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Tremtis tėvynėje
Ideologinių polių — Romos ir Maskvos sunkiame dialoge 

daug kas lieka šaltais stebėtojais, nes jų tiesiogiai tai neliečia. 
Mums tie dalykai atrodo kitaip, nes esame tiesiogiai paliesti. Juk 
jeigu tas dialogas palengvins tikinčiųjų būklę, tai pajus ir mūsų 
tautiečiai okupuotoje Lietuvoje. Pavojus yra tik tas, kad sovietai 
gali ir šiuo atveju apgauti: šioks toks tikinčiųjų būklės sušvelni
nimas Lietuvoje gali sudaryti įspūdį laisvajam pasauliui, kad 
pagaliau atėjo religijos laisvė. Jau žinome iš gausios patirties, 
kad sovietai yra apgaulės meistrai: ir su viena kregžde jie moka 
padaryti pavasarį* Juk Sovietų Sąjungoje lankėsi įvairūs dvasi
ninkai ir pasauliečiai. Vieni sugebėjo pamatyti tikrąją būklę, o 
kiti sugrįžę ėmė skelbti, kad ten “viskas tvarkoj”, kad žmonės 
gali laisvai išpažinti savo religiją. Tokie asmenys ir kalėjimą ap
lankę skelbtų, kad kaliniai yra laisvi žmonės, patenkinti savo gy
venimu ir dar kitiems rekomenduoja tą šauniąją kalėjimo siste
mą... Tokių lankytojų Kremlius laukia, netgi kviečia. Dar dau
giau — jis kartas nuo karto pasiunčia ir savo kregždes į lais
vąjį pasaulį. Labai galimas dalykas, kad neužilgo tokios kregždės 
bus paleistos ir iš okupuotos Lietuvos. Jų vaidmuo gali tekti net 
vienam kitam kunigui. Vaidmuo, žinoma, apgailėtinas, nes tokie 
asmenys negali atskleisti tiesos. Įsodinti Maskvos vežiman, jie ne
gali prabilti kitokiu balsu. * ★ ★

Propaganda, kad ir kaip įmantri, visdėlto turi ribas. Jos sle
piamas melas anksčiau ar vėliau išeina aikštėn. Nežiūrint visų 
Maskvos pastangų pridengti religijos persekiojimą, tikroji būklė 
laisvajam pasauliui yra žinoma. Ją atskleidžia milijonai išeivių 
ir tremtinių. Į didžiąją spaudą neviskas patenka, tačiau žodinė 
informacija pasiekia daugybę žmonių. Ten, kur dirba ateiviai, pvz. 
įstaigose, įmonėse, mokyklose ar kitur, paskleidžia tikras žinias 

, apie sovietų darbus Lietuvoje. Jų žinias patvirtina turistai, apsi
lankę Vilniuje ir kitose sostinėse. Sovietinei propagandai jau 
sunku paslėpti pvz. Vilniaus katedros atvejį, būtent, kad ji pa
versta paveikslų galerija. Juk kiekvienam aišku, jeigu jau ka
tedra taip išniekinta, ką bekalbėti apie kitas mažesnes švento
ves! Vilniaus katedros išniekinimu sovietai labai susikompromi
tavo pasaulio akyse — parodė savo barbarizmą, kultūringumo sto
ką. Nuo to jų komunizmas nei kiek nesustiprėjo, o prestižas la
bai nukentėjo. Be to, prisidėjo ir barbariškas elgesys su Lietuvos 
vyskupais. Juk dar ir dabar vyskupas Julijonas Steponavičius ir 
vyskupas Vincentas Sladkevičius tebėra tremtiniai savo gimtaja
me krašte — išvaryti iš savo vyskupijų ir laikomi namų arešte. 
Ir už ką? Pirmasis atsisakė šventinti į kunigus keturis klierikus, 

* pristatytus sovietinių agentų; antrasis — už tai, kad arkiv. T. 
Matulionis Įšventino jį vyskupu be tikybos reikalų komisaro lei- 

I dimo. Ar tai okupacinės komunistų valdžios reikalas diktuoti ką 
i * vyskupai turi šventinti į kunigus ar vyskupus? Tai irgi .labai kom- 
fc*' "'promituoja komunistų vaRižią?* * *

Persekiojimo ženklų okupuotoje Lietuvoje tebėra daug, nors 
paviršutiniškai žiūrintieji jų kaikada ir nemato. Tiesa, kruvina
sis stalininis persekiojimas sušvenintas, bet toli gražu nepanaikin
tas. Jis vykdomas ir toliau rafinuotomis priemonėmis. Iš vienos 
pusės norima parodyti, kad yra tikybos laisvė, iš kitos — ji su
trypiama. Kai iškyla reikalas, tai nesidrovima pasiųsti ir lietuvi 

v vyskupą Romon, o kai jo nėra — vykdoma Įprastinė priespauda.
L Be tikybos reikalų komisaro Rugieniaus žinios negali pajudėti nei

vyskupai, nei kunigai. Komisaras faktiškai tvarko tikinčiųjų rei
kalus. Ar tai normalu? Ką pasakytų komunistai, jeigu jų reika
lus tvarkytų vyskupas? Komunistui komisarui, žinoma, nerūpi, 

j kad žmonės neturi maldaknygių, religinės spaudos, laisvos ku
nigų seminarijos, draugijų ir t.t' Jam, žinoma, rūpi, kad viso to 

L nebūtų, kad religinės “atgyvenos” greičiau išnyktų. Tam ir da
romas nežmoniškas spaudimas, panaudojant visą valstybinę maši- 

. neriją. Laikas būtų ir patiem komunistam susiprasti, kad prie
varta nešamas komunizmas išnyks kartu su tos prievartos išny
kimu. Moderniųjų komunistų galvosenoje jau pastebima naujos 
orientacijos ženklų, bet tik viršūnėse. Ar tai pasieks mases, klau
simas. Kol kas vyrauja kiek suburžuazėjęs brutalusis, tradicinis 
komunizmas, kuris dar nemoka pagerbti nei kitaip tikinčio žmo
gaus, nei jo tikėjimo.

Ši nuotrauka vaizduoja vyresnės kartos žmogų okupuotoje Lietuvo
je žiemos metu besidominti sieniniais pranešimais. Koikurie sako, 
kad tai "vaikščiojanti praeitis".

Amerika ir Pabaltiįys

KANADOS ĮVYKIAI

AMERIKOS DOLERIAI KANADOJE
Santykius tarp JAV ir Kana

dos Įtempė amerikiečių nupirk
to tanko problema. Incidentas 
prasidėjo 1963 m., kai ameri
kiečių bankas First National Ci
ty Bank of New York iš olandų 
savininkų perėmė Kanadoje vei
kiantį banką Mercantile Bank 

L of Canada, ši operacija buvo at
likta nepasitarus su anuometi- 

v j niu finansų ministeriu W. Gor
don ir nesusipažinus su Kana
dos bankams taikomomis taisyk
lėmis, kurios reikalauja, kad di
džioji šėrų dalis būtų kanadie
čių rankose. Amerikiečiai buvo 
numatę plėsti nupirkto banko 
Veiklą, didinti jo kapitalą, bet 
jiems kelią pastojo specialus 
Įstatymo papildymas, reikalau
jąs 75% visu to banko šėrų par
duoti kanadiečiams. Amerikie
čiai tokiame suvaržyme Įžiūrėjo 
sąmoningą diskriminaciją, nes 
Kanados bankams, veikiantiems 
JAV miestuose, varžtai nėra tai
komi* Jie daro spaudimą prez. 
L. B. Johnsonui, kad panašiai 
būtų pasielgta ir su kanadie
čiams priklausančiais bankais 

> JAV. jeimi Kanada neatsisaky
tu naujojo įstatymo minties. 
Vašingtonas ir Otava apsikeitė 
pora vana aštriu dinlomatinių 
notų. Galutini sprendimą turės 
padarvti Kanados federacinio 
narlamento finansinė komisiil. 
Finansų min. M. Sharp pareiš
kė. kad ateityje vienam asme
niui ar vienai instituciiai bus 
leidžiama turėti tik 10% bet- 
kurio Kanados tanko šėrų, kai 
tuo tarpu Niujorko bankui su

tinkama palikti 25% Mercanti
le banko šėrų.

Ontario provinciniame parla
mente buvo pradėta naujų dar
bų sesija ir atskleisti planai 
ateičiai. Didžiausio dėmesio su
silaukė vyriausybės pažadas at
piginti naujus namus. Jų kainas 
lig šiol gerokai pakeldavo že-. 
mės sklypų brangumas Toronte 
ir jo apylinkėse. Ontario vyriau
sybė planuoja provincijos lėšo
mis nupirkti žemės sklypus ir 
namų savininkams duoti mort- 
gičius, už kuriuos bus galima 
atsiteisti per 50 metų, kas mė
nesi mokant labai nežymią su
mą. Finansinių sunkumų atve
ju namų savininkai galės pasi
naudoti papildomais palengvi
nimais. Statybininkų nuomone, 
naujo plano Įgyvendinimas pa
reikalaus apie porą metų.

Premjeras L. Pearsonas pa
skelbė sudėtį ministeriu komi
teto, kuris tirs užsienio kapita
lo problemas Kanadoje. Jo va
dovas, kaip jau buvo minėta 
anksčiau, yra W. Gordon, na
riai — finansų min. M. Sharp, 
min. veteranų reikalams R. 
Teillet, darbo jėgos ir imigra
cijos min. J. Marchand ir min. 
be portfelio J. Turner. Komite
to eiles planuojama papildyti 
atitinkamais įvairių sričių spe
cialistais. šiame komitete atsi
sakė dalyvauti prekybos min. R. 
Winters, kuris, atrodo, yra kito
kios nuomonės apie užsienio 
kapitalą Kanadoje, kaip didy
sis “tautininkas” Walter Gor
don.

Politiniai stebėtojai šiuo me
tu užuodžia lyg ir stiprėjimą nau
jų vėjų JAV užsienio politikoje. 
Tie vėjai esą pučia didesnio Sov. 
Sąjungos —JAV suartėjimo link
me. Tiesą pasakius, tie vėjai bu
vo jaučiami ir anksčiau — kartais 
stipriau, kartais silpniau, šiuo 
metu, ryšium su Kinijos — Sov. 
Sąjungos santykių pairimu, mi
nėtieji politiniai vėjai atsisuko 
Sov. Sąjungos — JAV suartėji
mo kryptimi. Tai jausdami išeivi
jos politiniai veiksniai ėmė bels
tis Į JAV valstybės departamen
tą ir kartu bandyti pajusti nau
jąjį pulsą. Iki šiol gauti oficia
lūs pareiškimai teberodo senąją 
JAV poziciją. VLIKo pirm. J. K. 
Valiūnas, kaip praneša Elta, gavo 
iš valstybės departamento šio tu
rinio laišką:

“Prezidentas prašo mane atsa
kyti Į Jūsų 1966 m. gruodžio 27

reiškusi pasaulio akivaizdoj. Mes 
tvirtai atmetam pripažinimą ne
teisėtos, sovietinės vyriausybės 
Įvykdytos, tų valstybių ir jų te
ritorijų aneksijos, šios politikos 
vykdymo nuoseklumo ir išsamu
mo laipsniu Jungtinės Valstybės, 
iš tikrųjų, visada yra laisvojo 
pasaulio valstybių priešaky. Tai 
mes darom ne tik prezidento, 
valstybės sekretoriaus ir kitų 
šios vyriausybės atstovų pakarto
tiniais mūsų pozicijos paryškini
mais bei atitinkamais veiksmais,

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Vakarų Vokietija žvelgia į Rytus
Dabartinė vyriausybė pasisakė 

ryšių pagerinimą su Vaka- 
is ir Rytais, t.y. su komunisti- 
ais kraštais, Įskaitant ir Sov.

Pirmoji kelionė
V. Vokietijos naujasis kancle- 

> su taip pat nąuju užsienio 
ik. ministeriu pasirinko savo 
rmai kelionei Prancūziją. Prie- 
stis — ryšių atšalimas per pas- 
ūiniūs'kelis'metus ir De Gaul- 
nauja kryptis užsienio reika- 

ose. Be to, ir JAV pradėjo vis 
ugiau kalbėti apie savo ryšių 
rinimą su Maskva. Todėl V. 
jkietijoje pradėjo vis daugiau 
Lti balsų, reikalaujančių per- 
irėti ir Bonnos iki šiol vestą 
sienio politiką. Kitaip, girdi, 
Vokietija gali likti visiškoje

Apie peržiūrėjimą užsienio po
lkos naujoji vyriausybė paskel- 
i ir deklaracijoje, gi jos akty- 
nimą pradėjo kelionėmis. Į kai
triuos komunistinius kraštus 
ivo pasiųsti ir dar tebesiunčia- 
i augšti pareigūnai.
Kas buvo svarstyta?
Paryžiuje pirmoje eilėje iškilo 
■augiškumo ryšiai tarp abiejų 
ilstybių. V. Vokietijos pirmasis 
mcleris Adenaueris buvo už- 
ezgęs artimą kontaktą su Pran- 
izijos dabartiniu prezidentu De 
aulle ir net sudaręs su juo drau- 
škumo sutartį. Tai buvo 1963 
. Todėl atrodė, kad Europoje 
įsijungs dvi didžiosios jėgos, ku- 
os bus atsvara prieš Maskvos

J. KAIRYS tijų problemą. Pagaliau nepa-
Bet kiek gi bendro gali čia būti ■ mĮrština, kad komunistiniai kraš- 

tarp Bonnos ir Paryžiaus? Kaip Yra Maskvos kont-
_±_ ..v roleje, todėl jų suartėjimas su 

Bonna bus tik tiek galimas, kiekžinom, De Gaulle yra už pripa-, 
žinimą Lenkijai jos valdomų sri-
čių, prieš karą priklausiusių Vo- v^sa ^ai tarnaus Kremliaus inte- 

TToH Ronno Hovxrtn TCSSRIS.kietijai. Kad Bonna darytų žygių, 
vedančių į pripažinimą dabartinių 
Vokietijos sienų su Lenkija, ne-1 
teko pastebėti. Nežinia, ar De, .nc .s 
Gaulle išsilaikys ilgai nepripaži-'x 
nęs R. Vokietijos suverenine Gau^e> kad ten vyravo draugis- 

c •* Lrn niiATnilrn IRatz\

valstybe.

V. Vokietijos visuomenė yra 
patenkinta, kad jos dabartinis 
l._—Z„ J su užsienio reikalų mi-^ 

Inisteriu buvo nuvykę pas De
,--------------7   K — W. • V *

ka nuotaika, kad pasikalbėjo apie 
opius klausimus, liečiančius abu 

Bonnos vyriausybė yra taip kraštu, bet galutinį Įvertinimą da- 
pat pastatyta prieš dviejų Vokie- rys iš konkrečių veiksmų.

Pasaulio i vykiai

į? Bet visa tai greit nuėjo me.
marštin, nes abu partneriai 
ngė skirtingais politikos ke
lis. De Gaulle nusisuko nuo 
lV, veikė prieš Atlanto Sąjun- 
., pagaliau iš jos išstojo, pasi-

TRYS AMERIKIEČIŲ ASTRONAUTAI SUDEGĖ NAUJAME 
“APOLLO 1” ERDVĖLAIVYJE. Nelaimė įvyko treniruotės metu, 
kai erdvėlaivis netgi nebuvo pripildytas pavojingo kuro. Spėjama, - 
jog gaisrą sukėlė elektros kibirkštis, uždegusi astronautų kvėpuo
jamą gryną deguonį. Liepsnose kabinoje žuvo Virgil Grissom, du 
kartus skraidęs erdvėse, Bldward White, pirmasis amerikietis plū
duriavęs erdvėse, ir naujokas Roger Chaffee. Vasario 21 d. jie 
turėjo pradėti pirmąjį “Apollo 1” erdvėlaivio bandymą orbitoje 
aplink žemės rutulį. Nelaimė yra skaudus smūgis amerikiečių erd
vių užvaldymo programai. Anksčiau trys astronautai yra žuvę lėk- 
tu5m nelaimėje. Argentinietis astrologas Marino Carlos Pugliese 
pranašavo, kad 1967 m. žus keletas astronautų, bet i tą jo prana
šystę niekas nekreipė dėmesio,•---------------------------------------
nes visi jau buvo įpratę televi-galavo net $81.3 bilijono. Mano- 
zijos ekrane stebėti sėkmingus ma, kad 1968 m. vasarą karas 

Vietname, jeigu jis nebus už
baigtas, gali pareikalauti apie 
$47 bilijonus metinio biudžeto. 
Naujajame biudžete yra atsargi
nė $375 milijonų suma, kurią 
bus galima panaudoti antiraketi- 
nių ginklų gamybai, jeigu nepa
vyktų susitarti su sovietais ir su
stabdyti ^laidžių^ginkįaįdmosl 
varžybų.

Sovietų “Literatumaja Gaze- 
ta” apkaltino komunistinę Kini
ją, kad ji skriaudžia ir prievar
tauja gyventojus Sovietų Sąjun
gos pasienyje esančioje Sinkiam, 
go provincijoje. Laikraščio tei
gimu, komunistai verčia kazakų, 

jungos ambasadų ir konsulatų uigurų ir kirgizų merginas tekė- 
apsaugą, kad būtų išvengta gali-ti už kiniečių. Nesutinkančioms 
mų nesusipratimų. Su N. Podgor-' 
ny buvo susitikęs Italijos pre
zidentas G. Saragat, kuris sve
čiui pareiškė, jog neapsimoka nė 
kalbėti apie Europos saugumo 
konferenciją, jeigu joje nebus 
leidžiama dalyvauti Amerikai. 
Vietnamo karo užbaigimo pagrin
du G. Saragat laiko 1954 m. Že
nevos konferencij’oje priimtų nu
tarimų įgyvendinimą. N. Podgor-

zijos ekrane stebėti sėkmingus 
erdvėlaivių pakilimus ir laimin
gą astronautų grįžimą žemėn. 
Skaudžia likimo ironija tenka lai
kyti faktą, kad astronautai žuvo 
ne erdvėse, kur jiems gresia 
daug pavojų, bet ant žemės sto
vinčiame skrydžiui neparuošta-

ny pradėjo savaitės viešnagę Ita
lijoje. Jo vizito išvakarėse spro
go bomba italų kompartijos vy- 

__________ _______x riausioje būstinėje Romoje. Pro- 
™kė prieš Britanijos Įstojimą į testo demonstracijas organizavo 
Europos ūkinę bendruomenę, Į jaunimas ir dešiniojo sparno mo- 
galą pasuko į Maskvą ir t.t. V. 
Vokietija, nematydama iš Mask
vos jokių prošvaisčių savo rūpi
miems reikalams, rėmėsi JAV- 
mis, kaip didžiausia jėga laisva
jame pasaulyje, palaikė Atlanto 
Sąjungą, Britanijos Įėjimą i Eu
ropos ūkinę bendruomenę ir pan. 
Dabar Paryžiuje buvo sutarta vėl 
suartinti abiejų kraštų politiką 
ir dažniau tartis.

Pasitarimuose taipgi paliestas 
politinis ir ūkinis bendradarbia
vimas ir ryšiai su komunistiniais

narchistų grupė. Italijos vyriau
sybė Įsakė sustiprinti Sovietų Są-

grasinama mirties bausme. Ki
niečių kompartija, matyt, nori 
sustiprinti savo pasienį su So
vietų Sąjunga, nes tos tautinės 
grupės nekenčia kiniečių. Susi
kirtimo atveju jos remtų sovie
tų kariuomenę. Skelbiama, kad 
jau keli tūkstančiai kazakų, uigu
rų ir kirgizų yra perėję į Sovie
tų Sąjungos* pusę.

Prie Lenino mauzolėjaus Mask
voje įvyko muštynės tarp rusų 
ir kiniečių studentų, iš V. Euro
pos kraštų grįžtančių į Kiniją. 
Studentai, ginkluoti Maotsetun- 
go raštais, norėjo aplankyti Le
niną ir prie mauzolė j aus, mėgino 
kritikuoti Sovietų Sąjungą. Ki
niečių ambasada skelbia, kad ru
sų milicininkai sužeidė 30 stu
dentų. Sovietų kompartija visą 
kaltę suvertė kiniečiams ir. netgi 
įteikė oficialią protesto notą. Va
kariečių korespondentų padary
tos nuotraukos Maskvos geležin
kelio stotyje liudija, kad būta 
rimto susirėmimo — daugelis 
studentų iš Maskvos išvažiavo su 
mėlynais paakiais.

Kanadiečio žurnalisto David 
Oancia pranešimu iš Pekingo, Į 
muštynes prie Lenino mauzolė- 
jaus kiniečiai reagavo didžiulė
mis antisovietinėmis demonstra
cijomis, kurios tą dieną nustelbė 
visus vietinius nesutarimus. Jau
nimo minios, apgulusios sovieti
nę ambasadą, reikalavo, kad L. 
Brežnevas su A. Kosyginu būtų 
pakarti arba išvirti alyvoje. Pe
kingo “Liaudies Dienraštis” vi
są puslapį paskyrė sovietams nie
kinti, kiniečių studentų apmuši
mą lygindamas su carų, Hitlerio 
ir Ku Klux Klano atstovautu 
žiaurumu. Pekingo gatvėse “rau
donieji sargai” vis . dažniau ima 
tamoyti atgailojančius partiečius. 
Radijas ir plakatai skelbia, kad 
vicepremjeras Ulanfu Vidinėje 
Mongolijoje esančią kariuomenę 

<yra nuteikęs prie Maotsetungą, 
i kad kariai ten jau muša Maotsė- 

Prez. L. B. Johnsonas pateikė ttungo garbintojus. Kiangsi, Hu- 
kongresui rekordinį $135 bilijo- pei vietovėse kariuomenė pasisa- 
nų biudžetą sekantiems metams, kė už Maotsetungą. Kaikurie ki- 
Kariniams reikalams jis reika- niečių laikraščiai pradėjo pulti 
lauja paskirti $72.3 bilijono. Šia Maotšetungo žmoną, kuri yra

kraštais. Apie bendradarbiavimą ny iankįtf Romoje, Tarante, Nea- hnrAnmn IrAllrnc’ thada/ia _ _ r. . __laisvoje Europoje kolkas vienodo 
nusistatymo neprieita dėl prie
šingų sampratų. Bonna pasisako 
ir toliau už JAV aktyvų dalyva-

polyje, Turine, Milane ir Vene
cijoje.

Tikrasis JAV priešas Vietna
mo karo užnugaryje yra ne ko
munistinė Kinija, bet Sovietų 
Sąjunga. Šiuo klausimu Įdomių 
duomenų paskelbė amerikiečių 
žurnalas* “U. S. News a. World 
Report”. Kinija Š. Vietnamą ap
rūpina šautuvais, kulkosvaidžiais, 
minosvaidžiais ir amunicija, o So
vietų Sąjunga siunčia stambiuo
sius ginklus — priešlėktuvines 
patrankas, raketas, lėktuvus. Į 
amerikiečių lėktuvus jau buvo iš
šauta beveik 1.000 sovietinių ra
ketų, kurios numušė 30 lėktuvų. 
Didesnių nuostolių yra padarę 
6.000 sovietinės gamybos prieš
lėktuvinių patrankų, lig šiol nu- 
mušusių apie 460 amerikiečių 
lėktuvų* Per pastaruosius pus
antrų metų sovietai Į Haifongo 
uostą yra atgabenę apie 300.000 
metrinių tonų alyvos, kuri yra 
būtina karui vesti. Karinė ir eko
nominė parama artėja prie bilijo
no dolerių metinės sumos. 1966

KREMLIAUS ATSTOVAS PAS POPIEŽIŲy vo sovietų laivas, o sausio men.

atmetančiais Sovietų Sąjungos vimą Europos reikaluose ir už 
valdžią Baltijos valstybėse (pvz. Britanijos Įstojimą Į Europos ūki- 
tęstinis prieškarinių B a lt i j o s nę bendruomenę. Be to, per pas- 
valstybiu vyriausybių diplomat!-tarąją Bonna siekia ir suvieny- 
niu bei konsuliniu atstovu pripa- tos Europos, kuriai reikalingos ir 
žinimas), bet ir dabar keldami tą Prancūcija. ir Britanija. Be to, 
klausimą pasaulio forumuose, i Bonna tikisi per Europos apjun- 
ypač Jungtinių Tautų visumos girną pasiekti ir Vokietijos su- 
susirinkime, atitinkamomis pro- vienijimą. Pagaliau Britanijos 
gomis ir rūpestingai apsvarstyto Įėjimas i Europos ūkinę bendruo-

d. laišką, išreiškusi Jūsų pritari- plano rėmuose iš viso atremda- menę ir šiaipjau sustiprintų V. 
mą Jungtinių Valstybių ‘politikai mi sovietų imperializmą. Apie Vokietijos poziciją tarptautinėje 
Azijoj ir Jūsų vilti dėl* Lietuvos mūsų pastangas kreipti pasaulio plotmėje. De Gaulle yra jau nuo 
laisvės ir nepriklausomybės at- nuomonės spaudimą prieš sovie- seno priešingas tokiem planam, 
statymo. " ” «-««-•— —» « j

Jungtinių Valstybių vyriausybė 
nuosekliai atsisako pripažinti So
vietų Sąjungos įvykdytą Lietu
vos ir jos Baltijos kaimynų anek
siją ir Baltijos tautų aspiracijas 
į laisvę bei apsisprendimą verti
na su užuojauta ir supratimu.

Dėl Jungtinių Valstybių inicia
tyvų, nukreiptų į II Pasaulinio 
karo žaizdų užgydymą Europoj, 
aš pridedu nuorašą prezidento 
Johnsono 1966 m. spalio 6 d. 
pasakytos kalbos, kurioje nubrė
žiama mūsų politika ir priėjimas 
prie kažkurių tą sritį liečiančių 
klausimų.” Laišką pasirašė Wal
ter J. Stoessel, Jr., valstybės sek
retoriaus padėjėjo Europos reika
lams pavaduotojas.

JAV valstybės departamente 
lankėsi ir Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegacija, vadovau
jama pirm. S. Korbonskio, kuris 
gavo šį valstybės departamento 
pareiškimą:

“Kaip Jūs, be abejonės, žino
te, apsisprendimo teisės pripaži
nimas Baltijos tautoms yra tvir
tai nustatytas Jungtinių Valsty
bių politikos dėsnis, kurio ši vy
riausybė niekad nepaliko nepa-

tų valdymą Baltijos valstybėse Jis siekia Europoje sudaryti tre- 
bei kitose pajungtose srityse ga- čią jėgą ir jai vadovauti.
lite rasti pareiškimų JT pasaky- K . Rvtak, 
tose kalbose: ambasadoriaus Ste- p ytais*
vensono 1961 m. lapkričio 25 ir Atrodo, tiek Bonna, tiek ir Pa- 
1962 m. spalio 23 d., ambasa- ryžius buvo nuomonės, kad rei- 
doriaus Yates 1963 m. gruodžio kia pagerinti ryšius su komunis- 
4 d. ir velionies prezidento Ken- tūliais kraštais. Nutarta ta link- 
nedžio 1961 m. rugsėjo 25 d.” Ime eiti bendrai.

š. m. sausio 30 d. popiežius kėlęs svečiui Katalikų Bendrijos Haifongo uoste esančių sovietų 
Paulius VI priėmė Sov. Sąjungos būklę Sovietų Sąjungos teritori- laivų skaičius pakilo iki šešių, 
augščiausiojo sovieto pirmininką,' 10S®- Neskelbiama, ką Podgorny Amerikiečių žvalgybos teigimu,aug^iau^xuju 3VVICUV klausimą aįsakė. Spaudos
Vakaruose vadinamą prezidentu, agentūros tik priduria, kad tai 
N. Podgorny, kuris prieš tai ap- buvo istorinis vizitas, nes nuo Ru- 
lankė Italijos prezidentą ir kele- sijos caro Nikalojaus II atsilan- 
tą Italijos pramonės miestų. Pa- kymo 1909 m. iki šiol nebuvo pri- 
sak žinių agentūrų, tokio priėmi- imtas Vatikane nė vienas Sov. 
mo pageidavęs N. Podgorny. Pri-i Sąjungos šefas. N. Podgorny bu- 
ėmimas buvo privataus pobūdžio vo atlydėtas į Vatikaną 6 auto- 
ir truko apie valandą laiko. Pa-'mobilių ir dviejų policijos auto- 
skelbtasis komunikatas yra labai vefimių. Jų pamatyti aikštėje bu- 
trumpas ir sako, kad jiedu svars- vo susirinkę 2000 smalsuolių, 
tė pasaulio taikos ir religijos Podgorny jiems nusišypsojo ir 
būklę Sov. Sąjungoje. Tekste sa-! pamojavo ranka. Nežinia, ar jam 
koma, esą plačiai diskutavo buvo žinoma, kad teroristai buvo 
“klausimus, liečiančius taikos iš- įvykdę net keletą sprogdinimų — 
laikymą ir santykius tarp atski- komunistų centrinėje, Pijaus X 
rų tautų.” Popiežius VI taipgi iš- bažnyčioje ir kitose vietose.

Š. Vietname yra apie 2.000 so
vietų technikų, apmokančių viet
namiečius karius naudotis mo
derniais ginklais. Spėjama, kad 
sovietu specialistai padeda viet
namiečiams tvarkyti pramone, 
anglies kasyklas ir netgi patį 
Haifongo uostą.

prova prisimintina, jog didžiau- “kultūrinės revoliucijos” patarė-
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Revoliucija ryja savo vaikus
tas — Kinija vėl sudomino pa
saulį ir tapo visų dėmesio cent
ru. Tai ten vykstanti pačių kinie
čių vadinama “kultūrinė revo-

J. M. ŠIUGŽDA

mintis jį visai pašalinti. Buvo pa
skleistos kalbos apie Maotsetun-

mai, svetimi komunizmo idėjoms, 
marksizmui ir komunizmui”.

Ir kiti smerkia
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KLB ŠALPOS FONDO ŽINIOS
Į ŠF prieškalėdinį kreipimąsi 

surinkti lėšų Vasario 16 gimnazi
jos kalėdinei eglutei atsiliepė

9 REUffll AME GYVEIWME
* Jau gauta Romoje Lietu- kamo diplomo įteikimo iškil- 

vos vyskupijų išleisto “Apei- mes savivaldybės rūmuose, ku- 
gyno” (ritualo) I-jo tomo 500 rie prieš Italijos suvienijimą 
egz. Knyga kietais viršeliais, priklausė popiežiaus atstovams, 
paaiškinimai raudona spalva, Ta proga kardinolas pasakė kal- 
šalia lotyniškojo duodamas rū- bą, kurioje pasisakė remsiąs sa- 
pestingai sukirčiuotas lietuviš- vivaldybės darbus ir pareiškė 
kas tekstas. Pirmojo tomo esąs Envangelijos skelbėjas: 
turinys — sakramentai ir pa- 
šventinimai (benedictiones) su 
dažniausiai vartojamų maldų 
priedu. II tomas (kancionalinė 
dalis) jau atspaustas ir bus 
gautas vasario mėnesį. “Apeigy- 
no” tekstas yra patvirtintas vi
so pasaulio lietuviams tiek apei
gų kongregacijos, tiek ir vy
riausios liturginės tarybos Ro
moje. “Apeigyną” galima užsi
sakyti “Drauge” (4545 W. 63rd 
St., Chicago Ills 60629), įmo
kant $5 už I tomą. Tomo per
siuntimas oro paštu kainuoja 
$1 daugiau. Kadangi egzemplio- 
rų- kiekis yra ribotas, suinte
resuotieji prašomi paskubėti. 
Pirmenybę turi parapijos ir ku
nigai.

* Prancūzijos valdžia apdo
vanojo kunigą Ugo, vienuolį, 
aukso medaliu už gailestingumo 
darbus".

* Japonijoj kyla susidomėji
mas Evangelija ir aplamai kata
likybe, ypač Kagišinos vyskupi
joj, iš kur šv. Pranciškus Ksa
veras pradėjo savo misiją. Kol 
kas ten labai trūksta kunigų.

* Meksikos katalikės mergai
tės turėjo San Luis Potosi mies
te suvažiavimą. Dalyvavo 
15.000.

* Penkios moterys dalyvauja 
, popiežiaus sudarytose komisiją- 
/ se: pasauliečių apaštalavimo if

neturtingųjų kraštų pagalbos. 
Rose Mary Goldy, australe, pa
skirta pasauliečių komisijos 
sekretoriaus pavaduotoja; Bar
bara Ward, britų ekonomistė ir 
žurnalistė, Marga Klompa, olan
dų politikė — paskirtos į ant
rąją komisiją. Margarita Fie- 
vez, belgė, ir Marija Vendrik, 
onlandė — į antrąją.

* Mons. P. Marcinkus 1966 
m. pabaigoje ir anksčiau atliko 
ilgą kelionę Tolimuose Rytuo
se. “Informations Catholiques 
Internationales” praneša, kad 
jo kelionė buvo siejama su Va
tikano pastangomis palaikyti 
ryšį su komunistinės Kinijos ti- 
kinčiaisias. Detalės esančios ne
žinomos.

* Jėzuito Teilhard de Char
din veikalas “žmogaus fenome
nas”, sukėlęs didelį susidomė
jimą mokslo pasaulyje, išvers
tas i rusų kalbą ir jau atspaus
dintas. Įvadą parašė prancūzų 
komunistas prof. R. Garaudy. 
Ateistų žurnalas “Mokslas ir re
ligija” 1966 m. spalio mėn. nu
meryje paskelbė dr. Levados 
straipsnį, kuriame jis Teilhard 
de Chardin vadina “dideliu ir 
sudėtingu žmogumi”, kuris ban
do suderinti mokslą ir religiją. 
Kalbant apie šį mokslininką, 
esą reikia atsisakyti nuo pro
pagandos.

* Bolonijos miesto taryba 
(Italijoj), kurią sudaro komu
nistai, vienbalsiai nutarė suteik
ti miesto “garbės piliečio” var
dą kardinolui Lercaro. 1966 m. 
lapkričio 26 d. kardinolas atvy
ko į tarybos surengtas atitin-

liutija”. Visi dabar aiškinasi, kas 
tai būtų per prajovas. Bet nėra 
lengva aiškintis, nes mažai kas 
gali ten nuvykti, o ir nuvykus ne- 
visur galima prieiti.

Revoliucija prieš revoliuciją
Korespondentai rašo apie gali

mą civilinį karą. Iš dalies jis vy
ko ir vyksta, bet ne tarp buržua
zijos ir komunistų, o tarp pačių 
komunistų.

Mes esame apsipratę su rusų 
bolševikų seniai skelbiamu šū
kiu “gilinti revoliuciją”. Jis gir
dimas nuo Lenino, Trockio ir Sta
lino laikų. Kiniečių “kultūrinė 
revoliucija” turi kažką panašaus. 
Reiškia, paėmimas valdžios, tur
tų nusavinimas, komunų organi-

"Šis pobūvis man atrodo yra 
Bolonijos gyventojų susitikimas 
su Evangelija. ... Noriu tik 
vieno dalyko abipusio respekto, 
sutarimo ir broliško dialogo.” 
Savo žodžiams patvirtinti kardi
nolas paliko miesto tarybai do
vaną — evangelijų knygą. Mies
to tarybos pirm. Fanti (komu
nistas), atsakydamas kardinolui, 
pareiškė, kad senosios kliūtys 
pašalintos, iš ginčo pereinama 
į pokalbį, iš atviros kovos per
einama į jieškojimą bendro 
darbo visų gerovei.

* Naujas katekizmas išleis
tas Italijoje. Tai Vatikano san- 
tarybos dokumentai klausimų ir 
atsakymų forma. Popiežius Pau
lius VI pasidžiaugė, sakydamas: 
“Privalome žiūrėti į santaiybos 
dekretus su dėkingumu Dievui 
ir su pasitikėjimu Bažnyčios 
ateitimi, šis yra didysis naujų 
laiku katekizmas.”

* Pietų Amerikos vienuolijų 
atstovų suvažiavimas Rio de Ja
neiro mieste, Brazilijoje, buvo 
sėkmingas; dalyvavo visų vals
tybių vienuolijų atstovai.* Buvo 
aptartos apaštalavimo sąlygos P. 
Amerikoje, kur yra didelis dva
siškuos trūkumas.

* Žydų ir kataliku pokalbis 
pradėtas Brooklyn e. Kata
likams, kurių ten y?a i.ęoo.ooo, 
atstovauja prel. V. Genova, žy
dams, kurių ten yra 1.200,000, 
atstovauja rabinas L Mowsho- 
\iitz. Katalikai ir žydai garbina 
tą patį Dievą, tad dialogas įma
nomas. Jo pagrindinė mintis, pa
gal Vatikano santarybą: visos 
tautos yra Dievo tautos. Bendri 
idealai, kaip religinė laisvė ir 
broliškumas, turėtų sudaryti pa
grindą bendrai laikysenai.

* Vasario mėnuo yra geros 
spaudos platinimo mėnuo. Po
piežius yra pasakęs: “Tiesai rei
kalingas žodis, o galingiausias 
žodis yra spauda. Visuose raš
tuose, kuriuose ‘atominis am
žius’ gali atpažinti savo nusi
kaltimus, gali rasti ir išsigelbė
jimo kelius.” Paulius VI šios 
rūšies žurnalistus vadina “Die
vo pasiuntiniais”. Kunigas tu
ri sakyklą, iš kurios skelbia 
Kristaus mokslą, o spaudos 
žmogus — plačiąją visuomenę. 
Katalikiško laikraščio plotmė 
yra visas pasaulis.

* Naujas katalikiškas laik
raštis pradėtas leisti Jugoslavi
joj. Redaktoriumi pakviestas 
pranciškonas Tėvas Tomislav 
Sagi Bunic, teologijos fakulteto 
profesorius Zagrebe. Laikraščio 
tikslas — skleisti Vatikano san- 
tarybos mintis. Jis neis į jokią 
polemiką, sieks vienintelio tiks
lo: pažinti ir mylėti Krikščionių 
Bendriją.

* Rodezijos vyskupai atmetė
valdžios reikalavimą švęsti ne
priklausomybės dieną su religi
nėmis apeigomis, nes valdžios 
politika yra priešinga negrų in
teresams. B. M.
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go ligą, jo senatvę, fiznų ir pro- Atsiliepia ir Kanados komunis- Jos ledinei eglutei atsihepe 
tinį negalavimą. Taigi, dabar yra t Dartiia sakvdama kad Kini. daug torontiečių ir suaukojo $83. 
suprantamas jo ilgas nesirody- tų PaJ^a» sakydama, kad Kini- Gimnazijos vadovybė ir mokiniai 
mas viešumoje. J0S dabartiniai veiksmai yra dabar dėkoja Toronto lietuviams

grubus socializmo kilnių tikslų už tą dovaną ir suteiktą džiaugs- 
Maotsetungas su savo dabartį- įškreiDimas”. Britanijos komu- mą.

niu krašto apsaugos ministeriu, 
kuris iškilo paskutiniu metu, ne
snaudė ir nesėdėjo sudėjęs ran
kas. Jis suorganizavo raudonąją 
gvardiją iš studentų, moksleivių, 
jaunų darbininkų, kuri išėjo į vie
šumą* ir pradėjo “gilinti” revo
liuciją — šalinti pripažintus va
dus, priešingus Maotsetungui.

“Kultūrinė revoliucija” atlie
ka dvigubą uždavinį -r kovoja 
su senąja kultūra ir kartu naiki? 
na Maotsetungo priešus. Atrodo, 
kad antrasis uždavinys yra svar
biausias. Pradžioje “kultūrinė re
voliucija” opozicijos nesutiko. 
Jaunimo minios šėlte šėlo Pekin- 
go gatvėse ir provincijos dides
niuose miestuose. Bet kai ta pati 
gvardija pradėjo gatvėmis tąsyti 
partijos netgi augščiausius parei
gūnus, opozicija sukruto. Ji yra 
vadovaujama įvairių vietovių par
tijos sekretorių.

Visi dabar stebi, kas laimės: 
Maotsetungas su savo gvardija 
ar nuosaikusis komunistų spar
nas su dabartiniu Kinijos prezi
dentu, kuris nori taikos su bol
ševikine Rusija ir visais kitais 
“revizionistiniais” komunistais?

Kompartijų pareiškimai
Pagal sovietinį žurnalą “Ko-‘ 

munist”, Maskva informuoja, 
kad viso pasaulio komunistai yra 
pasmerkę Kinijos pradėtą “kultū
rinę revoliucją”, kaip žlugdan
čią pačią komunizmo idėją, kaip 
antimarksistinę ir antileninistinę 
hereziją. Pasak to paties šaltinio, 
Australijos komunistų vadas 
skelbia, kad “šie įvykiai negali 
būti laikomi Kinijos vidiniu rei
kalu, nes kiniečių vadai min-__ r o_________
džioja komunizmo .idėją viso pa- kiečių, italų* ir kitų*, 
šaulio akivaizdoje”. Prancūzijos 
komunistų oficiozas sako, kad 4.

iškreipimas”. Britanijos komu
nistai mano, kad reikia kovoti 
su atskirų asmenų dievinimu bei 
garbinimu (čia jie turi galvoje 
Stalino kultą), konstatuoja faktą, 
kad kiniečių komunistai ignoruo
ja šį nusistatymą, nes Maotsetun- 
gui priskiriama visa galima iš
mintis, kiekvienas jo parašytas 
žodis laikomas šventu. Visa tai 
esą nieko bendro neturi su ko
munizmu ir žemina pačią Kini
jos komunistų partiją. Indijos 
komunistinė spauda ypač pabrė
žia Kinijos antirusišką įtūžimą. 
Kiniečių tauta nustatoma prieš 
Rusiją, prieš bolševikų partiją, 
prieš tarptautinį komunistinį są
jūdį. Suomijos komunistų partija 
pasisako irgi prieš Kinijos “kul
tūrinę revoliuciją”: “šiandien 
daugiau kaip betkada reiktų 
koncentruoti viso tarptautinio 
darbininkijos sąjūdžio jėgas prieš 
agresyvųjį imperializmą. Kinijos 
komunistų politika apsunkina šį 
sutelkimą ir dirba imperializmo 
naudai, socializmo priešų naudai, 
viso pasaulio kapitalistų naudai.” 
Neatsilieka ir lenkų komunistai. 
Jie sako: “Aštrindami savo anti- 
sovietinę ardymo linkmę, kinie
čių valdovai pasiima atsakomy
bę prieš istoriją ir prieš savo

mą.
Tautiečių duosnumo padrąsin

tas, šalpos Fondas organizuoja 
didesnę rinkliavą nupirkti gimna
zijos bendrabučiui lovas.

Praeitą vasarą būdamas Toron
te Vasario 16 gimnazijos direk
torius kun. dr. P. Bačinskas nu
siskundė, kad dabar didžiausias 
gimnazijos bendrabučio reikalas 
yra įsigyti naujas lovas, nes se-

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITYdalykai. Reikėjo dar kažko dau

giau — sunaikinti visą praeitį, at
sikratyti visų bužuazinių prieta
rų, atsisakyti senosios literatūros, 
meno, mokslo. “Kultūrinė revo
liucija” ir buvo pradėta nuo uni
versitetų: rektoriai ir profesoriai 
išmėtomi į gatvę ir išniekinami; 
bibliotekos naikinamos; dirbtuvių 
direktoriai keičiami. Atrodė, kad 
tikrai vyksta kažkokia “kultūrinė 
revoliucija” pagal senų bolševi
kų receptą — viską sugriauti, su
naikinti ir tik tada ant griuvėsių 
statyti naują niekam nežinomą 
pastatą.

Ši “kultūrinė kiniečių revoliu
cija” primena ir kitą rusų bolše
vikų šūkį, būtent, “vlast na mie- 
stach” — vietinių žmonių valdžia. 
Kai tamsi rusų masė pirmomis 
revoliucijos dienomis ėmė visas 
vietos valdžias į savo rankas, 
griovė, naikino turtus, žudė žmo
nes, buvo didžio chaoso, netvar
kos, sauvalės ir anarchijos lai
kai. Prie visų vietos komitetų pri
tapo, tiksliau sakant, jiems va
dovavo kriminalistai, paleisti iš 
kalėjimų kaliniai, kurie su neapy
kanta žmonėms viską griovė, nai
kino ir degino.

Atrodo, kad Kinijoj ta praktika 
atėjo po 17 metų komunistinės 
valdžios.

Ilgai ruoštasi
ši “kultūrinė revoliucija” 

vo sąmoningai sugalvota ir 
dairiai pradėta siekiant sūnaikin- 
ti pačių komunistų tarpe betko- 
kią Moatsetungo opoziciją. Par
tijos vadas savo partijos centro 
komitete daugumos neturėjo. Jis 
turėjo užleisti pirmavimą kitam; drausti 
faktinai buvo atitolintas nuo vai- Čaikovskio ir Bartoko kūrinius, j vo draugus komunistus, norinčius 
džios ir viešumoje ilgai nesirodė, naikinimas muzikos plokštelių,: taikos su rusais, siekia pašalinti 
Griežtai Maotsetungo politikai su knygų ir paveikslų nėra revo- iš savo partijos ir valstybės augš- 
bolševikine Rusija ir kitais kraš- liūtinis budėjimas, nėra kova sukčiausiu pareigų. Taigi, supranta- 
tais priešinosi visa eilė jo drau- buržuazine ir revizionistine ideo-jmas Rusijos bolševikų pyktis ir 
gų ir bendradarbių Pagaliau kilo logija bei jos įtaka, bet veiks-Į skleidžiama propaganda.

r . puvo JiA oaw

•°'(tautą už silpninimą tarptautinės
socializmo stovyklos, už ardymą 
antiimperialistinio fronto, už vi
sas pasekmes, žalingas taikai, ir 
ypač už pratęsimą Vietnamo tau
tos kančių”.

Panašia prasme pasisako ir li
kusių kraštų komunistai savo 
spaudoje ir savo centrinių orga
nų rezoliucijose ir nutarimuose, 
kaip graikų, turkų, austrų, vo-

bu- 
ap-

Atrodo, kad rusų bolševikų 
^^^cijX^Tvykdo^a'be’P^0? ,centrai’ kui?.e sav® laiko 

proletariato ir ūkininkijos daly-1 komunistinio pasaulio vadovais, 
vavimo”/ Meksikos komunistei davt partijoms direktyvas 
konstatuoja, kad “šis metodas Protestuoti, pasmerkti kiniečių 
reiškia, jog komunistu partija Pradetą kultūrinę revoliuciją , 
yra prievartaujama teroristu grii-,^’ kal?. Ve ,tvirtma- varo kyli 
pės, jog revoliucija vykdoma* 1 tarptautinio komunizmo sąjūdi.

- r. HnlcmTTlroi morn novninsmullpošijf Ijruržuazijos agentų.”
Vengrijos komunistai sa

ko: “Naikinimas graikų, romėnų 
ir pačių kiniečių vertybių Pekin- 
go muzėjuje, reikalavimas už- 

Beethoveno, Mocarto,

Rusų bolševikai mato pavojų sau 
iš Kinijos komunistų pusės. Pas
taroji ne tik nederina savo veiks
mų su Maskva, bet dargi kelia 
teritorines pretenzijas į Rusijos 
valdomas žemes. Ypač tai pabrė
žia Maotsetungas, kuris visus sa-

Ameriką suradę jieškom Europos
antanas' Musteikis(Tęsinys iš pr. numerio) 

Turistinė Prancūzija

Government
i Information

nosios labai jau susidėvėjusios. 
Reikia bent 70 lovų. Geležinė lo
va su matracu kainuoja apie $30. 
Taigi, reikėtų surinkti apie 
$2000. Tam tikslui, kaip jau anks
čiau buvom pranešę, Šalpos Fon
das nuo š.m. vasario 5 d. organi
zuoja didesnę rinkliavą — “lovų 
vajų”. Rinkliavos bus daromos 
sekmadieniais prie bažnyčių, o 
kitur — pagal aukų lapus. Iš 
anksto kviečiame visus Kanados 
lietuvius neatsisakyti šiuo būdu 
Vasario 16 gimnaziją paremti.

Labai pageidaujami būtų ats
kiri “lovų fundatoriai”. Paauko
jęs $30, bus fundatorius ir lovos 
“savininkais” gimnazijoj. (J. Tu- 
mosa paaukojo tam reikalui $100; 
Š. Fondas, jam nuoširdžiai dė
koja).

Lenkijoj, Seinų apylinkėje, 
skurdžiai gyvenanti č. Bieliokie- 
nė su septyniais vaikais ir ser
gančiu vyru kreipėsi laišku į K. 
L. B. pirm. A. Rinkūną, prašy
dama pagalbos, šalpos Fondas 
surinko ir pasiuntė jai du siun
tinius su drabužiais. Dėkojame p. 
Dubininkienei ir kitoms ponioms, 
kurios aukojo drabužius.

Papildant ŠF 1966 m. apyskai
tą, skelbtą “TŽ” nr. 48, reikia 
pridėti dar $195, kuriuos surinko 
ir pasiuntė Toronto būrelis nr. 4, 
vad. Aug. Kuolo. Tuo būdu re
gistruotų aukų gimnazijai pa
siųsta $2177.

Šiais metais jau surinko ir at
siuntė ar pranešė ŠF Šie būre-

$1.00

Darbo ministerijos 
pranešimas

Ontario darbo įstatymai, 
žinotini dirbančioms moterims 
Atlyginimai: Minimalinis atlygini
mas Ontario provincijoj
į valandą tiek vyram, tiek mote
rim. Visdėlto yra keletas atvejų, 
kuriuose minimalinis atlyginimas 
gali būti mažesnis nei $1.00 į va
landą. Tarnautojai, kurie mano 
gauną mažiau nei laiduoja įstaty
mas, nėra atlyginami apmokymo 
metu arba neapmokami už atliktą 
darbą, turėtų kreiptis į šios minis
terijos Labour Standards Branch. 
Darbdavys yra įpareigotas įteikti 
tarnautojui atlyginimo raštą (sta
tement) su nurodymu padarytų at
skaitų.
Vienodi atlyginimai: Moteris, tu* 
rinti pagrindo abejoti, kad yra ma
žiau atlyginama nei vyras toje pa
čioje bendrovėje atliekąs tolygų 
darbą, turėtų kreiptis į Ontario 
Human Rights Commission, kaip 
nustatyta Ontario žmogaus teisių 
kodekse.
Darbo valandos:. Darbo savaitės ri
ba Ontario provincijoj tiek vy
rams, tiek moterims — 48 valan
dos. Įstatymas taipgi draudžia tar
nautojams moterims ir nepilname
čiams dirbti nuo 12 vai. nakties iki 
6 vai. ryto.
Darbo pertraukos: Įstatymas rei
kalauja duoti visiem tarnautojam 
(vyram ir moterim) pusės valan
dos pertraukas užkandžiams po 
kiekvienų penkių darbo valandų.

Sudburio, vad. J. Stoškus $102 
Otavos, vad. D. Danienė $ 59 
Hamiltono, vad. St. Dalius $324 
Pakartotinai prašome visas su

rinktas aukas tiek gimnazijai, tiek 
bendrai šalpai siųsti arba pra
nešti Šalpos Fondo iždininkui St. 
Dabkui, 117 Springhurst Ave, To
ronto 3, Ont. Š. F. inf. P. L.

Ispanijos vynas teka 
per Europą

K. K. PATALAVICIUS

tekilota totai*
Prima Minister of Ontario

Praeitų metų vasarą prasidėjo 
Ispanijoje ispaniškojo vyno pro
pagandos vajus. Nereiškia, kad 
ispanai seniau nebūtų reklama
vę savo vyno, čia poetiškai va
dinamo “raudonuoju auksu”. Tik 
šiuo metu Ispanijos žemės pro
duktais daug daugiau rūpinama
si, negu seniau. Turistai, kurie 
yra lankę Ispaniją, žino, kad per
žengdami šio krašto sieną gauna 
ispanų vyną garsinančių propa
gandos lapelių. Užtat šį kraštą 
gausiai' lanką viso pasaulio turis
tai turi progos labai greit susipa
žinti su “raudonuoju auksu” po
pieriuje ir geresniu atveju — 
stikle. Norint dar plačiau susipa
žinti su Jerez, Malagos, Riojos ir 
kitais vynais Ispanijoje, užten
ka paskambinti telefonu Madride 
gyvenančiam garsiajam jų mece
natui Pedrui čikotei ar betkokiai 
žymesnei vyno sankrovai Ispani
jos sostinėje.

Kaip minėjau, pastaraisiais 2- 
3 metais ispanai pradėjo sparčiai 
garsinti savąjį vyną užsieniuose. 
Neseniai Paryžiuje buvo įkurtas 
ypatingas “Ispanijos Vyno Garsi
nimo Komitetas”. Jo tikslas — 
parodyti vietoje ispaniškojo vy
no skanumą ir nei kiek nema
žesnę vertę šalia prancūziškojo. 
Reikia pastebėti, kad iki šiol 
Prancūzijos vynas buvo laikomas 
geriausiu ir plačiausiai žinomas 
pasaulyje. Nemažai prie ispaniš
kojo vyno išgarsinimo prisidėjo 
milžiniškas Ispaniją pastaruoju 
dešimtmečiu aplankiusių turistų 
skaičius. Suprantama, patekę į 
simpatiškąjį saldaus vyno kraš
tą, užsieniečiai norom nenorom 
ne tik pakankamai jo išgeria, bet 
dar po bonką ar net kelias išsi
veža namo. Ypač daug ispaniško 
vynelio išgeria skandinavai, vo
kiečiai, anglai, amerikiečiai ir ki-k 
ti. Retas V. Vokietijos pilietis iš* 
Ispanijos išvažiuoja tuščiomis 
rankomis... šimtai tūkstančių 
vokiečių turistų iš čia išvažiuo
ja su keliomis bonkomis ispaniš-. 
kojo vyno. Amerikiečiai, skandi
navai, anglai irgi neatsilieka, lie
sa dėl Gibraltaro kivirčo anglai 
kurstomi nevažiuoti Ispanijon 
atostogų, bet kur tau! Jų šią žie
mą čia daugiau, negu betkada.

“Ispanijos Vyno Garsinimo Ko
mitetas” visokiausiais būdais 
stengiasi propaguoti savo vyną 
užsieniuose. Vien tik prancūzai

J

gėlės. Daug vietos ir padėlių.- 
Tenka pripažinti, kad prancūzai 
turi skonį ir savitą stilių, kuris 
gali žavėti ir tradicinės, ir moder
nios architektūros mėgėjus.

Grįžti į Paryžių buvo lengviau, 
nes didžioji dalis prancūzų patri- 
jotų buvo pavargusi ir išsiskirs
čiusi namo.

Rytą mus visus iš miego paža
dino dūdų orkestro garsai ir ark
lių kanopų kapsėjimas. Gatve 
prajojo raitųjų būrys. Padange 
praskrido taisyklingos eskadrilių 
figūros. Rimutis vienmarškinis iš
šoko pro duris į balkoną ir krykš
tavo. Jam raitininkų uniforma at
rodė ne iš šio pasaulio.

Painiava dėl automobilio
Kaip sutarta su Kopenhaga, iš 

anksto išėjom į tą įstaigą, kuri 
turėjo išduoti mūsų užsakytą 
Opelį. Deja, prasiveržti pro pary
žiečių minias vargiai bebuvo ga
lima. O reikėjo nueiti dar už 
Triumfo arkos. Tiesiai eiti nelei
do policija, tad sukom aplinkui 
ir vis reikalingo gatvės numerio 
neradom. Pasirodė, kad mums 
galva susisuko: mes vis tebejieš- 
kojom garažo Elizėjaus laukuose 
šiapus arkos, kai tikrumoje jis 
buvo kitoje jos pusėj. Ir tik gero
kai pavėlavę, suradom reikalingą 
įstaigą. Deja, visa Prancūzija 
šventė ir mūsų įstaiga buvo už
daryta, tad niekas negalėjo mums 
pavesti automobilį. Taip, viena 
kelionės diena lyg ir pražuvo. 
Ne tai, kad Paryžiuj ir tą dieną

vakarą. šias pasaulietiškas apei- 
, gas norėjom atlikti bičiulių Vens-

žiaus priemiestyje Maure. Mamai 
teko paguldyti vaikus ir juos sau
goti, tai tik mudu su broliu iš
važiavom. Maure nėra toli, bet 
jį vos buvo įmanoma pasiekti per 
porą valandų. Ir tu pataikyk man 
atsirasti Paryžiuj kaip tik pačiu 
triukšmingiausių laiku! Tik vie
na tokia diena ir yra Prancūzi
joj — liepos keturioliktoji, di
džioji tautinė šventė. Nieko nuos
tabaus, kad ir išvakarėse beveik 
kiekvienoj aikštėj matėsi pulkai 
nerimstančių žmonių. Sakytumei, 
prancūzai vėl Bastiliją puolė ir 
griovė — ištisą vakarą ir naktį.

Paryžiečiai tvirtina, kad yra 
dar viena gal net triukšmingesnė 
naktis. Tai naujųjų metų sutik
tuvės. Tada esą miestiečiai atsi
krato visų nereikalingų senienų, 
baldų, puodų, padargų ir t.t. Vis
ką išmeta pro langus į gatves, 
nors ir iš penkto augšto. Patar
tina tą naktį automobilius palikti 
užmiesty ir praeiviams po skry
bėle užsidėti pošalmę, kad apsi
saugojus galimos žalos. Bet tuo 
metu, sako, sunku užtikti blaivią 
galvą, o neblaiviai... niekas ne
kenkia.

Besileidžiant į centrą, žmonės 
vilnijo; gatvėse ir jauni, ir vyres
ni šūkavo, dainavo; grojo muzika 
ir poros šoko. Nepravažiuosi di
džiosiomis gatvėmis. Policija 
skirstė automobilius į siauras ša- 

' lutines gatveles, kuriomis pasisu
kioję. vėl atsiremdavom į kitą 
paiyžiečių masę, ir vėl klydinė- 
jom, stabčiojom. kol pagaliau iš- 
simušėm iš didžiojo Paryžiaus.

Gerokai po vidurnakčio pasie
kėm modernišką, ką tik pastaty
tą apartamentinį namą, kur mū
sų šeimininkai gyveno ir kasmė
nesine nuoma pirkosi savąjį bu
tą. Kambariu išplanavimas nau
joviškas: erdvus ir nevisai tai
syklingai stačiakampiškas. Į ga
lioną iš balkono pusės nusitiesia 
didoka cementinė lysvė, kur žie
mą vasarą žaliuoja puikiausios

įmano sena (tik ne amžiumi) pa-;,8- -T ••• V - ų n
Londone lėktuvo patarnautojos žįstama iš gimnazijos laikų, da- rezldencijoj, kuri yra Pary- 

mus pasodino į atskirą kajutę bar viena didžiųjų veikėju‘tarp 
lolrtniT/A nriolrv Pociinfnm arno- a_________________________x___ ? ___________________lėktuvo prieky. Pasijutom ame
rikoniškai. O gal mūsų bilietai 
buvo normalesni nei kitų ...

Kai žmona adresavo draugams 
pirmuosius atvirukus iš kelionės, 
aš varčiau londoniškį dienraštį. 
Užkliuvo dailios merginos foto
grafija pirmajame puslapy. Neat
simenu, ar ji buvo šokėja, ar ma
žosios scenos dainininkė, tik ži
nau, kad ji buvo sužeista eismo 
nelaimėje ir jos vardas buvo 
Gražina. Galimas daiktas, kad tai 
lietuvaitė Gražina.

Le Bourget aerodrome prancū
zų valdininkai visai nekreipė dė
mesio, ar ką nors vežame, ir tik 
pasus patikrino. Aerodromo au
tobusas jau laukė — turėjo vež
ti į Invalidų aikštės stotį. Teko 
nustebti, kad mūsų anglų kalba 
nėra tarptautinė. Autobuso šofe
ris, renkąs važtapinigius, nė vie
no žodžio neištarė angliškai, ir 
man teko klydinėti, kol tiksliai 
supratau, kiek reikia užsimokėti.

Prancūzija? — aš save klau
siau. Tai ta pati, kuri turėjo Ma
ginot liniją. Jinai moderniame 
kare mažai ką tereiškė. Viena ne
galėjo atsilaikyti prieš savo prie
šą. Vėliau prarado Indokiniją ir 
Alžeriją.

Prancūzija! — trykštančia ty
la bylotų man prancūzai. Europos 
širdis, kultūros bei civili
zacijos centras! O-lia-lia! De Gaul
le? Emigracinės prancūzų val
džios šulas, neturėjęs pajėgų iš
laisvinti savo krašto nuo vokiečių 
okupacijos? Prancūzams jis De 
Gaulle! Išlaisvintojas ir prancū
zų didybės simbolis!

įdomu, kad vienas Paryžiaus 
lietuvis mokėjo pagrįstai argu
mentuoti, jog amerikiečių nutep
liotas velnias (suprask, De Gaul
le) tikrovėje nėra toks suodi
nas...

Pasitiko mus p. Birutė šle- 
petytė-Venskuvienė su savo vy
ru inžinierium. Jinai — brolio ir

tautinėje moterų katalikių orga
nizacijoje; drauge su vyru daug 
kur atstovauja lietuviams. Jie 
buvo užsakę mums viešbutį, i ku
rį dabar reikėjo mums gabentis.

Kažkada grįžom namo iš Niu
jorko BALFo baliaus (dešimt as
menų) vienų automobiliu ir bijo
jom policijos, kad nesučiuptų ir 
nesurašytų protokolo už perkrau
tą važiavimą. Dabar nedidelis pa
ryžiečių Venskų automobilis su
talpino septynias dūšias, kol pa
siekėm Plaza Hotel. Mūsų laimei, 
Paryžiaus policija nebuvo akyles- 
nė už niujorkiškę.

Vakarų Europoj daugely vieš
bučių kokybė žymima žvaigždutė
mis, ir mūsiškis turėjo jų dveje
tą, tad skirtinas prie gerųjų rū
šies. (Žinovai aiškino, jog ketu- 
riažvaigždžiai viešbučiai esą to
kie -liuksusiniai, kad Amerikoj 
jų beveik nesą; trižvaigždžiai ly
gintini su pirmąja klase). Kam
bariuose ant durų iš vidaus buvo 
pažymėtos kainos, būtent, nusta
tytas minimumas, bet neaprėžtas 
maksimumas. Nereikia nė aiškin
ti, kad viešbučio vedėjas savo 
krašto nenuskriaudė. Nakvynė 
vienam asmeniui — už atskirą 
kambarį su vonia — kainavo apie 
9 dol., o kitas kambarys ketu
riems šeimos nariams su trim lo
vom, be vonios — apie 14 dol. 
Beje, už tą pačią kainą visiems 
priklausė ir pusryčiai.

Kas svarbiausia, nepaminėjau. 
Ogi mūsų viešbutis buvo istori
nis: praeity jame yra miegoję 
mūsų didieji diplomatai bei re
zistentai. Ir vieta čia labai gera. 
Už keleto blokų garsioji Elizė- 
jaus laukų alėja, o truputį augš- 
tėliau ir didžioji Triumfo arka. 
Tikėjomės, kad iš čia bus lengva 
pajusti Paryžiaus širdies pulsą.

Prancūzai Bastiliją tebepuola
Malonų susitikimą buvom su

tarę šampanu aplaistyti dar šį

■4

nebūtų įdomu. Blogai, kad mes kasmet išgeria per pusantro mi- 
negalėjom vykdyti savo plano ir lijono bonkų ispaniškojo vyno, 
atsidurti pusiaukelėj į Liurdą. j Daugiausia parduodama užsieniui

Kitą rytą, jau po tautinės Jerezo ir Malagos vyno. Dėlko is- 
šventės, nuėjau į tą pačią kopen- panai tik dabar suskubo garsinti 
haginio agento Paryžiuje įstaigą, vieną didžiausiųjų savo žemės 
Ir vėl mus užklupo staigmena: turtų? Du veiksniai čia turėtini 
išnuomotojo automobilio nėra- galvoje: prekybos santykių page- 
dom. Brolis detektyvo akimis rinimas su Europa ir Afrika ir 
žvalgėsi aplinkui, kol užkliuvo milžiniškas užsienio turistų ant- 
už kažkokio rakto ant augštos :—— —
snintos. Pasirodo, kad guvus ke
leivis iš Amerikos gali daugiau 
nusimanyti apie padėlius nei pa
tys įstaigos tarnautojai Tai ir
buvo mūsų Opelio rakt 

(Bus daugiau)

plūdis. Be to, privatūs ispanų vy
no gamintojai ir prekybininkai 
ėmė stipriau veržtis į užsienius. 
Tas pats įvyko ir kitose prekybos 
srityse. Ispanijos vyriausybė pas
taraisiais 5-6 metais irgi parodė 
nemažai iniciatyvos.



Žiburėliai!
£įjį.«mnsn» mažiesiems'

Laiškas "Žiburėliams"
Gerbiamieji,
Aš esu aštuonių metų. Man 

labai patinka skaityti “žiburė
lius”. Mano broliukas Linas yra 
septynių metų, o mano sesutė 
Daina yra keturių metų. Mes 
visi mokomės lietuviškai na
muose. Šiandien mano mamytė 
pasamdė man lietuvių kalbos 
mokytoją. Mano pareiga yra 
prižiūrėti, kad mes visi kalbėtu- 
mėm teisingai lietuviškai.

Aš iš Lietuvos esu gavusi 
daug knygų, o be jų turiu ir ši
tas knygas: “Aukso žąsis”, “Žeb- 
riuko nuotykiai miške”,

“Snaigių karalaitė”, “Senolės 
pasakos” ir “Milžinkapis”. La
bai prašau, ar jūs galėtumėte 
prisiųsti man dar neturimų 
knygų sąrašą — gal tėveliai nu
pirks vieną ar daugiau?

Mano mėgiamiausia programa 
yra “Fury” dėlto, kad iš tos 
programos galima pasimokyti 
daug gerų dalykų. Mano mamy
tė galvoja kad “Captain Kanga
roo” yra geriausia programa 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams, o “Fury” vyresniems 
vaikams.

Danguolė Laugalytė

Lopšinė Pirmaklasis
Danutė, mažytis Giedriukas 
Su angelu žaidžia lopšinę — 
Juos angelas laiko susupęs 
Ir glaudžia 
Švelniai apkabinęs.
Abu jie užmiršo pasaulį, 
Nes gera čia — 
Kaip pas mamytę — 
Tiek daugel žėruojančių 

saulių •
Net visas dangus jomis žydi.
Tik vieną saulutę 
Mažiausią 
Į žemę nuvežti paprašė — 
Gi angelas kelio neklausia — 
Saulutę abudu jie vežė.
Saulutę visi užkabino — 
Pavasaris grįžo namuose — 
Abu jie su angelu supas 
Supynėj berželio 
Ar uosio.

O. B. Audronė

Ei, Arūnai, ar tikėsi? 
Nemanau, kad tu atspėsi, 
Kiek metukų aš turiu? 
Aš esu jau — šešerių!
Pats jau moku apsirengti, 
Knygeles dailiai aplenkti, 
Prisisiūti sageles 
Nuvalyti rogeles.
Moku pats jau nusiprausti, 
Net mamos galiu neklausti — 
Savarankiškas esu 
Aš sakau tau iš tiesų!
Aš dar niekam nesigyriau — 
Iš Kregždutės I skyriaus 
Jau raides pažįstu aš — 
Ir didžiąsias ir mažas.
Moku žaisti, deklamuoti,
Į mokyklą nevėluoti, 
Keltis su Rainiu kartu. 
Kaip darai, Arūnai, tu?

A. Abr.

Ar ne perdaug frontų?
AL. GIMANTAS

Sofija ir Jonas Tumosa š. m. vasario 4 dieną mini sidabrinę vedybi
nio gyvenimo sukaktį

Musų šeštadieninės mokyklos vardas
Iš carinės Rusijos okupacijos 

laikų Valančius yra vienas iš 
didžiausių mūsų veikėjų. Lietu
va atiteko Rusijai per 1795 me
tų Lietuvos—Lenkijos padalini
mą. Rusai, norėdami surusinti 
žmones, atsiuntė į Lietuvą savo 
valdininkus. Okupantų vyriau
sybė visokiais būdais žmones 
vargino ir kankino. Rusinimas 
vyko net ir tikybos srity. Daug 
katalikų bažnyčių buvo atiduo
tos stačiatikiams" arba uždary
tos, nes jie manė, kad kunigai 
kursto žmones prieš rusų val
džią. Gyvenimas vis sunkėjo ir 
sunkėjo. Pagaliau visa Lietuva 
sukilo 1831 metais. Tą sukilimą 
numalšinus, įvyko kitas 1863 
metais.1 šis sukilimas irgi ne
pavyko ir sukilėliai buvo žiau
riai nubausti generalgubernato
riaus Muravjovo.

Pagaliau rusai uždraudžia 
spaudą 1864 m. Nebeleidžiama 
spausdinti lietuviškų knygų. 
Kad žmonės skaitytų rusiškas 
knygas, valdžia pradėjo siūlyti 
žmonėms veltui. Lietuviai, su
pratę kas dedasi, visokiais bū
dais kratėsi jų. Negalėdami sa
vo gimtinėj spausdinti sava kal
ba, pradėjo užsieny. Vyskupas 
M. Valančius pats pirmas pradė
jo spausdinti knygas Prūsuose. 
Iš ten knygnešiai slapta nešė 
jas per sieną, nepaisydami gre
siančio pavojaus. Kova už spau

dą tęsėsi 40 metų.
Vyskupas Motiejus Valančius 

uoliai veikė ne vien tik spauda, 
bet steigė prie parapijų mokyk
las ir rūpinosi blaivybe. Kai 
Muravjovas uždarė šias mokyk
las, jis ragino tėvus nepasiduoti 
ir namuose slapta mokyti. Mylė
damas lietuvius, jis parašė daug 
knygų ir ragino kitus irgi ra
šyti. Visokiais būdais jis kėlė 
žmonių dvasią ir tas išlaikė 
juos lietuviais.

Taip kaip Valančius carų lai
kais, taip ir mes šiais laikais 
turime stengtis išlaikyti savo 
tautiškumą svetimtaučių tarpe. 
Kalba yra vienas iš svarbiausių 
dalykų. Ir taisyklingos tos kal
bos galime išmokti tik liet, mo
kykloje.

Hamiltone Įsisteigusi 1949 m. 
lietuviška šeštadieninė mokykla 
pavadinta Vysk. M. Valančiaus 
vardu. Ji buvo pavadinta tuo 
vardu, kad Valančius būtų 
mums pavyzdys, kuris parodė^ 
ką reikia daryti tada, kai mūsų 
kalbos pražuvimui atsiranda pa
vojus.

Mirdamas jis paliko -savo tes
tamente šiuos reikšmingus žo
džius: “Norėčiau ir numiręs bū
ti jums naudingas”.

Dainora Juozapavičiūtė
Vysk. M. Valančiaus 

liet, šeštadieninė mokykla, X sk.
Hamilton, Ont.

Jonė Tumosaitė. Šiuo metu 
mokosi gimnazijoj Putname

ji Algis Tumosa, Toronto šeštadie
ninės mokyklos II skyr. mokinys

Nereikia būti karininku, kad 
suvoktum paprasčiausią tiesą, ku
rią supranta ir kiekvienas eilinis 
kareivis, jog betkuri kova gali 
būti sėkminga, teturint ribotas 
jėgas, tik kiek galint trumpesnio 
fronto bare. Prisimename praei
to karo pranešimus, kuriuose ne
kartą buvo kalbama, kad strate
giniais sumetimais, norint su
trumpinti fronto liniją, buvo at
sitraukta į naujas pozicijas. Tai 
gi, trumpinant fronto liniją...

Mūsų frontai — uždaviniai
Tokios mintys kyla bandant 

svarstyti bendrosios lietuviško
sios kovos įvairius variantus. Ko-j 
va, tiesa, plati ir įvairi — Tėvy
nėje ir išeivijoje. Skirtingi meto
dai, skirtinga strategija, nors 
tikslas, galima sakyti, vienodas. 
Jei sovietinamoje. Lietuvoje šian
dien tautiečiai stengiasi kovoti už 
savo tautos gyvybinį išlikimą, už 
norą pasirodyti svetimiesiems 
atėjūnams, kad lietuvis yra augš- 
tesnis, kultūringesnis, sumanes
nis ir darbštesnis, tautiškai susi
pratęs, tai išeivijoje tie visi už
daviniai yra kitokie. Tų uždavi
nių, tų frontų yra tiek daug, kad 
visai nejuokais jaučiamas perdi- 
delis išsiplėtimas, išsimėtymas, 
gi mūsų jėgos gana ribotos.

Daug priešų
Turėkime drąsos prisipažinti, 

kad kovojame ne tik prieš rusus, 
bet ir prieš vokiečius, lenkus, gu
dus, prieš nutautėjimą ir prieš...

giu. Be to, panašias pretenzijas į 
lietuviškąsias žemes reiškia ir gu
dai. Puolėme laiškais Vatikaną, 
pabandžius jam paliesti Lietuvos 
pasiuntinybės padėtį, siuntėme 
protesto pareiškimus dėl lietu
viškųjų Aušros Vartų atsiradimo 
lenkams skirtuose pašto ženkluo
se. Pastaruoju metu buvome ra
ginami gyvai ir skubiai reaguoti 
prieš sovietinio vadeivos atsilan
kymą pas Katalikų Bendrijos 
galvą. Budėjimas tautos reikalų 
sargyboje, aišku, būtinas. Čia 
dviejų nuomonių neturėtų būti. 
Bet būtų verta pagalvoti, ar tie 

i visi metodai, veiklos būdai tik
rai tinka ir ar gali atnešti mums 
pageidaujamus rezultatus? Ar 
kartais, savo tautai gero norėda
mi, nenuteikiame prieš save (kai- 
kuriais savo veiksmais) net ir to
kius autoritetus, kurių žodis, 
veiksmas ar mostas gali dabar 
ar ateityje prisidėti prie mūsų lū
kesčių, jei ir ne pilno, tai bent 
dalinio išsipildymo? Ar visada 
mums padės ir bus tinkamai su
prasti kaikurie mūsų protestai, 
na, kad ir tokiame Vatikane?

paprasta proga išleistų, jei ir ne 
seriją, tai bent porą pašto ženk
lų, na, kad ir su lietuviškaisiais 
Aušros Vartais ar panašiu moty
vu, sujungtu su atitinkamu užra
šu, skelbiančiu pasauliui, kad 
Lietuva 1918 m. atkūrė savo ne
priklausomą valstybę. To paties 
juk galima būtų prašyti ir Va
šingtone. Bet, tiesą sakant, po 
įvairių protesto laiškų ir telegra
mų, memorandumų įteikimo kaž
kaip lyg ir nedrąsu prašyti ma
lonės ...

Reakcija, kartais labai skubi ir 
efektyvi, yra būtina, gal net ir 
neatidėliotina. Gaila tik, kad ne
retu atveju tai neprisideda prie 
simpatijų sužadinimo ar naujų 
draugų suradimo. Reaguokime, 
protestuokime kur ir kada rei
kia, bet prieš tai bandykime kiek 
galint giliau persvarstyti visas 
esamas galimybes, kurios kar
tais gali nusverti mūsų nuotaikas 
emocijų apvaldymo linkme, ži
nant, kad gal ir labai netolimo
je ateity mums teks prašyti vie
nokios ar kitokios rūšies mostų, 
kaip tik iš tų pačių institucijų,

kad tarptautinėje politikoje daž
nai vienus ar kitus veiksmus le
mia ne eiliniai sentimentai, bet 
interesai, gal net ir įžiūrima nau
dą, bandymas pagerinti kenčian
čių būklę ir pan. Tokie žygiai, 
kad ir kaip mus jaudintų ar ne
patiktų, tikėkime, yra labai gerai 
apgalvoti, persvarstyti ir supla- 

Vatikaną. Tai dar neviskas — dar nuoti. Būta gal ir kitu, viešumo- 
galima būtų suminėti eilę frontų, je neskelbiamų motyvų.
bet jau ir dabar išvardintų pil
nai pakanka suprasti, kad tiks
las, tiesa, šventas, bet mūsų ko
vos sąjungininkų maža —' vis 
priešai ir priešai. Su vokiečiais, 
galvojame, sąskaitos dar nebaig
tos dėl Klaipėdos ir Rytprūsių, 
su lenkais, aišku, nerimstame dėl 
jų akiplėšiškumo Lietuvos sosti
nės Vilniaus iT jo krašto atžvil- kaną, kad tokia neeiline ir ne
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Svarbiau turėti draugų
Štai, artinasi 50-tosios- Lietu

vos nepriklausomybės metinės. 
Norėtume tą sukaktį paminėti ne 
vien tik savųjų tarpe. Būtų itin 
svarbu, kad ji kuo plačiau būtų 
paminėta ir pasaulyje. Laiko dar 
yra. Kodėl pvz. neprašyti Vati-

ryžę siųsti savo nepasitenkinimo 
pareiškimus.

Strateginiais sumetimais ban
dykime, kol galime, mažinti tų 
visų frontų skaičių. Būsime ir pa
jėgesni ir efektyvesni daugiau 
pastangų rodydami trumpesnia- 
me kovos ruože. Ilgėjančios fron
to linijos, dar vis naujų prietil
čių užėmimas gali turėti ,tik 
trumpalaikio džiaugsmo, nes ne
turint naujo ir didesnio užnuga
rio, stokojant naujų papildymu 
net ir laikiniai laimėjimai gali 
tapti pralaimėjimais. O ką jau 
bekalbėti apie galimą, gal net ir 
tikrą, mums taip reikalingų drau
gų nustojimą. Jie neperkami nei 
pinigais, nei viešais savojo pik
tumo prasiveržimais.

Naujos idėjos komunistinėj santvarkoj

Stambių mecenatų 
sidabrinė sukaktis

Yra sakoma, kad daugiau pa-!Lietuvių Fondui, $400 — “Var- 
siturintis žmogus darosi šykštes-po” chorui plokštelės išleidimo 

_• - • ... proga, $250 — Bendruomenei
vienos Vasario 16-sios proga, ke
lios šimtinės Toronto lietuviška
jai mokyklai. Be to, jiedu yra 
nuolatiniai “Tėviškės žiburių” 
ir kitos lietuviškosios spaudos 
rėmėjai. Savo vedybinės sukak
ties proga J. ir S. Tumosa abu

Toronto šeštadieninės mokyklos mokiniai vaidina Frankienės "Vai
kiukai — avinukai" Nuotr. S. Dabkaus

nis visuomeniniams reikalams. 
Malonu tačiau, kad yra ir išim
čių. Tokią išimtį sudaro preky
bininkai Jonas ir Sofija. Tumo
sa, švenčiantieji savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį.

Tvarkingo ir apsišvietusio Su
valkijos ūkininko sūnus (tėvas 
ūkininkas Lietuvoje prenumera
vo dienraštį) Jonas Tumosa nuo 
mažens krypo į ūkio sritį, tad 
Lietuvoje yra baigęs amatų mo
kyklą. Iki išvykimo į Vakarus 
dirbo “Lietūkyje”. Praleidęs, 
kaip ir daugelis, kelerius pokario 
metus Vokietijoje, susidomėjo to 
krašto ūkinio gyvenimo atgijimu 
ir vėliau Kanadoje įsijungė į vo
kiečių radijo firmos Nordmende 
atstovavimą. Firmos vadovybė 
greitai pastebėjo J. Tumosos pre
kybinius gabumus ir sudarė są
lygas likti vieninteliu tos firmos 
atstovu visai Kanadai. Tame 
versle jis tebėra iki šiol ir firmos 
metinę apyvartą pakėlė iki P/2 
milijono dolerių.

Vedęs dar Lietuvoje taip pat 
suvalkietę Sofiją Brazauskaitę, 
augina dviejų vaikų šeimą: duk
relė Jonė yra bebaigianti gimna
ziją Putname, o sūnus Algis — 
pradžios mokyklos mokinys.

Ilgas būtų sąrašas J. S. Tumo- 
sų aukų lietuviškiems reikalams, 
štai tik stambiosios: $1000 — 
Prisikėlimo parapijai Toronte, 
$1000 — “Draugo” romano pre
mijai 1963 m., $500 — Kanados

! sutiko būti Kanados lietuvių § 
šimtmečio leidinio anglų kalba 
mecenatais — paaukoti $1000. 
Taip pat yra pažadėję tūkstanti
nę pirmajam lietuviškam moko
majam filmui, jei tik jis būtų 
ruošiamas.

Sidabrinės vedybų sukakties 
proga sukaktuvininkus nuošir
džiai sveikiname ir kartu reiš
kiame padėką už jų nepaprastą 
duosnumą visuomeniniams lietu
vių reikalams. Ilgiausių ir sėk- 
mmgiausių.metų! A. R.

Laisvajame pasaulyje nedaug 
kas teatkreipė dėmesį į 1965 m. 
liepos mėn. Varšuvoje įvykusį 
Jacek Kurono ir Karol Modze
lewskio teismą. Vakarams šie du 
jauni Varšuvos universiteto dės
tytojai buvo nežinomi, o jų nu
sikaltimo lenkų spauda nepaskel
bė, pasitenkindama tik teismo 
sprendimu: J. Kuronas buvo nu
teistas kalėti 3 metus, K. Modze
lewskis — 3V2 metų. Mįsle liko 
prie teismo rūmų jaunimo suor
ganizuotos protesto demonstraci
jos ir sugiedotas “Internaciona
las”, sužinojus teismo nuospren
dį.

Antibiurokratinė revoliucija
Lenkų, išeivių mėnesinis žur

nalas “Kultūra” neseniai paskel
bė nuteistųjų parašytą memo
randumą, kurį slaptais keliais 
pavyko išvežti iš Lenkijos. Jis 

i skirtas kompartijos nariams, Var
šuvos universiteto studentams ir 
Komjaunimo Sąjungai, o jo pa
grindinė mintis — revoliucija 
prieš komunizmo biurokratus. 
Memorandumo autorių teigimu, 
dabartinė sistema nėra nei socia
listinė, nei pagaliau komunisti
nė, bet grynai biurokratinė. Nors 
Lenkiją valdo kompartijos įkurta 
Jungtinė Darbininkų Partija, dar
bo klasė neturi jokios įtakos jos 
daromiems sprendimams. Darbi
ninkai yra bejėgiai kovoje už sa
vo gerovę, nes jiems neleidžia-

munizmas. Jie sutinka, jog, labai! 
galimas dalykas, tada buvo rei
kalingas net ir stalininis teroras. 
Spartus pramonės vystymas ver
tė griebtis drastiškų priemonių, 
mažinti darbininkų uždarbį, įves
ti griežtą kontrolę. Kompartijos 
biurokratizmo krizė prasidėjo ta
da, kai pramonė jau buvo išug
dyta, o darbininko buities nie
kas net nemėgino pagerinti, šia
me laikotarpyje kompartija turė
jo iš pagrindų peržiūrėti planus 
ir pakreipti gamybą kasdieninių

lijono naujų darbų, kai tuo tarpu 
per tą laiką išaugs 2 milijonai 
naujų darbininkų. Išvada yra 
aiški ’— 500.000 negalės gauti 
darbo.

Kova tarp darbininkų ir 
biurokratų

J. Kuronas ir K. Modzelewskis 
memorandume siūlo vieną išeitį 
— darbo klasės revoliuciją prieš 
kompartijos biurokratus. Dabar
tinėje sistemoje yra dvi grupės, 
būtent, pertekliuje gyveną biu
rokratai ir skurstantys darbinin-

i vo gerovę, nes jiems neieiazia- 
o „ . . . .Ima įsteigti ju reikalus ginančiu
San Francisco mieste pasaky- organizaeiiu ‘

toje kalboje prekybos min. R. ® v J ‘‘ . v . ..
Winters ragino amerikiečius ir , ----- r
toliau investuoti savo dolerius uuomemmis, 
Kanadoje, nekreipiant dėmesio tręčdal| savo darbo laiko skiria 
i kritiku balsus, kurie kartais! minimalioms pragyvenimo sąly- 
pasigirsta Kanadoje. Šie jo žo- f0™ užsitikrinti, o kitus du trec- 
džiak matyt, turėjo tikslą nura- dabus sur?Ja dld,ysis kompartijos 
minti amerikiečius, kuriuos pas- sllbmas valdžios įstaigos, or- 
taruoju metu gerokai suerzino

Winters ragino amerikiečius ir J. Kurono ir K. Modzelewskio 
darbininkas tik

reikmenų linkme, kuri būtų pakratai ir SKursiamys aaromin- 
tenkinusi pagrindinius darbo • H?1: Pastarieji turi atimti valdžią v r .0. . 4X rxnwmfT ffOYYivna Tžmogaus poreikius. Deja, tai ne
buvo padaryta — darbo žmogus 
ir toliau liko užmirštas, atstum
tas, paniekintas.

J. Kurono ir K. Modzelewskio 
nuomone, toks kompartijos nesi
skaitymas su darbo žmogumi su
kėlė maištą 1953 m. liepos 17 d. 
R. Vokietijoje, streikus sovietų 
koncentracijos stovyklose, iššau
kė 1956 m. susikirtimą Poznanė
je, pirmąją priešbiurokratinę re
voliuciją Lenkijoje ir Vengrijo
je. Vengrų revoliuciją numalši
no ne tik sovietų tankai, bet ir 
visiškas šio krašto tarptautinis 
izoliavimas. Lenkija, išsikovojusi 
nuolaidų, užmiršo Vengriją, Če
koslovakija neišdrįso pajudėti, o 
pačioje Sovietų Sąjungoje revo
liucinė mintis dar nebuvo su
brendusi.

Biurokratizmas atsuko ragus
Komunistinį biurokratizmą Len

kijoje išgelbėjo kompartijos li-

TORONTO MIESTAS
Kalėdų dovanos
Aš manau, kad dovanų pasi

keitimas tarp šeimos narių yra 
palikimas Trijų Karalių, nešu
sių dovanas gimusiam Kūdikė
liui Jėzuliui. Čia ir yra klaustu
kas: kokia prasmė buvo seno
vėje švęsti Kalėdas? Ar gauti 
daug dovanų, ar susikaupti tar
pe artimųjų gimusiam Kūdikė
liui? šiandieną krautuvės per
pildytos gėrybėmis, muzika, vi
si skuba, tikras turgus. Niekas 
nepagalvoja apie tikrą prasmę. 
Ypač mums jauniems reikėtų 
rimtai pavartyti tuos gyvenimo 
lupus, vėl grįžti kiek galima 
prie paprastumo.

Laimutė Gaidauskaitė, 
Rodney šeštadieninės 

mokyklos mokinė

Mano klausimai
Buvo šalta diena, mano no

sis sušalo. Sniegas gulėjo ant 
žemės ir medžių. Namų stogai 
buvo apkloti sniego paklodė
mis. Ledukai kabėjo nuo me
džių, vanduo buvo sušalęs. Vai
kai važinėjo rogėmis nuo kalno 
viršūnės. Aš sėdėjau ant šlapio 
sniego ir galvojau. Kodėl Die
vas padarė sniegą? Kodėl vasa
rą? štai klausimai. Dar daugiau 
suradau kitokių klausimų. Ko
dėl Dievas sukūrė žmogų? Ko
kio gerumo jis? Visi žmonės ka
da nors taip pagalvoja, o aš da
bar, kai vaikai žaidė baltame 
sniege.

Rima Markeliūnaitė,
VIII sk., Toronto

Apima ir buvusius miestelius
FOREST HILL ir SWANSEA

1967 NEJUDOMO TURTO MOKESČIAI
Pagal savivaldybių įstatymą The Municipal Act ir nuostatą 
(By-Law) nr. 47-67, priimtą miesto tarybos 1967 m. sausio 18 
d., pirmieji trys mokėjimai 1967 m. nejudomo turto mokes
čių nustatyti:
Visam
mieste

__ ganizacijos dabartinį režimą 
W. Gordono grįžimas į ministe- haupsmanti propagandos apara- 
rių kabinetą. Jo tautinės ekono- ,^af.lu,0I?e.ne.’ Pobtme 
mijos idėja yra graži, bet prak- cpa, kaltintojai, teismai ir kale- 
tikoje neįgyvendinama mintis, ^1.m.a1.- Darbininkui lieka tik tru- 
nes Kanadai visada trūko ir te- Pmia}’ 0 du™os P331^0’ 
betrūksta kapitalo. bia kompartija. Tokia sistema

yra aiskus darbo žmogaus išnau
dojimas, visiškas nesiskaitymas 
su jo pagrindiniais poreikiais.

Biurokratijos krizė
Memorandumo autoriai patei

sina komunistinį biurokratizmą 
pirmaisiais pokario metais, kai 
kapitalizmą turėjo pakeisti ko-

TrečiasPirmas Antras
mokėjimas mokėjimas mokėjimas
vasario 15 balandžio 5 gegužės 24

Čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1967 m. mokesčių sąs
kaitą, pagal paskutinių 6 mėn. mokesčius praėjusiais metais. 
Sąskaitos mokesčių likučiui bus paruoštos apie šių metų vi
durį. Jos bus apmokamos taip pat per tris kartus. Tuo bū
du mokesčiai bus mokami per šešis kartus vietoj buvusių 
trijų. Dabartinis mokesčių išdėstymas duoda žymiai dau-

5.

Krašto apsaugos min. P. Hel- 
lyer spaudos konferencijoje pa
siūlė statyti naujus miestus ke
turiems milijonams gyventojų. 
Jų statybai būtų galima pasi
rinkti nederlingus žemės plotus 
prie Georgian įlankos ir krū
mokšniais apaugusias vietas 
Niagaros pusiasalyje, šis suma
nymas pareikalautų didelių lė
šų, bet, P. Hellyer teigimu, iš
spręstų dabartinį namų trūku
mą ir perdidelio miestų išsiplė
timo iškeliamas problemas. 
1975 m. apie 80% visų kanadie
čių gyvens miestuose. Naujam

(miestiečių antplūdžiui reikia 
pradėti ruoštis iš anksto.

iš biurokratų, perimti gamybą į 
savo rankas," sukurti naują eko
nominę, socialinę ir politinę sis
temą, kurios pagrindas būtų dar
bininkų demokratija. Memoran
dumo autoriai tiki, kad tokia re
voliucija yra neišvengiama, kad 
anksčiau ar vėliau ji turės įvyk
ti ir kad ją parems rusų, ukrai
niečių, vengrų, čekoslovakų dar
bo žmonės, nes ir tuose kraštuose 
viešpatauja kompartijų biurokra
tizmas.

J. Kuronas ir K. Modzelewskis 
atsisako betkokios pagalbos iš 
Vakarų — savo širdies gelmė
se jie lieka apie utopiją svajo
jančiais komunistais ir nenori, 
kad Lenkiją užvaldytų “kapita
listų monopoliai”. Reikalui esant, 
jie yra pasiryžę skelbti kovą ir 
Sovietų Sąjungai, ir Vakarams, o 
jų revoliucijos šūkis yra “Pasau
lio darbininkai, junkitės.” Sovie
tinės kompartijos šūkis, kaip ži- 

-J-J- _o___j. ___ r__ - nome, buvo ir tebėra “Visų šalių
bėralinis sparnas, sudaręs naują! proletarai, vienykitės”. Skirtu- 
vyriausybę ir sugebėjęs išlaikyti mas neatrodo didelis, bet jį išryš- 
mases atitinkamoje kontrolėje, kiną politiniai planai. Abu memo- 
Žmonės buvo patenkinti, palygin- randumo autoriai žada panaikinti 
ti, labai menkais laimėjimais — politinę miliciją, pašalinti dikta- 
kolchozų steigimo sustabdymu, turą, spaudos cenzūrą, grąžinti 
didesne individo iniciatyva ir vi- pilną žodžio laisvę, reguliariai 
sa eile pažadų ateičiai. Politinę kariuomenei palikti tik specialius 
įtampą kuriam laiku pašalino šu-'aviacijos, laivyno, raketų dali- 
tartis tarp Katalikų Bendrijos ir nius. Darbininkų demokratijos 
kompartijos. Deja, pažadai tik ir pagrindą sudarytų darbo žmonių 
liko pažadais. Kompartijos biuro-tarybos ir daugelio partijų sis- 
kratizmas, atgavęs prarastą lyg- tema. Seimas, pasak J. Kurono 
svarą, 1957 m. vėl griebėsi se- ir K. Modzelewskio, esąs nerei- 
nos linijos, išvaikydamas de- kalingas, nes rinkimų metu duo- 
monstrantus Varšuvoje, užgniauš- ti pažadai po rinkimų paprastai 
damas susisiekimo tarnautojų atsiduria šiukšlių dėžese. 
streiką Lodzėje, grąžindamas j Nenuostabu, kad Lenkijos 
griežtą spaudos cenzūrą, o vė- kompartija memorandumo auto- 
liau atsisukdamas ir prieš Kata- rių bylą sprendė už uždarų du- 
likų Bendriją. Viskas grįžo į se-jrų ir apie ją nieko nerašė spau- 
nas diktatūrinio biurokratizmo doje, nes jų iškeltos minyts iš tik- 
vėžes. Ekonominiai ištekliai bu-rųjų buvo didelis smūgis kom- 
vo išsemti, pažadėtos reformos partijos biurokratams bei jų va- 
neįgyvendintos. Lenkijai vėl gre-Įdams. Abu nuteistieji yra jauno- 
sia ekonominė krizė, kuri kartu sios kartos atstovai, išaugę ir iš
yra ir visos dabartinės sistemos simokslinę komunizmo įtakoje. K. 
krizė. Sekančių penkerių metų Modzelewskis yra pirmojo kom- 
laikotarpyje kompartijos biuro- partijos užsienių reikalų minis 
kratai numato parūpinti mi- terio sūnus. V. Kst.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt. '

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Ps.D.R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVWEJE
ŽURNALAS JAUNIMUI formą apipavidalina tekintojos Ge-
Balandžio mėu. Kaune bus prade- ™ Padleckienė, Vladislava Paulai- 

tas leisti jaunimo užpildomas ir jau- Uenė’ Aldona Norkiene, detales ŠU- 
fuoja Done Norkiene, Petre Gražie
nė ir Afrozina Kairienė. Meistro pa
vaduotojo Kosto Kryžausko teigimu, 
kaklo vėrinys “Daina” yra gerai ŽL 
nomas Paryžiuje, o suvenyras “Prie 
šaltinėlio” jau pasiekė Japoniją. Iš 
kitų dirbinių minėtini: “Drugelis”, 
“Palangos Juzė”, kaklo vėrinys 
“Rusnė”, suvenyrai “Jieva”, “Onu
tė”, “O-lia-lia”, “Ašara”. Paruoštas 
detales montuoja Kazė Silevičienė. 
“Dailės” gintaro gaminiai siunčia
mi į Maskvą, Paryžių, Leipcigą ir 
Tokijo. Naujos paklausos tikimasi 
susilaukti Montrealyje įvykstančio
je pasaulinėje parodoje.

KAUNO NAUJAGIMIAI
Gruodžio 18 d. Kauno civilinės 

metrikacijos skyriuje 4.00(Muoju 
naujagimiu buvo užregistruota pre
kybos darbuotojų Rudžių dukrelė 
Ingrida. Taigi, 1966 m. Kauno gy- 

dinti daugiau jų kūrybos pavyzdžių, ventojai susilaukė virš 4.900 nau- 
Antra, konkrečiau ir giliau kalbėti jagimių. 
apie reakcinės ideologijos įsikūniji* 
mą literatūros ir meno, kultūros 
reiškiniuose, plačiau pasakoti apie 
buržuazinę filosofiją ir estetiką...” 
Taigi, tegyvuoja komunistinė propa
ganda!

nimai skiriamas žurnalas “Nemu
nas”, kurio vyr. redaktoriaus kėdė 
teko Ant. DrilingaL Kalbėdamas apie 
naujojo žurnalo kryptį, busimasis 
redaktorius samprotauja: “... Juk 
ne paslaptis, kad dar silpnai pažįs
tame mūsų draugiškų socializmo ša
lių rašytojus, menininkus. Dar blo
giau, kad daugelis dalykų, kurie pa
saulyje populiarūs ir visiems žino
mi, mums kartais tampa uždraustu 
vaisiumi, apie kurį kalbama pakuž
domis. Kadangi to “uždrausto vai
siaus” niekas nečiupinėjo savo ran
komis, kartais susidaro klaidinga ir, 
deja, mums nenaudinga nuomonė 
apie jį...” šie žodžiai liudytų rim
tą redaktoriaus žvilgsnį, jeigu jis 
nebūtų pradėjęs aiškinti: “Jaunimą 
reikia supažindinti, visų pirma, su 
kapitalistinio užsienio pažangiaisiais 
literatūros ir meno atstovais, spaus-

LIETUVIŠKAS MIDUS
Stakliškėse, Prienų rajone, veikia 

lietuviško midaus gamykla, vadovau
jama technologo Aleksandro Sinke
vičiaus. Jos gaminiai eksportuojami 
į užsienio kraštus, bet jų beveik 
neįmanoma gauti Lietuvoje. Gamyk
la įsikūrusi senuose pastatuose, 
primenančiuose daržines, apleista, 
neaprūpinta techniniais įrenginiais. 
Parodose A. Sinkevičiaus lietuviškas 
midus susilaukdavo lankytojų pa
gyrimo, nors stambesnių Įmonių at
stovai jo pavyzdžius-stengdavosi pa

J. A. Valstybės
MARIJA ABRA1T1ENĖ N. Metu 

išvakarės! iš Marijampolės atskrido 
į Čikagą pas dukrą Stasę Kriauče- 
liūnienę. “Draugo” redaktoriui ji

Dalis publikos šiemetinimae "Tėviškės Žiburių" spaudos baliuje sceninės programos metu 
Nuotr. B. Tarvydo

Didysis kaukiu balius
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LIETUVIAI l’ASAUI VII:

INŽ. LTN. ROMAS CEJAUSKAS, 
omahietis, vykdo vyriausios ameri
kiečių karo būstinės statybas.

MONTREALIO PARODAI
Į pasaulinę parodą Montrealyje 

‘ išsiųstas interferometras, skirtas ul
tragarso greičiui skysčiuose matuo
ti, kuris galutinius matavimų rezul
tatus iš karto parodo skaičiumi Nau* 
jąjį aparatą sukūrė Kauno politech
nikos ultragarso laboratorijos moks
linis vadovas, fizikos - matematikos šalinti iš parodų salių. Praėjusį pa
mokslų kandidatas E. Jaronis, vyr. *' vasarį speciali komisija iš Vilniaus 
inž. A. Voleišis ir aspirantas R/ ži- sustabdė Stakliškių midaus pardavi- 
linskas. mą, nutarusi, kad bonkos turi bū-

UGONINĖ ANTAKALNYJE ti uždaromos ne skardiniais, bet na- 
Valstybinė komisija priėmė Vii* Graliais kamščiais, kurių įmone ne

niaus Antakalnyje naująjį klinikinės 8^1i gauti Komisijos akte taipgi bu
vo konstatuota, kad miduje esąs per- 
didelis alkoholio ir cukringumo svy
ravimas. Nuo to laiko lietuviško mi
daus gamyba yra nutraukta, darbi
ninkai negauna algų, įmonė merdė
ja. Jos likimui aprtarti neseniai 
Vilniuje buvo sušauktas posėdis, ku
riame dalyvavo prekybos min. A. 
Mikutis, Lietkoopsąjungos valdybos 
pirm. A. Jankauskas, valstybinės 
prekybos ir prekių kokybės tikrini
mo valdybos viršininkė J. Urbonie
nė, Prienų kompartijos sekr. A. Vin- 
dašius ir gamyklos direktorius A. 
Sinkevičius. Laimėjo lietuviškas mi
dus — nutarta leisti naudoti skardi
nius kamščius, patvirtinti naujas al
koholio ir cukringumo normas. Ga
myklos savininkas Lietkoopsąjunga^ 
pažadėjo pastatyti naujas patalpas 
ir parūpinti šiuolaikines technikos 
priemones.

50.000 “SNAIGIŲ”
Visoje Sovietų Sąjungoje yra po

puliarus buitinis šaldytuvas “Snai
gė”, kurį gamina Alytaus šaldytuvų 
gamykla. Lig šiol buvo gaminami 
du “Snaigės” modeliai: vienas pa
dengtas nitroemale, kitas — fanera.

vasario 4, šeštadieni
JAUNIMO CENTRE, HAMILTONE

* Gaivinantis bufetas su gerais 
užkandžiais

• Kaukės, premijos, gera muzika

Turtinga loterija, laimės staliukai 
ir kiti įvairumai 
Pradžia 7 vai. vak.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS HAMILTONO IR KITŲ KOLONIJŲ LIETUVIUS GAU

ligoninės pastatą, kurio projektą bu
vo paruošę architektai E. Chlomaus* 
kas, Z. Liandzbergis ir konstrukto
rius H. Karvelis. Naujoji ligoninė, 
E. Chlomausko teiginiu, galės iš kar
to gydyti 500 pacientų, turės tera
pinius ir chirurginius skyrius, gydo
muosius kabinetus, dešimt operaci
nių. Vienam, dviem ir penkiem ligo
niam skirtos palatos visos esančios 
pietinėje pastato pusėje, turinčios 
balkonus, deguonies tiekimo linijas, 
telefonini ryšį su budinčiuoju postu. 
Specialistams ruošti ligoninėje įreng
tos auditorijos ir dėstytojų kamba
riai. Pastato fasadą puošia dail. V. 
Kisarausko mozaikinė freska, vidų 
dekoruos daiL O. Kreivytė.

KAUNO ĮMONĖS ŠIMTMETIS
Kauno “Pergalės” gamykla (buv. 

brolių Tilmansų) šiemet mini 100 
m. sukaktį. “Tiesos” korespondentų 
J. Kerčio ir P. Mikuckio pranešimu, 
archyvuose rastas raštas liudija, jog 
anuometinę vinių ir sraigtų gamyk
lą 1867 m. pastatė pirklys D. šere- 
ševskis, o Richardas ir Kurtas Til- 
mansai perėmė 1893 m. Jie įmonės 
darbą praplėtė, pastatydami geležies
valcavimo ir vielos tempimo skyrių. Tokių “Snaigių” gamykla išleido į 
Didžioji rašinio dalis skiriama komu
nistinei propagandai — darbininkų 
devoliucinei veiklai, tariamiems įmo
nės sunkumams Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo metais, dabartinei 
pažangai. “Pergalė” turinti naujus 
pastatus, gaminanti sudėtingus me
chanizmus laivams, darbininkai ne
galį atsidžiaugti gamyklos pastatytų 
gyvenamųjų namų kvartalu.

GINTARO DAILINTOJAI
Palangos centre yra įsikūręs Klai

pėdos “Dailės” kombinato gintaro 
apdirbimo skyrius. Didžioji žaliavos 
dalis gintaro dirbiniams — apie 8-9 
tonas kasmet — gaunama iš gintaro 
kasyklų Sambijos pusiasalyje, Kara
liaučiaus srityje. Pirmiausia ji pa
tenka į rūšiuotojų rankas, kurie ži
no apie 250 gintaro žaliavos rūšių 
ir kuriems žaliavą tenka skirstyti 
pagal spalvą, dydį, formą bei paskir
tį. Projektus gintaro dirbiniams pa
ruošia dailininkai Albina Vertulienė, 
Elena Augaitytė, Julius Vertulis. 
Gintaro pjaustytojais dirba meistrai 
Jonas Knizelis ir Vincas Songaila,

SIAI ATSILANKYTI. NESIGAILĖSITE!
ŠEŠTADIENINĖS PRADŽIOS MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS

S HAMILTON

apyvartą jau 50.000. Gamyklos labo
ratorijoje neseniai buvo išbandyta 
naujoji “Snaigė-3M”, kurią sukūrė 
Vilniaus “Elfos” biuro konstrukto
riai, naujam modeliui pritaikydami 
stiklo plastiką ir tuo beveik pusiau 
sumažindami “Snaigės” 80 kg svo
rį. šaldytuvas atrodo tokio paties 
dydžio, bet iš tikrųjų yra talpesnis 
trimis litrais, čia taipgi daug dar
bo yra įdėję gamyklos tarnautojai: 
vyr. inž. K. Paškevičius, inž. R. Pau
lauskas, inž. J. Novickis, technikai 
— L. Cinelis, A. Jasonis.

TAMSUS VABALNINKAS
Vabalninkietis S. Rakšnaitis “Tie

soje” pasakoja: “Vabalninko mies-- 
te tik porą kartų per metus visose 
gatvėse užžiebiamos visos elektros 
lempos. Paprastai daugelis gatvių 
skęsta tamsoje..Biržų rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas A. Krikščiukas prisipaži
no, kad ši pastaba nesanti iš piršto 
išlaužta, bet dabar jau bus šviesu, 
nes Vabalninko vadovams buvo įsa
kyta apsišviesti. V. Kst.

TRADICINĮ BLYNŲ BALIŲ ren
gia kat. moterų skyriaus valdyba va
sario 7, antradienį, 7 v.v., Jaunimo 
Centre. Nuoširdžiai kviečiame visus 
apsilankyti; būsite pavaišinti vėda
rais, kugeliais, blynais ir kt. skanu
mynais bei kavute. Veiks bufetas. 
Gros gera muzika, taip pat bus ir lai
mės staliukai, kurių vieną pažadėjo 
s vyriaus d v. vadas mons. dr. J. Ta- 
daraųskas. Tad iki malonaus pasima
tymo! Valdyba

KLK MOTERŲ DR-JOS vietinio sky
riaus posėdis įvyko sausio 15 d. kle
bonijoj, dalyvaujant visoms valdybos 
narėms; čia buvo aptartas Užgavėnių 
blynų baliaus ruošimas ir ateities veik
la. Po posėdžio buvome labai nuošir
džiai ir skaniai pavaišintos.

Kat. moterų skyriaus valdybos na
rė D. Babinienė baigia atgaivinti liet, 
saleziečių gimnazijai remti būrelį.

Sekr.

14 d. nutarė metiniam narių susirin
kimui siūlyti 5% dividendo už šėrus, 
laikytus bankelyje per 1966 m.

Bankelio metinis narių susirinkimas 
— 1967 m. vasario 25, šeštadienį, 4.30 
v.p.p. AV parapijos salėje. Bus svars
toma — pelno paskirstymas ir kiti 
reikalai, renkami papildomieji parei
gūnai. Prašomi visi nariai dalyvauti sa
vųjų reikalų svarstyme ir sprendime. 
Visiems nariams dar prieš susirinki
mą bus išsiuntinėti kvietimai su at
spausdinta darbotvarke, balansu, apy
skaitomis bei pranešimais. St. J. D.

na pradės statyti prekybinį komplek
są už 24 mil. dol. LN reik. ved. St. 
Bakšys tą žinią patyrė per CHIQ ra
dijo stotį ir pas atsakingus miesto 
pareigūnus. Jeigu ši žinia taps tik
rove, LN reik. ved. mano, kad metinis 
pelnas iš LN sklypo labai padidės ir 
jo vertė pakils nuo 40-50 tūkst. dol. 
iki pusės milijono.

VANCOUVER, B.C
LAIŠKAS TAUTIEČIAMS. Kun. J. 

Vaišnys, SJ, pagyvenęs Vankuveryje 
keletą savaičių, ryžtasi atgaivinti lie
tuvių koloniją. Jis išsiuntinėjo lietu
viams laišką, kuriame sako, kad “šią 
gražią lietuvių koloniją reikia gelbė
ti. Ji nėrą didelė, todėl čia negali 

" būti jokio skaldymosi ir jokios tarpu- 
savės kovos. Negali čia būti jokio 
žmonių rūšiąvimo i pirmiau ir vėliau 
atvykusius, j inteligentus ir neinteli- 
gentus. Visi turi būti vieningi, visi 
turi vieni kitus gerbti ir mylėti, nes 
visi esame lietuviai, kovoją už tuos 
pačius kilnius idealus.” Vasario 5, 
sekmadienį, 1 v. p.p., šv. Vicento li
goninės auditorijoj (33rd Avė a. 
Heather St) kun. J. Vaišnys kviečia 
platų visų Br. Kolumbijos lietuvių pa
sitarimą, nuo kurio priklausys toli
mesnė Vankuverio liet kolonijos atei
tis. Nuo sausio 29 d. pradėtos lietu
viškos pamaldos šv. Vincento ligoni
nės koplyčioje (II augšte) kas sek
madienį 12 vai. Visi lietuviai kviečia
mi jose dalyvauti. Anglai dalyvauja 
savo pamaldose, o lietuviai — lietu
viškose. Vietos arkivyskupas lietu
viams labai palankus ir jeigu jie gau
siai dalyvaus pamaldose, galima bus

ATITAISYMAS. “Tž” 3 nr. žinioje 
apie parapijos veiklą sukeistos dvi ei
lutės, kurios pakeitė prasmę. Turėjo 
būti: “Sparčiai ruošiamasi Vasaros 16 
minėjimams Hamiltone ir St. Catha
rines. Numatyta ruošti choro paren
gimą — šokius balandžio 1 d. Jauni
mo Centro salėje ...”

BANKELIS “TALKA” užbaigė 1966 
metus, pasiekdamas $1,181,336.74 ba
lansą. Tuo buvo pasiektas ir perženg
tas vieno milijono dol. balansas. Per 
12 veiklos metų šis paūgėjimas yra 
pats didžiausias ir stambiausias — 
$229,000, lyginant su praeitais me
tais. Padidėjo ir išduotų paskolų su
mos, nes asmeninės paskolos sudaro 
jau S 456,906.26, o nekilnojamo tur
to — pirmųjų mortgičių $479,541.67. 
Iš viso yra išskolinta $936,447.93. Gry
nais pinigais banke turėta $76,027.00. 
Apie $100,000 kartu su garantijos fon
du yra laikoma Toronte, Ontario Cre
dit Union lygoje. Padidėjo ir banke
lio turtas: nupirkta adresografo maši
na, kuri 
tinėjant 
mus.

Narių
paaugo iki 1013. Priimta 130 naujų na
rių, bet buvo nubyrėjimų, nes išstojo 
34 asmenys, buvo pašalinti 4 ir mirė 
8. Iš viso nustota 46 narių. Praeitais 
metais mirė net 8 nariai.

Narių šėrai išaugo iki $850,961.10, 
o depozitai — iki $247,406.36. Gryno 
pelno gauta $47,698.10. Iš tos sumos 
20% eis į garantijos fondą, o likusi 
suma turės būti paskirta narių šėrų 
dividentui ir kitiems reikalams. Ban-

buvo labai reikalinga siun- 
nariams laiškus ir praneši-suorganizuoti ir savą parapiją, ir 

Liet. Namus su koplyčia. Laiške kun. 
J. Vaikšnys rašo: “Kaikurie vis mėgi
na aiškinti, kad daugiau žmonių ir 
negali ateiti, nes Vankuveryje yra tik 
kelios dešimtys lietuviškų šeimų. Tuo 
aiškinimu gal aš būčiau patikėjęs prieš 
kelis mėnesius, bet negaliu tikėti da
bar, nes jau patikrinome turimus ad
resus ir pamatėme, kad tik Vanku
verio mieste, neskaitant tolimesnių 
apylinkių, yra apie 150 lietuviškų šei
mų. Tad jau mažiausia 100 žmonių ga
lėtų sekmadienį ateiti į bažnyčią.”

Vankuveriečiai šiuo metu turi pui- __________ _________|_____
kią progą atsigauti, susiburti ir įsteig- kelio valdyba savo posėdyje sausio 
ti savo židinį, kaip tai padarė nedi
delės lietuvių kolonijos Windsore ir 
Londone atvykus saviem kunigam. Jos 
ir šiandieną gražiai gyvuoja. Kun. J. 
Vaišnys, SJ, yra buvęs Čikagoje lei
džiamo žurnalo redaktorius, žymus re
kolekcijų vedėjas, skautų ir kitų or
ganizacijų veikėjas, kurį laiką dirbęs 
Montrealyje. Visi vankuveriečiai turė
tų ateiti jam į talką, nes tai bene 
paskutinė proga vankuveriečiams su
siburti ir atsistoti lygiomis su kitomis 
tautinėmis grupėmis. Kun. X Valinio 
adresas: 7801 Argyle St. Vancouver 

15„ B.C, tel 321-1514. Kėe.

skaičius per praeitus metus

APYLINKĖS VALDYBOS POSĖDY
JE pirm. J. Krištolaitis pasidžiaugė 
valdybos narių bendradarbiavimu; 
vieton neveikliųjų pakviesti valdybon 
kandidatai. Iš pirmininko pranešimo 
paaiškėjo, kad N. Metų sutikime da
lyvavo 234 ir 19 studentų; ypač trū
ko talkininkų darbo tarnybai. Išreikš
ta padėka talkinusiems: p.p. Vindašie-

SUSIDOMĖJIMAS LN REIKALAIS j nei, Juozapavičienei, Babickienei, Vo- 
Po mano pirmojo straipsnio šiuo lungienei, Enskaitienei, Vasiliauskie- 

reikalu pasirodymo du lietuviai iš To- nei> Pnmskutei, šiuliui, Bungardai, 
ronto specialiai atvyko^ į Hamiltona, Kažemėkiui, Zaukai, Žiobai. Solidaru- 
apžiūrėjo Deltą ir pasiūlė be atlygi- inaš« rinkimas eina lėtai. Rin- 
nimo savo profesinę pagalbą: paruoš
ti LN narių susirinkimui realų ir vaiz
dų planą, ką galėtumėm įrengti iš 
krautuvių ir rūsių King g-vėje ir kiek 
tas apytikriai kainuotų. Visa eilė tau
tiečių telefonu ir asmeniškai išreiškė 
savo pasitenkinimą keltomis 
nyje mintimis, o LN narys 
nius iš Toronto rašo:

straips-
P. Jau-

pakilu-“ ... nuosavybių kainos yra 
sios, kyla ir dar kils. Tad koks gi 
reikalas parduoti už tokią kainą! O jei 
ir parduoti, tai reikia rasti pirkėją 
tinkamą... Reikėtų daryti viską, kad 
pastatai būtų išlaikyti iki tinkamo 
laiko, kada juos bus galima panau
doti turimiems projektams.”

Maloniai prašau LN narius ir visus 
tautiečius parašyti savo mintis apie 
LN Hamiltone ir man prisiųsti šiuo 
adresu: 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont '

St Bakšys,
HLN v-bos reikalų vedėjas

ŽŪKLAUTOJI IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS vasario 5 d. ruošia “steak’ų” 
šaudymo varžybas. Bus šaudoma į 
skr. lėkšteles ir į taikinius. Varžybos 
bus pravestos klubo šaudykloje ir 
truks iki sutemų, šaudymo mėgėjai 
kviečiami dalyvauti.

Metinis "Zuikių” balius praėjo la
bai sėkmingai ir sutraukė rekordinį 
skaičių dalyvių. Klubo valdyba dėkoja 
kolonijos rangovams A. šilinskui, A. 
Liaukui ir “Concession” garažo savi
ninkams P. Armonui ir Z. Bolskiui už 
paaukotus laimės staliukus, V. Luko
šienei už bufeto paruošimą, tautie
čiams už paaukotus loterijai fantus ir 
visiems, pirisdėjusiems prie baliaus 
pasisekimo. Klubo valdyba

MIESTO CENTRE netoli LN sklypo 
(2 min. ėjimo) š.m. pabaigoje Frisi-

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

kėjai prašomi atsiskaityti iki vasario 
4 d. Vasario 16 minėjimas — vasa
rio 19 d. Jaunimo Centre. Pamaldose 
A V bažnyčioje 11 v.r. organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavomis ir 
uniformomis. Pageidaujamas dalyva
vimas visos šeštad. mokyklos. Pagrin
dinis kalbėtojas — dr. A. Damušis 
iš Detroito. Meninėje dalyje, šalia vie
tiniu pajėgų, dalyvaus sol. J. Liusti- 
kaitė. 1968 m. kaukių baliaus rengi
mas pavestas Tautos Fondo skyriui. 
Kanados šeštad. mokyklų mokytojų 
suvažiavimas įvyks Hamiltone šį pa
vasarį. Apylinkės v-bos sekretorium 
pakviestas V. Pašilys.

SKAUTAI vasario 5 d. ruošia iškil
mingą sueigą bei Vasario 16 minėjimą. 
Sueiga įvyks punktualiai 3 v.p.p. Po jos 
lituanistinis konkursas. Laukiam sve
čių iš Delhi ir kitur. Tikim, kad ne 
tik skautų tėvai, bet ir kiti tautiečiai 
atsilankys. Lauksim visų. A. V.

San Francisco, Calif.
SOL. ADELĖ DRUKTENYĖ pra

džiugino savo dainų rečitaliu pusant
ro šimto lietuvių koloniją sausio 21 
d. Tai buvo pirmas platesnio masto 
jaunos solistės pasirodymas lietuvių 
tarpe — maloni staigmena S. Fran
cisco tautiečiams.

nį puošia lietuviškas Vytis, teikiąs 
drąsos ir ryžto pavojaus valandomis. 
Skraidyti tenka šešias dienas į savai
tę, nepaisant karščių ir priešo kul
kų. Laiškus namiškiams Itn. E. Pau
lauskas rašo lietuviškai. Jo sesuo

suteikė smulkesnių žinių apie Kap- Sigutė iš Lietuvos atvyko 1960 m. 
suku pavadintą dabartinę Marijam
polę. Kareivinėse yra rusų įgula, bet 
ji beveik nebendrauja su vietiniais 
gyventojais. Bažnyčioje pamaldos
laikomos, tačiau varpai skamba tik Argentina 
per didžiąsias šventes. Vaikams ne
leidžiama patarnauti Mišioms, ir ši 
pareiga tenka suaugusiems. Jauni
mas tebėra lietuviškas — dainuoja 
tik lietuviškas dainas. Bažnyčios tu
ri mokėti didelius mokesčius, bet 
tikintieji juos suaukoja. Marijampo
lės bažnyčią lanko didelis skaičius 
jaunimo. “Amerikos Balso” žmonės 
klauso viešai, nes jo laidos dabar 
nėra trukdomos. Marijampolės apy
linkėse lietuvaitės retai teišteka už 
rusu. Mieste gyvena vienas karo me- . , v , . ,
tu sužeistas kunigas, kuris verčiasi dau® ,suraus _Vande^ 
laikrodžių taisymu. Mišias jis atna
šauja savo bute.

Į IV P. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESĄ išvyko vysk. V. Briz- 
gys, kuris vėliau planuoja aplanky
ti ir kitas lietuvių kolonijas, teikti 
Sutvirtinimo sakramentą jaunie
siems lietuviukams. Kongrese taip
gi dalyvauja PLB valdybos atsto
vai — vykd. vicepirm. SL Barzdu- 
kas ir sekr. M. Lenkauskienė, į Ar
gentiną išvykusi su vyru dr. E. Len
kausku. SL Barzdukas pokongresi- 
nėje kelionėje susitiks su Urugva
jaus, Brazilijos, Kolumbijos ir Ve- 
necuelos lietuviais. Į jaunimo sto
vyklą Buenos Aires išvyko Čikagos 
jaunimo kongreso buvęs pirm. Al
gis Zaparackas, Danguolė Markutė, 
Dalia Tallat-Kelpšaitė ir eilė kitų 
JAV jaunimo atstovų.

ČIKAGOS TELEVIZIJOS lietuviš- 
kos programos atstovams Klevelan- 
do burmistras Ralph Locher pareiš
kė: “Lietuvių viešas pasireiškimas 
yra svarbus ne tik lietuviams, bet 
taip pat ir didelis įnašas į bendra 
šio miesto kultūrinį gyvenimą. Lie
tuvių kultūriniai vientai, kaip Čiur
lionio Ansamblis, tautinių šokių gru
pės bei pavieniai kultūrininkai yra 
gerai žinomi visai Klevelando visuo
menei ir yra svarbi dalis viso miesto 
kultūrinio judėjimo. Klevelando Tau
tų Dienoje lietuviai bene geriausiai 
reprenzentuoja savo tautos kultūrą 
bei tautinį meną...” Burmistras 
taipgi džiaugėsi lietuviškojo jauni
mo veikla ir reiškė viltį, kad Lietuva 
atgaus nepriklausomybę.

Australija
STUDIJAS SIDNĖJAUS UNIVER- 

SITETE baigė ir inžinieriaus dip
lomus gavo du jauni lietuviai — 
Vladas Vačiurgis ir Algis Jonušas. 
Studijų metu A. Jonušas domėjosi 
dziudo imtynėmis ir buvo visų Aust
ralijos un-tų čempijonu pussunkiame 
svoryje.

LIETUVIŲ STUDENTŲ KORPO
RACIJA “ROMUVA” atgaivinta 
Australijoj. Balys Auginąs, Henrikas 
Kaladė, Kazys Kemežys, Antanas 
Krausas, Liudas Martinkus, Pranas 
Matiukas, Stasys Stankūnavičius, Al
bertas Zubras ir Henrikas žemelis 
kreipiasi į po platų pasaulį išblašky
tuosius romuviečius prašydami juos 
atsiliepti. Atsiliepę galės gauti pla
čių informacijų apie Romuvos veik
lą, nuotraukų adresų, juostelių, ke
purių, ženkliukų ir Lt. Rašykite šiuo 
adresu: Stasys Stankūnavičius, 4 
Cooinda Court, Mount Waverley, 
Vic., Australia.

Pietų Vietnamas
LTN. EDMUNDAS PAULAUS-

KVIRINAS RUNIMAS, turįs gita
rų dirbtuvę Buenos Aires, laimėjo 
70.000 pezų premiją Tukumano pa
rodoje už savo darbo gitarą. Pre
mijos atsiimti į Tukumaną buvo nu
vykęs su žmona Elena Kolaityte ir 
dukra Danute. Apie jo laimėjimą 
rašė vietinis laikraštis — “Noticias
de Tucuman”.

LIETUVIŲ MASIOKŲ maudynės 
“Lietuva” veikia La Salada vietovė
je, Buenos Aires provincijoje, kur

Sezono atidarymo proga “Lietuvoje” 
viešėjo gausus būrys lietuvių iš Bue
nos Aires ir visas Argentinos Lietu
vių Centro ansamblio jaunimas. Vai
šėms vadovavo Emilija Tūbelytė, šo
kiams grojo ALC orkestras, vado
vaujamas J. Wychlo.

CARLOS KAZLAUSKAS dirba 
vyr. inspektorium Buenos Aires VI 
policijos nuovadoje. VLADAS DE
VEIKIS, varžtų gamyklos savininkas, 
paaukojo 5.000 pezq IV P. Amerikos 
Lietuvių Kongresui. IRENA A. MA- 
ŽUIKYTĖ, mokytoja Berisse, ište
kėjo už inž. Jono Gaidimausko. Lie
tuvaitės mokytojos Berisse rodo gra
žu pavyzdį jaunajai kartai, kurda
mos lietuviškas šeimas: šimėnaitė 
yra ištekėjusi už inž. 
ko, Stašytė — už inž. 
Ramanauskaitė — už 
Lukšo.

Britanija

J. Ramanaus-
A. Rastausko, 
pramoninmko

LONDONO LIETUVIŲ sekmadie
ninė mokykla pradėjo darbą sausio 
15 d. lietuvių parapijos klebonijoje. 
Mokytojauti sutiko Londone un-to ir 
ekonomijos mokyklos studentė Ku
nigunda Kaminskaitė, buvusi jauni
mo kongreso atstovė.

KALĖDINĘ EGLUTĘ mažiems 
lietuviukams surengė Mančesterio 
lietuvių koordinacinis komitetas sau
sio 7 d. Lietuvių Socialinio Klubo 
patalpose. Meninę programą atliko 
skautai. Kalėdų seneliui išdalinus 
atsivežtas dovanas, vaikai buvo pa
vaišinti arbatėle.

B. K. BALUTIS, Lietuvos minis- 
teris, vietoj kalėdinių sveikinimų 
atsiuntė 5 svarų čekį Britanijos lie
tuvių skautų ir skaučių metinei sto
vyklai paremti.

LIETUVIŲ SKAUTŲ veiklos Bri
tanijoj dvidešimtmetis bus paminė
tas kovo 5 d. iškilminga sueiga 
Nottinghame, o balandžio 22 d. įvyks 
rajoninė skautų šventė Mančeste
ryje.

Brazilija
LIETUVIŠKAS JAUNIMAS V. Ze- 

linoje suvaidino trijų veiksmų “Lie
tuviškas vestuves”. Spektaklį, ku
riame dalyvavo net 50 vaidintojų, 
režisavo M. Vinkšnaitienė, tautinius 
šokius paruošė J. Guiga. Pagrindi
nius vaidmenis atliko P. Vinkšnaitis, 
A. Steponaitis, Aid. Butrimavičiūtė, 
J. Bajorynas ir O. Matelionytė. “Mū
sų Lietuvos” korespondentas siūlo 
organizuoti pastovią vaidintojų gru
pę, kuri galėtų dažniau pasirodyti 
scenoje su kitais veikalais.

SAO PAULO SAVAITRAŠTIS 
“Mūsų Lietuva”, redaguojamas Jo
no Kidykio, SJ, planuoja išleisti mė
nesinį priedą portugalų kalba, kuris

KAS, čikagietis malūnsparnio lakū- parūpintų žinių apie lietuvius ir 
nas, jau du mėnesius aktyviai daly- Lietuvą vietiniams laikraščiams, 
vauja Vietnamo kare. Jo malūnspar- įstaigoms ir. žymesniems brazilams.

LONDON, Ont

A. Druktenytė yra gimusi ir au
gusi JAV; baigusi šv. Kazimiero gim
naziją (dabar Maria High School) 
Čikagoje. Dainavimą studijavo Mila
ne, Italijoje. Iki šiol kaip solistė lie
tuvių tarpe ji nedaug kur tėra pasiro
džiusi. Gal dėlto ir šio koncerto-reči- 
talio programa daugiausia buvo su
daryta iš kitataučių kompozitorių kū
rinių, daugiausia italų. Lietuviškai 
šiame koncerte teko išgirsti: Budriū- 
no “Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”, 
Šimkaus “Kur bakūžė samanota” ir 
Gruodžio “Burtai”. Dainos buvo pa
dainuotos gražia, taisyklinga lietuvių 
kalba, kuria svetur gimusi ir augusi 
lietuvaitė gali pasididžiuoti. Itališkai 
solistė padainavo porą Rossini dainų 
ir keletą arijų iš Mocarto, Puccini ir 
Boito operų. Tikimės, kad šis jos pa
sirodymas nebus paskutinis. San Fran
cisco lietuviai džiaugiasi turėdami pa
nelę Druktenytę savo tarpe, kuri įsi
kūrusi San Francisco mieste pati su
sirado kelią į Lietuvių Bendruomenę, 
ir linki jai sėkmės ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių tarpe. I. B.

BALIUS! KAS GI NEMĖGSTA 
KIŠKIENOS? Užgavėnių balius — 
kiškienos vakarienė įvyks parapijos 
salėje, 1414 Dundas St E., vasario 4 
d., šeštadienį, 8 v.v. Rengia — kata
likės moterys. Gros geras orkestras. 
Visi kviečiami dalyvauti.

VASARIO 16 MINĖJIMO progra- 
mai apsvarstyti apyl. valdyba kvietė 
visų organizacijų atstovus į bendrą 
posėdį. Be valdybos pirm. L. Eiman
to ir jos narių J. A. švilpos ir J. 
Ordo, dalyvavo tik par. klebonas kun. 
B. Pacevičius ir sportininkų atstovas 
Daniliūnas. Sudaryta šios šventės 
apytikrė programa, kuri bus paskelbta 
vėliau. Minėjimas įvyks parapijos sa-

Įėję vasario 19 d., 5 v. p.p.
RADIJO PUSVALANDIS numaty

tas per St. Thomas CHLO radijo sto
tį banga 680. Jis bus girdimas vasario 
19 d., sekm., 10—10.30 v. r. Po trum
pą žodį lietuviškai tars kleb. kun. B. 
Pacevičius ir apyl. pirm. L. Eiman- 
tas, o platesnį supažindinimą su Lie
tuva ir Vasario 16-tąja anglų kalba 
pateiks gimnazijos mokytoja G. Pet
rauskienė. Didžiąją programos dalį, 
žinoma, užpildys lietuviška muzika.

APYL. REVIZIJOS KOMISIJA pa
siskirstė pareigomis: Daniliūnas — 
pirm., A. Petrašiūnas — sekr., Br.

(Nukelta į 7 psl.)

DELHI-TILLSON BURG, ONT.
KLB Delhi apylinkės valdyba drauge su vietos lietuvių or- 

ganizacijomis rengia LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS paminėjimų

vasario 4, šeštadienį, 7 v. v., Delhi lenkų salėje.

Meninę dalį atliks Toronto lietuvių studenčių choras, 

vadovaujamas muz. kun. Br. Jurkšo.
Bus šokiai, veiks bufetas, loterija ir kt.
Laukiame svečių iš visų lietuvių apylinkių ir prašome būti 

punktualiais.
Rengėjų vardu —

KLB Delhi apyl. valdybe
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Poetės Audronės “Žingsniai takeliu
A. TYRUOUS

Nr. 5 (888)

Šiemet sueine 30 metų, kai giau ir nuoširdumo. Tatai prime- 
O. B. Audronė (Ona Balčiūnienė- na maironinę tradiciją, bet pasi- 
Tamulevičiūtė) savo eiles pradėr girsta atgarsis ir vieno kito šių 
jo skelbti periodinėj spaudoj, dienų poeto.
Pirmąjį jos poezijos rinkinį “Ber-; Kaip patrijotinėj, taip ir reli- 
žų pasakas”, iš dalies rašytą dar ginėj poezijoj Audronė stipriai 
Lietuvoj, iŠ dalies tremtyje, 1952 jaučia tėviškės globos ir dieviš- 
m. išspausdino “Patria” (Štam- kos Apvaizdos ilgesį. Dėlto mel- 
ford, Conn., anksčiau nemaža džia: 
knygų išspausdinusi Tuebingene, 
V. Vokietijoj).

0, nepalik
Nei vieno mažo
Be tėviškų namų! (p. 70)Dabartinį rinkinį skiria nuo 

pirmojo kone 15 metų tarpas. I Nors ir netekusi savo gimto- 
Bet reikia manyti, kad poetė bus sios žemęs, nors ir skaudų patė- 
rašius daugiau kaip po vieną ei- vio likimą kentėdama, poetė pra- 
lėraštį į du mėnesius. šo Augščiausią nesiųsti audros

Pirmajame jos rinkinyje buvo (karo), bet kartu primena, kad 
daugiau tradicinių ketureilių ir tėvynės laisvė jai brangesnė už 
gaivališkesnio jausmo, tuo tarpu apgaulingą ramybę (p. 23). 
šiame — daugiau apylaisvių rit- Į Aplamai Audronės religingumas 
mų ir moderuoto ar brandesnio nuoširdus, tradicinis, susijęs su 
jausmo. Kartojami arba tęsiami jos gimtojo krašto papročiais 
ir tie patys pagrindiniai, būtent, (Didysis šeštadienis, Kūčių vaka- 
patrijotiniai ir religiniai, moty-ras, Sekminės ir kt.). ,----- ------ ,—,  ------------- ,  -------- r r . ----- .. ------------ .
vai, priedo dar duodant pluoštą Asmeninės lyrikos skyrius pa- Jagėlienė, Z. Girdauskas, p. šapočkinas — revizijos kom. pirm. Trūksta — J. Tumosos. 
asmeninės meilės Ivrikos. Knveoi vadintas kiek šiurkštoku Žvyro • Nuotr. S. Dobkous

Maironio šeštadieninės mokyklos tėvų komitetas Toronte. Pirmoje eilėje iš kairės: mokyklos vedė
jas J. Andrulis, T. Zaleckienė, L. šeškus — pirm., J. Empakerienė; antroje eilėje: H. Chvedukas, A.

asmeninės meilės lyrikos. Knygoj 
yra 4 skyriai: Laukų dainavimas, 
Bąlančia drobe, Užmigo vakaras, 
Žvyras.

Kone visa šio Audronės rinki
nio poezija rašyta ne iš betarpiš
kos dabarties ar aplinkos, bet iš 
prisiminimų, praeities, dėl to jo
je apstu romantinio nusiteikimo, 
artimumo dainai. Tik retkarčiais 
poetė prisimena savo dabartinę 
aplinką ar padėtį, pavyzdžiui ei
lėse “Amerika”, kur klausia:

Amerika, Amerika, 
Ar būsi man sava? 
Ar būsi man, 
Amerika,
Antroji Lietuva? (p. 29)

Klausimas kaip ir nereikalin
gas; užteks, jei nauja šalis bus 
bent “nors pamotė gera”. Dėl
to poetės žvilgsnis nuolat ir nuo
lat grįžta į prarastą tėvynę ir tė
viškę, į prarastą vaikystę. Toj tė
viškėj “prie kryžiaus visi na
mai”, ten laisvė pririšta ir ta ty
li žemė “pasaulio prišaukt nega
li”, nes jis “laimingai sau mie
ga”. Tos žemės ilgesys nenumal
domas:

Ir aš su ilgesiu,
Lyg posūnis, baruosi, 
Su ilgesiu namu, 
Šalies gimtos, (p. 48)

Pluoštas eilių skiriamas už tė
vynės laisvę kritusioms kariams, 
partizanams, bet dar daugiau — 
prarastos tėviškės gamtai, jos 
papročiams, čia poetė vietomis 
pakyla iki liaudies dainoa ekstati- 
kos, kilnesnio pasaulio vizijos 
(“Tik Viešpaties žvaigždynuose 
laisvi, tik Viešpačiui ir tėviškei 
šventi” (p. 10), arba “Ir gulbių 
ežeras dainuodamas dangaus ato
švaistėm žydės” p. 44).

Iš religinių Audronės eilių ge
resnės tos, kur išplaukia iš kon
teksto: jose, kaip maldoj, dau-

vadintas kiek šiurkštoku Žvyro 
vardu (iš tikrųjų tai reiškia 
žvirgždą, įkritusį f batą). Gal ge
riau būtų tikęs Žuvėdros ar Gin
tarų pavadinimas, nes tais eilė
raščiais nusakomas kilnesnis poe
tės nustiteikimas, kalbant apie

Lietuvos sienų klausimus sprendžiant
Trumpai aptaręs mūsų sienų A. MAŽIULIS

meilę. Kaikurių šių eilių ekspre- klausimus ir konstatavęs, kad iki apsčiai susirenka, tik jai greičiau- 
S1JKaPJU?r Va. š1q1 veik meko “padaryta, no- šia dar trūksta kilmės3 vietos duo-

riu trumpai pažvelgti kuriomis menų (gimimo vietos Lietuvoje, 
tš' linkmėmis reikėtų dirbti, paliesti taip pat jo tėvų bei senelių gimi- l^P^,^5^"Jik^u«.ne&pr«stus £ man J ‘rietas Lietuvoje, jei tuos

Kad ir mažai bevaržoma ke riu trumpai pažvelgti kuriomis

sisakyti, kartu betgi paisydama 
ir jausmo santūrumo. Kaikur 
bandė siekti efekto lakoniniu sti
lium, skaldytom eilėm. Tuo bū
du priartėdama prie dainos stro
fos, bet žodžio perkėlimas į nau
ją eilutę kartais gal ir be reika
lo prailgina eilėraštį. Dėl to kai- 
kurios strofos prašytųsi išlygini
mo, ypač kai ištisi ketureiliai bai
giami tokiu šešiaeiliu. Bet ir pra
ilgintoj strofoj Audronė tebejieš- 
ko toninio sąskambio. Poetinių 
priemonių nedaug, bet apstu nuo
širdaus (vietom net drąsaus) at
virumo, žavinčiai moteriško jaut
rumo, vaizdingumo. Poetinis cre
do išreikštas eilėse Skubu.

Linkėtina Audronei atnešti 
mums nuo dausų daugiau tų dei-

menų (gimimo vietos Lietuvoje,

žinomus klausimus. Mano įsiti-į duomenis norėtume jungti atski- 
kinimu, etnografinių Lietuvos romis sritimis).
s!®“V.^>r?ndima?srt“būti Pa*j šiandieną reikėtų tikslesnių ir 
sitelkta v>sų reikalingų mokslų'didesnio duJmenų. Lietu- 
atstovai, būtent antropologijos. je atliktajvairių antropologinių 
(europine prasme), proistores is- Urologinių ĘTtaų S
toruos, tautotyros, arba etnologu surinkta kitų duomenų. Reikėtų 
jos, nepamirštant geografų, eko- • ’ “ 4
nomistų ir kt.

Reikalingos ir kaukolės
Antropologijos klausimais ne

priklausomos Lietuvos laikais 
mažai tesidomėjome. Mūsų an-i 
tropologiniai tyrinėjimai yra už-

juos pagal turimą medžiagą pa
lyginti ir su lenkų, vokiečių, gu
dų, ypač su gudų. Tuos visus duo
menis reikia paskelbti, nes tiek 
Poech, Hesch, Coon ir kitų dar
bai jau gerokai paseno, bet jais 

i visi naudojasi, nes parašyti V.
SCXflg X Eur°p°s kalbomis- Taip Pat 
=;R Masalai tiek mums reikia nau« serologinių
Jurgutis, K. Masalskis), tyrinėjimu svetima kalba, nes se- 
pnesistormes, tiek kartais ir mu-LJ- .. ’•su dienų, kurių mūsų reikalams1?1^1 Omenys jau veda i klyst- 

Trli; ikelius, o paskutiniai darbai len-mančiuku kuriu viena kita ii už-1 -n. užtari, no s lietu-(Dubinski, Szuszkowski . . .)manuuKu, sūnų vieną Kitą ji uz !vlskam proistonmam kaukoles m-: - , 7
V----- - plitimo plotui aptarti dar netu- P^ebiami ir svetimųjų.griebė ir šiose eilėse ir kuriais 

grįsta mūsų liaudies dainų poezi
ja, tas nežemiškas pasaulis, ku
rio, rodos, jokios kitos tautos poe
zija neturi ir kurs yra mūsų pa
guoda, kai tenka žengti nebe kuk
liais takeliais, bet leistis dideliais, 
svetimais keliais.

Knyga iliustruota Vytauto Rau- 
linaičio medžio raižinių iliustra
cijom, kurių paskutiniosios, be
rods, geresnės už pirmąsias.

O. B. Audronė. ŽINGSNIAI TA
KELIU. London, Nida Press, 1966, 
115 p. Leidėjas ir ’ kaina nepa
žymėta.

O. g, AUDRONĖ

MANO KŪDIKIS
Mano kūdikis verkia — 
Naujagimis —
I ką susupsiu aš tave?
Mano kūdikis verkia 
Nevystytas, 
Audru ir rudens ūžime.
Priglaudusi
Labai švelniai pasūpauju — 
Užmik, užmik ramus — 
Mano kūdikis verkia 
Išalkusiai — 
Girdžiu
Pro visus ūžimus.
Mano kūdikio vardas 
Pašventintas, — ' 
O kuo tave auginsiu — 
Nežinau.
Dar mūsų pasėliai rugienose, 
O jau šalnas 
Po rytmečius
Ganau. 1966. X. 31.

SVIEDINUKAI
Taip greitai vysta rožė 

nuskinta

O dienos nenuvyto — 
Jos. nubėgo.
Ir buvo žemė nebe ta, 
Mažyčiu kumšteliu 
Pratrindama akis iš miego. 
Bėgioja dienos kamuoliais, 
Kaip sviedinukai bilijardo, 
Kuriuos žaidėjas
Suvaro į urvus — skyles. 
Ir vėl, ir vėl, iškeldamas 
Surinko juos
Ir stalo gelumbiniam žalume 
Riedėt paleido.

1966. X. 7.

rime pakankamai duomenų, o 
dabar Lietuvoje tais klausimais 
tylima. Antra, jei ir būtų dirba
ma, tai pagal šios dienos okupan-! 
tų reikalavimus negalės būti tos 
kaukolės žymimos į rytus nuo 
dabartinės sienos, net ir tai sri
čiai, kurią 1920 m. pati Sovietų 

i Rusija dar buvo Lietuvai pripa
žinusi. Daug . mažiau tirti kiti 

■ klausimai. Turime porą darbų 
dubens klausimais (J. Šlapobers- 
kis, J. Žilinskas ir N. Girdvainis), 
šiek tiek gerokai pasenusių sero- 
logijos klausimais darbų (1928 A. 
Jurgeliūnas ir C. Ravėnsbergas, 
1929 VI. Lašas, 1929 M. Natke-i 
vičaitė, 1930 J. Žilinskas ir vėl 
tžamsSkbe?Sm^LpaiūrišlSms)’iLietuvos reikalus. Naujoms dė
visi šie darbai teduoda vos 2000Vrėtibūtou ™nni„ Hunnic turėti lietuviams budingų

antropologinių duomenų vad. R. 
Prūsuose, Lenkijos šiaurėje ir 
Gudijoje, nors iki tų kraštinės 
ribos žemių ir nefėikalautume. 
Turiu tik pastebėti, kad šiandie
ninės Lenkijos šiaurinės dalies 
gyventojų ūgis nėra būdingas 
Lenkijai, bet yra žymiai augštes- 
nis, t.y. artimas lietuviams. Tai 
turėtų būti senasis jotvingių pa
likimas. Taip pat ir kraujo gru
pių paskirstymas ten artimesnis 
lietuviams ir latviams, kaip len
kams ar kitiems slavams. Dar

Kaukuolės, kraujas 
ir sienos

i Daug kam atrodo, kad antro
pologijos duomenys negali būti 
pritaikomi sienų reikalams, nes Į 
sienų neišvesi5* nei pagal kaukuo- 
lės indeksą, nei serologinius duo
menis. Visdėlto nepamirština, 
kad mūsų reikalui reikės juos' 
turėti, kai prie derybų stalo at-J 
eis kaimynai ir su tais dokumen-; 
tais. O kad taip bus, tenka prisi-Į 
minti kiek buvo triukšmo 1933-' 
36 m., kai - pasirodė kaikurie 
prof. J. Žilinsko serologiniai dar-: 

i bai. Tuomet jį svetimieji apšau-' 
jkė duomenų klastotoju ir t.t., j 
ines prof. J. Žilinskas palietė M.

žmonių tyrimų duomenis, kurie 
liudija, kad maždaug po 35-40% 
turime vad. 0 ir apie 40% A gru
pės, kai rusai išsiskiria žymiai 
prasikišančia pro lietuvius ir lat
vius B grupe, taip pat ir AB. Iš 
kitų antropologinių klausimų 
šiek tiek buvo tyrinėta dar lietu
vaičių brendimas (M. Natkevičai- 
tė, A. Jurgutis), kur buvo surink
ta mažadug 500 studenčių duo
menys. .

Lietuvių bandymai išeivijoj

pas. karo metu vokiečiai sudarė 
Ostlandą ne šiaip sau, bet rem
damiesi ir antropologija. Jie I 
pas. karo belaisvius gudus tyrė 
ir antropologįškai; turėjo susi
rinkę gerokai duomenų, kurie 
kėlė nemaža klaustukų dėl jų 
rasinės priklausomybės (juos 
kartais laikė suslavėjusiais lietu
viais). Ir kai nacinė Vokietija ruo
šė vadinamąjį Rytų planą, numa
tydama tik tam tikrą kiekį žmo
nių palikti užimtuose kraštuose ir 
juos suvokietinti, susidūrė su lie
tuvių, latvių, estų ir gudų klau
simais. Susirūpino naujai perver
tinti šių kraštų gyventojų antro
pologinius duomenis, išsiaiškinti 
jų rasinę priklausomybę.

Vokiečių pažiūra į lietuvius
1936 m. vokiečių leidiniuose 

(kurie buvo įtraukti ir į nacional
socialistinę bibliografiją kaip re
komenduotini leidiniai) lietuviai 
buvo laikomi “nepageidauja
mais” (minderwertig) rasiniu po
žiūriu, jau apie 1938 m. ver
tinimas keitėsi, nes turėjo duo
menų, kad pvz. žemaičiai turi 
daug šiaurinės porasės atstovų. 
Taip pat jų duomenimis, tos 
šiauriečių porasės yra dar daug 
į rytus nuo Nevėžio, bet mažiau 
pietinėje Lietuvoje. Antra, vad. 
rytų baltinis porasės tipas buvo 
rastas rasiškai priimtinas, šis lū
žis, kurį vieną kartą man papasa
kojo prof. dr. H. von Glasenapp 
(jis dalyvavo gal ir neviename 
antropologinių svarstymų posė
dyje, nors pats buvo visai nęant- 
ropologas, bet turėjo ten plačiai 
teikti duomenų apie Indijos ari
jus—persus), įvyko gana netikė
tai, gavus lietuvių antropologų 
išverstus darbus ir naujuosius 
Lietuvoje tyrimų duomenis, bet • 
dar niekur neskelbtus. Jie buvę 
lyginti ir su gudų antropologi
niais duomenimis; latvių ir estų 
duomenų daugiau iš seniau tu
rėjo. Tada buvusi paliesta ir lie
tuvių senoji religija, apie kurią 
ir jam tekę kalbėti, palyginti su 
vedų religija. Iš prof. dr. Litt- 
mann žinojau, kad jam yra tekę 
aiškinti, kas yra karaimai (karai- 
tc»s), kurių yra Lietuvoje ir Kry-

Tremties metu Vokietijoje kai- įdomesni reiškiniai Gudijoje. II

Knygų skaitymo konkursas jaunimui
šie metai yra paskelbti Kana

doje lituanistinių mokyklų arba, 
aiškiau tariant, tautinio jaunimo 
auklėjimo metais, kad tėvai ir 
lietuvių bendruomenė labiau su
sirūpintų lietuvišku auklėjimu. 
Tarp kitko, yra paskelbtas tais 
metais ir jaunimui lietuviškų 
knygų skaitymo konkursas. Dau
giausia perskaičiusiems bus iškil
mingai įteikiamos premijos. Rei
kia tikėtis, kad bent ta proga tė
vai paskatins savo vaikus dau
giau lietuviškų knygų skaityti ir 
jų jiems parūpins. Lietuviškų 
knygų skaitymas daug pagelbės 
savo vaikus išmokyti lietuviškai 
kalbėti.

čia skelbiame to konkurso tai
sykles.

’ 1. Knygų skaitymo konkursuose gali 15 d. nedaugiau kaip po 3 daugiau- 
dalyvauti visi Kanados lituanistinių 
mokyklų, augštesniųjų lituanistinių 
kursų mokiniai ir nelankąs lituanis
tinių mokyklų jaunimas iki 16 m. im
tinai.

2. Premijoms gauti jaunimas skirs
tomas Į dvi grupes: I — iki 12 m. 
imtinai. II — nuo 13 m. amžiaus iki 
16 m. imtinai.

3. Premijos teikiamos daugiausia 
knygų perskaičiusiems I-je grupėje ir 
atskirai ILgrupėje.

4. Premijų dydį ir kiek} kiekvie
nai grupei nustato apylinkės valdy
ba arba mokyklos vadovybė pag*l

tos sąlygas, kiek galint anksčiau pa
skelbdama tai apylinkėje. Atskirai vi
sos Kanados mastu premijas teikia 
KLB švietimo komisija.

5. Daugiausia perskaičiusių knygų 
atranką daro mokyklos vedėjo arba 
apylinkės valdybos tam sudaryta 3 as
menų komisija.

6. Daugiausia knygų perskaičiusių 
sąrašai jteikiami komisijai iki 1967 m. 
lapkričio 11 d. su trumpu perskaitytų 
knygų turiniu, skaitytojo vardu ir pa
varde bei gimimo data.

7. Komisija gali skaitytoją patik
rinti, ar tikrai jis sąraše įrašytas kny
gas yra perskaitęs ir, Įsitikinusi, kad 
nėra perskaitęs kurios knygos, ją iš 
sąrašo išbraukia.

8. Apylinkės atsiunčia KLB švieti
mo komisijai iki 1967 m. gruodžio

šia knygų perskaičiusių iš I-mos gru
pės ir nedaugiau kaip po 3 iš H-os 
grupės; atsiunčia knygų sąrašus su' 
trumpais turinio aprašymais.

9. KLB švietimo komisija kiekvie
nai grupei skirs po 3 premijas dau
giausia knygų perskaičiusiems visoje 
Kanadoje: I-ji premija po $30, H-ji 
po $20, III-ji po $10; iš viso 6 pre
mijos.

10. Pageidaujama, kad apylinkėse 
premijos būtų Įteikiamos viešai ir iš
kilmingai ra menine dalimi, Į tas iš
kilmes kviečiant jaunimą Ir tėvus.

KLB švietimo komisija

kurie lietuviai medicinos studen- ’ 
tai ar šiaipjau gydytojai rašė ant
ropologines disertacijas, tačiau 
nei vieno darbas iki šiol nespaus
dintas ir jie man težinomi vien 
tik iš disertacijų bibliografijos, 
nors kartais juos žinau dar iš 
trumpų ištraukų — esu šiek tiek 
vartęs, skaitinėj ęs. Vienas įdo
mesnių buvo VI. Adomavičiaus 
darbas* kuriam parašyti buvo 
rinkta duomenys daugelyje lie
tuvių stovyklų. Kartais vokiečiai 
norėjo, kad lietuvis palygintų dar 
lietuvių ir gudų antropologinius 
duomenis. Taip Į950 m. Jonui 
Kalpokui buvo pasiūlyta rašyti 
tokia tema Tuebingeno un-te, 
pažadant leisti pasinaudoti II pas. 
karo metu Lietuvoje ir Gudijoje 
surinkta matavimų ir kita me
džiaga. Bet a.a. dr. J. Kalpokas 
tuo metu skubėjo emigruoti ir 
darbo nepradėjo.

Po 1950 m. jau įsikūrusius 
JAV lietuvius gydytojus esu klau- 
sinėjęs, kas dabar renka me
džiagą lietuvių antropologiniams 
klausimams. Mane domino nau
jieji kraujo tyrimų duomenys, 
kur jau įvestų ir Rh faktorius 
ir t.t. Deja, nesutikau nė vieno 
lietuvio gydytojo, kuris būtų man 
pasakęs, kad šiandien kas* nors 
domisi tais nepraktiškais ir do
lerio neduodančiais klausimais. 
Nė vienas nepasakė, kad domė
tųsi ir ta atsitiktinai susikaunian- 
čia lietuvio serologine medžiaga 
(prieš operacijas kraujo perpyli
mams, gimdyvių Rh nustaty
mas...), nors tokioje Čikagoje 
daugelis lietuvių gydytojų jos

81 KULTKlffiJE VEIKIOJE
KAZIMIERAS GAIŽUTIS-GARAS, sausio 13 d. atšventė 60 m. amžiaus 

lietuvis aktorius, kurį torontiečiai tu- sukaktį. Jis yra baigęs Klaipėdos kon- 
rėjo progą matyti televizijos progra- servatorijos čelo klasę. Nepriklauso
mos “Seaway” epizode “Over the 
Falls”, išvyko į Kenijos sostinę Nai- ros teatre, dėstė muziką ir dainavimą 
robi dalyvauti Paramount bendrovės 
statomam filme “The Last Safari”.: lūs Klaipėdos muzikos mokyklą į Šiau- 
Pagrindinius šio filmo vaidmenis at-į liūs, mokytojavo čelo klasėje, buvo 
lieka filmų aktorius Stewart Granger 
ir Gabriela Licudi. K. Gaižutis-Garas 
yra vaidinęs Niujorko teatruose ir te
levizijoje. Vienu, metu jis buvo pa
ruošęs bandomąjį epizodą televizijos 
serijinei programai, kuri, deja, nesu
silaukė rėmėjų ir nepateko į išrink- talismanus”, kurios premjera neįvy
tųjų tarpą.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ MUZE- kietijoje grojo Salzburgo Mozarteum 
JUS-ARCHYVAS baigiamas įrengti i 
Adelaidės Lietuvių Namuose. Steigė- 1 
jas ir vadovas Jonas Vanagas spau- i 
dai pareiškė: “Jį svajoju pamatyti kaip ' 
lietuvišką oazę išeivijos tyruose. Maž
daug ta linkme ir orientuojuosi, kad i 
muzėjaus patalpoj nebūtų sausų, dul
kinų ir kirvarpų apgraužtų niekam ne
vertų senienų. Norėčiau, kad peržen
gęs slenkstį kiekvienas pajustų alsa
vimą gyvos, kultūringos ir kūrybingos 
tautos, kad keltų pasididžiavimą jau
niesiems ir pagarbą seniams, kad kar
tu tarnautų ir kaip propagandinis 
Įrankis prieš šio krašto gyventojus, 
kurie mielai mus “naujus” mėgsta 
nuvertinti...” ALB krašto valdyba 
ragina tautiečius muzėjų remti ir eks
ponatais, ir australiškais doleriais, ku
rie būtini susidariusioms išlaidoms 
padengti.

LIETUVIŲ IR UKRAINIEČIŲ 
bendras koncertas įvyks balandžio 23 
d. Fordo auditorijoje Detroite. Lietu
viams atstovaus muz. St Gailevičiaus 
vadovaujamas Toronto “Varpas”, uk
rainiečiams — “Trembita” choras. 
Koncertą globoja Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Detroito sky
rius ir Vilniaus Krašto Sąjunga, šio 
kultūrinio bendradarbiavimo pagrin
dinė mintis — Vilnius ir Lvivas sun
kiose dienose turi jungti abiejų tau
tų atstovus.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĘ 
pirmą kartą išeivijoje rengia LB švie
timo taryba liepos 30 — rugpjūčio 6 
d.d. “Dainavoje”. Pagrindinė tema — 
“Mokomosios priemonės ir metodai li
tuanistiniams dalykams mokyti”. Ren
gėjai kviečia visus mokytojus ir ragi
na iš anksto atitinkamai prisitaikyti 
atostogas.

N. SUDAVIČIŪTĖS, Omahos uni
versiteto meno ir muzikos studentės, 
nupieštą poeto Carl Sandburg spal
votą portretą atspausdino “Omaha — 
World Herald” laikraštis N. Metų lai
dos žurnalo viršelyje. Jaunoji lietu
vaitė jau baigia studijas ir ruošiasi 
dirbti komercinio meno srityje.

DAIL. ADOLFAS VAIČAITIS Mel
bourne, Australijoje, 35-kių nume-

mybės laikotarpyje grojo Kauno ope-

Šiaulių berniukų gimnazijoje. Perkė-

1942 m- Pet- 
jo dirbti Šiau-

paskirtas 
ras Arm 
lių 
zikinėje 
tris 
pirmąją operą — A. Račiūno “Tris

muzii

ko dėl priartėjusios karo bangos. Vo-

ir Miuncheno simfoniniuose orkest
ruose, prof. Lautenbacherio styginia
me kvartete, suorganizavo lietuvių 
chorą. Amerikoje vadovavo Ročesterio 
lietuvių chorui, Kalifornijoje buvo 
įsteigęs vokalinę grupę. Po St. Sodei
kos mirties perėmęs “Dainavos” an
samblio vadovybę, lygiagrečiai dirba 
Sv. Kryžiaus parapijos vargonininku.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
EDUARDAS KANIAVA, Vilniaus 

operos baritonas, kuris jau trečią 
mėnesį tobulinasi dainavimo srityje 
Bulgarijoje, dalyvavo bulgarų televi
zijos surengtame koncerte. Svečias iš » 
Lietuvos padainavo M. Petrausko har
monizuotą liaudies dainą “Šią nak
telę” ir G. Rossini operos “Sevilijos 
kirpėjas” garsiąją Figaro ariją. Prof. 
Ch. Brambarovo priežiūroje E. Ka
niava ruošia pagrindinį G. Verdi ope
ros “Rigoletto” vaidmenį.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENO PA
RODA sausio 20 d. atidaryta Čekoslo
vakijos sostinėje Prahoje. Ta proga 
Čekoslovakijoje lankėsi kultūros “mi- 
nisterio” pavaduotojo V. Jakelaičio 
vadovaujama liaudies meistrų sekcijų 
pirmininkų delegacija: Vilniaus — K. 
Gudonytė,. Kaimo — K Bazaras, Klai
pėdos — E. Gamelienė. Delegatų ei
les papildė kretingiškis liaudies 
meistras A. Puškorius ir Klaipėdos 
kultūros skyriaus 
nis.

VALENTINAS 
Vilniaus operos 
koncertu atžymėjo savo tūkstantąjį 
spektaklį. Programoje buvo ištraukos 
iš G. Verdi “Otelio”, “Rigoletto”, P. 
Čaikovskio “Pikų damos” ir G. Bizet 
“Carmen”. Dainininko kelią V. Adam- 
kevičius pradėjo prieš 25 m. Vilniaus 
ir Leningrado operose. Savo reper- . 
tuare jis dabar turi virš 50 vaidmenų. "■* 
Jam teko pakeisti dėl senatvės pasi
traukusį Kiprą Petrauską vokaliniu ir 
vaidybiniu atžvilgiu sunkiuose vaid- . 
menyse, kaip pvz. G. Verdi Otelio ir 

. Rhadames (“Aida”), kuriuos atlikdavo 

. tik vienas Kipras. V. Adamkevičiaus

vedėjas V. -Kalte* ■

ADAMKEVICIUS, 
tenoras, specialiu

uvuiiiv, unjvjv, vvaiu -

ruotų egzempliorių tiražu išleido 1965 s^Pn°ji Pusė grožiu nepasižyminti 
m. sukurtų raižinių aplanką “Lino- ^a^so spalva, stoka kipriško subtilu- 
prints”, kuriame yra 12 kūrinių: Pa- mo’ perdidelis jėgos naudojimas net 
goniškas šokis, Įrankiai, Jaunystė, Gy- paprasčiausiose liaudies dainose.
vastingumas, žirgeliai, Trapi pradžia,! VILNAUS KONSERVATORIJOS 
Smaguriautojai, Jūratė ir Kastytis, Po- chorinio dirigavimo katedra, kuriai 
ra. Scenoje, Trys gracijos, Sportinin-; vadovauja A. Arminas, senuosius me-
kas. Leidinys skiriamas 50 m. am
žiaus autoriaus sukakčiai atžymėti.

MUZ. PETRAS ARMONAS, dabar
tinis “Dainavos” ansamblio vadovas,

Atsiųsta paminėti
Juozas Girnius, IDEALAS IR LAI

KAS. žvilgis Į dabarties ateininkiją ir 
lietuvišką išeiviją. Apie šį naująjį 
Ateitininkų Federacijos vado Juo
zo Girniaus veikalą knygos aplanke

me. Šio išvada buvusi trumpa —- ra§oma: “Savo šioj knygoj jis svarsto 
jie nėra žydai,. nors ir semitai, aktualiuosius klausimus, prieš kuriuos
Jiems nužydinti buvęs tas 
grindas, kad jie nesilaiko 
mudo.

(Bus daugiau)

Pa- 
Tal-

Ukrainiečiai intelektualai priešinasi
Niujorke leidžiama mėnesinė 

ukrainiečių spaudos apžvalga in
formuoja, kad sovietai sistemin
gai persekioja ukrainiečių 
intelektualus. Jų suėmimai prasi
dėjo 1965 m. liepos mėnesį Kie- 
ve, Lvive ir Ivano-Frankovske 
(buV. Stanislowow). Kaikurie su
imtieji buvo po x tardymo paleis
ti; kalėjime liko 70 asmenų. Dau
gumas iš jų tuojau buvo išvežti 
iš sovietinės Ukrainos teritorijos 
ir perduoti ilgiems, varginan
tiems tardymams.

1966 m. sausio mėn. Lucke, 
Stanislavove ir Tarnopolyje pra-

teratūros veikalų skleidimu, 
prieškarinių ir net užsieninių 
leidinių skaitymu bei platinimu.

Stanislavove kaltinimai lietė 
Ševčenkos paminklo atidarymą 
Cecoros kaime. Pradžioje valdžia 
buvo leidusi tas iškilmes, bet kai 
į jas atvyko tūkstančiai žmonių, 
leidimas buvo atšauktas. Pamink
lo atidengimo iškilmės visdėlto 
buvo įvykdytos. Iškilmių organi
zatoriai ir kalbėtojai buvo suim
ti. Teisme kaltinamieji teisinosi 
tvirtindami nesą sovietinės val
džios priešai. Jie teigė, kad jų 
veiklos tikslas — ukrainiečiu kal- 

sidėjo teismai keleto dešimčių bai valstybinės kalbos teisių pri- 
suimtųjų. Balandžio men. pabai- fjnamieji atsisaįė klausyti kalti. 
goję įvyko panaši uždara byla namojo akto rusų kalba. Proku- 
Lvive. Prie kaltinamųjų nebuvo roraš ir teisėjai nusileido ir to- 
prileidžiami net artimiausi gimi- liau teismo procesas ėjo ukrainie- 
nės; tik po didelių pastangų Kie- kalba.
ve. jaunų rašytojų grupei iš 3 as-* • • • « • • « «

stovi dabarties ateitininkija ir apskri
tai lietuviškoji išeivija, ypač jos jau
noji karta. Pirmoji knygos dalis žvel
gia į šio meto visuomeninius — krikš
čioniškuosius ir lietuviškuosius — rū
pesčius. Antroji knygos dalis kreipia
si j asmeninį paties žmogaus dvasinio 
gilumo, jo žmogiškosios kokybės rū
pestį ...” Veikalą autorius dedikuo
ja prof. dr. Vito Manelio atminimui 
mirties metinių proga. Knygos išleidi
mą parėmė velionies žmona F. Ma- 
nelienė ir sūnus Juozas Manelis, M. D. 
Kalbą tikrino L. Dambriūnas, virše
lį sukūrė dail. R. Laniauskas. Spau
dė “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63 
St., Chicago, III., USA. 238 psl. minkš
tuos viršeliuos, kaina $4.

Gabija nr. 4(13), 1966 m. lapkritis. 
LSS skaučių seserijos vadijos žur- 

Į natas, pasiekiamas šiuo adresu: 1934 
j So. 48 Court, Cicero 50, Ill., USA.

tus užbaigė choro studijos koncertu. 
Programon buvo įtraukta eilė įdomių 
kūrinių, jų tarpe A. Tompsono “Ale
liuja”, H. Eislerio “Sena moteris”, R. 
Tvardovskio “Noktiurnas”, A.' Skria
bino I simfonijos baigminis, choras, J. 
Karoso “Prie Baltijos”, J. Gruodžio 
“Ei, jaunieji” ir JAV gyvenančio Je
ronimo Kačinsko “Beržas”. Programą 
papildė vargonininkas B. Vasiliaus
kas, konservatorijos dainavimo kated
ros III kurso studentė G. Jasiūnaitė.

MASKVOJE ĮVYKUSIAME KAR
DIOLOGŲ SUVAŽIAVIME, kurio pa
grindinis uždavinys buvo aptarti augš- 
to kraujo spaudimo problemas, eilę 
pranešimų padarė lietuviai gydytojai: 
prof. L. Laucevičius — apie smegenų 
kraujo indų sutrikimus; M. Krišto- 
paitis, A. Valančauskas, B. Aleknavi- 

Ičiūtė. — apie originalų metodą su
kurti augšto kraujo spaudimo ligos 
modeliui, veikiant inkstų kraujo in
dus; medicinos mokslų dr. J. Stupelis 
— apie širdies ydų chirurginio gydy
mo rezultatus Lietuvos klinikose; 
prof. Z. Januškevičius ir medicinos 
mokslų dr. P. šnipas — apie pakiti
mus mažajame kraujo apytakos ra
te ryšium su širdies neritmiškumu.

VYTAUTO VALIAUS grafikos dar
bų paroda, skirta jo sukurtoms lie
tuvių poetų knygų iliustracijoms, bu- 

: vo atidaryta Rašytojų Klube Vilniu
je. V. Kst.

• - , v J Teismai kaltinamiesiems inte-
menų leista būti teismo salėj, bet lektualams sukėlė didelį nepasi
tik teismo sprendimo skaitymo f tenkinimą ukrainiečių visuome- 
metu balandžio mėn. 28 d. Tos nėje. Lvive prieš teismo rūmus 
bylos kaltinamieji nuteisti kalė- įr prieš kalėjimą rinkdavosi žino
ti nuo 8 mėnesių iki 6 metų. Kai- njų minios, daugiausia jaunimas, 
kurie kaltinamieji be teismo bu- aiškiai reiškė nepasitenkinimą

Paminėkim Vasario 16-tąją knyga 
THE WAR AGAINST GOD 

IN LITHUANIA
Labai teigiamai įvertino šią knygą spauda ir yra geriau
sia dovana Amerikos įstaigoms ir asmenims. Bus išsiųsta 
kaip Jūsų dovana.

Prašau atsiųsti man — popier. viršeliais____ 2____ $1.00
— kietais „ -------------------$2.00

NUSIŲSKITE MANO VARDU:
Adresas .._____ ______ ___________*

vo paleisti; pvz. Ivan Svietlečny 
K'sistas po 8 mėnesių. Jis da- 

'dirba kartu su literatūros 
kritiku Ivan Dziubo “Ukrainos 
Biocheminės Apžvalgos” redak
cijoje.

Suimtieji intelektualai buvo

teisėjams ir simpatiją kaltina
miesiems. Paskelbus teismo 
sprendimą, intelektualų it pra
moninių kadrų atstovų grupė pa
siuntė komunistų partijos centro 
komitetui protestą ir reikalavimą 
nuteistuosius paleisti.

Rašykite
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, INC. 
64-09 56th Rd.
Mrapeth, N. V. 11378, USA



Mana & Martel
REALTORS

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

2320 Bloor St. W.
dvie-

no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

namas su garažu ir 
mu; moderniška di- 
lauja krosnis, vienaviena

BLOOR — ST. CLARENS, 
$2.900 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar

JANE — ANNETTE, 
$7 J09 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINTMERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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 įmetėti, 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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MAN&MARTEL
REALTORS

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 
krautuvių ir susisiekimo; užimti 
galima tuojau.

MARTIN GROVE - DIXON RD., 
1% metų senumo, 6% % mortgi-

® TORONTE
Lietuviu skautų veikla

• Nuo vasario 1 d. Kanados rajo
no vadeivė ps. L šernaitė-Meiklejohn 
ir jos pavaduotoja ps. S. Gotceitienė,

• LS Brolijos skautų vyčių sky
riaus vedėjas ps. dr. R. Povilaitis 
skelbia visuotinę lietuvių skautų vy
čių registraciją. Registracijos kortelės 
turi būti grąžintos sk. vyčių vedėjui 
iki vasario 15 d. Sk. vyčiai, nepriklau
są “Rambyno” tuntui ir norintieji re
gistruotis, kreipiasi į "Kambyno” tun- 
tininką tel. 233-7321.

• “Šatrijos” tunto vyr. skautės
(virš 16 m.) yra pakviestos dalyvauti ----- _______
lauže — pobūvyje, kurį rengia estės gautai/ Abi trapės laimėjo 
kovo 3d. ____ -_____ _

• šeštadienį, vasario 4 d., 3 v. p.p., mąsias vietas laimėjo: T. Regina, R.

reigų. Naująja Kanados rajono vadei- 
ve paskirta s. dr. Jūratė Ciplijauskai- 
tė-Tanner, 699 Victoria Dr., Baie 
d’Urfe, P. Q., Canada.

• Kanadiečių organizuotose plau
kymo varžybose sausio 28 d. iš “Ram- 
byno” tunto dalyvavo 18 jaun. skau-

pirmąsias vietas. Jaun. grupėje pir-

Ateitininkų žinios
penktad., vasario 3 d., 7.30 v., L. V.

berniukų (7 ir 8 sk.) — sekmadienį, 
po 10 vai. Mišių ateitininkų kambary
je; jaunučių mergaičių — sekmad., 2 
v., L V. Namuose; Vaidilučių — sek
mad., 2 v., L. V. Namuose; Gintarių 
— 4 v., L V. Namuose. Kurie dar ne
sumokėjo nario mokesčio, prašomi at-

Nr. 5 (888)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

Prisikėlimo muzikos studijoje — iš
kilminga II vilkiukų dr-vės sueiga; 
bus kandidatų įžodis. Dr-vės berniu
kų tėveliai ir artimieji šeimos nariai 
kviečiami dalyvauti.

• Sekmadienį, vasario 5 d., 5 v. p. 
p., Prisikėlimo didžiojoje salėje — iš
kilminga “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų sueiga — Vasario 16 minėjimas. 
Kviečiami visi dalyvauti.

• Džiaugdamiesi gražiu būklo įren
gimu, skautai-tės dėkoja archit dr. 
A. Kulpavičiui už projektą, archit. X 
už medžiagą, p. Imbrasui, J. Mačiu- 
liui, M. Žaliauskui, A. Svirpliui, A. 
Vasiliauskui, P. Kudreikiui, R. Draud-

- | vilai už talką.

Repeticijos jaunimo Mišiom (“Folk 
Mass”) — šį šeštad., 3 v., Prisikėlimo 
muzikos studijoje ir sekmadienį tuoj 
po 10 vai. Mišių artistų kambariuose 
po scena. Kviečiame kuo daugiausia 
jaunimo įsijungti į bendrą giedojimą.

Vasario 16 minėjimas jaunimui — 
sekmadienį, vasario 12. Visi ateitinin
kai dalyvaus organizuotai, su unifor
momis 10 vai. Mišiose. Po Mišių trum
pa programa ir bendri pusryčiai L. V.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584

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

KIPLING - ORKNEY CRES, 
$48.900 liuksusinis namas, 7 
kambariai, užbaigtas rūsys, di
delis sklypas, naujas namas, vis
kas prabangiai padaryta.

ST. CLAIR-JANE, $1.900 įmokėji- 
. mas, atskiras plytų namas, 3 di

deli miegamieji, moderni virtu
vė, nauj s šildymas, arti centrų, 
$95 mėn mokėjimai.

WESTON, t2.500, gražus 6 kamba
rių plytų namas, garažas, didelis 
sklypas, 2 prausyklos privatus 
įvažiavimas.

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-9286
skiras. Vandens - alyvos šildy
mas, garažas. Dešimčiai, metų iš
mokėjimas.

BLOOR - RUNNYMEDE $12.000 
įmokėti, mūrinis, 7 gražūs kam
bariai, dvi virtuvės, garažas ir 
geras įvažiavimas. Namas be 
skolų, skubus pardavimas^

BLOOR - DUNDAS $7.000 įmokė
ti, rupių plytų, atskiras, 6 kam
bariai, moderniška virtuvė, ga
ražas. Įrengtas kambarys rūsyje. 
Namas be skolų.

WEST TORONTO - LEMONWOOD 
DR. $12.000 įmokėti, vienų metų 
senumo, gražus mūrinis, 7 dide
li kambariai, įrengtas rūsys, dvi
gubas garažas ir privatus įva
žiavimas.

1072 Bloor Str. W.
KONCESVTLLES • DUNDAS. Mo- 

derniškai įrengta kirpykla, 2 kė
dės, 2 dideli veidrodžiai, 5 lau
kimo kėdės ir kiti įrengimai. Ge
ra klientūra, geros pajamos. 
Nuoma $75 mėn. Parduoda už 
$1.800.

JANE • ANNETTE $4-5.000 įmo
kėti, mūrinis, atskiras 6 kamba
riai, moderniška virtuvė, šoninis 
įvažiavimas. Namas be skolų. 
Prašo $21.500.

BLOOR - PACIFIC $10.000 įmokė
ti, . atskiras, ■mūrinis 9 kamba- 

, riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 
i geras sklypas, skubus pardavi 

imas.
INDIAN RD. - BLOOR $8.000 įmo

kėti, 6 kambariai, mūrinis, at-

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Augštesni nuošimčiai už indėlius 

Geresnės skolinimosi sąlygos

100% saugumas.

Nemokama gyvybės ir paskolų drauda.

Visiems patogios kasos valandos.

DARBO' VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 430-7 
Antr. 10-130 
Treč. uždarytas
Ketv.l0*130ir430-7
Penkt.l0-1301r430-8 
0ešt9-12 
Sekm. 930-1

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

:ėti, mūro, gražių plytų 6 kam- 
avimas, rūsys baigtas. Prašo

JIEŠKAU PIRKTI pirmą skolą - mortgičių iki $20.900. 
$15.000.00 įmokėti, 100 akrų geros žemės prie 10 ir 24 kelio; prašoma 
$29.000.
KEPUNG-RATHBURNRD. $10.000 
barių vienaaugŠtis, garažas, privatus 
$27.800. I
DUNDAS • RONCESVALLES $5.000.00 Įmokėti, mūro, atskiras, 10 kam
barių, 3 virtuvės, 2 garažai, geras įvažiavimas. Kaina $25.500.
ST. CLAIR AV. OAKWOOD AVE $15.000 įmokėti, muro, atskiras, 17 kam
barių, 7 butų pastatas, garažas, privatus įvažiavimas.
PRINCE EDWARD DR. — BERRY RD. $6.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 
Havimas, gražus kiemas. Prašo $25.900. , _
S kambarių yfenaangfetis (bungalow), baigtas rūsys, garažas privatus įva-

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Grigonis, P. Gorys, E. Jurevičius, A. 
Grigonis, R. Paškauskas. Vyresniųjų 
grupėje laimėtojais tapo: E. Pakštas, 
V. Žulys, R. Stulgys, J. Gorys, D. Žąl-. Namuose. Kviečiami visų ateitininkų 
dokas, A. Kairys, E. Baleiša ir Kas- tėvai dalyvauti programoje ir pusry- 
peravičius.

• Sausio 22 d. vyr. skaučių “Biru
tės” dr-vė turėjo iškilmingą sueigą, 
kurioje J. Augustinavičienė davė vyr. 
skautės įžodį. Sueigai vadovavo ir pa
šnekesį pravedė s. M. Vasiliauskienė.

• Jūrų jskaučių ruošiami jaunimui 
šokiai — šį šeštadienį, vasario 4 d., 
8 v.v., naujoje Prisikėlimo salėje. 
Gros jaunimo orkestras. Kviečiamas 

| visas jaunimas. C. S.

©bSPORTAS
Krepšinio pirmenybių laimėtoja - “Aušra”
Sausio 28-29 d. Toronte įvyko me-Į šios savaitės rungtynės: antradienį, 

tinė sportuojančio jaunimo šventė —, 7.15 v.v., Kent mokykloje vyr. mer- 
apygardinės krepšinio pirmenybės vy- gaičiy komanda žais su Cicconnėm; 
rų, jaunių A, jaunių B ir mergaičių trečiadienį, 7 v.v., USH patalpose 
B klasėse. Jose dalyvavo Londono berniukų B komanda — su USH; 
Tauro, Hamiltono Kovo, Toronto Vy- penktadienį, 8 v.v., King Edward mo
čio ir Aušros krepšininkai. ‘kykloje jaun. mergaičių komanda —

Vyru grupėje, neatvykus Montrea- ^ Vyčiu; sekmadienį, tuoj po pamal- 
lio Taurui, dalyvavo 3 komandos. Pir- žais.su
mose rungtynėse Vytis nelauktai pra-,^ v- ?•?•» Jauniai su ents- 
laimėjo Kovui 91:85 (32:44). Vytie-j savaitę, dėl perlakuojamų grin- 
čiai buvo užsivarę 20 taškų persvarą,r du, jokių krepšinio treniruočių nebus, 
tačiau Klimui už pražangas palikus i
aikštę, pralaimėjo rungtynes 6 taš-! Praėjusios savaitės rungtynių rezul- 
kais. Laimėtojų pusėje taikliais me- tatai: TLB lygoje vyr. mergaičių k. 
timais pasižymėjo Meškauskas 31 ir nugalėjo G. E. 57:54; Church lygoje 
Stonkus 18. Vytiečių pusėje gerai berniukų M komanda nugalėjo St. 
žaidė Eižinas 28 ir Juozaitis 23. Po Chris 40:37; berniukai B laimėjo prieš 
poros valandų pertraukos vytiečiams Chris B 45:26 ir berniukai MB su- 
vėl teko stoti į kovą; pavargę žaidė- žaidė lygiom su USH 8:8.

J jai nebuvo rimti priešininkai Aušrai, 
kuri rungtynes laimėjo 90:68. 
Laimėtojams daugiausia taškų iškovo
jo Miniotas 27 ir Šlekys 18, pralai
mėtojams Klimas 33 ir Juozaitis 16. Paulauskas puolėjų .sąraše buvo ant- 
Sekmadienio rungtynėse laukta įtemp- j ras, R. Venzbergas ketvirtas ir V. 
tos kovos, tačiau Aušra ir čia nesun- Sarpalius gynėjų sąraše dešimtas. L. 
kiai įveikė Kovą 114:85 pasekme. Lai-! Jukelienė gynėjų sąraše penkta ir V. 
mėtojų komandoje žaidė: Miniotas 35, Bulotaitė aštunta pvolėja- 
Šlekys 23, Burdulis 6, Zentinš 13, 
Starkutis 20, Barškėtis 13, Tamulionis 
2, Genys. Kovui daugiausia taškų lai- 
mėjo Meškauskas 33, Stonkus 26 iniciatoriams - p.p. J. H Ku-
Beniusis 16. Jaunių A klasėje daly- ---- - --------- ----- -
vavo 4 komandos. Aušra nesunkiai.
įveikė Vytį 85:35 ir Londono Tauras I Lietuvos moterų krepšinio rinkti- 

1 apylygėje kovoje nugalėjo Hamilto- nėje kyla nauja lr daug ^danti
no Kovą 66:57. Vyčiui daugiausia taš
kų iškovojo Sepulis 14, Juzėnas 13, būrkšties žaidikė, Kovoje su Ukrainos 
Taurui — Butkus 24, Navickas 14 ir r" 
Jockus 10; Kovui — Orlickas 27 ir ■ 
Jankus 13. Baigmėje Aušra nugalėjo ; 
Taurą 80:62. Laimėtojų komandoje 
žaidė: Genys 27, Kryžanauskas 4, Stru
mila 12, Vaškevičius 4, Tamulionis
11, Puzeris, Akelaitis B. 8, Akelaitis 
ir Linka 14. Tauro geriausi buvo — 
Butkus 27, Navickas 15 ir Daniliū-

. nas 13. Kovoje dėl trečios vietos drau
giškos rungtynės tarp Vyčio ir Kovo 
pasibaigė draugiška pasekme 60:60. 
Jaunių B klasėje pirmenybes nelauk
tai laimėjo Aušra, įveikusi Vytį pa
sekme 49:43. Aušroje žaidė: Ardavi- 
čius, Kareckas, Norkus 3, Adomaitis, 
Kaknevičius 12, Tamošiūnas 1, Sodo- 
nis 2, Simonaitis 14, Rautinš 12; Vy
čio komandoje: Juzėnas 12, Duliūnas 
12 ir Ignatavičius 8. Nelabai augšto 
lygio ir nelabai augšta pasekme Auš
ros mergaitės B įveikė vytietes 26: ,
12. Aušroje žaidė: Jurevičiūtė 10, Ja- 
neliūnaitė 6, Radžiūnaitė, Kairytė, 
Mačionytė, Urbonaitė 3, Ignatavičiū- 
tė 5, Birštonaitė; Vyčio komandoje: 
Nacevičiūtė 5, Balsytė 3, Žukauskaitė 
2, Zubrickaitė 2.

Džiugu buvo stebėti gražų lietuviš
ką jaunimą ir pasidžiaugti jo sporti
niais sugebėjimais. Taip pat džiugu, 
kad mūsų sportinė šeima dar pagau- i 
sėjo nauju vienetu — Londono Tau
ru, .kuris atrodo yra daug žadantis 
sportinis vientas.

Pirmenybes sklandžiai organizavo 
PPSK Aušra, nors iš dalyvių pusės su
silaukta nemažai trukdymų. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Mergaitės (14), atsilygindamos už 

pralaimėjimą ankstyvesnėse rungty
nėse, įveikė St. Leos komandą 34:27; 
žaidė: Balsytė 13, Jurkevičiūtė, Nace
vičiūtė 14, Zubrickaitė L Underytė, 
Žukauskaitė 4, čirvinskaitė 2.

Berniukai (14) nugalėjo USH krep
šininkus 34:17 pasekme; žaidė: Kak- ' 
nevičius 7, Vanagas 2, Ramanauskas | 
2, Plačiakis 21, Nacevičius 2.

Mūsų rėmėjams: šv. Jono Kr. pa
rapijai, S. Jurgeliui, A. Gudaičiui, J. i 
Pažemeckui, J. žagūnui ir V. B. nuo- ' 
širdžiai dėkojame. A. S.

čiuose.
Skelbtam konkursui gauta nemaža 

rašinėlių. Juos skaito premijavimo ko- 
’’ misija, susidedanti iš seselės Viktori

jos, dr. Aid. šapokaitės ir V. Koly- 
čiaus. Laimėtojai bus paskelbti maž
daug už poros savaičių.

Naujai išrinktas, tėvų komitetas pa
siskirstė pareigomis: pirm. J. Stankai
tis, vicepirm. J. Vingelienė, ižd. P. 
Pranaitis; likusieji komiteto nariai 
pasiėmė kitus darbus, kurių bus ne
maža.

“Pirmyn Jaunime” sekantis nume
ris pasirodys apie Velykas. Redakcija 
laukia medžiagos. Reikia trumpų ra
šinėlių, eilėraščių ir įvairių įspūdžių 
aprašymų. Rašykim visi, juk tai mūsų 
pačių laikraštis. Medžiagą siųsti re
daktorei R. Sakalaitei, 80 Rosemount 
Ave., Tor. 4.

Dažnai žmogui yra naudinga pagal
voti. Pagalvokime kokį vakarą bent 5 
minutes “Kodėl aš esu ateitininkas?” 
Iš tikrųjų — kodėl?x

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

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

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

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

PALIKIMAS - MONTVIEW Ave.- 
BLOOR $30.500 pilna kaina. 11 
kambarių atskiras mūrinis na
mas; kvadratinis planas; van
dens - alyvos šildymas; garažas; 
arti požeminio traukinio stoties 
bei High Parko. Puiki vieta. 
Viena atvira skola balansui.

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

• vieta arti visko.
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Namų tel. LE 6-9165
LE 2-4404

$35.000 PffMĖTI, 8 metų senumo 
18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

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

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

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

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

tačiau Klimui už pražangas palikus 
aikštę, pralaimėjo rungtynes 6 taš-

Studentų žinios
Studentų Užgavėnių blynų 

vakaras — šį penktadieni, 8 
v.v., šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje. Studentu valdyba kviečia 
visus studentus ir studentes da
lyvauti. Bus smagus vakaras — 
programoje dalyvaus ir Šv. Jono 
Kr. parapijos jaunimo klubas ir 
jo parūpintas orkestras.

Taupyk ir skolinkis

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

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos 1966 geriausiu krep

šininkų sąrašuose yra 5 lietuviai. M.

Naujai atidaryta sporto reik
menų krautuvė “Roncesvalles 
Sport Store”, 295 Roncesvalles 
Avė, tel. 536-1373; savininkai — 
Juozas Šarūnas ir Jonas Damb
rauskas. Krautuvė atidaryta 6 
dienas savaitėje nuo 
v.v.; ketvirtadieniais 
dieniais — iki 9 v.v.

Vilniuje viešėjo Vengrijos krepši
nio meisterės Budapešto MTK, kurios 
netikėtai dideliu skirtumu pralaimėt

9 v.r. iki 6 
ir penkta-

Už suruoštą mums priešvestuvinę 
staigmeną (shower) nuoširdžiai dėko-

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a a A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE _J_—_ _______

MOKAME
43A% už depozitus
5!/2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10'vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

Į kučiams, taipgi visiems, prisidėju- 
siems atsilankymu ir gražiomis bei 
vertingomis dovanomis: S. E. Kuku- 

. XT XT .v. ... čiams, p. Bajorinams, p. Ambrozai-
no Kovą 66:57. Vyčiui daugiausia taš- čiams, E. Večerskienei, V. D. Puze-

riams, O. P. Derliūnams, J. Petravi
čiui, Eislerių šeimai, O. K. Beniu- 
šiams, Anitai Kukutytei, H. Miller, 
Ch. Salmonat, P. J. Judzenčiams, P. 
E. Valcis, S. Jonaičiui.

Visiems esame nuoširdžiai ir neuž
mirštamai dėkingi —

Bronė. Jasenauskaitė 
Adolfas Vilkus

A L. G ARBENS
rinktine laimėjo apie 30 taškų.

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus. . 

Automatinis eieKvra varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Toronto, Ont
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — BU. 9-1543.

1611 Bloor St. W

AUSROS ŽINIOS

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmD.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944

RONCESVALLES-HOWARD PARK $25.900 prašoma kaina; 7 dideli 
kambariai per du augštu, dvi prausyklos; tinka dviem šeimom; įmokėti 
apie $5.000. Vienam automobiliui vieta.
BERESFORD - BLOOR $28.000 prašoma kaina, gražus mūrinis namas, 6 
kambariai, naujai išdažyti, moderni virtuvė ir prausykla, vandeniu šildo
mas. įmokėti apie $8.000. Garažas —gilus sklypas.
ARTI RONCESVALLES $ 45.000 prašoma kaina, 2 pusiau atskiri namai 
po 7 kambarius; dabartiniu laiku išnuomuoti; geras planas, tinka gimi
nėm; galima pakeisti į 4 butus.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNETUOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

I—Iome Owners

Statybinės medžiagos
t MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• (vairios medžiagos namų taisymams

• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagas
• Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus
• Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

7*0 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994 _____ _

aCt?

OILS LTD,

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

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

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsbnokėjimas penkiems metams Ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

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

Jav. B. Saulėnas

■ --------- - Vestuvinės nuotraukos
—" Meniškos valkų nuotraukos

Portretai ir kt

F. SENKUS REAL ESTATE
L ? = <

krepšinio čem- 1997 Dundas St. W

A. J. MORKIS
BEAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

persikėlė į nauję vietę

1082 BLOOR St W., Toronto 4

(vienas blokas į rytus nuo Dufferin)

Telef. LE 4-8459
Turime

Tel. 533-4414 Vyt. Merki.

%25c5%25beais.su


nimo — kultūros reikalų vadovė. Be-

APDRAVDA tvi tinta sekantiems metams šios su
dėties: M. Žemeckienė, A Krivickas 
ir J. Klipčius.

1 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1M7. u. 2

GYVYBĖS •____ ____
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ «i VERSLĄ) •PER
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS 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 i
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, Šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, sfa- 
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinaL automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustas (vairius siunti

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinrime ir duosime patarimą.

• Mūsų (rtaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE 1 - 3098

dirba nemažas lietuvių skaičius. Ypač 
daug lietuvių dirba Fordo automobilių 
įmonėje. Nežiūrint to, Lietuvių Bend
ruomenės narių skaičius Oakvillėje 
nedidėja. Priežastis sunku išaiškinti, 
ypač kai Oakvillė yra viena malo
niausių vietovių gyventi.

Dauguma čia gyvenančiųjų sau pra
gyvenimą uždirba įvairiose įmonėse, 
kur uždarbio lygis yra vienas augš- 
čiausių Kanadoje. Turime ir profesi- 
jonalų — du dantų ardytojus: G. Kaz
lauską ir E. Kazlauskienę. Jų paslau
gomis naudojasi daugumas mūsų tau
tiečių. Jų geras vardas yra plačiai 
paplitęs ir tarp kitų Oakvillės gyven
tojų. Be to, savo tarpe turime ir ta
lentingą menininkę R. žiūraitienę, 
kuri savo gražiais gamtos vaizdų pa
veikslais darosi vis populiaresnė ir 
jau daugelio lietuvių namus puošia 
jos kūriniai.

DARBO TALKA.- Beveik visi mūsų 
tautiečiai yra susibūrę į Liet. Bend
ruomenę ir jos dėka turi tamprius- 
darnius santykius. Jie suruošia svar
besniųjų Lietuvos sukakčių minėji
mus. Palaikydami gražią lietuviškos 
talkos tradiciją, jie gražiai aptvarko 
lietuvių šv. Jono kapinių kryžiaus 
aikštę pavasarį ir rudenį prieš Vėli
nes. šis nedidelis, bet gražus talkos 
būdu atliekamas darbas yra vienas iš 
girtinų mūsų gyvenime reiškinių.

Praeitais metais nei vienas iš mūsų 
tarpo nebuvo pašauktas anapus gyve
nimo slenksčio. Tiesa, nemalonios li
gos buvo aplankiusios keletą mūsų 
tautiečių, bet jie "visi jau yra sustip
rėję.

IŠ YPATINGESNIŲ ĮVYKIŲ indi
vidualiniame gyvenime minėtina p.

Aulinskų sidabrinė jungtuvių sukaktis, 
šiai dienai atžymėti Oakvillės lietu
viai suruošė labai iškilmingą puotą 
medžiotojų klube, | kurį susirinko p. 
Aulinskų šeimos draugai ne tik iš 
Oakvillės, bet ir iš Toronto, Hamilto
no ir kitų vietovių. Mes, Oakvillės lie
tuviai, džiaugiamės, kad ši gera, pa
vyzdinga Aulinskų šeima gyvena tarp 
mūsų. Džiaugiamės jų gera laime pra
eities gyvenime; norime, kad jie čia 
visuomet gyventų tarp mūsų ir dar 
didesnė laimė ir sėkmė juos ateityje 
lydėtų.

MŪSŲ LIETUVIŠKASIS ATŽALY
NAS labai įvairus savo amžiumi, ir 
sunku įsteigti lietuvišką mokyklą. Tad 
kaikurie jaunieji lanko Hamiltono šeš
tadieninę mokyklą. Universitetuose 
mokosi keturios lietuvaitės, jų tarpe 
gabioji V. Linkevičiūtė, kuri yra lai
mėjusi augščiausią stipendiją iš For
do įmonės. Gimnazijose mokosi šešios 
mergaitės ir trys berniukai. Iš to ma
tosi, kad mergaičių skaičius žymiai 
didesnis ir dėlto jaunimui ruoštuose 
pasilinksminimuose tai labai neigia
mai atsiliepdavo. Tą reikalą būtų ga
lima pataisyti sulaukus lietuviško jau
nimo iš Toronto ar Hamiltono.. Iki 
šiolei iš vedyboms pribrendusių Oak
villės lietuvių jaunųjų nei vienas ne
sukūrė lietuviškos šeimos, šitokis reiš
kinys yra labai liūdnas ir dėl jo reik
tų mums visiems labai rimtai susi
rūpinti, nes be naujų lietuviškų šei
mų mūsų lietuvių' tęstinumas neįma
nomas.

NAUJA VALDYBA. Apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko sausio 15 d. 
V. žemecko namuose. Susirinkimas 
praėjo labai sklandžiai. Nauja valdy
ba išrinkta be sunkumų. Ją sudaro: V. 
Žemeckas — pirm., P. Linkevičius —

bų bus Vasario 16 minėjimas, kuris 
yra numatytas surengti vasario 18 d.

Kor.

? dabartinėj Lietuvoj 
Atsakymas: Niekuomet! meškerė, prie kurios kimba 

tas permažas tokiai didelei nelai- ba ir ją krutina, bet sąmoningai 
vengia kabliuko.mei.

Savininkai A. Ir S. KALŪZA
SUDBURY, ONT

MEDŽIOTOJŲ IR ŽUVININKŲ 
KLUBAS “Geležinis vilkas” sausio 
22 d. Christ the King par. salėje, tu
rėjo visuotinį susirinkimą. Pirminin
kavo J. Kručas, seKretorravo J. Pau- 
laitis. Naujon valdybon išrinkti: St 
Krivickas — pirm., M. Pranckūnas — 
sekr., L. Baltutis — ižd., V. Bružas 
— kandidatas. Kontrolės komisijoj pa
siliko P. Gabrėnas, A. Pranckūnienė 
ir P. Jutelis.

KORESPONDENCIJOJ apie naują
ją apylinkės valdybą buvo per apsi
rikimą praleistas kultūros vadovas A. 
Braškys ir nariai — J. Labuckienė ir 
A. Kraujelienė. Buvęs Bendruomenės 
pirm. A. Kusinskis visiems padėko
jo, už bendradarbiavimą, ypač Petrui 
Juteliui, kuris mielai leisdavo pasi
naudoti savo gražia vasarviete “Bara
vykas” gegužinėms, uoliai remdavo 
darbu ir pinigais Bendruomenės veik
lą. Taip pat padėkota A. Gataučiui, 
M. ir A. Pranckūnams,. P. Juteliui.

VASARIO 16 MINĖJIME vasario 11 
d. ukrainiečių salėj paskaitą skaitys

prof. Stp. Kairys iš Toronto.
F. ALBRECHTAS gavo paaugštini- 

mą darbovietėje. Dabar jis yra “shift 
bosas”. Sveikiname.

LIETUVIU KAPELIONUOJ 1966 
m. pakrikštyta 8: 7 mergaitės ir 1 ber
niukas. Krsp.

RAMYBĖ AR NESIDOMĖJIMAS? 
“NL” sausio 18 laidoje džiaugiamasi, 
kad per paskutinį visuotinį Bendruo
menės susirinkimą niekas nestatė jo
kių klausimų ir buvo apsieita be gin
čų. Kad taip buvo, tiesa. Bet, kad 
žmonės nestatė jokių klausimų ir ap
siėjo be diskusijų, tai blogas ženklas. 
O gal tai buvo padaryta tik dėl šven
tos ramybės? Dauguma mūsų Bend
ruomenės narių pradeda nesidomėti 
Bendruomenės veikla ir nepasirodo 
net visuotiniame susirinkime, kuris 
įvyksta kartą per metus. Kodėl? Gal 
kaikurie nutautėjo, kiti paseno, o gal 
įkyrėjo formalumai, tuščios pagyrų 
kalbos — sunku pasakyti. Veikėjai 
yra pagirtini už ryžtą, tik tą įvertini
mą turėtų atlikti kiti. J. C.

Sault S. Marie, Ont.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO ♦ TEL. EM 6-6106 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau ( 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 
531-1432 A. B. Beresnevičius

44ALGOMA” MŪRININKAI UŽBAI
GĖ STREIKĄ. Didžiausioji miesto 
darbovietė “Algoma” plieno fabrikas, 
kuris praėjusių metų gruodžio mėn. 
prieš įvykusį streiką turėjo algų są
rašuose virš 8000 darbininkų ir raš
tinės tarnautojų, š.m. sausio 15 d., 
po 29 dienas užtrukusio mūrininkų 
streiko, visai netikėtai vėl pradėjo 
darbą. Susitarimas tarp “Algomos” ir 
mūrininkų darbo unijos įvyko po to, 
kai darbo ministerijos tarpininkai 
jau buvo išvykę iš miesto be vilties 
sutaikyti besiderančius. Šios staigme
nos nesuuodė net vietinis dienraštis 
“Sault Star”, kuris dar streiko už
baigimo išvakarėse verkšleno apie ap
siniaukusią padėtį... “Algoma” plie
no fabriko mūrininkai, žinoma, nega
vo ko buvo prašę — vienerių metų 
darbo sutarties su 50 et. valandinio 
atlyginimo pakėlimu ir dvigubo atly
ginimo už savaitgalius. Jie gaus tik 
72 et. valandinio atlyginimo pakėlimą 
sekančių 3 metų laikotarpyje, prade
dant 1966 m. rugpjūčio 1 d., ir patys 
(ne. “Algoma” ) mokės už draudimą

(welfare). “Algoma” turėjo daug var
go kol Įkūrė streiko metu užgesin
tas krosnis. Rašant šią koresponden
ciją, dar nebuvo pasiektas susitari
mas naujai darbo sutarčiai su 2 plie
no fabriko geležinkeliečių unijomis. 
Faktinai darbas “Algomoje” buvo 
sustabdytas ne dėl mūrininkų streiko, 
bet dėl streiką palaikiusių geležinke
liečių, kurie tvarko transportą fabri
ko ribose esančiame 56 mylių bėgių 
tinkle (su jais darbo sutartis yra pa
sibaigusi praėjusią vasarą). “Algoma” 
nubaudė daugumą geležinkeliečių uni
jos narių nedarbu (“time off’) nuo 5 
ligi 15 d., o pačiai unijai žada kelti 
bylą už streiko metu susidariusius 
nuostolius, viršijančius $2.000.000. 
“Algoma” dar gali turėti ir-geležin
keliečių streiką. Atrodo, kad tokiai 
galimybei jau pasirengta, nes mūri
ninkų streiko metu nemažas fabriko 
priežiūros personalo skaičius buvo mo
kytas geležinkeliečių (mašinistų) dar
bo. Reikia tikėtis, kad galimas gele
žinkeliečių streikas šį kartą nepada
rys bedarbiais mūsų mieste 6000 plie
no darbininkų. J. Sk.

LONDON, ONT

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nnro-

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir fct
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

kuri pasiskirstė 
- pirm, ir 
vicepirm.,

25 metų vedybų sukakties proga 
buvome pagerbti draugų. Už suruoštą 
mums staigmeną — puikų pobūvį ir 
brangias dovanas esame labai dėkin
gi rengėjoms: E. Sargautienei, J. čap- 
likienei, Z. Linkevičienei, O. Kryge- 
rienei, Z. Vaičeliūnienei, R. Žiūraitie- 
nei; dukroms R. V. — už gėlių prise- 
gimą; A. J. Ramonams — už sutikimą 
su duona ir druska; J. Žiūraičiui už 
pasakytą gražią kalbą; V. žemeckui 
— už parūpinimą salės ir gražių gė
lių.

Nuoširdžiai dėkingi visiems daly
viams ir prisidėjusiems prie tokios 
gražios ir vertingos dovanos: E. P. 
Ališauskams, O. V. Ališauskams, A. 
J. Arštikaičiams, P. Ancevičienei, P 
Akstinienei, Z. K. Beržanskiams, H.
I. Bumeliams, E. A. Bočkams, P. J. 
Barakauskams, V. Buragui, J. čapli- 
kienei, G. A. Cibams, J. Gimbučiui, 
E. J. Graibams, O. K. Ivanauskams,
J. L. Jakaičiams, Jonui Juzėnui, O. M. 
Krivickams, O. O. Krygeriams, G. J. 
Klipčiams, A. S. Kazlauskams, A. J. 
Kizams, E. A. Keršiams, A Lukoševi
čiui, Z. P. Linkevičiams, E. B. Liš- 
kauskams, R- R. Mordantams, O. 
Macijauskams, p. Morkūnams, O. 
Pulkauninkams Z. Pyžovienei, N. 
Preibiams, O. S. Pranckūnams, N. 
Paliūnams, J. A Ramonams, J. 
Rimkams, M. Skorobogotienei, E. 
Sargaučiams, J. Šarūnui, M. J. Ulins- 
kams, p. Užupiams, P. J. Vėgeliams, 
Z. A Vaičeliūnams, A J. Vaškevi- 
čiams, R. Z. A Venckams, R. J. žiū- 
raičiams, M. V. žemeckams, K. B. Žu
tautams, P. B. Zabulioniams, E. šalt- 
mirienei (už sveikinimą).

Jūsų parodytas nuoširdumas visada 
pasiliks mūsų širdyse.

Marytė ir Antanas Aulinskai
Oakville, Ont.

J.

P.

— Nieko nuostabaus, kad žino- — Mūsų ateitis priklauso ne 
gus nori pasiekti mėnulį, nes jis nuo to, kas dedasi tolimose erd- 
ir greitkeliais dažnai taip važiuo- vėse, bet nuo to, kas dedasi pa- 
ja, lyg norėdamas patekti į dan- čioje artimiausioje erdvėje — 
gų. tarp abiejų ausų.

— Mūsų ateitis priklauso ne

St. Catharines, Ont.
SLA 278-TOJI KUOPA 1966 metus 

užbaigė suruošdama bendrą N. Metų 
sutikimą, į kurį atsilankė svečių net 
iš Toronto. Lietuviškais ženklais pa
puoštoj salėj pirm. A. Ališauskienė 
10 min. prieš dvyliktą visus pasvei
kino ir palinkėjo kiekvienam laimės 
ir geros sveikatos. Taipgi linkėjo, kad 
greičiau priartėtų ta valanda, kad ga
lėtumėm ‘ sutikti N. Metus numylė
mė krašte Lietuvoje. Po to visus pa
prašė atsistoti ir sugiedoti Lietuvos ir 
Kanados himnus. SLA rengėjai dėko
ja pranešėjai A. šajaukienei, loteri
jos platintojams — J. Ruzgienei ir P. 
Polgrimienei. Didžiausia jums visiems 
padėka už dalyvavimą.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hęmorofus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
(rodžiusi galią sutraukti hemorojns ir 

pataisyti sugadintus audinius.
' Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 
nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Moteris moko vyrą:
— Kai išgeri vieną stiklą alaus, 

tai nebegerk daugiau, o kad ne
įpiltų, apversk stiklą dugnu augš- 
tyn.

Vieną naktį vyras grįžo įgėręs.
— Tai, — šaukia žmona, — 

neapvertei stiklo augštyn?
— O verčiau, — atsakė vyras, 

— net dvidešimt vieną kartą ...
Kas laiko sienas?

Žmogus neseniai įsigijo naują 
namą. Jam atrodė, kad namas ne 
perdaug stipriai pastatytas. Jis 
priminė tai rangovui. Gi šis at-

— Well, mes dar negavome 
sienoms klijuoti popieriaus ir jos 
dar neišklijuotos...

Gerai jam...
— Žinai, brangusis, tą medį, 

po kuriuo prisipažinai mane my
lįs, suskaldė perkūnas!

—Gerai, labai gerai...
Parinko Pr. AL

231 -266 1 233-3323

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

NOTARAS
A. L1ŪDŽIUS, B.L 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Tsronto. 
Margio vaistinės namų II augštas. 

(Įėjimos S Howard Park Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. Hskyrus tredadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-8166

DR. E. ZUBRIENI 

DANTŲ GYDYTOJA 

1177 BLOOB 8T. WEST 
(prie Dundu;

Telefonas LE. 2-4108

LORETTO,SKI 
RESORT

NAUJAI ĮRENGTA SLIDINĖJIMO 
VIETA. SAVININKAI — LIETUVIAI
• T tipo keltuvas (T-Bar)
• Virvinis keltuvas pradedan

tiems (Rope Tow)
• Dviaugštis poilsio pastatas 

su ugniakuru ir kafeterija-
• Nusileidimai pradedantiems 

ir pažengusiems slidininkams
• Čiuožykla (prūdas)
• Tiktai 33 mylios nuo 50-to 

ir 27-to plento sankryžos

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. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1798 BLOOB ST. W. (prie Keele,
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais Ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—530 vaL p.p.

Telefonas EO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O«D«

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

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-rai namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4256
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vaL vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4411alliston
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AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O89

Nobleton

NAUDOKITĖS PATARNAVI-

401
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE”

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

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

LoreHo

S miles
Schomberg

lore r TO 
$KI 
RESORT

Nott<jwds$o<jo R

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1682 BLOOR ST. W„ Toronte 

(į rytus nuo Dufferin St)
Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis 

470 COLLEGE 8T„ TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsview.

draugiškose krepšinio rungtynėse šio
je poros šimtų apylinkėje atsilankė 
virš 70 asmenų. Kaikurie jų, atvykę į 
sporto salę, paliko klubui ir savo au
ką. Aukojo po $2: J. A. Švilpa, J. 
Brazlauskas, A Petrašiūnas; po $1: M. 
Chainauskas, J. Ordas, Jankūnas, J. 
Butkus, K. Kudukis, P. Styga, Styga 
jr, J. Misius, Br. Misius ir E. Petraus
kas ir smulkiais $1.05; iš viso $17.05 
Nuoširdus ačiū už aukas ir gausų atsi
lankymą. Nemažesnis ačiū mamytėms, 

'pasirūpinančioms sportininkų pavaiši
nimu. Ypač didelis ačiū šeimininkėms 
Daniliūnienei, U. Bliskienei ir E. Na
vickienei. Taip pat St Švilpai ir A. 
Eimantui, padėjusioms teisėjauti, ir 
R. Bliskytei, globojusiai kasą. Trene
riui A Nausėdai po rungtynių buvo 
įteikta sportininkų dovanėlė — sta
tula, vaizduojanti senovės Lietuvos gi
rių gyventoją taurą. E. D.

(prie Keele į šiaurę 
nuo Wilson Ave.)

Priima pacientus pagal susitarimą
TeL 633-1167

Atkelta iš 4-to psl.
Misius — narys, J. Petrulis iš Strath- 
roy — kandidatas.

IŠRINKTA NAUJA LLSK “TAU
RAS” VALDYBA,
pareigomis: Daniliūnas sr. 
sekr., A. Dragūnevičius -
St. Navickas — ypatingų reikalų va
dovas, J. A. švilpa — ižd. ir jaunimo 
atstovai: E. Bliskis — turto globėjas 
ir V. Navickas — ryšininkas. Krepši
nio sekcijos vadovu ir komandos ka- 
pitonu perrinktas Daniliūnas jr., o 
jo pavaduotoju L. Butkus. Neoficia
liai veikiančių stalo teniso ir šach
matų sekcijų vadovu išrinktas St Na
vickas., Krepšinio treneris — A. Nau
sėdas. Klubą globoja Šiluvos Marijos 
parapija.

LONDONIŠKIŲ PALANKUMAS 
sportininkams didėja kartu su viene
to augančiu pajėgumu. Paskutinėse

DR. N. NOVOŠICKIS 

danty gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima Dacientus iš anksto susitarus

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

Savininkas V. BAČĖNAS

SKELBKITES 
“TĖVIŠKES ŽIBURIUOS” 
SKELBIMAS NAUDĄ DUOS!

769-4612
769*4131436 BATHURST ST, 

tel WA 14225 arba WA 4-1961

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 /„.Matte St., 

Td. R0 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

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

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

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IK UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS



B MONTREAL
Sausio 25 d. General ligoninėje• Turtinga loterija

• Smagus D'Amico orkestras

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: penktad., 7.30 v.v. už a.a. 

S. Nalivaiką; užpr. p. Nalivaikienė su 
dukrele Živile; šeštad., 8.30 vx — 
už a.a. U. Cinčiuvienę; užpr. p. Cin- 
čius; sekmad., 10 v.r. — dr. A Lu- 
kienei prašant sveikatos; užpr. jos pa- e

• Skaniausi valgiai (koldūnai bei cepelinai)

• Bufete įvairiausi gėrimai

rlš TORONT©®
šv. Jono Kr. par. žinios

— A.a. Teklė Gailevičienė laido
jama iš parapijos bažnyčios trečiadie
nį, vasario 1, 10 vjt., Sv. Jono lietu
vių kapinėse. Velionės giminėms ir 
ypač muz. St. Gailevičiui, parapijos 
choro vadovui, gili užuojauta.

— Šis penktadienis — mėnesio pir-1 cientės.
masis. Rytinės pamaldos 7.30 v.; po — 25 m. vedybų sukakties proga 
jų — lankomi ; vaka- p. j. s. Tumosoms nuoširdžiausi svei-

pamal- kinimai ir linkėjimai
aus pa-

laiminimas.
— šį sekmad. mėnesinė rinkliava

Pradžia 7 JO v.v.

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ BALIUS
vasario 4 - šeštadienį.

Prisikėlimo auditorijoje

Įėjimas tik $2.00 Studentams $1.00
MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI!

K.LK. Moterų Dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius

Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios
3426 Parthenais St Montreal 24, Qne.1465 rue de Sėve, Montreal 20, P.O.

— Vasario 16 minėjimas rengiamas 
mirė Ona Vainienė 73 m. Buvo palai- vasario 19, sekmadienį. Pamaldos mū-
dota sausio 28 iš Šv. Kazimiero bažny- sų bažnyčioje — 11 vai. Organizaci- 
čios. Laidotuvių reikalais rūpinosi V. • jos pamaldose dalyvauja su vėliavo- 
Mitchell.

— Sausio 27 d. vakare klebonijoje
buvo susirinkę Montrealio studentai vasario 5 d., sekmadienį, po 11 vai.
ateitininkai Diskutavo įvairias šių pamaldų parapijos salėje, posėdžių 
dienų problemas, dalyvaujant kun. F. kambaryje.
Jucevičiui.

mis.
— Šv. Onos Dr-jos susirinkimas —

statybos skoloms sumažinti.
Si sekmadleų prie bažnyčios _ s rie

bažnyčios renka aukas Vasario 16rinkliava Vasario 16 gimnazijos Vokie
tijoje naudai Ją vykdo šalpos Fon
do nariai. t-
- šią savaitę lankoma: Alhambra'. ~ Tretininkų mėn. susirinkimas - 

Indian Trail, Baustead, Hewitt ir sekmad. po paskutinių Mišių baž
nyčioje. Mišios kongregacijos inten-

Visus kviečiame i Užgavėnių vakarą
0

Lynd. , ..
— Jaunimo klubo ir lietuvių stu-.clja 9 v"

— šis penktad. — mėnesio pirma-dentų jungtinis parengimas — Užga
vėnių blynų vakaras — šį penktadie- 'sis- Mišios, išpažintys ir Komunija —
nį, 8 v.v. šv. Jono Kr. par. salėje. 7, 7.30, 8 v. ryto ir 8.30 v. vak Ligo

niams Komunija išvežiojama iš anks
to susitarus.

—. Chorų repeticijos: antrad., 7 v.v. 
stu

denčių mergaičių; ketvirtad., 7.30 v.v.

— šį šeštadienį jungtuvių pamal
dos 11 ir 1 vai.

Rengiamasi Vasario 16-jai. Jau 
suorganizuota meninė programa,! 
kuri bus išpildoma mokyklinio ucucių jemmw™
jaunimo: choro, tautiniu šokių suaugusių bendra; penktad., 6.30 
grupės, skudučių orkestro. v’SSai Seka’ giedoti
vaus apie 200 jaunimo. Toronto JJ®. 1 k ®iedotl P«r
burmistras W. Dennison sutiko 
dalyvauti minėjime ir tarti svei
kinimo žodį. Jis taip pat . leido 
prie Toronto miesto rotušės šven
tės proga iškelti Lietuvos trispal
vę ir prie žuvusiems paminklo pa
dėti vainiką. Prie miesto rotušės 
iškilmės įvyks šeštadienį, vasario 
18 d., 12 vai. Vasario 16 proga 
ketvirtadienį, vasario 16 d., 8 v. 
v., įvyks apylinkės valdybos ren
giamas priėmimas, į kurį pakvies
ta daug kanadiečių bei etninių 
grupių atstovų. Būtų gera, kadį1. - - - - ------ — —
priėmime gausiai dalyvautų lie-' sękmad. po 10 v. Mišių LV Namuose, 
tuviai. Praėjusiuose priėmimuose iškilmių data — gegužės 7 d. 
buvo pasigesta akademikų, jau
Kanadoje baigusių, studijas. Ti- pradžios mokyklas lankantiems: I-IV 
kėkimės. kad valdybos kvietimas Sk. — sekmad. po 10 v. Mišių; V ir VI 
neliks be atgarsio. Pagrindiniu sk. — antrad.; vii ir vili sk. — ket- 
sekmadięnio iškilmių kalbėtoju' -
pakviestas iš JAV jaunosios lie
tuvių kartos veikėjas architek
tas Arvydas Barzdukas.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas ir Ponia dalyvavo Ontario gu
bernatoriaus surengtame priėmi
me provincinio parlamento sesi
jos atidarymo proga. Priėmimas 
šiemet buvo itin gausus augštais 
valdžios pareigūnais ir visuome
nės atstovais. Kiekvienas svečias 
buvo atskirai pristatytas guber
natoriui ir taip pat premjerui J. skautai, aušrokai, vytiečiai, jaunimo

stud, berniukų; trečiad., 7 v.v.

— Malonu pasidžiaugti stiprėjančiu 
studentų choru, kuris šiuo metu jau 
turi 58 narius — 32 mergaites ir 26 
berniukus, šį chorą pirmą kartą iš
girsime per par. koncertą balandžio 
mėn. šį šeštad. stud, mergaičių cho
ras išvyksta į Delhi dalyvauti Vasario 
16 programoje. Autobusas nuo bažny
čios išvyks 3.30 v.p.p. Yra keletas 
laisvų vietų. Norį kartu vykti prašom 
susisiekti su kun. Jurkšu.

— Pamokos besiruošiantiems pir
majai išpažinčiai ir Komunijai — kas

— Katechetinės pamokos valdines

virtad., 4.30 v.
— Religijos pamokos gimnazistams 

— šį sekmad. po 10 v. Mišių muzikos 
studijoje. Jas gali lankyti visi gim
nazistai; jas privalo 
gimnazijų mokiniai. 
V. Judzentavičiūtei 
sekmad. kalbės V. Kolyčius tema: 
“Kas-kodėl-kaip?...”

— Pasilinksminimas visam Toronto 
jaunimui par. naujojoje salėje — šį 
šeštad., 7 v.v. Gros jaunimo mėgsta
ma grupė. Kviečiami ateitininkai,

lankyti valdinių 
Labai dėkojame 
už pamoką, šį

chorai ir visi kiti. Rengėjos — “Šat
rijos” jūros skautės.

— Tradicinis Užgavėnių balius su
augusiems ir paūgėjusiam jaunimui

d. Velionė kilusi iš Kretingos. didžiojoje salėje — šį šeštad., 
Ji buvo muziko Emeriko žmonax J 
ir muziko St. Gailevičiaus moti
na. Gyvendama Toronte dalyva
vo katalikių moterų veikloje.
Lietuvoje ji veikė “Lopšelio” ce, prasidės vasario 8, trečiad., 7.30 
draugijoj, kuri rūpinosi našlai
čių globa, o Vokietijoje -— Raud.
Kryžiuje. Velionės liūdi ne tik 
šeimos nariai, artimieji, bet ir 
katalikės moterys ir platesnioji 
Toronto lietuvių visuomenė.

Muz. St. Gailevičius, vadova
vęs “Varpo” chorui virš keturio- vecourt, Heydon Park, McKenzie Cr., 
likos metų, nuo eitųjų pareigų Rusholme Rd.
atsisakė.

A.a. Martynas Avelis iš Fort

Robartsui.
A.a. Teklė Gailevičienė, 87 m. 

amžiaus, neilgai sirgusi šv. Juo
zapo ligoninėje, mirė sausio 29

7.30 v.v. Ruošia kat. moterų draugija.
— Praktiški pirmosios pagalbos 

kursai, organizuojami kat. moterų 
dr-jos ir vedami St. John’s Ambulan-

v.v. par. naujojoje salėje. Juos gali 
lankyti vyrai ir moterys.

— Maž. Liet. Moterų Dr-ja ruošia 
tradicinį Užgavėnių šiupinį — Prisi
kėlimo didžiojoje salėje vasario 7, ant
rad., 6.30 v.v. Kviečiame paremti.

— Kt. savaitę lankomos gatvės: Do-

A.a. Martynas Avelis iš Fort K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi- 
William, Ont., 56 m. amž., mirė kėhm0 Par- skyriaus susirmki- 
sausio 21 d. Toronto General Ii- mas ■— vasario 12, sekmadienį, 
goninėje po operacijos. Kadangi'P® Sumos^naujoje salėje. Bus įdo- 
jis neturėjo čia giminių, ligoni-' ”
nės pareigūnai bandė surasti po
rą jo pažįstamų tautiečiųTbet ne
rado. Velionis buvo pašarvotas 
Cardinal laidotuvių namuose 
(Bathurst gt.) ir iš čia palaidotas 
sausio 24 d. Prospect kapinėse. 
Maldas laidotuvių namuose atkal
bėjo protestantų kunigas Sher- 
son. Laidotuvėse nedalyvavo nė 
vienas lietuvis, nes nežinojo apie 
jo mirtį, o išlaidas apmokėjo ve- 
lionies miškakirčių unija. Gaila, 
kad apie velionį laiku niekas ne
pranešė lietuvių parapijoms ar 
organizacijoms. Turimomis žinio
mis, velionis "buvo katalikas ir 
dirbo Fort Williame kaip miška
kirtis. Į Kanadą atvyko prieš 17 
metų, porą metų gyveno Toron
te, vėliau išvyko į Fort William.

mi agr. VI. Bačėno paskaita apie 
gėlių priežiūrą. Kviečiame nares 
ir viešnias gausiai dalyvauti.

Valdyba

Praktiški pirmosios pagalbos 
kursai moterims ir vyrams bus 
vedami St. John’s Ambulance; 
prasideda vasario 8, trečiadienį, 
7.30 v.v.; truks apie 6 savaites. 
Suinteresuoti renkasi į Prisikė
limo parapijos salę. Registracija 
ten pat vietoje 7 v.v. Mokestis — 
$2.

JEI PLANUOJATE PIRKTI 
rašomąją mašinėlę visom kalbom 
ar skaičiavimo mašinėles, įvairius 
transitorinius ar stereo radijo pri
imtuvus, televizijos aparatus ir Lt., 
tai pirma pareikalaukite katalogų

J. L. GIEDRAITIS,
10 Barry Dr. E., Northport, N.Y. 

11731, USA

kuris įvyks antradienį, vasario 7 dienę
7 v.v., Sv. Jono Kr. parapijos salėje.

Bus švelnūs ir stiprūs gėrimai su Užgavėnių valgiais — dešromis, koldūnais, ža g a re

liais, spurgomis ir pyragais. Priedo: loteri ja ir šokiai

Rengėjos — šv. Jono Kr. parapijos katalikės moterys

MAZLIETUViy TRADICINIS ŠIUPINYS
VASARIO 7, ANTRADIENI, 6.30 VAL. VAKARO 
PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE

• Programą išpildys Toronto jūrų skautai: • Turtinga loterija:
• {ėjimas — $ 3.00 asmeniui (įskaitant vakarienę) kelionė į Expo ir kiti gražūs Jantai

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI!
Mažosios Lietuvos Moterų Draugija

Vienintelė Kanadoje lietuvio savininko
AUTOMOBILIŲ PREKYBA, 

turinti lietuvį pardavėją ir mechaniką

CHURCH MOTORS

1660 BLOOR ST. WEST - Tel. 534-2371
NAUJI AUTOMOBILIAI —

FORD, FALCON, FAIRLAINE, MUSTANG, 

THUNDERBIRD, GALAXIE

Taip pat didžiausias pasirinkimas vartotų automobilių.

Geriausiai jus aptarnaus lietuvis pardavėjas 

VIRGILIJUS ELIJOŠIUS 
TeL 537-1619

Kūr.-savanorių rinkliavoj 1966 
m. lapkričio mėn. surinkta: šv. 
Jono Kr. bažnyčioje $133.10, Pri
sikėlimo — $245.95, Ev.-liutero- 
nų — $26.75. Šie pinigai naudo
jami šalpai karo invalidų ir į 
sunkią padėtį patekusių savano
rių Vokietijoje ir kitur. Valdy
ba* dėkinga p.p. O. Indrelienei, 
P. Morkūnui ir J. Šarūnui už 
rinkliavų organizavimą. Ypatin
gą padėką reiškiame aukotojams.

Valdyba

rodifo piOBramoi 3 KARTUS SAVAIWE! 
šeštodieniois 330 — 430 Oakville 

stotis CHWO, bonęo 1250 
Sekmadieniais 0—930 vok ryto Hamilto

no stotis CHJQ, banga 1280.
Sekmadieniais 2 — 230 Niagara 

Falls, N.Y., stotis WHLD, banga 1270. 
žinios, sveikinimus, skelbimas 

Įteikti “Dainos” dovanų-plokštelių

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom, 

1076 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

— Vaikučiai, kurie šiais metais ruo-
— Sausio 27 d. Montrealio policijos šiasi priimti pirmąją Komuniją ir Su- 

leit. Jonas Astrauskas pakeltas į ka-, tvirtinimo sakramentą, registruojasi 
pitonus. Tai pirmas lietuvis, kuris pa
siekė tokią augštą vietą, 
kalba trimis kalbomis.

— Kun. J. Gaudzė per 
čius savaitgalius nekalbės 
Vėl jį išgirsite vasario 25.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— vasario 3. Mišios — 7.30 ryto ir 8 
v. vakaro. Išpažinčių klausoma ketvir
tadienio vakare nuo 7 vai.

— Šiais metais Velykos — kovo 26

pas seseles. Juos ruoš sės. M. Tere- 
zina. Tėvus prašome nedelsiant užra
šyti savo vaikus.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
— vasario 3 d. Pamaldos vakare 7.30 
vai.

— Tėvams tenka ypatinga pareiga 
išmokyti savo vaikus melstis lietuvių 
kalba. Mūsų 10 vai. pamaldos yra 
skirtos jaunimui. Jau metai, kai tos 
pamaldos vyksta lietuvių kalba. No- \ 
rime atkreipti tėvų dėmesį, kad mū
sų jaunimas šiose pamaldose dalyvau
tų. Kiekvieną skatiname aktyviai daly
vauti šiose Mišiose. Su ta mintimi 
Bažnyčia įvedė gimtąją kalbą, “kad 

Ivisi tikintieji būtų vedami į pilną, są- 
Imoningą ir aktyvų dalyvavimą litur
ginėse pamaldose”. Atsakinėkime ir 
giedokime visi.

— Nauji skaitytojai gali užsisakyti - . 
laikraštį “Tėviškės žiburius” iki va
sario 10 d. papiginta kaina — $4 me
tams. Pilna metinė prenumerata — $6. 
Adresas: 941 Dundas Street W., To
ron 3, Ont.

Adolfina ir Vytautas Zubai už- 
_________________ j praeitą šeštadienį atšventė savo 

Vincas Malinauskis (palaidotas 1967. • sidabrines vedybų sukaktuves.
I. 3) — $16.80; Kazimieras Vosylius 
(1967. I. 19) — $14.68; Aleksandras 
Vičas (1967. I. 23)—$28.30; Ona Vai
nienė (1967. I. 28) — $8.75.

— Kviečiami apsimokėti už “Tevis-

Jis laisvai

tris sekan- 
per radiją.

d.; Pelenų diena — vasario 8. Kas ga
lite, ateikite tą rytą į bažnyčią.

— Kazimierinių vakarienė — kovo 
4, šeštadienio vakarą. Bus įvairi ir 

r įdomi meninė programa, išpildoma 
jaunimo.

— Balandžio 1 d. vakare — parapi
jos vakaras, kurio programą atliks la
bai pajėgus Toronto studenčių choras 
vadovaujamas kun. B. Jurkšo.

— Praėjusio sekmadienio rinkliava 
$191.88. Parapijai aukojo: Mikaliną 
Vasiliauskienė — $100 ir Vincas Bi
le vičius $30. Ačiū!

— Per sausio mėnesį mūsų parapi
joje palaidoti 4 lietuviai. Laidotuvių 
dienomis Mišioms surinkta pinigais:

Aušros Vartų bažnyčioje ta in
tencija klebonas Tėvas K. Peč
kys atlaikė Mišias, o Tėvas G. 
Kijauskas pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą. Po to ivyko 

liai klube? 2161!^
St. Catarxne St. East, bus rodo- ,k™č.ia™ ”a"Ji u“2sak^.(sl SvefiL Su nlvelkino 

Ankqn ^ai^ra^ti tik uz $4 metams. Tai galite (menų, ovecių varau pasveiKino 
u so I padaryti per kun. J. Gaudzę. K.J.G. i ir įteikė dovaną E. Kardelienė ir 

šeštadieninių mokyklų moky
tojai sausio 29 N.P.M. seserų na
muose turėjo posėdį, kuriame ap
tarė svarbius lietuviškų mokyk
lų reikalus. Mokinių skaičius šie
met yra sumažėjęs — daugelis 
tėvų neleidžia vaikų į lituanisti
nes mokyklas. Tuo reikalu vargu 
ar mokytojai gali ką padaryti. 
Tenka tik apgailestauti, kad atsi
randa tokių tėvų, kurie lengva 
širdimi atima savo vaikams gali
mybę išmokti lietuviško rašto. 
Mokytojai tačiau stengsis sudo
minti vaikus lietuviška mokykla. 
Tam reikalui nusistatyta praves
ti mokinių tarpe lietuviškų kny
gų skaitymo konkursą. N. P. M. 
seserims pasiūlius, nutarta įsteig
ti lietuvišką biblioteką, kuria vai
kai galėtų naudotis. Seserys turi 
keletą šimtų x knygų, tinkamų' 
Įvairaus amžiaus jaunimui, duo-i
da nemokamai patalpas ir pasiža-pSl 
da biblioteką vesti, tik reikia se-iLvlallsKa’_v • reT 
serų skirtą kambarį įrengti — 
padaryti knygoms lentynas ir kt. 
Seserys tam reikalui lėšų neturi,

ŠS; racijū albu*,, pavaizduojantį vi- 
jų parapijų klebonus, šis reikalas Zubu 25 metu gyvenimo 
jau anksčiau buvo keliamas, tad f ‘

MONTREALIS 
LIETUVIŠKAS FILMAS

Vasario 11 d., 6 v.v., punktua-

mas lietuviškas filmas “. 
žąsis” — B. Pūkelevičiūtės para
šyta ir režisuota pasaka. Šis fil
mas pagamintas Montrealy, artis
tai lietuviai.. Muzika Z. Lapino, 
dekoracijos R. Bukausko, 
paskutinė proga pamatyti, 
filmas išsiunčiamas į Čikagą.

Demonstracija. Vasario 4, 
tadienį, 3 v. p.p., Montrealio uk
rainiečiai studentai organizuoja 
demonstracijas prieš Sovietų Są
jungą. Jie kviečia prisidėti ir lie
tuvius, ypač studentus. Nuo uni
versiteto bus žygiuojama iki Do
minion aikštės, čia pagrindines 
kalbas pasakys ukrainiečių vei
kėjai ir Kanados opozicinės par
tijos atstovas. J. L.

“Nepriklausomos Lietuvos” sa
vaitraščio metinis spaudos balius 
— vasario 4, šeštadienį, Vytauto 
D. Klubo salėje.

Tai 
nes

sės-

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

K. Andruškevičius, kurie iškė
lė p.p. Zubų didelį įnašą į Mont- 
realio lietuvių organizacinį gy
venimą. “Baltijos” stovyklavietės 
vardu pirm. P. Rudinskas ir sekr. 
J. Kęsgailienė įteikė p.p. Zu- 
bamš sekančio turinio p. Bukaus
ko meniškai paruoštą adresą: Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Montrealio apylinkės “Baltijos” 
Stovyklavietės Komitetas nuošir
džiai sveikina ADOLFINĄ IR 
VYTAUTĄ PETRĄ ZŲBUS jų 
sidabrinės vedybų sukakties pro
ga, linki jiems ilgo, laimingo ir 
darbingo amžiaus ir ta pačia pro
ga nuoširdžiai dėkoja architektui 
V. P. Zubui už nemokamą sto
vyklavietės statybos planų paruo
šimą, kurių realizavimas pagrįs
tai leidžia Montrealio lietuviams 
didžiuotis “Baltija”. Vaišių metų 
kalbėjo Tėvas K. Pečkys, Tėvas 

j G. Kijauskas, J. Kardelis, K.

teraitis ir kiti. Dukros Dana ir 
Rima tėvams įteikė labai origi-. 
nalų įvairių laiškų, laikraščių iš
karpų, fotografijų ir savų iliust-

Kviečiame atkreipti dėmesį į lietu
vių verslus, ypač naujai įsisteigusius.

Įsigykite EXPO 67 pasus
iki 1967. 11.28!

Visi, kurie iš Kanados, JAV ar kitų kraštų ruošiatės į Expo 67, Mont
realyje, Įsigykite įėjimo pasus ir bonų knygutes (pramogoms, koncer
tams, maistui) iki vasario galo su 25 — 55% nuolaida. Po tos datos 
kainos bus pakeltos. Užsakymai išpildomi C.O.D. arba išsiunčiami ap
draustais laiškais, kai pinigai gaunami su užsakymu.
RAŠYKITE:---------------------------------------“LITAS”, 1465 DE SEVE ST., MONTREAL 20, QUE.

Pasų Suaugusiems Jaunimai Vaikams
rūšis Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.S0 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienų S 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 S20.00 $30.00 $11J5 $17.50

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

$ 4.65 $ 7.00
Bonai-L2 <L pasai

$ 8.00 $12.00

— — $ 2.90

Bon.-|_l d. p. $ 3.80

$ 4.00

$ 5.25

APSIDR AUSK!

P. ADAMONIS j

Chartered Insurance Broker
3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722- 3545 RES. 722 - 4735
S-tes "Ute" nr. 752D 256-5355

laukiama, kad šį kartą su para
pijų pagalba lietuviška bibliote
ka Montrealyje pradėtų veikti, v.

PADĖKA
Mirus mylimam Tėveliui a. a. Jonui Girdžiūnui 1966 m. gruodžio 

28 d. Montrealyje, gilią padėką reiškiame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kurie aplankė velionį koplyčioje, dalyvavo laidotuvių pamal
dose ir palydėjo į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už Jo sielą, 
prisiuntė gėlių bei pareiškė mums užuojautą.

Ypatingai dėkojame velionies pusseserei E. Matušaitienei ir jos 
šeimai Toronte, mano pusbroliui Alfonsui Stankui ir jo šeimai Bramp- 
tone, Ont., atvykusioms išlydėti velionies amžinybėn.

Dėkojame didžiai gerb. Montrealio Aušros Vartų parapijos klebo
nui Tėvui K. Pečkiui ir parapijos kunigams, kurie atlaikė gedulingas 
pamaldas už Jo sielą ir palydėjo velionį į kapines.

Dėkojame visiems dalyvavusiems už parodytą nuoširdumą. Vi
siems dar kartą nuoširdus ačiū.

NULIŪDĘ:
duktė Liza Markūnienė, 

žentas Feliksas ir anūkė Julija

“LITAS"
MOKA už:

Depozitus 4^4%
Numatyta už šėrus 5*4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Adresas: 1485 De Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766 - 5827

IMA už:
Nekiln. turte paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas Iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1485 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v^ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545 dieną — penktadieniais nuo 1 iki 8 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iM 9 v

laikotarpį.
KLK Moterų Dr-jos Montrea

lio skyr. susirinkimas sausio 29 
N. P. M. seserų namuose buvo 
gausus — dalyvavo daug narių, 
viešnių ir svečių. Neseniai išrink
ta nauja skyriaus valdyba prisi
statė pasiskirsčiusi pareigomis: 
pirm. dr. V. Giriūnienė, vicepir
mininkė ir korespondentė — G. 
Rudinskienė, sekr. p. Malcienė, 
ižd. — p. Grigelienė, socialiniams 
reikalams narė — E. Bernotienė. 
Dr. V. Giriūnienė skaitė gražiai 
paruoštą paskaitą tema “Hor
monų įtaka moters grožiui” Pa
skaitininke susilaukė daug klau
simų, į kuriuos mielai atsakė. Po 
susirinkimo valdybos rūpesčiu 
visi buvo pavaišinti kava. v.

Vajus šalpos reikalams prade
damas vykdyti visame Montrea
lyje. Lėšos renkamos aukų la
pais. Dėvėtus drabužius prašoma 
atvežti į šv. Kazimiero parapijos 
salę sekmadieniais, vakarinėje 
miesto dalyje — pas. J. Kęsgai- 
lienę, 1577 De Seve arba pas J. 
Adomaitį 591 Gerald St., La Sal
le. Surinkti drabužiai ir pinigai 
bus persiųsti Suvalkų trikampio 
lietuviams ir Vasario 16 gimnazi
jai. šalpos vajaus vykdytojas — 
seimelio prezidiumo narys — J. 
Dalmotas.

“Litas” kviečia montrealiečius 
lietuvius pasinaudoti jo duoda
momis paskolomis automobiliams 
pirkti. Joms taikomos asmeninių 
paskolų palūkanos. .Taip pat duo
damos asmeninės ir nekilnojamo 

skolos žymiai geresnė- 
[omis kaip kitur. Pr. R

ToroaH t, Out. T*L U 4-1274.
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