžiausia ir yra tai, kad 
dalis mūsų šviesuolių — inteligentų nusisuka nuo lietuviškosios

nelemta istorija? Jau yra patirta, kad išeivijoj greičiau nutausta 
mūsų inteligentų vaikai nei paprastų žmonių, kurie savęs inte
ligentais nelaiko. Ir spaudos srityje yra jau daug atvejų, kad 
paprastieji mūsų žmonės visa širdimi remia lietuviškąją spaudą, 
o vadinamieji inteligentai jos neįsileidžia. Jie tai daro, atrodo, 
iš perdidelio “šviesumo”, kuris šiuo atveju reiškia neištikimybę 
lietuviškajai kultūrai, besireiškiančiai per savąją spaudą. Pran
cūzai tai vadina inteligentijos išdavyste — “trahisson de clerc”. 
Tai savotiška šviesuolių tamsa, kuri kyla iš vienpusiško pasine- 
šimo svetimon kultūron ir atsijimo nuo lietuviškojo gyvenimo. 
Tenka sutikti, kad lietuviškoji išeivijos spauda nėra tokio lygio, 
kurio galėtume pasiekti laisvoje Lietuvoje, tačiau inteligentinių 
pajėgų traukimasis nuo jos juo labiau padėties nepagerins. Vi
sos mūsų kultūrinės bei inteligentinės pajėgos turėtų ne trauktis 
iš lietuviškojo fronto, bet' jame aktyviai dalyvauti ir prisidėti 
prie jo stiprinimo. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

KANADOS ŠIMTMEČIO METAI
Kanados šimtmečio iškilmės 

daugelyje vietovių buvo pradė
tos Naujų Metų išvakarėse. 
Premjeras L. B. Pearsonas tarė 
žodį prie parlamento rūmų ir 
uždegė Otavoje šimtmečio ug
nies aukurą, kurio liepsnos spe
cialiais deglais buvo išnešiotos 
į visas Otavos dalis jubilėji- 
hiams laužams uždegti. Įspūdin
giausias betgi buvo pačiame vi
durnaktyje 19.000 Kanadoje 
esančių bažnyčių varpų gaudi
mas, sveikinęs prasidedančius 
Kanados šimtmečio metus. Var
pai skambėjo ne tik Kanadoje, 
bet ir užsienio kraštuose. Tai 
buvo atsiekta tarptautinio drau
giškumo ir pačių kanadiečių 
dvasiškių pastangų dėka. Kve- 
bekietis pranciškonas kun. G. 
Hudon pvz. Kanados šimtmetį 
pasveikino Šv. Juozapo bažny
čios varpais Nazarete. Kaiku- 
riose Kanados vietovėse padan
gę drebino patrankų šimto šū
vių salvės. Sekmadienį iš Ota
vos nradėjo kelionę į Vankuve
rį šimtmečio iškilmėms skirtas 
traukinys.

Valdžios bendrovė perims 
anglies kasyklas Nova Scotia 
provincijos Cape Breton vieto
vėje. kur daug angliakasių yra 
neteke darbo. Federacinė vy
riausybė šiam tikslui jau pa
skyrė $45 milijonus, provinci
nė — $10 milijonų. Kurį laiką 
darbas kasyklose bus tęsiamas, 
bet palaipsniui mažinamas, abie
ju vyriausybių lėšomis paden- įfo atžvilgiu — Kvebekas ne- 
giant susidariusias išlaidas. Ka- džiūgaus, bet ir nemėgins iškil- 
svklas numatoma uždaryti, kai mju boikotuoti. Pirmoje eilėje

pranešime pasiūlė reformuoti 
1867 m. pasirašytą vadinamąjį 
Britų šiaurės Amerikos Aktą, 
kuris yra dabartinės federacijos 
pagrindas Kanadoje. Jis norėtų, 
kad speciali konferencija Kana
dai paruoštų naują konstituci
ją, įnešdama atitinkamus pakei
timus bei papildymus. Pagal 
Britų šiaurės Amerikos Aktą, 
konstitucijos pakeitimai galimi 
tik Britanijos karaliui ar kara
lienei sutikus. Politikai jau ne
kartą yra prasitarę, jog būtų 
laikas siekti reformų ir konsti
tuciją iš Britanijos perkelti Ka- 
nadon. Šiai minčiai pritaria ir 
Britanijos vyriausybė, nes da
bar susidaro įspūdis, kad Kana
da vis dar neturi pilnos nepri
klausomybės. J. Diefenbakerio 
teigimu, konstitucinė konferen
cija šimtmečio sukakties proga 
galėtų aptarti krašto ateities 
planus, o jiems įgyvendinti im
pulso ir jėgų suteiktų naujoji 
konstitucija, kur taipgi atnau
jintų ir sutvirtintų federaciją.

Kvebeko premjeras D. John- 
sonas N. Metų kalboje pareiš
kė: “Tenka tikėtis, kad šiemet, 
kai mes švenčiame Kanados 
šimtmetį, abi kanadiečių grupės 
paruoš naują konstituciją, ku
rios rėmuose bus daugiau vie
tos bendradarbiavimui, laisvei 
ir lygybei...” Kvebeko provin- i 
cijos sekr. Yves Gabias pabrė
žė oficialią Kvebeko provinci-| 
nės vyriausybės liniją šimtme-

Tarptautinėje lėlių parodoje Toronto naujojoj rotušėj “Gintaro“ jaunųjų šokėjų grupė, vadovaujama 
Ritos Narušytės, atlieka programą Nuotr. Wm. F. Van Duyn

Kardinolas, profesorius ir kompartija
partijos susirinkime, nepažeidė 
jokios drausmės, ir todėl nemato 
reikalo teisintis. Sunkiau sekasi 
profesoriui — jį ne tik išmetė iš 
partijos, bet ir norėjo atleisti iš 
tarnybos. Kol kas profesūros ne
prarado, nes jį užstojo gausūs 
draugai, ypač žymusis filosofas 
dr. T. Kotarbinskis. Taipgi jį už
tarė Lenkijos literatų sąjungos

Pasaulio įvykiai
BOMBARDAVIMŲ ŽIAURUMUS ATSKLEIDĖ “NEW YORK 

TIMES” REDAKTORIAUS HARRISON SALISBURY PRANEŠI
MAI IŠ HANOI. Amerikiečių bombos ir iš lėktuvų iššaunamos ra
ketos skiriamos kariniams taikiniams, bet jos yra padariusios ne
mažų nuostoliu ir civiliams š. Vietnamo gyventojams. Subombar
duotų pastatų H. Salisbury matė sostinėje Hanoi, jos apylinkėse ir 
ypač Nam Dinh mieste, kuris esąs labiausiai nukentėjęs. Šie pra
nešimai iššaukė pasipiktinimo bangą komunistinėje ir prokomu
nistinėje spaudoje, nors kiekvienam turėjo būti aišku, jog karo 
metu žūsta ne tik kariai, bet ir nekalti civiliai. JAV karinė va
dovybė prisipažino, kad prie geriausių norų neįmanoma išvengti 
nekaltų gyventojų aukų, nes karinius taikinius supa gyvenamieji 
namai, o priešlėktuvinė artileri-< 
ja, kurią tenka nutildyti lėktu
vams, dažnai užima pozicijas pa
čiame miesto centre, šią mintį 
patvirtino buvęs prez. ir gen. D. 
Eisenhoweris: “Pasaulyje nėra 
tokios vietos, kur nebūtų civilių. 
Aišku, bombardavimams paren
kami kariniai taikiniai, bet, de
ja, prie jų visada būna civilių...” 
Bene taikliausius žodžius Ameri
kos kritikams skiria dienraščio 
“The Globe a. Mail” žurnalistas 
Bruce West: “Kaip ir kiekviena
me kare, be abejonės, Vietname 
žūsta civiliai, tačiau netikslu būtų 
juos laikyti labiau negyvais už 
tuos, kuriems komunistų partiza
nai nakties glūdumoje' nukerta 
galvas...”

Komunistų rūstybę užsitraukė 
vyriausias amerikiečių karo kape
lionas kardinolas Francis Spell
man, Kalėdų išvakarėse pasaky
tame pamoksle Saigone pareiš
kęs, kad Amerikos kariai Vietna
me gina laisvę bei civilizaciją, 
kurias išsaugoti gali tik jų per
galė. Sovietų ir Š. Vietnamo ko
mentatoriai apkaltino kardinolą, 
kad jis pasipriešino popiežiaus 
Pauliaus VI užimtai taikos lini
jai. Neoficialia Vatikano reakci
ja tenka laikyti “Osservatore Ro
mano” 'dienraštyje paskelbtą ra-

nų iškabinti plakatai rodo pjau
tuvą, smogiantį į Liu galvą. Ju
goslavų žinių agentūros “Tan- 
jung” pranešimu, didžioji kinie- 
tiškos kompartijos dalis vis dar 
remia Liu jokios galios neturin
čiame prezidento poste, ši ataka, 
matyt, buvo Maotsetungo dovana 
savo senajam draugui. Kartu su 
prez. Liu Shao-chi puolami dar 
du augšto rango partiečiai — bu
vęs generalinis sekr. Teng Hsiao- 
ping ir buvęs gynybos min. Peng 
Teh-huai. Kalbama, kad pastara
sis jau esąs suimtas. Maotsetun- 
gas praėjusią savaitę atšventė 73- 
čią gimtadienį, sumažindamas val
džios pareigūnų algas 300%. Mi
nisterių kabineto nariai ir įmo
nių vadovai dabar gaus apie $50 
į mėnesį, šis Maotsetungo mostas 
atrodo turi tikslą įsiteikti menką 
atlyginimą gaunančioms darbi
ninkų masėms.

Kubos diktatorius Fidel Castro 
suorganizavo “mėlynų sargų” bri
gadas, matyt, sekdamas Kinijos 
Maotsetungo pavyzdžiu. Mėlynais 
marškiniais ir darbo kelnėmis ap
rengti jaunuoliai nuo “raudonųjų 
sargų” skiriasi tuo, kad jie yra 
ginkluoti revolveriais. Oficialiai 
šie daliniai yra vadinami techni
kų brigadomis, kurių pagrindinis 
uždavinys esąs dirbti pramonėje 
ir žemės ūkyje. Jie taipgi turi 
prižiūrėti, kad kiti darbininkai 
sąžiningai atliktų savo darbą.

Komunistinė Kinija išsprogdi
no penktą atominę bombą, ku
rios pajėgumą amerikiečių moks
lininkai matuoja 300 kilotonų 
(300.000 tonų dinamito). Penki 
atominiai bandymai 26 mėnesių 
laikotarpyje liudija greitą pažan
gą. Sekantis kiniečių žingsnis tu
rėtų būti vandenilinės bombos 
bandymas. Sprogimo sukeltos ra- 
dijoaktyvios medžiagos jau pa
siekė Japoniją ir privertė jos vy
riausybę protestuoti dėl erdvių 
užnuodijimo, nes penktasis ban
dymas buvo pats pavojingiausias.

“Partijai reikia vienybės, o ne 
intelektualų, kurie negamina nei 
duonos, nei plieno ir užsiima tik 
pokalbiais”. Tie žodžiai ypač bu
vo taikyti prof. Kolakowskiui, 
kuris turėjo pokalbį su kardino
lu S. Wyszynskiu. Kompartijos 
vadas Wl. Gomulka prof. Kola- 
kowskj laiko savo priešu, revizi
jonistu, kritikuojančiu jo val
džią. Kaikurie c. komiteto nariai 
prof. Kolakowskiui yra palankūs 
ir bando švelninti įtampą. Suda
lyta komisija bylai tirti. Jon įei
na: Z. Kliszko, A. Stafewizc, R. 
Novak, W. Krasko.

Lenkijos komunistai visu svo
riu puolė kardinolą S. Wyszyns- 
kį dėl krikščionybės tūkstantme
čio iškilmių ir laiško Vokietijos 
vyskupams. Kardinolas, nežiū
rint visų šmeižtų ir policinių 
trukdymų, savo jubilėjinių metų 
programą įvykdė, nerodydamas 
nė pykčio savo priešams.

Atlaikęs paskutines krikščio
nybės tūkstantmečio Mišias Balt
stogėje prie altoriaus atvirame 
lauke, kardinolas S. Wyszynskis 
pasakė 30 minučių pamokslą, ku
riame atleido lenkų komunis
tų partijai visus “šmeižtus, kliū
tis, darytas organizuojant religi
nes tūkstantmečio iškilmes, ne
malonumus ir net pažeminimus, 
patirtus šių metų laikotarpyje.” 
Kardinolas Wyszynskis pareiškė: 
“Nesijaučiame užgautais broliais. 
Mes atleidžiame jums ir supran
tame jus, išlaikydami savo širdy
se draugystę ir meilę jums.” Kar
dinolas išreiškė viltį, jos-neanv- 
kanta, kuri “neveda į gerą, nie
ko nestato, nieko nejuneia o vis
ką skaldo ir viskam priešinas”, 
pasibaigs, išseks. Baigdamas pa
mokslą kardinolas pavedė tikin
tiesiems lenku himno “Bože cos 
Polske” (..Dieve, kurs Lenki
ja ..Pale neeiedoti “laisva tė
vynę teikis gražinti mums. Vieš
patie”, bet “laisvą tėvynę palai
mink, Viešpatie”.

W1. Gomūlkos vyriausybė, ne
galėjusi sutrukdyti religinių su
kakties iškilmių, pradėto puoli
mą kitoje srityje — pasišovė už
valdyti kunigų seminariias. ku
riose, matvt. komunistinė itaka 
dar neikėlė koios. Vyriausybė pa- savo pranešimuose telegrafu ir me. Komisiją, kaip žinome, su- 
reikalavo pašalinti 6 kunigu se-(telefonu. Etninės spaudos atsto- daro Kanados, Lenkijos ir Indi- 
minariių rektorius. Kardinolas vas cituoja Atlanto Sąjungos ge- jos atstovai. Ji gali turėti dide- 
ir kiti vyskupai atsisakė tai na- neralinio sekretoriaus Manlio lės reikšmės tolimesnei Vietna- 
daryti, motyvuodami tuo, kad Brosio žodžius: “Sovietų Sąjunga mo konflikto eigai — posūkiui į 
kunigu auklėjimas nėra nei pakeitė savo politiką/atsisaky-taiką ar į žiauresnį karą, 
kompartijos, nei vyriausvbės rei- dama karinės grėsmės ir perei- 
kalas. Vvriausvbė nagrasino už- dama į politinę bei diplomatinę Martin ir gynybos ministerio 
darysianti keturias kunigu semi- veiklą. Kova tęsiama. Rusų pa- Paul Hellyer parodytas dėmesys 
narijas.
nebus paisomas.’ Buvo sukviesta , ti Europą ir Aziją. Jie nenori su- i žingsnis, 
posėdžio vyskupu ir vvriansvbės 
atstovu komisija, kuri bando ras
ti išeitį.

Kova su nrofesorium
Lenktine komunistinė vvriau

svbė kovoja ne tik su kardinolu 
bei vysknnais. bet ir su profeso
riais — komoartiins nariais. Pa
staruoju laiku iškilo konfliktas 
su filosofijos profesorium L. Ko- 
lakowskiu. Pastarasis skaitė na- 
skaitą Varšuvos studentu komu
nistu nrganizariiai anie Lenkitos 
nažanea nuo 1956 m., kai buvo 
pasinriešinta stalinizmui ir lai
mėta laisvesnė Jiniia. atstovauia- 
ma Gnmulkos. Profesorius įrodi
nėjo, kad nepadaryta jokia pa
žanga kad laisvės kain nebuvo, 
taip ir dabar nėra. Studentai nro- 
Mcorini 1»>hai nlfdn ir d^iano^^i 
drąsiu žodžiu. Deia. netrukus ir 
profesoriui, ir studentams teko

raštą kompartijos centriniam ko
mitetui. Pastarasis j dalyką pasi
žiūrėjo karštai wJk'S- pasirašiusių 
intelektualų išmetė iš partijos. 
Vienas jos vadovų pareiškė:

Pakeitė savo politikų
Kanados etninė spauda susi

laukia atitinkamo federacinės 
vyriausybės dėmesio. Tai liudi
ja praėjusių metų pabaigoje Įvy
kusi Šiaurės Atlanto Sąjungos 
ministerių konferencija Paryžiu
je. Ta proga užs. reikalų min. 
Paul Martin ir gynybos min. 
Paul Hellyer kreipėsi į Etninės 
Spaudos Federaciją, prašydami 
atsiųsti konferencijon savo atsto
vą. ši pareiga teko Ontario Et
ninės Spaudos Sąjungos pirm, 
slovakui dr. J. M. Kirschbaumui, 
kuris kartu su kanadiečiais žur
nalistais buvo nuskraidintas i Pa
ryžių.

Apie karinius šios konferenci
jos nutarimus jau buvo rašyta 
mūsų spaudoje. Minėtinos dr. J. 
M. Kirschbaumo politinės pasta
bos, kurioms kanadiečiai žurna
listai nerodė didesnio dėmesio

kalų min. Willy Brandt susilau
kė daugiausia komentarų prancū
zų spaudoje. Dr. J. M. Kirsch- 
baum teigimu, pirmą kartą po 
septyniolikos metų pirmuoju 
smuiku konferencijoje grojo ne 
JAV, bet V. Vokietija. Tai, dėl 
suprantamų priežasčių, patiko 
prancūzų spaudos atstovams. W. 
Brandt pasižadėjo atnaujinti san
tykius su Prancūzija ir jieškoti 
naujų ryšių su R. Vokietija.

Abu Kanados atstovai — ir P. 
Martin, ir P. Hellyer — iš peties 
dirbo keliomis kryptimis, steng
damiesi pravesti savo pasiūly
mus. P. Martin kasdien susitik
davo su kitais ministeriais pri
vataus pobūdžio pokalbiams. Ke
turis kartus jis tarėsi su JAV 
valstybės sekretoriumi Dean 
Rusk apie Tarptautinės Kontro
lės Komisijos vaidmenį Vietna-

likų nuomonių susiskaldymas 
Vietnamo karo atžvilgiu. Laik
raštis pasmerkia tuos, kurie visą 
kaltę dėl karo tęsimo suverčia 
amerikiečiams. Keliama mintis, 
jog krikščioniško gailestingumo 
turi susilaukti ne tik bombų, bet 
ir teroro veiksmų aukos.

Amerikiečių kariuomenės va
dovybė paskelbė komunistinio te
roro P. Vietname duomenis: 1962 
m. įvykdyta 20.000 teroro veiks
mų, nužudyta 1.118 valdžios pa
reigūnų; 1963 m. — 25.000 tero
ro veiksmu, 8.027 nužudymai; 
1964 m. — 21.700 ir 516; 1965 
m. — 18.000 ir 300. Kasmet ko
munistai išsiveda iš namų po ke
liolika tūkstančių asmenų, kurių 
didžioji dalis atgal jau nesugrįž
ta. Oficialiai jie nėra įtraukti į 
nužudytųjų sąrašus, nes niekada 
nepavyko surasti jų lavonų. Š. 
Vietnamo vyriausybė skundžiasi, 
kad bombardavimų metu yra žu
vę šimtai civilių, bet statistinių 
duomenų ji nėra paskelbusi.

Sovietų erdvėlaivis “Luna 13” 
Kūčių dieną laimingai nusileido 
ant mėnulio. Pagrindinis bandy
mo tikslas buvo nustatyti mėnu
lio paviršiaus kietumą. Specialių 
įtaisų pranešimai skelbia, jog mė-

PABĖGĖLIŲ 
TEISĖS KANADOJE

Federacinio parlamento ir se
nato komisijoje imigracijos rei
kalams dr. Stanley Haidasz, at
stovaująs Toronto rinkiminei apy
linkei, iškėlė pabėgėlių klausimą 
Kanadoje. Jis norėjo žinoti, ką 
Kanados imigracijos ministerija 
laiko tarptautiniu pabėgėliu ir 
kada Kanada oficialiai pripažins 
1951 m. įvykusios tarptautinės 
konvencijos nutarimus pabėgėlių

nulio viršutinis sluogsnis yra pa- pabėgusių jūrininkų reikalu. Jo 
našus į žemės, bet šiek tiek minkš- nuomone, būtų patartina suda- 
tesnis. Radiacija, palyginti, yra, . specialią komisiją pabėgėlių
žema — nepavojinga žmogaus teisėms nagrinėti, kuri palaikytų 
gyvybei. “Lunos 13” atlikti ban-! glaudžius ryšius su Jungtinių 
dymai vėl pralenkė amerikie- " ’ 
čius, nes sovietų mokslininkams 
pavyko specialius matavimo prie
taisus įsmeigti 30 cm į mėnulio 
viršutinį sluogsnį. Tyrimų rezul
tatai radijo bangomis buvo per
duoti žemėn.

Karinė Indonezijos vyriausybė 
privertė prezidentą Sukarno at
skleisti 1965 m. sukilimo užkuli
sius. Aviacijos vado Omar Dha
ni teismo metu paiškėjo, kad Su-į 
karno iš anksto žinojo apie ko
munistų rengiamą sukilimą, bet 

1966 m. rudenį Kanados užs. Įkyta, kad Kanada yra laisvės. nesiėmė jokių žygių. Dabar jis

Užs. reikalų ministerio Paul
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ieigu jos reikalavimas grindinis tikslas tebėra dominuo- etninei spaudai yra sveikintinas 
Tenka manyti, jos at

tikti, kad JAV su Europa jungia stovai nebus užmiršti ir sekančių 
natūralūs ryšiai, ir dėlto stengia- j konferencijų progomis, nes juk 
si sugriauti Atlanto Sąjungą...” .etninė spauda yra plačiai papli- 

Kanadiečiu žurnalistus apie už- i tusi po visą Kanada. Kaip ir visi 
sienio reikalų ministerių posė-; kanadiečių laikraščiai anglų ir 
džių eigą kasdien informavo Paul prancūzų kalbomis, ji turi tą pa- 
Martin, kuris buvo vienas akty-! tį tikslą — informuoti savo skai- 
viausių konferencijos dalyvių, tytojus ir formuoti jų nuomonę 
Jis ir V. Vokietijos užsienio rei- politiniais klausimais.

SOVIETŲ KONSULATAS MONTREALYJE

šioje vietovėje pavyks įsteigti kvebekiečiai dalyvaus meninėse nukentėti. Prof. L. Kolakowskis 
nauju įmonių, kurios parūpins programose, sporto varžybose bnvn išėstas i« v-nmnawiiAc r. 
darbus buvusiems angliaka- bei kituose parengimuose, kur studentai našankti pasiteisinti 
siams- jie galės pasirodyti kaip kvebe- drausmės komisijos. Studentai

Onoziciios vadas J. Diefenba- kiečiai, šimtmečio komisijos di- atsisakė teisintis pareikšdami.
Nukelta į 7-tą psl. Ikad jie dalyvavo legaliame kom-kerte Naujiem Metam skirtame
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reikalų min. Paul Martin lan- kraštas ir jos vyriausybė nekont- 
kėsi Lenkijoje, Sov. Sąjungoje ir raliuoja spaudos.
Italijoje. Neseniai buvo paskelb- Pasikalbėjime su premjeru A. 
tas jo oficialaus pranešimo fede- Kosyginu buvo paliestas karo me- 
raciniame parlamente tekstas, at- tais išdraskytų šeimų klausimas, 
skleidžiąs keletą įdomių faktų. P. Martin sakosi prašęs sovietinį 
Sovietų užs. reikalų min. *A. Gro- premjerą palengvinti ir paspar- 
myko pareikalavo, kad Kanada tinti tokių šeimų narių išleidimą | 
atiduotų Sov. Sąjungai vadina- iš Sov. Sąjungos. Iš A. Kosygino 
muosiuš “karo nusikaltėlius”. P. atsakymo P. Martin daro išvadą, 
Martin šį reikalavimą atmetė, pa- jog šis reikalas ateityje turėtų 
brėždamas, jog kiekvieną kana- pagerėti.
dietį gina Kanados įstatymai, ne- Maskvoje buvo susitarta grei- 
pripažįstantys prievartos veiks- tu laiku pradėti derybas, kurių 
mų. A. Gromyko taipgi nusiskun- tikslas yra j—

Maskvoje buvo susitarta grei-

pasikeisti kultūrinin- 
dė* tariamąja’ “antišovietine ak-j kais, mokslininkais bei techni- 
cija” Kanadoje. Jam buvo atsa-l (Nukelta J 7 psl.)

turės paaiškinti savo anuometinę 
laikyseną. Iš karto prez. Sukamo 
buvo atsisakęs tai padaryti ir net
gi grasino atsistatydinti, bet pas
kui apsigalvojo ir nusileido ge-

Tautų komisaru pabėgėlių reika
lams.

Dr. S. Haidasz taipgi priminė, 
kad dėl dviejų jugoslavų depor
tavimo premjeras L. B. Pearso- 
nas yra gavęs protesto raštus iš 
Kroatų Bendruomenės ir iš Tarp- 
etninės Tarybos, šiuo klausimu 
ir aplamai pabėgėlių reikalais dr. 
S. Haidasz pataria etninėms gru
pėms parašyti laiškus iki 1967 m. 
sausio 15 d. minėtajai senato ir 
parlamento komisijai (The Chair
man of the Special Joint Commit
tee of the Senate and House of 
Commons Committee on Imigra- 
tion, Ottawa).

NAUJIEMS PRENUMERATO
RIAMS “Tėviškės žiburiai” tik 

nerolų spaudimui. Tenka manyti, $4.00. ši nuolaida duodama spau- 
tie Sukamo pasiteisinimai dar dos vajaus laikotarpyje — iki š. 
labiau pakenks jo prestižui, m. vasario 1 d. Pilna metinė pre- 
Karinis tribunolas aviacijos vadą numerata nuo 1967 m. sausio 1 
O. Dhani pasmerkė mirti. Taigi, d. — $6.00. JAU DAUG KAS 
dabar mirties bausmės įvykdymo atsiuntė prenumeratos pinigus už 
jau laukia du geri Sukamo drau- 1967 m. Kviečiame visus mielus 
gai — Dhani ir Subandrio. i skaitytojus nedelsti ir tuojau pat

didžiausiu revizijonistu. Ant šie- bortams”.
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* Tikėjimo pijonierių — 34.000. Katalikų Bendrija išlai- 

šventųjų tikslaus skaičiaus nu- ko 30 gimnazijų, 7- kolegijas, 
statyti neįmanoma. Apeigų kon- 45 ligonines, 25 našlaitynus ir 
gregacija neseniai paskelbė 8 prieglaudas. Turi vieną dien- 
šventųjų, palaimintųjų ir Die- raštį, vieną savaitraštį ir tris 
vo tarnų sąrašą, apimantį be- mėnesinius žurnalus.
veik 2000 metų, bet jis nė- * “Laisvosios minties” žurna- 
rą pilnas. Šiuo metu apeigų kon- listas Heywood Broun tapo ka- 
gregacija Romoje turi 1132 by- talikų vyskupo Fulton Sheen 
las kandidatų į oficialius šven- dėka. Prieš mirdamas paliko 
tuosius. Jų tarpe yra septyni po- raštą, kuriame sako: “Kataliky- 
piežiai: Inocentas I, Inocentas bėję radau žmonių broliškumą, 
XI, Gregorius X, Benediktas pagrįstą bendru įstatymu, ir 
XIII, Pijus IX, Pijus XII ir Jo- bendrą Dievo tėvynę.” Broun 
nas XXIII. suprato, kad nėra laisvės, jei

* “širdies šviesa” —. tokiu nepripažįstamas Dievas, nes tik 
vardu vadinama televizijos pro- Dievas yra tiesos ir laisvės šal- 
grama Japonijos katalikams. Ją tinis.
pradėjo prieš metus kun. Jokū- * Katalikų kunigas, persiren- 
bas Hyatt, šioje 15 min. pro- gęs civiliai, nuvyko į raudoną- 
gramoje dalyvauja žymios ka- ją Kiniją ir ten kaip turistas 
talikų ir nekatalikų asmenybės, lankė kultūrinius revoliucijos 
Programa transliuojama ir iš 80 centrus. Pirmasis jo tikslas bu- 
radijo stočių. vo sužinoti apie katalikybės

* šimtmetis misijonieriško būklę. Dar yra vyskupų ir ku- 
gyvenimo. šiuo vardu yra iš- n*SU, žinoma, besislapstančių.

Buvęs Lietuvos ministeris ir poli
tikas Ernestas Galvanauskas su 
žmona Prancūzijoj

Nuotr. V. Alseikos

1966 m. spalio-lapkričio mėn. 
25 dienas teko pabūti pas žymų
jį lietuvį politiką — Ernestą Gal
vanauską. Jau treji metai jis gy
vena Prancūzijoj, Savojos pro
vincijoje, Aix-les-Bains kurorti
nės vietovės užmiestyje (prieš tai 
apie metus gyveno netolimam Al- 
bens miestelyje). Salia pastangų 
užrašyti politinės, visuomeninės 
veiklos atsiminimus (reikia ma
nyti, jie bus išleisti, dar prijun
gus įvairią papildomą medžiagą, 
dokumentaciją ir kt.), rūpėjo pa
tirti E. Galvanausko pažiūras 
įvairiais mums rūpimais klausi
mais. Negalėdamas sekti spaudos 
dėl regėjimo sutrikimo (tik te
leviziją ir radiją), Galvanauskas 
visdėlto gerai orientuojasi pasau
linės politikos sūkuriuose.

Integracija ir diferenciacija
E. Galvanauskas dėstė, kad Lie

tuvos ateitis priklausys nuo Euro
pos apjungimo galimybių. Jei 
Lietuva ir atgautų laisvę, tai jos 
suverenumas būtų suvaržytas 
įvairiomis sutartimis, juoba, kad bręsta*Kinijos imperijos šudary- 
valstybių tarpe vis labiau reik- mas, Indijos ir, eventualiai, visos 
šis tarpusavė priklausomybė (in- Azijos suorganizavimas į vieną 
terdependence). ....................

Apie dabar pasaulyje pastebi- Europoje, senosioms imperi
nius vyksmus jis pasakojo: joms subyrėjus, susidarė visa eilė

Visame žemės rutulyje vyksta i suvereninių valstybių. Tai buvo 
du dideli procesai — integraci-jpo pirmojo pasaulinio karo. Po 
jos (jungimo) ir diferenciacijos antrojo pas. karo panašus reiŠ- 
(išskyrimo). Kaip juos apibūdinti? j kinys iškilo ir Afrikoje. Siekiama 
Integracija: susidaro vis didės- išlaikyti tų valstybių suverenu- 
nės valstybės, imperijos, siekiau- mą.
čios paglemžti savo politinėn ir T Wllvnc E1-lVU

zuoti vieną Afrikos imperiją. Tas 
pats vyksta ir Azijos žemyne —

mas, Indijos ir, eventualiai, visos

politinį vienetą.

joms subyrėjus, susidarė visa eilė

Visos organizacijos, kurios iš
duoda aukų pakvitavimus mokes
čių reikalams, nuo 1967 metų 
privalo registruotis mokesčių įs
taigoje ir gauti jos patvirtinimą.

Iki šiol aukos šalpos ir labda
rybės organizacijoms buvo gali
ma pridėti prie išlaidų, užpildant 
pajamų mokesčių pareiškimus. 
Mokesčių įstaiga kaikurių orga
nizacijų nepripažino, ir buvo sun
kumų tai įrodyti mokesčių mo
kėtojams. Ateityje panašių nesu
sipratimų nebus, nes mokesčių 
įstaiga pripažins aukas tik regist
ruotoms organizacijoms.

Šių metų pajamų mokesčiai 
bus priimami sena tvarka, bet nuo 
ateinančių metų įsigalios naujos 
taisyklės.

Visos šalpos ir labdaros orga
nizacijos, įskaitant religines, pri
valo užpildyti pareiškimus mokes
čių įstaigai, pristatant savo čar- 
terį, konstituciją ir statutą. Jei 
organizacija neturi nei čartęrio, 
nei konstitucijos, nei statuto, rei
kia aprašyti organizacijos siekia
mus tikslus. Naujai paskirtas lab
daros organizacijų registratorius 

cijos eigos. Juk europinės vals- ?.us,Pr«s ar organizaciją pnpa- 
tybės if esmės eina tuo keliu. f ne Pnpazmtai organm- 
-- - - “ ajai bus išduotas registracijos

I numeris, kuris turės būti užrašo
mas ant visų aukų pakvitavimų. 
Aukų pakvitavimai be registraci
jos numerio negalios.

tojų, palyginus su jos kaimynais, 
skaičiaus.

Lietuvos kaimynai, kaip tik 
sekdami tuo integracijos proce
su, siekia užimti kaimyninius 
kraštus. Kai du milžnai, jos kai
mynai (S. Rusija ir Vokietija), su
sipeša, Lietuva išsprūsta iš jų 
įtakos ir atgauna savo nepriklau
somybę, o Lietuvos kaimynams 
susitarus, Lietuva padalinama, 
panaikinama. Kiek panašus ir 
Lenkijos likimas, nors ji dides
nė ir gyventojais gausesnė. Po 
antrojo pas. karo integracijos 
vyksme Lenkija buvo apkarpyta, 
tačiau visdėlto ji išliko, iki tam 
tikro laipsnio, suvereni. Tuo tar
pu Lietuvai net formalinis su
verenumas buvo išplėštas — ji 
buvo įjungta į Sovietų Rusiją, 
kaip integracijos vyksmo auka.

Ateities Lietuva
Kalbant apie Europos ateitį, 

kaip pabrėžė E. Galvanauskas, 
viskas priklausys nuo tos integra-

ūkinėn įtakon vis daugiau kitų 
kraštų, šiandien tas integracijos

leista knyga, kurioje aprašoma Jis laikė Mišias Pekinge, slap- vyksmas jau eina kontinentiniu 
1800 misijonieriu darbai. Toki toje Jėzaus širdies koplyčioje. I mastu.
milžinišką skaičių misijonieriu Vaizdas labai liūdnas — kata-f Juk) pagaI Galvanauska k 
davė vien tik Lille vyskupija hku likimas didžiausiame pavo- Amerika siekia savo kontrolėn

juje.
* šimtas metų suėjo, kai 

Amerika nupirko Aliaską iš Ru-

Prancūzijoj
* Filmų festivalis įvyks

Frankfurte, V. Vokietijoj, 1967 
m. kovo mėn. Jame dalyvaus ir sijos. Tai buvo 1867 m. Tada 
Indija — rodys šv. Pranciškaus Amerika užmokėjo Rusijos ca- 
Ksavero gyvenimą ir jo darbus rui $7.200.000. Aliaska yra mi- 
Indijoj. • """ " ~ —

* Ortodoksų ir katalikų susi
jungimas artimoje ateityje pra
sidės Amerikoje — įrodinėja 
kun. P. Gemayel, kunigų semi
narijos profesorius Lebane. Pat
riarchas Atenagoras, ortodoksų 
galva, labai palankus susivieni
jimui.

* Vakarų Vokietijoj leidžiami 
22 savaitiniai katalikiški laik
raščiai, kurie turi 6.400.000 santuokos klausimas bus plačiai

diskutuojamas katalikų ir pres- 
biterininkų suvažiavime 1967 
m. balandžio 27-29 dienomis šv. 
Jono universiteto patalpose, 
Collegeville, Minnesotoje.

* Knygų knyga yra šventasis 
Raštas. Garsus rašytojas, kon
vertitas Jonas Papini sakyda
vo: “Kas nėra skaitęs tos vie
nintelės knygos, yra ignorantas, 
nors būtų perskaitęs visas ki
tas knygas. Kas nesupranta tos 
knygos, yra aklas, nors būtų 
suskaitęs ir žvaigždes”. B. M.

sijų žemė, kur šiuo metu yra 
30.000 katalikų iš 226.000 gy
ventojų. Pirmąsias Mišias laikė 
pranciškonas Tėvas Jonas Rio- 
ba 1779 m. gegužės 13 d. ant 
jūros kranto prie Santa Cruz 
uosto. Pirmas kankinys, kuris 
praliejo kraują už tikėjimą, bu
vo Vankuverio arkivyskupas 
Charles Seghers 1886 m.

* Mišraus tikėjimo asmenų

Amerika siekia savo kontrolėn 
paimti visą Pietų Ameriką, net 
ir Kanadą; pastebimas jos ver
žimasis į Ramiojo vandenyno 
kraštus. Turime ir kitą didžiulę 
imperiją — Sovietų Rusiją. Ste
bime jos pastangas paglemžti vi
są Europą į savo rankas ir su
jungti į vieną politinį-ūkinį vie
netą, žinoma, komunistinės san
tvarkos rėmuose. Pagaliau paste
bima ir Afrikos valstybių inte
gracija — bandymai iš dabar esa
mų valstybių valstybėlių sudaryti 
vieną Afrikos Sąjungą, suorgani-

Lietuvos būklė
Abu šie vyksmai — integra

cijos ir diferenciacijos — veikia 
vienas kitą, jų tarpe vyksta rung
tyniavimas. Istoriškai žvelgiant, 
pabrėžia E. Galvanauskas, tie du 
reiškiniai visame žemės rutulyje 
keičia politinį žemėlapį.

O kokia Lietuvos padėtis? Ji 
atsidūrusi abiejų tų vyksmų tėk
mėje. Čia reikia pažymėti,* kad 
Lietuva yra labai nepatogioje, ne
saugioje geografinėje padėtyje. 
Ji įsprausta tarp didesnių, gau
sesnių gyventojų skaičiumi* tautų, 
sudariusių savo valstybes. Lietu
vių tauta stengiasi išlaikyti savo 
gyvybę, nepriklausomybę. Tačiau 
ji susiduria su dideliais sunku
mais, pvz. kad ir dėl mažo gyven-

Užuomazgą sudarė šešios euro- j 
pinės valstybės, ūkiniu atžvilgiu 
susigrupavusios į Bendrąją Euro
pos Rinką, o šalia jos jau kyla 
politiniai Europos integracijos 
klausimai.

Lietuvos ateitis priklausys ir 
nuo lietuvių tautos atsparumo. 
Pvz. pasižiūrėkime kad ir į Bel-l 
giją, kur vyksta rungtyniavimas 
tarp flamų ir valonų, čia jau 
kyla tautinio skirtingumo klausi
mas. Prancūzijoje gyvena baskai, 
bretonai ir kiti. Jų kalba nėra 
žuvusi, nors politiniu-ūkiniu po
žiūriu jie yra organiška Prancū
zijos dalis. Jų vaikai eina į tas 
pačias mokyklas, kaip ir prancū
zai, tačiau jų tautinis būdas pa
silieka.

Tad manau ir aš, kad lietuviai 
— gabi, atspari tauta — nenu
stos savo tautiškumo, savos kul
tūros, ją išlaikys, bet politiškai ir 
ypač ūkiškai bus ateityje susida
riusios didelės Europos integra
linė dalis. Tos Europos, kuri eks
ploatuos visą tą teritoriją, jos 
turtus ir, atrodo, ūkiniu požiūriu 
galės tapti gana savarankišku vie
netu.

Surusėjimo pavojus
Lietuvos surusėjimo klausimas, 

pasak E. Galvanausko, realus, ta
čiau Lietuva tam rusiškumui ne
pasiduos — ji ir toliau kurs savo 
kultūrą, meną, literatūrą, gal ir 
savo civilizaciją, ir išsilaikys kaip 
savita atsikra tauta, kaip gėlių 
puokštė Europos gėlyne.

Visdėlto atsimintina, kad Lie
tuvai grės ir vis bus ryškus poli
tinis bei ypač ūkinis pavojus. Eu
ropoje susidarys pramonė, kuri 
apims visą apsijungusią Europą. 
Čia apie savarankišką ūkį kalbė

ki netenka. O šiandien? Jau ži
noma, kad vyksta Lietuvos įri- 
kiavimas į Sovietų Sąjungos ūki
nę sistemą. Ateities perspektyvos 
Lietuvos ūkiui neatrodo links
mos, nbrs, manau, iš esmės, tas 
įrikiavimo vyksmas, palyginti, 
mažai ką yra padaręs. Lietuvos 
ateitis priklausys nuo visos Euro
pos integracijos vyksmo ir tik jis 
nusvers Lietuvos likimą.

Pripažintos labdaros organiza
cijos turės vesti tikslias pajamų 
ir išlaidų knygas ir laikyti visų 
aukų pakvitavimų nuorašus. Mo
kesčių įstaigos pareigūnai turės 
teisę tikrinti tų organizacijų at
skaitomybę.

Į labdaros organizacijų sąvo
ką įeina ir bažnyčia, kuri taip pat 
turės būti registruota ir turės 
gauti registracijos numerį.

Įvairūs visuomeniniai klubai, 
fraternalinės organizacijos ir pa
našios grupės nėra laikomos lab
daros organizacijomis. Bet jei tos 
grupės turi kokius nors specia
lius šalpos projektus, ir jei au
kos tiems projektams yra laiko
mos atskirai nuo kitų klubo pi
nigų, tie projektai gali būti už
registruojami ir aukų pakvitavi
mai pripažįstami.

Mokesčių įstaiga patvirtins tik 
tas organizacijos, kurių tikslai 
įeina į sekančias keturias gru
pes: a. beturčių šalpa, b. religi
jos skleidimas, c. švietimo sklei
dimas, d. kiti riboti tikslai, nau
dingi visai bendruomenei.

Mes turime nemažai lietuviš
kų organizacijų, kurios įeitų į 
šias keturias grupes, šitos orga
nizacijos turėtų paduoti Kanados 
mokesčių įstaigai pareiškimus ir 
gauti registracijos numerį, žino
ma, toms organizacijoms iš vienos 
pusės padidėtų darbas: knygas 
ir atskaitomybę reikėtų vesti ang
lų kalba. Bet iš kitos* pusės pa
lengvėtų aukų rinkimas, nes au
kotojai galėtų tas aukas pridėti 
prie savo išlaidų, tuo sumažinda
mi pajamų mokesčius.

Labdaros organizacijų regist
racijos privalomumas nereiškia, 
kad visos, be išimties, organiza
cijos turi registruotis, ir nuo tos 
registracijos priklausys tolimes
nis organizacijų veikimo teisėtu
mas. Organizacijos, kurios neiš- 
davinėja aukų pakvitavimus pa
jamų mokesčių reikalams, galės 
nesiregistruoti ir veikimą tęsti 
sena vaga. Tačiau jų-veikimas 
pasunkės, nes kiekvienas aukoto
jas, įvertindamas organizacijos 
tikslą, žiūrės, ar ta organizacija 
yra oficialiai užregistruota ir val
džios pripažinta. Tuo. būdu žmo
nės galės apsiginti nuo įvairių 
aukų rinkėjų, kurie renka pini
gus neaiškiems tikslams.

Registracijos pareiškimai gau
nami mokesčių įstaigose. V. M.

skaitytojų. Vienuolynai išleidžia 
3' milijonus egzempliorių grynai 
religinės spaudos. Be to, reli
ginio turinio žurnalų spausdi
nama virš dviejų milijonų eg
zempliorių.

* Abisinijos imperatorius ap
dovanojo vienuolę Mariją Gab
rielę už rūpinimąsi našlaičiais ir 
raupsuotaisiais. Jos vadovauja
moje ligoninėje per 13 metų 
perėjo 325.000 ligonių.

* Korėjoj katalikų skaičius 
per vienus metus priaugo
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kolonijų kontinentas Europos valstybėse bei buvusiose 
Baltijos valstybėse, kurios dažnai 
minimos pavergtų tautų vardu, ka
dangi dabartiniai jų režimai yra 
Maskvos primesti.”

“Geras, žinoma, dalykas, kad 
Jungtinės Tautos graudena žmones 
susidomėti likimu daugumų, esan
čių po kokių nors mažumų jun
gais. Bet būtų daug daugiau en
tuziazmo šlovinti apsisprendimo 
minti, jeigu ji būtų nuosekliai tai-

“Kol pasaulio viešoji nuomonė 
neims reikalauti, kad tas principas 
būtų taikomas visur, o ne vien ten, 
kur juodieji teliečiami, tol visoms 
daugumoms lygių teisių įgyvendini
me nebus pažangos.”

David Lawrence, c/o THE EVE
NING STAR, 225 Virginia Ave., S. 
E., Washington, D. C. 20003, USA.

frika,
i prieš n D. karą, dabar yra 39 

nepriklausomų valstybių kontinen
tas.”

“Šiandien tik Rusija gali būti 
apibūdinta kaip imperialistinė ir 
kolonijinė valstybė, naudojanti sa
vo armijas pajungti savo valiai 
Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją, Če
koslovakiją, Vengriją ir Rytų Vo
kietiją. Be to, rusai godžiai prari
jo nepriklausomas Lietuvos, Latvi- koma visame pasaulyje, 
jos ir Estijos valstybes” (D. Law
rence, “U.S. News a. World Re
port”)

“Pasirodo, kad laisvojo pasaulio 
žmonės nepastebi pačių didžiausių 
mūsų laikų paradoksų. Reiškiama 
daugybė pasipiktinimo tuo, kad bal
ta mažuma Rodėzijoj neleidžia nau
dotis apsisprendimo teise juodųjų 
daugumai. Bet, lyg patyčioms, at- čia cituotų žodžių autorius yra “U. 
rodo niekas nekreipia dėmesio į S. News a. World Report” žurnalo 
baltųjų daugumos likimą ne tik So- redaktorius. Ta proga jis užsitar- 
vietų Sąjungoj, bet ir šešiose Rytų nauja lietuvių padėkos.
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LAIMINGI VAIKAI LAIMINGUOSE NAMUOSE
ŠIUOS

TOMUKAS — 5 metų linksmas berniukas. Jis yra 
dabar prieglaudos namuose kartu su kitais trims 
vaikais. Jis ir su jais gerai sugyvena. Tomukas 
yra mažas berniukas, tačiau labai mėgsta bėgioti ir 
kas rytą mielai lanko vaikų darželį. Jis yra šiaurės 
Amerikos indėnų kilmės. Apie jo tėvus ir gimines 
labai mažai žinoma. Tomukas yra katalikas, rudų 
akių ir plaukų, tamsios išvaizdos, tikrai išdidus in
dėnas. Tomuką teks įsūnyti, nežiūrint, kad ir 
beveik nieko nėra žinoma apie jo kilmę.

DOROTHY. Tėvų skyrybos paliko 14 metų mergaitę 
vieną, kuri dabar įieško naujų tėvų per įstaigą, ši 
nepilnametė yra malonaus būdo mergaitė, tačiau 
užpykinta gali būti paniurusi. Ji mėgsta drausmę, 
yra draugiška su žmonėmis ir pasiruošusi gyveni
mui. Jai neblogai sekasi mokytis 8 skyriuje, mėgs
ta skaityti knygas ir turi nepaprastai gerą atmintį, 
ši puikiai atrodanti mergaitė yra rudų akių ir plau
kų, geros sveikatos ir nėra sirgusi jokia rimta liga. 
Vyresnio amžiaus protestantų tikybos pora, turinti 
meilės, supratimo ir švelnios drausmės, galėtų tap
ti naujais šios mergaitės tėvais. Jeigu jūs jaučia
te, kad jai tinkama vieta būtų jūsų šeimoje, malo
nėkite kreiptis į mus.

JIMMY — savarankiškas berniukas; gali būti pamo
komas, tačiau nemėgsta įsakymų. Eina į vaikų dar
želį, kur rodo gabumų amatams ir yra kruopštus. 
Jis yra 4 metų amžiaus, škotų - airių kilmės, stam
bokas, mėlynų akių, šviesių plaukų, apskrito veido. 
Labai jautrus, tačiau palengva priprastų prie sve
timųjų, jeigu jie yra kantrūs ir ramūs. Protestan
tų tikybos tėvai, jį įsūniję, turėtų palengva prie jo 
prieiti. Kai pripras, bus pastovus ir tikras jungian-

POLLY ir DORIS — abi sesutės norėtų kartu augti 
pas naujus tėvus. Jos yra 4 ir 5 metų amžiaus. Pol
ly, 5 metų, jau eina į darželį; nedidelė, rudų akių, 
šviesiai rudų plaukų, šviesiai rusvos išvaizdos, tik
rai patraukliai ir žvaliai atrodanti mergaitė, ši 
jautri, vidutinė ir sveika mergaitė yra anglo-saksų 
kilmės. Doris — kiek riebesnė, su šviesiais ir ro
žiniais skruostais, rudų akių ir šviesiai rusvų tie
sių plaukų. Ji — patraukli ir puikiai atrodanti, gud
ri ir sveika, priešmokyklinio amžiaus. Būtų paten
kinta gyvenimu ji ir Polly, jei surastų tinkamus ka
talikų tikybos tėvus.
BOB — 11 metų, ramaus būdo berniukas, kuriam 
reikalingas padrąsinimas ir protestantų tėvų para
ma. Jo nuosavi namai bei šeima apvylė jį ir dabar 
jam reikalinga nauja pradžia su naujais tėvais ir 
pastovia šeima. Jis pasiruošęs gyvenimui, sveikas, 
vidutinės inteligencijos ir geros išvaizdos, tamsiai 
mėlynų akių, rudų plaukų, švarios išvaizdos. Vyres
nio amžiaus protestantų šeima galėtų daug ką duo
ti Robertui, kuris vertas geros, meilios bei paskati
nančios aplinkos.
KEITH ir SAM. 8 metų Keith linkęs globoti labai 
myli savo 5 metų broliuką Šamą ir abu nori vienų 
namų, “kur abudu galėtume būti kartu”. Keith — 
vidutinio ūgio, lieknas, šviesios odos, mėlynų akių ir 
rusvų plaukų; geros sveikatos ir gerai mokosi mo
kykloje. šis draugiškai nusiteikęs berniukas reika
lingas daug meilės, nes vienu laiku jis buvo labai 
prislėgtas. Sam — gražiai nuaugęs berniukas, blon
dinas, patrauklus. Jis yra patenkintas, judrus, bet 
kartais smarkus ir agresyvus. Paprastai jis yra la
bai malonus berniukas; geros sveikatos ir labai nor- 

talikų tėvų — dabar!

HUGH ir ADELAIDĖ, Hugh 7 ir Adelaidė 8 metų; 
abu broliukas su sesute nenori skirtis. Juodu yra 
anglų - lenkų kilmės. Adelaidė mokosi 3-me skyriu
je. Ji yra vidutinio ūgio, rudų akių ir plaukų, su 
gražia nosyte ir truputį atsikišusiu smakriuku — 
tikrai puikios išvaizdos. Ji rezervuota ir rami mer
gaitė, nors nėra drąsi svetimųjų tarpe. Adelaidė 
yra švari ir gerai prižiūrėta. Hugh — smulkių kau
lų, švariai atrodantis berniukas, šviesios ir švarios 
odos, rudų akių ir plaukų, apskrito veido ir gražios 
išvaizdos. Jis mokosi 1-me skyriuje, yra vidutinis 
mokinys, draugiškas ir veiklus. Hugh ir Adelaidė 
būtų laimingi ramiuose namuose, mylėtų kitus bro
liukus ir sesutes ir naujuosius katalikų tikybos tė
vus.
JACK — vikrus, šokinėjantis, nuolat judantis ber
niukas. Jis yra pats sau problema ir kitiems, šalia 
jo esantiems, dėl smarkumo. Jis yra 9 metų am
žiaus, protestantų tikybos, lieknas, mėlynų akių 
labai šviesių plaukų, gražiai nuaugęs, inteligentiš
kas, labai viskuo užsiėmęs, kad net sunkiai prisėda 
prie knygų. Mokosi 3-me skyriuje, šis aktyvus ber
niukas reikalingas rimtų, subrendusių ir pastovių 
protestantų tikybos naujų tėvų, kurie galėtų paleng
va jį apvaldyti ir jo veržlumą palenkti į produktyvią 
bei konstruktyvią sritį.
LAURA — 3% metų katalikė, airių ir norvegų kil
mės mergaitė. Ji — lieknutė, mėlynų akių, kašta
no spalvos plaukų, šviesios išvaizdos, mažo veiduko 
ir labai patraukli mergaitė. Geros sveikatos ir labai 
normaliai išsivysčiusi Ramaus būdo, tačiau jau
dinasi išvykus svetur. Namų aplinkoje labai rami. 
Reikia daug lankstumo priimant ją į naujus namus, -----------—- ------------- -
iki ji palaipsniui išaugtų iš savo kevalo, priprastų malios išvaizdos berniukas. Abu berniukai nori ka- 
ir įsijungtų į žaidimus ir juoką. talikų tėvų — dabar!
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lietuviškas vyskupijas, kurioms, 
savaime suprantama, turėtu pri-

Lietuviškų vyskupijų kūrimas
vis dažniau pasiduodame gyvena-

klausyti visos lietuviškosios pa- aktjmam daiyvavmim ne tik he- 
rapijos. Aiškiau tariant, visos tie- tuviškų Mišių metu, bet ir visa- 
tuviškos parapijos turėtu būti me parapijiniame religiniame ir ’ P 
tvarkomos ne dietinių, gyvena- organizaciniame gyvenime, kle- g

AL. G1MANTAS kelius ir pan. Toje bažnyčioje,

venimo būdui.
Jei nepakeisime savo galvoji-

uavmus ue viemuų xvveua- -°--------------- —-----------• — •. aktyviai prie to darbo nepri-jmo sakramentą. Juk viskas orga- }yviaį neeriri’m<
Uju kraštu vyskupijų bet iie-b°nams tenka vis daugiau ir daž- sides, čia tikrai neužtenka vien nizuojama plačiai, visos mokyk- SSki sfvuiu
ų^ų Kraštų vyskupijų, net ne- niau pasikliauti nelietUviškai kai- tik gražių žodžių ir šaunių patri- ios mastu.. Kmūsu^rr

hanAioic noroniiioAioic ivocfi rimi. TOtlMU ŠŪklU. Reikia kaikO dau- v:. J_x_________________________™

savojo gyvenimo būdo, jei lietu
vybės labui neatsižadėsime savų
jų patogumų, jei negrįšime, ak- 
" !‘1 e prie savųjų pa-

Mokytojoj JIEVAI RIMKEVICIENEI mirus,
jos vyrui KAZIMIERUI, dukrai JANINAI ir žentui
BRONIUI NIEDVARAMS reiškiame nuoširdžių užuo

hančiais parapijiečiais, įvesti dau- jotinių šūkių. Reikia kaiko dau- Į 
giau pamaldų nelietuvių kalba. S^au> i^t pirmoje eilėje aktyvaus

ivirių bažnyčių, veltui 
ašaros ir atodūsiai dėl

jautų ir kartu liūdime —

Vis daugiau mūsų tarpe gausė- lietuvybės išlaikymo lietuviškose 
ją baliai ir baliukai (apie tai “T (bažnyčiose. O ir tos ašaros beiKas iššaukė drąsius pasisakyta, aj^u bręsta nemaža trage- ffiMSXffSSZKF vedamajame labai vykusiai aSSij.f nebta U

Vanda Judzentavičiūtė
Verutė ir Kazys Otto Aldona ir Romas Otto '

mus, kurių įgyvendinimas, gį diJ'a> kai nejučiomis, bet palaips- genime- £ šioje vietoje ateina tas buvo pastebėta) išlaiko besilinks- 
teisingiau pastangos igwendin- niui ir matomai mažėja lietuviš- didysis, kietas ir nenumaldomas - <• i......................
ti, gali pareikalauti daug darbo, įtaka lietuvių įkurtose, sta- bet!
ištvermės, kantrybės ir lėšų? 
Paskutiniu metu visoje eilėje lie
tuviškųjų parapijų lietuviai pra
dėjo pasijusti esą ne šeimininkų, 
bet kampininkų padėtyje. Papras
tai tuoj šokama pulti parapijų 
administratorius klebonus. Kai- 
kur, nėra ko tai slėpti, tik jie 
yra ir tegali būti vieninteliais 
kaltininkais, jei tokioj parapijoj 
siaurinamos lietuvių kalbos tei
sės, jei nepaisoma teisėtų ir ka
nonais nevaržomų reikalavimų. 
Bet taip pat tiesa, kad visoje 
eilėje vietų esame pirmoje eilė
je kalti mes patys, lietuviai pa
rapijiečiai. Mažėjant mūsų pačių

tytose ir šiuo metu dar vis išlai
komose parapijose.

Nelaukime stebuklo
Kaikam atrodo, kad išskyrimas 

iš vietinių vyskupijų valdos lie
tuviškųjų parapijų atliks stebuk
lingą uždavinį ir jos vėl visu 
100% sušvis lietuviška šviesa ir 
gyvybe. Galimas dalykas, tai tik 
dalis tiesos. Juk ir pats lietuviš
kiausiai nusiteikęs vyskupas ir 
toks pat klebonas be visų tikin
čiųjų reikiamos talkos, darbo ir 
pareigos supratimo bus tikrai be
jėgiai išlaikyti ir toliau visu nuo
širdumu puoselėti lietuviškumą

šio autoriaus čia tariami žo
džiai tenebūna laikomi pamoky
mu kitiems. Jie tenori pabrėžti 
faktą, kad daug, labai daug tau
tiečių (šio autoriaus neišskiriant) 
turi šimtą ir vieną pasiteisinimą, 
kad tik sekmadienį nereikėtų sku
bėti 17 ar daugiau mylių lietu- 
viškon bažnyčion. Juk neretai vai
kų lankomų mokyklų parapijos 
bažnyčia yra čia pat, beveik pės
čiomis pasiekiama. Be to, mokyk
los seselės mokytojos nekarta 
išreiškusios pageidavimą, kad mo
kyklos vaikučiai turėtų lankytis 
jų bažnyčioje, mesti į lėkštę vai
kų turimus sekmadienio aukų vo-

Etninės spaudos redaktoriai pas Kvebeko provincijos premjerų D. Johnsoną banketo metu

minančius svečius iki ankstyvo 
ryto. Jie taip pat neprisideda prie 
noro, neišmiegojus, nepailsėjus 
vykti sekmadienį tietuviškon baž
nyčion, kai artimiausioji bažny
čia čia pat už kampo, kurioje bū
na ir vėlyvosios sekmadienio Mi
šios, gal 6 vai. vak. ir pan. Vy
kimas tolimon tietuviškon bažny
čion neretai reiškia paaukojimą 
bent pusės sekmadienio. O tas 
laikas juk taip labai ribotas...

Graudenimai nebeveikia
Štai turime faktelius, gal ir ne

labai mums mielus, bet tikrus. 
Tai realybė. Galime priešingus 
faktus kelti, gėrėtis gražiomis iš
imtimis, prisiminti ir graudentis, 
kad šiandien sovietinamoje Lie
tuvoje bažnyčias uždarinėjant bei 
jų skaičių mažinant tautiečiai pri
versti nugalėti didelius atstumus, 
vargti, kad atliktų sekmadienio 
pareigą, o mes čia patogiai gy
vendami, automobiliais važinėda
mi nerandame laiko savon lietu- 
viškon bažnyčion nuvykti. Taip, 
tai gražūs, kilnūs žodžiai, deja, 
vis sunkiau bepajėgią mus su-

nuoširdūs. Ir kaip mums galės 
tada padėti net ir lietuviškos 
vyskupijos?

Parapijos, bažnyčios, gal su pa
sitaikančiomis išimtimis, bus tik 
tiek lietuviškos, kiek- lietuviški 
būsime mes patys ir tik nuo mū
sų pačių gali priklausyti jų toli
mesnis tikimas. Pripažinkime, 
kad vietinės vyskupijos nėra per
daug palankios tautinių parapijų 
veikimui, kaikuriais atvejais net 
priešingos, bet ir tokiu atveju la
bai daug kas priklauso tik nuo 
mūsų pačių ir lietuvišosios pa
reigos supratimo, jos vykdymo.

Mūsų Kredito Unijos narei

JIEVAI RIMKEVICIENEI mirus,
jos vyrui KAZIMIERUI, dukrai JANINAI NIEDVARIENEI 
ir žentui BRONIUI NIEDVARUI nuoširdžią užuojautą 
reiškia Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Lito" valdyba

Mielai kolegei mokytojai JIEVAI RIMKEVIČIENEI mirus, 

liūdime skausmo valandoje kartu su vyru KAZIMIERU,

SUSIRGO IS BAIMĖS

vo gyvatės įkąstas ir atvežtas į j 
ligoninę su jam įkandusia už- ■ 
mušta gyvate. Užmušta gyvatė at- 0 
vežta tam, kad gydytojai žinotų, I 
kokį serumą tam žmogui įšvirkš- I 
ti, bet pasirodė, jog ta gyvatė I 
visai neduodinga. Nustatyta, kad I

Gydytojai prirašė, raminamųjų 
vaistų, kurie ligonį užmigdė ir po 
kelių valandų miego jis sveikas 
grįžo namo.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PsJ>.RM.NTt.
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Lavalio universitete
Kvebeko įžymybė — Lavalio 

universitetas, pirmasis prancūziš
kas un-tas Kanadoje, prasidėjęs 
iš kunigų seminarijos. Jis gana 
plačiai žinomas ypač savo vasari
niais kursais, į kuriuos atvažiuo
ja studijuoti įvairių svetimšalių, 
ypač amerikiečių, mokytis pran
cūzų kalbos. Anksčiau jis buvo 
įsikūręs senose patalpose, bet da
bar tuo atžvilgiu — vienas mo
derniausių. Už Kvebeko miesto 
jis gavo didžiulį plotą žemės, kur 
pastatydino visą eilę modernių 
pastatų. Iki šiol tam reikalui bu
vo surinkta ir išleista 125 mili
jonai dolerių. Statyba dar tęsia
ma toliau ir su laiku čia bus tik
ras universitetinis miestas, jau 
dabar vadinamas “Cite universi- 
taire”. Mes, keliauninkai, susi
rinkome humanitarinių mokslų 
rūmuose, kur mus pasitiko uni
versiteto lankytojų vadovas And
rė Villeneuve. Jis paaiškino, kad 
šiuo metu Lavalio universitete 
studijuoja 8000 .tikrųjų studen
tų, 6000 vasaros semestre ir 
10.200 vakariniuose kursuose. 
Skaitant su afilijuotomis kolegi
jomis, iš viso yra 37.000 studen
tų. Tai iš tikrųjų Kvebeko pran
cūzų smegenys. Toji įstaiga pa
ruošė akademinę inteligentiją, 
kuri kovojo už savo tautiečių tau
tinį išlikimą. Kiti universitetai 
atsirado vėliau, kai Kvebeko pro
vincija buvo prisiauginusi savų 
inteligentinių pajėgų.

Apžiūrėję keletą naujų pasta
tų, ilgėliau sustojome ties prieš 
trejetą metų įsigytų moderniu 
atominiu reaktoriumi. Jame skal
domi atomai ir tyrinėjami jų

pasidžiaugti. Sveikinimo žodį ta
rė ir svetimų kalbų departamen
to vedėja Ilonka Schmitt — Mc
Kay. Pasirodo, ji yra Jugoslavi
jos vokietė, gražiai kalbanti ang
liškai, vokiškai, kroatiškai ir lo
tomis kalbomis. Iš redaktorių pu
sės kalbėjo islandietis, buvęs tei
sėjas Lindai — angliškai ir kun. 
Bedard — prancūziškai. Pastara
sis yra iš St. Boniface (prie Win- 
nipego), kur redaguoja prancū
zų laikraštį “La Libertė” — 
Laisvė. Kilęs iš Kvebeko miesto 
ir jame baigęs mokslus. Savo kal
boje jis pabrėžė, kad Manitobos 
provincijoj ir aplamai Kanados 
vakaruose geriausi prancūzų 
draugai yra tautinės grupės.

Pietums buvome pakviesti ka- 
feterijon, kur radom apie 1000 
studentų. Pietūs labai pigūs — 
'70 et ar kiek daugiau; priklauso 
nuo to, kas ką pasiima. Susėdę 
prie nedidelių apvalių stalų ir 
mes turėjome progos ne tik pa
būti studentiškoje atmosferoje, 
bet ir pasikalbėti. Mano užkal
binti kaimynai buvo architektū
ros studentai ir domėjosei dau
giau studentiškom problemom.

Aliuminijaus karalystėje
Iš Kvebeko aerodromo “Nord- 

air” nuskraidino mus į vasarvie
čių sritį — prie Sagenay upės ir 
Šv. Jono ežero, apie 150 mylių 
nuo Kvebeko. Vasaros grožio jau 
nebuvo, tačiau turizmo pėdsakai 
buvo ryškūs. Bet ne tai mums i 
rūpėjo. Organizatoriai norėjo' 
mums parodyti didžiausią pašau-į 
lyje aliuminijaus įmonę, pastaty-į 
tą Arvidas vietovėje. Lėktuvas 
nutūpė Bagotville aerodrome,' 
kur judėjimo kaip ir nematyti.)

spinduliai. Visą procesą kontro-j Specialus autobusas nugabeno) 
liuoja sudėtinga aparatūra, įreng- mus į Alcan įmonę. Pakeliui pra-, 
ta specialiame kambaryje, o pats) važiavom gana nemažų miestelių, 

- reaktorius įrengtas už labai sto-kur ypač krito į akis modernaus 
ros betoninės sienos. Kas vyksta) stiliaus bažnyčios. Prie vienos su- 
reaktoriaus viduje, matyti tele-)stojom ir apžiūrėjom vidų. Auto- 
vizijos ekrane. Tuo būdu, jeigu apspito iš mokyklos grįžtą 
atsiranda kliūčių reaktoriuje, ne- vaikai, kuriuos vienas kitas re- 
reikia atidaryti. Tai sutaupo daug faktorius bandė įkalbinti anglis- 
laiko tyrinėtojams, nes atidary
mas užima keletą dienų. Viskas 
įrengta požemyje — net ir ne- 
atominės laboratorijos. Į jas nu
sileidžiama keltuvais.

Rektoriaus kalba
Profesorių patalpose — Pol

lack rūmuose (geradario žydo pa
vardė) jau radome laukiančius 
universiteto augščiausius parei
gūnus — rektorių monsinjorą 
Vachon, vicerektorių ir keletą 
profesorių. Labai nuoširdžiai pa
sveikino lieknutis, asketiškas rek
torius, pabrėždamas, kad dabar
tinis Lavalio universitetas yra 
tikrove tapusi svajonė; pradžia 
buvo kukli, bet dabar yra kuo

kai, bet susikalbėti nepavyko. 
Gal čia ir ilgiau būtume užgai- 
šę, bet grupės vadovas ragino 
skubėti į Alcan fabriką, kur lau
kė net 6 inžinieriai vadovai. Jie 
labai rūpestingai pervedė mus 
per svarbiuosius skyrius, aiškin
dami bei rodydami gamybos pro
cesą. Nespecialistui gana neleng
va orientuotis tame technikos pa
saulyje, kuris atrodė nepaprastai 
didelis, sudėtingas ir kaikuriuo- 
se skyriuose primenąs senovės 
dailininkų pieštas pragaro baisy
bes. Klausiu darbininką, ar sun
ku čia dirbti. Atsako — ne! Vis
kas mechanizuota, ir žmogaus 
rankų čia reikia netiek daug. Va
dovų žiniomis, čia dirba 8000 dar-

bininkų, 270 inžinierių. Įmonė 
pastatyta II D. karo metu, dau
giausia amerikiečių kapitalu. Rū
da laivais gabenama iš N. Gvi
nėjos ir Jamaikos. Ji čia tampa 
įvairių formų aliuminijumi — 
pradedant didžiausiais blokiniais 
gabalais ir baigiant plonomis vir
vėmis. Alcan įmonės gaminiai tė
ra medžiaga, kurios 75% ekspor
tuojami į kitus pasaulio kraštus. 
Kvebeko provincija šia įmone di
džiuojasi, juoba, kad ji vis dau
giau prancūzėj a, ypač savo per
sonalu. Pradžioje čia vyravo ang
liškosios Kanados inžinieriai, o 
dabar — prancūzai, nors yra ir 
kitų tautybių.

Priėmimas viešbutyje
Vakare Alcan įmonė ir vieti

niai laikraštininkai pakvietė vi
są mūsų grupę vakarienės 
“Champlain” viešbutyje Chicouti
mi mieste, nes ten buvo paruoš
ta ir nakvynė. Po įprastinių kal
bų turėjome gražaus laiko pasi
kalbėti su vietiniais redaktoriais, 
radijo ir televizijos darbuotojais. 
Jie domėjosi taip gausia tautinių 
grupių spauda Kanadoje. Atrodo* 
daugeliui tai buvo naujiena, kad 
Kanadoje ta spauda informuoja 
apie 4—5 milijonus gyventojų 
įvairiomis kalbomis. Vienas net
gi klausė mane, kur yra Lietu
va ir kas yra tie lietuviai, kur jie 
gyvena Kanadoje, šioje kelionė
je tai buvo gana dažnas klausi
mas. Iš to sprendžiu, kad Kvebe- 

į ko provincijoje, kur prancūzai 
yra labai užgulę ant savo prob
lemų, mažai težino ne tik apie 
lietuvius, bet ir kitas tautybes.

Etninės spaudos atstovai teira
vosi apie separatistų sąjūdį, ku
ris čia atrodo gana gyvas. Vieti
niai laikraštininkai aiškino, kad 
yra dvi separatistų grupės: RIN 
(Rassemblement pour l’Indepen- 
dence Nationale — Tautinės Ne
priklausomybės Sambūris) ir RN 
(Regroupement National — Tau
tinis Sąjūdis). Pirmosios grupės 
vadas yra Pierre Bourgeault, 
randąs pritarimo jaunojoj inte
ligentų kartoj ir daugiau linkęs į 
kairę. Antrosios grupės vadas 
Gilles Gregoire, buvęs kreditistų 
partijos šulas, telkiąs dešiniojo 
nusistatymo separatistus. Abi 
mipės veikia savarankiškai, ta
čiau siekia to paties tikslo — 
Kvebeko nepriklausomybės ir 
nebenori jokios federacijos su 
angliškąja Kanada. Apie jas ga
na dažnai rašo vietinė spauda, ne
pagailėdama pirmųjų puslapiu. 
Visdėlto neatrodo, kad jos turė
tu platų pritarimą masėse, nors 
jomis pasinaudoja didžiosios par
tijos kovoje su federacine Kana
dos vyriausybe, kurioje vyrauja 
anglai.

(Bus daugiau)

ŠTAI KAS ŽINOTINA
APIE PAPILDOMAS

SENATVĖS PENSIJOS PAJAMAS

Naujasis garantuotas papildas yra mėnesinis $30 priedas, kuris 
bus mokamas prie dabartinės $75 senatvės pensijos, jeigu pen
sininkas neturi kitų pajamų,

Visdėlto, jeigu pensininkas turi kitų pajamų, bet mažesnių kaip 
$720 į metus ($60 j mėnesį), turi teisę į papildę, atitinkamai ma
žesnį pagal gaunamas kitas pajamas.

Taigi, kiekvienam gaunančiam senatvės pensiję yra garantuo
tos mėnesinės $105 pajamos. . .

Vedę pensininkai: '
Jei vyras su žmona gauna senatvės pensijas ir neturi kitų pajamų, abu turi teisę j mėnesinį 
$30 papildų, užtikrinantį jiems minimalines $210 pajamas į mėnesį. Jei vedę pensininkai 
turi sudėtines pajamas, mažesnes kaip $1440 į metus, neskaitant senatvės pensijos, kiekvie
nas jų gali gauti atitinkamai mažesnį papildų.

Prašymų blankai: x
Prašymo blankas ir informacinė knygelė apie papildomų pensijų bus pasiųsta vasario mėnesį 
visiems senatvės pensijų gaunantiems asmenims. Jie bus prašomi rūpestingai perskaityti kny
gelę ir tuojau užpildyti blankus. Vedę pensininkai bus prašomi, kad kiekvienas užpildytų 
prašymų blankus ir juos išsiųstų kartu viename voke. / pajamas neįskaitoma: karinės tarny
bos pensijos, giminių dovanos ir pinigai, gauti iš visos eilės kitų šaltinių. Sąrašas uždarbių, 
kurie nelaikomi pajamomis, atspausdintas prašymo blanke ir informacinėje knygelėje. Pen
sininkai, reikalingi pagalbos užpildant prašymų blankus, gali kreiptis į Old Age Security, Ca
nada Pension Plan arba Income Tax įstaigas. Jų adresai sužymėti knygelėje.

Išmokėjimų datos:
Prašymams sutvarkyti reikia mažiausiai dviejų mėnesių. Kaikurie pensininkai gaus savo prie
dų išmokėjimus drauge su senatvės pensijos čekiais kovo mėnesį. Kiti tuos sudėtinius išmo
kėjimus gaus balandžio mėnesį. Pensininkai, turį teisę į pensijos papildymų 1967 m. sausio 
mėnesį, gaus išmokėjimus skaitant nuo sausio mėnesio.

ISSUED BY THE HON. ALLAN J. MocEACHEN, MINISTER.

DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE



J. A. Valstybės
šernienos dešras. Vilniaus ir Šiau
lių pieno kombinatai gamina sūriusVilniaus komunistai, vykdydami 

įsakymą iš Maskvos, visoje Lietuvo
je organizavo visuomenės ir įmo
nių darbininkų susirinkimus JAV 
“agresijai” Vietname pasmerkti. Pa

šu riešutais, grybais ir kumpiu. Pre
mijų už geriausius suvenyrinius gs 
minios susilaukė Kauno ir Panevėžio 
mėsos kombinatai. Kažin, ar nebūtų 
buvę praktiškiau, jeigu visos šios 
įmonės vietoj naujų gaminių būtų 
įsipareigojusios laiku ir pakanka
mais kiekiais aprūpinti Lietuvos gy
ventojus mėsa, kad jiems nereikėtų 
stovėti eilėje? <

Nr. 1 (884)

Pietų Vietnamas
DR. A. ALEKNA, lietuvis gydyto

jas amerikiečių kariuomenėje, jau 
ištisus metus darbuojasi Cam Ranh 
Bay karinėje bazėje, teikdamas me
dicinos pagalbą lakūnams. “Lietuvių 
Gydytojų Biuletenio” 4 nr. jis rašo: 
“Porą kartų turėjau progos apvažiuo
ti bazės apasugą su policijos sargy-

DRĄSUTIS ŠALTYS, 25 m. am
žiaus lietuvis jūrininkas, iš okupuo
tos Lietuvos atvyko į Niujorką. Jis 
pabėgo iŠ sovietinio žvejybos laivo 
buvusioje prancūzų kolonijoje Da- 
homijoje, Afrikoje. Nemokėdamas 
prancūzų ar anglų kalbos turėjo 
daug vargo JAV pasiuntinybėje, kol 
pagaliau buvo surasta rusiškai kai- ba. Baisus vaizdas: visur sargybos 
banti vertėja. Pagal tarptautinį pro
tokolą, Dahomijos vyriausybė pabė
gėlį leido aplankyti sovietų atsto
vams, kurie jį mėgino prišnekinti 
grįžti atgal į laivą. Vėliau jam bu
bo išduotas Dahomijos pasas kelio
nei į JAV. Pagrindinė jaunojo lietu
vio pabėgimo priežastis — nuolatinis 
laisvės varžymas, neleidimas susitik
ti ir pasišnekėti su kitų kraštų žmo
nėmis. Pasikalbėjime su “Darbinin-

ko Vilniaus karininkų namų baltojo
je salėje, kur kalbėjo “socialistinio 
darbo didvyris” P. Dobrovolskis, 
“liaudies rašytojas” T. Tilvytis, uni
versiteto prorektorius J. Grigonis, 
elektros skaitiklių gamyklos meist
ras V. Gėrasimenka, atsargos gen. NEĮVYKDOMI PLANAI , 
°*;, *- ? pe?«<’8Ln!° SWU.” avalynės «•-
tasMuto studente B. švarekyte. P*.

ka. Amerikiniai aKresoriai žiauru- sllsllauidav(> priekaištų dėl
„u nedaug teatsmek. nne tatlerhu, bl
banditų Upėmis liejasi Vietnamo Camyk,„ direktorius V. BA 
moterų ir vaikų kraujas... Kalke- š pagalbu iSdrjse atskleisti tikrų,
jusieji lietuviai daugiausia dėmesio ; nrl^ctic- «m»1tva1«
skyrė vadinamojo “išsilaisvinimo , ko ė p;ekybinin^i Lietuvaičių dainininkių trijulė, kuri atliks dalį meninės programos "Tėviškės Žiburių" spaudos ko” autovu D. Šaltys nusfekundė ne-
fronto” šešerių metų sukakčiai, jų ga. baliuje sausio 14, šeštadienį, Toronto Prisikėlimo auditorijoje. Iš kairės: Rūta Gvildytė, Danutė Au- Pakankamu maistu sovietiniame lai-

mybos avalynę. Pamačiau paprašytas gaitytė, Valė Staškevičiūtė. Be to, programoje dalyvaus Z. Orentienės baleto studijos rinktiniai^šokėjai
sutartis — ir, atvirai kalbant, šiur
pas nukrėtė. Kas galėjo pasižadėti 
pagaminti šitiek sportinės avalynės? 
Juk mes neturime tam jokių gali
mybių. Pasirodo, tai irgi padaryta Dabartinė LN v-ba svarstė eilę ga- 
ministerijai, konkrečiai, ministro pa
vaduotojui E. Gutauskui spaudžiant.
Nežinia, kuo jis rėmėsi. Skambinam 
į ministeriją, aiškinamės, kad mū
sų sportinės avalynės cechas jokiu 
būdu negalės šių sutarčių įvykdyti, 
nes cechas senas, įrengimų beveik Į saUSio 22 d. patvirtintų, pradėtų Lie- 
neturime, viskas daroma rankomis. I tuvių Namų likvidaciją! 
Atsakymas trumpas — įveskite antrą 
pamainą. Vėl aiškiname, kad antrą 
pamainą įvesti neįmanoma dėl dau
gelio techniškų priežasčių. Dėstau y-bos P™- Alf- Patamsio buvo užra- 
tas priežastis, bet ministerijos at- ^5^ Pardavimui per Tukler įstaigą 
stovų jos visiškai nedomina

nas. Už šūkius Vietnamo “išlaisvi
nimo” frontui buvo atsilyginta Vil
niaus filharmonijos kamerinio or
kestro ir teatrų artistų surengtu 
koncertu. Į susirinkimus pramonės 
įmonėse suvaryti darbininkai turė
jo apsieiti be koncertų.

NEŽINOMAS KAREIVIS
Sovietinės kompartijos vadų daž

nesnės kelionės į Vakarų pasaulį 
Maskvai atskleidė vieną nemalonų 
trūkumą — begarbindama savuosius 
vadus ir vadukus, ji buvo visiškai 
užmiršusi pagerbti Nežinomą karei
vį. Premjeras A. Kosyginas prie 
Triumfo Arkos padėjo vainiką Pran
cūzijos Nežinomam kareiviui, o prez. 
De Gaule, lankydamasis Maskvoje, 
to negalėjo padaryti. Klaida jau ati
taisyta — neseniai Kremliaus patvo
ryje buvo pakasti prieš 25 m. žu
vusio kario palaikai, kuriuos aplan
kė ir Lietuvos komunistai su A. 
Sniečkum, M. šumausku, J. Palec
kio priešakyje. Padėtas vainikas 
skelbia: “Nežinomajam kareiviui. 
TSRS Aukščiausios Tarybos Lietuvos 
delegacija”, šia proga tenka nusi-

Hamiltono Lietuvi; Nam; likimas
Įlimybių, o lapkr. 27 ir gruodžio 2 d. 
; posėdžiuose nutarė siūlyti LN na*
riams Deltą parduoti už $145.000 su 
$35.000 įmokėjimu grynais. Mano nuo
mone, šis v-bos nutarimas, jeigu jį LN 
nariai savo metiniame susirinkime

Deltos pardavimo sąlygos 
LN Delta pastatas paskutiniu metu

šų prašomąja kaina $149.000 ir 5% 
komiso pardavimo agentūrai, ši nuo-

Planuotojam ministerijoj skiriami' savybė mūsų buvo pirkta 1958 m. bal. 
kartūs V. Bakšio žodžiai: “Sunku J 30 d. už $173.000, įmokant grynais 
apie tai ramiai kalbėti. Po to, kai $65.000, o $108.000 liko skolos kaip 
didžiulių pastangų dėka pradėjome ■ pirmieji mortgičiai iš 6%, kurių ter- 
sėkmingai vykdyti planus, vienu minas baigiasi 1968 m. vasario 1 d. Su 
plunksnos mostelėjimu vėl esame visais kapitaliniais pagerinimais (sce- 
nubloškiami atgal. Mūsų net neatsi- na. Pamatų izoliavimas, aliumininiai 
klausę, vėl užkrovė neįvykdomą pla- ian&ai ir pan.) Delta dabar mums 

V. Bakšys iškelia ir daugiau kainuoja $182.360.07. šiuo metu mes_ -- ----------- ------na... -
šypsoti, nes tų pačių vadovų dėka negerovių — įmonė neturi bando-į^ar tur^me skolos $62.000. 
iš Vytauto Didžiojo muzėjaus so
delio pokario metais buvo pašalin
ti Lietuvos Nežinomo kario palaikai, 
nugriautas jam skirtas paminklas. 
Tiesa, ten dabar ilsisi Stalinui dai
ną parašiusi S. Nėris ir keturi su
šaudyti komunistai, kurie niekada 
nekariavo, o tik pogrindyje graužė 
Lietuvos pamatus.

NAUJI GAMINIAI SUKAKČIAI
Sovietinės revoliucijos penkiasde

šimtmečio proga konkursą naujiems 
gaminiams buvo paskelbusi mėsos ir 
pieno pramonės ministerija. Klaipė
dos mėsos kombinatas paruošė kum
pi su citrina, Įvairių paštetų, nau
joviškų veršienos gaminių. Šiaulių 
mėsos kombinatas pradėjo gaminti 
paukštienos dešrą su česnaku, ža
lios jautienos dešreles, o Tauragės

mojo skyriaus, kuriame būtų galima i Sis apie 55 metų amžiaus pastatas su- 
pasiruošti naujų modelių gamybai: sideda iš Delta kino salės su 1000 vie- 
“Antai, įsisavinant ant gamybinio tų, 21 buto, 10 krautuvių, raštinių ir 
konvejerio tik vieną naują modelį, ■ riisių po jomis. Delta duoda per me- 
prastovėta beveik du tūkstančiai tus $28.400 nuomos pajamų ir apie 
žmogaus darbo valandų...” Daug 520000 išlaidų. Tuo būdu iš jos gau- 
nuostolių padaro pergreit sudėvin- name apie $8.400 pelno prieš amorti- 
tys mediniai kurpaliai, bet plast- ““j?- I šias pajamas neįskaityta šiuo 
masinių vis dar neįmanoma gauti., metu neišnuomotos 2 krautuvės, kir- 
Odos tiekėjai neatsižvelgia į' užsa-1 PXWa “■ ™sio kambariai, kurių įreng. 
kymus ir įmonės poreikius:' “Šiuo.^ yra 4 ir šiuo metu juos naudoja 
metu mūsų sandėliuose susikaupė j skautai, “Aukuras” ir org-jų v-bos savo 
daug odų, kurios mums iš viso ne-' posėdžiams. Per paskutiniuosius me- 

’ reikalingos...” Skundai ministerijai j ^us buvo pakeltos butams nuomos apie
nepadeda: “Ji pripažino, kad teisūs 
odos gamintojai. Tokiu būdu išeina, 
kad, gaudami tai, ką mums duoda 
mes privalome gaminti ne tai, ką g' 
lime, o tai, ko iš mūsų reikalauja. 
Ir būk gudrus, išsiversk...”

V. Kst.

DELHI-TILLSONBURG, ONT
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS SKY- I 

RIAUS SUSIRINKIMAS įvyko gruo
džio 11 d. šv. Kazimiero par. klebo
nijoje, dalyvaujant nemažam skaičiui 
narių ir prijaučiančių. Iš pranešimų 
paaiškėjo gražus skyriaus veikimas, 
kaip ligonių lankymas, siuntinių siun
timas, parama parapijai, spaudai, kul
tūriniai parengimai. Skyriui vadovau
ja D. Ratavičienė su darbščia valdy
ba. Pirmininkė auklėja keturių vai
kučių šeimą, gieda su vyru parapijos 
chore, dirba šeštadieninėj mokykloj. 
Su dėmesiu išklausyta skyriaus dva
sios vado kun. dr. J. Gutausko pa
skaita '‘Naujumai Bažnyčioje ir ką 
jie reiškia”.. Po jos sekė eilė paklau
simų.

KALĖDŲ EGLUTĖ APYLINKĖS 
VAIKAMS ĮVYKSTA SAUSIO 8 D., 
4 v. p.p., Delhi savivaldybės salėje 
(Church ir Main gatvių kampas). 
Programoje — vaidinimas “Mieganti 
karalaitė”, mokyklos choras, dekla
macijos ir Kalėdų senelis su dovano
mis visiems vaikams. Eglutei progra
mą paruošė mokyt. D. Ratavičienė, B. 
Vytienė ir St Kairys. Visus apylinkės 
vaikučius ir jų tėvelius bei šiaip sve
čius prašome dalyvauti.

KALĖDŲ ŠVENTĖS, šv. Kazimiero 
bažnyčioje vidurnakčio Bernelių Mi
šiose dalyvavo daug žmonių. Choras 
gražiai pagiedojo kalėdinių giesmių. 
Kaikurios buvo girdimos pirmą kar
tą. Parapija ir choras yra dėkingi 
kun. B. Pacevičiui, atvykstančiam iš 
Londono jo pamokyti. Daug rūpesčio 
parodo choro reikalais jo seniūnas VI. 
Miceika, chorui vadovaująs mokyt K. 
Lukošius, choro giedojimus palydin
čios vargonais D. Ratavičiūtė ir D. 
Augaitytė. Pažymėtinas visų choristų 
stropus repeticijų lankymas. Jų pasi
aukojimo dėka kas šventadienį girdi
me bažnyčioje gražų giedojimą.

NAUJUS METUS choro dalyviai ir 
jų artimieji sutiko p. Miceikų nau
juose namuose (R. R. 7, Simcoe, 
Ont). Geroje nuotaikoje skambėjo 
linksmos dainos. Visi dėkingi mie
liems, vaišingiems šeimininkams.

SKAUTŲ BERNIUKŲ SUEIGA įvy
ko gruodžio 27 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, vadovaujant stud. R. 
Gudinskui. Mergaitės skautės išaugo 
j “Birutės” draugovę, dabar turinčios 
dvi skiltis. Draugovei vadovauja be
baigianti gimnaziją Rita Augustinavi-

čiūtė.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA MINI 

7 METŲ GYVAVIMO SUKAKTĮ. 
Prieš 7 m. gruodžio 20 d. vengrų Šv. 
Vladislovo parapijos bažnyčioje Court- 
lande atlaikytos pirmos šios parapijos 
pamaldos. Maždaug po 2 mėn. atsikel
ta į savo bažnyčią Delhi, kuri ligi to 
meto stovėjo tuščia, per dvejus metus 
naudota mokyklos reikalams, šiuo 
metu išmokėtos skolos už bažnyčią ir 
kleboniją, įsigyti visi reikmenys, 
rapija sustiprėjo dvasiškai ir 
džiagiškai. Jos ribose veikia eilė 
tuviškų organizacijų, dirba šeštad. 
kykla, laikomos pamaldos lietuvių kal
ba. Pradžioje kaikas abejojo, ar pa
rapija bus pajėgi išsilaikyti. Patirtis 
rodo, kad parapijos pajamos kas me
tai po truputį auga, sekmadienių rink
liavos didėja, šių Kalėdų rinkliava 
buvo rekordinė iš visų 7 metų. Pa
maldų lankymas neblogas. Daugeliui 
parapijiečių tenka atvykti į bažnyčią 
iš gan toli — ligi 30 mylių.

TABAKO KAINA ŠIAIS METAIS 
GERA ir pastovesnė — nėra tokių 
staigių svyravimų, kaip praeitais me
tais, kai vieną dieną mokėjo už sva
rą virš dolerio, o po dienos kitos nu
krisdavo daug žemiau, šiuo metu už 
svarą vidurkis yra virš 70 et Už ge
resnį tabaką gaunama daug augštes- 
nė kaina.

PARAPIJOS LANKYMAS pradeda
mas sausio antrojoj pusėj. Apie tą 
laiką jau dalis ūkininkų yra - laisves
ni, baigę tabako rūšiavimą. Kor.

Pa- 
me- 
lie- 
mo

postai su kareiviais, šunys, automa
tiniai ginklai ir durtuvai. Bazė pu
siasalyje yra visiškai atskirta nuo 
gyvenviečių ir vietinių žmonių, to
dėl naktimis galima ramiai miego
ti. Visus laisvalaikius praleidžiu ba
zėje, kur jau daug, daug knygų per- 
skaičiau...”

Tahiti
DAIL. JONAS RIMŠA pusę metų 

kūrė Tahiti saloje, bet dėl sunkiai 
pakeliamo klimato gruodžio 14 d. 
buvo priverstas išplaukti į JAV. Į 
Los Angeles atvyks sausio 14 d. Pa
ilsėjęs Amerikoje, jis planuoja vykti 
į Ispaniją.

Prancūzija
PARYŽIAUS LIETUVIŲ JAUNI- 

<u«> - MAS nuo 1963 m. yra susibūręs
ginsime ir lietuvišką didelį darbą at- ištikimi savo žemei ir jos ilgaam- Prancūzijos LB jaunimo komisijoje,

ve — maisto gaminių tenka pirktis 
laivo parduotuvėje, o tai gerokai 
sumažina mėnesinę algą. Pabėgėlio 
nuotaikas ir gyvenimą Lietuvoje api
būdina kuklūs “Darbininke” paskelb
ti žodžiai: “Apie savo ir kitų gy-

. Nuotr. S. Dabkaus
Ateities galimybės

Pirm. Alf. Patamsis praktiškai įro
dė mano nuolat per 10 m. kartojamą 
mintį: “Jungdamiesi į Liet. Namus, venimą kalbėjo santūriai, su dide- 
mes bendrai sudėtas savo lėšas au- meil« »"> tautiečiam, kurie yra

“Talka” turi teisę skolinti vienam .as
meniui $5000 5 metams. Grąžinant to
kią paskolą, kas mėnesį reikėtų mo
kėti maždaug po $102 per 5 metus. 
Tuo būdu pasiskolinimui $35.000 rei
kėtų 7 asmenų, o LN b-vė kas mėnesį 
turėtų mokėti po $714 ir po 5 metui „ , . . , „„„ -■x- , * v-* -i • -x i-i po $6 už kv. pėdą, nes jau dabar šia-

S, P r -e "i”“ pirbti tomės pi-is Deltos pų-keio pe $916 ir ,s- d pw , m
mokant po $714, mums kas menesi nuo T ’ T 11,™14. ri 4. v e i LN sklypo autoaikstes gausime ma-Deltos liktų po $202 arba per 5 me- . .
tas $12.120. Taigi, pardavę Dell, „1-! “
mmonus sąlygomis, per 5 metus mes.. • c. . . ’ f . . . ;tą pinigais, po 5 m. turėtumėm apiepaTii'racimA n«i TYnIrzxr' n as rumen, a *

tam laikui praėjus gavę ir likusią sko- i 
lą, kurios kaip minėjau dar būtų apie 
$96.000, galutiniame rezultate iš Del
tos turėtumėm apie $110.000.

Už Deltos pardavimą šiomis sąly-' 
gomis gruodžio 2 d. LN v-bos posėdy- ve^u po 5 m. gautų po $300, o gal ir 
je balsavo 7 v-bos nariai: pirm. Alf. ■ 0^i sklypą parduotumėm už
Patamsis ir nariai — J. Romikat, A. ’$300.000) už vieną LN Šerą. Kaip ma- 
Dirsė, Alf. Šilinskis, P. Savickas, Vyt. ^°me» vieną dalį skelbtos idėjos jau 
Leparskas ir Ig. Varnas. Prieš par- i P^na^ atsiekėme savo bendrai su- 
davimą balsavo V. Sakas ir St. Bak- dėtus pinigus keleriopai išugdėme, 
šys; susilaikė J. Palmer ir Pr. Saka-! Belieka tik antroji dalis — lietuvybės 
las. Ką daryti Deltą pardavus, v-ba; išlaikymas. Tą tikslą lengviau atsiek- 
nesvarstė. Tik vienas narių pareiškė:. jeigu Deltos neparduosime, o 
“Po 5 metų’ kai jau Deltą būsime pil-^ padarysime palaipsniui kultū- 
nai realizavę, LN sklypą už $200.000 židinį, 
parduosime greitai, o tada LN b-vę 
likviduoti nebus jokių kliūčių.”

žėm tradicijom...” Amerikoje D. 
Šaltys planuoja įsikurti pas gimi
nes.

KONGRESO GARBĖS MEDALIU 
už narsumą Vietnamo kare apdova
notas marinų serž. Robertas E. 
O’Malley aplankė Marijos šventovę 
Vašingtone. Jo nuotrauką, padarytą 
Šiluvos Marijos koplyčioje, įsidėjo 
pirmame puslapyje Vašingtono dien- 

neturėsime nei Deltos nei pmigų kurfe atitikty rąštis “The Evening Star”. Paaiški-

liksime!” Po 5 metų už sklypą $200.- 
000 gausime labai greitai Mano nuo- 

■ mone, turėtumėm gauti $300.000 arba

narių sudėtus $100.000. Atmetus na
rių s-tose prirašytus dividendus ir 
eventualiai per ateinančius 5 m. mo
kamus 6% (tai sudarytų apie $50.000) 
kiekvienas LN narys likvidacijos at

St. Bakšys, 
LN v-bos reikalų vedėjas

karios vadovybę šiuo metu sudaro: 
pirm. Eglė Liutkutė, nariai — Pet
ras Klimas ir Donas Vaiciekauskas. 
“Prancūzijos Lietuvių Žiniose” nr. 
33 rašoma: “šioji komisija yra vie
ningai subūrusi Paryžiaus lietuvių 
jaunimą bendram darbut Organizuo
jamos paskaitos bei pasikalbėjimai 
lituanistiniais klausimais, ruošiami 
lietuvių kalbos kursai, dalyvaujama 
Pr. Liet B-nės ruošiamų minėjimų 
programose, Paryžiaus lietuvių tau
tinių šokių grupėje, bendradarbiau
jama lietuviškoje spaudoje...” Jau-

nimas skelbia, kad seržantas ypač 
domėjosi vienos koplyčios mozaiko
mis. Nuotrauka liudija, jog kalba
ma apie lietuviškos koplyčios mozai- nimo gretas gerokai yra praretinusi 
kas.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUO
SE 75 m. amžiaus sukakties proga 
buvo pagerbtas kpt. Jurgis Mitkus, 
I D. karo ir nepriklausomybės ko
vų aktyvus dalyvis. Sukaktuvininką 
buvo sunkiai sužeidęs vokiečių mi
nosvaidis, sugriovęs bunkerį rusų 
apkasuose. Nepriklausomybės kovų 
metu vokiečiai kpt. J. Mitkų buvo 
nuteisę mirti, uždarę į kalėjimą ir 
netgi jau iškasę duobę. Jam pavy
ko iš kalėjimo pabėgti, bet vėliau 
jis ir vėl oateko į vokiečių rankas, 
šį kartą jį išgelbėjo Seinų komen
danto St. Asevičiaus grasinimas vo
kiečiams suimtąjį išvaduoti ginklo 
jėga. Už nuopelnus Lietuvai kpt. J. 
Mitkus yra apdovanotas Gedimino 
ordinu, savanorių-kūrėjų ir Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmečio me
daliais. Pagerbimą surengė organi
zacijų atstovų komitetas, vadovau- 
jomas Ant. Sukausko.

INŽ. KOSTAS DOČKUS yra Či
kagos Borg Werner bendrovės aliu- 
minijaus suvirinimo be rūgščių pro-

HAMILTON
MŪSŲ TAUTOS FONDAS pasiun-įkė kun. J. Venckus, SJ. Po to sekė 

. ... . x - . |tė krašto įgaliotiniui ir antrą $500 i pobūvis Jaunimo Centro salėje, da-
$3.000 į metus Artimoje ateityje rei-. Savo nusįst0VėjUSį metinį įnašą lyvaujant narėms ir viešnioms. Taip 

/U?maS-- SI-00* ^d ir keičiantis sąlygoms, pat dalyvavo mons. dr. J. Tadarauskas 
^„PfS^^^nies vis dar sudarom. Tai nuopelnas ir kun. J- Venckus, SJ. Gaila, kad 

’veiklios valdybos ir jos pirm. L. Skrip- lauktos viešnios iš Toronto negalėjo 
Į kūtės. Nesenai ruoštas subatvakaris atvykti, nes toks moterų susibūrimas _
irgi davė beveik $200 pelno. Valdyba yra retas. Ta pačia proga į mūsų dr- jekto vyr. inžinierius. Jis dalyvavo 
dėkoja mūsų duosniems verslinin- ją įsirašė kelios naujos narės. Vai-* Newark, N.J., įvykusiame American 
kams, kurie aukojo tam vakarui lai- dyba yra labai dėkinga dvasios vadui 
mės staliukus: didžiųjų Hamiltone i mons. J. Tadarauskui už iškilmingas 
nuosavybių pirkimo — pardavimo 
bendrovių savininkams B. Kronui, J. j 
Valevičiui ir statybininkui Evarestui 
Apanavičiui. Taip pat didelė padėka 
lietuviškosios radijo programos ved. 
J. R. Simanavičiui, kuris du sekma
dienius be atlyginimo mūsų vakarą 
garsino.

E. IR BR. ŠOPIAMS mons dr. J. 
Tadarauskas perdavė Šv. Tėvo palai
minimą, kurie Kalėdų pirmą dieną 
atšventė savo 25 m. vedybinio gyve
nimo sidabrinį jubilėjų. Rytą 10 vai. 
bažnyčioje jų intencija buvo atlaiky
tos Mišios, o po piet bute įvyko po
būvis, kuriame dalyvavo nemažas bū
relis jų bičiulių. P. Sopiai yra žino
mi kaip nuoširdžiai lietuviška šeima 
mūsų kolonijoj. Jie augina keturias 
dukras, kurios visos yra perėjusios

Nuoširdžią padėką reiškiu už su
rengimą man priešvestuvinio pobū
vio ir dovanas: rengėjoms — A. Pe
čiulytei ir G. Vaitkienei; prisidėju
sioms prie dovanų: O. Ažubalienei, 
A. Dobilienei, p. Dobilienei, B. Pra- 
kapienei, I. Matušaitienei, J. Liutkie- 
nei, V. Grinskienei, L. Glinskytei, N. 
Campbell, A. Birgelienei, O. Dirman- 
tienei, O. Kiršinienei, T. Tolvaišienei 
ir B. Stankienei (Sudbury), I. Ragins- 
kaitei, O. Derliūnienei O. Marcinkevi
čienei, A. Žakevičienei, J. Bacevičie
nei, V. Moklickaitei, V. Aleknavičie
nei, V. Baleišienei, M. Genčienei. Jū
sų parodytas nuoširdumas liks man

Tillsonboarg, OnL

emigracija į užjūrį-
TORONTIETĖ ŽIVILĖ ŠLEKY- 

TĖ pradėjo, studijuoti Paryžiuje. 
Tenka manyti, ji ras laiko lietuviš
kajai veiklai Paryžiaus jaunimo eilė
se. Tautinių šokių grupę papildė S. 
Ripskis, tarnaująs amerikiečių ka
riuomenės dalinyje Fontainebleau.

$2.520 ir pakeltų pelną virš $10.000 į 
metus. . z

Deltos neparduodami, mes turime 
puikias sąlygas nemažinant dabar gau
namų pajamų (iš "dalies King g-vėje 
esančių krautuvių ir visų rūsių po 
jomis) įruošti puikų modernišką klu
bą ir lietuvišką kultūrinę patalpą, o 
vėliau, kada baigsis kino sutartis — 
puikią šokių salę, šį projektą (iškėlė 
maždaug prieš 3 m. P. Kanopa) aš v- 
boms nekartą siūliau, nepavykus pa
statyti Liet Namų ant turimo miesto 
centre sklypo, bet jis buvo 
tas net nesvarsčius.

Siūlo Deltą parduoti
LN v-ba, pirmininkaujama 

so Patamsio, per paskutinius 
sėdžius suvedė Deltos pirkimo — par
davimo uždarymą už $145.000. Šis pa
siūlymas jau pasirašytas abiejų ša
lių šiomis sąlygomis: LN v-bos sąly
ga — jei LN nariai sausio 22 d. me
tiniame s-me dauguma balsų šį parda
vimą patvirtins; pirkėjo sąlyga — jei 
jis parduos iki uždarymo dienos, ty. 
1967 m. kovo 15 savo namą. Pirkėjas 
uždarymo dieną sumoka mums $35.000 mūsų šeštad. mokyklą, aktyviai reiš- 
grynais, iš kurių $7250 mes mokame 
komiso namų pardavimo įstaigai ir 
apie $1000 savo advokatui. Tuo būdu universitetus. Korespondentas linki p. 
mums liktų apie $27.750. Likusiai sko- p. Sopių šeimai ilgo ir gražaus gyveni- 
lai $110.000 mes duodame pirkėjui | mo. k. M. 
pirmąjį mortgičių 5 metams iš 8%.l 
šią skolą pirkėjas dengia, mokėda
mas po $916 kas mėnesį. Tai sudaro 
$10.992 per metus, įskaitant skolą ir 
palūkanas. Po 5 m. jis turi mums grą
žinti likusią skolą, kurios dar būtų 
apie $96.000, iš karto.

Uždarymo dieną Delta dar turės 
skolos $61.000. V-ba nutarė ją sumo
kėti iš karto (dabartiniai Delta mort
gičiai yra atviri) šiuo būdu: $27.750, 
kuriuos gausime grynais, panaudoti 
šiai skolai dengti; likusią suma $34.- 
250 sutiko 8 asmenys savo vardais 
paskolinti iš 8% po $5.000 5 metams 
ir juos tomis pačiomis sąlygomis per- 
skolinti LN b-vei, kuri betarpiškai šią 
skolą dengs.

Ko siekiama?
Pasiteiravęs pas "Talkos” vedėją E. 

Lengniką apie tokių paskolų grąžini
mo sąlygas, gavau šiuos paaiškinimus:

atmes-

Alton- 
du po-

DR. V. D. KVEDARAS

460 MAIN ST. E.

kiasi skautų organizacijoj ir tautinių 
šokių grupėj, šiemet dvi baigia jau

KATALIKIŲ MOTERŲ METINE 
ŠVENTĖ Įvyko gruodžio 11 d., daly
vaujant narėms su vėliava. Iškilmin
gas pamaldas atlaikė dv. vadas mons. 
dr. J. Tadarauskas, pamokslą paša-

Mišias ir leidimą pasinaudoti sale 
bei už visokį nuoširdų rūpestį. Kun. 
J. Venckui, SJ, dėkojame už labai 
prasmingą pamokslą bažnyčioje, už 
atsilankymą į vaišes ir tartą žodį. 
Taip pat valdyba dėkoja visoms po
nioms, prisidėjusioms prie puikaus 
stalo paruošimo.

K. L K. Moterų Dr-jos Hamiltono 
skyriaus valdyba ruošia tradicinį Už
gavėnių blynų balių 1967 m. vasario 
7 d. Jaunimo Centro salėje. Iki pa
simatymo — Narė.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS “GIEDRAITIS” gruodžio 11 
d. nuosavoje šaudykloje surengė šau
dymo varžybas dėl tarpklubinės per
einamosios taurės. Varžybose dalyva
vo: Toronto “Tauras”, Toronto šau
liai ir Hamiltono klubas. Pereinamą
ją taurę trečius metus iš eilės laimė
jo Hamiltono klubas. Individualiai ge
riausiai šaudė ir laimėjo taures I — 
E. Kuchalskis (Tor.), n — V. Sas
nauskas (Ham.) 
(Ham.). Taurės 
metinio “Zuikių 
m. sausio 21 d.
Įėję. Klubas maloniai kviečia Hamil
tono ir apylinkių tautiečius minėtą da
tą rezervuoti “Zuikių baliui”.

Klubo valdyba

ir III — A. Kuras 
bus įteiktos klubo 
baliaus” metu 1967 
Jaunimo Centro ša

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA' 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos ii 7%% iki 66% turto vertės. Už iėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokomas CUNA 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.

į Darbo dieno*: pirmadieniai*, trettodienioi* ir ketvirtadienio* 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietę, ontrodienioh Ir penktadieniai* 9 voL ryto — 1 vai. po pietę k S vai. 
_ « vnl vok.. Mtodienab 9 voL ryto — Ii va L

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDINGEA  VESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. L 83400 
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medHa-

Electro Plating draugijos inžinierių 
suvažiavime.

“DIRVOS” LAIKRAŠČIO 50 metų 
sukakties minėjimą Bostone suren
gė ALTS-gos skyriaus valdyba. Pa
grindinę kalbą pasakė teisininkas 
Ant. Diržys iš Niujorko, pacituoda
mas Toronte gyvenančio, bet jau se
niai nutilusio poeto Prano Kozulio 
eilėraščio posmą: “žmogus ir žemė 
nuostabiai suaugę — taip neatplė
šiamai stipriai...” Meninę progra
mos dalį atliko muz. J. Gaidelio va
dovaujamas vyrų sekstetas.

PASAULIO MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS žurnalas “Club Wo
man” gruodžio laidoje paskelbė Lie
tuvių Moterų KF buv. pirm. a.a. Li- 
gijos Bieliukienės straipsnį apie lie
tuviškus Kalėdų papročius, Kūčių 
vakarienę ir įsidėjo velionės nuo
trauką. LMKF pirmininkė dabar yra 
buv. operos soL Vincė Jonuškaitė.

J. VIEKŠNYS “Drauge” atsklei
džia dali sunkumų, su kuriais susi
dūrė rezoliucijos Baltijos kraštų lais
vinimo klausimu priėmimas atstovų 
rūmuose ir senate. Senato užsienio 
reikalų komisijos pirm. sen. Ful
bright virš metų jai nedavė eigos. 
Kaip žinome, jis daug kartų yra pa
sisakęs prieš dabartinę prez. L. B. 
Johnsono politiką Vietname, patai
kaudamas kairiajam sparnui, jieškan- 
čiam kompromisų su komunistais. 

' Rezoliucijoms ramti komitetui daug 
padėjo kitų senatorių išvystytas 
spaudimas ir dviejų delegacijų atsi
lankymas Vašingtone. Rezoliucija 
buvo perduota senatui ir įtraukta į 
darbotvarkę spalio 14 d., bet čia ji 
ir vėl įstrigo. Pasirodo, Sov. Sąjun
gos užs. reik. min. A. Gromyko, lan
kydamasis Vašingtone, pageidavo, 
kad rezoliucija nebūtų priimta, ir 
Valstybės Departamentas sustabdė 
jos svarstymą. L. Valiuko vadovau
jamas rezoliucijoms remti komite
tas organizavo šimtus telegramų iš 
visų JAV kampų senatoriams Ku-

Vokietija
KALĖDINĘ EGLUTĘ Vasario 16 

gimn. mokiniams surengė amerikie
čių dalinys Mannheim-Kaefertal. Ka
lėdų senelis mokinius apdovanojo 
už karių suaukotus pinigus nupirk
tomis dovanėlėmis, o S136 buvo įteik
ti gimnazijos reikalams. Meninę pro
gramos dalį atliko mokinių choras, 
vadovaujamas mokyt. K. Motgabio, 
ir tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauja bendrabučio vedėja E. Ta
mošaitienė. Gimnazijos patalpose ka
lėdinė eglutė įvyko gruodžio 20 d. 
Čia dovanas gimnazijai įteikė iš 
Schwetzingeno atvykę lietuvių darbo 
kuopos ir amerikiečių dalinių atsto
vai. Meninėje programoje dalyvavo 
mokiniai ir L. Stepaitienė iš Frank
furto.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MI
NĖJIMĄ ir lietuvių sąskrydį West- 
hovene prie Porz surengė PLB Bon
uos ir Koelno apyl. valdyba. Mišias 
atlaikė ir pamokslą pasakė kun. Alf. 
Bernatonis. Oficialiąją dalį atidarė 
apyl. pirm. K. Dikšaitis, referatą 
apie lietuvį karį amžių laikotarpiuo
se skaitė apyl. sekr. R. Tažytė. Vei
kė lietuvių pastangomis suorgani
zuota parodėlė. Buvo nutarta 1967 
m. Vasario 16 minėjimą surengti 
Koelne ir į jį pakviesti vokiečių vei
kėjus, plačiąją visuomenę. (Šį žinių 
pluoštą pateikė PLB Vokietijos kr. 
v-bos informacijų biuletenis).

VILUCKIŲ ŠEIMA, prieš porą me
tų atvykusi iš okupuotos Lietuvos į 
V. Vokietiją, buvo emigravusi į Los 
Angeles, JAV, bet ten neprigijo ir 
grįžo V. Vokietijon, kur planuoja 
pastoviai įsikurti.

MOKSLO METUS Vasario 16 gim
nazija užbaigė gruodžio 1 d. Geriau
siais mokiniais pripažinti: Marija 
Kuršytė n kl., Alfredas Stanikas 
VIII kl. ir Rudolfas Landas VIH kl. 
Direktorius kun. dr P. Bačinskas 
džiaugėsi mokinių pavyzdingu elge
siu, tvarkingumu ir darbštumu. Nau
juosius mokslo metus gimnazija pra
dėjo su 89 mokiniais.

Australija
VL. MINIOTAS atsiuntė laišką 

apie Lidcombes lietuvių surengtą 
kariuomenės šventės minėjimą, ku
ris buvo pradėtas kun. P. Butkaus 
atlaikytomis Mišiomis ir pamokslu. 
Oficialią minėjimo dalį parap. salė
je atidarė “Ramovės” skyriaus pirm. 
S. Narušis, paskaitą apie Lietuvos 
kariuomenės nuopelnus ir žygius 
skaitė mjr. Kutka, meninę dalį atli
ko jaunimas. To paties korespon
dento pranešimu, gražiu mokinių 
pasirodymu čia buvo užbaigti sa
vaitgalio mokyklos mokslo metai. 
Programoje dalyvavo mokinių cho-

chel, Lausche, Dodd, Pell ir kitiems, ras, vadovaujamas mokyt. J. Maks- 
Pastarieji padarė atitinkamą spau
dimą daugumos vadui sen. M. Mans
field, ir tik tuo būdu buvo gautas 
istorinis pranešimas, kad rezoliuci
ja buvo vienbalsiai priimta. Visa ši 
akcija pareikalavo nemažų išlaidų, 
kurios tebėra nepadengtos. Rezoliu
cijoms remti komitetui aukas galima 
siųsti šiuo adresu: Mr. G. A. Pet
rauskas, 3442 Madera Avė., Los An
geles, Calif. 90039, USA.

vyčio, deklamatorė L. Bartkutė, pia
nistė V. Inkritaitė, fleitistė V. Ja- 
vičiūtė ir kt Mokyklai vadovauja 
Aid. Prizginaitė-Spyker, mokytojau
ja ponios — Kabailienė, Janavičte-

vickienė ir J. Maskvytis. Mokyklos 
globėjas — kun. Petras Butkus. VI. 
Miniotas džiaugiasi mokinių padary
ta pažanga, jų taisyklinga lietuvių 
kalba.



Dailininkės Paukštienės tapybos parodaSu dideliu pasisekimu praėju- sofiniai motyvai, liečią žmogaus si dail. J. Paukštienės tapybos kūrybą aplamai, ir tautiniai, ro- paroda Toronte gruodžio 2—11 dą lietuvių gyvenimą tremtyje, dienomis negali būti nepaminė- ir individualiniai, išreiškią jos pa- ta vien dėl savo turinio ir for- čios jausmų pasaulį. Autorė, kalnios vertybių. j kur gal ir paskubomis, stengia-Parodą organizavo žurnalas si atskleisti vidinę savo viziją nu- “Moteris”, leidžiamas Kanados skaidrinta spalva, brūkšniu ar tai- Lietuvių Katalikių Moterų Drau- syklinga linija, kurie prabyla į gijos, kurios centro valdybai pir- žiūrovą ne teoriniu sprendimu, mininkauja A. Sungailienė. Žur- ne faktiniu tikrovės ryšių atsklei- nalas yra vienintelis lietuvių mo-;dimu, bet giliu jausmu.terų išeivijoje, apimantis ne tiki “Būti originaliam nereikalau- moterų problemas, bet ir visus ja laimės aptikti, ko kiti nepaste- kitus išeiviją liečiančius klausi- bėjo”, — sako dr. J. Girnius. — mus. To žurnalo meninė pusė Reikia tik vieno reikalingo — taip pat verta dėmesio, nes jau kūrybinio žvilgsnio šioms te- vien iliustracinis įvairumas duo- moms perkelti iš istorinės tikro- da skaitytojui kiekvieną kartą vės į vidinį žmogiškųjų pergyye- ką nors naujo ir turtingo. Tai nimų pasaulį, brutalius išorinius N. Kulpavičienės pastangos ir pa-tikrovės faktus nušviečiant jų sišventimas. žmogiškosios prasmės šviesa.”
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laukti tarptautinio pripažinimo. A. Skirutytė laimėjo premiją Liubiiano- je, Jugoslavijoje, J. Galkus — tarptautinėje plakato parodoje Varšuvoje, A. Steponavičiaus iliustruota K. Kublinsko knyga “Varlė karaliene”

žmogiškosios prasmės šviesa.” Tokio pobūdžio originalumu dailininkė plačiai išsilieja savo drobėse į tas sritis, kurios jai taip artimos: į lietuviškuosius bažnytkaimius (“Moterys ir vaikai prie bažnyčios”); į lietuviškuosius lau- Tikra kūryba nėra naujoviškas kus (“Rugiapjūtę baigiant”, “šie- senų dalykų perdėliojimas, o napjūtė”, “Po atlaidų”); į tautos naujos tikrovės atskleidimas. To, visuomeninį gyvenimą; į jos le- ------ ’gendas (“Jūratė ir Kastytis”/ “Paparčio žiedo j ieškojimas”); į numylėtą savo kraštą (“Mano kraštas”, “Vilniaus ilgesys”). Visose paliestose srityse matyti jautrus dailininkės žvilgsnis bei pergyventas sentimentas. Ji visur i pasilieka nuoširdi, lydima moti-' niškosios žemės. Nesvetimos jai ir religinės temos, kuriose autorė pasilieka ištikima savitam regėjimui. Tai matyti paveiksluose “Šiluvos vizija”, “Šv. Jonas”, “Trys Karaliai”. Ypač ryškiai dailininkė atskleidžia gamtos grožį, kuris trykšte trykšta iš jos kūrinių įvairiaspalvėm nuotaikom. Tai “Ruduo prie Čikagos”, “Sodas pavasarį”, “Medžiai temstant”, “Vasara baigiasi”, “Ąsotis ir gėlės”, “Narcizai” ir kt.Neliečiant dail. J. Paukštienės tapybinių savitumų bei priemonių, reiktų pažymėti jos stipru koloritą ir bandymus abstrak- to, kuris tačiau yra dar jaunas. I įe temokė/o, pašautu k Poimpresiomstine meno kryptis su maža ekspresionistine priemaiša duoda jos kūrybai pagrindinius rėmus ir charakterį.

Kiekvienas, aplankęs dail. J. Paukštienės parodą, galėjo pastebėti jos kūrybinį savitumą, atremtą ne į kompiliacinę kitų sintezę, o į savąjį originalumą.
atrodo, dailininkė ir siekia savo 
paveiksluose.

Jos kūryboje atsispindi ir filo-

Dail. Jadvyga Paukštienė su dr. 
A. Lukiene savo dailės darbų pa
rodoje Toronte

Nuotr. S. Dabkaus

Algimanto Kezio fotografijos menas
ALFONSAS DOCIUS

Kvebeko prancūzių mergaičių choras "Les P'tits Bonheurs", dainavęs etninės spaudos redaktorių 
bankete, kurį surengė Kvebeko provincijos premjeras D. Johnsonas

Ilgas romanas be veiksmo
Pastabos apie Petro Tarulio knygą "Vilniaus rūbas"

PR. NAUJOKAITIS jų” vadų, naujų kelių jieškotojų, “Nuovakarių skiauterių” autorius vos per demarkacijos liniją at- su šia knyga ateina 19 amžiaus gal į Vilniaus kraštą, atsimeną ir realistų senamadišku drabužiu, savo pamestąjį batsiuvio amatą.Vedlūgos atėjimu į pamiškės tro- tomą nelengvai. Negalėtume au- belę, kur jis žmoniškai sutinka- toriaus pagirti ir už gausius barnias, ir baigiamas romanas. Tai- barizmus. Bet stiliaus kultūra 
sparnuoti Vilniaus miesto metai. Paša- & ~ nei Vilniaus mažojo zmo- šviečia is kiekvieno puslapio. Au-

u Kiirniiinr n vriKioit
LIETUVOS ISTORIJĄ vokiečių kai-j OKU P UOTO J LIETUVOJba “Grundzuege der Geschichte Li- DAILININKŲ SĄJUNGOS VI šuva- tauens”, paruoštą Manfredo Hellman- davime Vilniuje ataskaitinį praneši- no, išleido Wissenschaftliche Buchge- mą padarė valdybos pirm. J. Kuzmins- sellschaft leidykla Darmstadte, V. Vo- kis, paliesdamas visas dailės sritis, kietijoje. Knyga turi 179 psl. ir du į Ryškiausių laimėjimų yra pasiekę Lie- žemėlapius. PLB Vokietijos kr. vai- tuvos grafikai, kuriem pavyko susi- dyba ją platina ir pataria įsigyti toms šeimoms, kurių jaunimas jau nekalba lietuviškai. Knyga taipgi tinka vokiškai kalbantiems asmenims supažindinti su Lietuva ir jos kančių keliu.
PLK. JEAN CHABANIER, buvęsPrancūzijos karo attache Estijai, pa-; gavo aukso medalį Leipcige. Žymiau- vaduotoju Latvijai ir Lietuvai, Cent- si skulptorių laimėjimai — velionies rinės ir Rytų Europos Senųjų Ko- j, Mikėno skulptūra "Pirmosios kregž- votojų Federacijos patalpose Paryžių- dės”, kuri buvo išstatyto dailės pa- 

je skaitė paskaitą tema “Pabaltijo res- rodoje Venecijoje ir šiemet bus siun- publikų gimimas”, panaudodamas čiama į pasaulinę parodą Montrealy- daug prancūzų ir vokiečių archyvinės je, G. Jokūbonio Lenino skulptūra, medžiagos. “Prancūzijos Lietuvių ži-! patekusi į šešių geriausių tarpą ir ganių” teigimu, paskaito buvusi kruopš-Į linti laimėti Lenino šimtojo gimta- čiai paruošta ir gausiai dokumentuoto studija, kuri įnešusi daug šviesos bei naujų duomenų į mūsų nepriklausomybės istoriją. Ji bus paskelbto viename istorijos žurnale..
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY

VAS, vadovaujamas Vincento Liulevi- Čiaus, neseniai atžymėjo dvidešimtmetį. Apie jo sukauptus turtus “Dar- konstrukcijos, bininke” rašoma:

dienio proga paskelbtą konkursą. J. Kuzminskis taipgi džiaugėsi vitražis- tų A. Stoškaus, K. Morkūno, S. Ušins- kio, F. Ušinskaitės, A. Garbausko, A. Mackelaitės laimėjimais, nors jų darbą sunkina nepalankios aplinkybės — Lietuvoje nėra vitražo dirbtuvių, negaminamas vitražinis stiklas, metalo . Suvažiavimo dalyviai ... archyvinis sky- išrinko valdybą: pirm. J. Kuzminskis, rius turi 294.197 lapus, bibliotekinis pavaduotojai — K. Bogdanas, V. Ge- — 11.580 knygų bei brošiūrų ir 85.919 ,čas ir S. Jusionis, atsakingasis sekr. žurnalų bei laikraščių, muzėjinis —. P- Gudynas.i 9.432 dalykus. Visus skaičius sūdė-1 BEATRIČE GRINCEVIČIŪTE, aklo- 'jus kartu, gauname 401.128 vienetus,'ji dainininkė, pokario metais dažnai į skaitant vienetu lapelį, brangų pini- i gastroliuodavo su Vilniaus filharmo- gą ar rečiausią knygą. Ši medžiaga lie-'nijos kolektyvu. Nuo 1947 m. ji yra į čia 22 kraštų lietuvių veiklą...” Ar- j Vilniaus valstybinio radijo komiteto ichyvas yra priglaudęs Tautinį Lietu-' solistė, įdainavusi į magnetofono juos- i vių Muzėjų, priėmęs tautosakininko J. į tas daug liaudies dainų ir klasikinių Būgos palikimą, gavęs prof. dr. K. į kompozitorių kūrinių. Savo troškimus

Pradedame nuo pat pradžios. Išrašome patetišką, iškilmingo stiliaus, pirmąjį puslapį:
“Vilnius.
Miestas per pasaką pradėtas.
O iš tos pasakos paslapčių, kaip iš 

laukinių paukščių margųjų kiaušinai- 
čių, vienas paskui kitą ritosi ir skrido gaus gyvenimo, nei “Vilniaus rū- torius moka kalbėti, vaizdingai
žygiavo per žemes, per marias, per 
žmones.

Vilniaus istorijos metai, sunkiai 
dundėdami, neatvangiai 
ateiti ir tolydžio rinkosi į 
luitus-šimtmečius.

Tie dažnai ilgi metai,
trumpi dešimtmečiai granito kietumu . , . . . v.- ., v. . , .,, UT -v • auna, pxvrx. uu. . i IS.VJIlipuz.ILUl 1U, IS.UX1111U. OU VU

griaudė ir skaudžiai trenkė Į miestą, ka,d verčiamas susidą- zių pedal (231 psl ). Jo, giliai (Pakšto b,b„0,ek,. prel. M. U dėstb labai kultliais žbdaais:
palikdami piktas ir neužmirštamas rvtl klaidina laiko tokmps įsnu- įsmigusios smulkios akutes zibeio.K- ________ lJ . .............................................
žaizdas. Pasitaikydavo ir būdavo, kad

Dėl veiksmo stokos knyga skai-

bo” knygoje nerandame. Tai tik kalbėti. Nesuklysime pasakę, kadi valkatėlės keli nuotykiai, nepap- palyginimas yra įdomiausia P.1 rastai ištęsti, susmulkinti iki nuo- Tarulio vaizdavimo priemonė. Iš
riedėjo i Godumo. Vidaus analizės spalvos rašome kelis pavyzdžius: “... po- 

milžiniškus kartojamos ištisais puslapiais, kai niutės ... viena po kitos alptų ir
i išorinės aplinkybės keičiasi labai virstų, kaip vėtrai užpuolus virs-! 

o tartais nežymiai, labai pamažu. Autorius ta ir griūna laukuose gubomis - - - 1 veiksmą kartais taip sustabdo, sustatyti svarūs prinokusių mie-ryti klaidingą laiko tėkmės įspū- įsmigusios.smulkios akutės; žibė jo,! čiauS, Pijaus žiūrio, kun. dr. J. Pruns-į taip norėčiau dainuoti kaip liaudies di. Pvz. Vedlūgos trėmimas per lyg is tarkos skylycių, skaudžiai; kio dalį bibliotekų. Medžiaga ir toliau dainininkė - natūraliai, paprastai, Liaudies dainos — ma-■ vių Archyvas, 5620 Co. Claremont no liga..Neseniai ji dviem balsais ivo. žinojo savo gaminga likimą, žino- 7 7.— j'*"/ -V ;; į Ave., Chicago, Ill. 60636, USA. -įdainavo sutartine “Skamba, skamba
I jo, kad jam nedera pasiduoti, o kil-,tas.veJ™as šlapdriboje per nykų kaip vargonininko per mišparus , STASI0 BAR0 DAnutES kankliai”, pasinaudodama dvigubo įra- miską trunka istisą dieną ir tę- (237 psl.). Nuo to perkūniško. STANKAITYTĖS koncertas š. m. ba-jšo principu Keleto metu ji yra dirbu- siasi dešimtis kilometrų. O tikro- smūgio jis apkvaišo, kaip avinas {landžio j d į ks FiIadelfijoje. gia si muzikos vadove vaikų daržeiiuoS€. ves logika yra kitokia. Knygos į skerdyklą vedamas (273 psl.). j tenka brėžti st Baro di. Mažiesiems skiriami jos žodžiai: «Da.

pasiiikdavo tik pelenai vėtroms ’ blaš- AeParkaci  j °s,lini^ atskiestas jo durdamos Vedlūgos pusėn” (235 į telkiama šiuo adres^; Pasauli0 Lietu. «nemokytai
kyti, O miestas vis tiek nenusiminda- vJdaus+ nuotaikų kartojimu, jog psl). “- Gera diena, — šūkteri' ...
vo. žinojo savo garbingą Ūkimą, žino ^ve, Chicago, Ill. 60636, USA.

ni ir budri šypsena geriau tinka jo mišM. trunka ištisą dieną ir tę- (237 psl.).
tauriam veidui. Tad, nieko nepaisyda
mas, miestas kas pavasarį kvietė špo- . - - . . _ ... s įsa

kus ir varnėnus, kad jie paprastai, memniam lygiui butų buvę ge- . . . KaciUSlS . . . seno antino pa- džiausįas laimėjimas yra jo įdainuota1 bar aš jiems dainuoju. Nepaprastaria\ Paskutiniai 150 pus a- vyzdžiu, į abi puses lygiai kry- ir šiuo metu piatinama operų arijųk_ s pavasariškai pradžiugintų. Iš to ma- butų sutraukti Į kelis pusią- puodamas, eina sau, Žingsniuoja, į plokštelė. Įrašai buvo padaryti Vokie- ziką L 
; lonaus susijaudinimo Vilnius savo kaš- P11??* esudetmgo VedlugOS gal- kojas plačiai Stato, panašiai kaip tijoje. pasinaudojant D. Lapinsko di- daug natūralesni

. vnnmn hanoinc Vorfmimoc ir na. visi ariniai kai inranta naskin . . .... . ..

pavasariškai pradžiugintų. Iš to ma-
riau, jei paskutiniai 150 pusią- vyzdžiu, į abi puses lygiai kry- ir šiuo metu pIatinama operų arijų visuomenė — vaikai. Rašyti jiems mu- i ir dainuoti labai sunku, nes jie i ir jautresni, negu suaugusieji. Jų niekad neapgausi...”

MOKSLŲ AKADEMIJOS centrinės bibliotekos rankraščių skyriaus fon-vojimo banalus kartojimas ir ne- visi artojai, kai įpranta paskui saikingas ištęsimas yra pati di- žagrę sekti” (278-9 psl.). “Šiaudi- ’ __ :nis tai užvoštas uzbonas” (279Nors pasigendame veiksmo, bet psl.). “Šiaudinio akys dabar tuš-galime džiaugtis, kad knygoje čios, lygu langai išdaužytais stik-;_ ju in^ia&aesama epizodų, kurie rėžte isirė- . (290 psl.). Štai virš stogo j įnterpretaCija nelinkusi nusileisti Ki p-: laiškas-rekomendacij'a lenku smuiki- '"■■■■■ ----------- įminąs. Iv? kar-L...- T .v..- ____ _____ ,
tanuose uždegdavo balzganos šviesos
žvakutes, paupiuos kvėpindavo ievas. ,v. t _ - - .

ir liepas ir vakarais sužavėtas klausės ^Ziausia knygos Silpnybe, 
lakštingalų krūmuose ir soduose” (5
PSD. įIr taip plačiais žingsniais, spal-\. . . .. x .vingais drąsiais brūkšniais tapv-ifia ir+.11?ai Įieka atmintie, kaip

riguojamo Stuttgarto simfoninio orkestro palyda. Tiems, kurie kadaise mėgdavo klausytis Kipro PetrauskoI Įdainuotų arijų, St. Baras bus maloni Į duose Vilniuje saugomas garsaus smui-i staigmena, nes jo balsinė medžiaga irįkininko N. Paganinio (1782—1840)! kaminas, baltas kaminas, lyg kar- į velis čia nutūpęs. Jo namų stiklinis gonkelis spalvotais langučiais pamargintas. Vedlūga paeiliui visas smulkmenas, kaip davatkėlė rožančiaus poteriukus, varsto, pagalvoja, pasvarsto, dar šio to trūksta? Tai dar papildo: tenai gi, ties akiračiu, tolimieji pušynai melsvoje migloje malo- nėjas” (249 psl.).

rui. Labai galimas dalykas, St. Baras į ninkui Apolinarui Kontskiui (1825— šiandien yra geriausias lietuvis teno- 1879): “Išklausęs įvairius kūrinius ras pasaulyje. Galutines išvadas, tie- j smuikui, kuriuos pasmuikavo vienuo- sa, tenka atidėti, kol mus pasieks Vir-1 likmetis Kontskis, noriu pastatyti ji gilijaus Noreikos Vilniuje Įdainuotos arijos. Jis yra vienintelis St. Baro varžovas, turis stipru malonaus tembro balsą.
J. KARNAVICIAUS OPEROS “GRA- 

įžINA” klavyrą išleido Čikagos Lietu- I vių Opera savo dešimtmečio sukak-

'literatūriniai perliukai. Pvz. paskutinis Vedlūgos apsilankymas pas zakristijoną: aplinkumos tikrumas, žmonių charakteriai, žvilgsnis į Vedlūgos praeitį, vagystės idėja ir šviesesnės ateities Viltys, išdidumo nuotaikos. Neužmirštini policininkų paveikslai, ypač Kaciušio (ir čia skaitytojas pageidautų daugiau veiksmo, kondensuotumo). Vandos dvare iš Vedlūgos laukiame Gogolio čiči- kovo vaidmens. Ironija čia tokia spalvinga ir taikli, tik kiek pasigendame istorinio ir geografinio

damas, autorius prabėga Vilniaus kultūriniais, istoriniais, geografiniais vaizdais. Tie paveikslai neužmirštami, įspūdingi, dinamiški. Kartu su autoriumi pro budinčius bokštus ateiname prie vilniečio, prie žmogaus:
“Vilniaus budintieji bokštai šian 

dien ir miglotam rytojuje gražiai vis 
kalbės apie praėjusių šimtmečių troš
kimus ir kilnią pagarbą grožiui. Tie 
bokštai lieka be baimės, nors pats 
miestas skubėtų tolintis nuo savo Įspū 
dingos praeities.

Vihuus, turtingas didžiūnais ir ba- momento — lyg atitraukta nuo 
jorais...” (8 psl.). ia^0 jr vįetos Pasigėrėtinai ryš-

Dar yra ir toks Vilnius - mažųjų kus motinos atsiminimas ir jos 
vilenciukų miestas. Toks neiškilmin- -- - - 
gas, neparodomas, o tik sau paprastas 
miestas, susiskaldęs sodybomis ir 
skersgatviais, bet drąsiai užtikrintas, vingiuojąs: neišpasakytai gajus ir jaukumu pritai- drebą atspindžiai | k5rtas toms patiems mažiesiems vilen- 
čiukams.

O jie niekad neglostomi ir nelepi-

Naujai iškritęs sniegas ant pu-i parko plačius, vos į akiratį tel- šies, kalnai su krentančiais kriok- ■ pančius vaizdus, i Čikagos Unks- liais, vaikai, žmonės, paukščiai,: mas ir liūdnas scenas. Grįžtame tiltai, modernios ir senos archi- i Niujorko parodon, keliaujam per tektūros formos, reflektuojantis; Pennsylvania, trumpai stabtelė- vanduo ir stiklas, įvairūs daiktų jam Belgijoj, Vokietijoj, Prancū- šešėliai ir siluetai egzistuoja, zijoj. Žmogaus reikalas juos pastebėti: Tai tikrai įdomi ekskursija, pil- ir pasigrožėti, o fotografo žur- na originalių A. Kezio komenta- nalisto — juos įamžinti. Gi fo- rų, pilna jo įžvalgios akies sti- tografo-menininko uždavinys per lištinio pajautimo ir kompozici- savo individualų skonį ir pajau- nės nuovokos pastabų. Ją dar pa- timą interpretuoti jų egzistenci- gyvina B. Markaičio*, SJ, gilios ją. Ši interpretacija ir skiria mė- filosofinės mintys, kuriomis pra- gėjo ar žurnalistinio fotografo dedami 8 kelionės etapai, darbus nuo meniškos nuotrau-i Suglaudžiant visą seriją maty- kos. tų vaizdų, tenka pridurti, kadFotografuojančių — milijonai, juose buvo nedaug dramatišku- bet fotografų-menininku nedaug, mo, bet vyravo statika, sušaldy- Lietuviškos kilmės išeivių tarpe tas kontempliatyvus momentas, tikrai talentingam Vyt. Valaičiui Skrendą paukščiai. tragiškai žuvus, mažai kas besi-i “expressway”, ' matė. Todėl mus ypač pradžiugi- vandeny maloniu kontrastu su- na kun. Algimantas Kezys, SJ, I drumsčia tą vyraujančią rimtį, rengiąs savo fotografijos* darbu* Viename kitame vaizde emocinis į nam]> dažniau pastumdomi ir paragi- parodas lietuviškai ir plačiai ame- rikiečių publikai. Taip pat jis mus džiugina spausdintais nuotraukų albumais — knygomis. Praeitais metais lietuviai-ameri- kiečiai jėzuitai išleido atskiru©-, se lapuose atspausdintų 58 foto-' netrukus vėl galėtume su juo pa- grafijų rinkinį — “Portfolio 65”. ■ keliauti.

turinys gal kiek persvėrė meniškumą. Be to. A. Kezys mums nerodo nei dirbtinės pozos, nei patoso bei fotografinio triuko ekstravagancijos. Čia pat norėtųsi išreikšti pageidavimą, kad ilgai

moraliniai pamokymai, Vedlūgai su vogtu šventojo apsiaustu einant per demarkacijos liniją. Puikios ir tos Vilniaus miesto braižos knygos pradžioje.P. Tarulis turi savo stilių, kų, vaizdingą stilių. Ir tos
apy-

lygia greta įžymiausių šio instrumento meistrų. Leiskite man pareikšti, kad jis, domėdamasis šia muzikos sritimi, ateityje gali pralenkti čia mano minėtus meistrus. Nikolas Paganinis, Paryžius, 1838 m. gegužės 5 d.” N. Paganinio pranašavimas išsipildė — A.Užbaigiame savo pastabas bū-[ties proga. Knygos išleidimas, atlik-'Kontskis susilaukė pripažinimo euro- dinga P. Tarulio stiliaus iškar-įtas talkos būdu, kainavo S3.700. Mu-Upiniu mastu. V. Jurkšto teigimu “Tie- . • Aleksand-; soje”. ’ šis N. Paganinio laiškas pate- — Kazys ko į Vilniaus biblioteką XIX šimt-

Deja, popieriaus kokybė ir menkoka spauda šias nuostabias nuotraukas gerokai nuskriaudė.šiemet Lojolos universitetas išleido A. Kezio fotografijų knygą ‘‘Photographs — Algimantas Kezys, SJ”, kurioje atspaustos 68 nuotraukos, darytos 1962—1966 m. Maždaug trečdalis paimta iš “Portfolio 65”. Spauda, popierius ir knygos eskizas be priekaištų.Atverčiam knygą, kurioje A. Kezys, tarsi, išveda mus pasivaikščioti iš prirūkyto ir sunkaus kambario oro į tyrą gamtą. į neišmatuojamas erdves, į nesudrumstus vandenis ir rodo mums daugelį matytų vaizdų, tačiau kitoje šviesoje ir perspektyvoje. Tie daiktai, vaizdai ir žmonės išryškėja mūsų akyse — ne idealizuoti ar pagražinti. Jie realūs ir daugeliu atvejų sutirštinti, bei susintetinti. Kaikur iškyla vien jų abstraktinės formos, išryškėja si- luetinis turinys, paskandinus detales giliame fotografiniame juodume.Jis rodo mums Amerikos gamtovaizdžio iškarpas, vietomis pa- stilizuotas, vietomis tiek stiprias kompozicines struktūras ir kont- -astus, kad net šiurpas ima. Vėl keliaujam ir prieš akis atsiveria lyriški, impresionistiški vaizdai, 
vnač ten, kur jis mus priveda 
prie vandens ir atspindžiu jo pa
viršiuje. Jis nukreipia mūsų dė
mėsi į nuostabaus Yellowstone

I narni nutilti ir šalin pasitraukti, jei
gu diduomenė pasirodo...” (9 psl.).Tai tokia knygos pradžia — atskiruose vaizduose dinamiška, spalvinga, rodanti autoriaus platų žvilgsnį ir auksakališkus sugebėjimus, nors ir neturinti fabulos (o romanui tai reikalinga), netraukianti skaitytojo intriga, iš- isitiesusi plokštumoje, be drami-į nės užuomazgos, vedančios į kal- I ną. Vis laukiame ir laukiame, jkada prasidės veiksmas, užsi- i megs kova, scenoje atsiras vei- I kėjai. O jie dar vis ;

Pui- nuo- bodžios smulkmenos, tie nuolatiniai Vedlūgos nuotaikų pasikartojimai yra nuostabiai vaizdingi. Tiesiog gaila autoriaus, kai su tokiu sultingu, gyvu, įdomiu žodžiu prapuola nuobodžiose smulkmenose, nereikšminguose valkatėlės išgyvenimuose. Stebimės, kad vienas žymiųjų “Keturių Vė-

pele:
“Ir pradėjo resvai, neskubėdamas, 

ypatingo įniršimo nerodydamas, ap
skaičiuotai skaldyti Vedlūgai antau
sius. Iš kairės ir iš dešinės! Vieną 
po kito. Kaciušio gi delnai, pasirodo, 
buvo tokie kieti, tiesiog plieniniai kas
tuvai. šie antausiai labai taikliai tėš
kė į Vedlūgos žandus, kad net jo gal
va pasvirdavo čia į kairę, čia į deši
nę. šie antausiai buvo pekliškai skar
dūs ir svilino Vedlūgą liepsnomis. Šie 
antausiai pastoviai vienodi, plieskė 
ir tratėjo be paliovos. Ir nebuvo ma
tyti galo. Nelyginant pilnos sveika
tos jaunamartė prie ežerėlio sunkia 
klevine kultuve savo šeimos baltinius ba. kaip nedaugelis kitų, siekdamas apsakymai “Kada nors . 
skalbtų” (286 psL). ' “ I---------------- _

Petras Tarulis, VILNIAUS RŪ
BAS, romanas. Išleido Nida, 1966 
m., 495 psl. Kaina $2.50, kietais 
viršeliais $3.

RAŠINIU IR SKAITINIU KONKURSAIKanados Lietuvių Bendruome-! organizuoti vaikams skaitymo ir- Y * - 1—: 1 2 L rašinių konkursus, kuriems pre-

zikinę dalį redagavo diri.ras Kučiūnas, techninęSkaisgiris, santraukas fortepijonui iš mečio pabaigoje.orkestro partitūros paruošė kompoz. j <rV’AGOS” LEIDYKLOS direkto- Vladas Jakubėnas. Šiuo vertingu lei- riaus Jono čekio pranešimu, 1967 m. diniu ateityje galės pasinaudoti ope- planuojama išleisti: G. Petkevičaitės ros ištraukomis susidomėję solistai ir publicistiką, romaną “Ad astra”, V. chorai. J. Kamavičiaus “Gražiną” šie- Krėvės “Skirgailą” ir “Mindaugo met stato Čikagos Lietuvių Opera. i mirtį”, S. Stanevičiaus literatūrinį pa-
K. DONELAIČIO “METŲ” dr. H J likimą, J. Tysliavos poezijos rinktinę, Buddensiego išversta vokiškoji laida Jurgio Baltrušaičio eilėraščių rinki- susilaukė teigiamo įvertinimo spau- nį “Lyrika”, Jurgio Savickio noveles, doje. Robert Minder, College de Fran-, atrinktas iš jo knygų “šventadienio ce Paris, pvz. rašo: “Hermannas Bud- ’ sonetai” ir “Ties aukštu sostu”. Da- densiegas dar kartą įrodė, kad jam ge- bartinei kūrybai atstovaus Ant. Jony- ležinė uždanga neegzistuoja. Jis dir- [ no romanas “šulinys” « v •» ’ _ . _ _ _ _ • LL'Tr 1 _ __ _ __

PORTOFOLIO 65 Photographs by
Algimantas Kezys, S.J. Įvadas H Edwards, Curator of Photography, The Art Institute of Chicago. Kaina nepažymėta. Išleista Lithuanian American Jesuits. 
PFOTOGRAPHS — ALGIMAN
TAS KEZYS, S.J. Įvadas Hugh phy. The Art institute of Chica-i^aus ateina pagrindinis vex- valdybas. skatindama rūpintis ne dos mastu. Tuo būdu švietimo ko- go. Išleista Loyala University i 0^7^. U?; piktai šeštad. mokyklų finansine misija padarytų atranką geriau-žemiausias — be: sodybos, be na-jmu $aVo bendraraštyje švietimo daujama, kad konkurse dalyvau- mų. našlaitis, zakristijono augin-,komjsįja kejja rejkają pagerbti'tu visos lietuvių apylinkės. KLB tinis. pramokęs batsiuvio amato, įuos šeštad. mokyklų mokytojus, i švietimo komisijos pirm, yra L. bet pastovų darbą paniekinęs, ta- ;kurje yra išdirbę 10 ar kiek ma-; Tamošauskas, sekretorė — sesuo žmogus nea1^11^ vers^lžiau metų. Ji kviečia mokytojus.Viktorija.Vedlūgos vidaus analizei iri skirta 495 puslapius turinti knyga. Skaitydami aiškiai juntame, didžiulį griovį, ryšio nebuvimą tarp iškilmingo stiliaus knygos pradžios ir tarp Vedlūgos gyve- , TI, ., „„ , ,, ,nimo svarbiausio nuotykio, kai J7 ' ei ” vag* • i, n • i rlengvatikiams, stebuklo laukian- R)dgewoodMN' Y 11237' U,SA Gau‘ ir skulpt. Dagio reljefas medyje ‘Lietiems žmoneliams dalindamas plojus (tuva’.nuo šv. Stanislovo statulos iš bažnyčios pavogto paauksuotų siūlų apsiausto skiauteles ir “į minimus” prisikemša kišenes pi-imas vai,cM laikraštėlis. Redaguoja ir riai: nigų, poniškai apsirengia, pagar-; administruoja N. Pr. Marijos sese- tai”.

nės švietimo komisija, sudarytaapibendrin-Prie krašto valdybos, paskelbė mija\turėt^. ParūPinti apylinkių 
panas nuSn! neidmvidualus. Ir tik labai le< 1967 metus lituanistinių mokyk- turėtų būti rengiami kiekvienojeEdwards, Curator of Photogra- tais zmSsiais Į daugiaspalvę tur-įlų metais. Ji kreipėsi į apylinkių apylinltėje, o vėliau visos Kana-įįv. loįridid jLAjjaia ninveioiLv v . - y. , .. - tiktai sestad. mokyklų finansine misija padarytų atranką geriau-Press. įvadiniai tekstai 8 sky-' P1321!!1! . vilenčiukų. Beveik pats f parama. bet ir tėvų lietuvišku-į siu rašinių visame krašte. Pagei-riams Bruno Markaičio, SJ. Kai

na $3.95.

Kun. Alg. Kezys, SJ, savo meniš
kų nuotraukų parodoje kalbasi 
su lankytojais. Lojolos universi-

Atsiusta paminėti
Kazys Plačenis, PULKIM ANT KE- peratyvo 

LIU, II dalis, antroji laida. Roma
nas iš kun. A. Strazdo gyvenimo. 160

J. Mikelinsko .V. Gied- A. Baltakio fragmentinė poema “XX amžius”. Naujus poezijos rinkinius pažadėjo V. Reimeris, V. Rudokas ir J. Macevičius. Impresionizmui, postim- presionizmui, ekspresionizmui, neo- realizmui ir vėlesnėms XX amžiaus dailės kryptims aptarti skiriama L. šepečio knyga “Meno keliai”. Monografijų seriją “Lietuvių meno meistrai” papildys leidiniai apie skulptorių R. Antinį, tapytoją J. Vaitį, grafiką V. Jurkūną, M. K. Čiurlionio re
produkcijų III laida ir “Zodiako ženk
lų” aplankas. v. Kst

j tikro susipratimo tarp tautų.” Dr. Fe- ros romanas “Užkeikti namai lix Braun, Viena: “Lietuvis poetas Donelaitis man padarė didelį įspūdį. Hegzametras yra puikus.” Dr. Rainer Eckert, Leipcigo universitetas: “Esu sužavėtas vertimo tikslumo ir jo poetinės vertės.” “Ruperto Carola”, Heidelbergas: “Donelaičio vertimas yra kultūrinis žygdarbis.” Miuncheniečio Georg Schneider teigimu, mokantieji lietuviškai pastebės vertimo preciziškumą, tikslumą, gyvą tarytum upės tėkmę, o nemokantieji bus per
kelti į kitus laikus, svetimą, bet mie
lą gamtovaizdį.

“Talka” KALENDORIUS 
1967 m. su kas mėnesį nuplėšiamais 
lapeliais. Kalendorių puošia Vytauto 
Didžiojo muzėjaus Kaune nuotrauka

tuva”.
ir leidėją. Mykolas Viltis, NEPARAŠYTI

Eglutė nr. 10, 1966 m. gruodis. LAIŠKAI. Eilėraščiai, kuriuos geriau- 
palai- Lietuvių Kultūros Instituto leidžia- šiai apibūdina šios 56 psl. knygos sky- 
-- _• voivn Aiie iv* “Kritusiųjų partizanų testamen-

r, “Ištremtųjų laiškai tėviškėn”, 
Sėja patenka į ponias Vandos rTs’ Immaculate Conception Convent, “Sibire mirštančio partizano atodū- 
dvarą ir aukštesnių visuomenės Putnam Con. 06260, USA. šiai , “Napara§yti laiškai . Viršelis
sluogsnių išlepusių poniučių po- Pirmyn Jaunime nr. 23, 1966 m. ir piešiniai Pauliaus Jurkaus. Kaina

ir augštesniu visuomenės Putnam Con. 06260, USA. šiai , “Naparažyti laiškai . Viršelis
Sluogsnių išlepusių poniučių po- Pirmyn Jaunime nr. 23, 1966 m. ir piešiniai Pauliaus Jurkaus. Kaina
būvius. Tačiau jo apgaudinėjimų gruodžio mėn. 17 d. Toronto moks- S2 “J Laisvę Fondo” leidinys nr. 6,

_______ .- grandinę nutraukia duryse pasi- leivių ateitininkų neperijodinis laik- spausdintas Tėvų pranciškonų spaus- 
teto leidykla išleido puošnų kun.1 rodę policininkai. Vedlūga krin- raštelis. Red. Ramunė Sakalaitė, 80 tuvėje Brooklyn*. N. Y. Leidėjo ad- 

| ta ir daugiau nebeatsigauna IŠ- Rosemount Ave., Toronto A iresas: "J Laisvę”. 1060 Eeast 39 St.
I*_____4— ix_____ _________ _ Ti-*.. n.milUnn lietuvio krMUtn kfww Rrnftklvn 1ft N V TTSA

A. Kezio fotografijų albumų Į
Nuotr. E. šulaičio'tremtas iš nepriklausomos Lietu-

jresas: "J Laisvę", 1060 Eeast 39 St,
Hamiltono Lietuvių kredito koo-t Brooklyn 10, N. Y., USA.

Estų ansamblis "Vikerlosed" iš Montrealio koncertuos Toronte 
sausio 7, šeštadienį, 8 v. v. Technical School auditorijoj Harbord 
g-vėje. Progromg atliks 26 šokėjų grupė ir 20 asmenų orkestras. 
Bilietai gaunami iš anksto Wolter Koppel Gift Shop, 609 Yonge St.



iOS

& Martel
REALTORS

VEIKLA
“Alert” biuletenis 1966 m.

Nr. 1 <884)

2320 Bloor St. W
DUNDAS — BROCK

Tel. RO 2-8255
Lietuviu skautų veikla

vėliau staiga mirusio George V.

lų augštų mūrinis namas, 
tuvės, atvira skola, arti i 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

atvira skola balansui; visai arti

BLOOR — ST. CLARENS,
$2JOO 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

$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
88.000 įmokėti, 10 kambarių atski

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

Mišių Prisikėlimo parapijos naujoje ir mamytės. Ačiū joms, ypač sesei ps. ios ad Harrv Ranki’n 
..Uu Vt.n A M J .... * T,1? IVallKLU, IVarKęS

. 4.. t. . ... .. palikimo reikalus, $10.012 atida-• Šatrijos tunto skautes kandidates Vėžįo Draug{iį k vienam
šatiijietės parodą lankyti kviečia po kalėdinių atostogų metu, vadovauja- Vankuverio knygynui, pardavinė-

1 7-PP- f*?'** eg?mos skaučių, aplanke Casą Lo- jančįam komuįgtin ’ ilteratūrą.

salėje atidaroma kun. A Kezio, SJ,;M. Stanionienei. 
nuotraukų paroda. Tą dieną rengėjos <

atidarymo iki 1 v.;
lutės metu. Sausio 14, šeštadienį, pa
roda bus atidaryta nuo 12 iki 3 vai. 
p.p. ir sausio 15, sekmadienį, nuo 10 
iki 12.30 v.p.p. Parodą globoja vyr. 
skaučių Vaidilutės dr-vė, eksponavi
mą tvarko ps. G. Valiūnienė, atida
rys s. M. Vasiliauskienė. Visi kvie
čiami nepraleisti progos pasigrožėti 
augšto meninio lygio nuotraukomis.

• Šatrijos tunto jaun. skautės šven
čių proga gruodžio 29 d. turėjo savo

Liūto dalį — $7.000 gavo minė-
• Sį sekmadienį, sausio 8, 4 v.p.p., tasis komunistų knygynas., 

Prisikėlimo didžiojoje salėje — skau-.
tiška Kalėdų eglutė. Leiskime savo 
vaikučiams paskutinį kartą pasidžiaug
ti šventėmis. Kviečiami visi.

• “Skautų Aide” nr. 8 skelbiamas 
1967 m, “SA” platinimo vajus. Pre
numeratų ir vajaus reikalais rašyti: 
K. čėsna, 58 Providence St., Worces
ter, Mass. 06260, USA C. S.

N. Metus Toronto lietuviai su-

“Alert” biuletenio duomenį-

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2*8255 Namų telef. LE. 6-1416

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MAN & MARTEL
REALTORS

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

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

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

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

1928 Weston Rd.
WESTON, gražus, naujas 6 kam

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

PRINCE EDWARD — DUNDAS, 
' $27.900, 2 virtuvės, 2 prausyk

los, 2-jų augštų plytų namas, 7 
kambariai gražus kiemas, geras, 
švarus namas.

WESTON ROAD • ROGERS, $1.300 
įmokėti, vienas atdaras mortgi
čius $13.500, atskiras 5-kių kam
barių, plius 2 saulės kambariai; 
$95 mokama mėn., arti prie krau- 

| tuvių ir susisiekimo; užimti ga- 
, Įima tuojau.
MARTIN GROVE - DIXON RD., 

1% metų senumo, 6% % mortgi-

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

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

“Religija ir gyvenimas” — to
kia tema paskaitų eilę rengia Ca-įtiko geroj nuotaikoj vieni da- 

” ' lyvavo privačiuose parengimuo
se, kiti — viešuose. Pastarųjų bu
vo net keturi: Prisikėlimo salėje, 
Šv. Jono Kr., Lietuvių Namuose 
ir Prince George viešbutyje, šiais 
metais viešuose N. M. sutikimuo
se buvo mažiau dalyvių, nes pa
gausėjo privatūs.

G. ir J. Kauliai atšventė savo 
25-kių metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį savo artimųjų ir bičiulių 
tarpe.

Torontiečių nuosavybių mo
kesčius gali tekti padidinti apie 
$40 į metus, jeigu bus patenkin
ti mokytojų reikalavimai. North 
York gimnazijų mokytojai reika
lauja padidinti algas 23%, o di
rektoriai jau kalba apie $21.000 
minimalinį atlyginimą. Dabarti
nės jų algos yra tarp $15.500 ir 
$17.100. Gimnazijų vicedirekto- 
riai nori, kad jų algos būtų pa
keltos $4.000. Manoma, kad visi 
Toronto gimnazijų ir mokyklų 
mokytojai reikalaus 25% algų 
padidinimo, žemiausios katego
rijos alga yra tarp $4-100 ir 
$5.700, augščiausios — tarp 
$6.800-—$11.200. Mokytojų at
stovų teigimu, kituose miestuose 
atlyginimas esąs didesnis. Dėl 
šios priežasties Toronte trūksta 
kvalifikuotų mokytojų. Iš 1.900 
gimnazijos mokytojų 326 neturi 
atitinkamų kvalifikacijų, o 834 
kvalifikacijos esančios nepakan
kamos.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584

PROGRESS
1072 Bloor Str. W.

WRIGHT AVE. — RONCESWAI, 
LES, $4.000 įmokėti, 7 kamba
riai, modemiška virtuvė, naujas 
šildymas. Namas naujai atremon
tuotas, galima tuoj užimti -

BLOOR W. - CLOVERDALE Mall, 
$6.000 įmokėti, rupių plytų 6 
kambarių gražus vienaaukštis. 
Garažas ir platus privatus įva
žiavimas, didelis sklypas. Namas 

> be skolų ir galima tuo užimti. 
Arti krautuvės ir susisiekimo.

SUNNYSIDE • GARDEN AVE.
$8.000 įmokėti, mūrinis, 8 dideli

REAL ESTATE LTD.
Tel. 534-9286 

kambariai, 2 virtuvės, naujas šil
dymas. Namas naujai išdažytas 
ir galima tuoj užimti. Prašo 
$21.500.

WINDERMERE • ANNETTE, $10 
tūkst įmokėti, naujų plytų, at
skiras, 6 gražūs kambariai, van
deniu alyva šildomas, garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Viena sko
la 10-šiai metų išmokėti.

HAVELOCK ST. - COLLEGE. $10 
tūkst. įmokėti, mūrinis, 14 kam
barių — 3-jų butų namas, 5 ga
ražai, geros pajamos, geras pir
kinys, vertas rimto dėmesio.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

tholic Information Centre, 830 
Bathurst St. Paskaitos prasidės 
sausio 29 d., 8 v.v., ir bus skaito
mos aštuonis sekmadienius iš ei
lės. Šių metų tema: “The Chan
ging Church”. Mokestis už visą 
seriją — $6, už vieną paskaitą 
- $2.

Naujasis Toronto burmistras 
W. Dennison, 61 m. amžiaus, per
ėmė pareigas sausio 1 d. Naujųjų 
miesto tarybos narių tarpe yra To
ny O’Donahue, kurio žmona yra 
lietuvaitė — Aldona Gvazdaity- 
tė. Jis šiek tiek supranta lietu
viškai ir palaiko glaudžius ryšius 
su lietuviais, dalyvauja jų pa
rengimuose.

Toronto burmistras W. Denni- 
sonas švenčių proga atsiuntė svei
kinimą “Tž” redakcijai ir visai 
Toronto lietuvių visuomenei.

William L. Archer, buvęs To
ronto savivaldybės kontrolierius, 
atsiuntė “Tž” laišką, kuriame ra
šo: “Skirdamasis su miesto tary
ba, reiškiu Jums padėką už bend
radarbiavimą ir palankumą, kuri 
patyriau savo tarnyboje. Daugelio 
tautų jungtinėmis pastangomis 
galime sukurti didį kraštą ir didį 
miestą, apjungiantį daugelio kraš
tų tradicijas, kurios labai pratur- 

; tina kanadiškąjį mūsų gyvenimą, 
j Nors grįžtu į advokato darbą, do- 

mėsiuos ir toliau viešaisiais rei
kalais. Galite būti užtikrinti ma- 

• no parama bei pagalba siekiant 
| stiprinti mūsų bendruomenę.”

Parlamento narys P. Stanis- 
zewski švenčių proga savo bute 
suruošė vaišes etninės spaudos 
atstovams. Dalyvavo ir visa eilė 
liberalų partijos vadų, jų tarpe 
Kanados krašto apsaugos* minis- 
teris P. Hellyer, fed. parlamen
to narys S. Haidasz, Ontario par
lamento nariai R. Nixon, J. Trot
ter ir eilė kitų. Ta proga buvo 
spaudai pristatytas busimasis On
tario liberalų partijos vadas R. 
Nixonas ir ponia. Valdžios atsto
vai padėkojo etninės spaudos re
daktoriams už gerai perteikiamas 
informacijas apie Kanados gyve
nimą. Priėmime lietuviams at
stovavo A. Rinkūnas.

Aldona Smilgytė, gyv. Toron
te, ir Vaidevutis Lukoševičius iš 
Montrealio per praėjusias Kalė
das susižiedavo. Vestuvės numa
tomos šį pavasarį.

Ilgametį “T. žiburių” garbės 
prenumeratorių dr. Bronių Ra- 
dzivaną su šeima, netekusį a.a. 
Motinos Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjausią “Tž” redakcija, admi
nistracija ir Pr. Alšėnas.

mis, Kanadoje yra virš 60 orga
nizacijų, apie 30 leidinių, kurie 
nuolat skleidžia marksiszmo-leni- 
nizmo propagandą. Kanados Mo
terų Kongresas (Canadian Con
gress of Women) priklauso Mask
vos įsteigtai ir kontroliuojamai 
Tarptautinei Demokratinei Mo
terų Federacijai, o Kanados Tai
kos Kongresas (Canadian Peace 
Congress) — komunistinei Pasau
lio Taikos Tarybai.

Trockio pasekėjai, to paties 
biuletenio teigimu, turi šias or
ganizacijas: Sąjungą Socialinei 
Akcijai, Jaunųjų Socialistų Fo
rumą ir La Ligue Socialiste Ouv- 
riere Kvebeko provincijoje. Lite
ratūros platinimo centrai veikia 
Montrealyje, Toronte ir Vanku
veryje. Universitetų studentams 
didelį dėmesį skiria trockinių 
pažiūrų grupė Komitetas Kubos 
Teisėms Ginti (Fair Play for Cu
ba Committee). Trockininkai taip
gi yra įsiskverbę į darbininkų 
unijas.

Apie Vytautą Meilų, dirbantį 
Kanados imigracijos tarnyboje 
Japonijoje, plačiai rašo dienraš
tis “Star” 1966 m. gruodžio 27 d. 
laidoje. Korespondentas Frank 
Rasky lankėsi Tokijo mieste, kal
bėjosi su V. Meilum, stebėjo jo 
darbą ir savo rašinyje cituoja jo 
žodžius apie japonų didelį norą 
imigruoti Kanadon. Esą apie 80 
japonų kasdien kreipiasi į nedi
delę imigracijos įstaigą. Apie V. 
Meilų korespondentas sako: “Vic 
Meilus, a warmly sympathetic Li
thuanian New Canadian, who on
ce sold real estate in Toronto.” 
V. Meilaus nuomone, Kanadai 
būtų didelė nauda iš gerai pasi
ruošusių japonų specialistų. Kol 
kas Kanada mažai japonų teįsi
leidžia — 1966 m. tik apie 500.

Mielą bendradarbę AUGUTĘ DUBICKIEN5, 

šeimą ir artimuosius, jos brangiam TĖVELIUI mirus,

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

"Šatrijos ir "Rambyno" tuntų 

Skautų Tėvų Komitetas

Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, sesę ALDONĄ

SEŠKUVIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

Šatrijos“ tuntas

ENTRE
ST. CLAIR ST. W.

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

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
» {vairios medžiagos namų taisymams 
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos 
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus
• Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

2MULOCK

JUNCTION RD.

Augštesni nuošimčiai už indėlius

Geresnės skolinimosi sąlygos 

100% saugumas.

Nemokama gyvybės ir paskolų drauda.

Visiems patogios kasos valandos. ,

DARRO VALANDOS:

Pina. 10-1.30 ir 430-7
Anti*. 10 • 130
Treč. uždarytas
Ketv.l0-1301r430-7
Penkt.l0-130ir430-8 
8eSL9-12 
Sekm.-930-l

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namą, farmą, žemės sklypą, apartamentą, bimlą.

COLLEGE & OSSINGTON $7.000 įmokėti, mūro, 2 butai ir smulkių 
prekių krautuvė. Mėnesinės pajamos virš $300. Geras investavimas.
$15.000.00 įmokėti, 100 akrų geros žemės prie 10 ir 24 keiio; prašoma 
$29.000.
KIPLING - RATHBURN RD. $10.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 6 kam
barių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, rūsys baigtas. Prašo 
$27.800.
DUNDAS • RONCESVALLES $5.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kam
barių, 3 virtuvės, i garažai, geras įvažiavimas. Kaina $25.500
ST. CLAIR AV. OAKWOOD AVE $15.000 įmokėti, muro, atskiras, 17 kam-

auklras. 
įdavimas, gražus kiemas. Prašo $25.900.
5 kambarių vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas privatus jva-

J. KUDABA, LE 1-1161, namą RU 3-2105

Sav. B. Saulėnasdidžiausias Lenkijos filmas

“KRYŽIUOČIAI”
Eastmano spalvota kinemasko- 

pija. Pilni angliški įrašai. Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJS.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 ' 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as- 
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

BRIGHTON 
kino teatre 

tel. 532-2710
127 Roncesvalles Avė.

Priedo:

“WIELKA PARADA 
1000 - lecia” 

Tūkstantmečio paradas 
Varšuvoje

Hamiltono "Delta" teatre 
tiktai sausio 8 ir 15 d., 

3 v. p. p.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė (staiga 691 Alette St., 

Tol. R0 2-2100

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

Mokome tu standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

Ir VoHcswagenais.
■ -s if

•
7R0 Queen St W. —tfSk
prie Gore Vale f^TlVDlO

A O T' s ’ - ---------- ''yestovinės nuotraukos
A -------------- Meniškos vaikų nuotraukos
—■—" Portretai ir kt

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. S334414

PACIFIC AVE - BLOOR, apie 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių at- 1 
skitas namas, vandens alyvos ' 
šildymas, dvigubas naujas gara- J 
žas su plačiu įvažiavimu, ilgas , 
sklypai, 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- ( 
imti. ' i

SWANSEA - BLOOR, $8.000 įmo
kėti, atskiras T kambarių na- ' 
mas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, ( 
garažas, arti Bloor, viena atvira i 
skola balansui. i

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

J. RUKŠA
; 527 Bloor St West

Namų tel. LE 6-9165
i LE 2-4404
> $35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

18 butų su balkonais. Tik pusė
J bloko nuo tramvajaus. Matyti On- 
, tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
i ir duoda virš $25.000 metinių pa- 
i 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-
i kalingas geras įmokėjimas gry-
1 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-
i pasikeitė ir visi turi nuomos su-
i tartis. Virš 10% už investuotus pi-
1 nigus, apmokėjus mortgičius ir
1 visas kitas išlaidas. Pilna kaina
; $200.000.
• RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto
1 apartamentinis pastatas. $55.000
1 metinių pajamų. Dideli vieno ir
J dviejų miegamųjų butai. Balko-
> nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la-
i bai gerame stovyje. Didelis kie-
1 mas automašinoms. Reikia nema-
1 žai įmokėti, bet dalis gali būti
1 grynais pinigais, o kita dalis ne-
; kilnojamo turto arba mortgičių
> formoje (trade-in).Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6Y2% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n m A H A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ P/\|ęM<VIZK 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------—-

MOKAME
4% % už depozitus
5!^% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 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).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L G ARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1548.
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 informaciją skambinkite A. GARBENIUI

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

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

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 441450

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

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

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

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas/ BE. 3-5996

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

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

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

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, botettą, motelių Įvai-

Vyt. Morkis J. Kalkelis A. Bliudžiut AK (Mieldažukė) Wistotki
■
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APDRAVDA
GYVYBES o AUTOMOBILIŲ • NAMŲ a HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS e 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
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Automobiliai, Šaldytuvai, skalbimą 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizf joe aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Li.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus Įvairius siunti

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

• Jeigu turima neaiškumų, prašome Mausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

a Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patu 
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŲZA

1 ‘ ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

fELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

-2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiuih

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

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

NE PAMIRŠKIT K, 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 Garaąe las kRc<^geh^reL^i-i305

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

A. B. Beresnevičius531-1432

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatiniu eieaura varymas. Sutat-

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

Metro. Lie. PH. 136 Tel. LE. 2-5191
Skambinkite LE. 34912.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku Įvairius namą vidaus 
bei lauko remontas. Darbas ge-

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

BATHURST ST., 
tel WA 14225 arba WA 4-ltol
ui iii ii

©b SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Pasibaigė Lietuvos bokso pirmeny

bės, kurių meisteriais tapo: V. Vai- 
činonis, R Ruzgus, A. Zurza, D. Na
vickas, A Kaliničevas, R. Misiūnas, 
L Nomeika, V. Mačiulis, V. Bingelis 
ir J. Čepulis. Nežiūrint, kad pirme
nybėse gausiai dalyvavo ir rusai, 
jiems teko tik viena meisterystė — 
pusvidutiniame svoryje A. Kaliniče-

Rygoje Sov. Sąjungos ir Lenkijos

susitikime pasirodė lietuvis J. Jnoce- 
vičius, buvęs Sov. Sąjungos jaunių 
meisteriu. Šiame susitikime jis taš
kais Įveikė sovietų jaunių rinktinės 
dalyvį Antonovą.

Kaune buvo suruoštos uždarose pa
talpose lengv. atletikos rungtynės, ku
riose A Vaitkevičius pasiekė naują 
Lietuvos berniukų rekordą rutulio 
stūmime. 6 kg. rutulį jis nustūmė 
16.02 m.

Kauno “Žalgirio” rankininkės, ant
rose rungtynėse sužaidusios 6:6 su 
Rostoko Emporo komanda, gavo tei
sę žaisti toliau Europos moterų ran
kinio pirmenybėse. Pirmąsias rungty
nes vienu tašku laimėjo kaunietės. 
Sekančias rungtynes kaunietėms. teks 
žaisti su Budapešto Spartaku.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iŠ 1 psi.)
rektorius Kvebeke Simon-Pier- 

_ ___ re Rainville tarė dar atviresnį 
t Amerikietis R. Se^n Saskatoo- žodį< “Provincija negali džiū- 
ne Įvykusiom lengv. atletikos rung- nes iš ^mės Ji yra nepą- 
tynėse šuolyje su kartimi pasiekė nau- - , , . , ,,
ją pasaulio rekordą, peršokęs 17-1 pė-
du. Sakosi esąs gerai pasiruošęs — . Maisto gaminiu kainas tynnė- 
mėgins Įveikti 18 pėdų augštj. jMČioje senato komisijoje pa- 

aiškėjo, kad nuo 1965 m. sausio 
Baigminėse lauko teniso Davis tau- mėn. savaitinė maisto sąskaita 

rėš varžybose Australija Įveikė Indi- kiekvienam kanadiečiui pakilo 
ją 4:1. Nežiūrint australų vyravimo, $2.67. Didmeninės maisto gami- 
indiečiai visdėlto išplėšė reikšmingą jyų prekybos atstovai ginasi, 
pergalę dvejeto varžybose, nugalėję kad jie nėra kalti, nes iš šios

O. Davidson.
Jugoslavijos krepšininkai viešėjo 

JAV ir Albany mieste pralaimėjo 
moksleivių rinktinei 86:84 (41:45).

VYČIO ŽINIOS
LSK Vytis klubo vadovybę 1967 m. 

sudaro: valdyba — pirm. J. Balsys, 
tel. 485-1488; pavad. K. Strimaitis 534- 
1864; sporto vadovas A. Supronas LE 
2-5296; pavad. A. Duliūnas LE 6-1783 
ir J. Sepulis 533-3615; adm. J. Uogin
tas, pavad. A. Stonkus 366-4365; re
vizijos komisija — H. Stepaitis ir J. 
Budrys. Sekcijos: vyrų krepšinis — A. 
Klimas; jaun. berniukų krepšinis — 
Maskeliūnas tel. 277-0814; berniukų 

M. Ignatavičius RO

Ontario motociklininkai nuo 
sausio 1 d. turės laikyti egza
minus panašiai, kaip ir automo
bilių vairuotojai, norėdami gau
ti leidimą. Jiems teks atsakyti 
į klausimus raštu ir taipgi įro
dyti, kad jie pakankamai gerai 
valdo motociklą, šių priemonių 
privertė griebtis didėjantis ne
laimių skaičius.

•raus sūdė; 
iu vargu įl

čioj ir giedotumėt “Garbė Die
vui ...” — pastebi kažkas iš ke
leivių.

bė Dievui”, aš dar moku giedo
ti ir “Amžiną atilsį”, — atsilie
pė kunigas.

Kino teatre modernios skrybė-

— Labai prašau to nedaryti.
— Ar tikrai ji neužstoja jums 

ekrano?
— Priešingai, ji yra daug juo- 

kingesnė už pačią kino komediją.

ŠYPSENOS

Policininkas, egzaminuodamas 
busimąją automobilio vairuotoją, 
sako:

— Įsivaizduokite, kad važiuo
jate 60 mylių greičiu per valan
dą. Staiga pastebite, kad vienas

smunka... Ką darytumėt?
— Kaip tai ką? O kam gi at

sarginis ratas?...

Taip užsibaigė
. Prie alaus bokalų susitinka se

niai nesimatę draugai.
— Ar dar tebesi susižiedavęs?
— Jau ne.
— Tai gerai! Visi aiškiai ma

tėm, kad ji tokia didelė pliuškė,

krepšinis
6- 5913. šių sekcijų globėjai — J. Na- 
cevičius LE 4-6075 ir M. Duliūnas. 
Merg. krepšinis: V. Balsienė RO
7- 6619; stalo teniso — J. Nešukaitis

... . iOX 1-7798; pavad. A Krasauskas ROrengta keletas pasaulinio masto spor-i , ’ F ... . _16-5367; lengv. atletikos — A Supro-

SPORTAS VISUR
Šimtmečio proga Kanadoje bus su-

tinių varžybų ledo ritulyje, futbole, 
lengv. atletikoje, golfe ir kitose spor
to šakose. Pradėta ledo ritulio var
žybomis N. Metų proga Winnipege. 
šiame turnyre dalyvauja 4 komandos: 
Kanada, Sov. Sąjunga, Čekoslovakija

nas; slidinėjimo — J. Žukas 255-6909 
ir golfo — J. Balsys.

Krepšininkai pirmas šių metų Met
ro Intermediate lygos pirmenybių 
rungtynes žaidžia sausio 9 d., 8.15 v.,

ir JAV. Pirmose rungtynėse Kanadai East York. A. S.

MAMYTEI IR TĖVELIUI 25 METŲ VEDYBINĖS 
SUKAKTIES PROGA

Prisiminkite dienas prieš daugelį metų, kai gyvenote sva
jonėmis, jaunystės dainomis ir džiaugsmu.

Prisiminkite dienas, kai Jūsų širdis sujungė sakramentas ir 
atidarė kelius į naują pasaulį, kupiną aukos, kančios ir vilties.

Užėjo audra, nusiaubė Jūsų gimtąjį kraštą ir nubloškė Jus į 
svetimas šalis, kuriose ir mudvi išvydome, pasaulio šviesą.

Ir šiandieną, po daugelio metų, tebevirpa Jūsų širdyse mie
la gimtoji liepsnelė, kuri virpina ir mūsų širdis.

Linkime Jums dar daug palaimos ir saulėtų metų.
' Šiuos žodžius skiriame savo <mieliems tėveliams Genei ir

Juozui Kauliams — _
Dukros Aldona ir Genutė

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

bariu butą Nugentai moka $160 Į mė
nesį

Pat Nugentas šiuo metu ruošiasi 
magistro laipsniui Teksas universitete 
ir turi dalinį darbą WTBC radijo ir 
televizijos stotyje, kurios savininkas 
yra Johnsono šeimos valdoma “Texas 
Broadcasting’’ korporacija. Jaunoji Lu- 
ci Nugent taip pat lanko Teksas uni
versitetą vakarais. Ji ten klauso kur
są “Menas ir baldų bei apstatymo su
pratimas’*.

Pat Nugento tėvai, kurie iki šiol 
gyveno netoli lietuvių bažnyčios Wau- 
keegene, be abejonės, su prez. John
sono parama, nusipirko didžiulę rezi
denciją netoli Mičigano ežero. Kaip 
jau buvome rašę, vyresnioji Nugen- 
tienė yra lietuvių kilmės ir dar gerai 
kalba lietuviškai.

LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO 
PRIEMONIŲ išeivijoje nėra daug. 
Todėl buvo smagu matyti per litua
nistinių mokyklų mokytojų konferen
ciją Čikagoje pristatytus “Lietuvių 
kalbos pratimus” visiems 8 pradžios 
mokyklos skyriams, šių pratimų au
torių dauguma yra čikagiečiai: E. Ruz
gienė, G. Česienė, J. Juozevičiūtė, E. 
Narutienė, S. Jonynienė, Z. Grybinas, 
J. Plačas, J. Kreivėnas, S. Sližys. Vi
si šie mokytojai Į knygų paruošimą 
Įdėjo nemaža darbo, laiko ir pastan
gų. Nors ir kiekvienas šių autorių už 
darbą gavo po šimtinę dolerių, tačiau 
tai tik mažutė dalis to atlyginimo, ku
rį jie galėjo gauti, sunaudodami tą 
laiką kituose darbuose. Pratimus iš
leido JAV LB Kultūros Fondas, kuris 
žada parūpinti ir naujas pratimų lai
das, jeigu reikės.

Per minėtą mokytojų konferenciją 
taip pat buvo pristatyti “Lietuvių kal
bos pratimai” augštesniosioms mo
kykloms. Juos paruošė Čikagos Augšt 
lit mokyklos mokytojai: D. Velička, 
L Serapinas, J. Masilionis. šiuos pra
timus išleido Čikagos Augšt lit mo
kyklos tėvų komitetas, kurio pirmi
ninku yra L. Raslavičius. Nustatyta 
šiuos pratimus ateityje tobulinti, nau-

Spinks komisijos pasiūlymas 
sujungti 14 Ontario provincijos 
remiamų universitetų į vieną, 
kuris vadintųsi University of 
Ontario, susilaukė opozicijos. 
Pasiūlymu nėra patenkinti uni
versitetų rektoriai ir provinci
jos ministeris universitetų rei
kalams William Davis. Planą 
remia liberalų vadas provinci
niame parlamente R. Nixonas. 
Jo nuomone, pinigų panaudoji- _ 
mui dabar trūksta tikslingumo,' go padarytų? 
nes tarp tų visų universitetų nė- — Tai kad aš pats sau užkan- 
ra jokios koordinacijos. Blo- (džius darau... 
giausia, kad Ontario provincija 
neturėjo ir vis dar neturi gene
ralinio plano švietimo reika
lams.

Ne žmonos kaltė
Darbininkas darbo pertraukos 

metu išsivyniojęs iš popieriaus 
užkandžius:

— Sūris, sūris ir vis kasdien 
tas pats pašvinkęs sūris sumuš
tiniuose ...

— Tai kodėl tu žmonos nepa
prašai, kad ji tau ką nors skirtin-

tokia niekam tikusi... Visuomet 
tave nuoširdžiai užjautėm. Na, ir 
kaip visa tai užsibaigė?

— Mes vedėm...
Nepametė galvos

— Vakar buvau cirke ir, įsi
vaizduok, kokį išgąstį pergyve
nau!

— Kas atsitiko?
— Tigras ištrūko iš narvo, ir 

visa publika galvų neteko. Tik 
pats žvėrių dresiruotojas galvos 
nepametė.

— Jis šoko į tigro narvą ir už
sisklendė iš vidaus...

Parinko Pr. Al.

SOVIETU KONSULATAS 
MONTREALYJE 
(Atkelta iš 1 psl.)

įkais, kad tuo būdu abu kraštai iš 
tokių ryšių turėtų atitinkamos 
naudos. P. Martin davė Kanados 

i vyriausybės sutikimą atidaryti 
Į Sov. Sąjungos generalinį konsu- 
Jatą Montrealyje, nes pastaruoju 
metu taip abiejų kraštų padidė
jo keleivių skaičius ir paaugo pa
sikeitimas gaminiais. Reikalui 
esant, Kanada panašią įstaigą ati
darys Sov. Sąjungoje.

P. Martin teigimu, kelionė po 
[Rytų Europą ir Sov. Sąjungą 
įjam buvusi puiki proga stebėti 
ten vykstančius didelius pasikei
timus. Jis sakosi prisiminęs šim
tus tūkstančių lenkų, ukrainiečių 
ir rusų kilmės kanadiečių, supra
tęs jų meilę tėvų bei protėvių 
kraštams, jam paaiškėję jų Įna
šo Kanadai neišsenkantys šalti
niai.

231-2661 233-3323

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

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

(Įėjimos is Howard Park Avenue> 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 y.v. 
v.p.p. išskyrus trecia d ien. ir sekmadienius.

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1*77 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

KAS NORI PASIDŽIAUGTI žiemos 
smagumais ir paslidinėti, yra kvie
čiami Įstoti į Čikagos lietuvių slidinin
kų klubą, šis klubas gruodžio 10 d. 
buvo surengęs sezono atidarymo vaka
rą, kurio metu buvo rodomi filmai iš 
įvairių žiemos sporto vietovių, šis 
klubas artimiausiu laiku yra numatęs 
dvi slidinėjimo iškylas — viena bus 
sausio 13—15 d. Į Boyn, Mič., ir kita

IŠVYKA I KONGRESĄ
JAV Lietuvių Bendruomenė orga

nizuoja išvyką į IV Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą ir Jaunimo Metų 
uždarymą Buenos Aires, Argentino
je, 1967 m. vasario 2-6 d. Prieš kon
gresą, sausio 27 — vasario 2 <L, Įvyks 
jaunimo studijų savaitė netoli Bue
nos Aires. Po kongreso bus dviejų 
savaičių jaunimo stovykla Kordobos 
kalnuose. Ekskursija išvyksta iš Mia
mi sausio 25 d. Kelionė iš Miami Į 
Buenos Aires ir atgal kainuos $395. 
Norintieji sustoti Rio de Janeiro tu-, 
rėš primokėti §96.

Lietuviškoji visuomenė, o ypatingai 
jaunimas yra raginami gausiai kon
grese dalyvauti. Palaikymas ryšių 
tarp pasaulyje išsisklaidžiusių lietuvių 
yra viena svarbiausių tautinės gyvy
bės išlaikymo priemonių.

Vykstantieji prašomi tuojau regist
ruotis pas Dalią Tallat-Kelpšaitę, 2651 
W. 65th St, Chicago, Illinois 60629, 
teL 312434-6615. Ten pat galima gau
ti ir smulkesnių išvykos informacijų.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba

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

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

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

DR. J. MATULIONYTE
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—3.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

dojant kitų mokytojų pastabas ir pa- — vasario 10—13 d. i Indianhead, 
tirtį. Todėl sekančios šių pratimų lai- j Mič. Klubo valdybą sudaro: pirm. Kos- 
dos, be abejonės, bus dar pilnesnės tas žalnieraitis, Viktoras Pauperas ir 
ir labiau išeivijos sąlygoms pritaikin- Marytė Černiūtė. Jie žiemos sporto 
tos. mėgėjams gali suteikti daugiau infor

macijų apie šio klubo planus.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga.

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

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

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimą).

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
Kabineto telefonas LE. 4-44*1

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St.)

PAT NUGENTAS, tas Čikagos šiau- • • •
rinio priemiesčio Waukeegeno lietuvių j “LITUANIKOS” FUTBOLININKAI 
kolonijos gyventojas, kuris tapo JAV netrukus pradės žaidimus salės fut- 
prez. Johnsono žentu, pradėjo rames-|bolo (“Indoor Soccer”) pirmenybėse, 
nį gyvenimą savo žmonos gimtinėje kurios bus pradėtos sausio 8 d. Ar- 
— Austin mieste, Teksas valstijoje.1 mory patalpose, 234 E. Chicago Ave. 
Jaunoji pora yra įsikūrusi dviejų šei-' Iš viso bus žaidžiama 9 sekmadienius 
mų vieno augšto name, kurį nuolatos į iki balandžio 2 d. Kadangi toje pa- 
saugo slaptosios tarnybos' agentai. Jų čioje salėje bus Tautinės Gvardijos 
namuose yra Įrengtos trys televizijos pratimai, pirmenybės vyks su per. 
kameros, su kuriomis galima susek- 
ti viską, kas dedasi aplinkui namus, 
ir kuomet betkas tik suka namų lin
kui, tuojau prisistato agentas. Nors 
namuose yra telefonas, tačiau betkas 
Nugentams negali paskambinti: tai at
likti reikia per Baltųjų Rūmų Vašing
tone telefonų centrinę. Už savo 5 kam-

traukomis: sausio mėnesį bus rung
tyniaujama — 8, 15 ir 29 d., vasario

balandžio — 2d. Lietuviai žais pirmo
je divizijoje su šiomis komandomis: 
Rams, Tanners, Necaxa, Norwegian- 
Americana, Vikings, Wings, Sparta, 
Youths, Croatian.

Tai .
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-Dynej, 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.

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

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

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

NAUDOKITĖS PATARNAV1-

MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 
‘TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

VYTIDr
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr., Downsviev.
(prie Keele j šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

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

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

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

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ
769-4612 
769-4131
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Didysis naujų metų parengimas
SPAUDOS BALIUS

SAUSIO
► Jaunų lietuvaičių

dainų koncertas

14 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE TORONTE
trijulės

• Rinktinių baleto šokėjų gru 
pinis pasirodymas (Z. Oren 
tie n ės baleto studija)

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

B MONTREAL
A. a. Jieva Rimkevičienė, mi-i Aušros Vartų par: žinios 

rusi antrąją Kalėdų dieną, gruo- 1465 roe de sėve, Montreal 20, P.Q.

niai; spaudos bičiulių dova 
nos: puikus foto aparatas 
lietuviškos muzikos plokšte
lės, tortas, rankdarbiai

• Šokių muzika: lietuvių mė 
giamas D’Amico orkestras

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

burių” administraciją
• Gausus bufetas - visi galės 

atsigaivinti, pasivaišinti ir ki
tus pavaišinti

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

KVIEČIAME DALYVAUTI VISUS! LAIMĖSITE NEMOKAMĄ DVIEJŲ ASMENŲ KELIONĘ LĖKTUVU 1 PASAULINĘ PARODĄ!

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS "TAURAS

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

BALIU-SŪKIUS
9

Turtingas bufetas Loterija
Gėrimai Geriausia nuotaika

Įėjimas $2.00

TORO NT
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Trijų Karalių bažnytinėje 
šventėje, penktadienį, pamaldos 
rytą 7.30 ir vakare 7.30 vai. Po 
rytinių pamaldų lankomi ligo
niai. Vakarinėse pamaldose pri
simenamas a.a. Povilas Budreiką 
mirties metinių proga.

— Įstojus naujų narių, para
pijos choras turi apie 50 choris
tų. Didelis nuopelnas tenka cho
ro vedėjui muz. St. Gailevičiui ir 
choro valdybai, vadovaujamai J. 
Kuprevičiaus.

— Ir jaunimo choras, vado
vaujamas sol. V. Verikaičio, ge
rokai sustiprėja: sumaniai parink
tas kalėdinių giesmių repertua
ras ir tinkamas jų išpildymas 
jaunimo pamaldose’ daro gerą 
įspūdį. Trijų Karalių vakarinėse 
pamaldose prašome visus jaunuo
sius choristus dalyvauti. Jauni
mo chorui pobūvis įvyks sausio 
15, sekmadienį, 3 v.p.p.

— N. Metų proga praėjusį 
sekmadienį paskelbta 1966 m. 
parapijos statistika: 18 krikštų, 
13 jungtuvių, 19 laidotuvių. Pra
ėjusiais metais šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota 45 asmenys iš 
Toronto. Hamiltono ir kitų Kana
dos vietovių. ‘ i

— Šeimų lankymas po Kalė
dų švenčių tęsiamas toliau šia 
tvarka: Rušsett, Sylvan, Westmo
reland, Hallam, Salem gatvėse.

—'■ Praėjusią savaitę išsiuntinė
ti sekmadieninėms aukoms vo
keliai. Jei būtų kas negavęs, pra
šome painformuoti kleboniją.

— Ryšium su pakėlimu senat
vės pensijos iki $105, visi pensi
ninkai iš valdžios gaus specialius 
blankus užpildyti. Department of 
National Health and Welfare 
įstaigoje, 25 St. Clair Ave. East 
(kur tvarkoma senatvės pensijų 
pripažinimo dokumentai), dirba 
vienas lietuvis, kuris atsiųstus 
lietuvių kalba metrikus bei kitus 
dokumentus pačioje įstaigoje su
tvarko.

— Šį sekmadienį, 10 vai. Mi
šiose prisimenamas a.a. Kazimie
ras Pacevičius, kun. B. Pacevi- 
čiaus tėvelis.

— Jaunimo klubo valdybos 
posėdis įvyks šį šeštadienį, 1 v. 
p. p., muzikos studijoje. Į posė
di tain pat kviečiami klubo na
riai. Visi prašomi pareikšti savo 
nuomones klubo veiklos klausi
mais.

"TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo prayramo* 3 KARTUS SAVAITUE! 
Soitodienioi* 3.30 — 4.30 v^.p. Oakville 

CHW0, bango 1250 
Sekmadieniais O—9M vok ryto Hamilto

no stotis CHJQ, bonflo 1280.
Sekmadieniais 2 — 240 Niogora 
FolH, N.Y, stotis WHL0, banpa 1270. 
žinias, sveikinimus, skelbimus 

Įteikti "Dainos” dovanų-plokštelių 
krautuvėj, 111 Roncesvalles Avė, 

Toronte 3, Owt. Tek U 4-1274.

džio 29 buvo palaidota Montrea-I *
lio Cote de Neige kapinėse. Ve-L — Šeštadieninių mokyklų eg- 
lionė, Lietuvoje buvusi gimnazi- hųe rengiama sausio 8, sekma- 
jos mokytoja, savo pamėgtąjį dar- dienį, 3 v.p.p., AV par salėje, 
bą nuoširdžiai tęsė ir išeivijos Programą atliks šeštad. mokyklos 
vargo mokyklose: Vokietijoj mo- mokiniai, o Kalėdų senelis atvyks 
kytojavo Memmingeno lietuvių su dovanomis. Kviečiami daly- 
gimnazijoj, atvykusi į Montrealį vauti ir tie vaikai, kurie neina
tuojau įsijungė į Utųanistines mo-.^tadieiunen mokyklon.
kykląs Nesvetimas jai buvo ir . — Šeštadienines mokyklos ir 
visuomeninis darbas: ilgus me- lituanistiniai kursai pradeda pa
tus vadovavo Kultūros Fondui j mokas po atostogų sausio 7 d. 
Montrealyje ir ėjo kitokias parei- .— Parapijos komiteto susirin- 
gas K. L. Bendruomenėje. Ne- kimas sausio 13 d. kleboni- 
vengė ir šalpos darbo — nuošir- ’"’" 
džiai talkino N. P. seserims Mont
realyje. Įvertindami velionės dar
bą mūsų kolonijoj, trečiadienio 
vakare laidotuvių namuose aka
demijai susirinko labai didelis 
būrys tautiečių. Akademijai va
dovavo dr. H. Nagys. Kalbėjo: ĄV 
par. kleb. Tėv. Pečkys, SJ, 
KLB atstovas A. Mylė, lituanisti
nių kursų dir. B. Lukoševičienė.

joje.
Parapijiečių susirinkimas — 

sausio 15, sekmadienį, po Sumos. 
Bus pateikta metinė apyskaita, 
renkamas naujas parapijos komi
tetas. Prašome dalyvauti.

— Aukos bažnyčios fondui: O. 
Kelerienė — $10; N. N. — $20.

— Penki moksleiviai — Ed
vardas Juodis, Vida Kizerskytė, 
Dalia Sabalytė, Arūnas Staškevi-

Prisikėlimo par. žinios
— Šį penktadienį, Trijų Ka

ralių šventėje, visi tikintieji įpa
reigoti dalyvauti šv. Mišiose. Jos 
Prisikėlimo bažnyčioje laikomos: 
7, 7.30, 8 ir 9 v. ryto ir 7.30 v. 
vakaro. Per visas Mišias klauso
mos išpažintys ir dalijama Komu
nija. Per vakarines Mišias gieda 
jaunimo choras, daroma rinklia
va, o po Mišių — trumpos pirmo
jo mėn. penktad. pamaldos.

— Nuoširdžiai užjaučiame p. 
šeškuvienę, mirus jos tėveliui a. 
a. P. Juraičiui, ir VI. Šarūną, mi
rus jo mamytei.

— Mišios: šeštad., 7.30 v. — 
už a.a. P. Baronaitį, užpr. p.p. 
Ivanauskai, Putrimai ir Vaške vi
elai kaip užuojautą artimiesiems; 
8.30 v. — už a.a. T. Grinevičie
nę, užpr. p. Karkų šeimos bičiu
liai kaip užuojautą; 9 v. — už a.a. 
M. Kalinauskienę, užpr. p. Kali
nauskai; sekmad., 10 v. — už a.a. 
D. Venckų, užpr. velionies tėve
liai jo antrųjų mirties metinių 
proga.

— Religijos pamokos vaiku
čiams ir gimnazistams prasidės 
kitą sekmad., sausio 15 d.

— Tretininkų mėn. susirinki
mas — šį sekmad, po paskutinių 
Mišių bažynčioje.

— Chorų repeticijos: antrad., 
7 v.v. — stūd. berniukų; trečiad., 
7 v.v. — stud, mergaičių; ketvir- 
tad., 7.30 v.v. — suaugusių; penk
tad., 6.30 v.v. — jaunimo. Po 
repeticijos vaikučiai lieka giedo
ti vakaro Mišiose. Visiems cho
rams ir vadovui kun. B. Jurkšui 
dar kartą nuoširdus ačiū už gra
žų giedojimą švenčių metu.

— Šią savaitę lankomos šei
mos: Constance St., High Park 
Gdns, Marmaduke St., Neepawa 
Ave., Roncesvalles Ave.; kitą sa
vaitę — Hewitt Ave., Howard 
Park Ave., Indian Rd. ir Indian 
Valley Cres.

— Pensininkų ir vyresniųjų 
šventvakaris — par. naujoje sa
lėje kitą antrad., sausio 10 d., 
7—9.30 v. vak. Po švenčių įspū
džių bus daug: kviečiame gausiai 
atsilankyti ir jais su kitais pasi
dalyti. ’

“Tėviškės žiburiai” duoda spe
cialią nuolaidą naujiesiems pre
numeratoriams — pirmaisiaisnumeratoriams 
metais prenumeratos metinė kai
na jiems tik $4. Ta nuolaida pa
sinaudojo jau visa eilė torontie- 
čiu. Ji galioja tik iki š.m. vasario 
1 d.
Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety Leagne. Nemokami

- - - - alinas.

1476 BATHURST ST.

MARGELIUI GUGIUI mirus,

jo žmoną EUGENIJĄ, sūnų TADĄ ir dukrą AUGU- 
A

TE su šeima giliai užjaučiame —

G. S. Mitalai
K. D. Manglicai

O. Mitalienė
L. P. Bigauskai

PLATAUS susidomėjimo 
SUSILAUKĖ IR ŠIEMETINIS 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” SPAU
DOS BALIUS, kuris įvyks sausio 
14, šeštadienį, Prisikėlimo audi
torijoj. Juo domisi ne tik toron- 
tiečiai, bet ir kitų vietovių gy
ventojai. Jau rezervuota visa ei
lė stalų, šiuo metu dar yra ge
ras pasirinkimas vietų. Rengėjai 
kviečia nedelsti ir rezervuoti sau 
stalus arba atskiras vietas. Tra
dicinė loterija ir šiemet bus gau
si. Be jau skelbtų menininkų dar- 

► bų, bus ir dail. T. Valiaus pa
veikslas. Mėgstantiems keliones 
“All Seasons Travel Agency” sav. 
V. Bačėnas duos du nemokamus 
lėktuvo bilietus į pasaulinę paro
dą. “Nordmende” general, atsto
vas J.Tumosa pažadėjo gerą foto 
aparatą. Mohawk Furniture Ltd. 
b-vės lietuviai savininkai duos 
stalinę lempą, “Atlantic” resto
rano savininkai p. Valatkos — 
tortą ir t.t. Tai tik dalis fantų. 
Sekančiame nr. paskelbsime pil
ną jų sąrašą, kuris vis dar didėja.

Toronto lietuvių šeštad. mo
kykloje po Kalėdų atostogų pa
mokos pradedamos šį šeštadienį, 
sausio 6 d.

7

> 
►

Vedėjas

šeštad. mokyklų mokytojų vardu čius ir Vytautas šemogas su kun. 
O. Blauzdžiūnienė ir kt. Buvusių G. Kijausku, SJ,- buvo nuvykę į 
velionės mokinių Montrealio Ii- “Dainavą” prie Detroito ir daly- 
tūanistinėse mokyklose vardu yayo moksleivių ateitininkų ideo- 
kalbėjo Kanados kariuomenės lei
tenantas R. Navikėnas. šito jau
no vyro kalba turbūt ir liks ge
riausias įrodymas, kad J. Rim- 
kevičienės nuoširdus darbas mū
sų kolonijoje nebuvo tuščios pa
stangos, kad jos pasėtas lietuvy
bės grūdas išliks jaunojoj lietu
vių išeivių kartoj. Visi jaučiame, 
kad šios nepaprastos tolerancijos 
ir didelės inteligencijos moters 
asmeny netekome vienos švie
siausių savo kolonijos gyventojų. 
Nuoširdi užuojauta liūdinčiam 
vyrui ir dukters šeimai, v.

loginiuose kursuose.
CBC vėl duos lietuviškos mu

zikos, kaip kad jau davė 1966 m. 
lapkričio mėn. pradžioj, šį kartą 
1 vai. duos kovo mėnesį ir 1 vai. 
balandžio mėnesį. Smulkiau bus 
pranešta vėliau. Programos vėl 
išgautos Aloyzo Stankevičiaus rū
pesčiu. CBC gavo apie 30 laiškų 
— atsiliepimų dėl paskutinės 
programos. Tai, rodos, labai ne
daug, bet, pasirodo, kad ir kitų 
tautų programos nedaugiau susi
laukia atsiliepimų. Pagal CBC 
patirtį, vienas laiškas išreiškia 
šimto klausytojų nuomonę, šią 
žinią išgirdome per lietuvišką ra
dijo programą pasiklabėjime su 
A. Stankevičium, v.

Vankuverietis Robert E. Swan
son pagamino specialias švilpy
nes traukiniams, kurios šimtme
čio proga orą drebins pirmo
siomis keturiomis “O Canada” 
gaidomis. Jomis pirmiausia bus 
aprūpintas specialus Kanados 
šimtmečiui paminėti skirtas
Kanadąį°kie^ename'posūkyje^ į° kalėdinių giesmių. Tai naujas 
kiekvienoje sankryžoje švilpda- bandymu Ir jaunosios skautes, 
mas “O Canada”. Užsakymas aplankytos šeimos buvo paten- 
švilpynėms pagaminti buvo gau- Tadhnketina, kad šis pa
tas iš valdžios pareigūnų Ota- Pr°tys
voje. Lietuvių Studentų Sąjungos

koševičiūtės, R. Pocauskaitė, R. 
Rudinskaitė ir D. Styraitė prieš 
Kalėdas apsilankė daugelio lietu- 

^uSnys^kuris Tažinės^po visą yiu nmuose ir gražiai pagiedo-

Kun. Algimanto Kezio, SJ, fo
tografijų paroda Toronte. Kun. 
A. Kezys, SJ, prieš keletą metų 
suorganizavo pirmą savo meniš
kų nuotraukų parodą, kuri dabar 
keliauja iš miesto į miestą, švei
carų žurnalas “Camera” vokiečių, 
prancūzų ir anglų kalbomis deda 
jo nuotraukas. Kritikos balsai 
apie jo parodą palankūs: “Kiek
viena A. Kezio nuotrauka yra at- 
žymėjimas filosofiškai ar estetiš
kai gilaus įspūdžio. Jo žvilgsnis 
jieško ir atranda tikrovėje tiesą 
bei poetinį grožį.” Paroda įvyks 
Prisikėlimo par. naujojoj salėj 
sausio 8 d. nuo 10 v. ryto iki 1 
v. p.p. ir 3—6 v.p.p. Sausio 14, 
šeštadienį, 12 vai — 3 v.p.p. Sau
sio 15, sekmadienį, 10 v. ryto — 
12.30 v.p.p. Parodos rengėjos — 
skaučių “Šatrijos” tunto Vaidilu
čių draugovė.

ŠV. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos metinis susirinkimas — šį 
sekmadienį, sausio 8 d., 3 v.p.p., 
muzikos studijoje virš “Tėv. ži
burių”. Prašomi dalyvauti' visi 
nariai — bus metinis pranešimas 
iš draugijos veiklos.

SLA 236 kuopos susirinkimas 
— sausio 8 d., 1 v.p.p., L. Namuo
se. Bus duodami ataskaitiniai 
pranešimai, 
lyvauti. —

Kanados 
iškilmės N. 
traukė apie 40.000 torontiečių 
prie provincinio parlamento rū
mų. Trumpą žodį į susirinkusius 
tarė premjeras J. Robarts, ragin
damas visus tikėti į šviesią Ka
nados ateitį. Jis uždegė šimtme
čio aukurą, dekoratyvinį klevo 
lapą ir šimtmečio emblemą, kuri 
puošia parlamento rūmų sieną. 
Padangę raižė įvairiaspalvės ra
ketos, iš choristų lūpų skambėjo 
visoms religijoms pritaikytas 
šimtmetčio himnas ir šiai progai 
skirta giesmė “Kanada — mūsų 
kraštas”. N. Metų sutikimas įvyko 
prie naujosios rotušės, kur taipgi 
buvo susirinkusi gausi torontie
čių minia, kurioje netrūko ir lie
tuvių.

“Tėvynės prisiminimai” — ra
dijo programa šiuo metu trans
liuojama net iš trijų radijo sto
čių — Niagara Falls, N.Y., Ha
miltono ir Oakvillės. Visų šių 
programų vedėjas — J. R. Sima- 

“Dainos” krautuvės sa-

Nariai prašomi da- 
Valdyba.

šimtmečio pradinės
Metų išvakarėse su-

Prisikėlimo par. katalikių mo
terų susirinkimas — sausio 15, 
sekmadienį, tuojau po Sumos, 
naujoj parapijos salėj. Kadangi naujus, 
tai metinis susirinkimas, valdy-’vininkas. Programų valandas — 
ba kviečia visas nares dalyvauti, j žiūr. atskirame skelbime.
Bus renkama nauja valdyba, ap- ■■1 ■«•***■—
žvelgiama praėjusių metų veikla 
ir nustatomos gairės ateičiai. Nuo 
narių dalyvavimo priklausys šių. 
metų veiklos sėkmė.

Kun. P. Rosettis, Liurdo Mari
jos parapijos klebonai Toronte, 
turėjo operaciją šv. Mykolo ligo
ninėj ir išbuvo ten apie tris sa
vaites. Dabar sėkmingai sveiksta 
ir ruošiasi darbui parapijoje, ku
rion neseniai buvo atkeltas.

Teologijos studentas J. Pil
kauskas jau yra gavęs dijakono 
šventimus ir Kalėdų atostogų 

proga apsilankė Šv. Jono Kr. pa
rapijoj. Jis studijuoja šv. Augus
tino kunigų seminarijoj Toronte 
ir šį pavasarį baigs studijas. 
Atostogų metu jis darbavosi Tri
nity parko sporto rūmuose kaip 
vaikų globėjas — vadovas. Vasa
ros atostogų metu buvo nuvykęs 
Meksikon, kur susipažino su dar
bu parapijose ir mokyklose.

Solidarumo įnašų vajus po Ka
lėdų švenčių šį sekmadienį vyk
domas toliau prie bažnyčių ir 
liet, kredito unijų. Būtų gera, 
jeigu tautiečiai užpildytų blan
kus, įgaliojančius apylinkės val
dybą solidarumo metinį įnašą 
gauti per liet, bankelius. Apylin
kės valdyba toliau ruošiasi Va
sario 16, kuri šiais metais bus 
paminėta vasario 19 d. Central 
Technical mokyklos auditorijoje.

Prieš Kalėdų šventes Danutė 
ir Leonardas Garbaliauskai susi
laukė sūnelio, trečio kūdikio šei
moje, o prieš N. Metus — Ona 
ir Juozas Balsiai — dukrelės.

Torontas prieš 100 metų. 1867 
m. miesto ribos buvo: vakaruose
— Dufferin g-vė, šiaurėje — 
Bloor g-vė, rytuose Don Valley, 
pietuose — Ontario ežeras. Gy
ventojų buvo 50.000, burmistras
— James Edward Smith. DundasREIKALINGA MOTERIS, kuri su

tikti} važiuoti j Niujorką saugoti 2 ir Osington g-vių nebuvo. Dun- 
vaiką lietuvio gydytojo šeimoje. Tei-i ” 
rautis dienos meta LE 3-0821, o po 
6 v.v. — 537-2894.

IŠNUOMOJAMA IH augšte kamba-

TURIU TEISĘ PARDUOTI SAVO

das gatvė buvo už miesto ribų. 
University g-vė vadinosi College 
Avenue. Už Bloor g-vės ties Yon- 
ge buvo York kaimas. Senamies
tis iki Queen gt beveik nepasi
keitęs. Slėnis prie Crawford g- 
vės tada kirto dabartinę Dundas

rės-vakarus. Ten buvo upelis, vad. 
Garisson Creek. 1867 m. miesto 

mies-
481-2147 Eugenija.

voje. ‘ Lietuvių Studentų Sąjungos
Populiariausia melodija Ka- žiemos stovykla gruodžio 29 — 

nadoje 1967 šimtmečio metais sausio 1 d. St. Adele, Que., su- 
gali tapti kompoz. Bobby Gim- i traukė virš 50 studentų ne tik iš 
by sukurta daina “Kanada”, ku- Montrealio, Toronto, bet ir či- 
rios motyvai jau yra panaudoti kagos beikitų vietovių. Nelauk- 
šimtmečio garsinimui skirtuose 
filmuose .“Prevew 67”. Ją gali
ma dainuoti ir angliškai, ir 
prancūziškai. Minėtasis kompo
zitorius pagarsėjo Malėzijai su
kurtu Tautos himnu.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 
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tai prisnigus, jaunimas ne tik gra
žiai paslidinėjo, bet turėjo ir rim
tų diskusijų, dalyvaujant kun. 
dr. F. Jucevičiui, dr. P.z Lukoše
vičiui, V. Jonynui ir kt. Apie tai 
gal išgirsim iš paties jaunimo? v.

Lietuvių dalyvavimas pasauli
nėje parodoje, atrodo, ribosis tik 
sau skirtais pasirodymais. Ar 
“Tautų aikštėj”, ar “žaidimų 
aikštėj” šoksim ir dainuosim tik 
sau. O, rodos, norėtumėm, kad ir 
kiti mus išgirstų bei pamatytų. 
Sąlygų ir galimybių yra. Pvz. pa
sirodymai “Jaunimo paviljone”, 
kurį kiti jau išnaudoja. Montrea- 

_ lio estų ansamblis “Vikerlased”, 
kuris šį savaitgalį pasirodys To- e • • > • • • _ J
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ronte, turės net 3 įvairiom da
tom pasirodymus Expo ‘67. Dalį 
šio ansamblio šokėjų matėm Va
sario 16 minėjime ir iš to galim 
spręsti apie jo pajėgumą, v.

Skautės Kūčių išvakarėse tu
rėjo bendrą vakarienę N.P. sese
rų namuose. Su lietuviškais Kū
čių papročiais skautes supažindi
no skautin. I. Lukoševičienė. Su
sirinkusios pasivaišino savo pačių 
pagamintais lietuviškais valgiais. 
Dvasios vadas Tėv. G. Kijauskas, 
SJ, ir tuntininkė I.Kličienė palin
kėjo skautėms džiugių Kalėdų ir 
visos sesės pasidalino dovanomis. 
Jaunesniosioms skautėms šis va
karas paliko labai gražų įspūdį. 
Skaučių vadovių iniciatyva yra 
sveikintina, v.

“Baltijos” stovyklavietės staty
bai Kalėdų švenčių proga aukojo 
po $5: J. S. Kęsgailą, P. Kalpo
kas, p. Vabolis ir D. Zabielaitė; 
po $10: E. J. Kardeliai ir R. P. 
Brikiai. Visiems didelis ačiū.

Jaunųjų talentų vakaras ir lo
terija davė $313.99 pelno, iš ku
rių $74.10 liko gėrimais. Kaip 
tiesioginė parama stovyklos sta
tybai lig šiol gauta $492.50. Ap
mokėjus visas Šių metų statybos 
sąskaitas ir visus mėnesinius sko
los ir palūkanų mokėjimus “Li
tui”, šiuo metu “Baltijos” ižde

“Utas” jau prirašė 5% divi
dendų už šėrų sąskaitas. Jeigu 
kas norėtų perkiloti sumas iš šė
rų į depozitų sąskaitas arba at
virkščiai, tai geriausia tai atlikti 
sausio mėn. Mat, nuo vasario 1 d. 
prasideda naujas metų ketvirtis 
palūkanų apskaičiavimams už de
pozitus. Už nauiai įdedamus šė- 
rus “Utas” skaičiuoja dividendus 
nuo sekančio mėnesio 1 d. po pi
nigu įdėjimo, o palūkanas už de-

“Litas” mokės 4.4% palūkanų už 
depozitus ir numato mokėti




