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TEVISKES ŽIBURIAI
Niekas nevadovauja
Joks laivas nepasiekia numatyto uosto be kapitono. Gali būti 

jis ir didelis, ir pajėgus, tačiau be vadovo lieka plūduriuojančia 
’tvirtove. Bangos mėto ją iš vienos pusės kiton ir netgi griauna. 
Toks vaizdas kyla žvelgiant į lietuviškosios išeivijos gyvenimą, ypač 
kaikurias jos sritis. Kaip ir visos emigracijos, taip ir lieturiškoji, 
pamažėl netenka pirmykštės gyvosios jungties ir pradeda irti. Tas 
procesas ypač pagreitėja ten, kur išeivija netenka vadų, pasimeta, 
suskyla, netenka vidinio atsparumo. Pastarasis paprastai būna 
didesnis ten, kur išeiviai jaučia tam tikrą valdinį spaudimą, per
sekiojimą. Mat, tada kyla gynybinė reakcija bei kova, kuri palaiko 
atsparumą, šiaurės Amerikoje to nėra. Šio žemyno laisvė padaro 
tai, kad tautinės mažumos netenka atsparumo ir nejučiomis įsi
lieja į didžiuosius vandenis, kuriuose atranda naują jungtį ir vado
vaujančią ranką. Slinktį į tuos amerikinius vandenis greitina ir ne
turėjimais pakankamų ryšių su gimtaisiais kraštais. Normaliomis 
sąlygomis tokie ryšiai būtų ramstis visai išeivijai. Sovietinė oku
pacija, deja, ta linkme daug kalba, bet turi visai kitus tikslus. 
Kuriam gi okupantui rūpi išlaikyti tautą dvasiškai gyvą, sąmo
ningą? Rusai irgi nesudaro išimties. Jiems rūpi ne tiktai okupuotų 
lietuvių nusąmoninimas, dvasinis surusinimas, bet ir laisvųjų su
skaldymas, susilpninimas, nutautinimas.

Jubilėjirfių Lietuvos metų ugnis dega Kanadoje prie St. Catharines, Ontario, lietuvių koplyčios. Ant 
ugniakuro užrašas: "Lithuania Golden Anniversary". Projekto sumanytojai — kun. B. Mikalauskas, 
OFM, ir architektas dr. A. Kulpavičius

Pasaulio įvykiai

Po ketvirčio šimtmečio lietuviškoji išeivija pradeda jausti 
emigracinius smūgius, ypač tose srityse, kurios lengviau pažeidžia
mos. Rodos, juos turėtume pajusti pirmiausia politinėje ir kultū
rinėje srityje, tačiau taip nėra. Tiesa, tai lengvai pažeidžiamos sri
tys, bet jose dar yra Šoks toks vadovavimas, kuris jungiasi su

joje yra mažiausiai vadovavimo, telkiančio turimas jėgas. Geres
nėje būklėje yra ukrainiečiai ir kitos tautinės grupės, turinčios 
savo hierarchiją, kuri savo autoritetu dengia ir tautines savybes. 
Mes, lietuviai, tokios atramos neturime. Taipgi neturime nė auto
riteto, tvarkančio visos išeivijos religinius reikalus. Tragiškiausia 
yra tai, kad nė nebandome sudaryti tokio autoriteto net esamų ga
limybių ribose, šiuo metu visoje Katalikų Bendrijoje vyksta vidi
nės reformos, keičiasi jos veidas, kaikur net iš pagrindų, kaip pvz. 
Olandijoje. Tokiame laikotarpyje yra galimybių pajudėti ir lietu
vių išeivijos religinės srities vadovams. Turime dvasininkų, dir
bančių įvairiose srityse, tačiau esminiam religinės srities pajudini
mui iniciatyvos mažai tematyti. Turime išmokslintų pasauliečių ka
talikų, kurių sugestijos bei mintys, ypač iniciatyva, galėtų daug 
reikšti religinėje srityje, bet ir iš jų stipresnio sujudino negirdėti.

★ ★ ★
Tokioje būklėje, kurioje niekas nevadovauja, belieka tenkin

tis paminklų statymu, kol dar yra kas stato. Kad mums trūksta 
nemažiau svarbių dalykų, daug kas mato, bet niekas nej'udina. 
Vienas tokių dalykų — pilno šventojo Rašto vertimo neturėjimas.

Laisvės kovotojų portretai
“Tž” 1968 m. 2 nr. jau buvo rašyta apie ukrainiečio Viačeslavo čomo- boliai, nepripažįstantys potvar- 

vilio knygos rankraštį, pasiekusį Paryžių ir Torontą. Ši knyga — “Dvidešimt kių, suvaržymų ...” 
nusikaltėlių portretai” jau verčiama į anglų kalbą. Ji atskleidžia patriotiškai NAnadAiA ir mfwialiai 
nusiteikusių ukrainiečių intelektualų slaptus teismus Sovietų Sąjungoje. ”
Pirmuosius duomenis ir rankraščių ištraukas paskelbė Toronto dienraščio Porą metų stovyklos yra ga-
“The Telegram” redakcijos bendradarbis Peter Worthington, dvejus metus vęs Dmitras Ivaščenko, mokyto- 

kar0 sužeistas kau
tynėse ir už drąsą laimėjęs ke
letą medalių. Laiškuose nusi
skundžia, kad jam būna pasiu
tusiai skaudu, kai draugai jį 
ima kamantinėti: “Kaip pats jau
ties? Tu nežuvai kare, su auto
matiniu ginklu rankose žygiuo
damas nuo Odesos iki Volgos ir 
nuo Volgos iki Berlyno. Sąžimn-

MASKVOJE PASIBAIGĖ SAVAITĘ TRUKĘS RAŠYTOJŲ 
TEISMAS. Jie buvo kaltinti antisovietine propaganda, ryšių pa
laikymu su Paryžiuje veikiančia rusų emigrantų organizacija 
Norodno Trudovoj Sojuz (Liaudies Darbo Sąjunga), šiai organiza
cijai buvo išsiųsti A. Ginsburgo paruošti Siniavskio ir Danielio 
teismo dokumentų nuorašai. J. Galanskovas gavo 7 metus, A. 
Ginsburgas — 5, A. Dobrovolskis — 2 ir mašininkė V. Laškova 
— vienerius metus už rankraščių perrašinėjimą. Kaltu prisipažino 
tik A. Dobrovolskis, kuris taipgi liudijo prieš savo draugus, tikė
damasis lengvesnės bausmės. J. Galanskovas teisėjams pareiškė: 
“Jūs laimėjote kautynes, suimdami mane, bet pralaimėjote karą 
už demokratiją mūsų krašte.” Oficialiai teismas turėjo būti viešas, 
bet teismo salėn buvo Įleisti tik®--------------- ----------------------—
kaltinamųjų giminės ir artimie- kytina visiška Maskvos nesėk- 
ji. Užsieniečiams žurnalistams mė Jungtinėse Tautose arabų- 
protesto raštą Įteikė buvusio už- žydų karo klausimu. Niekais nu- 
sienio reikalų min. M. Litvino- ėjo N. Fedorenko reikalavimas 
vo anūkas Paulius Litvinovas ir Saugumo Taryboje pripažinti Iz- 
koncentracijos stovykloje uždą- raell agresorium, priversti žy- 
ryto rašytojo J. Danielio žmo- J -------
na. Jiedu reikalauja, kad teismi- 
nėn atsakomybėn už Įstatymų 
laužymą būtų patraukti šio gė
dingo teismo teisėjai ir kad byla 
būtų sprendžiama iš naujo su 
tarptautiniais stebėtojais salėje. 
Panašaus protesto kopijas žurna
listams dalijo ir į pensiją išėjęs 
gen. mjr. P. Grigorenko, buvęs 
Frunzės karinės akademijos dės
tytojas, generalinio štabo kari
ninkas II D. karo metais. Mili
cija jį buvo nusivedusi į nuova
dą, bet po valandos paleido. Prie 
teismo durų šąlančioje minioje 
maišėsi KGB agentai su foto

buvęs šio laikraščio korespondentu Maskvoje.
Pirmąjį savo rašinį P. Worthington skyrė pačiam, rankraščio autoriui V. 

čornoviliui, buvusiam Ukrainos komjaunimo sekretoriui,.kuris šiandien jau 
yrą uždarytas trejiem metam koncentracijos stovykloje už atsisakymą būti 
liudininku uždarame teisme. “The Telegram” sausio 8 ir 11 d. laidose P. 

■ Worthington supažindina skaitytojus su V. čornovilio aprašytais “nusikaltė
liais”— laisvės kovotojais. Jų veidai išryškėja V. čornovilio surinktuose nu
teistųjų ukrainiečių laiškuose, prašymuose, drąsiame žodyje įstatymus ir 
konstituciją laužantiems teisėjams.

Kova raštais
Pirmoji abejonės;

žadama, kad išeis pilnas sv. Rasto vertimas vienoje knygoje, kaip 
kitos tautos turi, bet nei per keliolika metų niekas nepasirodė. 
Naujasis Testamentas, jau senokai verstas, irgi labai reikalingas 
kalbininko, stilisto ir teologo rankos. Jų išeivijoje yra, bet niekas 
tam darbui nepanaudojo. Šeštadieninės mokyklos reikalingos pri
taikyto tikybos vadovėlio ir programos. Per tiek metų tai nebuvo 
paruošta. Reikalinga Lietuvos Bažnyčios istorija studentams, ypač 
teologams, ir kitiems. Negirdėti, kad kas ją būtų parašęs. Kam pri
reikia, tenka naudotis sunkiai begalinamais pasenusiais vadovėliais. 
Per pamaldas naudojami lietuviški tekstai taip išversti (jau seno
kai), kad rėžte rėžia ausį. Visa paguoda — spausdinamas mišiolėlis 
su naujai išverstais tekstais. Reikia tikėtis, kad jis bus sklandes- 
nis. Beveik nieko naujo religinių giesmių srityje — tenkinamasi 
senosiomis, ypač didžiųjų švenčių metu. Be to, daug kur sunkėjant! 
lietuviškų parapijų padėtis, lietuviškojo elemento silpnėjimas ir 
visa eilė kitų rūpesčių verčia atkreipti dėmesį į religinę sritį, čia 
reikalingas autoritetingas centras, pajėgiąs kolektyviai planuoti ir 
veikti visos išeivijos mastu. Pr. G.
KANADOS NYKIAI

AMERIKOS GRĖSMĖ KANADAI?
Kanados ekonominį gyveni

mą gali sukrėsti JAV prez. L. B. 
Johnsono sumanymas uždėti 2- 
3% muitą įvežamoms prekėms 
ir tokiu pat nuošimčiu sumažin
ti eksportuojamų gaminių kai
nas. ši priemonė pagelbėtų* ame
rikiečiams varžytis užsienio rin
kose ir didinti eksportą, bet ji 
būtų labai skaudi Kanadai, ku
ri pernai amerikietiškų gaminių 
pirko už $7.1 bilijono, o savųjų 
Amerikai pardavė tik už $6.2 
bilijono. Finansų ministerio M. 
Sharp nuomone* tokiu atveju 
Kanada būtų priversta padidin
ti muitą iš JAV Įvežamiems ga
miniams ir pradėti ekonominį 
karą su savo didžiuoju kaimy
nu. Prekybos min. R. Winters 
per televiziją transliuotame pa
sikalbėjime reiškė vilti, jog 
Vašingtonas dės visas pastangas 
neskriausti savo geriausio pre
kybos partnerio Kanados. Nau
jasis orez. L. B. Johsono pla
nas nirmoie eilėje yra taikomas 
Europai vpač Bendrosios Rin
kos krabams, kurie specialų 
minta užkrauna ir JAV-iu, ir 
Kanados gaminiams, siekdami 
apsaimoti savo ekonominius po-

sinės ir moralinės paspirties iš 
Kanadoje ir JAV gyvenančių 
vokiečių, bet nežada reikalauti __
savivaldos užjūryje įsikūrusioms bą, stebėdamas'Ukrainai daro- 
vokiečių grupėms, kaip kad daro ’ * ' -----
prez. De Gaulle, gindamas Kve
beko prancūzų teises.

Savo laiku A. von Thaddenas 
CBC buvo kviestas atsilankyti 
Kanadoje, bet valstybės sekr. 
Judy LaMarsh sulaikė.

Liberalų naujo vado rinki
muose svarbiu klausimu gali 
tapti visai Kanadai skiriamas 
sveikatos draudos planas, kurį 
dabartinė vyriausybė yra Įsipa
reigojusi pradėti liepos 1 d. Di
džiausią opoziciją šiam planui 
reiškia Ontario premjeras J. Ro- 
barts, nes Ontario gyventojų wkloie užbaigti pirmykštės 25 
mokesčių $115 milijonų remtų * ‘ ....................
sveikatos draudą kitose provin
cijose. Prieš planą yra pasisa
kiusios ir kaikurios kitos pro
vincijos. Susisiekimo min. P. 
Hellver, skelbdamas savo kan
didatūrą į liberalų vadus, šiuo 
klausimu parodė tam tikra re
zervuotumą. Jo nuomone, fede
racinė vyriausybė turi atkreipti 
dėmėsi i provincijų reikalavi
mus. Jeigu yra siūloma savi-

dus atitraukti kariuomenę iš už
imtų sričių ir sumokėti arabams 
padarytus nuostolius. Negeriau 
sekėsi ir visuotiniame JT susi-, 
rinkime, atmetusiame N. Fedo
renko siūlytas rezoliucijas. J. 
Malikas yra JT veteranas, šia
me forume Maskvai atstovavęs 
prieš dvidešimt metų. Galimas, 
dalykas, ambasadorių pakeiti
mai reikš didesnius Maskvos .’, 
kompromisus Izraeliui. Tai da- 
ryti verčia uždaryto Sueso ka
nalo kasdien mažėjanti reikšmė.
Naftą dabar didieji tanklaiviai.- 
gabena aplink Afrikos žemyną,. 
o Izraelis jau tiesia vamzdžius 

aparatais, užfiksuodami filme savo teritorijoje, 
susirinkusiųjų veidus.

Širdžių perkėlimo operacijos 
tampa savotiškomis ch i r u r g ų 
varžybomis. Brooklyne dr. A. 
Kantrowitz moters širdį buvo

Lenkai buvo suėmę JAV karo 
attache pik. Itn. E. Metzger ir 
Kanados karo attache pik. ttn. 
K. Jefferson. Jie buvo apkaltin
ti špionažo veiksmais, nes su- 

t_ o_______________ _______ ėmimo metu darė nuotraukas
bęt^ pacientas mirė- po 10 valan- Bydgoszcz mieste, 160 mylių at- 
dų, nes perkeltoji širdis jo kū- stūmė nuo Varšuvos. Lenkai tei
nu! buvo permaža. Anksčiau tas . gia, jog buvo fotografuojami ka- 
nats 'gydytojas mėgino pakeisti rimai Įrengimai, o suimtieji pa-

nacių p 
šymus irf drąsius kaltinimus S. 
Karav iui didžiąją bausmės 

praleisti vienutėje, 
valgant sumažintą jau ir taip 

vės. kovotojo širdis tebėra ne
palūžusi.

Klausimas prokurorui
Sešerių metų priverčiamųjų 

darbų susilaukė Michailas H<> 
tinas, Lvivo darbo psichologi
jos laboratorijos mokslininkas. 
Savo paskutiniame žodyje jis 
ragino teisėjus nediskriminuoti 
ukrainiečių kalbos, nekankinti 
kolchozuose uždarytų žemdirbių 
ir negrąžinti Stalino metodų. M*. 
Horinas priminė teisėjams, kad 
stalinizmo likučiai vis dar aptin
kami viešajame bei politiniame 
gyvenime, o Stalino laikais dar
bininkų masė neturėjo jokios 
Įtakos politikai. Via planai ta
da buvo paruošiami Stalino vir
tuvėje, nors Leninas buvo Įspė
jęs partiečius, kad Stalinas 
mėgsta aštrius patiekalus. Pro
kurorui M. Horinas pateikė ne
malonų klausimą: “Ar žinai, 
valstybes prokurore, kad XX 
amžiaus ketvirtame dešimtme
tyje daugiau kaip 200 ukrainie
čių intelektualų dingo ar buvo 
nutildyti, kai tuo tarpu per visą 
karą jų mirė tik tuzinas? Taigi, 
kurie metai buvo blogesni Uk
rainai — karo ar taikos?” Baig
damas savo kalbą, M. Horinas 
pareiškė viltį, jog ateis diena, 
kada visi sovietinės bendruome
nės trūkumai bus svarstomi ir 
sprendžiami ne teismų salėse, 
bet diskusijų klubuose.*

Kalinio paguoda — 
paukščiai
Už spygliuotų vielų koncent

racijos stovykloje trejiem me-

karo metais Odesoje Išjungu
siam į Ukrainiečių tautinę orga
nizaciją. 1944 m. už šią veiklą 
jis buvo išsiųstas 25-riem me- . . j-.-.,.,.-
tam į konceritradjos stovyklą. menjf5 maisto davinį bet lais- 
Jo tariamo nusikaltimo tikroji 
priežastis buvo sovietinių pilie
čių širdis ir sielas demoralizuo
jantis Stalino kultas. Sumažinus 
kaliniams bausmes nuo 25 iki 15 
metų, S. Karavanskis grįžo į 
Odesą 1960 m., Įspėtas KGB pa
reigūnų nieko nepasakoti apie 
iškentėtą vargą. Iš stovyklos jis 
pasivežė didžiulį ukrainiečių 
poezijos žodyną, kuriam paruoš
ti būtų reikėję kolektyvinių iš
tiso universiteto pastangų. Drau
gams jis pareiškė, kad Stalino 
nuvertinimas yra pateisinęs ir 
atpirkęs jo jaunystės dienų klai
das, jeigu jas norima vadinti 
klaidomis.

Penkerius metus S. Karavans
kis dirbo poezijos vertėjo dar

nias skriaudas. 1965 m. laisvės 
kovotojo širdis neatlaikė pri
verstinės tylos — jis pasiuntė 
raštą prokurorui, kaltinantį Uk
rainos švietimo minisfterį dis
kriminacija ukrainiečių studen
tų atžvilgiu, Lenino principų pa
žeidimu, konstitucijos ir įstaty
mų laužymu. Rašto kopijos buvo 
naskleistos studentų tarpe, o vie
na jų pateko į torontiečio ko
munisto John Kolasky rankas ir 
buvo aptikta KGB pareigūnų. 
Be jokio teismo S. Karavanskis 
vėl atsidūrė koncentracijos sto-

&
d j. šįs handythas taipgi buvo ne- draudžiančio' fotografuoti. Byd- 
sėkniingas. Šiuo inetu tebėra gy- goszez sritis neturi jokių užsie- 
vi du žmonės su perkeltomis mečiams taikomų suvaržymų, 
širdimis — dr. N. Šhumvay Ka- W.„ Gomidkos vyriausybė ameri- 
lifonrijpje operuotas plieno dar- kiečiui Įsakė išsikrausyti iš Len- 
bininkas M. Kasperakas ir dari- kijos, o kanadiečiui įteikė griež
tu gydytojas P. BTeibergas, ku- tą Įspėjimą. Vašingtonas, atsily- 
rj P. Afrikoje operavo šių ope- gindamas už savo pareigūno is-

trėmimą, atšaukė diplomatinį 
pripažinimą Lenkijos karo atta
che pavaduotojui.

Arabų kraštai atidėjo neribo
tam laikui vyriausybių vadų 
konferenciją, turėjusią* įvykti 
sausio 17 d. Rabate, Maroke. 
Atidėjimo priežastimi, kaip pa
prastai, buvo arabų nesutarimas. 
Konferencijoje atsisakė daly
vauti Saudi Arabijos karalius 
Faisalas, Sirija ir Alžerija. Dėl 
atidėjimo labiausiai nukenčia 
Jordanijos karalius Husseinas, 
kuris jau buvo pasiryžęs Jungti
nėse Tautose pradėti tiesiogines 
derybas su Izraeliu dėl okupuo
tų sričių susigrąžinimo, bet pir
ma norėjo gauti arabų vadų pri
tarimą. Raudonojo Kryžiaus pa
stangų dėka Izraelis ir Egiptas, 
nutarė pasikeisti karo belais
viais. Izraelis sutiko grąžinti 
4.500 egiptiečių karių, jų tar
pe penkis generolus, o Egiptas 
paleis iš nelaisvės 9 Izraelio la
kūnus ir 7 civilius pareigūnus.

Alžerijos prez. H. Boumedien
ne ruošiasi išleisti iš kalėjimo 
buvusį Kongo premjerą M. Com- 
bę, kurį Kongo dabartinės J. 
Mobutu vyriausybės agentai 
prievarta atskraidino Alžerijon 
1967 m. birželio 30 d. Alžerijos 
augščiausias teismas buvo nuta
ręs M. čombę grąžinti Kongan, 
nors jo ten laukia kartuvių kil
pa, tačiau šio nutarimo nevyk
dė. Alžerijos veiksmus aštriai 
kritikavo tarptautinė teisininkų 
organizacija, pasmerkdama pira
tišką M. čombės pagrobimą. J. 
Mobutu teismas M. Čombe yra 
nuteisės mirti už krašto išdavi
mą. Kadangi M. Čombė bylos , 
metu meno Ispanijoje, ją daug 
kas laiko ne teisminiu procesu, 
bet asmeninių sąskaitų suvedi
mu.

čiaii atsakyti? Deja, mūsų gyve-, 
nimas yra pilnas paradoksų. Dir
bu ir gyvenu, o tai man ne nau
jiena. Skaudusis likimas jau tur
būt prieš man gimstant ant ma- 3 - - m............... , ., . _
no gyvenimo tako pažėrė saują • vardas. Tvirčiausiai laikosi P.
erškėčiu spygliu ” Blaibergas (pne Širdies krutme-

• ’ je buvo atsiradęs skystis, bet
žmogaus teisių metais sėkmingai ištrauktas). M. Kas- 
Antisovietine propaganda ap- perakas yra kritiškoje būklėje 

kaltintų ir nuteistu ukrainiečių dėl permažos širdies ir dėl- vi- 
portretu galeriją papildo: pen- dūriuose prasidėjusio kraujavi- 
sininkas mokytojas Michailas mo. Jani padaryta kita operaci- 
Masiutko, gavęs 6 metus, medi- ja — kepenų ir tulžies. Specia- 
cinos studentas Jaroslavas Hev- listų nuomone, nė vienas jų il- 
ričas — 5 metus, filologas Boh- ' gai negyvens. Tai esą liudija su 
danas Horičas — 4 metus, geofi
zikas Mikola Horinas — 3 me-

• tus, laboratorijos technikė Hen
rieta Kuznecova — 4 metus, inž. 
Aleksandras Martinenko ’— 3 
metus, modeliuotoja Jaroslava 
Menkoša — 2,5 metų, dėstytojas 
Valentinas Morozas — 4 metus, 
kalbų mokytojas Michailas Ozer- 
nis — 3 metus, mokslininkas 
Ivanas Rusinas — metus, muzi
kos mokytojas Metodijus Cuba- 
ty — 4 metus sąlyginai, Anato
lijus ševčukas — 5 metus, Iva
nas Hel — 3 metus, Irovas He- 
reta — 5 metus sąlyginai ir Mi
roslava Zvaričevska — 8 mėne
sius. Tai yra tik dalis nuteistų 
ukrainiečiu pavardžių. Jas visas 
atskleis išleidžiamoji knyga.

Paskelbęs V. čornovilio at
siųstos medžiagos ištraukas ir 
nuteistųjų pavardes, kanadietis 
žurnalistas P. Worthington pri
mena skaitytojams, kad Jungti
nės Tautos 1968-sius yra pava
dinusios Žmogaus Teisiu Me
tais. Iš tikrųjų tai yra puiki pro- _____w _____________
ga politikams tarti žodi pasauli- ambasadoriu Jungtinėse Tauto- 
niame tautų forume ir karta ant „„ NTvisados išsklaidyti susidariusį 86 N- Fedorenko užsienio reika- 

KniHna ni-ninirAra ekiAMimn niHKofo rkrwo™ mita aP^e Sovietų Sąjungos bei nuiiisteno pavaduotoju J.
Kaltina prokurorą dos skleidimu. Didžiąją gyveni- ios kompartijos pasikeitimą, su- Maliku. Kartu atšaukiamas ir N.
šiuose prašymuose S. Kara- mo daį^praleidęs Sibire jis^m- jmoniškėjiini, įžengimą į kultu- Fedorenko pavaduotojas P. Mo- 

vanskis iškeha įstatymu ir kons- zo Ukrainon ir &a susidomėjo civilizuotų pasaulio tau- rozovas. Pakeitimų priežastis
-- ------ ----------- - tų eiles. V. Kst /neskelbiama, bet ja turbūt lai- kultura. Kompartijai, matyt, ne- lų ?

patiko jo abstraktinė tapyba ir 
“nosies kišimas” į tautinius rei
kalus. Laiškuose iš koncentraci
nės stovyklos jis šiandien nusi-

metu bausmės. Iš stovyklos siun
tė jis prašymą po prašymo Ode
sos advokatu kolegijai, Odesos 
teismui, augščiausiajam sovie
tui. tautybių tarybai. Rašytojų 
Sąjungai, augščiausiajam teis
mui bei kitoms kompartijos 
Įkurtoms institucijoms. dailininkas Panas Zalivaka, kal

tintas antisovietinės propagan
dos skleidimu. Didžiąją gyveni- « _ 1 • 1 _ •• - •

tvarda ekonominiuose reikaluo- fitucijos paragrafų pažeidiirtus, ukrainiečių Jautimu menu bei 
VnMetiios naujųjų nacių NDP se. Galbūt nlano įgyvendinimą 

vadas Adolfas von seikėtu atidėti tolimesnei atei- 
ThoH-’onos planuoja sujungti čiai. nes jis iš tikrųjų pareika- 
jav <?a ir Kanadoje gyvenau- lauš labai daug lėšų. P. Hellver 
čins vAidečins. Šia mintį jam iškėlė ir kita sveikintina min
davo Oranrfl^jos prezidento De ti — įvesti $5 pradini mokes- 
GanP° nrasHarimai anie oran- ti i ligonine ar pas gydvtoia be- 

Krm^rimmene Kvebeke. A. <nkr«*ir»iantiems plano nariams, 
von teigimu, vokietis kad tuo Mdu būtu sumažimtes
vi<wi4, vokiečiu. Gvvenamo- draudos išlaidos. Tokie atskai- 
ij vi***’ neturi iokins reikšmės, tymai plano projekte nėra nu- 

kad dabartiniai V. matvti. nors juos JL knygute 
n

nrimindamas Krymo totorių, 
Volgos vokiečiu, latviu, lietu
viu. estų, ukrainiečiu bei kitų 
tautybių masinius trėmimus. Jis 
no*<Tj reikalauia už tautu ir ne-

Matymai vokiečiu fenlrtn nąvidalu >
leidžia t”rėti dvi- Uetinmie veikusi Lig&»jji/<a- 
— naujoki kraš- «*. PmdWs mokestis* 

to ir Mvvnės. Nauiiihi na- simuHantus. kurie nas

šunimis atliktos širdžių perkėli
mo operacijos. Jeigu nebuvo ga
lima išgelbėti šuns gyvybės, ne
bus įmanoma išsaugoti ir žmo
gaus? Kaikurie pasaulinio masto 
chirurgai pasisako prieš tokias 
operacijas, nes medicina dar nė
ra išsprendusi su jomis susiju
sių klausimų. P. Blaibergas jau 
žengė pirmuosius žingsnius — 
valgo sėdėdamas kėdėje ir tikisi 
grįžti namo.

Australijos liberalų partija 
naujuoju vadu ir premjeru išsi
rinko senatorių John Grey Gor- 
toną, 56 m. amžiaus apelsinų 
augintoją, pasižymėjusį tvirtu 
nugarkauliu politiniame gyveni
me. Naujasis premjeras yra pa
siryžęs tęsti jūroje nuskendusio 
H. Holto politiką Vietnamo ir 
JAV atžvilgiu. Jis žada palaikyti 
glaudžius ryšius su JAV, neatsi
žadėdamas Australijos interesų. 
Premjero žmona yra amerikietė, 
tebeturinti JAV pilietybę.

Sovietų Sąjunga pakeitė savo

NAUJOS KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI
Kanados Lietuvių Bendruo-. ’ KLB krašto valdyba, pasirem- 

menės šeštosios krašto tarybos dama KLB tarybos rinkimų tat-
Prancūzijos išdidusis prez. De 

Gaulle parašė laišką buvusiam 
Izraelio premjerui Ben-Gurio- 
nui, paaiškindamas savo kriti
nes pastabas žydų adresu 1967 . 
m. lapkričio 27 d. snaudos kon-

žmonių žudymą natraukti skundžia, kad jo kūnas ir nun- vflidvho« trciu metu svklėmfc, sudarė vyriausią rin-
t-sminėn atsakomvbėn SSSR tys yra ten. kur pažanga daro valdybos tojų metų Įdmu komisiją įj ^menu:
wr. nrnkurora Rovimą Ruden- menas ir kultūra. Sakosi dar ne- kadencijai einant į galą, krašto >ąt Grigaliūno K Manglico inž

Stalino e^ekuciiu vvkdvto- praradęs vilties, nes be jos bū- valdyba, pasiremdama KLB ta- Vvt Matulevičiaus St PusvaŠ^
Doneco srihrie. iuoba. kad tu beprasmis ir betikslis gyve- rybos sudėties ir rinkimo tvar- H stonaičio. Apylinkių - -

daugelis tu aukų šiandien na- nimas. Vilties kaMniui esą tei- kos statuto paragrafu 2, skelbia vaidybos prašomos nedelsiant ^us pagirti ir tik dėlto įuos pa- •konxwtiios vra rehaWH- kia paukščiai: “čįa yra daug septintosios krašto tarybos rei- suorSSzuoti anyUrtciu rirfkimų 1
Tai tas Pats R. Ruden- žvirbliu ir balandžiu, pailsėti kimus. Rinkimu diena —. 1968 vomisiias iš 3-5 asmenų ų mi ir kitus dommnotančbi”. ši .

kn. kuris pokario metais. aMn- nutūniančiu aut soyvliuotii vie- metu gegužės 12-toii- Kandida-
amas Stalkmi. t#*ė vnkie- ln. maitiname tuos laisvus tM i krašto tarvbrf nasiūlomi ne- KL® kr«to valdj

s nusikatiiMins Niurn- naukWus ir džlauriamės iais, vėliau kain iki 1968 metu ba- 1968 Lietuvos Laisvės Kovos 
Metai, sausio 12 d.

Hancrėhs tu aukų šiandien na- irimas. Vilties kaliniui esą te<- •_ — _ k-LlV Vi-
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Ministeris, politika ir auksas
Lietuvos ministerio Broniaus ALGIRDAS BUDRECKIS

Kazio Balučio mirtis 1967 m. ■
»
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VILNIAUS KATEDROS GRĄŽINIMAS
AL. GIMANTAS

lionė į anapus. Tai buvo tylus, in the Diplomatic List, but still 
bet kartu skaudus smūgis Lie- Accepted by His Majesty’s Go- 
tuvos suverenumo gynimui. Mi- verament as Personally Enjoy- 
msteris Balutis nuo 1934 m. ing Certain Diplomatic Courte- 
birželio 1 d., kaip nepaprastas sies”. Taigi, 1942 m. ministe- 
Lietuvos pasiuntinys ir įgalio- riiri Balučiui beliko tik “kaiku- 
tas ministeris, gynė Lietuvos in- rios diplomatinės formos”. Į 
teresus Britanijoje ir Olandijo- Latvijos ministerin paklausimą 
je. Pastaruosius 15 metų jisai užsienio reikalų ministerijai bu- 
praleido lovoje. Normaliose są- vo gautas sekantis atsakymas: 
lygose tai būtų perdėtas pasi- “ft was felt desirable and in 
aukojimas tarnybiniam postui! fact necessary to take into ac- 
Tačiau B. K. Balutis suprato, count the anomalous situation 

in which you and your Esto
nian and Lithuanian colleagues 
find yourselves as a result of 
having no government to re
present”

kėm de jure pripažinimo
Anglai yra gudrių pragmatiš

kų pirklių tauta. Jie vadovau
jasi šaltu protu. Jiems būdin
ga yra utilitarizmo filosofija, ku
ri duoda primatą naudingumui. 
Ne be reikalo Napoleonas Bri
taniją praminė “perfidiškuoju 
Albijonu”. Jieškant užsienio 
prekybos lengvatų ir pelno, de-

Mielam TEVELIU! mirus, sūnui A. KUDIRKAI ir šei

mai Londone nuoširdžią reiškia užuojautą —

Londono Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

Pabaltijo aukso pardavimas sios architektūros paminklas, 
Londone, prieš keletą metų įvy- visos sostinės ir viso krašto pa
kęs bandymas siaurinti Lietuvos sididžiavimas, būtų grąžintas 
pasiuntinybės teises Vatikane tam tikslui, kuriam pastatas 
sukėlė mūsų visuomenėje jaus- buvo skirtas — religiniams rei- 
mų ir veiksmų audrą. Šaukėm kalams. Katedros profanacija, 
masinius sii<arinkirmis, ruošėm jos išniekinimas, pavertimas ei

line paveikslų galerija tikrai 
negali duoti sovietiniams tvar
kytojams jokios garbės ir nau
dos. Net ir karščiausi partiečiai, 
gryniausi partinės linijos gar
bintojai, jei būtų giliau pagal
voję, būtų nesunkiai supratę, 
kad bent jau propagandiniu at
žvilgiu tas sovietinis poelgis tik
rai visai sovietijai bus daugiau 
žalos padaręs nei naudos atne
šęs. Kultūringame pasaulyje 
net ir netikintieji piktinasi to
kiu nieku nepagrįstu, nieku ne
pateisinamu poelgiu, kaip sosti
nės katedros visiškai nereika
lingu supasaulietinimu. Sovie- 
tinamos Lietuvos tvarkytojai

protesto rezoliucijas, rašėm šim
tais, jei ne tūkstančiais, laiškus, 
žadėjom net į gatves išsilieti 
plačiu demonstracijų srautu. 
Tai vis Lietuvos labui, jos inte
resų gynybai. Niekas iš mūsiš
kių dėl to neturėjo skirtingų 
nuomonių. Jos tesiskyrė tik dėl 
priemonių, protesto vykdymo 
būdų. Svarbu, kad momento rei
kalavimams diktuojant, visi ra
dome bendrą kalbą.

Išeivijos balsas
Sunku suprasti, kodėl nieko, 

o nieko nebuvo daroma dabar
tiniams Lietuvos gyvenimo tvar
kytojams pasišovus supasaulie
tinti-gražiąją ir didingąją Vil
niaus katedrą? Mūsų pasipikti
nimas, daugiausia reikštas sa
vosios spaudos puslapiuose, bu
vo santūrus ir gana ribotas. 
Svarbiausios bažnyčios, Lietu
vos sostinės puošenos paverti
mas paveikslų galerija susilau
kė pernelyg mažos reakcijos už
sieni®-lietuviškosios visuomenės

6813

Pabaltijo valstybių atstovus* Tad 
kas darytina? Juk netaip leng
va atsikratyti tarptautinių įsi
pareigojimų. Dėlto šio šimtme
čio pradžioje britai sukūrė nau
ją diplomatinę formulę: nepri
pažinimas nėra siejamas su re
prezentacija. Tai reiškia: tegu 
pabaltiečiai diplomatai baigia 
savo dienas garbingai. Antra 
vertus, britai nepripažįsta in
korporavimo de jure (kam pri
pažinti, jei nieko iš to negau- 
sim). Visdėlto minis Pabalti
jo valstybių atstovams-ministe- 
riams, nepripažįsta jų įpėdinių. 
Girdi, nėra vyriausybes, kuri 
galėtų paskirti naują įgaliotą 
ministerį. Taigi, mirus B. K. 
Balučiui, nebebus naujo Lietu
vos įgalioto ministerio, net ne
bebus Charge d’Affaires ad in
terim. P. Balickas pasiliks pa- 
siuntinybgs sekretorium. O po 
jo... ?

Auksas ir diplomatai
Dėl tokios britų laikysenos, 

kaip ir dėl Pabaltijo valstybių 
aukso pardavimo, baltiečiai dip
lomatai galėtų pakelti triukš
mą, tačiau jų rankos surištos ta 
prasme, kad' tuo atveju britai 
galėtų sustabdyti lėšas pasiun
tinybėms ir užšaldytų Lietuvos 
fondus Britanijoje* Baltijos 
valstybių auksu britų vyriausy
bė sumokėjo rusų skolas Brita
nijos piliečiams. Mūsiškiai, ypač 
BATUNo skatinami, protestavo, 
piketavo ir triukšmavo prieš bri
tus. bet nesėkmingai, nes tik 
diolomatai galėjo protestuoti. 
Diplomatai gi supančioti...

Tad kas buvo darytina? Pulti 
anglus? Ne! Metodas-šiuo atve
ju netinkamas. Turim būti rea
listai: silpniesiems neapsimoka 
provokuoti britus. Kam dar la
biau gadinti ir taip jau men
kokus santykius su jais? Jie 
mums reikalingi, o ne mes 
jiems.

Red. prierašas. Politinių 
veiksnių tyla aukso byloje var
giai tu® pateisinama. Atrodo, 
kad mūsų veiksmai tam britų 
žygiui neteikia deramo dėme
sio. Taip išsiaiškins ir bylą ste
bintieji pasaulio politikai, ir 
galbūt visuomenė. Nėra reikalo 
dėl to įvykio daužyti langus, 
bet nuosaikus veiksnių protes
tas būtinas. Jeigu negali to pa
daryti diplomatai, yra kiti veiks
niai. kurie gali prabilti ir pa
reikšti bent gausios lietuvių iš
eivijos protestą. Nutylėjimas' ga
li būti žalingas bendrajai lais
vės kovai. Britai, matydami bal- 
tiečiu tvlą. lengviau žengs ir se
kantį žingsnį Baltijos valstybių 
nenaudai, nežiūrint jų žmonių 
siekimo gerų santykių.'

42443X77?
PATARSfM-PMEMM |kad Lietuvos diplomatinis sta

tusas siejamas su jo asmeniu, 
ir todėl stengėsi prailginti Lie
tuvos pasiuntinybės gyvybę. 
Normaliose sąlygose jam jau 
būtų laikas išeiti pensijon, pa
sitraukti iš migloto, nesveiko 
Londono klimato- Bet jis supra
to esąs paskutinis Lietuvos įga- ,, . _ .

' liotas ministeris Londone. Tad ry Williams paklausė ufeiemo 
ir jo mirtis yra daugiau nei as-

’ meninė tragedija. Ji yra ir Lie- .. . _-. -
tuvos Respublikos (jos gyvųjų 
likučių) tragedija.

Diplomatų padėtis
II D. karui einant galop, Bri

tanija pakeitė savo besąlyginę 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimo politiką ir suteikė sovie
tinei aneksijai de facto pripaži
nimą. Nuo 1941 m. gruodžio 
mėnesio iki 1942 m. gegužės mė
nesio sovietų-britų derybų metu 
rusai spaudė britus pripažinti 
Pabaltijo inkorporavimą. Tik 
amerikiečių dėka britai neįrašė 
sov. sienų pastraipos į sutartį.

1942 m. Pabaltijo valstybių 
ministerių ir jų štabų pavardės 
buvo įrašytos į atskirą katego
riją “Diplomats Annual” gale 
be valstybių išvardinimo. Sąra-

Parlamente (Commons) 1944 
m. gruodžio 21 d., kai Sir Hen-

reikalų minister), ar karaliaus 
vyriausybė dar pripažįsta Lat-

sybes bei respublikas, George 
Hali, pavaduojąs užsienio rei
kalų minister} Edeną, atsakė: 
“’His Majesty’s Government 
have not recognised any govern
ment in the Republics of Lat
via, Estonia, and Lithuania sin
ce the change occured in June 
1940.”

1946 m. Britanijos vyriausy
bė pripažino de facto Lietuvos 
inkorporavimą j Sov. Sąjungą, 
pabrėždama, kad respublikos, 
kurios egzistavo iki 1940 m. bir
želio mėnesio, de facto nusto
jo egzistuoti. Užsienio reikalų 
viceministeris Mayhew 1947 m. 
gegužės 23 d. parlamente pa
reiškė, esą “reikia skaitytis su 
faktoriais, tačiau mes nesutei-

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

Gyvenau JAV-se keletą metų ir reguliariai mokėjau pajamų mo
kesčius. Kai 1966 m. grįžau į Kanadą, dar reikėjo mokėti už 6 mėne
sius. Kaip ir anksčiau, mano pajamų mokesčių pareiškimus užpildė 
tas pats buhalteris — public accountant, kurio apskaičiavimu turėjau 
gauti atgal $217.68. Po to iš Vašingtono pajamų tarnybos gavau ke
letą klausimų. Kai juos atsakiau, gavau tik $97.91. Rašiau laišką Į 
Vašingtoną ir prašiau, kad prisiųstų mano pajamų mokesčių pareiš
kimo pertaisytą nuorašą. Jau 3 mėnesiai praėjo, bet jokio atsakymo 
nagaunu. Taip ir nežinau, kodėl grąžinta suma buvo sumažinta.

A. A. B., Hamiltonas
Paprastai mokesčių įstaigos, grąžindamos permokėjimus kitokius 

negu mokėtojų pareiškimuose, trumpai paaiškina, kodėl pakeitimai 
daromi. Paaiškinimas gali būti labai trumpas ir standartizuotas. Ati
džiai perskaitykite lydraštį, kurį gavote su čekiu. Paaiškinimas ga
lėjo būti net ant paties čekio. Jei paaiškinimo nerandate, rašykite 
registruotą laišką į The International Division, Internal Revenue Dept, 
Washington, D.C. ir prašykite ne pareiškimo nuorašo, bet paaiškinimo, 
kodėl Jūsų pajamų mokesčiai buvo pakelti. Amerikos pajamų mokes
čių pareigūnas bus Toronte, JAV konsulate vasario mėnesį. Jei būtų 
patogu, galėtumėte su juo pasikalbėti, nors iki to laiko galite gauti 
atsakymą.

Prašau atsakyti keletą klausimų apie senatvės pensiją. Kai asmuo 
gauna Kanados senatvės pensiją, kuriam laikotarpiui jis gali išvykti 
iš Kanados, neprarasdamos pensijos? Grįžus, kaip ilgai reikia būti Ka
nadoje, kol galima vėl išvažiuoti? Pagaliau, kaip ilgai reikią išgyventi 
Kanadoje, kad būtų galima išvykti iš Kanados neribotam laikotarpiui, 
neprarandant pensijos? Z. S., Londonas

Atsakymai į šiuos klausimus gali būti įdomūs visiems pensinin
kams. Pensininkai, kurie yra išgyvenę Kanadoje 25 metus prieš pensi
jos gavimą, gali išvykti iš Kanados neribotam laikui, neprarasdami 
pensijos, žinoma, prieš išvykstant reikia pasitarti su vietos senatvės 
pensijos direktoriumi, kitais žodžiais tariant, gauti jo leidimą. Pen
sininkai, kurie nėra išgyvenę Kanadoje 25 metų, gali išvykti šešių 
mėnesių laikotarpiams. Grįžus reikia pranešti imigracijos departamen
tui ir užpildyti specialius blankus, nurodant išvykimus ir atvykimus.

Neseniai dantų gydytojas įdėjo man danties plombą ir paprašė 
už tai $12. Aš jam sumokėjau $10, nes tik tiek su savim turėjau, o 
$2 palikau skolingas. Jaučiu, kad jis iš manęs perdaug paprašė. Esu 
tikras, kad plombos kainuoja tik $6. Manau, kad neturėčiau $2 mokėti.

V. Torontą
Plombų kaina priklauso nuo jų didumo. Jūsų buvo didelė, dvi

guba plomba. Be to, Jūs pas dantistą įsiprašėte be paskyrimo, iš 
anksto nesusitaręs. Tai irgi prisideda prie kainos.

Vienerius metus priklausiau plokštelių klubui (Record Club). 
Kaip narys, buvau pasižadėjęs pirkti 12 patefono plokštelių per metus. 
Pradžioje buvau labai patenkintas, gaudavau plokšteles laiku ir tuojau 
už jas mokėdavau. Bet po kiek laiko bendrovė pradėjo man siuntinėti 
plokšteles, kurių aš nebuvau užsakęs. Visas grąžinau atgal. Metams pa
sibaigus, buvau nupirkęs ir užmokėjęs už 12 plokštelių, kaip sutarty
je buvo pasakyta. Tačiau reikalas tuo nepasibaigė. Bendrovė pradė
jo siuntinėti reikalavimus užmokėti už plokšteles, kurias aš grąžinau. 
Kai nemokėjau, gavau grasinančius laiškus iš rinkliavų agentūros. 
Kodėl aš turiu mokėti už patefono plokšteles, kurių aš neužsakiau ir 
nepirkau? P. D., Oakville

Nėra reikalo mokėti už prekes, kurių Jūs neužsakėte. Kalbėjo
me su Jūsų nurodyta bendrove. Jūsų sąskaita yra uždaryta ir dau
giau nebegausite jokių laiškų. Kaip anksčiau minėjome šiame skyriu
je, yra daug bendrovių, kurios naudoja nepateisinamus pardavinėjimo.. 
metodus. Žinoma, bendrovės niekada nesiųstų neužsakytų prekių, jei 
neatsirastų už jas mokančių.

dažnai pabrėžia, kad išaugo nau
ji kadrai naujosios inteligenti
jos, naujų intelektualinių jėgų. 
Užtenkamai ten turima ir nau
jų, jaunų architektų, kūrėjų. 
Suprojektuoti naują, modernią 
ir aplinkai pritaikytą paveiks
lų galeriją tikrai nebūtų nei 
sunku, nei perbrangu. Jei trūks
ta ko, tai nebent tik gerų norų.

Laikas veikti
Akciją turėtų pradėti išeivi

jos lietuviai. Šie metai tam 
tikslui teikia pačią geriausią pro
gą. Kodėl tuo reikalu nesušauk
ti gausių mitingų, kodėl nera
šyti memorandumų, laiškų, re
zoliucijų, o gal net ir viešomis 
demonstracijomis paremti savą-

katedros išniekinimo tėvynėje 
-niekas nedrįso nei viešai disku
tuoti, nei protestuoti. Atėjęs 
įsakymas iš augščiau ir, aišku, 
iš toliau, turėjo būti vykdomas. 
Ten,pasirinkimo nebuvo.

šiais metais minime 50-uosius 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvinius metus* Kalbame 
garsiai ir daug, vis stengdamie
si, kad tie. jubilėjįniai metai 
būtų kiek galint iškilmingiau ir 
prasmingiau paminėti. Ir tai ne 
vien tik savųjų, bet ir svetimų
jų tarpe. Svetimiesiems bus ban
doma kiek galint ryškiau, su
prantamiau pristatyti visą Lie
tuvos laisvės reikalą.

Atitaisytina klaida
Besidairant ar bejieškant tik

rai didelės reikšmės darbų, ku
rie turėtų būti išgirsti ir ma
tomi ne vien tik saviškių, bet ir 
svetimųjų masės, kodėl nenu- 
kreioti žvilgsnį vilniškės kated
ros link? Sovietai labai jautrūs 
■pasaulio viešajai opinijai. Kodėl 
tad nebandyti pravesti plačią ir 
garsią akciją, kad Vilniaus ka
tedra, tas neeilinis lietuviško-

KANADOS LIETUVIŲ AUKOS ŠALPAI
KLB Šalpos Fondo Komiteto 1967 

m. apžvalga. Prabėgus 1967 m. ir 
žengiant į 1968 m. ŠF jaučia malo
nią pareigą pasidalyti su Jumis, 
mielos sesės ir broliai lietuviai, pra
eitų metų atsiektais rezultatais ir 
1968 m. lūkesčiais.

Praeitais metais Šalpos Fondas au
kų gavo Vasario 16 gimnazijai pa
remti:
Iš Montrealio per J. Dalmotą $400.00 
Iš Sudburio per S. Staškų 354.00 
Iš Toronto gydytojų būrelio

per dr. O. Gustainienę 
Iš Toronto per P. Lėlį 
Iš Toronto per Aug. Kuolą 
Iš Otavos per p. Danienę > 
Iš Oakvillės per M. Rama

nauską
Vasario 16 gimn. bendrabučio 

lovutėm įsigyti vajaus metu 
Toronto lietuviai suaukojo 

Kalėdų proga mokinių para
mai prie Toronto lietuvių 
visų trijų bažnyčių surink-

IIKIIi

288.00
220.00
139.00
91.00

36.00

518.11

pastebėtas ir sovietinių sluogs- 
nių tiek Vilniuje, tiek ir Mask
voje- Specialių, atskirų pastan
gų gal ir nereikėtų, nes jas bū
tų galima derinti su jau esą- < 
mals planais. Atrodo, kad šio 
projekto įgyvendinimui būtų 
reikalinga ir Vatikano talka. Tu
rime pakankamai stiprių ir įta
kingų kontaktų Romoje. Gana 
aktyviai veikianti mūsų vilnie
čių organizacija, rasi, sutiks ir 
pačius pirmuosius žingsnius 
žengti. Tėvynėje esantiems tuo 
tikrai niekam nepakenksime, gi 
vieningas darbas, aiškus tikslas 
galėtų atnešti ir teigiamas išda
vas bendram išeiviu ir tėvynėje 
likusių tautiečių džiaugsmui;

ta 290.00
Bendrai šalpai aukų gauta: 

Iš Hamiltono per Z. Pulia- 
nauską $100.00

Iš Edmontono per p. Kaspe
ravičių 35.00

Iš Jono Vitkūno (torontiečio) 30.00
Gautos aukos buvo išleistos: 

Vasario 16 gimn. bendrabučio 
lovutėms ir bendrai para
mai pasiųsta S2050.00

Iš bendrai šalpai skirtų aukų 
pasiųsta liet saleziečių gim
nazijai

ir penkioms šeimoms į Suval
kų trikampį drabužių
SF K-tas nuoširdžiai dėkoja Pri

sikėlimo, Sv. Jono Kr. ir liet, evan
gelikų parapijų klebonams už lei
dimą pravesti rinkliavas prie baž
nyčių Vasario 16 gimnazijos para
mai ir visiems torontiečiams lietu
viams, aukojusiems šiam tikslui. Dė
kojame Vasario 16 gimn. būrelių va- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

50.00

27.00

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
(VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

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

Nemokamas | namus pristatymas.

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE.—TEL 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vol. ryto iki 9 vol. vakaro.

Wilsono vyriausybė Britanijoj neteisėtai pardavė Baltijos valstybių 
auksą ir gavo nuošimčių 80.000 sv. E. Keišio karikatūra

SOLD

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

Vergai nekariauja
Kai 1941 m. vokiečiai iš Lie

tuvos išvijo bolševikus, neįver
tino aukų, sudėtų lietuvių suki
lėlių bei* karių, kurie kovojo 
prieš bolševikus ir tuo palengvi
no vokiečių žygį per Lietuvą. Į 
lietuvių pareikštą norą aktyviai 
kovoti prieš bolševikus vokiečiai 
atsakė, esą lietuviai tedirba že
mę ir vokiečiams duoda ūkinių 
gėrybių; su bolševikais susidoro
sią vieni vokiečiai. Lietuvių ka
rių kaikurie daliniai, kurie iš 
bolševikų perėjo į vokiečių pu
sę, buvo palikti vokiečių kariuo
menės užnugario tarnybai, ne
skaitant tų lietuvių karių, ku
rie buvo paimti į nelaisvę ir iš
vežti į Vokietiją.

Kai vokiečių kariuomenės 
spartus žygis pasibaigė prie Le
ningrado, Maskvos ir Stalingra
do, vokiečiai pamatė, kad jiems 
labai reikalinga ir mažųjų tau
tų karinė parama. Jie paragino 
lietuvius, latvius ir estus suda
ryti po legijoną karių kovai 
prieš bolševikus. Tokį legijo
ną sudarė latviai. Lietuviai ir 
estai nesudarė ne dėlto, kad jie 
nenorėjo kovoti prieš bolševi
kus, bet dėlto, kad ir vokiečiai, 
kaip ir bolševikai, Pabaltijo 
tautas laikė pavergę, o vergai 
nekariauju.

Tada vokiečiai pareikalavo, 
kad lietuviai sudarvtų, berods, 
šešis statybos batalijonus. kurie 
būtu panaudoti rytu fronte. Su
dalyti tokiem bataliionam rei
kėjo mobilizuoti vyrus. Mobili
zacija savo krašte gali vykdvti 
valstybė, kuri turi savo oarla- 
mentą ir vvriausvbe. Lietuviai 
tokios vyriausybės neturėjo ir 
mobilizacijos nevykdė.

t- Rudmarškiniai siuto
Tada mobilizaciją vykdė pa-

tys vokiečiai, nors ir jie tokių 
teisių neturėjo. Visose Lietu
vos apskrityse jie sudarė mo
bilizacines komisijas, į kurias 
įėjo — vokietis karininkas, po
ra puskarininkių, darbo įstaigos 
atstovas, vertėjas, gydytojas ir 
lietuvių atstovas. Lietuvių atsto
vas mobilizacijos nevykdė, o tik 
atstovavo lietuviams, aiškino su
sidariusius neaiškumus ir t.t.

Panevėžio apskrities mobili
zacinės komisijos pirmininku 
buvo mjr. Bay, kilęs iš Wuert- 
tembergo, Heilbrono miesto, 
gydytoju dažniausia būdavo ap
skrities gydytojas Rumbauskas, 
vertėju — Lietuvos vokietis 
Faustas, buvęs Lietuvos gusarų 
pulko karininkas, darbo įstaigos 
atstovu — Egger, bavaras, ir du 
vokiečių puskarininkiai. Lietu
vių atstovu apskrities viršinin
kas paskyrė mane.

Mobilizacija pradėta vykdyti 
1943 m* kovo mėnesio pabaigo
je. Buvo numatyti apskrityje 
svarbesnieji punktai, į kuriuos 
turės rinktis mobilizuojamo am
žiaus vyrai. Tie punktai buvo: 
Panevėžys, Ramygala, Šeduva, 
Pušalotas, Subačius ir Kupiškis. 
Į tuos punktus atvyko labai ma
žas skaičius vyrų, o ir tie patys 
turėjo nuo kariuomenės tarny
bos atleidimo stiprius dokumen
tus, nes vienintelio vyro iš ūkio 
neimdavo, kad nenukentėtų že
mės ūkio darbai.

Nepavykus mobilizacijai pa
gal pirmąjį planą, buvo nuspręs
ta ia vykdyti pagal antrąjį, ty. 
komisija savo darbą atliks kiek
viename valsčiuje. Esą, šaukia
miesiems vyrams bus arčiau at- 
wkti i mobilizacijos punktą, į 
savo valsčiaus miestelį. Bet ir 
pa^al antrąjį planą vykdoma 
mobilizacija davė menkus vai-

sius. Rudmarškiniai dėlto siuto. 
Vokiečių kariai laikėsi šalčiau. 
Bet per tuos šešis mėnesius ir 
mobilizacinės komisijos pirmi
ninkas mjr. Bay porą kartų iš
sišoko.

Nėra nežinomo kario
Su majoru Bay tekdavo pasi

kalbėti ir privačiomis temomis. 
Jis buvo I D. karo dalyvis. Fron
te vadovavo pėstininkų būriui 
kpt. Rommelio kuopoje. Vėliau 
perėjo į artilerijos tarnybą. Jis 
tarnavo vokiečių kariuomenės 
daliniuose, kurie kovojo Galipo- 
lio fronte, kur sąjungininkams 
vadovavo gen. Serali.

Pasibaigus I D. karui, mjr. 
Bay buvo paleistas į atsargą ir 
tapo mokytoju. Įpusėjus II D. 
karui, jis vėl buvo pašauktas į 
aktyvią karo tarnybą. Buvo kiek 
fronte, o vėliau — užfrontės tar
nyboje.

Vokiečiai ir italai, Rommelio 
vadovaujami, sėkmingai kovojo 
prieš anglus. 1942 m. birželio 
mėnesio pabaigoje Rommelis už
ėmė Tobruką. Už tai jis buvo 
pakeltas į maršalo laipsnį. Mjr. 
Bay parodė ženklu, kad dabar 
tarp Rommelio ir jo yra didelis 
skirtumas: maršalas ir majoras. 
Skirtumas sumažėjo, kai mjr. 
Bay pakilo į pulkininko leite
nanto laipsnį.

Kartą majoras pasakojo, kad 
Vokietijoje nebegaminami laik- 
rodžiai-žadintuvai, nes Vokietija 
nabudo. Vokietijoje nėra ir Ne
žinomo kario kapo, nes Vokieti
jos visi žuvę kariai yra žinomi. 
Norėjau jam pasakyti, kad po 
Šio karo bus daug nežinomu vo
kiečiu karių kapu, o laikrodžius- 
žadintuvus gamins gal ir keli 
Vokietiios laikrodžių fabrikai, 
nes karo eiga nasviro vokiečių 
nenaudai. — bet nepasakiau.

(Bus daugiau)

JUNKIMĖS Į LĖŠŲ
Netrukus švęsime auksini nepri

klausomos Lietuvos valstybės atsta
tymo jubilėju. Nors iš tu 50 metų 
didelę dali Lietuva kentėjo ir dar 
tebekenčia, nors mūsų šventinę nuo
taiką dengs gedulo šydas, mes ne
privalome nusiminti ar suabejoti, 
bet priešingai: per visus šiuos su
kaktuvinius metus mes turime taip 
visi vieningai Įsijungti i Lietuvos 
laisvinimo darbą, kad laisvasis pasau
lis pagaliau atkreiptų i mus dėme
sį ir pamatytų, kad buvęs Tautų Są
jungos narys, juridiškai nepriklau
soma Lietuvos Respublika, tebelai
koma po II pasaulinio karo užsili- 
kusioje Sovietų Sąjungos okupaci
joje. Tam mūsų politiniai veiksniai 
turi paruošę ir jau pradėjo vykdy
ti bendrą sukaktuvinių metų progra
mą ir jos finansavimui yra sudarę 
Jungtinį Finansų Komitetą — JFK.

Prieš porą mėnesių JFK kreipėsi 
i laisvuosius lietuvius paramos ir 
aukų. Šiandien norime kiek plačiau 
paaiškinti ką šitas komitetas jau yra 
nuveikęs ir kaip lietuviškoji visuo
menė privalėtų jam padėti.

PIRMA: Jungtinį Finansų Komi
tetą sudaro visi mūsų politiniai veiks
niai po du atstovu iš kiekvieno. 
Pirmininku išrinktas prel. J. Balk- 
kūnas.

ANTRA: JFK veikimo plotas — 
viso laisvojo pasaulio lietuviai.

TRECIA: JFK numatomos paja
mos:
1. Lietuvių organizacijų bei institu

cijų aukos,
2. Pavienių asmenų aukos,
3. Pajamos iš specialiai šiam reika

lui parengimų,

4. Pajamos iš pagamintų propagan
dinių ženklų (vokų, ženklelių, šū
kis “COMMUNIST RUSSIA GET 
OUT OF LITHUANIA”, klijuoja
mas ant automobilio buferio, 
ženklas simbolizuojąs neprikl.

ELKIMO DARBĄ
Lietuvos atstatymo 50 metų su
kaktį ir klijuojamas ant automo
bilio lango).

5. Bandoma gauti leidimą vienkarti
nei rinkliavai lietuvių bažnyčiose,

6. Pajamos iš mūsų menininkų paau
kotų kūrinių.
Jau gauta per 20 meno kūrinių 

(laukiama daugiau), kurie kitą ru
denį, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimo metu, bus išleisti loteri
jos keliu. Loterijos bilietai bus pla
tinami visur, kur tik yra laisvų lie
tuvių.

KETVIRTA: šiam uždaviniui įvyk
dyti JFK prašo ir tikisi pagalbos iš 
visų lietuvių, ypatingai iš LB apylin
kių valdybų. Taip pat pagalbos lau
kiame iš ateitininkų, neolituanų, 
skautų, vyčių, L. Studentų Sąjungos, 
moterų organizacijų, iš ALRKF, AL 
RKS, SLA; taip pat iš Anglijos, 
Australijos, Italijos, Kanados, Pietų 
Amerikos, Prancūzijos, V. Vokieti
jos ir visų kitų laisvųjų kraštų lie
tuvių organizacijų.

Prašome kaip galint greičiau su
daryti savo vietovėse JFK skyrius, 
o kur tai neįmanoma, pačios vieti
nių organizacijų valdybos prašomos 
paskirti ar kooptuoti vieną ar ke
lis asmenis imtis šio labai reikalingo 
lėšų telkimo darbo.

JFK jau turi paruošęs lėšoms telk
ti medžiagą ir aukų lapus Ir kai tik 
gausime jūsų sudaryto JFK skyriaus 
ar įgaliotinio adresą, tuoj ją prisiu
sime. Lėšų telkimo vajų vykdysime 
per visus 1968 metus. Susirašinėti ir 
aukas siųsti šiuo adresu:

UNITED LITHUANIAN FINAN
CE COMMITTEE, 29 West 57th 
Street, (10 fl.), New York City, N Y. 
19019, USA.

LIETUVI, ar yra kuri nors kita 
kilnesnė auka, kaip aukotis už savo 
kenčiančią tautą.

JUNGTINIS FINANSŲ 
KOMITETAS



ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

riama artėjančiam Vasario 16-sios mi- dailininkę vertina teigiamai ir sveiki- 
nėjimui, kurį šiemet norima suruošti na ją už drąsą, kuri trykšta iš visų

somybės atstatymo paskelbimo, iš
nuomoti Operos rūmai, talpinantie
ji 3,500 žmonių. Minėjimas susidės 
iš dviejų dalių: meninės ir iškilmin
gosios. Meninėje dalyje bus duota 
J. Gaidelio kantata “Kovotojai”, ku
rią išpildys “Dainavos” padidintas 
ansamblis su solistais ir orkestru.

Minėjimas įvyks vasario 18, sek
madienį, 3 v. p.p. Bilietai, kurių 
kainos nuo $3 iki $10, jau pardavi
nėjami “Marginių” krautuvėje, ša- 
lia šios viešos iškilmės, rengiamas 
uždaras minėjimas diplomatams ir 
lietuviškų organizacijų atstovams bei 
kviestiniams svečiams, šis minėji
mas bus miesto centre vasario 16 d. 
Organizacijų atstovai turės mokėti 
po $8. Didįjį minėjimą Operos rū
muose rengia Čikagos Lietuvių Ta
ryba, kurios pirynininky yra Julius 
Pakalta Prašoma, kad prieš šį mi
nėjimą jokia kita organizacija Či
kagoje savų minėjimų neorganizuo-

jos kūrinių. Parodos atidarymo trum
pą žodį tarė dail. Eleonora Marčiu
lionienė. Jau per parodos atidarymo 
vakarą dalis kūrinių buvo parduota. 
Kainos — nuo $200 iki $400. Kaiku- 
rie lankytojai skundėsi, kad dėl pa
veikslų dydžio nėra lengva rasti pa
kankamai erdvius namus. Atidaryms 
vakarą Čiurlionio Galerijos vertin
tojų komisija išrinko kūrinį “Žmo
gus raudonu drabužiu” (67x73 colių) 
galerijos kūrinių fondan. Komisiją 
sudarė dailininkai — B. Murinas, J. 
Pautienius ir Vaičaitis.
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“TECHNIKOS ŽODIS” kiekviena
me numeryje pateikia rašinių, kurie 
yra įdomūs ne tik techniškų sričių 
specialistams. Naujausiame 1967 m. 
6 nr vėl randame dėmesio vertų 
straipsnių. Jame M. Ivanauskas duo
da straipsnį apie lietuvių kryžius ir 
koplytėles, iliustruotą keliais pavyz
džiais. J. Rugis, chemijos inžinie
rius, rašo apie pramonę nepriklau
somoje Lietuvoje. Trys puslapiai pa
skirti architektui E. Masiuliui atžy
mėti. šis tautietis yra pasižymėjęs 
modernių namų projektais. Žurna
le dar tebetęsiama tema “Pasikalbė
jimas su mūsų humanitarais” ir A. 
Vadopalo straipsnis “Lumber ir tim
ber lietuviškai”. Vėl duodamas są
rašas lietuvių mokslo vyrų, kurie yra 
paskelbę naujų mokslo darbų bei pa
darę atradimų. Tokių tarpe sužymėti: 
Pranas Zunde, Alfonsas Arlauskas, 
Kęstutis Keblys, Kazys Semakas, 
Kristupas Daugirdas, Remigijus 
Gaška, Viktor Grinius, A. Ramanaus
kas. “Technikos Žodis” plačiai supa
žindina su prof. S. Dirmantu, mi
ninčiu savo amžiaus sukaktį, ir su- 
neseniai mirusiu Jonu Lenkevičium; 
duodama Lietuvos technikinės spau
dos apžvalga ir išeivių lietuvių in
žinierių bei architektų veiklos tru
piniai. Skelbiama, jog Lietuvos ne
priklausomybės 50 m. sukakties pa
minėjimui rengiama technikos moks
lo paroda gegužės mėn. pabaigoje 
Klevelande. Jos tikslas — parodyti 
lietuvių ir amerikiečių visuomenei 
lietuvių specialistų kūrybinius su
gebėjimus. Šį dvimėnesinį žurnalą 
leidžia Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-gos Čikagos skyriaus

LIETUVIŲ KREPŠINIO TURNY
RAS, nors ir sumažintoje apimtyje, 
buvo surengtas paskutinėmis 1967 
m. dienomis, šį turnyrą boikotavo 
kelios komandos, tad vyrų grupėje 
pasirodė tik du penketukai: ASK 
“Lituanikos” ir “Neries”. Kadangi 
buvo labai neparankus laikas, ir šios 
komandos nepasirodė pilnose sudėty
se, ypač “Lituanika”, kurioje žaidė 
tik veteranai: Dirvonis, J. Kaunas, 
Kamarauskas, Bosnakas ir kt. Lai
mėjo “Neris”, nugalėjusi savo varžo
vus 107:87. Jaunių A kL laimėtoja 
taip pat tapo “Neris” (iš 3 koman
dų). Jaunių B kl. I vietą užėmė Ci
cero “Ateitis” (irgi iš 3 komandų). 

. Turnyre žiūrovų beveik nesimatė.
Jis buvo pravestas Marquette Parko 
sporto salėje.

Kiekvieną sekmadienį Marquette 
sporto salėje vyksta šios apylinkės 
krepšinio varžybos, kuriose dalyvau
ja ir 3‘lietuvių komandos: “Neris”, 
ASK “Lituanika” ir neolituanaL Lie
tuvių penketukai yra pirmaujančiųjų 
tarpe.

Cicero Morton East vid. mokyk
los krepšinio rinktinėje žaidžia Zig
mas Tauginas, kuris yra pats geriau
sias krepšių metikas toje komando- technikinė spaudos sekcija. Redaguo- 
je. Cicero miesto pirmenybėse daly- ja redakcinė kolegija: K. Burba, A. 
vauja lietuvių jaunių komanda, pa
sivadinusi “Razorbacks” vardu. Joje 
žaidžia: Griauzdė, Šiaučiūnas, Zen- 
kus, Žukauskas, Ambraziejus, Rugi
nis. Šv. Antano "taupymo bendro
vės komandoj žaidžia 3 lietuviai: 
Rimbergas, Tauginas, Balsis.

Didžiulis, K. Kaunas, A. Kerelis, G. 
Lazauskas, J. Rimkevičius, D. Šatas 
(ats. red.) ir J. Slabokas.

Argentinos Lietuvių Centro valdyba su kandidatais ir revizijos komisija; sėdi iš kairės: St. Džiugis, 
A. Zienkaitė, sekr. Jonušis, pirm. L. J. Mičiudas, N. Rudytė, vicepirm. Lemberis; stovi iš kairės: Alt. 
Ruplėnas, Ant. Vyturis, Dante Bražionis, R. Narbutas, J. Rudaitis, buvęs pirm. Ant. Jasuitis, J. Gra- 
deckas, V. Norkaitis. Trūksta panelės Emos Jankauskaitės

Kanadietė apie Lietuva ir lietuvius
JANE CAMERON

voti, jeigu norima Įdiegti sa
viems vaikams norą pagelbėti 
Lietuvai. Pirmiausia turėtumė
te Įsisąmoninti, kad nebesate 
lietuviai. To vardo netekote, kai 
apsisprendėt pabėgti nuo savo 
prispaudėjų. Jūs esate kanadie
čiai ir tai ne vieninteliai tokie. 
Visi esame dviejų kraštų žmo
nės, būtent, savo senolių ir kul
tūrų mišinio, vadinamo Kana
da. Savo gyvenime palaikome 
ryšius su abiem kraštais, ir to
dėl esame kanadiečiai su brūkš
niu (hyphenated Canadians). Jūs 
esate lietuviai-kanadiečiai.

Kanada jus priglaudė, o jūs 
galite, atsilygindami, leisti 
mums naudotis jūsų turtingu 
kulūriniu lobynu — menu, mu
zika, kūrybine iniciatyva. Jūs 
galite daug nuveikti sau, Kana
dai ir net Lietuvai aktyviai da
lyvaudami politikoje, viešajame 
gyvenime ir. bendruomenės už
mojuose. Pasigarsinkite bent 
kiek, informuokite, kad žino
tume, jog egzistuojate.

Kontaktas su Lietuva
Kalbant apie Lietuvą, tenka 

pasakyti: nesitenkinkite vien 
“ praeitimi. Suderinkite savo lai-

LABAI ŠALTĄ sausio 7 d. popie- . 
tę Jaunimo Centre buvo šilti Čika
gos kultūrinio gyvenimo įvykiai. Tai 
dr. J. Girniaus knygos “Idealas ir 
laikas” pristatymas ir jaunos daili
ninkės Vidos Krištolaitytės tapybos 
parodos atidarymas. Abu parengi
mai sutraukė daug lankytojų, ypač 
jaunimo. Dr. J. Girniaus knygos pri
statyme buvo apie 350 asmenų, o 
parodoje šimtine mažiau — daugiau
sia tie patys simpoziumo dalyviai.

Dr. J. Girniaus kyngos pristatyme 
ir simpoziume buvo pranešta, jog tą 
dieną Įsteigtas ateitininkų sendrau
gių St Šalkauskio premijų fondas, 
kuris paskyrė $1500 premiją dr. J. 
Girniui už jo naują veikalą ir visuo
meninę veiklą. Į šį simpoziumą buvo 
atvykęs ir pats dr. J. Girnius, kuris 
buvo tik klausytojų tarpe. Išgirdęs 
premijos paskyrimą, jis nustebo, nes 
apie tai jam nebuvo iš anksto pra
nešta.

DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS, 
buvusios čikagietės, o dabar apsigy
venusios Niujorke, išstatytieji dar
bai (dauguma didelio formato) buvo 
nevienodai lankytojų sutikti. Meno

Okupuotoje Lietuvoje lankėsi kanadietė, turinti ryšių su Kanados lietu
viais. Savo įspūdžius bei išvadas ji išdėstė anglų kalba parašytame straips» 
nyje, kurį pateikiame skaitytojams. Red.

Esu ketvirtosios kartos kana
dietė škotų ir olandų kilmės. 
Per pastaruosius kelis metus su
tikau daug lietuvių kilmės as
menų ir turėjau progą pabūti 
vieną savaitę Lietuvoje. Tai pa
skatino mane parašyti keletą pa
stabų.

Vilniuje
Nereikėjo man ilgų valandų, 

kad pajausčiau ir pamatyčiau 
kultūrinį lobį aplink save.

Taip, Šv. Onos bažnyčia yra 
graži, originali savo miniatiūriš- 
kume. Taip, šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčios altorius, freskos 
yra puikūs baroko kūriniai. 
Taip, aš buvau sujaudinta Auš
ros Vartų. Pilis ant kalvos už 
katedros (dabar paveikslų gale
rija) labai įspūdinga, pati kated
ra su savo dorietinėmis kolono
mis ir klasišku graikų fasadu 
sudaro žavų reginį.

Tai dalykai, kuriuos jūs gerai 
žinote- Jie matomi nuotraukose 
ir yra išlikę tokie patys, kaip 
prieš karą, nežiūrint fakto, kad 
daugumas jų nebėra naudojami 
pamaldoms ir yra “architektū
riniai paminklai”.

Iš lėktuvo žemėvaizdis atrodo
_ _ labai panašūs į Ontario. 'Matėsi

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Kun. K. dailūs riedą laukai ir pušų miš-
Trimako, SJ, “Laiškai Lietuviams” paįvairinti beržais Taipgi 
žurnalo redaktoriaus, laišką įdėjo pastebėjom ežerą, kuris buvo la- 
plačiai skaitomas JAV katalikų sa- -------s.„ T-r_«
vaitraštis “The Register” sausio 7 d. 
laidoje, čia jis rašo apie Čikagos 
lietuvių gyvą susidomėjimą šv. Ka
zimiero kapinėmis. — Dail. Vaclovo 
Rato dailės kūrinių paroda atidaro
ma sausio 13 <L Balzeko kultūros mu- 
zėjuje. — Cicero mieste nuo pra
ėjusio rudens veikia Lietuviškųjų 
Studijų Institutas, kurį lanko 10 Ci
cero augšt. lituanistinę mokyklą bai
gusių jaunuolių. Lietuvių kalbą ins- varganų, baigiant patenkinamo- 
titute dėsto B. Babrauskas ir P. Mal- 
deikis. Praktikos darbams vadovauja 
instituto vedėjas č. Grincevičius. In
stitutas laukia daugiau kalausytojų 
ir tikisi, jog nuo antrojo semestro 
pradžios (sausio vidurio) bus susi
laukta , naujų studentų. — Varnas- 
Montessori vaikų židinėlio direktorė 
D. Petrutytė šio židinėlio namuose 
skaitė paskaitą, kurioje pažymėjo, 
jog būti tėvais yra nelengva ir jų 
pasiruošimas reikalauja studijų kaip 
ir kitos profesijos. Ji ateityje yra 
numačiusi duoti daugiau paskaitų pa
našiomis temomis lietuvių visuome
nei. Prieš paskaitą buvo židinėlio 
lietuvių vaikų tėvų komiteto rin
kimai. Išrinkti: R. Juchnevičienė, J. 
Krutulienė, A. Norkus, R. Palčiaus- 
kas, B. Žilinskienė.

bai panašus Į Muskokos ir Hali- 
burtono ežerus.

Visdėlto yra daug ir tai svar
besnių klausimų, atskleidžian
čių dabartinę Lietuvą, kuri tik
riausiai daug kuo skiriasi nuo 
Lietuvos prieš 25 metus.

Kasdieninis gyvenimas
Kokios gyvenimo sąlygos? La

bai įvairios — pradedant nuo

būt dalinis ersatz’as), bet nami
nės uogienės, džiovintų vaisių, 
daržovių, grybų ir t.t. atsargos 
gana gausios.

Vilnius turi daug gražių, ge
rų restoranų. Jie pastatyti ne 
tik pasižiūrėti — juose gausiai 
lankosi vietiniai gyventojai, 
ypač ten, kur geras maistas, kur 
netrūksta vyno ir geros nuotai
kos-

O drabužių?
Tai sritis, kurioje komuniz

mas nepajėgė aprūpinti varto
tojo. Turistas tai labai pastebi. 
Mes nematėm nė vieno baso. Ir 
aplamai Vilniaus gyventojai yra 
geriau apsirengę nei Maskvos, 
bet drabužiams trūksta stilingu
mo, įvairumo,-kokybės. Atvyku
sioms iš krašto, kur įprasta tu
rėti atskirą apsiaustą kiekvie
nam sezonui, sunku Įsivaizduo
ti drabužių brangumą: nailoni
nei bliuzei reikia visos savaitės, 
o lietpalčiui — pusės mėnesio 
uždarbio.

Lietuviškoji kultūra
Ar lietuvių kultūra suna^in- kyseną su dabarties Lietuva, 

ta? Ne! MuakCfc konservatorija Juk .negalite kovoti su priešu 
moko daug jaunimo groti senai- ar., idėja, kurios nesuprantate, 
šiai liaudies instrumentais, lie- . Komunistinis pasaulis keičiasi, 
tuvių menas, kaip pvz. didžiojo Ji/>; nebėra toks žiaurus kaip 
Čiurlionio, rūpestingai išsaugo- Stalino, laikais, tačiau daugiau 
tas mažėjuose, o reprodukcijos klastįngas.Nėra prasmės skatin- 
parduodamos labai pigiomis kai- ti jaunimą, kad būtų ištikimas 
nomis visuose Vilniaus knygy- sapnui (allegiance to a dreain).

M

Kun. B. Mikalauskas, OFM, St. Catharines, Ont, neša jubilėji- 
nių Lietuvos metų ugnį iš koplyčios Į ugniakurą, kur ji degs ištisus 
1968-sius metus

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
"Aftdicimn'i n poooeractnn gydymai

VienlntMė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviika klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

h* garų vonios. Gydomieii judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

460 Roncesvalles Avė Toronte Tel. L E 3*8008

mis. Nemažas skaičius žmonių 
gyvena naujuose apartamentų 
pastatuose, kurių statyba yra 
menkos kokybės* ir apdailos. 
Dažnu atveju mažame trijų kam
barių bute gyvena šeši asmenys. 
Neretai randi net tris ar ketu
rias kartas po vienu stogu. Kam
barių skaičius šeimai nustato
mas butų Įstaigos, tačiau dides
ni butai dažnai neskiriami tiems, 
kurie atitinka nuostatus, nes pa
reigūnai paperkami.

Dar yra daug prieškarinių na
mų, kurie perdirbti i apartamen
tus. Daugumoje atvejų tai pras
čiausi butai, nes prieškariniai 
namai nebuvo labai modernūs. 
Dauguma jų buvo maži, medi
niai vieno augšto namai su pa- 
lėpiniais kambariais. Įrengimai 
viduje buvo gana primityvūs, o 
išvietė įrengta 20 pėdų nuo na
mų. Panašius namus mačiau 
prieš 15-20 metų vakarinėje 
Ontario provincijos dalyje — 
ūkininkų apgyventoje srityje-

Galite Įsivaizduoti — kai toks 
namas perdalinamas, nedaug 
kas lieka. Kaikam tenka tiktai 
Dalėpinis kambarėlis su kyban
čia elektros lempute, kavinuku 
ir plytele virti.

Geriausia butų rūšis — “ko
lektyviniai namai”. Privati na
mų nuosavybė yra nelegali, bet 
jei kas susideda su trim ar ke
turiom šeimom, gali pasistaty- 
linti “kolektyvinius namus” ar
ba miniatiūrini anartamentinį 
pastatų. Tai nesikerta su komu
nistine ideologija ir Įgalina žmo
nes turėti šiek tiek privatumo.

Lyginant mūsų mastu, vienin
telis dalvkas. pralenkiąs mūsų 
salyeas. yra kaina. Triiu kamba
rių butas kainuoja anie 8 rub
lius i mėneri vasara ir 15 rub
liu žiema. Tai reiškia 10-15% 
vidutinio asmens mėnesinio už
darbio. Taigi, pigiau nei mūsų 
vidurkis.

Maisto yra
Nevisada jo buvo nakanka- 

mai. bet šiuo metu Lietuvoje 
niekas nebadauja, nors yra daly
ku, kuriu tiekimas nėra pakan-

IINISTERIO BALUČIO LAIDOTUVĖS
langus buvo apsiniaukęs ir lyno- A. Putcė giedojo “Requiem”.

Lietuviškosios trispalvės buvo Po šv. Mišių mons. J. Gutauskas 
iau stiebų nuleistos. Atrodė, kad pasakė pamokslą, kuriame iškėlė ve- 
tik laisvieji lietuviai, bet ir dan- lionies nuopelnus Lietuvai ir lietu- 

; liūdėjo, kai mirė paskutinis rezi- vių tautai. Kapų koplytėlėje atsi
kąs laisvosios Lietuvos nepapras- sveikinimo kalbas pasakė Diploma- 
pasiuntinys ir įgaliotas ministe- tijos Šefas St. Lozoraitis, vienas ar- 
D. Britanijai B. K. Balutis. timiausių velionies bendradarbių pa
inia žaibo greitumu pasklido po siuntinybės patarėjas p. Balickas, 
į Angliją, po Škotiją, kur yra laisvosios Estijos ministeris, laisvo- 
naža senosios kartos lietuvių, ir sios Latvijos Charge d’Affairs, Sko- 
visą pasaulį. tijos lietuvių vardu mons. J. Gu
lusio 3 d. velionies kūnas buvo tauskas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
arvotas nepriklausomos Lietuvos pirm. A. Rudis, Amerikos Tautinės

Sąjungos pirm. p. Bartkus ir Ang
lijos lietuvių vardu DBLS pirm. J. 
Vilčinskas. Po to sugiedota “Vieš
paties Angelas” ir Tautos himnas.

Yra Londone ir puošnesnių vie
tų, kuriose laidoja žymiuosius vy
rus. Velionis Balutis gimė, pirmuo
sius žingsnius žengė ir pirmuosius 
paukščių balsus išgirdo lietuviškoje 
Dzūkijoje. Visą savo amžių dirbo 
Lietuvai ir lietuviams ir panoro, kad 
po mirties būtų palaidotas, kad ir 
prastesnėje vietoje, bet tarp lietu
vių. Išreikšdami ryšį su gimtąja že
me, velionies artimieji ant jo karsto 
į duobę pabėrė jo gimtojo krašto že
mės saują. Vik. Ignaitis

nedi- 
paly- 
Kazi-

tovybės rūmuose, kuriuose buvo 
nisteris įsikūręs po to, kai sovie- 
iai rusai okupavo Lietuvą. 
Sausio 4 d. pavakary labai 
[is būrelis artimųjų velionį 
jo į Londono lietuvių Šv.
ero parapijos bažnyčią, o sausio 

v d. jau pilnutėlė bažnyčia liūdėjo 
ir meldėsi už velionį. Gėlėse ir vai
nikuose paskendęs karstas su velio- 
nies palaikais buvo uždengtas lietu
viška trispalve. Uniformuotų skautų 
ketvertukas stovėjo garbės sargybo
je. Vietos parapijos klebonas kun. 
Budzeika atnašavo šv. Mišias, o mons. 
J. Gutauskas, kun. Matulaitis, kun. 
S. Matulis, kun. V. Kamaitis ir kun.

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

SKILIMO METAI
apgailestaujama, kad nūn be
veik galima kalbėti apie apgręž
tą izoliacionizmą.

Lietuviškieji laukai
Šioje vietoje verta nukrypti į 

lietuviškuosius laukus, nes ne
galima nepastebėti, kad vyrau
janti'kryptis iki šiol nevisai de
rinosi su laiko dvasia. Tai ne 
tik atsilikimas nuo savosios jau
nosios kartos nuotaikų, bet ir 
nuo tų, kurios būdingos tautos 
kamienui Lietuvoje. Ten, iš vie
nos pusės, jaunosios kartos lygi
namasis svoris krašto demogra
finėje struktūroje žymiai reikš
mingesnis; iš kitos pusės, ir tos 
pačios vyresniųjų kartos jaus
mai Amerikos atžvilgiu, švelniai 
tariant, yra gerokai šaltesni. Ne
reikia pamiršti, kad Lietuva ne
priklauso tiems laimingiems Eu
ropos kraštams, kurie už savo 
laisvę turi jausti moralinę sko
lą Amerikai- Nekelia šiltų jaus
mų ir prisiminimas, gyvas ne 
tik vyresniuosiuose, bet ir jau
nimo dalyje, kad sunkiausiomis 
kovų dienomis pokaryje nebu
vo sulaukta ne tik jokios me
džiaginės ar dvasinės paramos, 
bet' ir menkiausio' supratimo. 
Todėl 'lietuviškuoju požiūriu 
“dvasių išsiskyrimas” ties ame-

Metų sąvartoje įprasta mesti 
žvilgsiu atgal, vienu žvilgsniu 
apimti praėjusiųjų metų būdin- 
gesniuosius bruožus. Vieni čia 
mėgina apsiriboti išskaičiavimu 
svarbesniųjų įvykių. Tai labai 
subjektyvus ir lygsthmas žvilgs
nis. Kam rūpi taika’, tas negalė
jo praeiti tylomis pro karą Viet
name ar Izraelio-arabų konflik
tą (“trumpiausią karą* istorijo
je”). Ekonomisto žvilgsnį galė
jo daugiau pagauti svaro nuver
tinimas ar drąsios “Populorum 
progressio” enciklikos mintys. 
Technikine žmonijos pažanga 
besidomintieji negalėjo būti 
abejingi kelių astronautų mir
čiai ar pirmutinei širdies* “per
sodinimo” operacijai. Pervers
mų mėgėjai (Graikija, Spalio re
voliucijos 50-metis, Che Gueva
ra mirtis) ir visi kiti —kiekvie
nas pagal savo skonį — galėjo 
pasirinkti tuos ar kitus įvykius 
ir vertinti 1967-jų balansą.___

Sąsajų jieškant
Daug sunkesnis uždavinys tų, 

kurie nesitenkina įvykių kroni
ka, bet įieško gilesnių*sąsajų, 

, platesnės vertinimo perspekty
vos. Tokiu balu stockholmiš- 
kiam “Dagens Nyheter” atrodė 
tikslingiausia praėjusius pava
dinti skilimo metais- “Skilimo” rikinės politikos užsigavimo ak- 
nereikia suprasti neigiamai. Di- meniu 1967-siais buvo dvigubos 
dėsnis blogis esąs tokia vieny- sociologinės reikšmės skilimas:

A _ y ____ ___ ____ __ ___ ___ ■ tiek kariu tiek krašto ir išei-
vus studentų simfoninis orkest- turi žinoti su kuo ir už ką ko- majam jėga primeta; arba tuš- vijos santykių plotmėse. Tokie 

Z-.U _..j 4. j v- sjaiiujo tikrai* negalima laikyti
teigiamu reiškiniu. Belieka lin
kėti, kad prasėdėjusieji 1968-ji 
— Laisvės Kovos Metai — pa
gilintų savarankišką (nepriklau- 
somybinę) lietuviškąją politinę 
mintį ir jos turiniu užpildytų 
atsirandančią skilimo spragą.

Tendencija Europoje
Grįžtant prie “DN” vedamojo 

minčių, tenka paminėti dar vie
ną skilimo tendenciją pačioje 
Europoje. Prancūzijos preziden
to šūkis “Nuo Atlanto iki Ura
lo” nekelia nerimo, nes atrodo 
nepramatomos ateities dalykas, 
tačiau laisvosios prekybos sri
ties (Efta) neįsileidimas Europos 
ūkio bendruomenėn (EEC) su
trukdė V. Europos kraštams su
artėti. Prancūzams atrodo, kad 
su Anglijos įsileidimu netiesio
giai vėl imtų vyrauti Amerika. 
Tuo tarpu praktiškai galvojan- 
tieji švedai mano, jog tik ūkiš
kai susivienijusi Europa galė
tų užtikrinti tikrą savarankiš
kumą ūkio, politikos ir techni
kos srityse ir stoti į varžybas su 
rinkos milžinu — JAV.

Ir šiame sąryšyje sunku susi
laikyti nepabrėžus, kaip svarbi 
lietuviškuoju požiūriu yra toji 
europinės vienybės problemati
ka. Juk Lietuva buvo, yra ir liks 
sudėtinė Europos dalis. Kaip tik 
dėlto galima tik stebėtis ir drau
ge apgailestauti, kad praėju
siais metais tiek maža dėmesio 
laisvieji lietuviai skyrė šitam 
gyvybinės reikšmės klausimui. 
Nors savo metu atrodė, kad eu
ropinio sąjūdžio mintis pasirodė 
gaji tremties lietuviuose, tačiau 
greitai išblėso. Todėl kaip vil
tinga paguoda metų gale -nu
skambėjo žinutė iš Paryžiaus, 
kad lietuviams prinažįstama vie
ta europinio sąjūdžio taryboje. 
Galbūt europinės minties atgai
vinimas būtu pati gražiausia V- 
Europos kraštuose gyvenančiųjų 
lietuvių dovana, atžymint Lietu
vos neoriklausomybės 50-metį. 
Palinkėkime jiems to!

Tuos amerikinio lojalumo ša
lininkus. kuriuos šios “skilimo 

kiti metų” mintvs gąsdintų, galime 
nuraminti “DN” aožvalgininku 
prognoze: žvelgiant Į tolesne 
ateitį, ne tiek svarbus atrodo 
skilimas tarų Rytu ir Vakaru, 
tarn Euronos ir Amerikos kiek 
toli ųraraia. kuri 1967-siais dar 
labiau navilėio tarp Kinijos ir 
Sov. Sąjungos. C. Raganas

nomis visuose Vilniaus knygy- sapnui (allegiance to a dream), dėsnis blogis esąs tokia vieny- 
nuose. Yra puikus, labai akty- Jei skatinate juos, kovoti, jie į>ė, kurią stipresnysis silpnės- _J_ J __A_  _-____________________________ lrttz\ > ■» i v
ras. Chorai sudaryti daugumo- voti. f _ ... čiaš solidarumas be tikros bend-
je mokyklų, įstaigų ir įmonių. Vienintelis būdas neatsilikti ruomenės. Tada skilimas reiš- 
Iš dalies tai atsiekta pastangoj."11110 sparčiai besikeičiančios Lie- kia, kad daugiau ar mažiau pri- - 
mis lietuvių, prasimušusių į pajj£ .tuvos yra jos lankymas, kultu- slėgtieji atgauna pusiausvyrą ir -

’ x ’- judėjimo laisvę. Ta prasme pra
ėjusieji metai tiktai pratęsė tą 
kryptį, kuri pastebėta paskuti
niame dešimtmetyje. Rytu-Va
karų įtampos atoslūgis sužadi
no tam tikrą atsipalaidavimą di
džiųjų galybių blokuose, leido

lijos viršūnes. Jie stengiasi, kiek, riniai apsikeitimai, žodžiu, kon- 
galėdami, išsaugoti lietuviškąją taktas.,Ąš.žnau, kad kvietimai 
kultūrą. bei visa'procedūra turi eiti per

Tuo nenoriu pasakyti, kad ten Maskvą Nesiūlau, kad jūsų po- 
nėra rusinimo. Vaikščiodama 
Vilniaus gatvėmis jautiesi kaip 
Montrealyje — visur matai dvi
kalbius ženklus ir iškabas. Pusė 
Vilniaus gyventoju, sakoma, yra 
rusai- Visdėlto tarpusavio bend
ravimai vyksta daugiausia lietu
viu kalba, žmonės atkakliai at
sisakinėja kalbėti rusiškai, ne
bent absoliučiai būtina.

Laisvė kalbėti?
Svarbiausias man klausimas 

buvo: ar yra ten kalbos laisvė? 
Ne! Tiesa, dabar yra žymiai ma
žiau varžtų kaip Stalino laikais, 
tačiau valdžios kritikavimas vis 
dar veda i kalėjimą ir net depor
tacijas. Kad dauguma žmonių 
neturi automobilių, tai, palygin
ti, mažas dalykas — yra gera 
viešoji eismo sistema. Taipgi ne
reikšmingas dalykas, jei lietu
viai nepajėgia ir negali gauti 
“Camashy” stiliaus aprangos — 
jie nėra apsirengę skudurais ir 
esama būkle nesiskundžia. Bet 
reikšminga yra tai, kad žmogus 
tenai negali pasakyti savo min
ties be baimės, kad jis turi su
tikti su savo likimu be murmė
jimo, kad jis yra kalinys savo 
tėvynėje. Kalta yra betgi ne ko
munistinė ideologija. Yra lietu, 
viū, kurie nuoširdžiai tiki ko
munizmą kain kelią Į geresni 
gyvenimą. Kaltas yra lenininis 
komunizmas, t.y. prievarta Įves
tas komunizmas.

Pastabos lietuviams
Prieš pakeldami pirštą Į ma

ne leiskite aiškiai pasakyti, kad 
aš nesu komunistė. Mano nuo
mone. tai nepriimtina sistema 
jau vien dėlto, kad remiasi prie
laida, esą galima žmones atpra
tinti nuo pagrindinio privačios 
nuosavybės polinkio. Smerkiant 
sistema, visdėlto negalima pa
smerkti žmonių kurie Į tai ti
ki ir vvkdo. Lietuvos komunis
tu dauguma nirmoie eilėie vra 
lietuviai, paskui komunistai ir 
dirha Lietuvos išsaugojimui dau
giau nei išeiviai tarpusavio peš
tynėmis.

Ar gali nadėti Lietuvai išei
viai? Dabartiniais metodais — 
mažai. Reikėtų visa tai pergal-

. litinės organizacijos oficialiai 
pripažintų ši kelią, bet manau, 
kad privačių asmenų arba gru- ____ _____ ________ 7
pių pakvietimai ^gali padaryti- labiau pasireikšti įvairioms tau- 

t., tinėms savybėms.
Nauja karta
Eilė valstybių tiek Europoje, 

tiek kolonijinį jungą nusimetu
sioje pasaulio dalyje labiau pa
brėžė savo tautinės politikos sa
varankiškumą. Tačiau Europoje, 
pastebi “DN”, pasireiškė dar ir 
kitos rūšies “skilimas”, sukeltas 
kartų prieštaravimo. Į politinį 
gyvenimą atėjo nauja karta, ku
riai antrasis pasaulinis karas 
yra tikra praeitis, pažįstama tik
tai iš knygų ir filmui Tai visai 
suprantama,* kad šios* kartos po
litinės pažiūros esančios kito
kios, negu vyresniųjų. Jeigu pa
stariesiems, pavyzdžiui, gana 
sunku užmiršti, jog tik JAV-bių 
įsikišimas išgelbėjo laisvąją Eu
ropą, tai jaunajai kartai Ameri
ka pirmiausia atrodo kraštas, 
kuris veda žiaurų ir negailestin
ga karą Vietname. Pačių ame
rikiečių smarkiai ginčijama Viet
namo politika už JAV-bių ribų 
taip plačiai smerkiama ar* bent

daug daugiau gero nei blogo. 
Tuo būdu galėtumėt ne tiktai 
aiškiau patirti, ką galite padary
ti Kanadoje, bet ir duoti neiš
matuojamą moralinę paramą 
jaunimui Lietuvoje. Pastarasis 
tiek težino apie jus,'kiek ir jūs 
apie jį.

Per savo spaudą ir politines 
organizacijas reikalaukite ir to
liau Lietuvai laisvės ir teisingu
mo. Maža vilties nusikratyti Ru
sijos jungu, šiuo momentu lo
giškesnis taikinys būtų indivi
dualinės teisės. Savivalda (home 
rule) per lietuvių komunistų vy
riausybę, atrodo,* yra realiausias 
žingsnis, pasiekiamas mūsų am
žiuje. Kalnas negali būti nuvers
tas vienu smūgiu, bet ilgas kali
mas gali padaryti gana didelę 
skylę.

Redakcijos pastabos. Autorė, 
rašydama apie Lietuvą ir lietu
vius, pastebėjo daug dalyku — 
vienus teisingai, kitus mažiau. 
Jos pažinimas lietuvių gyveni
mo yra gana ribotas, ir todėl ne
nuostabu, kad kaikurie jos tvir
tinimai reikalingi patikslinimo- 
Per viena savaitę Vilniuje, aiš
ku, negalėjo pakankamai pažin
ti mažiau regimų problemų, 
kaip rusinimo, komunizmo po
veikio. Jos pasakymas, kad kal
tas ne komunizmas, o lenininis 
komunizmas, reikalingas paaiš
kinimo. Ligšiol visoks komuniz- 

buvo prievartos sistema. Ar 
lietuviu komunistu tarpe yra 
daugiau įsitikinimo žmonių, ar 
nataikūnu, karieristu. niekas 
tuo tarnu nedali pasakyti. Vie
na aišku — komunistai sudaro 
maža lietuviu tautos grupe, ku
ri np<ra]i rm^Sti tautos valios. 
Morralirna <j„HVfi su autorės pa
staba. kad išeiviai nehAra Hofn.

pimas kanadiečiu nereiškia lie
tuvybės atsižadėjimo. Tai pilie
tybės reikalas. Lietuvis, būda
mas Kanados piliečiu, tebėra iš 
esmės taip pat lietuvis, kaip ir 
Lietuvoje gyvenas, nors, kaip 
pilietis, turi ir skirtingu įsipa
reigojimų gyvenamam kraštui. 
Autorės pastaba dėl Lietuvos sa
vivaldos yra daug kieno kelia
ma. Bet tai problema neišspren
džiama vienu sakiniu — vra ne 
tik už ir prieš argumentu, bet 
ir navoiu. Mini autorė, kad lie
tuviai komunistai yra pirmoje 
eilėie lietuviai, paskui komu
nistai- Tikrovėje vi vra ir vieno
kiu. ir kitokiu. Vieni vra mask- 
viniai internacionalistai.
danviaii naiso Lietuvos reikalų, 

trial. Waan fr kiti anglo*saksai, bet visuma yra Priversta wk*iv- 
ti Ma«kvns irnrw»ria1iriine poli
tika. Dėl privačios namu nuo
savybės re»niantie kitu šaltiniu 
b'ninmie (Anka nri'inrii. kad kai- 
knriais alfais leidžiama staty- 

(Nukelta j 6-tą psl

ji. matvt neskiria nilie+vbės 
nuo tantvMę. TJofų-
va. •nannrimn būti H*-
hrriaic — nariais. Viso
nacanlio Iteftrriai cnHam 
kain tautiną hnndniomene. Ta

PS.D.R.M.N.PL


Nr. 3 (938)

©ura
■ į | ?-z

i*:.*- ^V*^Ė<

^W^..- _^įį^

Vilniaus katedra, paversta paveikslų galerija. Žiūr. Al. Gi- 
manto straipsnį šio numerio antrame puslapyje

TĖVAMS IR VAIKAMS
Naujų Metų sutiktuvėms Kauno 

kepyklos parūpino šakoti — daugiau 
kaip pusės metro augščio eglutę pri
menantį kepinį. Vilniaus “Pergalės” 
ir Klaipėdos “Gegužės Pirmosios” 
saldainių gamyklos eglutėms puošti 
išleido blizgančiuose popierėliuose 
įvyniotus įvairių formų saldainių 
rinkinius. Mėsos kombinatai paga
mino karšto rūkymo ruletų, šoninės, 
nugarinės, užkandinio ruleto ir pi
kantiškos sprandinės. Gerklėms pra
skalauti Kauno degtinės ir likerių 
gamykla “Stumbras” siūlė pusiausal- 
džiąją 47 laipsnių “žvejų” trauktinę, 
o Vilniaus vyno ir degtinės gamyk
la 
staigmena betgi buvo krautuvėse pa
sirodžiusios šaldytos šviežios vyšnios, 
juodieji ir raudonieji serbentai, 
braškės su cukrumi stiklainiuose. 
Apie kalakutus, antis, žąsis, paršiu
kus ir rūkytus kumpius susovįetin- 
ta “Elta” nieko neberašo, nes jie 
turbūt iškeliavo į Maskvą.

POLITINIS AUKLĖJIMAS
Vilniuje kompartijos ek biuro po

sėdis, kuriame dalyvavo ir augštųjų 
mokyklų darbuotojai, svarstė Vil
niaus universiteto studentų politinio 
auklėjimo klausimus. Pranešimus pa
darė universiteto rektorius prof. J. 
Kubilius ir visų rektorių bei direk
torių vyriausias užvaizdas A. Snieč
kus. žodis buvo suteiktas ir kitiems 
posėdžio dalyviams. Diskusijų temos 
bei nutarimai neskelbiami, tačiau 
Šiuo klausimu pluoštą minčių “Tie
sos” gruodžio 23 d. laidoj yra pažėni- 
si poetė Janina Degutytė: "Ar jau 
viskas tobula švietimo sistemoj, jei 
mokyklos autoritetas kartais nėra

likeri “Suktinis”. Didžiausia 

nueina i ant-

dėmesio centre tie, kurie negerbia 
mokyklos, o tai, kas mokykloj tu
rėtų būti svarbiausia — žmogaus 
charakterio ugdymas, kultūra, este
tika, etika, moralė, 
ra vietą... Mokinys prikemšamas 
apriorinių tiesų, frazių, mokomas 
daug ko, tik vieno nepratinamas — 
savarankiškai galvoti, mąstyti, kur
ti..?* Rezultatus J. Degutytė piešia 
tamsiomis spalvomis: “Man atrodo, 
svarbiausias klausimas — jaunimo 
klausimas. Iš bet kokio taško žiū
rint. Auklėjimas, švietimas, kultū
ra... Tauta bus tokia, koks yra jau
nimas. Jeigu tos vaikiškos akys, iš 
pat ryto storai apvedžiotos tušu, ir 
tos vaikinų rankos kišenėse, atkiš
tos alkūnės, reikliai besiiriančios 
per troleibusą ir per gyvenimą, egzis
tuoja, tai gal dėl to ir mes visi esa
me kalti: tėvai, mokytojai... Juk jie 
iš dangaus nenukrito. Jie gimė, au
go šalia mūsų...”

G. ZIMANO VARGONAI
“Į Laisvę” žurnalas 1967 m. lap

kričio numeryje pateikia pluoštą už
kulisinių informacijų apie G. Zima
ną. Jame rašoma: “Tiesos” vyr. re
daktorius Genrikas Zimanas, prolie- 
tuviškų nuotaikų žydas, lietuvių kal
bą mokąs geriau už daugelį pačių 
lietuvių, jau nekalbant apie iš Ru
sijos atgabentus surusėjusius lietu
vius, savo keliu yra taip pat gerai 
išlaikęs ir savo žydiškumą. Nors pats 
jis sinagogos jau nebelanko, bet tra
dicines žydų šventes ir jų papročius 
praktikuoja. Zimanas esąs Vilniaus 
žydų faktiškas dvasios vadovas. Jo 
artimiausi bendradarbiai mėgsta iš 
Zimano pasišaipyti kaip iš ortodokso 
žydo...” Toliau rašoma: “Kažkuriuo

RODNEY, Ont
KALĖDŲ EGLUTĖ įvyko gruodžio 

26 d. Ją atidarė apylinkės pirm. K. 
Gaputis. Jo žodis buvo trumpas, bet 
įspėjantis — ne vien linksmintis, bet 
ir mokytis tėvų krašto istorijos, 
geografijos bei kalbos. Po atidarymo 
pasirodė per sniegą ir lauką einan
tis Kalėdų senelis. Tai buvo netikė
tumas patiems mažiesiems, kurie 
veržėsi žiūrėti pro langus atvykstan
čio iš Lietuvos senelio. Buvo nuste
bimas ir kitiems, kai senelis buvo 
atpažintas — jaunosios kartos stud. 
Z. Mockus. Jis sugebėjo gerai pa
vaizduoti senelį ir gražiai lietuviš
kai pasveikinti savą jaunimėlį, kurio 
tarpe dar taip neseniai jis pats bu
vo. Programa susidėjo iš giesmių, 
dainų, savų rašinių, eilėraščių, skai
tymų, piano muzikos, taut šokių. 
Programoj dalyvavo visi mokiniai, 
vad. mokyt V. Ignaičio. Įdomu bu
vo ir tai, kad buvę šios mokyklos 
mokiniai — dabar gimnazistai ar stu
dentai gausiai dalyvavo šioj eglu
tėj. Po programos senelis išdalino 
atsineštas visas savo dovanas ir pa
kvietė visus dalyvauti bendrose vai-
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G.

būdu Zimanas yra prisidėjęs prie 
Vilniaus Šv. Jono bažnyčios paver
timo “Tiesos” popieriaus sandėliu. 
Kad popieriui daugiau būtų vietos, 
Zimanas patvarkęs išgriauti vargo
nus. Vėliau kaikurie tų vargonų 
vamzdžiai milicijos buvę rasti pas 
degtindarius. Todėl Vilniuje prastas 
“samagonas” yra pramintas Zimano 
vargonais...” Labiausiai iš G. Zi
mano šaipydavęsis ir jam kenkti 
stengdavęsis iš Maskvos atsiųstas n 
sekr. B. Popovas, kurį 1967 m. ba
landžio mėn. pakeitė V. Charazovas, 
naujas A. Sniečkaus prižiūrėtojas. 
Kalbama, jog B. Popovas neleidęs G. 
Zimano padaryti Lietuvos Mokslų 
Akademijos nariu. Galimas dalykas, 
su V. Charazovu žydų dvasios vado
vui G. Zimanui bus lengviau surasti 
bendrą kalbą, nors arabų-žydų karas 
ir sovietų užimta pozicija galėjo 
Zimano padėtį apsunkinti. Be to, 
Zimanui prikišamas stalinizmas.

GANDRAI NENUKENTEJO
1967 m. rudenį Lietuvos pajūrį nu

siaubęs viesulas išguldė miškus, gy
vulių bandas, nuvertė daug pasta
tų ir netgi sulankstė metalinius gat
vių žibintų stovus, bet neišrovė me
džių su gandralizdžiais. Šios keisty
bės priežastis, akademiko prof. T. 
Ivanausko teigimu, esanti labai pa
prasta. Gandralizdžiai dažniausiai yra 
sukrauti senuose medžiuose, savuo
ju tvirtinamu atlaikiusiuose jau ne
vieną audrą. Be to, šie medžiai dėl . 
senatvės turi mažiau lapų ir sudaro 
mažesnį pasipriešinimą stipriam vė- 
juL

DRUSKININKŲ SUKAKTIS
Druskininkai atžymėjo 130 metų 

sukaktį. Vykdomojo komiteto pirm. 
K. Vilučio teigimu, Druskininkuose 
dabar yra 9 sanatorijos, 3 poliklini
kos, ligoninė bei kitos gydyklos. Nau
jos yra sanatorijos — “Dainava”, 
“Draugystė”, Pušynas”, “Vilnius”, 
purvo gydyklų pastatas, modernios 
kaskadinės maudyklės. Iš kitų pa
statų K. Vilutis mini: duonos ir pie
no kombinatus, daržovių saugyklą, 
150 tonų talpos žuvies šaldytuvą, 
kino teatrą “Aidas”, 87 vietų pirtį, 
du viešbučio “Turistas” naujus sky
rius, universalinę parduoutvę, tris 
gastronomus, mėsos 
dūrinę mokyklą ir 
aerodrome.

krautuvę, vi- 
keleivių stoti

“ŽUVIS”RUSŲ PAGAUTA
“Tiesos” korespondencija iš Kląį- 

pėdos skelbia žvejybos laivo- 311$ 
kapitono V. ževnovato nuotykius 
šiaurės jūroje. Pirmą kartą žvejybai 
buvo panaudoti apgaubiamieji tink
lai, nuleidžiami į jūrą tada, kai 
elektroniniai prietaisai užregistruoja 
didelį žuvies telkinį. Akustikui A. 
šilovui pareiškus, kad už 500 metrų 
aptikta daug žuvies, kapitonas V. 
Ževnovatas įsakė nuleisti tinklus. 
Kapitonas jau galvojo apie premi
ją už plano viršijimą, tačiau teko 
nusivilti, nes jo laivas staiga pradė
jo plaukti priešinga kryptimi. Tik 
tada akustikas A. šilovas išgirdo 
sraigtų triukšmą vandenyje, nepri
klausantį žuvų pelekams ir uode
goms. Pasirodo, apgaubiamieji tink
lai buvo apsupę povandeninį laivą. 
Skaudančia širdimi kapitonas V. 
ževnovatas davė įsakymą perkirsti 
lyną, kad jo laivas neatsidurtų jūros 
dugne. Iš vandens po kiek laiko bu
vo ištraukti tik sudraskyto tinklo li
kučiai. ’ V. KsL 

šėse, kurias suruošė mokinių mamy-

NAUJŲ METŲ sutikimas susilau
kė gausiai dalyvių ne tik iš vietos, 
bet ir Toronto, Londono ir Windso- 
ro. Svečiai labai pagyvino visų da
lyvavusių nuotaiką. N. Metų proga 
sveikino apyl pirm. K. Gaputis ir 
Liet Klubo vardu jo pirm. J. Ras- 
tapkevičius. Ta proga sugiedotas 
Tautos himnas. Visi patenkinti gra
žiu N. Metų sutikimu ir tikisi gero 
derliaus sekantį sezoną.

JAUNIMAS galutinai susiorgani
zavo reguliariai vykti į Londono- 
Rodney jaunimo ansamblio repeti
cijas. Jaunimo, tiesa, neperdaug, bet 
pradžia dalyvauti gausiau padaryta. 
Vykti į repeticijas pasižadėjo: N. 
Narbutaitė, I. Ąžudinskaitė, Z. Ras- 
tapkevičiūtė, A Ignaitytė, G. Ignai- 
tytė, A Naruševičius ir A. Rastapke- 
vičius. Būtų gera, kad ir daugiau 
jaunimo ryžtųsi.

BUVUSI JAUNIMO VADOVE A. 
Naruševičiūtė išvyko studijuoti į 
Londoną. Ji daug prisidėjo prie jau
nimo susiorganizavimo. Sėkmės! Jos 
vietoj nauja vadove sutiko būti Ni-

Medžiotojų ir Žūklautoje Klubas
Giedraitis" maloniai kviečia į penkerių metų

PROGRAMOJE
“GYVATARO” TAUTINIAI ŠOKIAI
TAURIŲ ĮTEIKIMAS
KARŠTA ZUIKIENA
TURTINGAS BUFETAS

B. FERRI ORKESTRAS 
PRADŽIA 7 V AL. V AK. 
ĮĖJIMAS: SUAUGUSIEMS,

S HAMILTON
DAINUOJANTI ŽYMANTŲ ŠEI

MA, ateitininkų sendraugių sky
riaus valdybos pakviesta, sutiko at
vykti gegužės 4 d. ir tradicinio kar
tūnų baliaus proga duoti koncertą. 
Si “dainuojanti šeima” davė koncer
tą lietuviškai visuomenei Čikagoje, 
kuris praėjo su didžiausiu pasise
kimu. Tikėkime, kad ir mūsų kolo
nijoje šis neeilinis koncertas praeis 
su gražiu pasisekimu, nes programą 
išpildo 8 vaikai ir jų mama.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ žie
mos kursuose Dainavoje dalyvavo 
šie moksleiviai ateitininkai: N. Be- 
niušytė, D. Deksnytė, K. Gedrimai- 
tė, D. Juozapavičiūtė, R. Sakalas ir 
K. Simaitis. Grįžo patenkinti, pilni 
gražiausių įspūdžių ir pasisėmę nau
jos energijos tolimesnei ateities veik
iat Moksleiviai taip pat dėkingi atei
tininkų sendraugių kuopos valdybai 
už materialinę paramą vykstant į žie
mos kursus.

EKSKURSIJA Į LONDONĄ. Atei
tininkų sendraugių valdyba organi
zuoja jaunimo ekskursiją į Londoną 
vasario 3, šeštadienį. Ten tą dieną iš 
ryto prasidės Kanados lietuvių krep- Valevičius buvo fantų mecenatai, 
širdo pirmenybės, o vakare įvyks Valdyba dėkoja visiems padėjusioms 
gražioje, naujai pastatytoje Centen- ir .prisidėjusiems prie parengimo pa- 
nial banketų salėje didelis parengi- ’ 
mas, kuriame dalyvaus apie 506 as
menų, jų tarpe apie porą šimtųpau- 
nimo. Kelionė į ten ir atgal autobu-

miltono numatoma išvykti apie 4 v. 
p.p. ir grįžti tuoj po šokių, apie 2 v. 
ryto. Norintieji vykti prašomi tuojau 
registruotis pas G. Kažemėkienę, teL 
522-9978 iki sausio 28 d. Mielai yra 
kviečiamas ir senimas jungtis prie 
jaunimo ekskursijos į Londoną. ,

BENDRAS POSĖDIS. Sausio 7 dį 
K. E. Gudintų namuose įvyko atei
tininkų sendraugių kuopos, studen
tų ateitininkų draugoves, mokslei
vių ateitininkų kuopos valdybų ir 
ateitininkiškojo jaunimo globėjų 
bendras posėdis. Posėdyje aptarti 
įvairūs ateities veiklos planai: kaip ir 
kokiu būdu prisidėti prie Vasario 16 
minėjimo, Šv. Kazimiero akademija, 
tradicinis kartūnų balius ir metinės 
šventės reikalai. Po posėdžio visi da
lyvavusieji šeimininkės E. Gudinskie- 
nės buvo pavaišinti.

TRADICINIS VAIKŲ KAUKIŲ 
BALIUS, ruošiamas ateitininkų, įvyks 
vasario pabaigoje. Tėveliai yra kvie
čiami padėti savo vaikučiams paruoš
ti baliui kaukes. Vėliau bus paskelb
ta tiksli data.

GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ, “Atei
ties” žurnalo redakcinio kolektyvo 
narė, gruodžio 16-17 d.d. buvo išvy
kusi į Niujorką, kur dalyvavo šio 
žurnalo redakcijos pasitarimuose. 
Jai paskirta tvarkyti šio žurnalo 
“Ateities spindulių” skyrių. Linkime 
Gabijai sėkmės naujose pareigose.

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI
JOS ruoštas “Rudens lapų” balius 
praėjo linksmoje nuotaikoje, nors 
dalyvių nebuvo daug. Visiems esame 
labai dėkingos už atsilankymą, aukas 
ir darbus. Parengimo proga aukojo: 
mons. dr. J. Tadarauskas $50, Alf. 
šilinskas $15, p. Apanavičius $10, 
p. Sakavičienė ir VI. Kybartas po 
$5. Bufetą rūpestingai tvarkė! P. 
Babinas; gražiai talkino L. Klevas. 
Loterija rūpinosi K. Mikšys ir p. Tu
naitis; talkino E. Klevienė, p. Vens- 
kevičienė ir p. Kačinskienė. Visiems 
ir visoms didelė padėka, ypač po
nioms už tiek daug suaukotų tortų 
ir pyragaičių ir už vertingus lote
rijos fantus. Staliukų laimei išban
dyti vicepirm. Gailė Krištolaitienė 
pakvietė viešnią iš Lietuvos Justiną 
Andrašiūnienę, S. Rakštienės sesu
tę. Pirmas laimės staliukas atiteko 
p. Matiukienei, prieš pusmeti atvy
kusiai iš Lietuvos; antras staliukas 
— pačiai laimės bandytojai J. And- 

jdė Narbutaitė, RR. 2 Rodney, tel. 
78S0627.

A. KOJELAITIS Kalėdų atosto
gas praleido Europoj. Aplankė sa
vo gimines ir pažįstamus Anglijoj. 
Ta proga nuvyko j Vokietiją, Švei
cariją ir Prancūziją, žadėjo būti na
mie sausio 10 d. Kr.

BALIU
Centro salėje

rašiūnienei. Įdomus sutapimas — abi 
viešnios iš Lietuvos. — Džiaugėmės 
atsilankymu torontiškių — Malvinos 
ir Juliaus Kasperavičių ir p. Dičpini- 
gaičių. Dabar visų, lauksime atsilan
kant į tradicinį Užgavėnių blynų 
balių vasario 27, antradienį.

METINE KATALIKIŲ MOTERŲ 
draugijos šventė buvo paminėta 1967 
m. gruodžio 10 d. Mišias už mirusias 
nares atnašavo mons. J. Tadaraus
kas. Visos dr-jos narės dalyvavo pa
maldose ir priėmė Komuniją. Jau
nimo Centro salėje įvyko bendros 
vaišės. — J. Pranckevičienė, mūsų 
skyriaus sekretorė, sutiko kandida
tuoti į naujai renkamą Bendruome
nės valdybą. Prašome jai balsų ne
pagailėti. ’ Valdyba

BENDRUOMENĖS ŽINIOS
N. METŲ SUTIKIMAS, ruoštas 

apyl. valdybos, praėjo labai linksmai 
ir iš šio parengimo tikrai nuostolio 
nebus. Valdyba dėkoja monsinjorui, 
dovanojusiam taip ilgai degančias 
žvakutes. Programos paįvairinimui 
buvo loterija. Ponia Šakienė ir p.

sisekimo. 5
50-TĄJĮ LIETUVOS NEPRIKLAU- 

SOMYBES MINĖJIMĄ turėsime va
sario 11 d. Minėjimas pradedamas 
11 vai. Misiomis. Visos organizaci
jos dalyvauja bažnyčioje su vėliavo
mis. Specialiai numatoma pagerbti 
nepriklausomybės kovų dalyvius. Jau
nimo Centro salėje iškilmingą minė
jimą pradėsime 4 v.p.p. Programo
je: sveikinimai, J. Smetonos kalba, 
Toronto “Varpo” choras, vad. D. 
Skrinskaitės, ir mūsų “Gyvataras”, 
vad. G. Breichmanienės. Už įėjimą 
valdyba nei a nustačiusi kainos — 
bus aukų lapai. Pareiga kiekvieno 
save dar laikančio lietuviu atsilan
kyti į šį minėjimą, išgirsti mintis 
mūsų valstybės prezidento sūnaus ir 
pasiklausyti bei pamatyti kruopščiai 
pasiruošusių programos atlikėjų.

HAMILTONO APYLINKES VEIK
LOS dvidešimtmečiui įamžinti numa
tytas leidinys. Daugelis organizaci
jų jau yra atsiuntę redaktoriui St. 
Daliui savo veiklos aprašymus bei 
nuotraukas. Apie Bendruomenės val
dybų veiklą parašyti sutiko A. Ma
tulienė ir M. Kėžmaitytė. Jų uždavi
nys — surinkti žinias ir aprašyti 
apie 20 valdybų. Dabartinė valdyba 
joms dėkoja už apsiimtą didelį dar
bą.

B. KRONAS sutiko pagelbėti val
dybai patalpinti “Spektatoriuje” 50- 
tosios Lietuvos nepriklausomybės su
kakties proga istorinį aprašymą apie 
Lietuvą ir Hamiltono lietuvius. Tam 
aprašymui medžiagą paruoš Aldona 
Volungytė. Dėkojame už lietuvišką 
darbą. Apylinkės valdyba

Man staigiai susirgus, padaryta 
sėkminga operacija. Reiškiu padė
ką dr. O. Valaitienei, chirurgui dr. 
A. R Butson ir §v. Juozapo ligoni
nės tarnautojams.

Reiškiu gilią padėką: prelatui J. 
Tadarauskui už aplankymą ir atsiųs
tas gėles parapijos ir choro vardu; 
Hamiltono Skautams Remti Komi
tetui, tuntininkui-ei už linkėjimus 
greit pasveikti ir labai gražias gė
les; Hamiltono Katalikių Moterų 
Draugijai per p. Babinienę. Nuošir
džią padėką reiškiu mane aplankiu
siems ligoninėj, namuose ir atsiun- 
tusiems gėles bei dovanas: p.p. A. 
Buvailiškiui. M. J. Martinkams, M. 
A. Tumaičiams, G. P. Breichmanams, 
A. D. M. Jonikams, D. A. Dronseta- 
vičiams, E. A. Keršiams, Ą S. Ur
bonavičiams, B. A. Parėščiams, B. D.
A. Juozapavičiams, ,B. Grajauskui, 
N. O. Zabulioniams, M. Trumpickui, 
M. E. J. Bajoraičiams, O. Sčiukienei,
B. V. Antanaičiams, B. Z. Stonkams, 
B. J. Hutton, K. N. J. Jauneikiams 
iš Straffordville ir J. J. Vitkauskams 
iš Woodstock, Ont
' Pagaliau reiškiu padėką visiems, 

kurie atsiuntė linkėjimus per mano 
šeimos narius.

SUDBURY, Ont.
TRADICINIS PARAPIJOS PA- 

RENGIMAS, ruošiamas pirmąjį sek
madienį po Kalėdų, praėjo labai gra
žiai. Tai parapijos vaikų šventė. Ka
lėdų senelį labai vykusiai suvaidi
no Juozas Kručas. Jis papasakojo 
vaikučiams daug įdomių dalykų apie 
Lietuvą. Vaikučiai pasirodė, kad, 
nors ir toli nuo tėvynės, bet neuž
miršo lietuviškai ir padeklamavo ei
lėraščių: Aldona ir Angelė KruČai- 
tės, G. Poderytė, V. Remeikytė, V. 
Stepšys, o jo sesutė turėjo paruošusi 
dar ilgą eilėraštį, bet jau pritrūko 
programai laiko. Kalėdų senelis ap 
dovanojo visus mokyklą lankančius 
ir priešmokyklinio amžiaus vaiku
čius dovanomis, kurias paruošė ir 
padengė LB Sudburio apylinkės val
dyba. Tradicinį vaišių stalą visam 
lietuviškajam Sudburio jaunimui pa
ruošė nemokamai kun. Ant. Sabas. 
Loterijoje laimė nusišypsojo D. Ku- 
sinskytei, J. Paulaičiui, o E. švie- 
žikienei — net du kartu. Prie pa
rengimo daug prisidėjo L. Remei
kienė, N. Paulaitienė, S. Semežienė, 
D. Kusinskytė, S. Poderytė, D. Re
meikytė, R. Zlatkutė ir G. Remei- 
kis. Visus dalyvius gerai nuteikė 
graži lietuviškų plokštelių muzika.

JUSTO IR BIRUTĖS STANKŲ 
ketvirtoji dukrelė pakrikštyta Vidos- 
Onos vardais. Apeigas atliko kun. 
A. Sabas. Kūmai buvo F. Albrech
tas ir E. Tolvaišienė. Vaišėse daly
vavo labai daug šeimos draugų iš 
Sudburio ir jaunieji G. D. Poderiai 
iš Wawos. Linkime Justui ir Biru
tei išauginti savo dukreles geresnis 
lietuvaitėmis.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ praleisti pas 
savo senus pažįstamus — Agotą 
Pranckūnienę, Stasį Jackų ir P. M. 
Venskevičius — buvo atskridusi iš 
Niujorko gener. Lietuvos konsulo 
sekretorė Nijolė Stanulytė. A. ir M. 
Pranckūnų vaišingoj pastogėj buvo 
suruoštos šaunios vaišės. Dar tik 
pusantrų metų, kai ji atvyko į JAV 
iš Suvalkų trikampio. Krsp.

CALGARY, Alto.
VASARIO 16 MINĖJIMAS. Kalga- 

rio LB apylinkės rengiamas Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 50- 
tos sukakties minėjimas įvyks vasa
rio 3 d., 7 v.v., “Eagle Hall” salėje, 
1212-12 St. S. W. Calgary. Progra
moje: minėjimas ir meninė progra
ma, kurią atliks Edmontono lietu
viai — solistai A. Šmitienė, L. Rim
kus ir pianistas J. Barron. Maloniai 
kviečiame visus apylinkės lietuvius 
atsilankyti. Apylinkės valdyba

V. SNIEČKUS, ilgametis valdybos 
ir revizijos komisijos narys, su žmo
na išvyko į Rytų Kanadą. Kalgario 
lietuviai neteko darbščių veikėjų. 
Apylinkės valdyba dėkoja jiems už 
jų atliktą darbą ir linki geros sėk
mės naujoje vietoje.

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E.

Hamilton, Ont.
Telefonas 529-4911

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9 JO—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
PenkL 9 JO—8 v.p.p.

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

Dionizas Štokas

V. GERULSKIS ROOFING
oi. >GIL VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

© LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstvb&s * Bagdžius 217, A.

n. VinkŠnaitis 186, A. Petraitis 186, J.
LIETUVIŲ KANKINIŲ koplyčiai Stiesoraitls 18L J. Bajorinas 163 ir 

Sv. Petro bazilikoje įrengti komite- j. Ciuvinskas 162. Kontrolės komisi. 
tas įsiregistravo valdžios įstaigose ją sudarė _  P. Butrimavičius 242,
kaip pelno nesiekiantis vienetas — 
“Lithuanian Martyrs* Chapel Fund”. 
Vatikano vyr. inž. J. Vacchini pra
nešė vysk. V. Brizgiui, jog koplyčios
kasimo darbai jau gerokai pažengę ir Vokietija 
sėkmingai vykdomi. Koplyčios de* 
koravimo projektas lietuvių visuome
nei bus paskelbtas dar šį mėnesį, 
prašant pritarimo ir pataisų. Koply
čios kasimo, sutvirtinimo ir dekora
vimo darbus numatoma užbaigti va
saros pradžioj.

IŠ KYBARTŲ į Waukegan, I1L, 
pas sūnų Praną Kružiką atvyko mo
tina Anelė Kružikienė, kuri čia žada 
viešėti ilgesnį laiką, aplankyti anū
kus, proanūkius ir visus gimines.

ČIKAGOS LATVIŲ SĄJUNGA, 
• gegužės 7 d. organizuojanti savaitę 
truksiantį Latvijos nepriklausomy
bės penkiasdešimtmečio minėjimą — 
“Latvian Days in Chicago”, į gar
bės komitetą pakvietė JAV LB cent
ro valdybos pirm. inž. Bronių Nainį.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS penkiasdešimtmetį pirmasis at
žymėjo Čikagoje veikiančio lietuvių 
kultūros muzėjaus savininkas Stan
ley Balzekas. Naujų Metų dieną, tarp 
2 ir 6 v. p.p., jo rezidenciją Beverly 
Hills aplankė apie 400 svečių, jų tar
pe gausus būrys užsienio valstybių 
konsulų ir amerikiečių. Priminęs sve
čiams Lietuvos nepriklausomybės 
auksinį jubilėjų, S. Balzekas žodį 
tarti pakvietė Lietuvos generalinį 
konsulą Čikagoje dr. P. Daužvardį, 
kuris kalbą užbaigė naujųjų metų re
zoliuciniu šūkiu: “Laisvės Lietuvai 
1968 metais!” šiuo klausimu priimta 
rezoliucija buvo išsiuntinėta parti
joms, spaudai ir kitiems viešosios 
informacijos šaltiniams.

N. METŲ NAKTĮ jaunuolių gru
pė, perlipusi per tvorą, ant sovietų 
ambasados durų Niujorke užklijavo 
BATUN organizacijos paruoštą šū
kį “Russia get out of Estonia — 
Latvia — Lithuania”, šiais klijuo
jamais ženkliukais jaunuoliai papuo
šė ir sovietų diplomatų automobi
lius.

Brazilija
RIO DE JANEIRO IR SAN PAU

LO centrinės pašto Įstaigos nuo va
sario 16 iki 26 d. laiškus antspau
duos Lietuvos nepriklausomybės auk
sinio jubilėjaus antspaudu — Vyčiu 
su Gedimino stulpais ir lietuvišką 
juosta;

LB KRAŠTO TARYBOS RINKI
MUOSE dalyvavo 360 lietuvių. Iš
rinkti ir gavo balsų: kun. J. Šeškevi
čius 313, P. Šimonis 280, E. Šimo
nytė 271, J. Tijūnėlis 263, J. Juo
delis 250, A. Kalinauskas 246, J. 
Matelionis 245, J. šermukšnis 244,

DELHI, ONT.
VISI Į SKAUČIŲ RENGIAMUS 

PIRMUOSIUS §IŲ METŲ SOKIUS! 
Mūsų skautukės sujudo, sukruto ir 
nutarė palinksminti savo tėvelius, 
pažįstamus ir draugus, kad tylūs žie
mos vakarai taip neprailgtų, o ir nuo 
šalčio sąnariai nepasiduotų taip 
greit sukaustomi kokio nors gripo. 
Taigi, sukruskim ir mes visi — jauni 
ar senesni, iš arti ar iš tolimesnių 
apylinkių, kaip Londonas, Rodney, 
Hamiltonas, Torontas, ir atsilanky- 
kim į jų rengiamą sausio 20 d. pa
silinksminimą. O jos žada mums pa
rodyti šį tą iš savo veiklos, ruošia 
turtingą loteriją, skanius užkan
džius ir Lt Tad iki pasimatymo Del
hi lenkų salėj, 334 Main St, 7 v.v. 
punktualiai. M.

Sault. St. Marie, Ont.
SEKTINAS PAZYZDYS. Kalėdų ir 

N. Metų proga keletas tautiečių, 
prisiminę vargstančią Vasario 16 
gimnaziją ir senelius bei našlaičius, 
padarė mažą rinkliavą. Aukojo: R. 
Galinienė, V. Miniauskas ir V. Moc
kus po $5; Z. Girdvainis ir Vyt Skar- 
žinskas po $4; J. Meškys ir V. Jako- 
maitis po $2. Iš viso surinkta $27. 
Nors tai nėra didelė suma, bet ge
riau, kad ir mažai, bet nuoširdžiai. 
Minėta suma nutarta padalinti per 
pusę: Vasario 16 gimnazijai ir Tė
vams saleziečiams seneliams bei naš
laičiams paremti. Pinigai persiųsti 
per Šalpos Fondo centrą Toronte.

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

M. Vinkšnaitienė 188 ir V. Steponai
tis 170. Rinkimai įvyko 1967 m. 
gruodžio 10 d.

KALĖDŲ EGLUTĘ tryliktą kartą 
surengė Vasario 16 gimnazija, pa- 
kviesdama mokinių tėvus ir vokie
čių atstovus. Iškilmę plačiai aprašė 
“Lampertheimer Zeitung” ir “Mann- 
heimer Mprgen” laikraščiai, rašinius 
papuošdami tautiniais drabužiais ap
sirengusių mokinių nuotraukomis. 
Jie citavo direktoriaus V. Natkevi
čiaus, mokytojo F. Skėrio kalbų iš
traukas, džiaugėsi mokinių giesmė
mis, deklamacijomis, Kūčių tradici
niu stalu ir vakaro burtų pavaizda
vimu. Eglutės žvakutes uždegė trijų 
tautybių atstovai — Huettenfeldo pa
rapijos vikaras Hammerschmidt, bu
vęs gimnazijos direktorius kun. P. 
Bačinskas ir amerikiečių kariuome
nės dalinių atstovas kpt. J. K. Va
liūnas. Pastarasis gimnazijai Įteikė 
jau tradicine tapusią dovanėlę — 
Schwetzingene amerikiečių karių su
aukotus pinigus.

KALĖDINĘ DOVANĄ — indams 
plauti mašiną Vasario. 16 gimnazi- 
jai parūpino Boeblingene gyvenanti 
Anni Laage. Sis prietaisas gerokai 
palengvins virtuvės personalo darbą. 
Naujų rūpesčių gimnazijos vadovybei 
ir VLB krašto valdybai sudaro bend
rabučio reikalai. Senoji Rennhofo 
pilis reikalinga pagrindinio remon
to. Dėl lubų Įgriuvimo pavojaus jau 
teko remontuoti prausyklas, jas pra
plėsti, Įvesti šiltą vandenį. Šie dar
bai atsiėjo apie 60.000 DM. Galvo
jama apie naują 150 lovų bendra
butį, su butais jo vedėjams, sporto 
bei parengimų sale ir kitomis pagal
binėmis patalpomis, bet toks pasta
tas kainuotų apie 1.250.000 DM 
($312.000). Iš kitos pusės, senosios 
pilies nesibaigiantys taisymai taip 
pat pareikalaus nemažos sumos.

VLB JAUNIMO SEKCIJA Lietu 
vos nepriklausomybės atkūrimo pen
kiasdešimtmetį planuoja atžymėti 
vasaros mėnesiais šaukiamu Europos 
lietuvių jaunimo suvažiavimu.

STUDIJAS UNIVERSITETUOSE 
pernai baigė du buvę Vasario 16 
gimnazijos mokiniai. Regina Saka
lauskaitė gavo gamtos mokslų diplo
mą Miuncheno universitete, o Juo
zas Naujokas chemijos diplomą — 
Heidelberge. Abu. jie ruošia diser
tacijas doktoratui.

UŽSIENIEČIŲ PABĖGĖLIŲ SĄ
JUNGOS suvažiavime Miunchene da
lyvavo 20 tautinių grupių. Lietuvių 
Bendruomenei atstovavo J. Barasas 
iš Kaiserlautern ir Miunchene gy
venąs J. Kairys. Suvažiavimo daly
viai svarstė svarbius teisinius klausi
mus, pensijų reikalus ir jaunimo pa
sais aprūpinimo problemas. Sąjun
gos naują valdybą sudarė: pirm. K. 
Odrobny, vicepirm. Melnik, sekr. D. 
M. Sedlar. Kontrolės komisijon iš
rinktas J. Barasas.

Austrija
VIENOS UNIVERSITETE studi

juoja mediciną du Čikagos lietuviai: 
Algis šabanas — trečiame ir Leonas 
Šulas — antrame kurse. Doktoran
tas P. Vytas, kurio šeima gyvena Či
kagoje, iš Vienos išvyko studijų gi
linti į Heidelbergo universitetą V. 
Vokietijoje.

Australija
SIDNĖJUJE SUSIJUNGĖ lig šiol 

atskirai veikusios Bankstown ir cent
rinio Sidnėjaus LB apylinkės. Naują 
valdybą sudarė: pirm. A. Dudaitis, 
vicepirm. dantų gydytoja N. Wallis- 
Grincevičiūtė, ižd. A. VineviČius, na
rys kultūriniams reikalams B. Ge
nys.

LIETUVIAI SKAUTAI šiemet tu
rėjo tris vasaros stovyklas: Sidnė
jaus “Aušros” tuntas ir “Ventos” 
vietininkija stovyklavo Ingleburne 
gruodžio 28 — sausio 8 d., Adelaidės 
“Vilniaus” tuntas — ML Crawford 
pušyne sausio 2-10 d., Melburno 
“Džiugo” ir “Šatrijos” tuntai — ML 
Martha vietovėje sausio 3-14 d. Sto
vykloms vadovavo: Adelaidės — s. 
V. Opulskis, Melburno — s.v.v.sl. R. 
Bakaitis, Sidnėjaus — ps. J. Zinkus.

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTE
RŲ choras, vadovaujamas J. Gai
žausko, yra pakviestas dalyvauti Pic- 
ton miesto rotušėje birželio 29 d. Til- 
mere estų bendruomenės rengiamam 
Baltijos kraštų nepriklausomybės 
penkiasdešimtmečio minėjime. Pa- 
prindiniu kalbėtoju gautas NSW 
valstijos žemės ūkio ministeris. Pro
gramoj dalyvaus latvių ir estų cho-

Urugvajus
PASAULIEČIAI SAKĖ PAMOKS

LUS. Reformų laikotarpyje bando
mi įvairūs būdai. Paskutinį 1967 m. 
rugpjūčio sekmadienį Montevideo 
arkivyskupijos bažnyčiose Mišių me
tu pamokslus sakė ne kunigai, bet 
pasauliečiai. Kalbėjo daugiausia jau
ni vyrai, be ypatingo pasiruošimo, 
apie pasauliečių apaštalavimą. Lietu
vių jėzuitų vadovaujamoje Fatimos 
parapijoje pamokslą teko sakyti Kaz. 
Čibirui. Tai bene pirmas lietuvis pa
saulietis tokiose pareigose.



Teatras neivertintas-miršta * 
ANATOLIJUS KAIRYS

•

Dabartinė lietuvių sceninė 
veikla JAV-se ir Kanadoje pa
sididžiavimo neteikia ir girtis 
neleidžia, nors iš vardo ir tu
rime kelis teatro sambūrius.

Latvių pavyzdys
Praeitais metais Los Angeles 

miesto latvių teatras lankė lat
vių kolonijas su spektakliais ir 
aš gavau kvietimą atsilankyti, 
kai atvyko į Čikagą. Iš gautos 
programos sužinojau, kad Čika
ga yra jų 32-ji sustojimo vieta 
ir paskutinė. Iš čia jie grįžta at
gal į Los Angeles. Ar mes tu
rime tokį teatrą, ar kada turė
jome, kuris būtų aplankęs 32 
lietuvių kolonijas, nors mano
me esą bent penkis kartus gau
sesni už latvius? Ne, aš tokio 
teatro nežinau.

Pas mm
Besisielojantiems lietuvybės 

išlaikymu tremty silpna lietu
viškojo teatro padėtis kelia pa
grįstą nerimą, šie žodžiai taiko
mi ne vien Čikagai (nors ji ne
ša atsakomybę prieš ateitį), bet 
visai tremties visuomenei, štai, 
tokiame Niujorke ir jo apylin
kėse surengiamas vos vienas pa
statymas per metus arba rečiau. 
Tas pats Detroite. Prieš keletą 
metų buvo ten daugiau teatri
nės veiklos. Kas pakeis Arlaus- 
kaite-Mikšienę, kai ji, atšventu
si ilgą savo veiklos jubilėjų, pa
sitrauks?

Klevelande veikė puikus, ypač 
vaikų, teatras, šiandien — jo
kio. Hamiltone “Aukuras” kar
tą per keletą metų suliepsnoja 
ir gana. Tokiose gausiose vieto
vėse, kaip Torontas, Mantrea- 
lis, Baltimore, Ročesteris, Oma
ha ir keliose dešimtyse kitų, kur 
lietuviai skaičiuojami tūkstan
čiais, jokie teatrai, jokie scenos 
mėgėjų sambūriai neegzistuo
ja. Gražiai veikia Bostono ir 
Los Angeles teatrai. Los Ange
les teatras, vadovaujamas D. 
Mackelienės, kasmet duoda 2-3 
originalių veikalų pastatymus. 
Šių teatrų veiklą pralenkia tik 
Čikaga.

Taip buvo Čikagoje...
Čikaga, kur nuo seno telkėsi 

veikliausi žmonės, kartas nuo 
karto sužydėdavo stipria sceni
ne iniciatyva ir neeiliniais lai
mėjimais. Pasivadinę skambiais 
vardais, čia gimė įvairūs teat- 

- rai;het, lyg"" šviesūs meteorai, 
mirė po vieno ar dviejų spek
taklių. Žmonės jų neįvertino ir 
neglobojo. Mažai kas džiaugėsi 
atėjus, mažai kas liūdėjo iš
ėjus ... Teatrai skundėsi visuo
menės šaltumu ir abejingumu, 
o visuomenė priekaištavo teat
rams jų pageidavimų nepaisy
mu. Stokojant abipusio susipra
timo, nukentėjo lygiai abi pu
sės — ir teatras, ir visuomenė.

Paskutiniaisiais metais čia 
veikė ar tebeveikia Scenos Dar
buotojų Sąjunga, “Antrasis kai
mas”, “Atžalynas”, šaulių vai
dintojų grupė ir paskirų asme
nų surengti vienkartiniai vaidi
nimai, kažkokio netikėto džiaugs
mo iššaukti. Nežinau nė kaip to
kius reiškinius pavadinti- Gra
žiausiai ir kokybiškiausiai reiš

J. SAKALAS
Širdžių

Kas priprašys sugrįžti saulę, 
Kuri pasislėpė mum debesų 
kalnuos, 
Palikus švino ašarom 
pravirkusį,
Nakties žirgų išmintą dangų? 
Kas sugebės nutildyt vėją, 
Įtūžusį drugiu krėst amžiaus 
ryto
Sutikti apsirengusius medžius 
Ir skint šviesos nespėjusius 
Išvyst jų pirmus žiedus? 
Kas išsiliejusią maištingą upę 
Prisijaukins ramiai sugrįžti 
Į atlaidžias krantus 
Ir žydinčiam jų džiaugsmui 
Ją nulydės į tolių jūrą 
Garbės, nė atlygio, net padėkos 

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

šiuo adresu: ..................................................................... ......... .....

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

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

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

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

siuntinėti "TŽ" ištisus metus šiuo adresu:.................... ............
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kėsi Scenos Darbuotojų Sąjun
ga, kuriai pirmininkauja Lietu
vos operos solistė Sofija Ado
maitienė — jau greit bus de
šimtmetis. Sąjunga davė puikių, 
meniškų, vertingų pastatymų. 
Savo žydėjimo laikais ji pareng
davo po 3-4 pastatymus metuose. 
Tai nemažai ir Čikagos mastu. 
Dabar yra kitaip. Pernai pasiten
kinta vienu pastatymu. Šiemet, 
kiek žinau, bus irgi tik vienas 
veikalas ištemptas į rampos švie
są. Sąjungos vadovybė skun
džiasi, kad nėra kam dirbti. Vis 
sunkiau sukviečiami aktoriai, 
vis sunkiau randami režisoriai, 
vis mažiau entuziazmo darbui. 
Valdyba ta pati, žmonės tie pa
tys, bet darbas neina ir tiek. 
Jaunų aktorių nesugebėta ar ne
norėta pritraukti, naujų talen
tų neatsirado specialiai jų ne- 
ruošiant, vyresnieji pavargo ar 
pasitraukė, eilės natūraliai iš
retėjo ...

Kituose kolektyvuose ta pati 
nusilpimo nuotaika. “Antrasis 
kaimas”, dominavęs sceną ir 
spaudą pirmaisiais savo gyvavi
mo metais, pernai ir užpernai 
jau nebedavė nė vieno parengi
mo, o šiemet ir visai negirdėt 
“Atžalynas” jau seniai nebevei
kia. Kurį laiką meniškai skam
bėjo Kelečiaus ir Martinaitytės 
duetas, bet ir jų nebematyt jau 
pora metų. Visos sceninės veik
los rodyklės aiškiai krinta į vi
siško sustojimo tašką, žymėda- 
mos vis mažėjantį pajėgumą lie
tuviškai scenai.

Mokyklos klesti, 
teatrai smunka
Šis faktas yra juo skaudesnis, 

kad kitos kultūrinio darbo sri
tys rodo tendencijos stiprėti ir 
plėstis, šeštadieninės mokyklos 
veikia dabar geriau nei anks
čiau. Vadovėliais ir mokytojais 
jos pilnai ar bent patenkinamai 
aprūpintos. Lietuvių Bendruo
menė išaugo į stiprią visuome
ninę ir kultūrinę organizaciją, 
pagrįstai pretenduojančią į pir
mą vietą. Skautai rodo nuostabų 
gajumą ir energiją, ateitininkai 
nemažiau. Pasakiški laimėjimai 
muzikoje ir mene. Tik prisimin
kime operą. Kas suskaitys, kiek 
turime solisčių ir koncertų? 
Kiek dailininkų ir. meno paro
dų? Kiek mokslininkų? Puikūs 
atsiekimai tautiniuose šokiuose, 
choruose, muzikos bei dainų an
sambliuose, įvairių kultūrinių 
institucijų organizavime. Pažan
ga ekonominiame, finansiniame, 
politiniame etc. baruose per 
šiuos 20 tremties metų yra dau
giau negu džiuginanti. Taigi, 
aiški slinktis į gerąją pusę, aiš
kus sustiprėjimas visose srity
se, išskyrus teatrą. Teatras ne 
stiprėja, kaip pavyzdžiai rodo, 
bet silpnėja — beveik prie mir
ties slenksčio- Gali būti vėlu, 
jei nepasirūpinsim greitąja pa
galba.

Mano manymu, teatras turė
tų būti svarbiausiu kultūriniu 
rūpesčiu, panašiu į švietimą. 
Paradoksas. Kai mokyklos žy
di kaip gėlės šiltadaržy, teatrai 
vysta kaip gėlės šalnoj. Litua
nistinei mol^klai viskas, teatrui 
— nieko!

A. Miškinis ir B. Raguotis. Pats 
sudarytojas šitaip pasisako įve-
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draugystė
Nelaukiančia slaugia vaga? 
Kas skausmo, nė mirties 
Nebijančio drąsuolio žygiui 
Prikels likimo replėmis 
Sugniaužtą nedalingą širdį? 
Kas padarys gamtos stebuklą — 
Audros suskaldyto saulėtekio 
Gaisru uždegs tamsos pasaulį?
Grįš saulė, erdvės pražydės, 
Plauks upės savo paskirties 

vaga
Ir dvasią pergalingam žygiui 

kels
Nematoma, gaiva alsuojanti 
Ir šaltas nemigo naktis 
Augštybių sargu budinti 
Tūli širdžių draugystė.
1965. 6. 13

Kauniečiai, išvykę už miesto, vasaros metu gali pasigėrėti gamta

POEZIJOS ANTOLČGIJA IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Graži tu, mano brangi tėvyne”
PR. NAUJOKAITISOkupuotoje Lietuvoje veikia 

komitetas, kurio pareiga — pri
sikalbinti, prisivilioti į laisvę 
pasitraukusius lietuvius: anks
čiau ragino grįžti, o vėliau — 
bent bendradarbiauti, užmegzti 
tariamus kultūrinius ryšius. Ir 
laikraštukas tam reikalui buvo kad 'ame* Wbi-
leidžiamas specialiai užsienio - - -
lietuviams, net Lietuvoje nepla
tinamas. Tačiau to darbo rezul
tatai lygūs nuliui: ir nesugebė
ta, ir nepataikyta. Pastaruoju 
metu, atrodo, keičiama taktika. 
Praėjusią vasarą įvyko gausoki 
okup. Lietuvos menininkų pasi
rodymai Kanadoje, štai vėl po 
ranka užsienio lietuviams skirta 
poezijos antologija “Graži tu, 
mano brangi tėvyne”. Knyga iš
leista 1967 m. Vilniuje, turi 560 
psl. Įrišta, spaudos darbas pa
tenkinamas, ir popierius kiek 
geresnis, negu kitų okup. Lietu
voje leidžiamų knygų, iliustruo
ta giliaspaude* darytais Lietuvos 
vaizdais. Išleido ją Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais ko
mitetas, sudarė Vytautas Kaza
kevičius. Redakcinėje komisijo-

tų padarę. J. Aisčio viešu pa
reiškimu “Drauge”, antologijos 
redaktoriai dalyvių nei atsiklau
sė, nei kūrinius parinkti prašė, 
o patys pasirinko ir įdėjo kas 
patiko, gal kartais tyčia silp- 

niai būtų pranešesni. O tų už
sieniečių antologijoje sutelktas 
gana gausus būrys. Be užsie
niuose mirusių V. Krėvės, I. 
Šeiniaus, F. Kiršos, J. Krūmi
ne, A. Rūko, A. Mackaus, be 
senesnės emigracijos V. Ališo, 
S. Tomarienės, M. Sims, J. Tys- 
liavos, čia randame: M. Vaitkų, 
J. Mikuckį, A. Giedrių, J. Au- 
gustaitytę-Vaičiūnienę, St. Sant
varą, P. Babicką, J. Aistį, P. 
Orintaitę, A. Rimvydį, L. Dovy
dėną, A. Vaičiulaitį, J. Jankų, 
B. Brazdžionį, P. Andriušį, B. 
Rutkūną, A. Jasmantą, G. Tu- 
lauskaitę, H. Radauską, K. Gri- 
gaiytę, L. Andriekų, M. Kati
liškį, K. Bradūną, J. Blekaitį, 
V- Joniką, A. Nyką-Niliūną, V. 
šlaitą, H. Nagį, J. Meką, B. Pū- 
kelevičiūtę, A. Gricių, A. Bara
nauską ir L. Sutemą. Vardai pa
tys kalba už save, jų skaičius 

damajam -žodyje: _^ia surinkti žinoma, į tą skaičių įeina’ir se- 
hetuvių poetinu kūrybos pavyz- pradedant K Do-
dzxai apie gamtą, apie hetuvio neiįičiu, A. Baranausku, einant 
santyki su ja, apie tėviškės pei
zažą, apie mintis, nuotaikas, 
jausmus, kuriuos žadina Nemu
no krašto gamta... Antologiją 
paįvairina beletristikos ištrau
kos apie gamtą ir žmogaus per
gyvenimus jos aplinkoje ... 
Gamta ir peizažas asocijuojasi 
su tėviške ir tėvyne. Tad anto
logija turi būti ypač artima iš
eivijos skaitytojui. Apie šį skai
tytoją primiausia galvojant, ji 
ir sudaryta. Tai Kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais komi
teto dovana jam...” Toliau aiš
kinama, kad tas užsienio lietu
vis čia pajus ne tik poezijos tur
tus. bet galės jais pasinaudoti ir 
mokyklose, parengimų progra
mose ir t.t. Knyga galėsianti su
dominti ir Lietuvos skaitytoją... 
Suprantama, jei ji bus okup. 
Lietuvoje platinama, nes iki šiol 
minėto komiteto leidiniai okup. 
Lietuvos skaitytojui nebūdavo 
prieinami.

Antologija yra vienos temos 
— Lietuvos gamta, tėviškės gro
žis. Dėkinga nepolitinė tema, 
plačios apimties. Nauja šioje 
knygoje yra tai, kad čia įtrauk
ta gana gausus būrys laisvaja
me pasaulyje gyvenančių poetų 
bei rašytojų ir kad pirmą kartą 
jie nekoliojami, nepuolami kaip 
antitarybininkai. O tai dar taip 
neseniai buvo labai ryškinama, 
pabrėžiama Lietuvių literatūros 
istorijos III tomo antrojoje da
lyje, išėjusioje prieš dvejus me
tus. Jeigu ši knyga iš tikro bus 
platinama okup. Lietuvoje, skai
tytojai galės daug ką naujo ras
ti, nors atrinkimas ir nėra gal 
toks, kokį patys rašytojai bū-

per V. Kudirką, žemaitę, Mai
ronį, Vaižgantą, Vienuolį, Puti
ną, sustojant ir ties mažaisiais 
aušrininkais, ir ties keturvėji- 
ninkais, giliau pėdų neįspaudu- 
siais, neaplenkiant ir laisvoje 
Lietuvoje, brendusių nekomunis
tinės ideologijos rašytojų, bet į 
Vakarus nepasitraukusių. Dar 
lieka 58, kurių vardai iškilo jau 
pavergtoje Lietuvoje. Kaikurie 
jų ten aukštumose, laurais vai
nikuoti, geromis tarnybomis ap
rūpinti, daugelį knygų išleidę. 
Kai sustoji ties tais naujais var
dais, džiaugsmas ima, kad toks 
didelis prieauglis ... Bet jau 
pradeda tuojau džiaugsmas vės
ti, kai įsiskaitai į poezijos kūri
nėlius. Toks vienodumas, tų pa
čių frazių kartojimas, jokio nuo- 
širdesnio žodžio apie tikrąjį kai
mą, apie realią padėtį. Taip ir 
atrodo, kad ta puošnia dekla
macija apie kaimo gamtos gro
žį stengiamasi pridengti tie griu
vėsiai, kuriuos paliko lietuviš
kam kaime okupacinės santvar
kos įvedimas. Tiesa, tikrų pro
pagandiniu posmų antologijos 
redaktoriai vengė? Tik vienas 
kitas neatsargus žodelis prasi
kiša. Bet tendencija vis dėlto 
stipriai jaučiama. Iš karto lyg 
ir nesusiorientuoti gali neapdai
rus skaitytojas. Atrodo, kad an
tologija siekia pilnumos: apim
ta visus rašytojus, kur jie be
būtu ir kokio stiorumo jie be
būtų: dedamas Klementas, auš
rininku maži rašytojėliai... 
Taigi, vietos turi atsirasti ir Se
nam Vincui, ir J. Kaškaičiui, ir 
S. Jasilioniui, ir Regračiui. ir 
Dabulevičiui su Paleckiu, Mer

iomiltono Vyskupo Valančiaus šeštadieninės mokyklos mokiniai, Kalėdų eglutės proga suvaidinę mečiui paruostą programą “Amiių
Žiemos vaizdelį". Paruošė mokyt. A. Mikšienė, mokyt. A. Voiungienė ir A. Juozapavičius vėjai”. Pirmosiomis premijomis bu-

Nuotrauka A. Juraičio vo atžymėti septyni kolektyvai.

kyte, Klimavičium ir Lt Tai dėl
to, kad jie žymūs “pažangieji” 
veikėjai, o kad jiį raštuose nėra 
nė dulkelės poezijos, tai nelabai 
svarbu.

Kitas dalykas, kuris nugąsdi
na skaitytoją, tai daugelio jau
nesniųjų, jau okupuotoje Lietu
voje augusių, ne mažos dalies 
Maskvoje literatūros mokslus 
ėjusių, biografinės apybraižos. 
“Komjaunimo veikėjas” — be
veik nuolatinis epitetas, visokių 
propagandinių leidinių redakto
rius, dar jaunas, o jau augštam 
soste sėdįs, žinoma, nevisada 
tie epitetai žmogų sulaužo. Bet 
skaitai tuos jauno žmogaus veik
los žingsnius ir lygini su jo ei
lėraščiais. Taip oficialusis tonas 
ir suskamba — labai vienodai 
visoje eilėje kūrinių, nors auto
riai ir ne tie patys. Perdaug tų 
vardų, kad galima būtų juos 
kiekvieną atskirai paminėti. Kai
kurie rodo aiškų talentą, gero
kai prasikiša pro kitus pvz. iš 
jaunesnės kartos — J. Deguty
tė, J. Vaičiūnaitė, A. Baltakis, 
J. Marcinkevičius, J. Juškaitis, 
Skučaitė. Iš vyresniųjų jau su 
dideliu vardu yra J. Baltušis, 
E. Mieželaitis, A. Sprindis, V. 
Reimeris, V.—Mozūriūnas, J. 
Asyžius, A. Bieliauskas, K. Ku
bilinskas. Tačiau iš nuotrupų, 
kurios įdėtos antologijoje, pil- 
hesnio jų kūrybos vaizdo susi
daryti neįmanoma. Neduodama 
kūrybos vertinimo nė biografi
nėse apybraižose. Tos apybrai- 
žis, reikia pasakyti, žinias duo
da teisingas, tik labai spragė
tas. Tie, kurie Sibire kentėjo de
šimtimis metų, neras savo bio
grafijoje nė žodelio apie tai.

Taigi, dovana... Dovana iš 
pavergtos tėvynės... Apie Ne

tiek gražu, kad nėra užgaulių 
žodžių, plūdimo, pravardžiavi
mo, kaltinimų. Net tiek daug 
laisvojo pasaulio lietuvių auto
rių įdėta, kad ir be jų žinios, 
be tikslesnio kūrinių parinki
mo. Atrodo, reikėtų tikrai 
džiaugtis. Bet tą džiaugsmą ap
temdo ranka, kuri turi kitus 
tikslus, o ne lietuvių kultūrinius 
ryšius ir jų kūrybos ugdymą. 
Prikrauta visokių trečiaeilių ir 
visai niekam vertų autorių, ypač 
gausu nesubrendusio prieauglio, 
kad gožte užgožtų tuos 32 iš 
laisvojo pasaulio ir kad pats ati
trauktas gamtos grožio egzalta- 
vimas lyg pridengtų visą tą tam
są, kuri ten dvelkia kraujo, ne
kaltai pralieto, kvapu, kuri al
suoja išnaudojamo ir persekio
jamo žmogaus prakaitu, skurdu 
ir baime, atnešta okupanto. Re
daktoriai atliko jiems pavestą 
darbą rūpestingai. Jei būtų bu
vusi jų vienų valia, reikia tikė
tis. kad ir antologija būtų pa
dvelkusi didesniu nuoširdumu 
ir kad dar kita tiek laisvame pa
saulyje gyvenančių lietuvių ra- 
švtoių nebūtų buvę palikta už 
durų.
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a MTMEJE VEIKIOJE
KUN. PROF. STASYS YLA 1968 ARIJŲ, ROMANSŲ, liaudies ir 

m. sausio 5 d. peržengė 60 metų am- estradinių dainų koncertą kaunie- 
žiaus slenkstį. Jo veikla šakojasi įvai
riose srityse: religinėje, pedagoginė
je, mokslinėje, literatūrinėje, meni
nėje. Yra parašęs aktualių, vertin
gų knygų, straipsnių, studijų, šiuo 
metu gilinasi į Lietuvos istoriją ir 
pagal Vatikano archyvuose surinktą Šmitą, 
medžiagą rašo veikalą apie šiluvinį 
Lietuvos laikotarpį. Turi visą pluoštą 
rankraščių, dar neparuoštų spaudai. 
Pastaruoju metu daug dėmesio ski
ria jaunimo auklėjimui stovyklose.

Į PEDAGOGINIO LITUANISTI
KOS INSTITUTO neakivaizdinį sky
rių įstojo trys Kanadoje gyvenan
čios studentės: Kristina Pareštytė, 
Remigija Bliskytė ir Liucija Petra- 
šiūnaitė. Pastarųjų dviejų prašymus 
Institutui atsiuntė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės švietimo komisija, 
kartu pranešdama, jog ji už jas ap
mokėsianti ir mokslo mokestį. Tai 
pirmas toks žygis, kuris suka visuo
menės dėmesį į realią lietuviškojo 
švietimo politiką. Sudarydama rea
lią užuovėją mūsų jaunajai šviesuo
menei siekti lituanistinio raštingu
mo, Kanados Lietuvių Bendruome
nė nusipelno išskirtinio dėmesio. 
KLB švietimo' komisijai pirminin
kauja L. Tamošauskas.

DR. TOMAS REMEIKIS parašė 
straipsnį-studiją apie tautybių būk
lės Sovietų Sąjungoje vystymosi 
linkmę (The Evolving Status of Na
tionalities in the Soviet Union). 
Straipsnis, 20 puslapių, paskelbtas 
Kanadoje leidžiamame žurnale Cana
dian Slavic Studies, I, no. 3 (Fall, 
1967). žurnalas išleido straipsnį ir 
atskira brošiūra. Autorius pateikia 
pagrįsta išvadą, kad partijos progra
moj puoselėjamoji “visaliaudinės” 
valstybės idėja iš tikrųjų veda to
lyn nuo dabartinėj Sov. Sąjungos 
konstitucijoj teoretiškai įrašytos tau
tybių federacijos sistemos ir kad 
net partijos neva siekiamasis tautų 
“suaugimas” iš tikrųjų yra tik ma
žesniųjų tautinių grupių nutautini
mas bei rusifikacija, ne “suaugimo”, 
o vienos tautybės vyravimo siekia
ma.

TEATRO FESTIVALI rengia Kul
tūros Fondas Čikagoje 1968 m. lap
kričio 27-30 ir gruodžio 1 d.d. Ana
tolijaus Kairio iškelta mintis sureng- 

\ti teatro festivalį 50 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai atžymė
ti rado pritarimo LB centro valdy
boje ir LB tarybos suvažiavime Kle
velande. Teatro festivalyje kviečiami 

' dafyVaufi JAV ir Kanados lietuvių 
teatrai. Nevisi JAV ir Kanados dra
mos sambūrių adresai yra LB Kul
tūros Fondui žinomi, todėl sambūrių 
vadovai prašomi skubiai atsiliepti. 
Informacijų, sugestijų, sumanymų 
bei kitais reikalais kreiptis į Kul
tūros Fondą: A. Kairys, 2943 West 
59th St., Chicago, Ill. 60629, USA.

JULIAUS GAIDELIO operai “Da
na” rampos šviesą padės išvysti 
smuikininko Iz. Vasyliūno, bostonie- 
čio, ir Lawrance, Mass., gyvenan
čios Jievos Brox iniciatyva organi
zuojamas fondas gaidų perrašymo iš
laidoms padengti. J. Brox pati pa
ruošė dvi partitūros kopijas ir Bos
tono konservatorijoje surado keletą 
studentų, kurie iki pavasario perra
šys orkestro partijas. Ji tikisi, kad 
jos pastangas parems ir lietuviai, ir 
amerikiečiai.

NAUJAIS NARIAIS į L. K. Moks
lo Akademiją priimti: dr. B. V. 
Paliokas, Ohio, dr. A Skėrys, N. Y., 
dr. B. Petkauskas, Vokietija, dr. G. 
Petkauskienė, Vokietija, kun. T. Pa
lukaitis, Kalifornija.

DAIL. V. K. JONYNAS “Draugo” 
kultūriniame priede paskelbtame pa
sikalbėjime sovietų okupuotos Lie
tuvos dailininkams skiria šias eilu
tes: “Man regis, kad pavergtos Lie
tuvos dailininkai atlieka herojinę mi
siją, norėdami sunkiose sąlygose iš
likti kūrybingais. Jų meno kūriniai 
stilistinių krypčių ir savo problemų 
sprendime yra pilni kūrybinės ug
nies, gerai kompoziciniai ir techniš
kai atlikti. Tokiais savo kolegų kū
rybiniais laimėjimais ir jų dvasine 
ištverme aš galiu tik džiaugtis. Gai
la, kad apie juos mes labai mažai 
težinome ir drovimės objektyvios in
formacijos suteikti mūsų spaudoje.”

FILADELFIJOS VAŠKO MUZĖ- 
JUI 52 figūrėlės yra padaręs lietu
vis Petras Vaškys. Jos vaizduoja gan
ųjį išradėją T. Edisoną, preziden- 
as — LincoLną, Wilsoną, Roosevel- 
I, Eisenhowerį bei kitus žymiuosius 
yrus ir istorinius Amerikos įvykius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VARGONŲ MUZIKOS KONCER-

'Ą Krokuvoje surengė jaunieji šios 
rities menininkai — G. Lukšaitė, 
r. Prekerytė ir B. Vasiliauskas, pro- 
ramon įtraukę V. Liubeko, J. L.
Lrebso. J. S. Bacho, P. Hindemito, 
{. K Čiurlionio kūrinius. Juos lydė- 
ę Vilniaus konservatorijos dėstyto- 
ai Leopoldas Digrys ir prof. Sta
ys Vainiūnas skaitė pranešimus apie 
ietuvių kompozitorių kūrybą. Plokš- 
elės ir magnetofono įrašai lenkus 
upažindino su kūrinių ištraukomis.

ANSAMBLIS “LIETUVA” gavo
►ovietų Sąjungos kultūros ministe- 
ijos pirmąją 3.000 rublių premiją 
iž Spalio revoliucijos penkiasdešimt-

čiams surengė Kauno muzikinio teat
ro solistai V. Blažys ir A Domeika, 
anksčiau koncertavę Klaipėdoje, 
Tauragėje, Alytuje ir Kybartuose. 
Naujųjų metų pradžioje kauniečiai 
išgirs S. Rapolienę, A. Kučingį ir G.

VIRGILUUS NOREIKA, yįlniaus 
operos tenoras, Kalėdų pirmąją die
ną dalyvavo Maskvoje įvykusiame 
tarptautinių konkursų laureatu kon
certe, o antrąją Kalėdų dieną suren
gė dainų ir operų arijų rečitalį.

PABALTIJO KOMPOZITORIŲ kū
rinių koncerte Maskvoje lietuviams 
atstovavo maskvinio kinematografi
jos komiteto orkestro išpildytas A. 
Bražinsko kvintetas pučiamiesiems 
instrumentams. Pianistė E. Elinaitė 
atliko L. Povilaičio sonatą fortepijo
nui, L. ir K. Grybauskai — V. Bar
kausko variacijas dviem fortepijo
nam. V. Montvilos “Dainavos tripti
ką” ir V. Jurgučio vokalinį ciklą 
“Vaikas su duonos rieke” padaina
vo Vilniaus operos sol. B. Almonai- 
tytė su pianistės G. Ručytės-Lands- 
bergienės palyda.

JUBILĖJINEJE DAILĖS PARO
DOJE Maskvoje gruodžio 27 d. buvo 
atžymėta Lietuvai skirta diena. Ta 
proga Maskvoj viešėjo J. Kuzminskio 
vadovaujama apie 40 lietuvių daili
ninkų delegacija. Koncertinę progra
mą atliko Vilniaus operos solistai — 
V. Noreika, E. Kaniava, N. Ambra
zaitytė, E. Kornejeva, smuikininkas 
E. Paulauskas, dramos aktorius V. 
Kybartas ir poetas A. Drilinga.

VLADAS ČESAS, Vilniaus operos 
tenoras, 50 m. amžiaus sukaktį at
žymėjo specialiu koncertu savo gim
tinėje — Pernaravos kultūros namų 
salėje, Kėdainių rajone.

AKADEMIKAS PROF. DR. TA
DAS IVANAUSKAS, biologas, bo
tanikas ir didelis gamtos mylėtojas, 
atžymėjo dvigubą sukaktį — 85 m. 
amžiaus ir 55 m. mokslinės-pedago- 
ginės veiklos. Jis priklauso Kauno 
universiteto kūrėjų grupei, yra su
organizavęs Kauno zoologijos sodą 
ir muzėjų; 1945-50 m. vadovavo 
Mokslų Akademijos biologijos ins
titutui; 1940-64 m. dirbo pedagoginį- 
mokslinį darbą Vilniaus universite
te, žemės ūkio akademijoje, o šiuo 
metu jį tęsia Kauno medicinos ins
titute. Antrosios laidos yra susilau
kęs respublikine premija atžymėtas 
tritomis sukaktuvininko veikalas 
“Lietuvos paukščiai”. Jo iniciatyva 
1929 m. Ventės Rage, prie Kuršių 
marių, buvo įsteigta pirmoji ornito
loginė stotis paukščių gyvenimo reiš
kiniams tirti ir netgi pirmasis Lie
tuvoje kailinių žvėrelių ūkis. Sukak
tuvininko plunksnai priklauso pora 
vadovėlių, keliolika veikalų ir apie 
500 straipsnių mokslo populiarini
mo temomis.

VLADAS žU KLYS, rokiškėnas 
skulptorius, atšventė 50 m. amžiaus 
sukaktį. Dailės studijas jis yra bai
gęs 1950 m. Kauno taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės instiute ir dirba 
dėstytojo darbą vidurinėje dailės mo
kykloje Kaune. Diplominiam darbui 
buvo pasirinkęs paminklo komunistų 
veikėjui V. Kapsukui projektą, kurį 
teko atiduoti murėjui ir pasitenkin
ti tik Kaune pastatytu biustu. Iš kitų 
jo darbų minėtinos medžio skulptū
ros — kun. A. Strazdas, “Kolūkio 
kalvis”, “Tėvas”, dail. Petro Rimšos 
biustas, buv. mokytojo dail. Jono 
Vaičio portretas, medalis ir antkapi
nis paminklas prof. Ant. Purėnui ir 
pernai vasarą Rumšiškėse pastatytas 
paminklas poetui vysk. A. Baranaus
kui. šiuo metu V. Žuklys kuria P. 
Višinskio ir A. Vienažindžio biustus, 
S. Daukanto skulptūrą.

AUGUSTINAS GRICIUS, Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje pagar
sėjęs satyromis ir feljetonais, savo 
kūrybinius planus atskleidžia “Tie
sos” puslapiuose: “Ruošiuosi įteikti 
leidyklai stambesnį rinkinį. Ėmiausi 
peržiūrėti viską, kas išbarstyta spau
dos komplektuose per visą gyveni
mą. Norėjosi atrinkti tuos dalykus, 
kurie tiktų skaitytojui ir šiandien, 
kurie gali gyventi ir dėl kurių man 
ne gėda. Jų nemaža surinktų. Juk 
pirmas vaizdelis “Darbo balse” pa
sirodė bene 1918 metais. Rašau at
siminimų knygą, novelių forma jung
damas joje reikšmingiausius gyveni
mo epizodus. Deja, sutrukdė ir truk
do sveikata...”

STASIO ŠIMKAUS PREMIJOMIS 
buvo atžymėtos lietuvių kompozitorių 
harmonizuotos liaudies dainos: I pre
mija — E. Balsio “Oi teka”, “Valio, 

i dalgelis”, “Uliai, bitele, uliai”, H 
premija — A. Bražinsko “Leliumai”, 
“Vai tėvuli mano”, III premija — T. 
Makačino “Kokiais žiedeliais rūtelės 
žydės”. Premijų susilaukė ir drama
turgų kūriniai saviveiklininkų reper
tuarui: I — J. Skliutausko drama 
“širdies liga”, II — R. Samulevičiaus 
pjesė “Jeigu pasibels”, III — V. Mi
liūno vieno veiksmo pjesė “Pusvalan
dis”. Choreografams skirtas premijas 
už liaudies šokių scenine kompozici-

mančio drebulinį”, II — R. Tamutis 
už “Drabantą” ir “Trijulą”, m — 
D. Radvilavičienė už “Kauškutį”. Vi.

kultūros “ministerija”.



Mann & Martel
? REALTORS

£320 Bloor St. W.
DUNDAS —BROCK

f L9M Įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola,, antį, susisieki

mo ir krautuvių. '■ 
QUEBEC — BLOOR

$10.000 (mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus Ifamas'sugaražu ir 
plačiu (važiavimu,- modernižka di
delė virtuvė, nauja krtunis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir EigtvRfcrko.
BLOOR — ST. CLARENS,
S2JOO įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis natbas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tintas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.

$7.500 Įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskira* mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 Įmokėti, 10 kambarių atski-

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios,'3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte'*yandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 Įmokėti, 8 metų senumo dup- 

1 leksas su 3-jų kambarių butu rūsy- 
.' jei 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 butų galima tuojau 
užimti.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd. Tel. 249-7691

BGUNTON—DUFFEBIN, $21.900, 
atskiras, plytų, 2-jų miegamųjų na
mas; (mokėjimas — $5.000, greitas 
užėmimas, $295 mokesčių.

KIPLING — ALBION RD., $25.500, 
atskiras, plytų, .6 kambarių namas; 
pirmas mortgičius $14.000 iš 6%%; 
didelis sklypas, gražus namas.
WILSON—WESTON Road, $26.900, 
atskiras, 6 kambarių, plytų viena
augštis — bungalow; (mokėjimas— 
$7.000, sklypas 50x230; gražus vai
sių sodas, greitas užėmimas, arti 
prie didžiųjų krautuvių ir susisie
kimo.
DUFFERIN — ROGERS ROAD., 
$14.900 pilna Įpina,„atskiras, priva
tus (važiavimas,, gražus sklypas, 
mokesčiai $211.

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

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

WENDEL — GARY DR., $28.800 
pilna kaina, 2 šeimų atskiras na
mas, $7.000 (mokėjimas, geras pir
kinys.

ST. VAUPŠAS
Darbo tek 249-7691 Namų tek 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-130 ir 430-7 

Antr.l0-L30

Treč. uždarytas
Ketv.10-L30ir4.30-7
Penkt. 10 • 130 Ir 430 - 8 

8ešt9-12

Sekra. 930 -1

434%
5!4%

61/2%
7%

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

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

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS SPORTAS
PROGRESS

REAL ESTATE LTD.
REA

1072 Bloor Str. W.
ROXCBSVAXES — DUNDAS, ŽU- 
vies prekyba — Fish Market; nepa
prastai pelningas verslas; metinė 
apyvarta — virs $35.000. Geri ir mo
dernūs įrengimai, maža nuoma už 
krautuve ir butą. Gera klijentūra, 
ideali vieta, verta rimto dėmesio. 
Prašo $6.700.
RONCESV  ALLES—PEARSON Ave, 
originalus 10 kambarių dvibutis 
(duplex), viskas įrengtas atskirai. 
Geras mūras, modernios virtuvės,

L T O R

Tel. 534-9286
naujas šildymas. Vieta garažui. Įmo
kėti apie $6.000.

BLOOR — HIGH PARK, mūrinis, 
atskiras: 6 gražūs kambariai, 2 vir
tuvės. garažas ir didelis kiemas. 
Įmokėti apie $6—7.000.
JANE—BABY POINT, rupių plytų, 
atskiras, 7 kambarių, per du augš
tus, 2 virtuvės, garažas, šoninis pra
važiavimas. Arti krautuvių ir susi
siekimo. Parduos už $27.000.

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

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

BLOOR & DURIE ST., $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 7 kambariai per 
2 augštus. 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, vandeniu 
apšildomas, garažas.
INDIAN RD. HOWARD PARK, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 16 di
delių kambarių, 5 virtuvės, 4 prausyklos, alyva, vandeniu apšildomas, 2 
garažai, užbaigtas rūsys. Savininkas turi sau 5 kambarius ir gauna nuo
mos $400 į mėn. Viena skola balansui. 15 metų atvira iš 8%.
SUNNYSIDE & RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 
kambarių per 3 augštus, gražiai ir turtingai atremontuotas.
ST. CLAIR & VAUGHAN RD., $6.000 įmokėti, mūro, 6 kambariai per
2 augštus, prie gero susisiekimo.
ISLINGTON & DIXON RD., 5 kambarių vienaaugštis (bungalow) — 
sklypas 137x150.
MIMICO, kaip galint daugiau (mokėti, mūro, atskiras, 1 metų senumo,
3 butų apartamentas.
WILLOWDALE, $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 4 miegamųjų viena- 

metų senumo, sklypas 75x280.
RD., $8.000 (mokėti, mūro, atskiras, gražių 
apšildomas, garažas, privatus (važiavimas, 6

K U D A B
Toronto Real Estate Boards narys. 
LE 1-1161, namų 783-2105

UDįruve,, vienų 
N & AVENUE 1 
plytų, vandeniu 
per du augštus.

Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus šeštadieninės mokyklos Kalėdų 
eglutės programoje šoka -Aš raides gerai pažįstu" l-mo skyriaus 
mokinukės; iš kairės: R.' Korhankaitė, E. Nprkutė, R. Juraitytė, A. 
Pleinytė. Paruošė .mokyt. A. Mikšienė. Nuotr. A. Juraičio

•J TORONTU
Lietuviu skautų veikla

• Kalėdinės jaun. skautų-čių su
eigos nuotraukų galima bus pamaty
ti ir užsisakyti šį sekmadienį, sausio 
21, Prisikėlimo kavinėje. Nuotrau
kas išstatys ir užsakymus priims ps. 
B. Poška.

• Per kanadiečius skautus yra 
gauti papiginti bilietai “Ice Follies” 
spektakliui vasario 3 d., 5 v. p.p., 
Maple Leaf Gardens. Bilietai skau- 
tams-tėms bei jų tėvams pardavinė
jami už pusę kainos. Užsisakyti bus 
galima šį sekmadien, sausio 21, Pri
sikėlimo kavinėje pas ps. B. Pošką, 
sumokant pinigus ir įduodant jam 
adresuotą voką bilietų persiuntimui.

• Jūrų skautų-čių iškilminga suei
ga, minint 45-tąją Klaipėdos krašto 
atvadavimo sukaktį, įvyko pereitą 
sekmadienį Prisikėlimo salėje. Po 
trumpos sueigos, kurią vedė ps. A. 
Empakeris, minėjimo dalyje kalbėjo 
dr. M. Anysas, s. K Batūra, KLB 
Toronto apylinkės pirm. G. Balčiū
nas, L. Tamošauskas. Invokaciją skai
tė T. Rafaelis, OFM. Ps. A. Biške-

vičienės vadovaujami jūrų skautai-tės 
padainavo porą dainelių; D. Balsytės 
vadovaujama tautinių šokių grupė 
pašoko Suktinį ir Kubilą; V. Balčiū
naitė ir Yčaitė paskaitė “Jūratę ir 
Kastytį”. Sceninė programa baigta 
šatrijiečių kanklininkių pasirodymu. 
Pakankliuota sutartinė ir “Lietuva 
brangi”, darniai įsijungiant dainon 
visiems minėjimo dalyviams, kurių 
dėl labai blogo oro nebuvo daug.

• Sekmadienį, sausio 21, po 10 
v. Mišių skautų būkle šaukiamas 
trumpas “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų vadijų posėdis Vasario 16-tosios 
bendros sueigos reikalu. Tuntininkai 
kviečia visus draugininkus-kes šiame 
pasitarime būtinai dalyvauti.

• Tėvų komitetas visus vadovus ir 
tėvelius maloniai kviečia šį šešta
dienį, sausio 20, atsilankyti į pasi
linksminimą Prisikėlimo par. salė
je, kuriame programą išpildys gar
sioji esčių gimnasčių grupė, soL V. 
Verikaitis ir jo vadovaujamas sena
sis kvartetas. Č. S.

Gįlaus skausmo valandoje, netekus mylimo vyro

A t A JUKGIO JANUŠKOS,
mielą draugę MARhJĄ, brolius, seserį bei jų šei
mas nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartd liūdi- 

7 '
me — (

Adelė ir Aleksas Dudoniai

A t A

JURGIUI JANUŠKAI mirus, žmoną MARIJĄ, I

brolius ir jų šeimas giliai užjaučiame bei kartu
liūdime —

Paulius ir Siava Vytės

SPORTAS LIETUVOJE
Europos moterų rankinio meiste- 

rės Kauno žalgirietės sėkmingai pra
dėjo 1968 metų Europos taurės var
žybas. Pirmose rungtynėse jos leng
vai įveikė Hamburgo ETV koman
dą 23:12. Antrosios rungtynės buvo 
žaidžiamos sausio 14 d. Hamburge.

Gomelyje vyksta Sov. Sąjungos 
jaunučių krepšinio pirmenybės, ku
riose gerai pasirodė Kauno berniu
kai, nugalėję pirmuosius savo varžo
vus estus 46:30 ir latvius 73:24.

Lietuvoje viešėjo Poznanės Olim
pijos krepšininkės, kurios čia žaidė 
draugiškas rungtynes su Vilniaus Ki
birkšties komanda. Abejas rungtynes 
laimėjo lietuvaitės 63:40 ir 69:48.

Panevėžyje vyksta Sov. Sąjungos 
jaunių krepšinio pirmenybės, šiose 
pirmenybėse gerai sužaidė Lietuvos 
mergaitės — eina be pralaimėjimų, o 
jauniai su vienu pralaimėjimu yra 
antroje vietoje. Lietuvai atstovaujan
čios kaunietės įveikė Estiją 74:50 ir 
Gudiją 72:41. Vilniaus krepšininkai 
nugalėjo Gudiją 77:42.

VYČIO ŽINIOS
Į dvidešimtmetį! Toronto lietuvių 

sparto klubas Vytis, pirmoji lietu

vių sporto organizacija įsisteigusi To
ronte po II D. karo, šiais metais 
švenčia dvidešimtmetį. Vytis yra pa
siekęs daugelį laimėjimų ir jo spor
tininkai yra pasiekę ne tik tarptau
tinę, bet ir pasaulinę sporto areną. 
Dvidešimtmetis sukanka rugsėjo mė
nesį.

G. Kerniūtė praeitą sekmadienį 
dalyvavo įdomiose plaukimo rungty
nėse, kurios buvo vykdomos kartu 
Toronte ir Vankuveryje: laimėtojai 
buvo skelbiami pagal abiejose rung
tynėse pasiektas pasekmes. 100 m. 
plaukime nugara Gailutė buvo III. 
Jos laikas 1:06,5. Žinant, kad Va
karų Kanadoje yra daug pajėgių 
plaukikių, tai nebloga pasekmė.

Kanados lietuvių krepšinio pirme
nybėse Londone vytiečiai žada daly
vauti vyrų, jaunių A, jaunių B ir 
mergaičių B klasėse.

Toronto mokyklų krepšinio pirme
nybėse sėkmingai žaidžai daugelis 
Vyčio jaunųjų krepšininkų: E. Ka
zakevičius, J. Sepulis ir S. Ignatavi
čius yra įmetę daugiausia krepšių.

Krepšinio pirmenybėse mergaitės 
sekančias rungtynes žais sausio 30 d. 
7 v. Givins mokykloje. Berniukai 
vasario 11 d., 3 v., Woodgreen sa
lėje su estais. A. S.

F"71"- _ ^-10-t Owners
CZ ENTRE

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

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

F. SEHKI” E$T«TE
1997 Dundn* W -T>

Kanadietė apie 
Lietuvą ir lietuvius .

(Atkelta iš 3-čio psL) 
dintis ir nuosavus privačius na
mus. Miestuose šiuo metu ypač 
skatinama kolektyvinių namų 
statyba ir sunkiai duodami leidi
mai privačiai statybai. Turintieji 
privačius namus niekad nėra tik
ri, kad jie nebus nusavinti.

Autorei tenka padėkoti už 
Įspūdžius bei išvadas ir palinkė
ti dar giliau pažvelgti į pajudin
tus klausimus.

Bedarbių Kanadoje lapkričio 
mėn. buvo 289.000, o gruodžio 
viduryje jau 353.000. Pastarųjų 
penkerių metų laikotarpyje be^ 
darbių skaičius gruodyje padi
dėdavo apie 40.000. Pernai jis 
šoktelėjo iki 64.000. Toks 60% 
didesnis bedarbių prieauglis liu
dija, kad Kanada susiduria su 
ekonominiais, sunkumais, kurių 
anksčiau neturėjo.

LORETTO SKI 
RESORT

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

tiems (Rope Tow)
• Dviaugštis poilsio pastatas 

su ugniakuru ir kafeterija
• Nusileidimai pradedantiems 

ir pažengusiems slidininkams
• Pamokos
• Slidės, batai, lazdos 

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

ir 27-to plento sankryžos

Ateitininkų žinios
Vyresniųjų moksleivių susirinki* 

nūs, nežiūrint nepalankaus oro, bu
vo gana gausus. Dalyvavę ideologi
niuose kursuose Dainavoje padarė 
pranešimus. Nedalyvuvusiem buvo 
gana (domu pasiklausyti. Po to visa 
kuopa buvo suskirstyta į 3 būrelius, 
kurie išsirinks savo valdybą ir veiks 
atskirai. Kiekvienas būrelis turi sa
vo globėją. Bendri kuopos susirinki
mai (vyks kiekvieno jnėnesio pasku
tinį sekmadienį. Tikimasi, kad vei
kiant mažesniais būreliais veikimas 
žymiai pagyvės.

Vaidilučių, Gintarių ir jaunučių 
mergaičių susirinkimai įvyks sekma
dienį, sausio 21, 2 v., L. V. Namuose. 
Visos mergaitės privalo dalyvauti.

Vyr. moksleiviai ruošiasi jaunimo 
Mišiom su gitarom. Pirmoji repeti
cija įvyks sekmadienį, sausio 21, tuoj 
po 10 vai. Mišių muzikos studijoje. 
Po repeticijos įvyks visų, naujai pa
siskirsčiusių, būrelių susirinkimai. 
Svarbu visiem susirinkti, nes kiek
vienas būrelis išsirinks savo valdy
bas.

Vasario 16 minėjimas specialiai 
jaunimui įvyks vasario 11 d. Visi 
ateitininkai organizuotai dalyvaus 10 
vai. Mišiose. Po to įvyks minėjimas 
su programa L. V. Namuose. Po mi
nėjimo bus vaišės jaunimui ir tė
vams. Atskiri būreliai prašomi pa
siruošti trumpai programai.

Ateitininkų šventė įvyks balandžio 
28 d.

Gimnazistės mergaitės raginamos 
dalyvauti penktadienio susirinkimuo
se šv. Jono Kr. parapijoje. Susirin- 
kimus-pasikalbėjimus praveda seselė 
Igne. Labai įdomu ir mergaitėm nau
dinga.

Studentai ateitininkai šiais metais 
gana aktyviai yra įsitraukę į moks
leivių globojimą.

Ateitininkiškas jaunimas ragina
mas sekmadieniais Mišių metu ne
likti stovėti bažnyčios gale arba jieš- 
koti vietos tik paskutiniuose suolo- 
se. Visi turėtų pirmiausia užimti prie
kinius suolus ir aktyviai dalyvauti 
Mišiose, įsijungti į bendrą maldą 
ir gausiai atsakinėti.

“Modernios mergaitės” diskusijų 
būrelis buvo susirinkęs pereitą penk
tadienį šv. Jono Kr. parapijos salė
je. Pradedant naujus kviečiame dau
giau mergaičių nuo 13-17, metų įsi
jungti mūsų tarpan. Tikslas — suei
ti ir padiskutuoti rūpimus jaunos 
mergaitės klausimus. Leidžiame savo 
laikraštėlį. Sekantis susitikimas bus 
šį penktadienį šv. Jono Kr. mažojoj 
salėj 5.30 — 7.30 v.v. Lauksime visų.

Sės. Igne
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
JANE — ANNETTE, $3.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, naujas 
šildymas, 2 prausyklos, garažas su plačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE — BLOOR, $5.000 įmokėti 7 kambarių atskiras namas, 
vandens alyvos šildymas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, netoli Bloor. 
KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti gražus 6 kambarių viena
augštis (bungalow), garažas su privačiu įvažiavimu, prie labai gero susi
siekimo.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti puikus 10 kambarių rupių plytų atski
ras didžiulis namas, labai graži moderni virtuvė, pilnai užbaigtas rūsys su 
atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu. Geriausias namas pardavi
mui dabartiniu momentu tame rajone, tuojau galima užimti. Jeigu ir ne- 
pirksite, verta pažiūrėti.
GEOFFREY — RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti, 11 kambarių ats
kiras namas, vandens alyvos šildymas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas 
su geru įvažiavimu, graži vieta.
SWANSEA, puikus vos keleto metų senumo 6 kambarių vienaaugštis, pil
nai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu.
KINGSWAY — DVIBUTIS, apie $20.000 ar mažiau (mokėti ir viena at
vira skola balansui, 2 butai po 6 kambarius, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis labai gražus sklypas, prie puikaus susisiekimo.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $15.000 (mokėti didžiulė krautuvė ir bu
tas su atskiru (ėjimu viršuje. Dabartiniu momentu išnuomuota.
HIGH PARK — triburis, vos keleto metų senumo, $20.000 (mokėti, ga
ražai. __
6 BUTŲ APARTAMENTAS, ame $25.000 (mokėti, gražūs dideli kamba
riai, garažai ir vieta automobiliams.
IŠBŪTŲ APARTAMENTAS, tik po $10.000 už butą; apie $26.000 metinių 
pajamų, 10% gryno pelno.
3 KRAUTUVĖS IR 6 BUTAI, apie $50.000 įmokėti, vos keleto metų senu 
mo, virš $17.000 metinių pajamų.
50 AKRŲ ŽEMĖS su 6 kambarių namu; 20 minučių i vakarus nuo miesto, 
netoli naujai numatomų subdivizijų, turint kantrybės galima gerai už
dirbti.

PR. KERBER IS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A >4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE ' * ° ° "

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

MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME
4%% už depozitus
5Vž% numatyta už Šerus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki 35.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai iki 3 vaL p. išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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

Vakarais — HU. 9-1543

RONCESVALLES — GARDEN, $10.000 įmokėti, balansas lengvomis są
lygomis; atskiras plytų namas, 11 kambarių per 3 augštus, gyvena 3 šei
mos: 5 kambariai ir prausykla pirmame augste; vandeniu - radiatoriais 
apšildomas, nauja krosnis; namas labai gerame stovyje, privatus įvažia
vimas. 3 automobiliams vieta, 6% % pirmas mortgičius. Lietuviui pirkė
jui tikrai geras pajamų namas.

INDIAN GROVE — BLOOR, $21.900 pilna kaina, įmokėti apie $6.000; 
pusiau atskiras mūrinis namas, 2 modemiškos virtuvės, nauja, apšildymo 
Sistema, garažui vieta.

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$6.000 (mokėti, St Clair — Oakwood (visai netoli St. Clair), mūro, 8 kam
bariai, 3 virtuvės, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, garažas.
$10.000 (mokėti, Bloor — Brock rajone gerų plytų, 12 kambarių, (visi 
dideli), 4 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, dvigubas garažas, kieme 
maudyklė.
$8.000 (mokėti, vienaaugštis (bungalow, Islington — Richview rajone), 
6 kambariai, užbaigtas poilsio kambarys, prijungtas garažas.
$3.180 įmokėti, gerų plytų, 6 kambariai, nauja krosnis, garažas, vienas 
mortgičius; prašo $15.000.
92 AKRAI PRIE SULTON, (40—50 mylių nuo Toronto), 12 akrų gražus 
pušynėlis, 2 šaltinių tvenkiniai, kalnas slidininkams, 3600 pėdų prie 
asfaltuoto kelio ir netoli 48 plento, 2 mylios nuo Simcoe ežero per pro
vincijos parką. Prašo $500 už akrą. Galima pirkti dalimis.
LABAI MODERNUS IR PELNINGAS GRANITO RESTORANAS prie 48 
plento ir provincijos parko; 125 vietos, didelis baras, banketams salė, bu
tas, ca. 1 akro kiemas. Gryno pelno į metus nemažiau kaip $12.000. Kaina 
ca $65.000.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių (vai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas rnna. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortglčių.

Vyt. Morkis J. Kaukelis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) Wistoskl

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 

•Mieto ir patarnavime planai. Ustmokėjtmas penkiems metams Ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

Uetuviikai visais iildymo reikalais kreipkitės* St Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu



LONDON, ONT

remti, įvyks. pu.pUo.j-lėJ. ^o s.vy«k^ pets iĮĮmi.

GŲ AT8H1-
Kadangi tu nemoki nuo-

✓AM H TV

namo pir- — Kodėl tu nepersikeli į ge-AP DRAVDA

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

Tel. 251 < 4864; namų tel. 277-0814

‘ ""“‘ALFA RADIO & TV
Parduodam ir talsom telęvizijos ir radijo aparato*. Taiaom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo maitinas.

LE 1-6166. • 672 LANSDOWNE AVK, TXMVNTOTELEFONAS

įvairus siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, LotVfjg, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:BE MUITO
Įvairios sudėties maisto sinntiniaL 
automobiliai, automobiliams moto
rai Ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi-

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO

lankyti. vo Kcieią giesmių, ous- procesijoje nunešė į šventoriuje pa-
KANADOS LIETUVIŲ KBETSI- ProeMlJoje daly- kvintą.

MO^ptan^ybėm Londone atlysti 
Londono organizacijos aukoja vertin
gą pereinamąją taurę. Kun. B. Pa- 
cevičius pažadėjo nutapyti du pa
veikslus: vieną karalaitei ir vieną

jo brvUal yJaUUaL B Uetuv« at te. Ant iiblnto, kun awrojekuvo

o a T T am k-adaka t w, u su^nglmu skautų tne- versary” jautrų patri jotinį žodį tarė
BALIAUS KARALAITĖ bus ren- tminkija. Jos vardu psktn. D. Chai-

kama vasario 3 d. demokratišku bū
du — slaptu visų baliaus dalyvių 
balsavimu. Taigi, kandidatės gali ti
kėtis nešališko sprendimo. Regist
ruoja ir informacijas teikia G. Pet
rauskienė, tel. 4388983. Karalaitės 
apranga: taut, drabužiai arba pačios 
pasirinkta suknelė. Galės būti ren
kamos ir neužsiregistravusios. Spor
tininkams į talką pažadėjo ateiti eilė 
Londono ponių. Gėrimai įsigijimui 
taip pat bus augštesnės kokybės. Pir
menybių pradžia — vasario 3 d., 
šeštadienį, apie 9 v.r. Sir A. Beck 
gimnazijoje prie Dundas ir Highbury. 
Susipažinimo balius to pat šeštadie
nio vakarą 8 v. naujai pastatytoje 
Centennial salėje, 550 Wellington 
St.

VĖL TELEVIZIJOJE. N. Metų te
levizijos programoje buvo duota 
1967 m. įvykių apžvalga — “high
lights”. Buvo parodyta katalikių mo
terų tautodailės parodėlė ir maisto 
gaminiai, paruošti 18 tautų šimtme
čio koncerto proga; “Baltijos” an
samblio šokėjai, išvykstu į pasaul. 
parodą ir atsisveikinimui šoką vieną 
šokį; G. Mačienės raguotis ir ežių 
šeima. Tik lietuvių ir japonų kepi
niai rado vietos šioje programoje.

— Aš ir už šitą skylę nepajė
giu užsimokėti.

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryte 
<ki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto fld 5 vaL P.».

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe Ir kainomis

2100 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2219

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS

Res. tel LE 64363

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

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

1736 Dunda* St. W. Sev. R. StMlulte

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami | tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanika*, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garage d** &Bi^geSeLSi-Bo5

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-61M 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau * 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kL Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro

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

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Slate kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

International 
Driving School 

WALDI
CantHtta fstalęo 691 St.,

Tel. RO 2-2100

Skyrius: 
894 COLLEGE ST

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvafr. plum
bing ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas Ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

teL WA 14225 arba WA 4-1961
U___ i ====n».

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

vavo Mišių patarnautojai ir vėliav- — Nemeluok, — pyksta žmo- 
nešiai su Lietuvos, Kanados, popie- na, — nuo smuklės iki namų mos vienaip ar kitaip, tai kodėl 
žiaus, ramovėnų ir skautų vėliavo- tik trys trumpos gatvelės! 
mis. Algimantas Gverzdys, perėmęs

už tą pačią kainą neimti ko nors
Daige -Baliuos sosejai, ariisę po- j Hbintą, ku- Betia^ios’Sači^ trUnUX)S ’ * * gereSm0?

degs j^UėjiniuJ me- 3°S pUČ10S!

- , „ , tus. Ant žibinto, kurį suprojektavo
vykęs Kalėdų senelis vaikučius apdo- K Kulpavičius, yra

gė jų nė suskaičiuoti. Programą už
baigė “Baltijos” šokėjai, atlikę po-

L. Bendruomenės pirm. A. Šukys. Po 
to buvo padėtas prie paminklo vaini
kas Lietuvos garbei. Sugiedojus Tau
tos himną, visi grįžo į koplyčią Mi
šioms, kurias atnašavo’už Lietuvą 
T. Barnabas ir pasakė tai progai 

pamokslą.
OS JŲBILBJINIŲ METŲ 

ŠVENTĖ su plačia programa įvyks 
š.m. birželio 22 d. Merrittono salė
je. Programa jau pradėta ruošti. 
Prašoma atkreipti dėmesį į šią šven
tę, kuri atžymės auksinį Lietuvos 
nepriklausomybės jubilėjų. Kor.

nauskienė išreiškė padėką šeiminin
kėms, visus gardžiai pavaišinusioms, 
seneliui, dr. A. Kaveckui už auką 
ir visoms organizacijoms, eglutę pe
rėmusioms: parapijai, jos lėšų telki
mo skyriui ir kat moterų Londono 
skyriui.

MIRĖ ANTANAS PETRAUSKAS, 
61 m. amžiaus, kilęs iš Šiaulių, ilgos 
ir sunkios ligos iškankintas. Be to, 
sunkokai serga p. Šakienė ir p. 
Kuosa. Linkime jiems kuo greičiau
siai pasveikti. D. E.

KANADOS LIETUVIŲ AUKOS ŠALPAI
(Atkelta B 2-ro psl.) 

dovams ir rėmėjams, apylinkių šal
pos įgaliotiniams, nuolatiniam šalpos 
rėmėjui J. Vitkūnui. Taipgi dėkoja
me lietuviams, kurie aukojo drabu
žių Suvalkų trikampio lietuviams ir 
skyrė lėšų drabužių pasiuntimo išlai
doms padengti. Bendrą padėką reiš
kiame visiems lietuviams už jautrią 
širdį ir duosnią ranką.

1968 m. yra kiekvienam iš mūsų 
nepaprastai didelės svarbos, tad ar 
nevertėtų pagalvoti jau dabar, kaip 
kiekvienas galėtume atžymėti Lietu
vos nepriklausomybės 50 m. sukak-

KANADOS DARBO SAUGUMOi

NUOSTATAI
Skelbiami

nauji Kanados darbo saugumo (Canada Labour Safety 
Code) nuostatai, kurie Įsigalioja nuo 

1968 metų sausio 1 dienos.
šis bendras Įstatymas, pirmą kartą priimtas parlamen
to, Įpareigoja darbdavius ir darbininkus, dirbančius 

federacinės valdžios žinioje esančioje pramonėje, 
laikytis atitinkamų saugumo ir sveikatos nuostatų.

. PAGRINDINIAI ĮSTATYMŲ BRUOŽAI
■* Platus savo apimtimi, visiems pateikiąs pilną pra
monės saugumo programą. * Papildantis jau Įvestas 
priemones pramonės saugumo srityje. * Jo vykdymo 
taisyklės bus nustatytos pasitarus su pramonės, profe
sinių organizacijų ir kitų sričių atstovais. * Jis sudaro 
pagrindą tirti nelaimių priežastims bei kontroliuoti 
nelaimingus atsitikimus ir gali tarnauti kaip programa 
saugumui ugdyti.

KAS .YRA APSAUGOMAS?
Aplamai, šis Įstatymas saisto darbdavius ir darbinin
kus, atliekančius darbus, parangas arba tvarkančius 
verslus tarpprovincinio, federacinio ir tarptautinio po
būdžio. Taigi jis apima ir tuos darbus, kurie, parla
mento? nutarimu, atliekami bendrai Kanados gerovei. 
Tai iš esmės tie patys darbai, kuriems taikomi Kana
dos darbo saugumo nuostatai (Canada Labour Stand
ards Code) ir kiti darbo Įstatymai.

Daugiau informacijų

apie Kanados darbo saugumo nuostatus teirautis:
ACCIDENT PREVENTION AND CONDENSATION BRANCH

CANADA DEPPARTMENT OF LABOUR, OTTAWA 4.
CANADA DEPARTMENT OF LABOUR

GEORGE V. HAYTHORNE,
Deputy Minister

HON. JOHN R. NICHOLSON, 
Minister

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (vasario 3—9) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

e
AMBER DRAPERIES

55 Colbeck St (prie Runnymede Rd.). Sav. A. Jankaftienė ir M. Vaitkienė 
Siuvam bei taisėm namams ir Įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžiu, 

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

— Neduok, Dieve, daugiau to- 
„ . _ , _ų atostogų: lietus ir lietus, —

susižavėjusios britų paauglės skundžiasi vasarotojas.
modistės Twiggy liesumu, nuta- — Betgi tu nudegęs saulėje 
rė taip pat Įsigyti vėjo lanksto- — rudas.

— Čia visai ne saulės nudegi
mas — oda surūdijo nuo lie
taus ... Parinko Pr. AL

mos nendrės lieknumą. Dietai 
jos pasirinko vadinamąjį Ban- 
tingo metodą, kuris draudžia vi
sus maistingesnius ir aliejaus 
bei cukraus gaminius. Viena jų 
visiškai prarado apetitą ir, su
sirgusi plaučių uždegimu, mirė 
ligoninėje, svorį sumažinusi iki 
45 svarų. Kitos trys, išgąsdinr 
tos draugės mirties, nutarė val-

• Amerikiečių chirurgų suva
žiavime Čikagoje dr. D. Bress
ler paskelbė, kad Tufts univer
sitete yra pavykę pagaminti 
dirbtinę odą. Ją net ketverius 
metus galės naudoti nudegimo 
žaizdas turintys pacientai, duo
dami gydytojams laiko prigydy- 
ti iš kitų kūno dalių perkeltus 
gyvos odos slugsnius. Dirbtinė 
oda yra panaši į gyvąją, nes ją 

____________ _______ taip pat sudaro trys klodai, pa
su nuoširdžiausiais 1968 m. linkė- gaminti iš nailono ir silikono.

tį. žinome, kad bus statomi pamink
lai, šaukiami kongresai, suvažiavi
mai ir įvairiausiais būdais bus šven
čiami šie reikšmingi lietuviams me
tai Tikėkim, kad nemažesnis džiaugs
mas bus Tėvynei ir kuklia auka su
šelptas į vargą patekęs brolis, sesė 
ir mokslo siekiantis jaunuolis.

jimais visiems Kanados lietuviams — 
dėkingas KLB šalpos Fondo 
Komitetas

Policijoj
Paklydęs berniukas policijoj 

sako:
— Dabar, kai pavalgiau ledų, 

pradedu atminti ir savo adre-

D

LENKIŠKI FILMAI

“AGNIEŠKA”
Mergaitės Agnieškos gyvenimo 

drama Lenkijoje

PRIEDAS — “CHICAGO” 
spalvotas filmas ir kt.

Sausio 10 iki 23 d.
Tik 6 dienas, treč. uždaryta

BRIGHTON KINO TEATRE, 
127 Roncesvalles Avė. 

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

šešt. ir sekm. nuo 5 v. p. p. 
Be pertraukos.

231 -2661 2*3;.sb38;

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

SIŲSKITE PINI

GUS Į LIETUVĄ
PINIGAI, SIŲSTI PER

AMI GAVĖJUI KAIP PI
NIGAI PER BANK FOR 

FOREIGN TRADE
PRISTATOMA PER 2 SAV 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ.
JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS GALI 

TUOS PINIGUS NAUDOTI 
PAGAL SAVO NORĄ.

JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. M 
SŲ 20 METŲ VEIKLA 
GARANTUOJA JUMS TINKA-

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos' pilnai garantuo

tos ir apdraustos.
Turi Bankų Dept leidimą ir 

apdraudą.
Apsidraudę $20.000.00.

Oficialūs SSSR kvitai pasirašy
ti gavėjo.

Kursas:
9 rubliai už $10.00 
Iki $30.00 — $2.73 

Virš $30.00 — 10% 
GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St, Newark, N. J.

SIŲSKITE JAV DOLERIŲ PA
ŽYMĖJIMĄ DOVANOMS PASI
RINKTI NAUJOSE SPECIALIO

SE KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už šį patarnavimą. 
Prašykite mūsų nemokamų kata
logų reikmenims, audeklams ir 
maistui

GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

ąi:<

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančiu 
hemo rojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Fio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. PI 
bigai bus grąžinti, jei nebūsit* paten
kinti.

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

Savininkas V. BACĖNAS
keSones

traukiniais, laivais, lėktuvais

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 556-4681

1 180 Queen St W. __ _
I prie Gore Vale ___

TeL EM. 4-7994 __oįjfiTO S
■ -------- Vestuvinės nuotraukos

*________ Meniškos vaikų nuotraukas
I ------ -~~~ Portretai ir kt

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
M Ūkių ir betkurio verslo 

o dokumentų. su- 
, sutartys. tęs- 

ai reikalai, 
fine - Tsronto.

(pornos 8 Howard Pm AvamM) 
Priėmimo taftom kasdtai into TO *4!. Bd 1 
Aafraditotais ir peafctadieatah nuo 6-1 ▼.*.

Ntaų — CR 9-6166

OKULISTĖS
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.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Ate. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6 JO vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria ak’ų nervus, kuri* 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą tr 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE 8T„ TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS 
m įvaikius kilimus

Automatinis etetira valymas. Sutai
kau iširusius gains ir pradegintus 
Mimas. P. KARALIŪNAS

Skambinkite LB. 3-4912

DR. E. ZUBRIENR
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATUUONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1795 BLOOR ST. W. (prie Keele 
Priėmimo va lando*:

pirmadtotfab Ir trsčtadiaritafa 2—9 ▼. 
antradtantab, katvirfadJmitais Ir 
panktodianiais 9—5.30 vaL

Telefonas RO. 4-1373

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

Tet 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44431

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pigai susitarimą.

1982 BLOOR ST. W- Toronte 
(j rytu* nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampos Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

Dr. S. JANUŠONIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

, 182 Yorkview Drive 

(Bathurst ir Finch) 

Willowdale 

Telefonas 221-9775

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,
ŪDA

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, AA.V-B1Ų 
n USSIBN1O MAUDIMO KOMPANIJOS

769-4412
769-4131



16 TORO! FQv-
5*. Jono Kr. par. žinios

— Gavėnios rekolekcijom pakvies
tas kum Tomas Žiūraitis, OP, iš Va
šingtono.. Rekolekcijos bus savaitę 
prieš Velykas.

— Praėjusį sekmadienį pamaldo
se pradėta naudoti kiek pataisyti li- 
turgmiai tekstai, priimti ir Lietuvo
je. Knygutės yra išdėstytos suoluo
se. Prašoma visus įsijungti į atsakus.

Kviečiame i svečius!

nimo pamaldų.

8 psi. • Tėviškei Žiburiai • 1968. I. 18 — Nr. 3 (931)

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: ketvirtad., 7 v. prade

damos laikyti gregorinės Mišios už, 
ax. V. Paulionienę, užpr. sūnaus Vy-

užpr. p. Miniotų; šeštad., 7.30 v.

Norkų ir, Jurėnų; 8 v. — už a.a. 0. 
^ęrepinienę, užpr. p. Serepinų; 8.30 
v. — už ata. B. Augaitienę, užpr. p. 
Valantiejų; .9 v. — už a.a. V. But-

už xa. E. Labanaus
kienę,

— “Moderni mergaitė* - diskusijų, kupijos rinkliava imigrantams ir ILf-

tadienj 5.30 v.v. salėje virš “T. 2i- ’—Ter 1967 m. pakrikštyta 30, so- I 
burių” redakcijos. Kviečiamos gim- jungta 9 poros, palaidota' 12, pir-*-’ 
nazistiiuo amžiaus mergaitės įsijung* mąją komuniją priėmė 56.
ti į pokalbius, kuriuos įdomiai pra- z— Pirmosios Komunijos pamoka 
veda seselė Igne. . ; _c. sekmadienį po 10 v. Mišių. . •

— Šią savaitę antroji rinkliava skr-.- — Katechetinės pamokos: sekfha- 
riamakatalikų imigracijai ir Afrjfco^'' dienį po 10 v. Mišių — I-IV sk3 ant- 
misijoms. rad., 4.30 v. — V-VI sk.; kėtvfrtaiį'.

— Šią savaitę parapijiečiai lanko--v. — VH-VIII sk. v ' *• 
mi Swansea rąjone. ■— Religijos pamote gimnazi&tąpfs

— Sj šeštadienį 11 .vaL Antano 10,’v.sMišių muz.
NcvAransko " Magdalenos Budzėi- Gudijoje. Kalbės Rafaęlis teiha »

- kaitės iūnstuvės “Gimtoji nuodėmė m jos pasekmės!’. >
v ; ' >4 T. Paulius Torontan grįš šios

Lietuvos Valstybės Atstatymo sav^įtėg viduryje.
Penkiasdešimtmečip Jungtinis — Lankomos anksčiau skelbtos, 
Finansų Komitetas Kanadoje, bet. dar nelankytos gatvės ir vieto- . 
prašo siųsti auka^Eietovos Imė-r vės? :
vinimo . " ‘ * šiuo, adresu: M _
Mr. KMzĮ f.is, 20 Brumfell
Avė;, Torontčf.O, Ontario. Čekius; v.v. suaugusiųš-^penktad., v.v.

^'ir perlafitoš rašyti ‘T4&USŠŠ ne-r —vaikuč&i; šį sekmadf, 6v.v.(!) — 
priklausdųgd^”-.Vargti-' ' bendra suaugusių ir stuStotų-čių

• /„Komiteto informaciją chorų’repeticija par. didžiojoje sa-

^VasaHų 16 ji^)ilėjinė$;suhak--
-ties pamaldoms gauta “'Toronto 
arkivyskupijos katedrą. Jbje mŲ 

^atomos popietinės paniąldos
visiems Toronto lietuviams prieš 
-iškilmingąjį, aktą, kuris Įvyks 
Ryersono instituto salėje.

“T. Žiburių” spaudos baliaus 
loterijai menišką drožinį pasky
rė P? Misevičius. Rengėjai nuo
širdžiai dėkoja. ’ .-‘’pa-rapijrvs.-.naująją- salę. ,

Dr Albinas Klimas, gyvenęs’ — ParaĘijęs susirinkimas numa- 
BalįGhbrėje, mirė nuo širdies vasariu4 d. vakają. Bus ap-
sinūgio sausio 8 d., važiuodamas |?riimi svafbūs ^parapijos reikalai.- 
Mit/wnnhilnr T.aiHntnvčcc drftv- Kviečiame- ta. vikarą rezervuotis'

— Chorų repeticijos: trečiad., 7 v. 
v; — stud, mergaičių; ketvirtad., 7130

Įėję. Labai svarbu, nes tai genera- 
įlinėVepeticija chorų koncerto-baliaus 
• programai.

•— Tradicinės suaugusių chorui pa- 
gęgj>ti”ir . jam padėkoti vaišės — šį 
šęftadiėnį, .7.30 v.v., parodų salėje. 
Kviečiami nsi choro nariai su antro
siomis pusinis.

— Studentų-čių choro arbatėlė — 
šeštadienį, sausio 27, atlikus progra- 

Renkamasi į

— Pafagij^s susirinkimas numa-

«

SĮ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 20 D., 7 VAL VAKARO, 
VISUS TORONTO LIETUVIUS KVIEČIAME 

Į PRISIKĖLIMO SALĘ PASIKLAUSYTI 
sol. V. Verikaičio ir jo vadovaujamo senojo kvarteto

garsiosios esčių gimnasčių grupes meno
• PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARO PUNKTUALIAI • PO PROGRAMOS LINKSMI ŠOKIAL 

; GROJANT; GER^M D’AMICO ORKESTRUI, o ĮVAIRUS BARAS, LOTERIJOJE ..RIETUVIŲ DAI- 
LININKŲ* PAVĘ&SLAI  ̂BE TO, LAIMINGAS JOJIMO BILIETAS. • STALUS GALIMA UŽSAKY-

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA Skautų tėvų komitetas

7 Sausio 27, šešfadienį, Prisikėlimo salėje

ŽIEMOS KONCERTAS
i

POGRAMOJE: PRISIKĖLIMO STUDENTŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHQRAI*>^ŽOVAUJAMI KUN. B. 
JURKŠO; 100 DAINININKŲi^UNA SOLISTE LI^DA MARCINKUTE; BALERINA REGINA 
KRYŽANAUSKAITĖ; ŠOKIAIS GROS GERAS ORKESTRĄ^ BUFETAS; LAIMES 

STALIUKAI..
KONCERTO PRADŽIA 7.30 v.v. BILIETAI — $2, MOKSLEIVIAMS — $1.

SS! MONTREAL
šv. Kazimiero par. žinios i“1 nėra nuv«žh>

— Į šeštadieninių mokyklų Kalė- ta^M,ei^u ____
dų eglutę sausio 7 d. parapijos sa
lėje susirinko gana daug vaikų su 
tėvais. Tai buvo didžioji jų šventė. 
Gražų atidarymo žodį pasakė Rose- 
monto Kudirkos mokyklos vedėja J. 
Blauzdžiūnienė. Ji taipgi pakvietė pa

— 1967 m. mirė 19 parapijiečių: 
K. Vosylius 84 metų, A. Vičas 63, 
O. Vainienė 76, J. Bubelis 61, A. 
Dailidžiūtė 63, J. Masandukienė 64, 
S. Arkauskas 28, J. Pečkaitis 86, J.

___________ _ _ Savickas 82, V. Saladžius 64, M. Zien- 
sakyti vaikučiams ir tėveliams padrą- 71’ Gražys 59> E'
tinimo žodį kleboną kun. dr. F. Ju- 831 K' Rakešius 68, J. Strimas 63, K. 
cevičių. Dar prieš prasidedant vai- čebanauskienė 87, K Klemka 61, J. 
dinimui už scenos buvo pilna nu- Stankevičius 54, J. Žinaitis 65. Pa- 
grimuotais veidai* jaunų vaidinto- krikštyta 13; jungtuvių 8.
jų, apsivilkusių įvairiaspalviais dra- 
buliais Įdomiausi buvo mažieji, nes 
jie labai rimtai ruošėsi vaidinti, ta
rytum didžiausiai operai. Pirmas 
vaizdelis buvo pavaizdavimas “snie
go senio”, kokį iš tikrųjų vaikai 
mėgsta žiemos metu iš drėgno sniego 
nulipdyti. Antras, žymiai sudėtinges- 
is, vaidinimas buvo “Eglutė ir vai
kai”. Čia jie parodė, kad tikrai lau
kia Kalėdų eglutės ir jos teikiamo 
džiaugsmo. Prie eglutės buvo suso
dinta daug gyvų “lėlių ir žaislų”, iš 
kurių vienas kiškutis (Dasys) stip
riai kratė savo galvą ir judino ilgas 
ausis. Tai labai sudomino mažuosius 
žiūrovus. Dvi berniukų grupės - dai
navo ir deklamavo. Po jų buvo lėlių 
pasivaikščiojimas. Akompanuojant J. 
Žukauskienei, “snaigės” gražiai pa
šoko. Iš giesmių buvo sugiedota 
“Kalėdos, Kalėdos” ir. “Bėkim, bė
kim”. Pagaliau atėjo su maišu do
vanų ir Kalėdų senelis (V. Saba- 
lys), kuris vaikučius paragino mo
kytis lietuviškai ir už tai pirmiausia 
davė dovanų vaidintojams, paskiau ir 
visiems esantiems salėje vaikučiams. 
Eglutės vakaras buvo tikrai įdomus, 
nes jame pasirodė mūsų jaunimas, 
iš kurio ateitis daug tikisi sulaukti. 
Programą paruošė mokytojos: J. 
Blauzdžiūnienė, J. Gečienė, M. Mal- 
cienė ir E. Navikėnienė. Programą 
globojo tėvų komitetas. Dekoracijos 
J. Ladygos.

— šeštadieninė mokykla vėl pra
dėjo savo darbą. Reikia pasidžiaug
ti, kad ji sulaukė 3 naujų mokinių.
P. Valiulių sūnus Jonas, 4 metų, nu
tarė irgi eiti į mokyklą. Kai tėvai

— Mirė 1968 m. Rožė Kančekaus- 
kienė-Dereškevičienė 81 m.; palaido
ta iš parapijos bažnyčios sausio 8 d. 
Saulio-15 d. palaidotas iš par. bažny
čios V. Taurazas, 82 m. amžiaus.

— Serga: Danisevičienė — Belle- 
chasse ligoninėje; Matusevičienė — 
Notre Dame; Jokūbas Pakulis — 
Montreal General. L. Kreivys, grįž
damas iš R. Dereškevičienės laido
tuvių į namus Vallefield, turėjo au
tomobilio nelaimę — sudaužyta gal
va ir paguldytas į ligoninę; žmonai 
padaryta operacija.

— Laiku nepristačiusi alyvos bend
rovė sustabdė bažnyčios šildymą 18- 
kai valandų; dėlto sprogo vienas van
dens vamzdis katilinėje.

— Jaunimo slidininkų (Ski) išky
la į Laurentidų kalnus nukelta į se
kantį sekmadienį — sausio 21. Mišios 
išvykstantiems — 8 vai. ryto.

— šv. Kazimiero parapija kas me
tai duoda viešai spaudoje ir atski
rai kiekvienam parapijiečiui išsiun
čia į namus parapijos metinę apy-

SIS ‘‘TŽVIŠKE8 ŽIBURIŲ”

nos dienos pavėlavimu, nes dėl 
sniego pūgos Toronto mieste 
daug kur buvo nutrūkę elektros 
laidai, ir spaustuvė .negalėjo 
dirbti ištisą parą.

Ukrainiečių žurnalistų Toron- 
. ^to skyrius sausio 27 d. rengia 

. -',ekskursjją tautinių grupių imk- 
raščių-atstovams. Specialiu auto- 
bušį, dalyviai bus nugabenti Į 
svarbiuosius ukrainiečių kultū
rinius centrus, kurių Toronte 
yra 14. f

— Praėjusį sekmadienį įvyko pa
rapijos komiteto posėdis; pirmininku 
1968 metams išrinktas Vilius Kali
nauskas.

— Rinkliava — $162.28.
— Atitaisymas: “Tž” 2 nr. paskelb

ta 1966 m. bendro pobūdžio apyskai
ta; 1967 m. finansinė apyskaita skel
biama atskirai.

Aušros Varta par. žinios
— R. ir A. Knystautų šeimai reiš

kiame gilią užuojautą, mirus jų kū
dikiui. Palaidotas praeitą penkta
dienį.

— Parapijiečių susirinkimas šau
kiamas sausio 28, sekmadienį, po Su
mos. -Bus renkami du nauji parapi
jos komiteto nariai ir pateikta pa
rapijos metinė apyskaita.

— K. Giedraičiui ir šeimai reiš
kiame gilią užuojautą, mirus jo bro
liui JAV.

— Kadangi T. J. Aranauskas pra
eitą savaitgali buvo susirgęs, tai lan
kosi Montrealyje šį savaitgalį. Svei
kiname visų pažįstamą svečią.

— L. K. Moterų Dr-ja šiais me
tais organizuoja paveikslų ir kitų 
fantų loteriją. Knygutės bus iš anks
to platinamos. Oficialus traukimas 
numatomas kovo 10 d. su pusryčiais 
AV salėje.

Automobiliams paskolas “Li
tas” duoda žymiai geresnėmis 
sąlygomis kaip bankai ir finan
sų bendrovės. Perkantiems nau
jus arba beveik naujus automo
bilius paskolos duodamos juos 
Įkeičiant be žirantų. “Lito” na
riai turėtų viską pirkti už grynus 
pinigus, nes paskolos “Lite” yra 
žymiai pigesnės kaip kitur.

“Litas” užbaigė metus su $2,- 
102,504.07 balansu ir $78,661.- 
64 brutto pelnu. 1967 m. pra
džioje “Litas” pakėlė palūkanas 
už depozitus nuo 4% iki 4.4% 
ir numatė sąmatoje pakelti di
videndus už šėrus nuo 5% iki 
5.25%. Ryšium su Expo ir pa
sunkėjusia krašto ekonomine pa
dėtimi, pirmus tris metų ketvir
čius “Lito” augimas buvo lėtes
nis, kaip kad buvo tikėtasi. Ta- . 
čiau nežiūrint viso to, “Litas” 
savo 5.25% dividendų pažadą iš
tesėjo. Pr. R.

Bendruomenės valdybos — 
seimelio prezidiumo narių ad
resai. — 1. Juozas Lukošiūnas, 
pirm., 7922 George St., La Salle, 
P.Q. Tel. 365-1337. 2. Heraudas 
Celtorius, I vicepirm. ryšiam 
su kitom tautybėm, 9003 Reims 
St., Montreal 11. Tel. 381-1180. 
3. Rimas Ručinskas, II vice
pirm. jaunimo reikalam. 2415 
Park Rowe, Montreal 28. Tel. 
482-4094.4. Petras Klezas, sekr., 
7508 Central, La Salle P.Q. Tel. 
365-5575. 5. Ignas Petrauskas, 
ižd.. 1677 Cliford St.. Montreal 
20. Tel. 767-6976. 6. Leonas Gu- 
reckas. parengimų vadovas, 
4475 Bannantvne Ave, Verdun 
19. Tel. 769-8529, namų — 366- 
2548. 7. Juozas Zavys, šalnos 

-Fondas, Vasario 16 gimnariia, 
611 Lafleur Ave., La Salle P.Q. 
Tel. 365-3252.

Spalvinga filmu vakarą rengia 
skautininkai-ės. Bus narodvtos 
visos Montrealyje Įvykusios sto
vyklos bei iškvlns. Renkamos 
atitinkamos nuotraukos bei fil
mai. iš kuriu bus padaryta nvnė. 
Vakaras ivyks vasario 10 d.. 8 
v.v.. Aušros Vartų nar. salele.

“Estonians in Canada” leidi
nys teberuošiamas. V^ni’”<J’”s 
jo redaktorius — dr. Kurland, 
gyvenas Montrealvie. Rankraš
čiui paruošti sudaryta knmisiia. 
nesusirišusi su jokia organhari- 
ia. Leidinvs. manoma turė« anie 
500 psl., ir bus atsnausdintas 
joar nWaic iki šiol tokios val
dinės subsidijos nepavyko gauti.

, NUMERIS atspausdintas su vie-
> iLietuvių studentų

BALIUS
VASARIO 3 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
PRINCE GEORGĖ VIEŠBUČIO

FIESTA ROOM
Bufetas - Baras - Loterija - Orkestras

Bilietai-$10 porai *
i * *? . * - ' >

$ 6 studentų porai
A^tyiiečiame visus dalyvauti ir pa- 
tėiĮtistudentų veiklę! \
i‘ Valdyba

mės žmona ^ra jos sesuo). Ve- — Jau^a£§sįusdinti Lietuvių 42n-j/ 
lidnies broliai.'Aloytas ir Jonas ciklopędijos^p^ttstųįėję Bostonu nau- 
yra‘ kitoigai- Pirmasis kapelidE xji mišiolėlis' —
nauja Brocktone Nukryžiuotojo „tinkami ka ninisan ^naudojimui ir
seserų, vienuolyne, antrasis-vi-- šventėms. " _^stas nedidelis skaičius. < 
karauja Bostone. - Mūsų_parap^ę. paskirta tiktai 300

"" Rpšį, kainuoja $8.50, - , 
j$ apie grafiką Pau- 
jalim a gauti pirkti 

f ir šv. Jono parapi-
e: Ęa^rai menižkai* Draugija reng& METINIS “T. ŽIBURIU 

• • dovana įvar-^^^ ^go- 20, šeštadienį, SPAUDOS JBALIUS —
nonas -prpgomi^ ifemiela turėti ^v.Įrj^isikfelimcr parapijųoip-Į®,^šeštadienj, Prisikėlir

------- - ~ . • ' muziko&<Štfid 
, Liūdnai' Petri&tičiui šv; kas

deracija kreipiasi į tautines gru- Mo 
peš, kviesdama «uMdomėti šia.,. . 
sporto šaka ir &eiptis.į FredAPnsiKe 
Schumanū telefonu 532-5260 (5 W 
Algonquin Ave, Toronto 3, Ont.).

Leonas ir Elena Gotceitai iš- savuose 
vyko žiemos atostogų į Los An
geles pas savo dukrą Eleną ir»- 
žėritą Matulaičius. T
- W. Kvietelaitis-Kviet iš Long 
lac kurį laiką gydęs Toronte su-

tuvių Icalba. Jie yra - . '

■ųr.^ v r v v y y

►

►

►

KIEK REIKIA
APSIDRAUSTI?

Jūs žinote kiek kainuotų 
pastatyti gyvenamų namų 
Jūs žinote kiek kainuptų supirkti 
visus baldus, drabužius ir 
asmeninius reikmenis

■n

k____  _ _ vasario
30 prisikėlimą parapij<^t4®,^štadienj, Prisikėlimo audi- 
įuzik^s''žtūdijoie. Paskaitinin- tdrfjeje. Bilietai jau pardavinė- 

______ __ _ ovikūtis skaitys te- jami^w> šio ketvirtadienio, sau- 
JuozaptFligoninėjė padaryta tuP' ma *‘*Tabako alkaloidai”* Dr. B. šio 18 dienos, “Tž” administra-.

? " ‘ j~ 1 ' ’ ’ * _

metus? Po operacijos sveikata. Ont.’ir dirbačigaretĮnid tąbak©' arba 14 asmenų. Bilietai — po 
gerėja. L geneįikos srityje. VienąS iš jo'“ $2.50, studentams —? po $1.00.

Jonas Govėdas sėkmingai iš- ' darbų-, yra tirti bęt pagaminti Rezervuojant stalus, prašoma’ - 

ir perėjo i paskutinę ^vargonų Apie<šavo'4yrimo darjjūš jis yra Prof. Antano Ramūno naujai 
-klasę Irtpity kolegijoj. Jis W įrašęs angliškoj spaudoj daug, išleistoji knyga Ts sutemų į 
gi mokosi Michael Power kata- straipsniu;? — ’.Toronto• Rietuvių .aušrą” jau pasiekė Čikagą ir ki- 
liku gimnazijos paskutinėje kla- visuomenė kviečiapia dalyvauti, tas uetuyiiį kolonijas.. Ji turi 
sėje. Jaunas, gabus:muzikas kas šioje, paskaitoje.-Pąskaitiuiikas _^54.psl. ir^kainuota_ tik Gau- 
sekrrtadioni akohmanuoia moki-' mielai a'tsakys į klausimus, sų- narna TeViškes Žiburių ądm.

h

žies operacija. Ligonis eina 81 Povi^Žs • gyvena . Tillsonbųrg. cijoje. Rezervuojami stalai po 10

i genetikos srityje. ViėhąS ’is jo“ $2.50, studentams^—■ po $1.00.

yra senas “TŽ” skaitytojas. Atsi- . lai£Į ėgzarSuš (gk0o86 TlOOT naujas' geresnes tabake rūšis, patinti bilietus ir atsilyginti. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j.-----x«- Prof. Antąno Ramūno naujai

• i •9 v' f/TV *R •
lankęs administracijoj, jis užsa
kė “Tž” dviem naujiem skaity
tojam.

*‘Tėv. Žiburiams” 
r aukojo:
Tautos Fondo Toronto sky

rius — $20; K. Ardavičius -v 
$10į. Rėmėjo prenumeratas at
siuntė:. J. Jonikas, J. Jūraitis, 
J.t.Olšauskas, P. Kovelis, J. Lau
rinaitis, H. šiaurys, J. .Riauba; 
S. Tęlšinskas — $7; po $4: J. 

t Juršys, V. Liuima, J. Romikai- 
tis; po $3: B. Romanoff, G. II- 
gauds; po $2: A. Druseikis, V. 
Kazlauskas, A. Jankutė, B. Nor
kus, P. Gudys, S. Kneitas, S. 
Rydelienė, V. Miniauskas, Mrs.
I. Šamai, K. Skrinskas, V. Sin
kevičius, A. Šlekys, S. Vaičiu
lis, J. Vėgelis; po $1: T. Ander
son, N. Pečiulytė, A. Jankūnas,
J. Ladyga, V. Morkūnas, K. Ma- ___ ___ _____ ______
jauskas. L.^Merkelis,^S. Simana- torius. Kanados šimtmečio ko

misija savo subsidija padėjo tą 
veikalą išleisti.^

vičius,- A. Jasiūnas, V. Kėžinai- 
tis, F. Tauras, S. Tolvaišą, J. 
Zidner: no 50 et.: P. Narušis, M. 
Šarauskas. Visiems nuoširdus 
ačiū.

“TftVYNftS PRISIMINIMU” 
radijo programos girdimo* 
du kortu* per taraitę — 

šeštadieni: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 
Oakville, OnL, Kanada; 

Sekmadieni: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA 

Programos ved.—J. R. Simooovičiu*, 
111 RoncetvoHe* Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. To* pot* adreso* ir 

"Doino*" dovanų ir plokštelių 
krautuvė*.

Nedidelis orkestras (vairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ootaria Safety Laagae. Nemokami 
nurodymai jutų namuoee arba mė
tų klotėj* turintiem* laikiniu* leidi
mu*. Ir juo galima pradėti važiuo
ti pirmų pamokų tu ttandartinėm or 

^matinėm molinom.
1076 BATHURST ST.

Tel. LE 2-3656. Rytooto HO 6-1331

NELAIMEI ATSITIKUS, TEKTŲ

PRADĖTI VISKĄ IŠ NAUJO

TAD TIEK IR APDRAUDOS
sekmadieni akoiiipanuoja moki-' ^clai a'tsakys į klausimus, su- 
rųfr chorui ir groja 12 vai.,pa-' rijusius su tabaku.*-, .-2% ■:

/Garsioji "esčių gimnasčių gru
pė ir soL V? Verikaitiš bėį jo va
dovaujamas senasiskvartetas^at- 
liks programą sausio .20 jfc-.Pri- _______ _ ____ u_____ ______

; sikėlimo parapijos-salėje skautų 'įJofesorius Jpaskelbęs~aaha 
tėvu kpmitęto rengiama^ past-, ^ujų. nSofe &mo- ir - 
linksminime. # ” aplamai universalinėmis temegr

Motęrų šalpos grupės.«<‘Dai-.. miS- - • /’
na”«netinis .sutrinkimas ' Torontas ^atskleidė planus se-.<
šio 21 d. - 3 v.p^pį pas p; Alefe kančįam’ dvįdešinitmeči^i.. Juo- 
sienę, 70 Woodside Ave’. Tef. RČ se. riuwiatoraa už" $50 milijonų 
9-7911. Dėkojame p.. J..Rimienei- pagrindų pakeisti, dabartinio
už labai jaukų ir malonų praeito,< .uosto" rajėną -ežeĮ-er supiltomis -, 
susirinkimo priėmimą.’ L. • Kj ■dirbtinėmis salojnįi ir jose pa-

Naudotų kalėdinių kortelių f fe *
neišmesti. Jų prašo mfsjjionie- * Ramentais, parkafe.<ir. po Isiui 
riai. Taip pat galima jas atiduo-. 
ti ir Nekaltai Pradėtosios" Ma- 
rijos seselėms Toronte Jos su- tuAlv)liamSi kyrie nei&»ręs 
— • • Y* A* ••• • * • - . Kutu ir naniii trirlrnmA Ailiniamęhui. Siunčiantieji 1 misijas pra-- 
šomi nukirpti tą kortelės pusę, 
kurioje pasirašyta, sudėti- į di
deli voką ir užrašyti “Printed 
matter”. Persiuntimas daug ne
kainuoja. Vienas misijonierius 
rašo, kad matęs mirštanti vaiką 
Indijoje, kuris rankoje laikė su
spaudęs kalėdinę kortelę, nes 
tai buvo jo vienintelis turtas. 
Siųsti šiuo adresu: Rev. J. 0. • 
Peūgal. .S.J.. Sodality House, 
Victoria Garden Rd., Bombay 8, 
India.

maldose šv. Jono Kr. bažny
čioje.

tano katalikų savaitraštis, sau
sio 13 d. laidoje atspausdino in
formaciją apie kun. P. Ažubalio 
sidabrinę kunigystės sukaktį.

“Poles in Manitoba” — tokiu 
vardu išėjo iš spaudos dr. W. 
Turko parašyta knyga, apimanti 
lenkų Įsikūrimą Manitobos pro
vincijoj iki pokarinės imigraci
jos. Knyga turi-350 psl., kainuo
ja $8.50 (minkštais viršeliais 
$7.50). Išleido lenkų tyrimo ins
titutas, kurio steigėju ir pirmuo
ju direktorium buvo knygos au-

Torontė ir ’“Draugo” adm. Čika
goje. Autorius gyvena Otavoje, 
kurios "universitete • d^sto peda
goginius' mokslus ir yra lygina- 
•mosios pedagogikos centro • di- 
•Tektorius. T Naujajame veikale-

REIKĖTŲ IMTI

Savarankiškas apdraudos agentas 
patars Jums kuriais atvejais 
apsidrausti. .

Teiraukitės

ADAMONIS INSURANCE

►

REIKALINGAS TABAKO 
AUGINTOJAS—PUSININKAS. 

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

vakarais 767-9138.

BARONESS A
BEAUTY S4LOf,

» »

2265 Bloor Sf. W. (kampas Bloor - Daria gatvių)
Tel. 762-4252 Savininkė AMė Kerberienė

A ib A A A A.dh JhA A eA*iA A A,A *A»mdh

ERNOS SUPERMARKET
19 ST. JOHN'S RD. Tol. RO 2-4781 PRIE PAT DUNDAS W. 

MĖSOS. DEŠRŲ BEI (VAIRIŲ MAISTO PREKIŲ KRAUTUVE. 
GERAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS

<

skirtomis vietomis. Sumanymas-’ 
yra gražus, bet, dej^ projekte 
numatyti tik liuksusiniai p^a--

. butų ir namų trūkumo eiliūiamę 
Toronto gyventojams. Moderniu 
apartamentų mieste netrūksta^’ 
kai tuo tarpu paprastų namų 
kaitros jau darosi neįkandamos 
didžiajai tofontiečių daliai.
REIKALINGA VYRESNIO AM- 
ŽIAUS MOTERIS ARBA VYRAS 
viešbučio ir motelio priežiūrai — 
švaros palaikymui ir kitiems mažiems 
darbams. Pageidaujšnt, duodamas 
maistas ir butas. Atlyginimas pagal 
susitarimą. Kreiptis! John Lapp, 
Golden Anole Inn, Stayner, Ont Tel. 
(705) — 428-2105. ’

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji mlnkfti baldai ir op- 
traukiami teal PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefoną* WA 2 - 7 9 8 1. 
Name telefoną* AM 1 • 0 S 3 7.

MUTRJAUS RETENYBE 
lietuviškos mone

tas— c RM — J. Basanavičius. 
ią lit- — Vvtontas IHdvsfg. ją 
i|tų — rv-eridentas A. Smetona Ir 
kitos. Kainoraštis pareikalavus. 
P. ZaM-v-kis, P.O. Box 4642 Stn. 
C. Vanover 10, B.C, Canada.

AGENCY INC

Telefonas: 722-3545, Montrealyje 

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

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

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

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1220 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.v.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 3 5-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120




