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Su pirmuoju naujų metų žingsniu klausiame save — ar ly
dės mus laimė? Jos tiek daug linkėta, ir jeigu ji priklausytų nuo 
linkėjimų gausos, tai niekam tos laimės netrūktų. Deja, gyvenimo 
tikrovė kuriama ne šventinių linkėjimų, o kietų pastangų. Taip 

’'yra visose srityse, taip yra ir lietuviškame gyvenime. Lietuviško
ji mūsų tikrovė yra kuriam bei ugdoma ne atsitiktinės laimės 
švystelėjimais, bet pastangomis tų žmonių, kurie nuolat kala, ta
rytum jie būtų lietuviškojo likimo kalviai. Ir kol tokių žmonių 
turime, tol galime būti tikri, kad lietuviškasis gyvenimas išeivi
joj neišblės. Tai pasiryžėliai, kurie savo darbą ne doleriais ma
tuoja, o pasiaukojimu. Tokių žmonių tebeturime daugelyje sri
čių, nors masės jų nemato. Jie dirba* savo srityse kaip skruzdės, 
nešdamos šapelį po šapelio, nesireklamuoją. Tik tokiais žmonė
mis ir gali remtis dabartinis lietuviškasis gyvenimas. Ten, kur 
išnyksta tokio pasiaukojančio idėjingumo žmonės, nuskursta ir 
lietuviškoji veikla. Bandymai įkvėpti idealizmą pinigais negali 
būti sėkmingi. Reikia pirmiausia idėjinio pagrindo. Kai jis yrą, 
tada sėkmingai gali būti įjungtas ir pinigas kaip būtina priemo
nė, be kurios ir gražiausios pastangos bei idėjos nepasiekia 
tikrovės.
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Gyvybiniai puslapiai Savaitės įvykiai
KOVOS VIETNAME EINA LABAI NESĖKMINGAI — LAI

MI KOMUNISTŲ SIUNČIAMI PARTIZANAI, padarydami 
nuostolių vietnamiečiams ir amerikiečiams. Pietiečiai turi di
delių nuostolių ir žmonėmis, ir karo reikmenimis. P. Vietname 
vyksta nesutarimai vietnamiečių tarpe ir kartu vietnamiečių 
su amerikiečiais. Valstybės viduje nuolat vyksta komunistų 
rengiami pasikėsinimai prieš amerikiečius. Pereitą savaitę žu
vo 400 vietnamiečių ir 15 ame-e-----------------------------------------
rikiečių. Britanijos parlamentas priėmė

Viena tokių sričių, kur akivaizdžiai reiškiasi idealistinė pa
stanga ir tikrovinė atrama bei priemonė, yra mūsų spauda. Lie
tuvių išeivijos gyvenime dar niekam nepavyko spaudos padaryti 
grynu verslu, paremtu vien komerciniais pagrindais. Visur maty
ti kieta pastanga, kovojanti už savo likimą, už savo idėją. Tai be
ne būdingiausias išeivinės spaudos bruožas. Kitoks vaizdas dides
niųjų tautinių grupių, pvz. vokiečių, italų spaudoje. Ten yra ir 
viena kita išimtis, nors taip pat dauguma periodinių leidinių yra 
pirmoj eilėj atremti į kietas idealistines pastangas. Mat, visi, ku
rie kovoja, spaudą laiko gyvybiniais lapais, nuolat gaivinančiais 
idėjinį nusiteikimą, skatinančiais bendrą veiklos dvasią ir nelei
džiančiais susmukti siauroj kasdienybės pilkumoj. Mes juk esame 
kietesnės kovos pozicijose nei tie, kurių rūpestis nesiekia toliau 
kasdieninių poreikių. Mums, kaip lietuviams, nuolat stovi prieš 
akis hamletinis klausimas “to be or not to be”. Kol tebėra gyva 
ir pajėgi savoji spauda, tol galime guostis, kad tebesame kovos 
pozicijose, kovos, siekiančios lietuviškojo išlikimo ir nuolatinio 
budėjimo savo pagrindiniuose uždaviniuose. Juk mūsoji spauda 
tebėra skatinamasis veiksnys. Tai mūsų gyvybiniai lapai, lietuviš
kumo nešėjai.’Jeigu jų staiga netektume, pamatytume, kokia lik- 
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Kanadoje gerovė kyla

Nežiūrint gyvybinės lietuviško spausdinto žodžio reikšmės, 
visdėlto reikia konstatuoti, kad daugelis mūsų tautiečių jo never
tina. Dar tebėra tokių, kurie neskaito jokio lietuviško laikraščio, 
nors vadina save inteligentais. Kiti gi reikalauja iš lietuviškosios 
spaudos tokio pat lygio kaip didžioji amerikiečių spauda. Treti 
šalinasi nuo savosios spaudos, nes esą neturi laiko skaityti. To
kio drungno tipo tautiečiai randa visą eilę pasiteisinimų, tačiau 
jų visų pagrinde glūdi nenuoširdumas ir tautinio sąmoningumo 
stoka. Galima reikalauti geresnės lietuviškos spaudos, galima ją 
kritikuoti, bet jos neremti ir šalintis reiškia dezertyruoti. Tokie 
lietuviškumo dezertyrai žlugdo savąją spaudą ir sunkina naštą 
tiems, kurie yra nuoširdžiai pasiryžę ją išlaikyti. Netoli dezertyrų 
yra ir tie, kurie lietuviškai spaudai skiria tik menkus trupinius. 
Jie lengvai išleidžia, ir tai nemažom sumom, Įvairiem baliam, 
gėralam, pramogom, bet kai reikia surasti laikraščiui keletą do
lerių, darosi sunkai. Jie yra pasiruošę labai duosniai “fundyti” sa
vo draugui, bet sunkiai prisiruošia paremti spaudą. Neužmirški
me, kad savąją spaudą galime išlaikyti ir tobulinti ne šalinda- 
miesi, o ją remdami ir sudarydami geresnes sąlygas. Tad pradė
kime naujus metus šūkiu “veidu Į lietuviškąją spaudą”. Tenelie- 
ka nė vieno tautiečio, stovinčio nuošaliai nuo savos spaudos.

Pr. G.

Ekonominė gerovė Kanadoje 
kils ir 1965 m. — pareiškė pre
kybos min. M. Sharp. Jis ragino 

' kuo daugiausia investuoti į Ka
nados pramonę, kuri 1964 m. 
pakėlė gamybą net 9%. Bedar
bių skaičius 1964 m. buvo že
miausias nuo 1958 m. Namų 
statyba 1964 m. pakilo 20%, 
eksportas pasiekė $8,2 bil.

Mokslininkų konferencija — 
American Association for Ad
vancement of Science — įvyko 
Montrealyje. Dalyvavo 8000 žy
miausių JAV ir Kanados ir 10 
kitų kraštų mokslininkų, dau
giausia biologų ir gydytojų-tyri- 
nėtojų. Vienas s varbiausių 
mokslininkų tikslų paskutiniu 
laiku yra vėžio ligos nugalėji
mas.

Lėktuvų bendrovės “Trans 
Canada Airlines” vardo pakeiti
mas Į “Air Canada” kainuos net 
$750*000. Tokia suma susidaro 
keičiant pavadinimus ant smul
kių dalykų, kaip indai, unifor
mos ir pan.'

Konservatorių partija pergy
vena krizę dėl Kvebeko parla
mento narių nepritarimo parti
jos vadui Diefenbakeriui. Jo pa
vaduotojas Kvebeke L. Balcer, 
žymus konservatorių šulas P. 
Martineau ir keletas kitų pareiš
kė norą išstoti iš partijos. Libe
ralų partija irgi turi sunkumų. 
Vyriausybės paskirtas teisėjas 
Dorion tiria skundus prieš augš- 
tus ministerijų pareigūnus; esą 
jie priėmę kyšius.

Kanados mokytojai savo są
jungos suvažiavime nusiskundė, 
kad turi dirbti ilgas valandas; 
sudėjus darbą namuose bei Įvai
rius parengimus, kur jiems rei
kia dalyvauti, susidaro žymiai 

daugiau nei 40 vai. savaitėje. 
Kai paprastų darbininkų darbo 
savaitė trumpėja, tai vadovau
jančių asmenų valandos ilgėja. 
Vadovybė turi rūpintis i prieki 
žengiančios pramonės problem^ 
mis, unijų reikalais ir pan.

Montrealio “La Presse” yra 
didžiausias prancūzų kalba dien
raštis Kanadoje. Jo tiražas — 
250.000. Dienraštis dėl spaustu
vės darbininkų streiko nepasiro
dė 7 mėnesius. Po ilgų derybų 
susitarta, ir “La Presse” vėl pa
sirodė po N. Metų.

Cigarečių pardavimas Kana
doje š.m. spalio mėn. padidėjo 
8.6%, palyginus su tuo pačiu 
mėnesiu 1963 m. Cigarų parda
vimas per paskutinius 10 mėne
sių padidėjo 31.5%. šiais me
tais parduota 406.000.000 , o 
pereitais metais 308.900.000.

šalčiausia Kanados vietovė šią 
žiemą yra Dawson City, Yukono 
teritorijoje, kur prieš porą sa
vaičių temperatūra buvo 68 
laipsniai žemiau nulio. Jau nuo 
gruodžio 1 d. nėra buvę šilčiau, 
kaip 35 žemiau nulio. Anksčiau 
uždarydavo mokyklas, kai tem
peratūra pasiekdavo 50 laipsnių 
žemiau nulio. Pastebėjus, kad 
vaikai vistiek žaidžia lauke, nu
tarta — geriau tegu eina mo
kyklon. Dawson City yra buvęs 
garsus savo aukso kasyklomis ir 
“Gold Rush” laikais buvo žy
miai didesnis. Dabar liko tik 849 
gyventojai.

Kanados laivynui trūksta pri
tyrusių mechanikų. 6 modernūs 
karo laivai negali pajudėti iš Ha- 
lifakso uosto. Daugelis technikų 
gauna geresnius atlyginimus pri
vačiose b-vėse ir užtat iš karinės 
tarnybos pasitraukė.

Džiuginančios ir liūdnos naujienos
BAIGIANTIS 1964 m. pasklido 

žinia iš Romos apie kun. Prano 
Brazio, marijonų vicegenerolo, 
paskyrimą vyskupu. Žinia džiugi 
dviem atžvilgiais: kad lietuvis pa
skirtas vyskupu, antra, kad ta pa

reiga teko kun. Pr. Braziui. Iki 
šiol išeivijoj turėjome gyvųjų 
tarpe du lietuviu vyskupu: J. E. 
V. Brizgį ir J. E. Salatką. Pastara- 
rasis, būdamas susijęs su ameri
kiečių vyskupija, lietuviams ne
daug kuo tegali pasitarnauti. Dau
giausia lietuvių reikalais rūpinosi 
ir tebesirūpina vysk. V. Brizgys. 
Jis yra apkeliavęs visus žemynus, 
kur tik gyvena lietuvių. Negalint 
atvykti, vyskupams iš okupuotos 
Lietuvos, vysk. V. Brizgys atsto
vavo Lietuvai Vatikano santary- 
boje sprendžiamuoju balsu kaip 
santarybos narys. Vis dėlto ap
rėpti vienam ganytojui visą lietu
vių išeiviją yra persunku. Po a. a. 
vysk. V. Padolskio mirties buvo 
jaučiamas reikalas antrojo lietu
vio vyskupo, kuris gyventų Ro
moje ir čia nuolat budėtų lietu
vių katalikų ir aplamai Lietuvos 
reikalų sargyboje. Praeityje Lie
tuvos reikalai Vatikane kartais 
nukentėdavo vien dėl permenkų 
ryšių, informacijos ir atstovavi
mo. Su Sv. Kazimiero kolegijos 
Įsteigimu Romoje sustiprėjo lie
tuvių reikalų atstovavimas ir iš 
viso lietuvių svoris Vatikano aky
se. Linkėtina, kad naujasis vys
kupas būtų akylas Lietuvos ir 
lietuvių budėtojas bei dvasinės 
stiprybes nešėjas laisviems ir 
pavergtiems tautiečiams.

Vysk. Pr. Brazys, MIC, yra gi
męs 1918. II. 18 Balsupių k., 
Marijampolės apskr.; Įstojo Mari
jonų vienuolynan 1932 m., gim
naziją baigė 1935; filosofinius 
mokslus baigė Angelicum un-te 
Romoj licenciato laipsniu 1937 m. 
ir Lietuvoje dėstė filosofiją mari
jonų klierikams. 1944 m. Prahos 
mieste, Čekoslovakijoj, vokiečių 
vokiečių un-te išėjo teologijos 
mokslus; 1946 — 1948 m. Romo
je, Angelicum un-te, gavo filoso
fijos ir teologijos daktaro laips
nius. Mokslinių veikalų nėra iš
leidęs, bet spaudoje yra paskel-

Naujas lietuvis vyskupas • Atvykėliai iš Lietuvos • Jaunimo 
Diena • Mirė mons. Pr. Kuraitis • Žuvo rašytojas A. Mackus

bęs daugybę labai brandžių 
straipsnių. Lietuvoje yra redaga
vęs savaitraštį „šaltini“, Argenti
noje Įsteigęs ir redagavęs „Lai
ką“. Kaip dėstytojas, vysk. Pi*. 
Brazys reiškėsi marijonų Įstaigo
se — Lietuvoj, Lenkijoj* ir Itali
joj. Daug kur jis žinomas kaip re
kolekcijų vedėjas, apkeliavęs 
Ameriką* ir Europą. Jis gyvena 
Romoje ir antrą kadenciją eina 
marijonų vicegenerolo pareigas. 
Šiuo metu ruošiasi konsekracijai 
— vyskupo šventimams.

Naujo vyskupo paskyrimo pro
ga prisimename okup. Lietuvos 
namų arešte laikomus vyskupus: 
J. E. Jul. Steponavičių ir J. E. V. 
Sladkevičių. Jei naujasis vysku
pas yra laisvės liudininkas, tai 
šie yra vergijos liudytojai ir kan
kiniai.

PRIE DŽIUGIŲ ŽINIŲ reikia 
priskirti gausėjančius atvykimus 
iš okupuotos Lietuvos tų asmenų, 
kurie laisvajame pasaulyje seniai 
laukiami. Tai išskirtų šeimų na
riai — Kanados premjeras L. B. 
Pearsonas išreiškė viltį, kad ir 
naujieji Sov. Sąjungos valdovai 
nekliudys šeimų sujungimo. 
Dabar tad laikas Įteikti prašymus 
imigracijos Įstaigoms bei pradėti 
arba atnaujinti atsikvietimo iš 
Lietuvos bylas. „New York 
Times” prieš pat Kalėdas paskel
bė ilgoką rašinį apie Stefanijos 
Rūkienės atvykimą iš Kauno į 
Niujorką pas savo vyrą ir dukrą, 
gyv. Hartforde. S. Rūkienė išbu
vo Sibire 13 metų. 1963 m. jau iš 
Lietuvos ji parašė laišką Chruš
čiovui ir tai pagelbėjo — gavo vi
zą. Ji yra 58 m. amžiaus.

Daugelis Kanados lietuvių taip 
pat laukia atvykstant savųjų iš 
Lietuvos, bet vis nesulaukia. So
vietinės Įstaigos daro visokias 
kliūtis. Vienam buvo pasakyta: 
“Pas išbėgusius negalima išvyk
ti. Pabėgusieji gali tik sugrįžti”.

LIETUVIŲ JAUNIMO DIENA 
planuojama Toronte š. m. spalio 
mėn. per Kanados Padėkos Die
ną. Tai būtų pirmoji Kanadoje 
tokio pobūdžio šventė. Ji parei
kalaus iš mūsų jaunųjų veikėjų 
daug pastangų? Svarbu/kad pir
moji Jaunimo Diena būtų gerai 
paruošta. Jeigu pirmasis bandy
mas nepavyks, Jaunimo Dienos 
idėja gali būti palaidota. Užtat 
reikėtų šiai šventei skirti visą dė
mėsi. Kažin ar tikslinga šalia jos 
rengti tais pačiais metais dar ir 
Lietuvių Dieną rugsėjo mėnesi? 
Du dideli Įvykiai tarp arti vienas 
kito ir tai netolimuose miestuose 
— Toronte ir St. Catharines — 
vargu ar rengtini. šią savaitę To
ronte Jaunimo Dienos reikalu 
vyksta platesnis pasitarimas, da
lyvaujant KLB valdybos atsto
vams. Reikia tikėtis, kad tai bus 
gera pradžia.

LIETUVOJE MIRĖ a. a. mons. 
Pr. Kuraitis, gyv. Aleksote. Laiš
kai, atėję iš Lietuvos prieš Kalė
das, pranešė, kad monsinjoras 
paralyžuotas. Vėlesnės žinios by
lojo jau apie jo mirti. Tai dide
lių nuopelnų vyras Lietuvos 
mokslui, ypač filosofijai ir prak
tinei veiklai. Prieš bolševikų in
vaziją jis ilgą laiką vadovavo Teo
logijos — filosofijos fakultetui ir 
parašė stambių filosofinių veika
lu. Išeivijoj yra daug jo moki
nių.

Staigi mirtis pakirto rašytoją 
A. Mackų ir p. Vanagaitienę Či
kagoje. jiedu žuvo automobilio 
nelaimėje (smulkiau žiūr. 6 psl. 
“Čikagos vaizdai ir vargai“).

NAUJĄ INICIATYVĄ ima ro
dyti š. Amerikos lietuvių teatrai 
— jie jau suplanavo lietuviškos 
dramos festivalį, kuris numaty
tas 1965 m. rudenį Čikagoj Jauni
mo Centre. Scenos Darbuotojų 
S-gos iniciatyva Įvyko teatrų at
stovų pasitarimas, kuriame daly
vavo vadovai iš Čikagos, Kleve-

Kinijos min. pirm, čuenlai sa
vo “parlamente” vėl kalba apie 
apvienijimą revoliucinių pajėgų 
prieš Ameriką ir kartu perspėjo, 
kad Amerikos puolimas š. Viet
namo reikštų ir Kinijos Įtraukimą 
į karą.

šalčiai ir sniegas nusiaubė vi
są Europą: Angliją, Prancūziją, 

Olandiją, Belgiją ir Skandinaviją; 
suardė visą susisiekimą, daug 
žmonių žuvo, atsiliepė'net į pre? 
kybą. Nukentėjo ir Italija, kur 
Romoj iškrito keli coliai sniego.

Britanijoj mokėjimų deficitas 
už trečią ketvirtį pasiekė $792.- 
400.000. Už pirmuosius 9 mėn. 
šis deficitas jau siekė $1.700 mil. 
Tai gula ant sterlingo. Ar jis gali 
atlaikyti, jei reikalai nepasitai
sys?

Kongo prez. Kasavubu savo kal
boje patvirtino faktą, kad Kongo 
sunkumai eina ne iš valstybės vi
daus, bet iš kitų valstybių, kurios 
siunčia “sukilėlius”, jiems vado
vauja, tiekia ginklus ir kitus ka
ro reikmenis.

Naujai kylanti sovietų “žvaigž
dė” šelepin, kuris naujųjų va

dų yra pakviptas į partijos prezi
diumą, pranaSSuja, kad Amerika 
nukentės ir P. Vietname, ir Kon
ge. Jis pareiškė, kad Sov. Sąjunga 
yra pasiryžusi padėti Vietnamu! 
ir Kongo sukilėliams jų “kovoje 
už laisvę”. Taip jis kalbėjo Egip
to parlamente, kur dalyvavo kaip 
sovietų “parlamentarų” delegaci
jos pirmininkas.

Į rytinį Berlyną Kalėdų šven
čių laikotarpyje ėjo lankyti savų
jų iš vakarinio Berlyno apie 60?- 
80.000 asmenų su dovanomis. Da
bar siena vėl uždaryta iki Velykų.

lando, Detroito ir Hamiltono. Su
tarta, kad festivalis bus nekon- 
kursinis ir atskiri vienetai savo 
veikalus vaidins lapkričio šešta
dienių vakarais. Bus vaidinami 
tik lietuvių autorių veikalai, dar 
nestatyti išeivijoj. Veikalus, įvai
raus žanro, pasirenka patys teat
rai. Festivalyje dalyvavę viene
tai vėliau lankys vieni kitus ko
lonijose. Iniciatoriai kviečia te
atrinius vienetus užsiregistruoti 
festivaliui iki š.m. balandžio 1 d. 
šiuo adresu: S. Adomaitienė, 
6727 So Campbell Avė., Chikago, 
III. 60629, USA. Hamiltono “Au
kuras” jau ruošiasi dalyvauti. Ki
ti vienetai, anksčiau gyvai besi- 
reiškę Kanadoje, neberodo gyvy
bės ženklų. Tyli ir “Sietynas”, ir 
Montrealio dramos sambūris. Gal 
nauja iniciatyva pažadins visuo
menės dėmesį ir vaidintojų pa
stangas.

★ ★ ★
MELBOURNO MIESTE, Aust

ralijoje, Įvyko plačios apimties 
meno dienos. Jos buvo atidarytos 
gruodžio 26 d. dailininkų darbų 
paroda, kurioje dalyvavo Mel
bourne, Sydnėjaus ir Adelaidės 
lietuviai dailininkai. Tą pačią die
ną dar buvo atidarytos vaikų ir 
foto mėgėjų darbų parodos. Gruo
džio 26 d. vakare* Sydnėjaus lie
tuviai pastatė J. B. Priestley dra
mą “Inspektorius atvyksta”. 
Gruodžio 27 d. Įvyko sporto šven
tė ir tautinių šokių festivalis, 
gruodžio 28 d. — jaunųjų talen
tų koncertas. Gruodžio 29 d. Įvy
ko trečioji Australijos lietuvių 
dainų šventė. Joje dalyvavo Mel
bourne, Adelaidės, Geelongo, 
Sydnėjaus ir Newcastle chorai. 
Gruodžio 30 d. surengtas literatū
ros ir dainos vakaras. Dalyvavo 

į visa eilė Australijos lietuvių ra
šytojų ir dainininkų: P. Andriu
šis, V. Kazokas, J*. Žukauskas, 
sol. G. Vasiliauskienė, P. Rūtenis 
ir kt. Meno dienos baigtos gruo
džio 31 d. N. Metų baliumi Mel
bourne miesto rotušės salėje.

* ☆ ☆

PERSITVARKIUS VLIKui, nu
stoja veikusi Vykdomoji Taryba, 
kurios būstinė buvo V. Vokietijo
je. V. Tarybos informacijos sritį 
nuo 1965 m. sausio 1 d. laikinai 
perėmė ELTOS Draugija.

įstatymą, panaikinantį mirties 
bausmę taikos metu. Už įstatymą 
balsavo 355 atstovai, prieš —170.

Kongo vyriausybės lėktuvai 
medžioja sunkvežimius, kuriais 
kaimyninės valstybės veža iš Su
dano ginklus bei amuniciją Kon
go sukilėliams. Per dieną tokių 
sunkvežimių sunaikinama kartais 
ligi 20. Apie 200 tonų ginklų jau 
yra atgabenta iš Rusijos Kongo 
sukilėliams. Tai vis eina “taikos 
reikalui”. Baltieji įkaitai sukilę 
lių tebėra žudomi. Nužudytas ir 
belgų vysk. Wittebols.

Vokietijos vyriausybė nuspren
dė, kad po 1965 m. gegužės mėn. 
5 d., t. y. po 20 m. nuo karo pa
baigos, nebus keliama bylų prieš 
karo nusikaltėlius. Sov. Sąjunga 
tuo labai nepatenkinta ir smerkia 
Vokietiją už tokį pataikavimą 
“taikos” priešams? Būtų įdomu 
žinoti, kiek pati bolševikinė Ru
sija iškėlė bylų savo karo nusi
kaltėliams, kurie vykdė nusikalti
mus okupuotose valstybėse? Ru
sijos bolševikų kriminalistai visi 
sėdi apdovanoti įvairiais ordinais 
garbingose vietose.

Sov. Sąjungoj ir toliau šalina
mi iš augštų postų buvę Chruš

čiovo bendradarbiai. Paskutiniu 
buvo pašalintas Jefremovas, že
mės ūkio vyriausias tvarkytojas 
—pasiųstas i Kaukazą nežymioms 
pareigoms.

Pakistano rinkimuose prezid. 
feldmaršalas Khan gavo dvigubai 
daugiau balsų už savo oponentą 
Fatimą Jinną.

Fordo fondas JAV nuo 1936 m. 
davė kultūros, švietimo ir labda
rybės reikalams daugiau kaip 2 
bilijonus dolerių.

Indijoj' suimta daug komunistų, 
ypač kiniečių kilmės, kurie karui 
kilus su Kinija galėtų pradėti vi
daus neramumus. Reiškia, karas 
su Kinija pramatomas. Pagal In
dijos vidaus reik. min. praneši
mą, komunistai jau praeito karo 
metu turėjo tokius sukilimus 
ruošti, tik dar nebuvo tinkamai 
susiorganizavę. Dabar komunistai 
palaiko tamprius ryšius su Kini
ja. Indijos komunistai nuo Sov. 
Sąjungos visiškai nusisuko.

Indonezijos vyriausybė prane
ša, kad ji išstojo iš JT, nes Ma- 

lezija išrinkta Saugumo Tarybos 
nariu. Tai pridengtas noras turė
ti laisvas rankas kovoje su Male- 
zija, kurią ji pasiryžusi užkariau
ti. Partizaninis karas jau eina. 
Anglija pasiuntė i Maleziją dar 
1.000 kareivių ginti jos nepriklau
somybės. Laukiama dabar viešo 
karo paskelbimo. Malezija pasiža
dėjo ginti Anglija, Australija, N. 
Zelandija ir kt. Kartu su Malezi
ja į Saugumo Tarybą įeina Olan
dija, Jordanas ir Urugvajus.

Italijos nauju prezidentu iš
rinktas socialdemokratas Saragat, 
buvęs dabartinės vyriausybės už
sienio reik, ministeris. Už jį bal
savo ir dalis komunistų partijos 
narių. Išrinktas tik 21-me balsa
vime. Min. pirm. kr. demokratas 
Aldo Moro Įteikė savo atsistatydi
nimą, kuris nebuvo priimtas.

Pranešimas 
skaitytojams

1. Su naujais metais plaukia ir 
atnaujinamos prenumeratos. Dė
kojame skaitytojams, kurie ne
laukdami paraginimų atsiunčia 
metinį prenumeratos mokesti $5. 
Ypač esame dėkingi tiems, kurie 
dar prideda auką.

2. Nauji prenumeratoriai, užsi
mokėję už 1965 m. $5, gauna ne
mokamą „Tž” priedą —prašyto
jo Aloyzo Barono novelių knygą 
„Užgęsęs sniegas“.

3. Norintiem susipažinti su „T. 
ž.“ siunčiame juos susipažinti iš
tisa mėnesi.

4. Kviečiame Įsigyti naujausią 
St. Ylos knygą „Dievas sutemo
se“, išleistą „T. žiburių”. Kaina 
su persiuntimu $3.15.

Administracija.
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vien dėl baimės, kad visa vaka
riečių spauda nebūtų pilna ant
raščių apie budelių kankintąjį 
arkivyskupą. Vėliau Chruščio
vas išleidimu buvęs patenkintas 
ir kai Cousins kartą apgailesta
vo dėl keleto panašių straipsnių 
pasirodymo, jis numojęs ranka 
kaip į darbą žmonių, “kurie neži
no ką daryti su džiaugsmingomis 
žiniomis”. Be to, jis teiravęsis 
apie Jono XXIII sveikatą; prisi
pažinęs, kad labai rimtai priimąs 
šv. Tėvo taikos troškimą visam 
pasauliui ir priėmė rusišką „Pa- 
cem in terris“ enciklikos verti-

• Trečioji visuotinė ortodok
sų konferencija Rhodes saloje 
baigta nutarimu pradėti pasita
rimus su Katalikų Bendrija vie
nybės klausimu tik pasibaigus 
Vatikano santarybai. Ortodoksi
jos atskiros šakos gali pradėt pa
sitarimus ir anksčiau. Sudarytos

Heliopolio vyskupas Meliton, už
klaustas pareiškė: “Aš tvirtai 
tikiu, kad konferencijos rezul
tatai yra labai patenkinami. E 
su įsitikinęs, kad esame padėję

• Roma turi savo Vatikaną, o 
Jeruzalė — Datikaną. šiuo vardu 
dabar vadinami Saliamono rū
mai — ortodoksų rabinato būsti
nė. Ortodoksais čia suprantami 
žydai tradicininkai, dar iki šiai 
dienai savo tarpe turį tokių, ku
rie atsisako pripažinti bet kokią 
pasaulietinę valdžią, nes, anot

įįiįh tiktai Dievas tegalįs ją duo-
žiūrėti į visus, krikščionis "kaip Tokie ekstremistai paprastai 
i brolius panaudoja net fizinę jėgą tiems,

kurie viešai laužo subatos šventę 
ir laiko save tikraisiais tradici
jos atstovais. Tačiau dauguma 
dabartinių tradicininkų jau pri
klauso bendruomenei, kurios 
atstovai sėdi parlamente bei val
džios postuose ir legaliu būdu 
valdo valstybę. Vieni jų yra mis
tikai, kiti — vadinamosios “lie
tuviškosios” mokyklos- raciona
listai, tretieji — jauni vakarie
čiai žydai iš Kanados ir Ameri
kos, gyveną religinėse bendruo
menėse. Taigi, Datikanas pažan- 
gėja.

• Minnesotos rabinai JAV 
kreipėsi į amėrikfetįįus žydus tė
vus ragindami sąū^ti savo vai
kus nuo draugystės su nežydais. 
Minnesotos' rabinų draugija 
taipgi kreipėsi ir į žydų jauni
mą, ragindami “suprastTatsako- 
mybę, parodyti lojalumą savo 
palikuonims ir draugauti tik su 
žydais”. Naujausi duomenys ro
do, kad žydų, vedančių kitati
kius, nuošimtis kas metai smar
kiai kyla.

• Eucharistinio kongreso metu 
Bombėjuje, Indijoj, net 130 di- 
jakonų gavo kunigystės šventi
mus. Apeigos buvo atliktos siro- 
-malabarų apeigomis. Šventimus 
teikė 5 vyskupai.

• Ruošiant Mišių tekstus 
prancūzų kalba, kurie jau nau
dojami nuo sausio 3 d., Prancū
zijos vyskupų liturginė komisi
ja pasiūlė paruošti bendrą „Tė
ve mūsų” maldos vertimą kartu 
su protestantais ir ortodoksais. 
Šiuo metu toks vertimas jau

viliuosi, kad Katalikų Bendri
ja įvertins pozityvius ortodoksų 
nutarimus, kurie padarė viską 
iš savo pusės, kas šiuo metu ga
lima, kad užmirštų praeities ne
sklandumus”. Jis pabrėžė norą 
dialogo su katalikais bei reika
lą tikinčiuosius paruošti vieny
bės klausimo' sprendimui, ska
tinti juos melstis už vienybę ir

Leningrado metropolitas vysk. 
Nikodemas pareiškė, kad “Mas
kvos patrijarcho nusiteikimas 
dialogui su R. Katalikų Bažny
čia yra pagrįstas broliška meile. 
Tiktai Maskvos patrijarthatas 
mano, kad šiuo metu aplinky
bės nėra pakankamai geros dia
logo pradžiai tarp šių- dviejų 
Bendrijų”. Pasak jo, dabar bū
tų peranksti pradėti pokalbį su 
katalikais. Esą Vatikano santa- 
ryboje dar gali būti svarbių nu
tarimų, kurie galėtų turėti daug 
įtakos "ir pačiam dialogui. Iš ki
tos pusės, ortodoksai pasielgtų 
neišmintingai pradėdami /dialo
gą be tinkamo pasiruošimo. 
“Maskvos patrijarchatas nori 
rimto,, teologiško ir gerai pa
ruošto pokalbio su Romos Kata
likų Bendrija”. Todėl jų atsto
vai siūlė sudaryti teologinę ko
misiją, kuri galėtų išstudijuoti 
ir pateikti visą medžiagą, turin
čią ryšio su busimuoju dialogu. 
“Laikydami viršūnių pasitarimą 
perankstyvu,... nies pasiūlė
me siuntinėti savo konferenci
jos rezultatus Vienybės Sekre- 
tariatui, kuriam pirmininkauja 
kard. Bea”.

• 1964 m. Sov. Sąjunga išlei
do eilę religiją varžančių įsta
tymų. Tėvams yra draudžiama 
savo vaikus vestis į bažnyčią. 
Laidotuvių apeigos leidžiamos 
tik kapinėse ir tai tik su specia
liu valdžios leidimu. Kunigams 
draudžiama dalinti švenčiausią
jį vaikams. Vaikus galima krikš
tyti tik sulaukusius 18 mėn. am- rengiamas specialios komisijos, 
ziaus -ir tiktai tada, kai vaiko
tėvų ir krikštatėvių dokumen
tai yra patvirtinti ir jie patys 
užregistruoti valdžios įstaigose.

• Iš Norman Cousins, “Satur
day Review” direktoriaus pasa
kojimų dabar paaiškėjo, jog 
Chruščiovas abejojo ar išleisti 
ukrainiečių arkivyskupą Slipyj

susidedančios iš katalikų, pro
testantų ir vieno ortodokso. Ki
toms prancūzų kalbą, naudojan
čioms bažnyčioms, kurios komi
sijoje nedalyvauja, paruoštasis 
vertimas bus išsiuntinėtas-susi
pažinti prieš galutini jo patvir
tinimą.

Paruošė kun. J. Stš.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums surengtą puikų pokyli 

35 metų vedybinio gyvenimo sukakties proga.
Tai visados liks mūsų atmintyje.

Taip pat nuoširdus ačiū Įteikusiems vertingas dovanas, 
giminėms ir visiems, prisidėjusiems prie mūsų pagerbimo.

Ačiū — Marija ir Julius Masiokai

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

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

TEL OX 9-4444

zentojų gerovės kėli- 
tintai dar toliau nu- 
Stalino nuožmios po- Kompartijos vadovaujamoje pre

kyboje esą rimtų nesklandumų: 
“Prekyboje rimti nesklandumai 
atsiranda dėl prekių trūkumo. 
Prekybai kenkia nepakankama 
parduotuvių statyba, blogi par
duotuvių įrengimai ir darbo me- 
chanizavimo trūkumai. Tačiau 
prekybos gerinimas ypač priklau
so nuo prekybos srities darbuo
tojų, nuo jų pažiūros į darbą,, jų 
sumanumo, darbo kokybės”. Pa
tirtis rodo, kad kompartijos pre
kybininkai pirmiausia linkę sau 
“kombinuoti”, nes jiems mažai 
terūpi tinkamai patarnauti gy
ventojams.

Pranešėjo teigimu, šiuo metu 
sovietuose esą pakankamai ap
rangos, avalynės, indų, baldų, 
elektros prietaisų, radijo aparatų, 
televizorių, skalbimo mašinų, 
laikrodžių ir foto aparatų. Tačiau 
kaikuriose srityse jaučiamas ir jų 
trūkumas dėl sutrikimų vietinėje 
gamyboje ir prekyboje, šaldytu
vų gamyba nepatenkina reikala
vimų.

Trūksta mėsos ir pieno
1964 m. gyventojų aprūpinimas 

maistu kiek pagerėjo, tačiau bu
vo juntami trūkumai. Pranešėjas 
..12_ i: “‘Maisto prekių pakanka

litikos gyventojų sąskaiton vyk
dyti valstybinius planus, šiuo me
tu daromi bandymai prisitaikin
ti kampuotai tikrovei. Naujasis 
posūkis visai nelygintinas su 
ankstesniųjų revoliucijų užmo
jais. Aišku Rusijoje esama nepa
lankaus nusiteikimo - sovietinei 
santvarkai, bet jis nesudaro šiuo 
metu rimtos grėsmės. Gyventojų 
nuotaikas žino kompartija, kuri 
išsikovojo krašto valdymą be 
varžovų. Dar mažiau pagrįstų iš
vadų galima daryti iš sovietų 
ūkinio ir politinio bendravimo su 
Vakarais ir jį vadinti antirevoliu- 
ciniu posūkiu lietuvių tautai iš
laisvinti.

Susirūpinimas gerove
A. Kosyginas 1964 m. gruo

džio 9 d. pranešime augščiausios 
tarybos suvažiavime nesistengė 
slėpti, tačiau nebandė ir ryškin
ti menkos gyventojų gerovės so
vietuose. Jis daugiau kreipė dė
mesį į priemones ateities krašto 
gerovei kelti. Pirmoji priemonė 
— padidinimas gyventojų tikro
viškųjų pajamų 7%. Jis nurodė, 
kad darbininkėj ir tarnautojų at
lyginimas ateinančiais metais bu
siąs pakeltas 4,5%. Jo teigimu:. 
“Dar labiau padidės kolchozinin- 
kų pajamos iš kolchozų visuome
ninio ūkio”. Mes galime tikėti, 
kad padidės sklypininkų pajamos 
iš privataus ūkio, tačiau labai 
abejojame tikrovišku darbadie
nių atlyginimo svoriu. Jei jų at
lyginimas būtų ir padvigubintas 
pvz. darbadienio atlyginimas pa
keltas nuo 15 iki 30 kapeikų ir 
daugiau duodama grūdų, mažai 
turės įtakos į jų pirkimo galios 
padidėjimą. Iš kur pranešėjas iš
peša tikroviškų pajamų 7% padi
dėjimą? Galimas dalykas, kad jis 
turi galvoje pramonės įmonių 
darbininkams sudominti jau pra
dėtas mokėti premijas, nors apie 
jas nė žodeliu neužsiminė. Jis pa
sitenkino tik bendru pareiškimu: 
“Sąžiningas, labai našus kiekvie
no darbuotojo, kolektyvo darbas, 
bendrų visos įmonės darbo iš
davų gerinimas turi būti medžia
giškai skatinamas. Tai svarbiau
sia organizuojant ūkiskaitą, dar
bo mokesčio politiką”, Nedaug šių ministerių. Jis yra 40 m. am- 
težada ir nustatymas mažiausio žiaus politikas, spėjęs pagarsėti 
atlyginimo 40 rublių per mėnesį. Kanados ginkluotų pajėgų refor-

XT x • ... ma. Pagal jo planą buvo apjung-
Nepatenkinamas aprūpinimas visų ginklų rūšių vadovybės į 
Pranešėjas nurodo, kad arti- vieną vienetą. Taip pat jo inicia- 

miausiame tarpsnyje būsianti j tyva patvarkyta ir milicija, kurios 
skatinama vartojamų prekhi ga
myba, nors, kaip žinome, ateinan
čių metų plane ją pralenkia sun
kioji pramonė. Ne tik gyvulių 
ūkio gaminių, bet ir kitų prekių 
pareikalavimas nepatenkinamas, sauga, stovyklų priežiūra ir pan.

Kanados gynybos imn. Paul Hel- 
lyer, vienas jauniausių ir gabiau-
Kanados gymy 1 •

uždavinys: padėti reguliariai ka
riuomenei; paruošti mokomojo 
personalo, kuris pavojaus metu 
papildytų reguliarią kariuomenę; 
rūpintis strateginių punktų ap-~ 4 _ f 3 • • •

ma baltos duonos. 1965 m. dar 
bus kaikurių sunkumų aprūpi
nant gyventojus gyvulių ūkio ga
miniais. Vyriausybė daro žygių, 
kad gyventojai būtų aprūpinti 
mėsa ir sviestu”.

A. Kosyginas vertas pagyrimo, 
kad išdrįso sulaužyti kompartijos 
ilgą įsibėgėjimą per akis netiesai 
skelbti. Jei naujasis ministerių 
tarybos pirmininkas yra nuosek
lus, jis turi panaikinti seniai at
gyventą paprotį nesėkmingų sri
čių statistiką laikyti paslaptimi 
ar klastojimais nuslėpti tikrovę.

Pranešėjas ypatingai skundžia
si vadinamu visuomeniniu-valsty- 
biniu ar vadinamu kooperatiniu 
maitinimu: “Reikia nuolat rūpin
tis, kad gerėtų visuomeninis mai
tinimas, nes jis vis dar blogai or
ganizuotas”.

Statyba atsilikusi
Keliais atvejais pranešėjas 

skundžiasi statybos atsilikimu: 
“Mūsų šalyje nemaža trūkumų 
projektuojant, planuojant kapita
linę statybą. Reikia aiškiai pasa
kyti, kad mes statome lėtai, bran
giai ir metai iš metų neįvykdo
mos gamybinio pobūdžio staty
bos. Per pastaruosius kelerius 
metus gyvenamų namų statybų 
planai sistemiškai užtęsiami,nors 
butai labai reikalingi”.

Statybos atsilikimas, nežiūrint 
didelių pastangų, ne tik Lietuvo
je, bet ir Sov. Sąjungoj tebėra ne
pašalinta blogybė. Ją išugdo ne 
žinovų, kapitalo ir statybinių me
džiagų trūkumas, bet bloga "orga
nizacija, kuri priklauso nuo kom
partijos vadovybės. Dėl statybos 
nesklandumų ypatingai kenčia 
lietuviai, dalis žemdirbių, bėgda
mi nuo kolchozų baudžiavos, ta
po miestelėnais "dažnai -be teisių 
ir be pastogės. Dėl pastarosios 
tebevyksta aštri kova.

Atsilikęs patarnavimas
Sovietų vyriausybė nutarė pa

skubomis iškišti užsigulėjusius 
siuvinius, audinius, avalynę ir ki
tas neturinčias paklausos prekes 
sumažintomis kainomis. Naujų 
prekių kainos būsiančios kiek pa
keltos" Pažymėtina, kad naujų 
prekių priedanga dažnais atvejais 
ir senos prekės pardavinėjamos 
padidintomis kainomis. Šis ne
lemtas reiškinys neretas ir Lie
tuvoje.

Pranešėjas skundėsi ypač blo
gu patarnavimu: “Net nedidelės 
buitinio gyventojų patarnavimo 
užduotys nevykdomos. Vietinė 
administracija neskiria reikiamo 
dėmesio buities tarnybai, mažai 
rūpinasi geresniu patarnavimu 
gyventojams”. Ir jo pirmtakūnai 
panašiai šnekėjo, tačiau šnekto
mis padėties nepagerino.

Thomas Dodd, jAV senatorius, vadovaująs jaunuolių nu- ' 
sikaltimams tirti komisijai: “Nors televizija nėra vienintelė ' 
priežastis, vedanti į nusikaltimus, tačiau ji yra pagrindinė < 

mokytoja charakterio ir jaunimo elgesio formavime.” ;
Dr. Martin Luther King, po vizito pas popiežių: “Aš nie- J 

kad nesitikėjau, jog ateis dienos, kada popiežius audiencijoje ; 
priims pilietį, kurio vardas yra Martin Luther.”

H. Casson: “Juo daugiau vietų bus parūpinta automobi
liams statyti, juo daugiau atsiras automobilių. Tai panašu į ! 
balandžių maitinimą parke. <

Belgijos kardinolas Suenens: “Pasaulyje yra 500 mil. ka- ' 
talikų. Jie sudaro didžiausią vienybės šaltinį pasaulyje. Jeigu 
tik pusė milijono jų suprastų, kad jie turi apaštališką parei- ' 
gą, mes galėtumėm sugrąžinti Kristų visame pasaulyje.” !

Lord Samuel, kalbėdamas apie naujas Afrikos tautas: 
“Jeigu atgyjančiame krašte yra du žmonės, turį doktoratus, 1 
tai vienas jų yra valstybės galva, o kitas gyvena ištremtas’ iš i 
krašto.” ' 4

J. MacKay. Toronto policijos viršininkas: “Atėjo laikai, 
kad turime daugiau universitetus baigusių kriminalistų tar
pe, negu policijos eilėse.”

Rašytojas John Steinbeck, aplankęs Berlyno- sieną: “Aš 
stebiuosi, kad taip viešai yra rodomas nepasisekimas. Nepasi
sekimas visose srityse. Lygiai kaip vaikas, kuris supykęs ne-. 
šasi savo sviedinį namo, jeigu draugų tarpe nemoka gerai 
žaisti.”

Stasys Yla: “Ko mes labiausiai pasigendam? Ne savos že
mės reikia žmogui po kojų, nes žemė savaime mus laiko, ne
svarbu kokia — svetima, ar sava. Atramos klausimas yra žmo
giškas giliausia prasme, sakytume, egzistencinis.”

Al. Baronas: “Jei aš atsisakyčiau laikraščių, kurie mane 
mušė, tai likčiau be lietuviškos spaudos.” V. K.

Ponią B. STANKAITIENĘ ir šeimą, 
jos brangiai motinai mirus Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučia —
I. T. Vadauskai

TADUI NORMANTUI 
mirus, jo dukteriai

MARYTEI VASERIENEI, sūnui TADUI NORMANTUI
ir jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime — .
Vyt. ir Ant. Januškos

f----Mielam tėveliui mirus,
dukrą 

MARYTĘ VASERIENĘ 
ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
— Antanina ir Henrikas Kanchaičiai

aršieji Q M I D A I
pasaulio V 11 i ■ ■■ I

TADUI NORMANTUI
mirus, jo žmoną

M. NORMANTIENĘ, dukrą MARYTĘ VASERIENĘ, 
sūnų TADĄ bei jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
I. A. A. Lukošiai

Pirmieji suėmimai
1950 m. pradžioje buvo suimtas 

dr. K. Fuchs. Greenglas iš spau
dos sužinojo, kad Fuchs dirbo tą 
patį šnipinėjimo darbą, nors 
Fuchso nepažino. Kartą Rosen- 
bergas sutiko Greenglasą ir pata
rė jam bėgti iš JAV. Esą Fuchs, 
kuris susitikdavo su Goldu, pas
tarąjį išduos; jis išduos tave, tu 
— mane. Kito pasirinkimo nėra, 
kaip bėgti į Sovietų Sąjungą. Jis 
net nurodė ir pabėgimo kelią: 
Meksika — Šveicarija — Čeko
slovakija ir Sovietų Sąjunga.

Greenglas dar negalvojo bėgti. 
Jo žmona nukentėjo, kai nuo du
jų užsidegė jos drabužiai. Ji buvo 
ligoninėje, o vėliau iš ligoninės 
ji parsivežė ir savo antrą kūdikį.

1950 m. gegužės 18 d. buvo su
imtas H. Gold. Rosenbergas atvy
ko pas Greenglasus, davė pinigų, 
nurodė, kur jis Meksikoje gausiąs 
reikalingus dokumentus ir ragino 
paskubėti palikti JAV, o jo žmo
na išvyksianti vėliau. Bet pasi
priešino Greenglaso žmona, o jai 
pritarė ir jos vyras. Kitą kartą 
Greenglas Rosenbergus sutiko 
jau teismo salėje, nes 1950 m. 
birželio 15 d. buvo suimtas ir 
Greenglasas.

Atėjo Rosenbergų eilė
Birželio 16 d. JAV saugumo 

pareigūnai atsilankė ir pas Ro
senbergus apklausinėjimui, bet 
jiems pavyko išsisukti, ir jie ne
buvo suimti. Dabar Rosenbergai 
pasirūpino po 36 pasams tinka
mas nuotraukas ir skubėjo pasi
ruošti kelionėn: Meksika — Švei
carija — Čekoslovakija — Sovie
tų Sąjunga. Bet liepos 17 d. pas 
juos vėl atvyko saugumo parei-juos vėl atvyko sai 
gūnai, suėmė Rose: 
mėnesio — ir jo žmoną.

Kartu su Rosenbergais buvo 
teisiamas ir Morton Sobell, žydas. 
Pastarasis mėgino pabėgti Į So-

J. VAICELIŪNAS
vietų Sąjungą bolševikų šnipams 
žinomu keliu, bet Meksikoje bu
vo suimtas ir grąžintas į JAV.

Teismo ištarmė
Bolševikinių šnipų teismas pra

sidėjo 1951 m. kovo 6 d. Juos tei
sė teisėjas Irving R. Kaufman, 
žydas, su savo padėjėjais: 10 vy
rų ir viena moterimi. Kovo 29 d., 
po 19 valandų teismo sąstato pa
sitarimo, jie buvo nuteisti. David 
Greenglas gavo 15 metų kalėji
mo, o Morton Sobell — 33 metus. 
Rosenbergams teismo sprendimas 
buvo paskelbtas savaitę vėliau — 
balandžio 5 d. Jie buvo pasmerkti 
mirti elektros kėdėje. “Tik Die
vas gali jūsų pasigailėti už tai, ką 
jūs esate padarę”— pasakė Kauf- 
manas ištarmėje. “Atominių pa
slapčių išgavimas sudarė bolševi
kams palankias sąlygas pradėti 
Korėjos karą, kuriame amerikie
čiai neteko 50.000 žmonių. Nu
kentėjo milijonai nekaltų žmonių. 
Jūs rengėtės sunaikinti ir mūsų 
kraštą...”

Rosenbergams mirties sprendi
mas buvo įvykdytas tik 1953 m. 
birželio 19 d. Sing Sing kalėjime, 
nes jie naudojosi JAV įstatymų 
lengvatomis ir stengėsi atnaujin
ti savo bylą, kuri net septynis 
kartus buvo pasiekusi vyriausiąjį 
teismą, bet be jiems palankių pa
sekmių.

Sovietai sušaudė
Goetllingą
Kai Rosenbergai buvo nužudyti 

elektros kėdėje, tą pačią dieną 
rytiniame Berlyne bolševikai su
šaudė vokietį Willį Goetllingą, 
nes, esą, jis norėjęs sukelti revo
liuciją prieš Kremlių. Taigi, be
ginklis Goetllingas norėjo sukel
ti revoliuciją prieš bolševikus, 
kurie vien rytinėje Vokietijoje

laiko apie 20 divizijų kariuome
nės ir apie 12 divizijų policijos. 
Goetllingas buvo sušaudytas be 
teismo, be gynėjų, be teisės 
kreiptis Į augštesnes bolševikų 
“teisingumo” institucijas. Tuo 
tarpu dėl Rosenbergų bylos bol
ševikai buvo sukėlę visą komunis
tinį pasaulį ant kojų. Londone, 
Paryžiuje ir kituose didmiesčiuo
se buvo susidarę komunistiniai 
komitetai Rosenbergams ginti. 
Kai Rosenbergų nepavyko išgel
bėti, bolševikai puolė JAV, kad 
tai esąs laukinis, barbariškas 
kraštas.

MARYTI ir JUOZĄ VASERIUS 
bei jų šeimų, 

jos mielam tėveliui 
TADUI NORMANTUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

E. I. Punkriai, Z. K. Arlauskai, 
A. A. Oliai

Advokatas
pasmerkė Ameriką
Bolševikai aršiai kovojo, kad 

išgelbėtų savo šnipų Rosenbergų 
gyvybes. O kiek milijonų gyvybių 
visai nekaltų žmonių nusinešė 
bolševikinis teisingumas? Kiek 
milijonų bolševikai sušaudė, iš
marino badu kacetuose, kalėji
muose bei priverstiniuose dar
buose?

žydus Rosenbergus teisė žydas 
Kaufmanas. Teisiamuosius gynė 
komunistas žydas Emanuel Bloch 
su savo padėjėjais. Kai jiems ne
pavyko apginti teisiamųjų, jis, 
jau prie Rosenbergų lavonų, pa
sakė: “Amerika yra pragariškose 
sąlygose, valdoma kariškos dikta
tūros civiliniuose drabužiuose.” 
Jis taip galėjo pasakyti Ameriko
je, bet nieko panašaus negalėtų 
nasakyti bolševikų pavergtuose 
kraštuose.

Rosenbergų vaikai, kurie buvo 
mokyklinio amžiaus, negalėjo lan
kyti mokyklos ne dėlto, kad tai 
jiems būtų uždrausta, bet dėlto, 
kad jiems susidarė nepalanki at
mosfera dėl negarbingo jų tėvų 
pasielgimo. Juos įsūnijo viena 
Kanados žydų šeima ir davė savo 
pavardę. (Pabaiga).

PRANEŠIMAS 
Pamaldos už a. a. PETRĄ MASALSKI 

jo mirties metinių proga buvo atlaikytos
- Sv. Jono Kr. parapijos bažnyčioje 1965 m. sausio 2 d. 

Visus pažįstamus ir bičiulius prašome prisiminti 
Velionį savo maldose.

Kamičaičių šeima

JONUI ČAPLIKUI
mirus,

jo žmoną p. JANINĄ 
nuoširdžiai užjaučiame —

J. ir B. Bielošauskai

PALEIDO IŠ KALĖJIMŲ
160 KUNIGŲ

160 kunigų Rumunijoj paleista 
iš kalėjimų bei kone, stovyklų. 
Tai daugiausia Rytų apeigų dva
sininkai, kurie buvo suimti 1948 - 
1949 m., kai prievarta buvo pa
naikinta Rytų apeigų katalikų 
Bažnyčia. Suimtųjų tarpe buvo 
6 vyskupai, aptarnavę 1,5 mil. ti
kinčiųjų. Dabar paleistųjų kuni
gų dauguma yra likę be sveika
tos ir negali dirbti. Dvasininkams 
iš Transilvanijos srities neleidžia
ma grįžti į savo pareigas.

AR VARGINA

Dirbtiniai dantys
SLYSČIOJA IR ERZINA?

Kam turėti nemaloaumo su laisvais sfysžtofcn- 
čiais dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps-

Tik uždulkinkitc truputį FASTEETH ant plokš
telių. lie malonus milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles iilaikvti patogiau ir saugiau bei 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skani bei 
sulipinto jausmų. Jie yra šarminiai (be rūgš
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che-

Vašingtonas. — 1959 m. kovo 
mėn. apskaičiuota, kad JAV fe
deracinių ir valstijų įstatymu 
skaičius siekė 1.156.644.



Kanados lietuvių vadovybė rašo

DAR VIENAS LIŪDNAS PAVASARIS?
- Praeitų metų birželio mėnuo 
atnešė daug nusivylimo tiek tė
vam, tiek patiem moksleiviam. 
Gimnazijose didelė dalis moks
leivių krito ar vos prašliaužė ir 
turėjo daug vargo susirasti uni
versitetą. Žemesnėse gimnazijos 
klasėse vaizdas buvo taip pat 
liūdnokas.

Nėra šiam reikalui kokios nors 
specialios nukaltos taisyklės, bet 
žymesnieji specialistai šioje sri
tyje duoda keletą vertų dėmesio 
patarimų tėvams ir mokslei
viams.

Tėvams:
1. Žiūrėk į namų darbus labai 

rimtai, nes tai yra gera priemo
nė išvystyti geroms studijavimo lo nueste, kur rengiamas III P. Amerikos lietuvių kongresas. Jame ruošiasi dalyvauti ir jaunimas
savybėms.

2. Parūpink moksleiviui ra
mią vietą — be radijo, televizi
jos bei kitokio triukšmo.

3. Padėk sudaryti dienotvarkę 
ir padėk jos griežtai laikytis.

4. Duok namų ruošos darbų, 
kur reikia skaityti, skaičiuoti ir 
planuoti.

5. Domėkis moksleivio darbu 
ir diskutuok priemones pasito
bulinimui.

6. Įtikink, kad mokslas yra ge
ras dalykas pats savyje, o ne 
priemonė garam atlyginimui 
gauti.

7. Nereikalauk daugiau, negu 
vaikas gali atsiekti. Palaikyk 
glaudžius ryšius su mokykla 
šiuo reikalu.

8. Svarbiausia — neatlik už jį 
moksleivio namų darbų. Tai jo 
problema, ir leisk jam pačiam ją 
išspręsti.

Moksleiviams:
1. Bandyk susidaryti darbin

gą nuotaiką: “Tas darbas turi 
būti atliktas, o ne išvengtas.”

2. Nusistatyk darbo tvarką ir 
ir jos griežtai bei sąžiningai lai
kykis.

3. Nebandyk Įsijungti Į per- 
dideli skaičių pašalinių sporto ar 
organizacinių darbų; geriau pa
sirink mažiau, bet atlik juos ge
rai.

4. Atlik svarbiausius dalykus

Ankstyvos imigracijos laiko
tarpyje, nors dauguma mokslei
vių nemokėjo anglų kalbos, ka
dangi buvo lankę ar baigę gim
nazijas Lietuvoje ar Vokietijo
je, čia pajėgė gana sėkmingai 
mokytis ir neperėjimas iš kla
sės į klasę ar nepasisekimas uni- 
verstiete buvo gana retas daly
kas. Dabar, kai dauguma tėvų 
yra pajėgūs duoti gana geras są
lygas mokymuisi, kada gražus 
moksleivių skaičius temoka tik 
angių k., šie moksleiviai pradėjo 
klupti po sunkia mokslo našta.

Apklausinėjus didelį mokslei
vių skaičių — lietuvių ir kitų 
tautybių, paaiškėjo keletas gana 
įdomių dalykų. Rimtesnieji 
moksleiviai prisipažįsta, kad jie 
užtektinai nedirba. Daugelis tu
ri kambarį, kuriame praleidžia 
daug laiko neva studijuodami, 
bet faktinai jų mintys keliauja 
su radijo muzika ar kitais nieko 
bendro su mokslu neturinčiais 
dalykais. Kita dalis moksleivių, 

. tiek suklupusių, tiek sėkmingai 
užbaigusių praeitus metus, tvir
tina, kad tėvai nėra užtektinai 
griežti, yra nepakankamai ap
sukrūs ir tuo būdu perdaug 
lengvai priima betkokius išsisu
kinėjimus bei pasiteisinimus 
dėl blogų pažymių. Trečia gru
pė skundžiasi, kad tėvai verčia 
savo vaikus į universitetus ir ne
mato, kad vaikas tam gabumų 
neturi, šie mokiniai praleidžia 
ištisus vakarus prie knygų ir ne- pirmiausia, palik lengvesnius 
pajėgia nieko geresnio atsiekti, pasigardžiavimui. 
Jiems būtų daug geriau būti 
specialiose * mokyklose, negu 
akademinio pobūdžio gimnazi
jose.

Atrodo, kad rimčiausia nesėk
mių priežastis — nemokėjimas 
mokytis bei organizuoti darbo 
medžiagos. Gal aiškiau už visus 
kitus šiuo reikalu yra pasisakęs 
P. MacArthur, praeitais metais 
baigęs Ryerson Institutą:

“Aš atsimenu, kaip praleisda
vau naktis sėdėdamas prieš di
delę darbo krūvą neturėdamas 
jokio supratimo nuo ko pradėti. 
Aš būčiau išvengęs daug pani
kos, jei iš manęs būtų buvę rei
kalauta nuo 3 ar 4 skyriaus at
likti namu darbus 
kai”.

Savarankiškumas 
siekti tik per ilgą

Jaunosios kartos balsas
- • __________________f

Lietuviškos organizacijos ir jaunimas

savarankis

galima at- 
užsispyrusį 

darbštumą ir nepailstamą jieš- 
kojimą geriausio būdo, tinkan
čio bestudijuojančiam individui.

5. Nelauk, kad tėvai varytų 
mokytis. Ar tau reikia tėvus va
ryti i darbą?

6. Dėl savo pamokų namuose 
neišsisukinėk' nuo darbų apie 
namus. Juk esi šeimos narys!

7. Atlik mokyklos darbus vie
nas. Klasė yra vieta dirbti gru
pėje.

8. Nemaišyk mokslo su val
giu, televizija, radiju ar kitais 
išblaškančiais dalykais. Nebent 
esi genijus.

9. Neprašyk tėvų, vyresnių 
brolių as seserų pagalbos be rei
kalo. Tai tavo darbas, o ne jų.

10. Nepalik darbo paskuti
niams vakarams prieš egzami
nus. Pradėk dabar.

11. Vesk trumpus, bet gerus 
užrašus.

12. Atmink — žmogaus tikslas 
ne šliaužioti palei, žemę,. bet 
siekti augštesnių idealų.

Taip, taip, mes irgi susirūpinusios pavasariu... Nuotr. S. Dabkaus

Lietuvių gimnazijoj: naujos uniformos 
nupirktas autobusas

šv. Antano gimnazijoje Ken
nebunkport, Maine, kalėdinės 
atostogos prasidėjo gruodžio 22 
d. Gruodžio 23-čią visi mokiniai 
buvo nuvežti į Bostoną ir ten 
traukiniais, autobusais bei lėk
tuvais išskirstyti po įvairias vie
toves, kur yra jų namai. Po 
švenčių pamokos gimnazijoje 
prasidėjo sausio 6 d.

Prieš išvažiavimą namo mo
kiniams buvo suruošta graži at
sisveikinimo vakarienė. Valgy
mo salę išpuošė patys moki
niai — ketvirtokai. Labai šven
tiškai viskas atrodė išdekoruo- 
ta ir apšviesta. Prie kalėdinių 
stalų susirinko visi mokytojai, 
mokiniai ir gimnazijos kaiku
rie geradariai bei bičiuliai. Pa
sikeista dovanomis, sveikini-

Jaunimas dažnai kaltinamas, 
kad yra nutautėjęs ir neveiklus 
lietuviškose organizacijose. Vy
resnieji labai dažnai užmiršta, 
kad Kanada nėra Lietuva. Lietu
voje viskas buvo po ranka, o čia 
reikia jieškoti lietuviško veido, 
žodžio ir t.t. Liet, kolonijose vi
suomenė yra įsteigusi įvairių or
ganizacijų. Galima net pasakyti, 
kad perdaug. Kodėl lietuviai 
mėgsta skaldytis? Pvz. Toronte 
yra 62 organizacijos. Ąr tiek 
daug organizacijų iš tikrųjų rei
kia? Ar nebūtų geriau padaryti 
10 tikrai stiprių organizacijų 
vietoje 62 silpnų? Žinoma, gali
ma sakyti, kad kiekviena orga
nizacija turi skirtingus tikslus, 
ideologijas ir t.t. ir kad įvairu
mas reikalingas. Bet ar jauni
mas (čia gimęs arba užaugęs) 
tikrai supranta, ką tos 62 orga
nizacijos reiškia? Ne! Jaunimas 
net nežino, kad jų tiek daug 
yra. Jeigu paklaustumėt jaunuo
lio Studento, kas yra VLIKas ar
ba Lietuvių Bendruomenė, jis 
neturėtų atsakymo.

VEIKTI IŠ MAŽENS
Lietuviškasis jaunimas pažįs

ta dažniausiai tas organizacijas, 
kurias jis mato veikiančias, pvz. 
skautus, ateitininkus, sporto or
ganizacijas ir 1.1. Tos organiza
cijos, kurios turi politinių tiks
lų, yra visiškai mums nežino
mos.
Betkokia organizacija (kultūri

nė, ideologinė, politinė ar eko
nominė) turi turėti patrauklu
mą sudominti jaunuolį. Intere
sai, žinoma, skiriasi su jaunuo
lio amžiumi. Lietuvio vaiko veik- kui. 
lumas visuomenėje turi prasidė
ti nuo mažų dienų. Perdažnai tė
vai numoja ranka ir galvoja, kad 
vaikas gali palaukti, o vėliau 
pats vienas suras interesą ir no
rą stoti į organizaciją. Čia yra 
didžiausia klaida. Vaikas vėliau 
vienas neapsispręs kur eiti. Jis 
turi užaugti organizacijoje,. tu
ri priprasti prie jos formų. Pvz. 
šiandien matome daug lietuviško 
jaunimo, kuris norėtų priklausy
ti prie ideolginių organizacijų, 
bet jaunuolis-ė galvoja, kad jau 
pervėlu pritapti. Taigi, jis pasi
meta ir žiūri Į lietuvišką veiklą 
kaip stebėtoj'as, o ne dalyvis. 
Reiškia, tėvai turėtų jausti pa
reigą raginti jaunuolį į veiklą. 
Penkių-septynių metų* vaikas 
gal iš pradžių neįvertins tėvų 
norų, bet užaugęs bus dėkingas*. 
Kai toks mažas vaikas pradeda 
dalyvauti veikloj, tas lietuvišku
mas su juo ir paskui lieka. Vė
liau jis bus taip pripratęs, kad 
jam bus net nesurantama, kad 
galėtų būti kitaip.

DRAUGAI PATRAUKIA
Pasirenkant organizaciją di

delę įtaką turi tėvai. Jie gali 
mažą vaiką patys įrašyti į or
ganizaciją arba duoti vaikui pa
sirinkimą. Yra faktas, kad vai
kas pasirinks organizaciją, ku
rioje yra jo draugai. Draugai to
kiame amžiuje yra viskas. Ma
žų vaikų organizacijos turėtų 
būti labai aktyvios: 5-10 m. vai
kas mėgsta žaidimus, iškylas, 
sportą ir t.t. šis aktyvumas yra 
reikalingas ir būtinas pagrindas 
betkokiose organizacijose. Taip 
pat 5-10 m. vaikas mėgsta uni
formas, rikiuotes, rungtynes, 
vaidinimus. Jis mėgsta pasirody
ti prieš tėvus, prieš visuomenę. 
Tokiame amžiuje labai lengva 
pažadinti interesą organizacijo
je dalyvauti. Tai patvirtina fak-

Stud. GIEDRĖ RINKŪNAITĖ S^silpSuetuS^talbak 

rašo. Dėlto matome didesnį stu- 
ta, ypatingai iš kultūrinių ir dentų dalyvavimą lietuviškose 

organizacijose.
NUSIVYLIMAI

Bet čia ateina nusivylimai. 
Pirmiausia, lietuvis studentas 
mato lietuvių visuomenę tokią, 
kokia jinai iš tikrųjų yra, ir ta
da palygina ją su anglų arba ki
tataučių visuomene. Mes patys

mais, padainuota ir pagyventa 
kalėdinėm nuotaikom. Pobūvį 
įvairino nauja mokinių unifor
ma, kurioje visi pasirodė pirmą 
kartą. Ji elegantiška ir paprasta: 
rusvas švarkelis, juodos kelnės tas, kad lietuviškose kolonijose 
ir juodas kaklaraištis! švarkelį gausiausi organizacijų vienetai 
dabina emblema, kurios pagrin- yra vaikų vienetai. Reikia tik pa

sižiūrėti į stovyklas arba paren
gimus. Žinoma, visados yra pa
vojus, kad gali retkarčiais aktyvi 
veikla pasidaryti persausa ir vai
kus atbaidyti. Bet vistiek yra 
lengviausia Dritraukt 5-10 m. 
vaikus į veiklą.

KRITIŠKAS LAIKOTARPIS
Kritiškas momentas liet, jau

nimo veikloje įvyksta jaunuolio 
brendimo laikotarpyje arba 
“teenage years”, šiame laikotar
pyje daugiausia jaunimo iškren-

de Lietuvos vėliavos spalvos, 
kryželis, knyga ir auksinis lietu
viškas Įrašas: „šv. Antano gim
nazija“.

Gimnazijos labui šį rudenį nu
pirktas autobusas, biriame yra 
60 vietų. Jis naudingas ekskursi
joms, žaidynių kelionėm ir atos
toginiams išvažinėjimams. šiais 
metais gimnazijoj yra 51 moki
nys. Ateinantiems metams jų 
norima sutelkti dvigubai. Moki-

ideologinių organizacijų. Kodėl? 
Pirma priežastis — psichologi
nė. Betkoks jaunuolis, lietuvis 
ar ne, brendimo laikotarpyje 
daugiau atsitraukia nuo visuo
menės, jaučiasi nepatogiai, lyg 
visi į jį žiūrėtų. Rikiuotės, pasi
rodymas ant scenos jau jam ne
sukelia įdomumo. Bręstantis 
jaunuolis lieka kaip ore kaban
tis. Vaikiškas aktyvumas jam ne- žinome, kad lietuvių kolonija 

m x yra lyg miestelis, kuriam
vienas kitą pažįsta labai gerai. 
Lietuviai mėgsta apšnekėti vie
nas kitą. Taigi, jeigu pvz. ber
niukas nueis į lietuviškus šokius 
ir pašoks dukart su panele, jau 
sekančią dieną prie bažnyčios vi
si jį erzins. Todėl studentui ge
riau išeiti su svetimtaute į ne
lietuvišką pobūvį: tada niekas jo 
neapkalbės ir netrukdys. Dėlto 
matome lietuviškuose pobūviuo
se daugiau mergaičių, negu ber
niuku.

VADOVŲ AMBICIJOS
Organizacijose yra tas pats 

principas. Dažnai atsitinka, kad 
vadovai pasiima pareigas ne dėl
to, kad norėtų dirbti, bet dėl 
garbės arba del politikos. Stu
dentui tokia asmeninė ambicija 
pasidaro aiški. Ar ne teisybe, 
kad turime daug valdybų, kurių 
nariai pradeda darbą kaip, drau
gai, o gale metų pasidaro prie
šais? Mums, jaunimui, šitas fak
tas kartais atrodo labai keistas. 
Asmeninių ginčų ir priekaištų 
yra labai mažai anglų organiza
cijose. Trumpai sakant, pirmoji 
priežastis, atbaidanti studentą 
nuo lietuviškųjų organizacijų, 
yra jose vyraują ginčai.

' ATEITIES PLANAI
Antroji studentų nedalyvavi

mo liet, organizacijose priežastis 
yra ateities planai. Kiekvienas 
liet, stuedntas pasirenka sau 
specialybę. Jis turi rimtai pa
galvoti apie savo ateitį. Kaip gi 
Lietuva įtelpa į šiuos planus? 
Anksčiau minėjau, jeigu pa
klaustumėt mus, ar grįžtume į 
Lietuvą, atsakymas būtų liūd
nas. Ką gi lietuviai studentai su 
savo specialybėmis darytų Lie
tuvoje? žinoma, jūs man atsaky
tumėt, kad mūsų pareiga būtų 
atstatyt savo Tėvynę. Aš su ju
mis sutinku. Bet kiek Lietuvai 
inžinierių ir kitų specialistų rei
kėtų? šiais laikais mūsų bet. 
studentija net į JA Valstybes 
traukiasi dėlto, kad Kanadoje 
mažiau galimybių. Tai ką gi kal
bėti apie Lietuvą? Nematymas 
gerų profesinių galimybių Lietu
voje šaldo studentus nuo liet, 
organizacijų išeivijoje.

KANADA — ANTROJI 
TĖVYNĖ

~ Trečioji priežastis yra studen
tų įsijungimas į Kanados gyveni
mą. Mes, visas jaunimas, jau 
esam išlepintas — pripratome 
prie didmiesčio, automobilių, te
levizijos, prie visų patogumų. 
Vyresnioji karta paliko Lietuvo
je ne tik savo turtus, bet ir sa
vo jaunystę, savo planus atei
čiai. Nedidelis procentas rado 
kelią atgal į savo specialybes 
Kanadoje. Suprantamas dalykas, 
kad jie identifikuoja Lietuvą 
kaipo gimtinę, kurioje jie bū
tų galėję įvykdyti savo tikslus ir 
turėti gerą asmeninį gyvenimą. 
Visai kitas reikalas yra su stu
dentais. Atvirai kalbant, Kana
da mums yra antra tėvynė. Mes 
čia užaugom, kaikurie čia gimė
me. Mes planuojame čia pasiek
ti savo tikslus ir sukurti asmeni
nį gyvenimą. Šiuo atžvilgiu Lie
tuva studentą mažai vilioja. 
Reiktų didelio pasiaukojimo ir 
pasišventimo. Įsijungimas į Ka
nados gyvenimą šaldo studentus 
ir nuo lietuviškų organizacijų.

Dar viena priežastis, kodėl 
studentai neranda įdomumo liet, 
organizacijose yra ta, kad uni
versitete įvairios įdomios veik
los jiems ir taip pakanka, čia 

(Nukelta Į S psl.)

įdomus. Taip pat paskaitos, dis
kusijos arba ideologiniai nagri
nėjimai jam persausas dalykas. 
Jis dar. nejaučia organizacijų 
tikslo, ^lietuvybės išlaikymo rei
kalo. Jam suitku lietuviškai išsi- 
reikšt, taigi, geriau tylėti, kad 
nereikėtų raudonuoti prieš vado
vus ar vyresnius dalyvius. Lietu
viški paskaitos terminai gal jam 
nesuprantami. Trumpai sakant, 
lietuviškos organizacijos arba 
nebeinteresudja jaunuolio, arba 
jaunuolis-ė jaučiasi jose nepa
togiai.

MERGAITĖS IR BERNIUKAI
Kaip mes visi iš praktikos žo- 

nom, mergaitės visados yra veik
lesnės, negu berniukai šiame lai
kotarpyje. Mergaitė, kuri dau
giau gal prie namų ir tėvų prisi
rišusi,’visados-nujaus tėvų no
rus daugiau, negu jos brolis. 
Taigi, matome būrius merginų, 
kurios visos-yra geros draugės 
ir dalyvauja nuo jaunų dienų 
vienoje arba keliose organizaci
jose ir lieka aktyvios visam lai-

Su berniukais yra sunkiau. 
Jie nejaučia reikalingumo. Pvz. 
lituanistinėse mokyklose daugu
mas baigiančių yra mergaitės, 
ne berniukai. Tas pats tautiniuo
se šokiuose. Berniukai laiko tau
tinius šokius vaikišku dalyku. 
Pavyzdžių galima būtų daug su
minėti. Vienintelė išimtis — tai 
sportas.

Reiškia, gimnazijos amžiaus< 
jaunimo problemą sudaro netiek 
mergaitės, kiek berniukai. Sun
ku yra surasti atsakymą, kaip 
juos pritraukti Į lietuvišką veik
lą. Mano manymu, lietuviška 
veikla tame amžiuje turėtų bū
ti grindžiama ne paskaitomis, o 
pramogomis. Patyrimas rodo, 
kad šokiai, pasilinksminimai, 
jaunimo dienos, suvažiavimai ir 
t.t. visada sudomina jaunuolį., 
žinoma, jūs galite sakyti, kad 
tai nėra lietuvybės išlaikymas, 
bet lietuviu jaunimo susitikimai 
daugiau reiškia, negu didelė da
lis paskaitų.

KAIP SU LIETUVA?
Senas klausimas dažnai stato

mas mums: ar mes grįžtume į 
Lietuvą, jeigu jinai būtų laisva? 
Bręstančiam jaunuoliui Lietuvos 
išlaisvinimas nėra suprantamas. 
Jis mato Lietuvą kaip sapne. Tė
veliai vis jam pasakoja apie Lie
tuvos žalius miškus, žaliąsias 
pievas, baltas ramunes ir žalias 
rūtas. Bet pasakojimas yra kaip 
knygos skaitymas, nėra realus 
dalykas. Reiškia, bręstantis jau
nuolis nepažįsta Lietuvos, kokia 
jinai iš tikrųjų yra, palyginant 
su Kanada arba Amerika. Jis ne
žino Lietuvos skurdo. Tikras 
Lietuvos vaizdas tiktai susifor
muoja, kai jaunuolis pasiekia 
studento amžių. Išvadoje — au
gantis jaunimas į lietuviškas or
ganizacijas žiūri visai kitaip, 
negu jo tėvai. Tėvams atrodo, 
kad lietuviškų organizacijų pa
grindinis tikslas yra lietuvybės 
išlaikymas, o augančiam jauni
mui “teenager” liet, organizaci
ja atrodo kaip priemonė smagiai 
pramogai — "fun”. Todėl jis ir 
dalyvauja tose organizacijose.

Kai lietuvis jaunuolis-ė pa
siekia studento amžių, jo pasau
lis pasikeičia. Studentas yra sa
varankiškas žmogus. Gyvenimas 
studentui pasidaro rimtas daly
kas. Taigi, ta Lietuva, kuri buvo 
anksčiau sapne, pasidaro labiau 
reali. Studentas pradeda įvertin
ti lietuvių kalbą ir gal net sten
giasi jos daugiau išmokti. Jis

KLB valdyba visų apylinkių vai- 
d y b o m išsiuntinėjo informacinį 
bendraraštį, kuriame atsispindi or
ganizuoto Kanados lietuvių gyveni
mo eiga. Čia pateikiame ištisą bend- 
raraščio tekstą. Red.

Kaip jau jums savo aplinkraš
tyje nr. 19 š. m. lapkričio 5 d. 
minėjome, krašto taryba savo 
metinei sesijai šiais metais rin
kosi Delhi apylinkėje lapkričio 
28-29 d. Pagal nusistovėjusią 
tvarką, krašto valdomieji orga
nai padarė savo pranešimus ir 
davė apyskaitą už praeitus metus. 
Ši sesija buvo tuo svarbi, kad ji 
buvo paskutinė V-tosios tarybos 
kadencijoje. Ateinančių metų lai
kotarpyje turės būti išrinkta nau
ja krašto taryba, kuri bus jau 
Vl-toji nuo Bendruomenės susi- 
organizavimo Kanadoje. Pirmoj'e 
savo sesijoje Vl-toji taryba turės 
išrinkti naują krašto valdybą.

Paskutinėje savo sesijoje V-ojl 
krašto taryba buvo supažindinta 
su Vakarų Kanados apylinkių 
veiklą ir patvirtino krašto valdy
bos planą organizuoti pagalbą ma
žosioms apylinkėms. Šiuo metu 
tokia pagalba numatoma siun
čiant paruoštas magnetofonines 
juosteles su ištisa minėjimų pro
grama ir paskaitomis. Jau yra 
paruošta pernykštės sesijos sim- 
pozijumo juostelė lietuviškos šei
mos klausimais ir suinteresuotos 
apylinkės ją gali gauti pasisko
linti.

Krašto taryba padarė nutarimą 
Kanadoje be Lietuvių Dienų ruoš
ti ir Jaunimo Dienas* Tokios Die
nos ruošiamos atskirai, ir kitose 
apylinkėse. Krašto taryba pave
dė krašto valdybai ir Kultūros 
Fondui sudaryti Jaunimo' Dienų 
rengimo komisiją, kuri išstudi
juotų visas galimybes ir suruoš
tų tokias Dienas, jei įmanoma, 
dar 1965 m. Krašto valdyba ir 
Kultūros Fondas bendrame posė
dyje š. m. gruodžio 10 d. apsvars

tė šį klausimą ir nutarė kreiptis 
į atitinkamus žmones prašydami, 
kad jie įeitų į komisiją. Mano-, 
ma, kad 1965 m. tokias Jaunimo 
Dienas reikėtų organizuoti per 
Padėkos ilgąjį savaitgalį. Jauni
mo Dienų organizavimas ir jų 
programa bus atiduota pačiam 
jaunimui.

Krašto taryba padarė nežymų 
pakeitimą KLB Statute — 13 pa
ragrafą papildydama ta prasme, 
kad apylinkės susirinkimo metu, 
vienam žmogui pareikalavus ir 
kitam parėmus, balsavimai turi 
būti slapti. Tiksli šio paragrafo 
redakcija bus išsiuntinėta su se
sijos protokolu.

Krašto taryba dar kartą pa
tvirtino savo ankstyvesnį nutari
mą dėl atsiskaitymo iš gauto pel
no Lietuvių Dienas ruošiant. Ka
dangi apylinkė ir krašto valdy
bą ruošia Lietuvių Dienas bend
rai ir neša kartu ir finansinę at
sakomybę, tai pusė pelno, atskai
čius faktines ruošimo išlbidas, 
turi būti perduota krašto valdy
bai. Su šiuo nutarimu prasilen
kiančioms apylinkėms gali būti 
uždrausta ruošti Lietuvių Dienas.

Sesijos metu specialioje sudė
tinėje paskaitoje buvo nagrinė
jama tema: “Jaunimas ir lietuvy
bės išlaikymas”. Paskaita ir dis
kusijos buvo užrašytas į magne
tofoninę juostelę; multiplikavus, 
suinteresuotos apylinkės galės 
gauti pasiskolinti.

Smulkus sesijos aprašymas til
po perijodinėje spaudoje ir vė
liau bus išsiuntinėtas sesijos pro
tokolas apylinkėms ir krašto ta
rybos nariams. Baigdami norime 
palinkėti visoms Kanados Lietu
vių Bendruomenės apylinkėms, 
vaidyboms ir visiems tautiečiams 
linksmų švenčių ir laimingų 1965 
metų.

Dr. P. P. Lukoševičius, 
krašto valdybos pirmininkas 

Iz. Mališka, sekretorius

Vasario 16 gimnaz. mokinių choras, diriguojamas mokyt. Motgabio

Apdrauda, kuri nieko nekainuoja
Tai kredito unijų nemokamai 

duodama apdrauda* iki $ 2.000. 
Daug kam nėra žinomos visos 
smulkmenos apie tų kredito uni
jų, mūsiškai vadinamų bankelių, 
apdraudą.

Ar kiekvienas taupytojas yra 
apdraudžiamas?

Kiekvieno taupytojo, nuo 6 mė
nesių amžiaus iki 54 m. gyvybė 
yra apdrausta tai sumai, Įdek jis 
turi įdėjęs santaupų, tačiau ne
daugiau $ 2000. Jeigu taupytojas 
bankelyje laiko virš S 2000, tai 
mirties atveju jo šeima gauna vi
sas santaupas, plius $ 2000.

Kaip su tais, kurie įstoja na
riais turėdami virš 54 metų?

Įstoję nariais virš 54 m. nebe
gauna 100% apdraudos. Nuo 55 
iki 59 m. gyvybė draudžiama 
75%, t. y. mirties atveju už kiek
vieną $ 100 išmokama $75 ap
draudos. Nuo 60 iki 64 m. — 
50%, nuo 65 iki 69 m. ir kūdi
kiams iki 6 mėn. — 25%.

Apdrauda mažėja žmogui sens
tant?

Nemažėja. Narys, įstojęs kredi
to unijon, turėdamas 54 m. gaus 
100% apdraudą, sulaukęs ir 80 
metų. Kiekvieno apdrauda lieka 
tokia, kokia ji buvo jam įstojant 
nariu. Jeigu narys, būdamas 54 
m., savo sąskaitoje turi $2.000, o 
būdamas 56 m. sumažina ją iki 
$1.000, tai apdrauda nukrinta iki 
$1.000 sumos, nežiūrint, jog jis 
savo sąskaitoje vėliau turėtų ir 
$2.000. Užtat svarbu, peržengus 
minėtų metų ribas, nesumažinti 
balanso.

Kurie indėliai draudžiami: Še

rų ar depozitų?
Abeji. Mirties atveju ir šėrų, ir 

depozitų suma sudedama kartii ir 
tai sumai (iki $ 2000) išmokama 
apdrauda.

Ar veikia apdrauda, jeigu na
rys įstoja jau sirgdamas?

Sutartyje yra pasakyta, kad ap
drauda galioja kiekvienam, kuris 
įstojimo metu fiziškai yra pajėgus 
atlikti įprastines savo kasdieninio 
gyvenimo pareigas. (Physically 
able to perform the usual duties 
of his livelihood). Narys, įstojęs 
turėdamas jau gydytojų pripažin
tą neišgydomą ligą, dažnai pilnos 
apdraudos nebegauna. -

Kokia yra paskolų apdrauda?
Kiekvieno asmeninė paskola 

(ne mortgičiai) yra apdrausta 100 
%. Skolininkui mirus, jo šeimai 
skolos grąžinti nebereikia.

Ar atskaitoma kiek už minėtas 
apdraudas iš taupytojo sąskaitos?

Visiškai nieko. Už apdraudas 
kas mėnesį moka pačios kredito 
unijos - bankeliai.

Ar nutrūksta apdrauda, jeigu 
pereinama iš vienos kredito uni
jos į kitą?

Nenutrūksta. Apdrauda tęsiasi 
visą laiką ir tomis pačiomis sąly
gomis, (amžiaus atžvilgiu). Ap
drauda nutrūksta tik tada, jeigu 
išstojama iš vienos kredito unijos 
vieną mėnesį, o į kitą įstojama tik 
po mėnesio laiko ar daugiau. 
Daugelis lietuvių yra išstoję iš ka- 
nadiškų kredito unijų, esančių 
prie darboviečių ir įstoję į lietu
viškas. Jų gyvybės apdrauda tę
siasi ir toliau tomis pačiomis są
lygomis. K.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D.RJW.N.Pt

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis H Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės j

J. Kazimierą Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, n AUGŠTAS, KAMB. tl«, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarixavimo ir kelionių Miletu reikalais.

Ps.D.RJW.N.Pt


ŽIBALINĖ LEMPA

dinskas ir sekr. S. Orvidienė. Susi-

V I

rajono liaudies teismo pastatui sta- Lietuvoje baigiami elektrifikuoti tybininkai pažadėjo įv^ centrini ir
lyouunKai cv nu* šian(Uen nėra elektros ŠviesOO.
šildymą. Kol buvo tik griaunama ir Kaun<> rai<m<) Daugeliškių apylinkės 
ardoma, darbas ėjo sparčiai, o kai at- tarybos posėdyje Saulėtekio mokyk- 
ėjo laikas statyti, ėmė ir sustojo... los Gailiūnų komplekto vedėja A. 
P. Jankauskas skundžiasi: “Patalpos Bernatavičiūtė skundėsi: “Vakarais 
atrodo, kaip po žemės drabėjimo. Ve- elektros šviesa tvieskia iš “Draugys- 
dant centrinį šildymą, atšoko ir da- “Kelio i komunizmą” fermų,
bar visur byra tinkas. Suskilinėjo prp langus. Tamsu tik mū-
sienos, neužsidaro -durys. Praėjo va- sų' aštuonmetės Gailiūnų ir Zauniš-
sara, iškrito pirmasis sniegas, o tpis- komplektuose. Mes neturime
mo posėdžių salėse radiatoriai šalti, eiektros. Mokinių sąsiuvinius tenka 
kaip nusikaltėliai - recidyvistai... ” ■ • .------- »
Dėl sušaldyto teismo atsakomybė 
krinta dviem rusam — butų ūkio 
valdybos virš. A. Gončiarovui ir sta
tybos v-bos virš. K. Mačeniatui.

taisyti prie žibalinės lempos. . 
Kaimo mokykloms elektros srovę tu
ri įvesti kolchozai, bet minėtųjų kol
chozų pirmininkai — A. Obelienis ir 
G. Bundzienė — net nesiteikė ateiti 
į posėdi išklausyti mokytojų skundo.

JAV ŽYDAS VILNIUJE 
Į Vilnių buvo užsukęs 

gaus“ JAV žydų laikraščio „Mor- 
buvo atgabenti iš Maskvos, Lenin- gen Freiheit“ vyr. red. P. Novikas. 
grado, R. Vokietijos, Vengrijos, če- 1919 - 1920 m. jis Vilniuje yra re- 
kosiovakijos ir Lenkijos. Naujasis dagavęs kitą „pažangų“ laikraštį — 
pastatas turi 24 tyrimų kabinetus, 5 “Der Tag”. Svečias pareiškė: “Jū- 
operacines, purvo bei vandens gydo- su šalyje teko svečiuotis ne vie- 
mąsias vonias. Medicinos personalo ną kartą ir nuolat stebėti Įvairių tau

tų darbo žmonių glaudų bendradar
biavimą. Tik vieningoje tautų šei
moje galimi tokie augimų ir pasie
kimų tempai“. Už tokius „pažan
gius“ žodžius jam buvo parodyti 
“profsąjungos” rūmai, Kauno hidro
elektrinė, IX fortas, Paneriai, Pir
čiupis ir buv. komunistų partiza
nų bazė Rūdininkų girioje.

VESTUVĖS SALAKE
„Tiesa“ džiaugiasi komjaunuoliš

komis Sabalunkų kaimo kolchozi-» 
ninkės Janinos Mačytės vestuvėmis. 
Girdi, ją smarkiai atakavo kaimy
nai 
niėnė, Valė Bikulčienė, 
Bikulčiūtė, siūlydami tuoktis Sala
ko bažnyčioje ar kur nors toliau nuo 
Salako, kad “nė lapė nesulotų”.

NAUJA LIGONINĖ
Ukmergėje pradėjo veikti naujai 

pastatyta 250 lovų centrinė rajono 
ligoninė. Aparatūra ir instrumentai

„pažan-

branduolĮ sudaro ukmergiečiai: 
vyr. gydytojas Kostas Navakauskas
— chirurgas, gy<L Julė Adamonytė
— chirurginio skyr. vedėja, Vla
dislava Usonytė — operacinės medi
cinos sesuo, Leokadija Vitkauskaitė 
—chirurginio skyr. vyr. sesuo ir kt.

ŠALTASIS KARAS
Prieš dvejus metus Panevėžio 

mėsos kombinato vyr. inž. Ona Or- 
laite - Vilimienė ir kompresorių sky
riaus meistras Aloyzas Melninkas 
sugalvojo pažemint temperatūrą šal
dytuvuose, kad mėsą galima butų 
užšaldyt per vieną parą, kai tuo tar
pu ligi to laiko šis procesas parei
kalaudavo 2 — 3 parų. Pasiūlymas 
buvo pasiųstas mėsos ir pieno pra
monės valdybos technikos skyr. vir
šininkui Janavičiui, kuris jį tuojau komjaunuoliškas vestuves pa- 
pat atmetė kaip niekam tikusi. Ta- sisakė ir jos seserys — Bronė ir Le
da ir prasidėjo karas — ligi šiol TOtė. Kolchozo partinės organizaci- 
nebepasibaigęs susirašinėjimas. Jau ' j°s se^r* V. Antonovienė seseris ir 
antrus metus mėsos kombinato šal
dytuvai veikia naujuoju principu, 
sutaupydami dešimtis tūkstančių 
rublių, o technikos skyr. virš. Ja
navičius, jo pavaduotojas P. Petraus
kas vis dar tvirtina, kad pasiūlymas 
buvęs “neracionalus”, ir nenori pa
skirti kelių šimtu rublių premijos jo 
autoriams. Didieji viršininkai, matyt, 
nepatenkinti, kad tokia paprasta idė
ja gimė ne jų, o pavaldinių smege
nyse.

nešimą sekmadienį, sausio 17 d., tuoj 
po pamaldų, parapijos salėje. LVS Ra
movės sk. valdyba kviečia mūsų visuo
menę išklausyti studentės įspūdžių iš 
mūsų Tėvynės. Ramovėnai ypač lau
kia mūsų jaunosios kartos atstovų, 
nes stud. JanušaUytė Lietuvoje kalbė
josi su akademiniu jaunimu kavinėse, 
papasakodama jam apie S. Amerikos 
lietuvišką veiklą.

ST. DALIUS dalį savo atostogų pra
leido P. Amerikoj. Grįžo gražiai nu
degęs ir pilnas kelionės įspūdžių.

GRAŽIAS KRIKŠTYNAS savo na
muose suruošė Ona ir Kazys Tamo
šiūnai, sulaukę sūnaus Povilo. 0. Ta
mošiūnienė yra vokiečių tautybės, ta
čiau puikiai išmoko lietuvių kalbą ir 
ją naudoja namuose. K. B.

JUSTAS BUGAILIŠKIS nuo 1964 
m. gruodžio 8 d. gydosi Grimsby, Ont., 
ligoninėj.

KALĖDŲ EGLUTĖ. Vysk. M. Va
lančiaus šeštad. mokyklos kalėdinė 
eglutė įvyko gruodžio 20 d. Katedros 
mergaičių gimnazijos salėje. Iškilmę 
gražiu žodžiu pradėjo mokyklos vedė
jas J. Mikšys, pakviesdamas progra
mai vadovauti IX skyr. mokinę D. 
Deksnytę. Programą išpildė visų sky
rių vaikai ir parapijos vaikų choras, 
vad. V. Verikaičio. X skyr. mokiniai 
paskaitė savo kūrybos: G. Juozapavi
čiūtė — “Žvakidė”, M. Grinius — 
“Siena” ir A. Volungytė — “Kūčių 
vakaras”. Kalėdų senelis papasakojo 
gražią legendą apie nelaimingą naš
laitę ir visus vaikus apdovanojo ma
žomis dovanėlėmis. Po programos mo-

šes klebonijoje.
MONS. DR. J. TADARAUSKAS šeš- 

tad. mokyklos išlaikymui Kalėdų šven
čių proga paskyrė $650. šiam didžiam 
lietuvybės išlaikytojai tenka didelė 
pagarba ir padėka. Tik jo dėka ši švie
timo ir lietuvybės auklėjimo šventovė 
— mokykla taip gražiai klesti.

KALĖDŲ ŠVENTĖS praėjo gražio
je šventiškoje nuotaikoje. Bernelių 
Mišių metu bažnyčia buvo pilna žmo
nių. AV par. choras, vad. V. Verikai- 
čio, Mišių metu labai gražiai giedojo. 
Beveik visos giesmės buvo pirmą kar
tą giedamos pamaldų metu mūsų baž
nyčioje.

IDEOLOGINIAI KURSAI vyr. moks
leiviams ateitininkams įvyko gruodžio 
26-29 d.d. Dainavoje. Iš Hamiltono da
lyvavo O. Bugailiškytė, D. Latauskaitė, 
E. Bugailiškis ir V. Kalmatavičius.

A. LIETUVININKIENĖ švenčių me
tu su dviem dukrelėm iš Čikagos vie
šėjo pas mamytę P. Grajauskienę ir 
kitas gimines.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS, pirmą 
sykį ruošiamas ateitininkų sendraugių, 
Įvyks sausio 24 d. parapijos salėje. 
Kviečiami visi mokyklinio ir priešmo
kyklinio amžiaus vaikai. Pirmosios ke
lios kaukės bus premijuojamos. Be 
to, bus įvairūs žaidimai ir kiti netikė
tumai, kurie vaikams suteiks daug 
džiaugsmo. Tėveliai prašomi savo vai
kučiams paruošti kaukes ir kartu da
lyvauti šiame parengime. Visi vaikai 
kviečiami dalyvauti su kaukėmis.

kėjo toliau dirbti bažnyčios ir tėvy
nės gerovei. Svečias iš Toronto dr. 
K. Bučinys, OFM, skaitė paskaitą apie 
Mariją. L. Virbickaitė padarė prane
šimą iš ateitininkų sendraugių suva
žiavimo. Apie atliktus darbus ir atei
ties planus pranešimą padarė skyr. 
pirm. J. Pleinys. Ateitininkai sendrau
giai išpildė šia proga gražią meninę 
programėlę.

rinkusieji buvo pavaišinti kavute.
PADĖKA

Su nuoširdžiausiu dėkingumu ir gra
žiausiais įspūdžiais visada prisiminsi
me mudviem padarytą malonią staig
meną — 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga.

Nuoširdžiausiai dėkingi esame minė
tos staigmenos rengėjams ir rengė
joms, pabūvyje dalyvavusiems; vi
siems — už ta proga įteiktas puikias 
dovanas. Tad labai ačiū: gerb. prel. J. 
Tadarauskųi pp. Kalmantavičiams, 
Pleskevičiams, Budnikams, Lepars- 
kams, Stosiams, Simaičiams, Juode
lėms, Dervaičiams, Kamaičiams, Bart
ninkams, Garkūnams, Antanaičiams, 
A. ir K. Trumpickams, Gutauskams, 
A. ir M. Trumpickams, Lengnikams, 
p. Karaliūnui, Muliuoliui, Lesevičiui, 
Rudaičiui; taip pat mudviejų vaikams 
— Algirdui, Jonui ir dukrai Mildai su 
žentu.

Su dėkingumu visiems —
T. ir P. Enskaičiai
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Petras Žiliukas, Stasė Žusi- 
Elzbieta

kaimynus bandė apskųsti Salako 
apylinkės vykd. k-to pirm. P. Dudė
nui, bet šis atsikirto: „Komjaunuo
liškos vestuvės — ne mano reikalas. 
Dėl orkestro su kultūros namais ga
lėčiau susitarti, o visa kita — ne ma
no kiaulės, ne mano pupos...“ Su
sidaro Įspūdis, kad tokios komjau
nuoliškos vestuvės vis dar gana re
tos, nes šiaipgi „Tiesa“ tokiam smul
kiam Įvykiui neskirtų dviejų skil
čių. ' - v. Kst.
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Londono, Ont., apyl. valdyba, išbuvusi pareigose pustrečių 
metų ir pastačiusi namą. Žiūr. aprašymą.

LIET. ŽŪKL. IR MEDŽIOTOJŲ klu
bas “Giedraitis” lapkr. 8 d. pravedė 
skraidančių lėkščių šaudymo varžybas. 
I v. laimėjo A. Šimkevičius, II — V. 
Sasnauskas, III — A. Kuras. “Handi
cap” šaudyme I v. atiteko A. Stasevi- 
čiui, II — Z. Bolskiui, III — V. Šim- 
kevičiui. Mažojo kalibro šaudymo var
žybos v-bos buvo pravestos lapkričio 
15 d. Z. Bolskis laimėjo I v., A. Ku
ras — II, V. Sasnauskas — III.

Lapkričio 21 d. tarpklubinėse šau
dymo varžybose, mūsų klubas laimėjo 
pereinamąją taurę.

Gruodžio 6 d. buvo pravestos “kala
kutų” šaudymo varžybos. Premijoms 
išleista 32 kalakutai; gauta $117.10 
gryno pelno.

Metinis klubo “zuikių” balius ruo
šiamas 1965 m. sausio 23 d. Knights 
of Columbus salėje. Bilietų galima 
gauti pas kiekvieną v-bos narį. Klubas 
maloniai kviečia Hamiltono ir apylin
kių tautiečius minėtą datą rezervuoti 
“zuikių” baliui. Bilieto kaina $1.50,

i studentams — $0.75. Pradžia 7.30 v.
Valdyba

LONDON, Ont

Delhi - Tillsonburg
DLK Gedimino Delhi šaulių kuopa maloniai kviečia visus 

tautiečius su savo artimaisiais ir pažįstamais atsilankyti į 
kuopos ruošiamą įspūdingą metinį parengimą —

TRADICINĮ ZUIKIŲ BALIŲ
Delhi lenkų salėje 1965 m. sausio 16 d., šeštadienį, 7 v. v. 

Visi bus pavaisinti šilta ir skaniai paruošta zuikiena. 
Bus geras orkestras, šokiai, bufetas su įvairiais gėrimais 

ir kiti programos punktai.
Šokių pradžia 7 vai. vak.

DLK Gedimino Šaulių Kuopa

DELHI, Ont
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. — Lap

kričio 28 d., 1964 m., Delhi vokiečių 
salėje, DLK Gedimino Delhi šaulių 
kuopa iškilmingai paminėjo Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 46 ir šaulių Są
jungos įkūrimo 45 m. sukaktis. Minė
jimą atidarė šaulių žvaigždės Ordino 
kavalierius DLK Gedimino Šaulių 
Kuopos pirm. S. Jakubickas. Į sceną 
buvo įnešta Lietuvos vėliava, lydima 
šaulių garbės sargybos, kurią sudarė 
šauliai: S. Beržinis, J. Jurėnas ir Vyt. 
Pečiulis.

S. Jakubickas savo žodyje apibūdino 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo ir Sau
lių įkūrimo aplinkybes ir kovas už 
Lietuvos laisvę. Pagerbiant žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės sol. J. Liustikai- 
tė, akomponuojant muz. St. Gailevi- 
čiui, sugiedojo “Kritusiems šauliams”. 
Lietuvos konsulas dr. J. žmuidzinas 
savo paskaitoj priminė didingą Lietu
vos praeitį. Po oficialiosios dalies sol. 
J. Liustikaitė ir muz. St. Gailevičius 
davė lietuviškų liaudies dainų kon
certą. Vėliau buvo šokiai, loterija ir 
bufetas. Sekmadienį lietuvių bažnyčio
je buvo pamaldos, kuriose šauliai da
lyvavo su tautine vėliava. Pamaldas 
laikė ir dienai pritaikytą gražų pa
mokslą pasakė šaulys kun. kleb. dr.

J. Gutauskas. Pamaldos užbaigtos Lie
tuvos himnu. Tomis dienomis Delhi 
vyko KLB krašto tarybos sesija. Iš
kilmėse dalyvavo svečiai iš visos Ka
nados. Didelė padėka sesėms šaulėms: 
J. Žiogienei, V. Jakubickienei, V. Trei- 
gienei, E. Jurėnienei ir p. Rudokie
nei, taip skaniai paruošusioms vaišes, 
per visą vakarą rūpestingai vaišinu
sioms svečius, minėjimo dalyvius.

Taipogi didelė padėka už fantus lo
terijai: M. Rudokienei už tortą, p. Za- 
durskiui už rankdarbį, E. Jurėnienei 
už kristalą ir kitoms už pinigines au
kas. Nuoširdžiai dėkojama torontie- 
čiui J. Tonkūnui už atvežimą ir parve
žimą menininkų; taipogi parengimo 
tarnybai ir visiems tautiečiams už at
silankymą ir dalyvavimą taip mums 
brangioje šventėje. Ačiū visiems, ku
rie dėl kokių priežasčių buvo praleisti 
ir čia nepaminėti.

DLK Gedimino šaulių 
Kuopos vadovybė

ŠAULIŲ KUOPA savo susirinkime 
1964 m. gruodžio 20 d. šaulio J. Jurė
no ūkyje nutarė įstoti nariu į Kana
dos Lietuvių Fondą įnešdama savo 
pradinį įnašą $100.
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LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA se-! grindą — bent minimalinę sumą, už 
nosios apyl. v-bos buvo pateikta vi- Į kurią būtų galima užpįįkti sklypą, ap- 
suotiniame Bendruomenės apylinkės mokėti smulkias pradines išlaidas ir 
susirinkime ir atrodo šitaip: gauta už pan. Jie sumanė statydinti gyvenamą 
pastatytą ir parduotą gyvenamą namą namą, savo sumanymui patvirtinti nė 
$24,000. Surinkta iš apylinkės narių nešaukdami susirinkimo ir iš nieko nė- 
namo statybai aukų $412.00. Taigi, iš • prašydami jokių įgaliojimų ar garan- 
viso pajamų $24,412. Namo statybai tijų tam atvejui, jei statyba nepavyk- 
išleista iš viso $ 22,883. Gryno pelno tų. žodžiu, viską darė grynai savo as- 
liko $ 1,528.70. Be to, apie 37 darbo menine rizika! Darbas buvo tuoj pra- 
dienos buvo skirtos tų, kurie prie sta-dėtas ir gana sparčiai vykdomas. Į tą 
tybos prisidėjo savo darbu. Stambiau- • projektą jie įdėjo nepaprastai daug 
šią įnašą, neskaitant pačios apylinkės darbo ir rūpesčio.-Didelė dalis tautie- 
valdybos, davė E. Cicėnas, Middlesex čių atėjo jiems į pagalbą savo kuk- 
Floor Maintenance savininkas, nemo- liais įnašais. Ryžtingų pastangų dėka 
karnai atlikęs nemažai kainavusį visą namas buvo užbaigtas statyti, parduo- 
grindų užbaigimo darbą. J. Stulgys; tas ir sudaryta aukščiau minėtoji dau- 
buv. londonietis, dabar gyv. Čikagoje, ^au $1.500 suma. Mažai kolonijai tai 
atsiuntė $50 auką. P. Genčius iš Mount 
Brydges aukojo $32 ir L. Blyskis dir
bo prie statybos 3 dienas. Kiti skyrė 2 
darbo dienas arba $16 ar mažiau arba 
visai nieko. Visiems prisidėjusiems 
priklauso nuoširdus ačiū; ypatinga pa- mas, kam dabar paskirti tą pelną, su- 
dėka priklauso trijų asmenų apyl. val
dybai, kurią sudarė pirm. J. Butkus, 
sekr. ir ižd. U. Blyskienė ir narys sta
tybos reikalams E. Bliumas. Ant šių paruošti projektą, kaip tuos pinigus 
trijų asmenų pečių krito sunkiausioji geriausia investuoti, pvz., suorganizuo- 
darbo našta ir didžiausioji atsakomybė, 
nes namas buvo statomas visai nauju 
ir gana rizikingu būdu. Daug sykių 
apyL valdybos ir narių įsigijimui su
daryti komitetai svarstė šį sunkų klau
simą, kaip įsigyti nuosavą pastogę ir 
visada suklupdavo ties ta pačia kliū
tim: kai nieko neturi, tai nieko negali 
ir įgyti. Taigi minėtos valdybos trijų 
asmenų galvose kilo mintis pirmiau
sia sudaryti tokiam namų projektui pa-

jau yra šioks toks ekonominis pagrin
das, įgalinąs pradėti galvoti apie ką 
nros didesnio. Įsigijus savo bažnyčią 
su parapijos sale, Lietuvių Namų rei
kalas pasidarė nebeaktualus. Klausi-

Simcoe, Ont.
NAMŲ PAŠVENTINIMO IŠKILMĖ. 

Seniesiems metams besibaigiant, gruo
džio 26 d. šios apylinkės veikėjai ag
ronomai Marija ir Vladas Miceikos 
turėjo šeimos iškilmę — naujųjų na
mų pašventinimą. Puošnią naują re
zidenciją pašventino Delhi šv. Kazi
miero par. klebonas kun. dr. J. Gu
tauskas. Po to keliasdešimt šeimų buvo 
pavaišintos erdvioje rūsio salėje. Vai
šių metu kalbėjo kun. dr. J. Gutaus
kas, ągr. dr. Povilaitis, Liet. Bendruo
menės apyl. pirm. Augaitis, V. Trei
gys, V. štuopis, A. Rinkūnas ir keletas 
kitų. Visam pobūviui sumaniai vado
vavo St. šetkus.

Ponai Miceikos augina gražią liet, 
šeimą. Sūnus Gintautas šiemet baigia 
Tėvų pranciškonų gimnaziją Kenne- 
bunke, o dukrelė Daiva lanko vietinę 
gimnaziją. J. Bv.

I. A. Valstybės
EUCH. KONGRESE BOMBĖJUJE 

dalyvavo: vyskupas Vincentas Briz- 
gys, mons. A. Deksnys, , kun. J. Gu- 
rinskas, kun. Aleksiūnas, kun. B. 
Sugintas, kun. dr. Ign. Urbonas, V. 
Šimkus, D. Kuraitis. Vėliau prisidėjo 
ir dvi lietuvaitės iš Otavos, kurių vie
na buvusi kanadietė, tik išmokusi lie
tuviškai ir atkeliavusi kartu su lietu
vaite. Lietuvių grupė Kryžiaus kelių 
pamaldose meldėsi už Lietuvą ir vi
sus kankinius už geležinės uždangos. 
Pažymėtina, kad ši lietuvių grupė 
vysk. Brizgio buvo oficialiai Įregist
ruota kongreso administracijoj.

SOL. ST. BARAS - BARANAUSKAS 
po N. Metų vyksta į Vokietiją įdainuo
ti plokštelės, palydint Stuttgarto sim
foniniam orkestrui. W. Zipperman, 
vienas Čikagos advokatų, girdėjęs so
listą mūsų operose, iš anksto užsisa
kė net 25 plokšteles.

INŽ. PR. URBUTIS, vietoj sezoni
nių sveikinimo kortelių siuntinėjimo, 
Ped. Lituanistikos Institutui paaukojo 
$40, “Lituanus” žurnalui — $10.

ČIKAGOS AUGŠTESNIOSIOS LIT. 
M-KLOS MOKYTOJAI svarstė meto
dus ir priemones mokinių lituanisti
niam išsilavinimui pakelti. Sausio 9 
d. ši mokykla ruošia tradicinį vakarą 
Jaunimo Centre.

DR. A. RAZMA, Lietuvių Fondo ta
rybos pirm. į tą fondą Įnešė trečią 
$1000. Fondo v-ba yra gavusi įsiparei
gojimų dar iš dviejų liet, gydytojų po 
$1000.

“CHICAGO TRIBUNE” dienraštis 
įsidėjo platų rašinį apie liet, eglutę 
ir Kalėdų papročius. Straipsnis pa
iliustruotas dviem nuotraukom, kurių 
vienoj trys tautiniais drabužiais pasi
puošusios lietuvaitės, puošiančios Kū
čių stalą, o kitoj — tėvas su sūnum 
Mikaičiai, besirengią Kūčių vakarienei.

Prancūzija
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. — 

1964 m. lapkričio 29 d. sušauktas Pa
ryžiaus lietuvių susirinkimas, kuria
me pranešimą apie paskutinio meto 
lietuvių veiklą plačiame pasaulyje pa
darė Pr. Liet. B-nės krašto valdybos 
pirm. kun. J. Petrošius. Po pranešimo 
įvyko bendras pobūvis.

PARYŽIAUS LIETUVIŲ tautinių 
šokių grupė pasirodo Įvairiuose paren
gimuose Paryžiuje ir Prancūzijoje. 
Paryžiaus liet, tautinių šokių grupėje 
šoka: Vida Bičiūnaitė, Marytė Gailiu- 
šytė, Gražina Jankauskaitė, Petras 
Klimas, Eglė Liutkutė, Perkūnas Liut
kus, Ada Martinkaitė, Jolanta Matorė, 

’ Karolina Masiulytė, Narimantas Masiu
lis, Antanas Mončys, Gražina Norvi- 
laitė, Mykolas Pagnier, Violė Vykin- 
taitė, Domas Vaičinkaūskas ir Eglė Ži- 
lionytė. Vadovauja Ant. Mončys, akor
deonu palydi Birutė Venskuvienė.

BENDROS KŪČIOS buvo suruoštos 
gruodžio 24 d.

Vokietija
A-A. VLADAS VITKAUSKAS mirė 

, 1964 m. gruodžio 10 Heidelberge; bu
vo 8850 LS latvių kuopos narys. Pa
laidotas Kaiserslauterno kapinėse 
gruodžio 14. Laidojimo apeigas atliko 
kapelionas kun. Br. Liubinas. Velionis 

. buvo gimęs Alytuje, 1906 balandžio 1.
Po II D. karo visą laiką gyveno Vo
kietijoje ir daugiausia dirbo lietuvių

LS kuopose Darmstadte ir Miesau. 
Latvių kuopoje išbuvo pastaruosius 4 
metus.

8593 LS LIETUVIŲ KUOPOS NA- 
RIAI, kuriai vad. kpt. J. Venckus, Va
sario 16 gimnazijai paaukojo DM 960, 
gimnazijos statybai DM 800 ir Kalėdų 
eglutei DM 200. Be to, Vokietijoj esan
tiems lietuviams ligoniams paaukojo 
DM 600.

ATEITININKŲ POBŪVIS. Gruodžio 
12 d. jaukiose “Kaus der Begegnung” 
patalpose vėl susitiko Miuncheno sen
draugiai, studentai ir moksleiviai atei
tininkai. Stud. I. Suokaitė darė prane
šimą apie modernųjį meną, pailiust
ruodama gausiai paveikslais. Stud. R. 
Sakalauskaitė pasidalino Įspūdžiais iš 
kelionės Amerikoje. Dalyviai gausiai 
dalyvavo diskusijose.

MIUNCHENO MOTERŲ KLUBO pa
stangomis ir tarpininkavimu, vokiška 
Oldenburgo audykla kelių mėnesių lai
kotarpyje išaudė 32 tautinius kostiu
mus lietuvėms Vokietijoje ir Ameri
koje.

Australija •
20 M. NUO RAŠYT. PETRO RIM- 

KŪNO MIRTIES. 1944 m. rugsėjo 10 
d. Vienos miesto bombardavime žuvo: 
rašyt. Petras Rinkūnas, inž. Binkevi- 
čius su žmona ir Rūta Bubelytė-Janu
tienė.

GRAŽINA DIGRYTĖ tebegyvena 
Vienoje. Ligi 1963 m. Karlskirche 
bažnyčios klebonu išbuvo kun. Ka
niauskas. Po visą didžiuli miestą išsi
mėtę gyvena tik keli lietuviai.

Argentina
LIETUVIŲ CENTRO žiniomis, viso

je Argentinoje gali būti apie 40.000 
lietuvių.

LIETUVIŲ CENTRO remiamas, P. 
Ožinskas leidžia dvisavaitinį laikrašti 
“A. L. Balsą”. Laikraščio ilgamečiu 
redaktorium yra K. Norkus. Prie Auš
ros Vartų parapijos yra leidžiamas 
katalikiškai tautiškos minties laikraš
tis “Laikas”. Leidėjai — Tėvai mari
jonai, redaktorius — inž. St. Babro- 
nis.

Sovietai leidžia neperiodinį lietu
viams komunistams skirtą laikraštuką 
“Vaga”. Redaktoriumi pasirašo kaž
koks S. žaltauskas. Rašoma, kad tas 
laikraštukas išeinąs jau 4-ti metai.

PAGAL A. L. CENTRE turimus sta
tistinius duomenis, Argentinoje esa
ma apie 200 stambesnių ūkininkų. Ku
piškėnai šlapeliai, Jankauskai ir Bal
tuškos Patagonijoje turi didžiulius 
dvarus su keliasdešimt tūkstančių 
avių.

LIET. GYDYTOJŲ ARGENTINOJE 
yra apie 50, inžinierių — apie 20. 
Krašto universitetuose dėsto apie 15 
lietuviškos kilmės profesoriu-lektorių; 
studijuoja apie 500 lietuviškos kilmės 
jaunuolių. Argentinos pr. m-klose dir
ba daugiau šimto lietuviškos kilmės 
mokytojų.

“LAIKO” spaustuvėje yra spausdi
namas savaitraštis “Laikas” ir “Baltic 
Review” ispanų kalba, Buenos Aires 
Aušros Vartų parapijos patalpose yra 
Įrengtas lietuviškas mažėjus, kuriame 
sutelkta daug eksponatų iš mūsų ne
senos praeities, kai Lietuva dar nebu
vo mindžiojama sovietiško okupanto.

■ Paruošė Pr. Al.

LIETUVIO KELIAS I NOTARUS

kėlė susirinkime 
Dauguma pasisakė 
cialios komisijos,

gyvas diskusijas, 
už sudarymą spe- 
turinčios uždavinį
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Kuopos susirinkimas taipogi paskyrė 
vietos KLB knygynui $35; bus nupirk
ta 3 knygos “Mūsų Lietuva” ir 1 leidi
nys “Nepriklausomai Lietuvai”.

Susirinkimas vienbalsiai išrinko sa
vo garbės nariu kun. kleb. dr. J. Gu
tauską. Po to pirm. S. Jakubickas, c. 
valdybos pirm, pavestas, įteikė kuopos 
šauliams P. Augaičiui ir Alb. Augus- 
tinavičiui medalius “Geram šauliui 
už gerą šaudymą”, kurie Lietuvos ka
riuomenės šventės proga Šaulių Sąjun
gos c. valdybos buvo apdovanoti.

Nutarta suruošti zuikių medžiokles 
ir 1965 m. sausio 16 d. Delhi lenkų 
salėje suruošti parengimą — zuikių 
balių.

Po susirinkimo ūkio šeimininkė šau
lė sesė Elena Jurėnienė pavaišino sa
vo skaniai paruoštais turtingais val
giais, o šauliai papuošė stalus atsineš
tiniu “midum”.

Delhi šaulių būrys savo susirinki
me 1964 m. lapkričio 8 d. persiorga
nizavo į kuopą. C. valdybai sutikus še
fu pasirinko DLK Gediminą. Todėl 
nuo persiorganizavimo dienos Delhi 
šaulių vienetas yra vadinamas DLK 
Gedimino Delhi Šaulių Kuopa. Valdy
bą sudaro: S. Jakubickas — pirm., G. 
Rugienis — pavad., Alf. Rudokas — 
sekr. ir P. Ąžuolas — ižd. S. J.

jant kooperatyvą, kredito unijos pa
grindais bankelį ar kuriuo kitu būdu. 
Keletas asmenų buvo kitokios nuomo
nės. Nepasiekus visapusiško sutarimo 
ir nebeturint laiko diskusijoms, klau
simas atidėtas kitam susirinkimui. As
muo, pirmą sykį pasiūlęs J. Butkaus 
kandidatūrą, tada pastebėjo: „Naujos 
jėgos gal sugalvos ir ką nors naujo 
mūsų kolonijai sustiprinti...” Ir tikrai 
taip įvyko: padaryta ne tik naujo, bet 
ir naudingo. Teisingai sakoma: jei ne
rizikuosi — nieko nelaimėsi. Minėtos 
v-bos trejetukas tą taisyklę patvirtino: 
surizikavęs — dažnai gali šį tą laimė
ti. Jam susirinkimo buvo išreikšta už
tarnauta padėka. D. E.

Dr. A. Kaveckui už stropų manęs 
gydymą Londono šv. Juozapo ligoni
nėje ir namuose reiškiu gilią padėką. 
Taip pat Šiluvos Marijos parapijos kle
bonui kun. B. Pacevičiui už dvasinį 
patarnavimą ir dažną lankymą ligoni
nėje ir namuose.

Nuoširdžiai dėkoju visiems bičiu
liams, pažįstamiems ir bendradarbiams 
už lankymą ligoninėje, už dovanėles, 
gėles ir už viską, kas tik buvo suteik
ta man ligos metu; p.p. Kuzmoms, Ki
sielienei, Butkams, Petrašiūnams, J. 
Kaspučiui, Kudukiams, Danieliūnienei, 
P. Petrulioniui, P. Blažiui, A. Kalnė
nui, Vilbikaičiui, šakiams, A. Petraus
kui. Barvydui, M. Statkienei, Brogams, 
V. Uždraviui, žulpai, L. Mačiui ir Ši
luvos Marijos parapijos komitetui už 
gėles. Jei kurių pavardžių nepaminė
jau, prašau atleisti.

Brangieji, Jūsų paguoda, linkėjimai 
ir krikščioniška meilė liks 
mano mintyse ir širdyje.

Petras

amžinai

Kuosa

Sault S. Marie, Ont.
ENERGINGAS TAUTOS FONDO 

ATSTOVAS P. Gasperas vykdė rinklia
vą, kuri sutelkė $ 130. Aukojo. $10 — 
St. Druskis, R. Galinienė, VI. Mockus; 
$ 5 Z. Girdvainis, H. Matijošaitis, 
A. Skardžius, J. Skardis, Vyt. Skaržins- 
kas, V. Staškūnas, B. Švilpa; $ 3 — N. 
Aukštikalnis, P. Gasperas, V. Žuraus- 
kas; $ 2 — A. Balčiūnas, B. Dabulskis, 
A. Gustainis, I. Girdzevičius, V. Gold- 
bergas, S. Grigelaitis, I. Genys, B. Ka
minskas, J. Kvosčiauskas, J. Meškys, 
A. Motiejūnas, J. Malskis, J. Puteikis, 
P. Puteikis, M. Riauka, P. Umbrasas, 
V. Vainutis, J. Valas, A. Vanagas; 18 
asmenų po $ 1.

ŠALPOS FONDO atstovas J. Okma- 
nas vykdė Vasario 16 gimnazijai pa
remti rinkliavą. Surinkta $84. Auko
jo: $10 — V. Staškūnas; $5—St. Drus
kis; $3 — H. Matijošaitis, V. Žuraus- 
kas; $2.50 — I. Girdzevičius, V. Gir- 
dzevičienė, Z. Girdvainis, E. Kutkevi- 
čius; $2 — N. Aukštikalnis, J. Gaspe- 
rienė, A. Balčiūnas, I. Genys, A. Gus
tainis, V. Jakomaitis, J. Kvoščiauskas, 
J. Meškys, J. Puteikis, P. Puteikis, J. 
Okmanas, A. Skardžius, J. Skardis, 
Vyt. Skaržinskas, V. Vainutis, J. žeb- 
raitis; 21 asmuo po $1. Pinigai per
siųsti KLB Šalpos Fondo atstovui J. 
Adomaičiui.

ŠALPOS FONDO rinkliavoje surink
ta $66.50. Ją vykdė ŠF atstovas J. Ok
manas. Aukojo; $5 — St. Druskis; $ 
2.50 — Z. Girdvainis; $2 — N. Aukšti
kalnis, A. Balčiūnas, P. Gasperas, A. 
Gustainis, I. Girdzevičius, J. Kvoš
čiauskas, V. Krumilius, H. Matijošai- 

; tis, J. Okmanas, M. Riauka, A. Skar
džius, J. Skardis, Vyt. Skaržinskas, B. 
švilpa, V. Vainutis, J. Valas, V. žu- 
rauskas; 26 asmenys po $ 1. Visi pini
gai ŠF atstovo laikinai padėti į banką 
iki apylinkės valdyba gaus norimų as
menų ar organizacijų adresus. V. S.

Įsiteisėjus naujai išleistam no- tinę teisę ir 1954 m. gavo teisių 
tarų įstatymui, Ontario provinci-...................................................
joje karališkojo Įgaliotinio Ak
tu buvo patvirtinti visam gyveni
mui 11 notarų su visomis teisė
mis notarinį darbą šioje provin
cijoje atliekančių taip vadinamų 
lawyer’iu. Jų tarpe buvo patvir
tintas ir Antanas Liūdžius. Dau
guma vidurinės kartos lietuvių 
prisimena jį kaip V.D. Universi
teto studentą, aktyvų sportinin
ką, ats. vyr. leitenantą, skautinin
ką ir vėliau kaip Telšių apylin
kės tardytoją, svarbesnių bylų 
tardytoją Klaipėdoje, advokatą ir 
vokiečių okupacijos metu — pro
kuroro padėjėją Vilniuje, čia 
1943 m. kovo mėn. A. Liūdžius 
Gestapo buvo suimtas ir kartu su 
tuo laiku suimtaisiais Vilniaus, 
Kauno, Marijampolės ir kitų Lie
tuvos vietovių veikėjais kalina
mas iki karo pabaigos koncentra
cijos lageryje Stutthofe prie 
Dancigo. Po išlaisvinimo, kiek 
sustiprėjęs, jis iki 1945 m. dirbo 
kaip miesto savivaldybės juris- 
konsulas Lauenburge, Pomerani
joje; 1946-1949 m. gilino teisių 
studijas Heidelbergo un-te; 1948 
m. JAV karinės valdžios Vokieti
joje paskiriamas tremtinių reika
lams teisių patarėju su teise at
stovauti tremtiniams civiliniuose 
ir kariniuose teismuose Heidel
berge ir Mannheime. šias parei
gas A. Liūdžius ėjo iki išvykimo 
Kanadon 1950 m.

Kanadoje A. Liūdžius, atlikęs 
darbininko sutartį, studijavo vie-

kandidato darbą vienoje advoka
tų firmoje Toronte. Atlikęs 3 
metų praktiką ir išlaikęs egzami
nus, 1957 m. birželio mėn. buvo 
paskirtas Ontario prov. notaru. 
Jis buvo pirmasis teisininkas iš 
tuo metu atvykusių gavęs notaro 
diplomą. J.958 m. jis atidarė sa
vo įstaigą Hamiltone, kurios pa
talpose buvo prisiglaudęs ir ban
kelis “Talka”.

Toronto klientams — lietu
viams ir vokiečiams pageidau
jant, teisingumo ministerijai pri
tariant, A. Liūdžius atidarė savo 
antrą Įstaigą Toronte, 220 Ron- 
cesvall'es Avė., buvusiose adv. 
Staniszewskio patalpose.

Notaro A. Liūdžiaus įgalioji
mai, antspaudo ir parašo pavyz
džiai teisingumo ministerijos bu
vo pristatyti Vokietijos, Lenkijos 
ir Sov. Sąjungos ambasadoms 
kaip turinčio teisę ir galinčio su
dalyti notarinius dokumentus mi
nėtų valstybių kalbomis. A. Liū
džius, esant reikalui, yra kviečia
mas dalyvauti Ontario augščiau- 
siame teisme Toronte kaip Lietu
vos ir Vokietijos vedybinės teisės 
ekspertas.

Atitrūkęs kiek nuo tarnybinių, 
visuomeniniu ir šeimos pareigų, 
A. Liūdžius kartas nuo karto pa
rašo teisiniais klausimais lietuvių 
spaudoje. Be to, renka ir ruošia 
medžiagą leidiniui lietuvių kalba: 
“Kanados įstatymai žinotini vi
siems”. Dr. jur. W. Mastis

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $5.000. mortgKių 
paskola, iki 60% turto vertis. Nemokomos gyvybės ir paskolų 
draudime,. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniai* — penktadieniai, 9 vol.r. — 1 vol. po pietų. 
Antradieniai, ir penktadieniai, 5 vol. p.p.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 Telefono, JA 8-0511



nors. Vieną dieną išėjome apyniau- 
ti, ir parinkom du maišus apynių.

dienybę, pasitraukti nuo namų nuoša
liau, susikaupti dvasioje ir pažvelgti 
giliau j savo stelos veidrodį. Šie moty-

kolekcijų judėjimui, idėja, palyginti 
jauna, bet pastoviai auganti ir kas kar
tą įgyjanti didesnį populiarumą kata-

Toronto moterys ir vyrai turėjo 
1964 metų pabaigoje jau antras tos 
rūšies susikaupimo dienas. 19 vyrų bū
rys, Kat. Vyrų Dr-jos vadavoujamas, 
buvo nuvykęs į Marylake Tėvų ąugus- 
tijonų namus. Tenka pripažinti, kad 
žygis gerai pavyko. Mons. Vyt. Balčiū
nas per eilę konferencijų iškalbingai 
■vedžiojo po Dievo ir artimo meilės 
pasaulį, paįvairindamas savo dėstymą 
šių dienų gyvenimo pavyzdžiais. Bet ne 
vien žodis kalbėjo. Laikantis tylos, at
siveria nauji horizontai, visa aplinka 
negirdimu balsu prabyla į sielą. Susi
kaupime praleistos dienos tampa neei
linės vertės dienomis, jos siūlyte siū
losi pakreipti gyvenimą kitokia vaga.

Kurie dalyvavome, visi ryžomės vyk
ti ir sekančiais metais. Gaila, kad bū
rys mažokas; galėjo ta proga pasinau
doti žymiai daugiau vyrų. Negerai, 
kad perlengvai numojama ranka į da
lykus, kurie neskaičiuojami doleriais 
ir centais. O vis dėlto ne vien duona 
žmogus gyvas.

Tenka pasidžiaugti, ir išreikšti nuo
širdžiausią padėką mons. Vyt. Balčiū
nui už turiningus pamokslus ir teiktą 
rekolekcijų metu dvasinį patarnavimą.

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Mano lietuviškas raštas prastas ir 

skaityti sunku, bet turėdamas laiko 
galiu gerai skaityti ir suprasti, nors 
Lietuvoj niekad nebuvęs. Vistiek lie
tuviškos . kalbos niekad nepamiršiu, 
kad ir nesutikęs nė vieno lietuvio per 
porą metų. Lietuviškų papročių ne
pamiršiu iki mirties.

Lietuviai turi siųst vaikus į lietu
višką mokyklą subatomis, kad galėtų 
lietuviškai šnekėti. Mano lietuviškas 
kraujas tikrai verda, kai “Tėviškės 
Žiburiuose” skaitau tokius dalykus, 
kaip “Ar mums reikalinga lietuviška 
kalba”, “Kodėl lietuviškai mokytis” 
ir pan. Būdamas vaikas Škotijoj ma
čiau, kaip lietuviai mėgsta vaikus gra
žiai išmokyti kalbos, nors daugelis 
tų tėvų nežinojo kaip rašyt ar skaityt.

Gerbiamas Redaktoriau, kai Lietu
va kada nors atgaus nepriklausomy
bę, nenorės tokių lietuvių, kurie tik 
dolerį myli, bet tokių drūtų jaunų vy
rų ir moterų, kurie myli su kūnu ir 
siela visa, kas lietuviška. Tiktai ra
mu žinoti, kad tokių lietuvių (doleri
nių), apie kuriuos rašau, yra nedaug. 
Aš manau, kad tūkstančiai lietuvių 
vyrų ir moterų su kolegijų ir univer
sitetų diplomais sugrįžtų į tėvynę ry- 

- toj, jei ta tėvynė atgautų savo nepri
klausomybę ir ją iškeltų kitų tautų 
tarpe.

Su pagarba —
Jūsų Pranas Alyta 

Watson Lake, Yukon

SALEZIEČIU GIMNAZIJOS 
MOKINYS RAŠĖ TĖVAMS...

...Neilgai teko vieniems gyventi 
vasarvietėj. Pradžioj buvom keturio
lika, paskui atvažiavo būrys berniu
kų iš Vokietijos pavasaroti, pasimo
kyti lietuvių kalbos, pamatyti pasau
lio. Kiek vėliau iš Anglijos atvyko 
kitas būrys lietuviukų. Kaip ir ki
tais metais, netrūko ir garbingų sve
čių, lietuvių ir kitataučių. Iš Romos 
buvo atvykęs kun. prof. J. Zeliauskas. 
Tai buvo didžiausias mūsų bičiulis. 
Kartais išeidavom ir su juo į kokią 
iškylą; tai žiūrėk — ir fundija ką

KINIEČIŲ ATOMINĖ BOMBA
Pirmosios kiniečių atominės 

bombos bandymas buvo sutiktas 
šaltu santūrumu. Daug kas galvo
jo, kad ji yra labai primityvi, ne
vykusiai pagaminta, reikalaujan
ti nemažo šlifavimo bei tobulini
mo. Tačiau paskutinieji amerikie
čių paskelbti duomenys išsklaido 
visas raminančias svajones, šian
dien jau pripažįstama, jog ši ki- 
nietiškoji bomba esanti žymiai 
geresnė už Prancūzijos prez. De 
Gaulle atominį arsenalą. Žinoma 
ir jos pasigaminimo kaina — $1,5 
bil., kai tuo tarpu amerikiečiams 
pirmoji bomba atsiėjusi virš $2 
bil. Visi tikėjosi, kad kiniečiai sa
vo bombai pasirinks lengviau 
gaunamą plutonijų, o jie visdėlto 
įstengė pasigaminti reikiamą kie
kį sutirštinto uranijaus. Tai taip 
pat rodo rimtą planavimą ir toli
mesnes perspektyvas ateičiai.

Vakarų pasaulio politikai guo
džiasi viltimi, kad dar ilgus me
tus kiniečiai nepajėgs pasigamin
ti tarpkontinentinių raketų, ku
rios yra būtinos bombų pasiunti
mui. nes bombonešiams šiandien 
šį uždavinį jau sunkoka atlikti 
dėl ištobulėjusių priešlėktuvinių 
ginklų. Daug kas panašiai sam
protavo 1949 m., kai Sov. Sąjun
ga išbandė savo pirmąją bombą. 
Tada taip pat buvo guodžiamas! 
JAV techniškuoju pranašumu, 
kuriam, deja, sovietiniai sputni- 
kai sudavė skaudų smūgį 1957 m. 
Pasirodo, sovietai nuo pat karo 
pabaigos, susirinkę vokiečių ra
ketų specialistus, ruošėsi ne tik 

. į Romą pagaminti alaus italams kaip 
kad jį gamina Lietuvoj. Paskui bu
vo ir iž Amerikos vienas monsinjo
ras su sesute. Bet garbingiausias šių 
atostogų svečias — tai vienas arki- 

. vyskupas iš Vatikano. Tai trečias as
muo katalikų pasauly. Jis pašventi
no vietą,, kur turės būti pastatytas 

, lietuviškas kryžius. Jis yra didelis 
i lietuvių bičiulis.

Tai matot, kokios naujienos buvo 
pas mus. Visi sustiprėję kūnu ir dva
sia galėsime vėl žengti į mokslą. Mat, 
dabar jau Castelnuove čirškaujam su 

• žvirbliais. Ir jau kimbame į knygas. 
Kas naujo namuose? Juozukas eis į 

1 mokyklą? Tas mane labai džiugina.
Dėkoju už laišką ir pinigus. Nuo

širdūs sveikinimai visiems.
Likite sveiki! Iki sekančio karto!
Jūsų Alfredas

(Alfredas Bružaitis iš Vokietijos).
KALBOS APIE JAUNIMĄ

Kalba, rašo ir daugiausia nerealių 
reikalavimų jaunimui stato žmonės, 
kurie arba niekada savo vaikų neturė
jo, arba dar pradžioj tremties yra į 
senelius išėję. Tėvai, rodos, daro kol 
gali ir ką gali: vaikai baigia lituanis
tines mokyklas, priklauso lietuvių or
ganizacijoms ir t.t. Tačiau ateina lai
kas, kai vaikai iš tėvų globos išeina ir 
kas tada? Kiek jų prenumeruoja lietu
višką laikrašti? Kiek jų randame Ka
nados Lietuvių Fondo narių tarpe? 
Kiek jų yra įsijungę Bendruomenės 
darbuotojų tarpan? Atsakymą turbūt 
visi žinom, tad kam save apgaudinėti? 
Pažįstu keletą tikrai buvusių pavyz
dingų jaunųjų, kurie tol buvo akty
vūs, kol-tėvai stūmė. Išaugo iš tėvų 
globos, išaugo ir iš lietuviškumo. V.

DIDŽIAI GERB. REDAKCIJA,
Jau kuris laikas kone per visą lie

tuvišką spaudą skelbiami V. Mingė- 
los parengti pranešimai, pasikalbė
jimai su “žemėlapio autorium” Algiu 
Gustaičiu. Iš tų rašinių ir pasikalbė
jimų išeitų, kad sugalvota atvaizduo
ti Lietuvą kažkokiose naujose ribo
se ir kažkokiu nauju būdu. Tuo že
mėlapiu turėsią remtis mūsų diplo
matai, reikalaudami atstatyti Lietu
vą. .. Keisčiausia, kad visuose raši
niuose minima mano pavardė, ir ne 
tik minima, bet ir tvirtinama, kad J. 
Andrius pasiėmęs visą atsakomybę 
už kartografinį žemėlapio tikslumą, 
jo paruošimą ir jo braižymą. Tai da
roma be mano žinios.

Mano parengtą žemėlapį, kuriame 
Lietuvos teritorija pažymėta tarptau
tinėmis sutartimis nustatytose ribose, 
ir kurio paruošime dalyvavo mūsų 
žymiausi mokslininkai, yra išleidusi 
Lietuvių Enciklopedija; juo gali nau
dotis ir diplomatai, ir kas tik nori.

Reiškiu pagarbą —
J. Andrius

ATVIRUTĖS Į LIETUVĄ
Anksčiau kažkas „Tž“ rašė ne

siųsti į Lietuvą jokių lietuviškų 
sveikinimų, t. y. atviručių nes visiem 
pakenks. Mano giminės iš žmonos 
pusės gyvena apie Panevėžį ar pa
čiame mieste, o kiti Rokiškio apskri
ty. Su visais susirašinėju ir visi gau
na katalikiškus švenčių proga sveiki
nimus. Mano uošvė dabartiniu laiku 
yra jau virš 80 m. Devinti metai gau
na sveikinimus: Kalėdų, Velykų ir 
Motinos Dienos proga. Man žmona 
rašo, kad mama jau nebežino kuris 
Marijos paveikslas gražesnis, kad mi
rus galėtų į rankas paimti. Angliš
ko sveikinimo nesu siuntęs į Lietu
vą, nes užtenka lietuviškų ir visus 
gauna.

atominės bombos sprogdinimui, 
bet ir erdvių užvaldymui raketo
mis. Nepaisant visų pastangų, ir 
šiandien amerikiečiai dar neįsten
gia pasivyti ant pergalės laurų 
prasnausto laiko — sovietinės ra
ketos vis dar tebeturi galinges
nius variklius.

Labai galimas dalykas, kad so
vietų pavyzdžiu yra pasekusi ir 
komunistinė Kinija. Ji taip.pat 
galėjo gamintis atominę bombą 
ir kartu dirbti raketų srityje, juo 
labiau, kad šiandien atomas be 
raketos neturi didesnės reikšmės. 
Šią galimybę pramato amerikie
čių kariniai sluogsniai — į Ramų
jį vandenyną ruošiamasi pasiųsti 
7 atominius povandeninius laivus 
su 112 Polaris raketų, kurių tai
kiniu bus komunistinės Kinijos 
pagrindiniai centrai.

Vakarų pasaulio žvalgybos or
ganai iš komunistinių šaltinių 
pradėjo gauti prasitarimus, kad 
Nikita Chruščiovas planavo iš
sprogdinti kiniečių atominės 
bombos gamybos įrengimus. Kita 
versija skelbia, jog prieš pat Ni
kitos pašalinimą prez. Johnsonas 
su panašia mintimi kreipėsi į so
vietų diktatorių, pasisiūlydamas 
tai atlikti amerikietiškomis rake
tomis, jeigu Sov. Sąjunga į šį 
veiksmą sutiktų pažiūrėti pro 
pirštus. Abu gandai, atrodo, netu
ri rimto pagrindo. Jais greičiau
siai siekiama diskredituoti iš sos
to nuverstą Nikitą ir kartu paašt
rinti komunistinės Kinijos santy
kius su JAV. V. Kst.

Sovietų okupuotoje Lietuvoje Kalėdos yra darbo diena; nėra eni šv. Mikalojaus, nei Kalėdų senelio. 
Jo vietoje ateina „senis šaltis” N. Metų proga su dovanomis — šaltas — kaip ir jo dovanos

Pietų Amerikos lietuviu kongresas
Pasikalbėjimas su rengėjų komiteto pirmininku monsinjoru P. Ragažinsku

1965 m. vasario 18—21 d. rengiamas III Pietų Amerikos lie
tuvių kongresas Sao Paulo mieste, Brazilijoje. Ta proga kreipė
mės į rengėjų komiteto pirm. mons. P. Ragažinską, kuris mielai 
sutiko plačiau painformuoti “Tž” skaitytojus apie P. Amerikos 
lietuvių gyvenimą. Red.

— Esate III P. Amerikos lietu
vių kongresui rengti komiteto 
pirmininkas. Gal galėtumėte pa
sakyti, kada ir kaip kilo mintis or
ganizuoti tokius kongresus?

— Pirmąjį kongresą organizuo
ti iniciatyvos ėmėsi Argentinos 
lietuviai 1961 m. gruodžio mėn. 
Tais metais Lietuvai Laisvinti 
Centras (nežinau ar tikslus orga
nizacijos pavadinimas), minėda
mas veikimo dešimtmetį, nutarė 
sušaukti pirmąjį P. Amerikos lie
tuvių kongresą, kuris įvyko Bue
nos Aires mieste.

— Ar rengiamas kongresas bus 
kultūrinis, visuomeninis, politi
nis ar mišraus pobūdžio — kaip 
Lietuvių Dienos Kanadoje?

— Bus mišraus pobūdžio. Ve
damoji idėja yra Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvybės išlaikymo 
klausimai. Atskiros Lietuvą ir lie
tuvius užsienyje liečiančios prob
lemos bus gvildenamos sekcijų, 
kurių yra numatyta net aštUonios, 
susirinkimuose. Jų nutarimai bus 
pranešti ir diskutuojami plenumo 
posėdžiuose. Bus dainų, tautinių 
šokių, sporto.

— Ko tuo kongresu pirmoj ei
lėj siekiama: padidinti lietuvių 
gyvastingumą, glaudžiau juos ap
jungti ar atkreipti P. Amerikos 
visuomenės dėmesį į Lietuvos pa
vergimo faktą?

— Kongreso organizatoriai 
abudu momentus šiuo metu laiko 
aktualiais. Bus sudarytos progos 
lietuviams, atvykusioms iš įvairių 
kraštų, pabendrauti, užmegzti 
glaudesnius ryšius. Brazilijos vi
suomenės ir vyriausybės narių 
dėmesį atkreipsime į Lietuvos pa
vergimo faktą viešais pasirody
mais: viešu Vasario 16 minėjimu 
Sao Paulo miesto teatre, kuria
me dalyvaus ir federalinės vy
riausybės narių, pamaldomis ka
tedroje, per spaudą, radiją, tele
viziją. šiuo metu Brazilijos vy
riausybės nuotaikos yra labai pa
lankios pavergtiesiems.

— Ar tikitės svečių iš Kanados, 
JAV bei kitų kraštų, ir ko lauk
tumėte iš tokių dalyvių?

— Iš Kanados dar neturime 
pranešimo. Iš JAV patikino, kad 
atvyks J. E. vysk. V. Brizgys, VL 
IKo ir Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm V. Sidzikauskas ir dar kele
tas žmonių. Iš daugiau kraštų sve
čiai paįvairina kongresą, painfor
muoja apie tų kraštų veikimą. 
Būtų labai pageidautina, kad 
centrinės jaunimo organizacijos, 
kaip ateitininkai, skautai ir kiti 
atsiųstų bent po vieną atstovą. 
Centro valdybos nariai asmeniniu 
kontaktu pagyvintų kitų kraštų 
jaunimo organizacinį veikimą.

— Kiek iš viso yra lietuvių P. 
Amerikoje ir kur jie daugiausia 
susitelkę?

— P. Amerikon emigravo apie 
šimtą tūkstančių lietuvių. Dau
giausia jų yra Argentinoje, Brazi
lijoje ir Urugvajuje. Didžiausi 
centrai yra Sao Paulo (Brazilijo
je), Buenos Aires (Argentinoje) ir 
Montevideo — Urugvajaus sosti
nėje. Urugvajuje nesiekia dešim
ties tūkstančių. Visi kiti, beveik 
po lygiai pasidalinę, gyvena Ar
gentinoje ir Brazilijoje.

Monsinjoras P. Ragažinskas, 
III P. Amerikos lietuvių 

kongresui rengti komiteto

— Atrodo, kad tokiam dide
liam skaičiui lietuvių reikia daug 
veikėjų bei kultūrininkų. Ar ne- 
stokojate jų ten, pietuose?

— Bent Brazilijoje visuomeni
ninkų ir kultūrininkų visada bu
vo stoka, štai pavyzdžiui ir dabar 
chorą ir tautinius šokius kongre
sui ruošia improvizuotas dirigen
tas, vienas iš pačių choristų — V. 
Tatarūnas. Tas pats ir su tautinių 
šokių paruošimu. Vargais nega
lais sugraibstome žmonių litua
nistikos pamokoms dėstyti.

— “Tėviškės žiburiuose” buvo 
keliama mintis organizuoti pagal
bą Š; Amerikos silpnesnėms lie
tuvių kolonijom. Ar nemanote, 
kad lietuviai turėtų organizuoti 
kultūrinę ir finansinę pagalbą P. 
Amerikos lietuviams? Jei taip, 
kokios pagalbos ten daugiausia 
reikia?

— P. Amerikos lietuviams pa
rama galėtų reikštis atsiunčiant 
iš Kanados ir JAV laikas nuo lai
ko kultūrininkus su paskaitomis, 
menininkus, ypač dainininkus, 
kad ir nedidelį gerai paruoštą 
chorą - ansamblį, lietuvių sporti
ninkų grupes. Vienkartinė para
ma būtų reikalinga įsigyti stovyk
lavietėms, kultūriniams centrams. 
Visa nelaimė P. Amerikos—nuo
latinis pinigo kritimas. Dides
niems darbams sunku sutaupyti, 
nes po pusmečio laiko pinigo ver
tė 50% nukrinta.

Trane Co. of Canada 
lietuviai bendradarbiai

Mylimai mamytei mirus, 
PETRUI STEPANAUSKUI 

ir jo šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Švenčių proga Kanados triušis čiulpia pieną iš lašintuvėlio

Lietuvoje mirus brangiai mamytei 
a. a. ONAI ČAJAUSKIENEI, 

p. BRONEI STANKAITIENEI ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą —

I. J. Baltakiai
B. M. Abromaičiai

— Spaudoje kartais rašoma 
apie liet, komunistu veikimą P. 
Amerikoje. Ar daug ten jų yra 
ir kodėl jie mieliau tarnauja Ru
sijai nei Lietuvai?

— Brazilijoje liet, komunistų 
veikimo praktiškai nejaučiama. 
Ir juos palietė bendra komuniz
mo krizė. Liko be orientacijos. 
Nemaža pačių fanatikų nuvyko 
Lietuvon. Ten po mėnesio kito 
pabalo, vėliau grįžo Brazilijon. 
Kaikurie jų neturi drąsos papasa
koti koks pavergtoj Lietuvoj gy
venimas ir tyli. Kremliui tarnau
ja tik akli fanatikai.

— Kaip laikosi P. Amerikoje 
lietuviškos mokyklos, parapijos ir 
organizacijos?

— Brazilijos ir Argentinos 
įstatymai svetimšalių mokykloms 
nėra palankūs. Svetimų kalbų 
leidžiama mokyti. Praktikoje su
varžymų nėra. Kai dėl parapijų, 
tai Argentinoj ir Brazilijoj orga
nizuojamas! pagal “Exsul Fami- 
lia” encikliką. Kaip praktikoje 
yra, priklauso ir nuo klebonų, ku
nigų ir nuo parapijiečių sąmonin
gumo. Organizacijoms' Brazilijo
je yra pilna laisvė.

— Pagaliau kaip yra su jau
nimo lietuviškumu P. Ameriko
je — ar jis atsparus nutautėji
mui?

— Tai plati tema — pora sa
kinių neįmanoma atsakyti. Apla
mai P. Amerikoje su jaunimu tos 
pačios problemos kaip JAV, Ka
nadoje ir kitur. Yra visko. Ir ne- 

vo paskirtas nurašymui iš lietu
vių bendruomenės, praktikoje pa
rodo daugiau atsparumo, negu 
išaugęs lietuviškoje aplinkoje. 
Lietuvių dauguma gyvena did
miesčiuose, kurių atmosfera yra 
panaši visuose kraštuose. Jei bū
tų laisva Lietuva, ir jaunime lie
tuvišką dvasią būtų lengviau iš
laikyti. Šitie klausimai kongrese 
bus svarstomi.

Tikimės, kad kongresas pa
vyks. Esame platokai užsimoję. 
Pas mus dabar tikra rugiapiūtė. 
Tuoj po Naujų Metų kelių dienų 
laikotarpy kongreso reikalais ap
lankysiu Argentiną, Urugvajų ir 
Čilę. Būtų malonu ką nors iš Ka
nados matyti kongrese. Komiteto 
darbas eina sklandžiai, vienin
gai.
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TARPTAUTINĖS PROPAGANDOS 
MIESTAS

Veiklūs komunistai. Religinė veikla pavėluota 20 metų. 
Stiprios patrijotiriės jėgos.

Urugvajaus lietuviai beveik vi
si yra susitelkę į Montevideo, ša
lies sostinę, jos priemiesčius ir 
apylinkes. Toliau gyvena tik vie
na kita negausių ūkininkų grupė 
ir pavieniai, nesudarydami jokių 
lietuviškų telkinių. Montevideo ir 
apylinkių lietuviai, neskaitant ki
tų tautybių buvusių Lietuvos gy
ventojų, dabar gali siekti tarp 
4-5 tūkstančių, apytiksliai skai
čiuojant. Ilgą laiką kaikieno 
skelbti tariami 8 ar 10 tūkstan
čių lietuvių Urugvajuje, tebuvo 
tik* nenuosaikios vaizduotės pa
daras.

Skaičiumi Urugvajaus, tiksliau 
Montevideo, lietuvių kolonija 
tad yra trečiasis mūsų tautiečių 
telkinys P. Amerikoje. Po II D. 
karo čia atvyko tik pora lietuviš
kų šeimų. Visi kiti buvo iš didžio
sios išeivių bangos į P. Ameriką 
maždaug prieš 35 metus.

Urugvajaus lietuvių dvasinio ir 
ekonominio gyvenimo* sąlygos pa
našios į Argentinos lietuvių gy
venimą* nors kitame La Platos 
krante yra stipriau įsikūrusių tau
tiečių, pasinaudojusių palankes
nėmis didelės šalies* galimybė
mis. Per du pirmuosius dešimt
mečius Urugvajaus lietuviai turė
jo siauresnes kultūrinės veiklos 
sąlygas. —

Didžioji dauguma lietuvių 
Urugvajuje buvo fabrikų, ypač 
skerdyklų, darbininkai, vertėsi 
amatais, smulkia prekyba ir pra
mone, o dabar yra nemaža jau ir 
pensininkų. Tik nedaugelis sėk
mingiau ekonomiškai prasimušė. 
Bet iš čia gimusios kartos atsi
randa vis daugiau studijuojančio 
ir įstaigose dirbančio jaunimo.

Montevideo praeityje, o ypač 
dabar, plačiai žinomas kaip tarp
tautinio komunizmo propagandos 
ir subversinės akcijos centras P. 
Amerikoje. Visados veikdami 
laisvai bei nestokodami finansi
nės paramos, ir lietuviai komunis
tai Urugvajuje buvo ir tebėra, 
palyginti, gausūs ir neblogai or
ganizuoti. Talkinami dar buvu
sios plečkaitininkų anarchistų 
grupelės, kaįkurios spaudos bend
radarbių, kraštutiniai kairieji ku
rį laiką buvo sudarę net perdaug 
išpūstą savo stiprumo įspūdį. lie
tuvių ptrijotų pareišlrimai buvo 
lyg ir nustelbti.

Tačiau būklė į gerąją pusę 
ėmė keistis iš Buenos Aires į 
Montevideo persikėlus Lietuvos 
pasiuntinybei 1947 m. ir įsikūrus 
lietuviams jėzuitams, kurie Cer- 
ro priemiestyje 1953 m, pastatė 
religinį bei kultūrinį centrą: baž
nyčią su vienuolynu, salėmis ir 
sporto aikšte. Aplink šią tvirtovę 
ėmė organizuotis ne tik katalikai, 
bet ir kiti geros valios lietuviai. 
Susikūrė keletas draugijėlių, 
choras, tautinių šokių ansamblis, 
šeštadieninė mokykla, krepšinin
kai. Per radijo valandėlę ir kito
mis priemonėmis Tėvai jėzuitai 
informuoja ir šviečia savo tautie
čius, kartu pagal išgales ginda
mi juos nuo priešo puolimų ir 
moralinių pavojų, šiai misijai 
gražią pradžią davė jos pasiauko
ję kūrėjai: Tėvas J. Bružikas ir 
a.a. Tėvas VI. Mikalauskas. Deja, 
darbas buvo bent porą dešimtme
čių pavėluotas, todėl sunkesnis ir 
mažiau našus nei tikėtasi...

Senesnioji karta jau sparčiai 
retėja, o jaunimo tik dalis dar 
nepasiduoda nutautėjimo bangai. 
Komunistuojantis elementas te
besilaiko užkietėjęs. Praregėjo 
tik vienas kitas iš raudonųjų ei
linių, bet ne iš vadų ar vadinamų 
aktyvistų.

-

Negausūs Urugvajaus lietuviai 
patrijotai, kad ir neturėdami pa
kankamai kultūrinių pajėgų ir 
stipresnių finansinių rėmėjų, tai
gi, gyvendami ir veikdami ne
lengvose sąlygose, dar gyvai ir 
reikšmingai juda tiek savitarpio 
visuomeninėje veikloje, tiek gin
dami Lietuvos laisvės bylą ir gar
sindami jos vardą visomis prie
monėmis tarp svetimtaučių.

Lietuvos pasiuntinybė tebevei
kia pilnomis teisėmis. Atstovas 
A. Grišonas ir spaudos attache 
K. Čibiras talkina tautiečiams ir 
bendradarbiauja su svetimtau
čiais, kur tik Lietuvos reikalai 
šaukia bei sąlygos leidžia dar ir 
už Urugvajaus ribų.

Montevideo lietuviai turi net 
tris savaitines radijo valandėles: 
T. jėzuitų vedamą lietuviškai, o 
kitas dvi vietine kalba. Jos gina ir 
garsina visa, kas lietuviams bran- 

dainomis gaivina lietuviškas nuo
taikas. Vyt. Dorelio vedamas cho
ras “Aidas” dalyviais negausus, 
bet veiklus ir drausmingas, yra 
svarbus veiksnys bažnyčioje, sa
lėse; gana dažnai pasirodo televi
zijoje ir radijo programose. Su 
pasisekimu lietuvių vardą garsi
na ir tautinių šokių ansamblis 
“Gintaras”, kviečiamas į televizi
ją, svetimtaučių pobūvius. Ginta- 
riečiai, dalyvavę jau pirmuose P. 
Amerikos lietuvių kongresuose, 
dalyvaus ir trečiajame.

Pažymėtina dar Urugvajaus 
Liet. Kultūros Draugija, jau at
šventusi 35 metų gyvavimo su
kaktį. Tai ne tik seniausia, bet ir 
pajėgiausia nesrovinė organizaci
ja, kuriai šiuo metu vadovauja 
daugiausia jaunimas su pirminin
ku G. Mačiansku; turi nuosavas 
patalpas, biblioteką, arti poros 
šimtų narių ir dar daugiau pri
jaučiančių. Ilgą laiką ši draugija 
buvo vienintelis ištikimų lietu
vių centras Urugvajuje. Ji turi 
artimus ryšius ir su parapija ir su 
Lietuvos pasiuntinybe.

Kaip kitų P. Amerikos lietuvių, 
taip ir Urugvajuje gyvenančių 
tautiečių, lietuviškosios kultūros 
pratęsimas ir talka Lietuvos iš
laisvinimui remsis jaunąja karta. 
Jos lietuviškumas yra tad gyvy
binis mūsų emigracijos likučių 
reikalas, kuriam daugiausia dė
mesio skirtina ir mūsų kongre
suose. K.

Toronto T. Fondo 
1964 metų apyskaita

Aukojo — $15: dr. J. Yčas; $10: 
kun. P. Ažubalis, V. Dailydė, kun. Pr. 
Gaida, J. Gimbutas, T. pranciškonai, 
Č. Pšezdzieckis, L. Vaštokas, J. Visoc
kis; $6: A. Bentnorius; $5: A. Banelis, 
P. Barauskas, S. Barškėtis, A. Bum
bulis, A. čižikas, dr: S. Čepas, F. Če
ponis, J. Dragašius P. Dalinda, A. Di- 
das. A. Firavičius, J. Girdzijauskas,
A. Gavelis, A. Gurevičius, A. Juzeliū
nas, J. Jonikas, B. Klemka, A. Kant- 
vydas, Ir. Kazakievičienė, A. Kruzi- 
nauskas, A. Kalūza, A. Kiškis, E. Kaz
lauskas, A. Keršienė, J. Lasys, P. Mi
sevičius, dr. A. Pacevičius, V. Pacevi- 
čius, J. Petrauskas, E. Punkris, A. 
Raslanas, A. Rinkūnas, A. K. Rusinai, 
P. Sidaras, P. Serapinas, T. Stanulis, 
J. Stalioraitis, S. Stonys, E. Spudas,
B. Sergantis, inž. P. Ščepavičius, V. 
Šarūnas, A. Urbonas, dr. A. Valadka, 
P. Vilutis, E. Vitartas, R. žiogarys; 
$4: A. Basalykas, Z. Mažonas, V. Nor
mantas, A. Sakavičius; $3: E. Abro
mavičienė, G. Astrauskas, V. Aušro
tas, L. Adomavičius, B. Arūnas, P. An- 
cevičienė, J. Baltakys, A. Ciplijauskas, 
A. Daukantas, A. Dambrauskas, K. 
Gontą, P. Kitra, J. Kablys, A. Laju- 
kas, S. Liuima, Linkevičius, S. Majaus- 
kienė, B. Mulevičius, B. Narbutas, L. 
Petrušaitis, J. Pilipavičius, A. Ruz- 
gys, V. Rušas, P. Stauskas, B. Saplys, 
J. Švėgžda, A. Ulba, A. Vaičeliūnas.

Mažesnėmis sumomis aukojo 324 lie
tuviai. Iš viso vajui suaukota $1.028.

Pagal rinkėjus ši suma surinkta: V. 
Vaidotas $268.75, E. Vitartas $251.25, 
O. Dabkus $114, p. Gudelienė $62.50, 
p. Maziliauskienė $44, E. Abromaitis 
$44, P. Adomaitis $43, P. Vilutis $37, 
J. Žiūrinskas $35, L. Imbrosienė $33, 
A. Keršis $30, E. Jankauskienė — J. 
Ignatavičienė $27, dr. M. Anysas 
$15.50, p. Tamulaitytė — Kuolaitė 
$13, A. Ulba $6, P. Matulevičius $4.

Tautos Fondo Toronto skyrius nuo
širdžiai dėkoja visiems tautiečiams 
už aukas ir ypatingai rinkėjams-talki- 
ninkams, kurie nesigailėjo savo ener
gijos ir laiko lankyti lietuvius po na
mus bei rinkti aukas pavergtos Tėvy
nės Lietuvos vadavimo reikalams.

Toronto TF valdyba

LIETUV. ORGANIZACIJOS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

studentas gali sutikti įvairių 
žmonių iš įvairių kraštų su augš- 
tojo mokslo išsilavinimu.

Nežiūrint iškeltų minčių, lie
tuvis studentas visdėlto jaučia 
lietuviškumą savo širdyje. To
dėl lietuviškų organizacijų jis vi
sai neatmeta. Lietuviškose orga
nizacijose jis jieško gilesnės 
prasmės savo lietuviškumui. Or
ganizacijos tikslas būtų padėti 
studentui tą gilesnę prasmę su
rasti.
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Reformos - arba prarys marksizmas
Krikščioniškosios grupės kovoje su Pietų Amerikos 

socialinėmis negerovėmis

JUOZAS GOBIS

Krikščionių demokratų sąjū
džiui pagrindą davė Leono XIII 
enciklika “Rerum novarum”. Tai
gi, Šis sąjūdis yra jaunas Europo
je ir dar jaunesnis P. Amerikoje, 
o JAV, Kanadoje, Anglijoje, 
Australijoje jo, galima sakyti, vi
sai nėra. Visdėlto po II D. karo 
Japonijoj, Burmoje ir Tailandijoj 
padarytos žemės reformos pana
šios į Lietuvos žemės reformą, ki
lusią iš kun. M. Krupavičiaus gal
vos ir širdies. (Plg. Klaus Meh- 
nert “Asien, Moskau und <vir” 9 
Aūfl. Stuttgart, 229, 227 ir 231 
psl.)

P. Amerikoje kr. .demokratai 
atsirado daug vėliau, negu Euro
poje, būtent, prasidėjo Urugvaju
je 1910 m. Vėliau jie atsirado Či
lėje, Venecueloje, Brazilijoje, Ar
gentinoje ir kitose P. Amerikos 
respublikose. k

nės klase. Turi įvykti permainų. 
Kitaip visus tuos kraštus prarys 
marksizmas“. E. Frei programa 
nėra tiksliai precizuota, bet ži-

keitimų esamoje žemės valdymo 
struktūroje. Užsienio firmų jis

Senas žmogus mūsų lai!
Prieš porą metų Heidelberge 

buvo suorganizuota visa eilė kon
ferencijų tema: “Senas žmogus 
mūsų laikais”, kurios neseniai pa
sirodė atskira knyga. Kadangi-ne
išvengiamai kiekvienam mūsų 
lemta pasenti, tariamės būsiant 
pravartu susipažinti su vieno tų 
konferencijų dalyvių, prof. Max 
Buergerio mintimis apie mūsų

noma, kad jis nori padaryti pa- kūn0 senėjimo eigą.
Jau žilos senovės laikais buvo

nemano suvalstybinti, o tik išsi- sa^°™a»_užgimę pradedame 
derėti geresnes sąlygas. Numato mirti . Tačiau nėra lengva paro- 
išplėsti komercinius santykius su dyti senėjimo fizines apraiškas 
komunistiniais kraštais, net su R. taip, kad kiekvienam jos butų su- 
Vokietija, o jo pirmtakas turėjo prantamos. Mat, pastovi medžia- 
tokius santykius tik su Jugoslav!- gos srove teka per musų kūną,

P. GAUCYS

JIS

Įtaka atskiruose kraštuose
Čilė yra P. Amerikos kr. demo

kratų tvirtovė: per 1941 m. rin
kimus jie laimėjo 3,4% balsų, o 
1964 m. — 56%. Antrą vietą po 
Čilės užima Venecuela: 1956 m. 
jie laimėjo 16% balsų per prezi
dentinius rinkimus ir vaidino 
svarbų vaidmenį prezidento Ro
mulo Betancourt vyriausybėje, o 
1963 m. rinkimuose laimėjo 20% 
balsų. Dabar kr. dem. partijos va
das Rafael Caldera rengiasi kan
didatuoti į prezidentus 1968 m. 
Peru respublikoje kr. dem. parti
ja gimė prieš 8 metus ir turėjo 

' nemažą svorį renkant prezidentu 
Fernando Belaunde; dabar turi 
2 ministerius jo vyriausybėje ir 
burmistrą sostinėje Limoj. Bra
zilijoje kr. dem. partija 1954 m. 
tepajėgė išrinkti du atstovus į fe
deracinį parlamentą, o 1962 m.
— jau 20 ir 2 gubernatorius. Pre
zidento Goulart vyriausybėje jie 
turėjo vieną ministerį. Bolivijoje 
kr. dem. partija dar maža, bet 
greit auga. Neseniai nuverstas 
prez. Victor Paz Estensoro yra 
pasakęs, kad ateityje Bolivijoje 
tebus 3 partijos: jo paties MNR
— tautinis revoliucinis sąjūdis, 
komunistų ir kr. demokratų.
; Didižausia įtaka Čilėje

Reikšmingiausias įvykis Pietų 
Amerikos kr .demokratų sąjūdžio 
istorijoje — tai dr. Eduardo Frei 
išrinkimas Čilės respublikos pre
zidentu, kuris 1964 m. lapkričio 
4 d. pradėjo valdyti Čilę. Per rin
kimus kr. dem. vadas dr. Eduardo 
Frei gavo 1.463.535 balsus, pro
komunistinis socialistas — “liau
dies fronto” kandidatas Jorge Al
lende — 975.690 ir konservaty
vaus pasitraukiančio prezidento 
Alessandri’o remiamas “continu- 
ismo” kandidatas Julio Duran — 
128.360 balsų. Rinkimuose daly
vavo per 2,5 mil. balsuotojų iš 6 
su viršum milijonų Čilės gyvento
jų. Per priešpaskutinius rinki
mus tas pats „liaudies fronto“ 
kandidatas Allende pralaimėjo 
38.000 balsų (tiek jam tetrūko iki 
laimėjimo), o 1964 m. — 487,635. 
Jei ne kr. demokratai su savo 
gan kairia socialinių reformų pro
grama, Allende traškinančia dau
guma būtų laimėjęs rinkimus 
prieš Alessandri’o “continuis- 
mo” kandidatą. Rinkimų kampa
nija vyko gan drastiškoje atmos
feroje, o pasibaigė mandagiu lai
mėtojo E. Frei atsišaukimu i tau
tą paklusti daugumos valiai.

Reformų sąjūdis
Čilės kr. dem. partija yra kai

resnė už V. Vokietijos — K. Ade- 
nauerto kr. demokratus. Ji savo 
skaičiumi maždaug prilygsta kai
riajam Italijos kr. dem. partijos 
sparnui su „apertura a sinistra” 
(veidu Į kairę), kuriam vadovauja 
dabartinis Italijos premjeras Al
do Moro. Ji savo reformų progra
mą remia enciklikomis „Rerum 
novarum“ ir “Quadragesimo an
no”. Jos narius cementuoja ne 
tiek religija, kiek stiprus įsitiki
nimas, jog socialinio gyvenimo 
pagerėjimas tegali būti pasiektas 
rimtomis socialinėmis ir ekono
minėmis reformomis, neišeinant 
iš demokratybės rėmų. Per rinki
mų kampaniją dr. E. Frei gar
siai pasakė: „Jei JAV nori išlai
kyti demokratiją P. Amerikoje, 
tai turi pasitikėti eiliniu žmo
gum, o ne augščiaūsia visuome-

ja.
Užsienio politika

Per rinkimus žadėjo neužmegz- 
ti diplomatinių santykių su Cast
ro Cuba, kuriuos jo pirmtakas bu
vo nutraukęs, bet pradėjęs valdyt 
kraštą pareiškė rūpinsis, kad 
Amerikos Valstybių Organizacija 
persvarstytų savo nutarimą dėl 
santykių nutraukimo su Kuba. 
Atrodo, kad jis daro kompromisą 
“liaudies frontui”, kuris turi stip
rią frakciją Čilės parlamente. 
Tarp kitko, Frei pasakė, kad ide
ologija ir pasaulėžiūra yra skir
tingi dalykai, pav., Vatikanas tu
ri sutartį ir palaiko diplomatinius 
santykius su ateistine Kubos vy
riausybe.

Literatūra ir vargšai

rodė, kad krikščioniškai demo
kratiškos reformos P. Amerikai 
reikalingos ir kad. žmonės' jų lau
kia. Sąjūdis už reformas efektin
giausiai prasidėjo Čilėje, kuri 
yra viena sveikiausių, demokra
tiškiausių ir kultūringiausių P. 
Amerikos respublikų. Gal kaip 
tik dėlto, kad Čilėje liaudies bal
sai reiškia daugiau, negu kito
se hemisferos respublikose. Čilė 
savo praeityje turėjo, palyginti, 
maža diktatorių; jos kariuomenė 
retai kada kišasi į valstybės admi
nistracijos reikalus. Čilės teisin
gumo organai padorūs, spauda 
laisva, Bažnyčia nevaržoma; anal
fabetizmas, palyginti, nėra dide
lis, socialinis draudimas platus. 
Čilės moterys, palyginti su kito
mis tos hemisferos moterimis, 
yra nepriklausomos ir procentiš
kai imant, jų daugiau dirba lais
vose profesijose, negu JA V-se. 
Čilėnai turi augšto lygio grožinę 
literatūrą, bet daug vargšų. 70% 
dirbamos žemės priklauso tik 4% 
gyventojų; tad žemės ūkio srityje 
perdaug proletariato (pig. prof. 
Jacques Lambert “Amerique La- 
tine. Structures sociales et insti
tutions politiques. Press universi- 
taire de France, 1963). Pastaruo
ju laiku Čilės ūkyje atsirado su
trikimų. Dar šio šimtmečio pra
džioje Čilė darė gerą pelną iš gu
ano. (Čilės salietros). Dar prieš 25 
m. eksportavo javus, o pr. metais 
turėjo importuoti javų net už $ 
100 mil. Pastaruoju 'metu Čilė 
daugiausia eksportuoja vari (ku
rio Čilėje yra 45% pasaulinio va
rio kiekio) už S 300 mil. per me
tus. Čilės skolos užsieniui yra di
džiulės: apie 1,5 bilijono dol. 
Valiuta krenta ir neskatina žmo
nes taupyti bei santaupas inves
tuoti. Kapitalas bėga į užsienį. 
Produkcijos augimas nedaug di
desnis už gyventojų prieauglį; 
ekonominė pažanga nedidelė, o iš 
to ir kyla Čilės socialiniai ir eko
nominiai skausmai. Reikia tikė
tis, kad Čilės demokratams pa
vyks tuos “skausmus” numalšin
ti ir pagydyti. Ir aplamai, jei kr. 
demokratai P. Amerikos nepagy- 
dys, tai jos vairas turės pereiti į 
kairiausių marksistų rankas. Ka
rinių juntu valdymas negali tęstis 
be galo; karinės juntos negali so
cialinių neteisybių Įamžinti...

Įgalindama išlaikyti mūsų pavida
lą. Gyvybė priklauso nuo pasto
vaus elementų perkeitimo; tačiau 
ne vien tik tie elementai persikei
čia, bet taip pat ir didesnė dalis 
ląstelių, sudarančių kūną, gimsta 
ir miršta. Kadangi senėjimo pro
cesas vystosi per visą mūsų gyve
nimą, labai suku tiksliai nusta
tyti senatvės pradžią.

Senėjimo ženklai
Kai po ilgo nesimatymo susitin

kame draugą ir jį sveikiname pa
stebėdami, kad esąs pasenęs, jau
čiame, kad draugas šią pastabą 
laiko nemalonia. Tačiau, jeigu 
žmogus yra susipažinęs su biolo
gija, žino, kad augalas, gyvulys ir 
žmogus nuo gimimo yra pajung
ti senėjimo procesui. Kam ši 
problema yra svetima, senėjimą 
parista iš išorinių ženklų, pvz. di
dėjančio odos raukšlėjimosi ir 
plaukų žilumo bei tam tikrų paki
timų akyse. Bet nevisada šitie 
ženklai yra patikimi. Visi žinome, 
kad yra, palyginti, jaunų ir veik
lių žmonių, teturinčių vos 30 ar 
40 metų ir jau pražilusių; taip pat 
žinome, kad odoje pastebimi 
ženklai, atsirandą jai netekus 
elastingumo, yra pripuolamos se
natvės apraiška. Vėjas ir gyveni
mas atvirame ore palieka mūsų 
kūno paviršiuje, ypač veide ir 
rankose, tariamą pasenimą. Tuo 
būdu kaimiečiai, žvejai ir jūrei
viai atrodo daug senesni nei iš 
tikrųjų yra. Neretai matome pa
senusius jaunuolius ir jaunai at
rodančius senius. Visi pakitimai 
vaikščiojime, laikysenoje, mimi
koje, kalboje ir rašysenoje, aiš
ku, priklauso nuo funkcinių, paki
timų, įvykusių dėl cheminių ar 
struktūrinių mūsų kūną sudaran
čių organų sutrikimo. Fiziologija 
moko, kad visi žmogaus organai 
per visą jo gyvenimą keičia savo 
sudėtines dalis, šis kitėjimo pro
cesas, vadinamas metabolizmu, 
yra pagrindinė gyvybės sąlyga. 
Tuo atžvilgiu mūsų organai ir au
diniai skirstomi į dvi grupes: 
greito metabolizmo, kurį prof. 
Buerger vadina takitrofais' (labai 
greit besimaitinančiais deguoniui 
ir lėto metabolizmo, kurį jis vadi
na braditrofiniais audiniais, nes 
jie maitinasi deguoniu iš lėto. Tai 
grupei priklauso smegenys, nervų 
audiniai ir raumenys.

Esminiai pakitimai
Tiek lėto, tiek greito metaboliz

mo audiniai per visą kūno gyveni
mą neišvengiamai pasikeičia. Es
miniai fiziniai pakitimai yra se
kantys: bėgant metams visi bradi- 
trofiniai audiniai netenka drėgnu
mo — pradeda džiūti. Jų sudėtis 
darosi tirštesnė ir padidėja al-

bumino kiekis. Audinių susitrau
kimas sukaupia nuosėdas. Jos bū
na organinės ir neorganinės. Or
ganines sudaro stearinas ir 
fosfatidas, o neorganines — kalci- 
jus, karbonatas ir p o t a Š as. I\j 
nuosėdų susikaupimo pasek oje 
audiniai sukietėja ir netenka elas
tingumo. šiam sukietėjimo proce
sui, kurį gydytojai vadina sklero
ze, pasiduoda mūsų akys ir gys
los. Pastarosios tartum iš ž a 1 i o 
stiebo pavirsta sausu šiaudu. To 
likimo neišvengia niekas. Metams 
bėgant, sukaikėjusios gyslos ver
čia širdį daug daugiau dirbti, o 
tai sukelia širdies raumenų išsi
plėtimą. Taip pat ir širdis-p as i- 
duoda cheminei biomorfozei; 
žmogus pvz. gali valgyti veršiuko 
šird|, bet negali valgyti karvės 
širdies, nes ji perdaug kieta.

Sulaukus g i 1 i os senatvės, šir
dies veikla neišvengiamai nusilps
ta, nes padidėja jos darbas dėl vis 
augančio sukietėjusių gyslų pasi
priešinimo. Laikui bėgant, svei
kas žmogus pasiekia fiziologinio 
širdies gedimo ribos, kurią rodo 
senių pavargimas lipant laiptais 
ar kopiant šlaitu.

Tarpstuburkaulinės plokštelės, 
kurios atlieka elastinių buferių 
stuburkauliuose vaidmenį, ilgai
niui irgi praranda savo elastingu
mą. Tos plokštelės supliuška, stu
buras susitraukia, ir žmogaus ūgis 
sumažėja.

Taip pat ir žmogaus kvėpavimo 
organai ilgainiui sutrinka. Mūsų 
plaučiai pajėgia Įtraukti orą, o 
paskui jį išstumti. Tas pajėgumas 
priklauso ne vien nuo žmogaus 
amžiaus, bet taip pat ir nuo jo 
ūgio, svorio ir lyties. Plaučių pa
jėgumas įkvėpti orą pasiekia savo 
pilnatį žmogaus trečiame dešimt
metyje. žmogui, sulaukusiam 60 
metų, tas pajėgumas jau yra su
mažėjęs per pusę, šitie plaučių 
pakitimai rodo, kodėl plaučių li
gos seniams daug pavojingesnės 
nei jauniems.

Smegenys ir nervai
Pastaraisiais metais profesorius 

Buergeris daug laiko pašventė 
nervų sistemos tyrimams ir priė
jo išvados, kad smegenys ir peri
feriniai nervai irgi paklusta bio- 
morfozės dėsniams ir neišvengia
miems senatvės sutrikimams. 
Įprasta manyti, kad smegenys yra 
pastovių ląstelių organas. Tačiau 
visiems žinoma, kad pirmoji pa- 
senimo apraiška, ypač tarp proti
nių darbininkų, yra atminties su
silpnėjimas. Pavyzdžiui, garsusis 
Linnėjas, sulaukęs 60 metų, 
užmiršo savo vardą. Smegenų 
nervinės ląstelės, pasiekusios su
brendimo, nebegali plėstis nei at
sinaujinti. Tiio pagrindu joms bu
vo priskirta būdinga pastovumo 
savybė. Tačiau nepaisant to taria
mo ląstelių pastovumo, žmogaus 
smegenys yra veikiami ir senat
vės fiziologinio nusilpimo. Tas at
rofijos procesas pasireiškia lėtu 
smegeninių audinių išsigimimu. 
Metams bėgant, žmogaus smege
nys netenka 100 gr. svorio.

Naujieji tyrimai rodo, kad taip 
pat ir žmogaus smegenys turi pa
siduoti biomorfozei, t. y. medžia
giniams sutrikimams, kurie gyve
nimo eigoje pakeičia jų sudėtį bei 
funkcijas. Prof. Buergerio many-

trofos ar ligos, bet dėl savo šir
dies ar smegenų išsisėmimo, 
šiaip ar taip, atrodo, kad žmogaus 
fiziologinė mirtis turi savo pra-

Otava. — Arthur Laing, Kana
dos šiaurinių sričių ministeris, 
pranešė, kad Baffin saloje yra su
rasti didžiuliai geležies rūdos 
klodai.

Vaistus galvos plaukams atau
ginti gamina Cicero mieste JIB 
Įmonė, kurios savininkas yra Jur
gis Breivė. Įmonė veikia jau apie 
12 metų ir, kaip tvirtina Įvairūs 
klientai, JIB vaistai daug kam 
yra padėję. Smulkiau žiūr. skel
bime. Sklb.

Vašingtonas. — Padėkos Diena 
JAV pradėta švęsti nuo 1812 m.

Cicero, Illinois 606501437 So. 49th

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. J. Gryczewskio 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Regist. Wash., D. C. Įrašyti vaistų katei. RED-BLUE- 
BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš J.A.V., Kanados ir iš Europos 
valstybių klijentų daug padėkos laiškų už gerą JIB vaistų veikimą.

JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30, jei COD, dar 
50 c. Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite taojau.

JIB VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS, 
ir DRUG STORE, 5000 West 16th Street, CICERO, ILL. 60650

OS
■ •. s •

Nenusiminkite, ir senatvė turi savo džiaugsmų

Iš to viso seka išvada, kad ne 
tik lėto metabolizmo audiniai pa
siduoda neišvengiamiems susenė- 
jimo sutrikimam, bet taip pat ir 
kūno ląstelės. Jos nuolat miršta 
ir gimsta. Juo greičiau tas proce
sas vyksta, juo žmogus yra jau
nesnis ir atbulai.

Kiti organai
Taip pat gyvenimo eigoje kei

čiasi odos, kepenų, inkstų ir virš
kinimo organų ląstelės ir sudaro 
vieną pagrindinių žmogaus kūno 
pasenimo procesų. Pagal tai, kaip 
laikas bėga, ląstelių pakitimas da
rosi vis lėtesnis ir tai paaiškina 
kodėl užgijimas ir susidarymas 
naujų kraujo ląstelių yra daug 
sunkesnis senyvam amžiuje. Yra 
pastebėta, kad mūsų gyvenimo ei
goje padidėja skaičius senų krau
jo ląstelių, kurios cirkuliuoja mū
sų gyslose.

Gyvenimo eigoje sumažėja re
gėjimas ir klausa. Pvz., seniai jau 
nebegirdi svirplio čirškimo, kurį 
taip puikiai girdime jaunystėje. 
Žmogaus balsas pradeda šlubuo
ti pirmiausia pas sopranus, o vė
liausiai pas bošus. Nervu raurne* 
nų aparatas, taip reikalingas 
skambinti pianinu, atrodo, veikia 
be sutrikimų dar ir gilioje senat
vėje, tuo tarpu kai sugebėjimas 
groti pučiamaisiais, kuris priklau
so nuo alsavimo, žymiai sumažėja 
apie 50 metus, atseit, pagal tai, 
kaip susilpnėja plaučiai.

Greito metabolizmo audiniai, 
pirmoje eilėje raumenys, sens
tant ryškiai praranda savo jėgą. 
Sporto statistika tai patvirtina. 
Metams bėgant, raumenys neten
ka savo elastingumo. Tai mato
me iš senių vaikščiojimo, alsavi
mo ir greito pavargimo. Tuo įsiti
kiname matydami šokant jaunus 
ir senus. Pirmieji šoka švelniai, 
pagal melodijos ritmą, tuo tarpu 
judesiai pagyvenusių vyrų, kurie 
šoka atlikdami savo pareigą, yra 
mažiau lankstūs.

Švelnūs raumenų judesiai, ku
rių reikalauja rašymas, taip pat 
pakinta. Kampuota ir smulki se
nių rašysena ryškiai skiriasi nuo 
savo jėgų pilnumoje esančio žmo
gaus.

Daugiausia lemia tėvai
Nors biomorfozė veikia mūsų 

organus bei jų funkcijas, sunku 
nurodyti laiką kada prasideda vi
si tie pakitimai, nes kiekvienas 
žmogus sudaro ypatingą atvejį. 
Tyrimai rodo, kad šio proceso ei
gą nulemia mūsų tėvai, o ne ap
linkybės. Statistika rodo, kad yra 
šeimų, susilaukiančių gilios se
natvės per ištisas kartas. Tačiau 
tai nereiškia, kad aplinkybės ne
gali įtaigoti to proceso pagreiti
nimo. Dar iškalbingesnė yra gy
vybės draudimo bendrovių statis
tika, iš kurios matome, kad meta
bolizmas labai įvairuoja pagal 
profesijas. Pavyzdžiui, žemiausias 
mirtingumas pastebimas pas dva
sininkus, tuo tarpu viešbutinin- 
kai, tarnai ir puodžiai miršta ne
palyginamai greičiau. Gydytojai 
stovi tarp tų dviejų profesinių 
grupių.

Gyvenimo prailginimas
Labai daug buvo mąstyta ir ra

šyta, kaip prailginti žmogaus gy
venimą. žmonės įieško būdų jį 
prailginti ar atsijauninti. Iš to 
kas čia buvo pasakyta, manau, 
yra aišku, kad negalima pasiekti 
tikro atsijauninimo, kuris, be to, 
būtų priešingas prigimčiai. Visai 
kitas dalykas yra siekti žmogaus 
gyvenimo prailginimo. Ir tai kaip 
tik ir yra daroma. Visiems žino
ma, sako prof. Buergeris, kad vi
dutiniškai imant, vokietis gyveno 
40 metų. Moderni statistika rodo, 
kad šiandieną beveik visose civi
lizuotose šalyse žmogus vidutiniš
kai susilaukia daugiau kaip 60 
metų. Taip pat žinoma, kad šiuo 
metu pasaulyje gyvena daugiau 
kaip 150 mil. žmonių, peržengu
sių 65 m. slenkstį. Šio fakto, sta
tistikos patvirtinto, svarbą visose 
socialinėse srityse reikia ypatin
gai pabrėžti. Jaunuomenė kaskar- 
tą turi daugiau dirbti, kad galėtų 
aprūpinti senius. Pvz. Anglijoje 
6 jaunuoliai dirba, išlaiko ir mai
tina vieną virš 65 m. turinti pen
sininką. Ši būklė civilizuotose ša
lyse darosi nebepakenčiama. To 
nepaprasto susenėjimo priežastys 
randamos higienos priemonėse, 
kurių laikosi visos pažangios tau
tos. Kova prieš epidemijas, kūdi
kių mirtingumą sėkmingai veda
ma moderniais būdais. Atsiliku
siose šalyse blogi derliai, sausros, 
potvyniai ir epidemijos savotiš
kai reguliuoja gyventojų daugė
jimą ir neleidžia žmonėms pasiek
ti senyvo amžiaus. Vienintelė iš
eitis, norint išvengti spartaus gy
ventojų daugėjimo blogybių — 
stengimasis prailginti žmonių 
darbingumą. Reikia rūpintis, kad 
seniai nesudarytų naštos visuo
menei, bet perduotų sekančiom

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULATTIS

ILGAS KALĖDŲ SAVAITGALIS 
Čikagoje praėjo ne vien tik šeimyniš
kų susitikimų bei puotų ženkle, bet 
ir gyvos lietuviškos veiklos atmosfero
je. Kalėdų antrąją dieną įvyko naujo 
lietuvių dramos ir baleto teatro atida
rymas tam reikalui specialiai įrengto
je salėje Marquette Parko rajone. Šį 
kartą suvaidintas K. Ostrausko veika
las “Gyveno kartą senelis ir senelė”, 
kuris, kaip ir ankstesnieji šio auto
riaus kūriniai, pasirodė esąs gana mo
dernus, publikai sunkiai įkandamas. 
Publikoje jis sukėlė įvairių nuomonių.

Vaidino 3 asmenys: Nijolė Martinai
tytė (ji taip pat ir režisavo), Jonas 
Kelečius ir Rimvydas Cinką. Baletinę 
dalį atliko nelietuviai šokėjai profesi- 
jonalai. čia irgi prisistatyta su moder
niuoju baletu, kuriam, deja, žiūrovų 
lietuvių tarpe irgi nėra daug. Ateityje 
į šio teatro sceną žadama išvesti ir 
lietuvius baletininkus.

Programa buvo rimta. Teatro savi
ninkai Arnoldas ir Gražina Giedraičiai 
vargu ar beturės tokį pasisekimą, ko
kį spėjo įgyti linksmojo “Antrojo kai
mo” kolektyvas.• • •

JAUNIMO CENTRE gruodžio 27 d. 
čikagiečiai turėjo progą išgirsti garsė
jančią mokslininkę dr. Mariją Gim
butienę. Ji, pakviesta Santaros-Šviesos 
organizacijos, kalbėjo tema “Europos 
civilizacijos pradžia”. Paskaita klau
syta gausoko būrio lietuvių, susilaukė 
užtarnauto dėmesio. Garsioji amerikie
čių Praeger’io knygų leidykla yra ne
seniai išleidusi paskaitininkės knygą 
“The Balts”, kuri susilaukė mokslinio 
pripažinimo.

Dr. M. Gimbutienės moksliniais 
straipsniais naudojasi įvairių kraštų 
mokslininkai. Jos rašinius net cituo
ja Maskvoje išeina žurnalai, tuo tar
pu kai okup. Lietuvoje jos pavardė 
nėra minima, nors jos mintimis ir ten 
yra naudojamasi.

Dr. M. Gimbutienė dėsto lietuvių k. 
Kalifornijos valst. un-te Los Angeles 
mieste. Lietuvių k. pas dr. Gimbutie
nę studijuoja ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai, kurių dalis jau yra pasie
kę neblogų rezultatų šioje srityje.• • •

POETO VYTAUTO MAČERNIO 20 
metų mirties sukakties paminėjimas

kartom savo įgytą patyrimą, lai
mėtą ilgu gyvenimu atitinkamose 
profesijose. Seniai turi būti mo
kytojais, savo žinojimu pagelbin- 
čiais jaunuomenei. Be abejonės, 
nors ir sveikiausias žmogus, ne
tenka dalies savo fizinių galių. 
Tačiau senas mokytojas išlaiko 
patyrimą, įgytą per ilgą veiklų 
gyvenimą. Kaikurios valstybės 
jau pradėjo rūpintis senius il
giau laikyti darbe.

Prof. Buergerio manymu, ne 
tiek svarbu gyvenimo ilgumas, 
kiek jo teigiamas ir našus turi
nys. Reikia tvarkingai gyventi, 
neužmirštant pakitimų, kuriuos 
mūsų kūnas patiria besendamas.

irgi buvo surengtas gruodžio 27 d. Jį 
suorganizavo jaunųjų šatrijiečių būre
lis “Draugo” patalpose. Paskaitą skai
tė buvęs V. Mačernio draugas poetas 
K. Bradūnas. V. Mačernio eilėraščius 
skaitė K. Veselka ir L. Barauskas. 
Publika taip pat galėjo apžiūrėti Ma
černio kūrybos (leidinių, rankraščių, 
nuotraukų) parodėlę. 
• • •

ŠV. ANTANO PAR. MOKYKLOS 
Ciceroje lituanistinės klasės tėvų ko
mitetas surengė tradicinę Kalėdų eg
lutę su programa. Mokiniai suvaidino 
vieną trumpą vaizdelį, deklamavo ei
lėraščius, dainavo, susitiko su Kalėdų 
seneliu, kuris visus apdovanojo, žiū
rovu, kurių buvo apie 200, tarpe buvo 
ir Šv. Antano par. klebonas mons. Ig
nas Albavičius. Jis savo žodyje pasvei
kino susirinkusiuosius, padėkojo pro
gramos rengėjams, o ypatingai litua
nistinės klasės vedėjui J. Kreivėnui. 
• • •

“CHICAGO TRIBUNE” dienraštis 
gruodžio 26 d. laidoje plačiai aprašė 
buvusios Sibiro kankinės Stefanijos 
Rūkienės atvykimą Amerikon pas sa
vo vyrą Konstantiną ir dukrą Nijolę. 
Laikraštyje buvo iškelti būdingesnieji 
Stefanijos pergyvenimų momentai ir 
jos džiaugsmo valandos atvykus pas 
artimuosius. Jausmingai nupasakotas 
laimingos šeimos susitikimas po 23 
m. nesimatymo. Tai įvyko Kalėdų pir
mąją dieną Kennedy International 
aerodrome, kai Rūkienė pirmą kartą 
atsistojo ant Amerikos žemės. Viešnia 
su savo vyru ir 26 m. dukra Nijole, 
Arizonos un-to dėstytoja, iš Niujorko 
išvyko į savo namus Hartforde, Conn. 
• • •

ŠVENTIŠKĄ NUOTAIKĄ sudrums
tė liūdna žinia apie “Margučio” radijo 
programos ir to paties vardo žurnalo 
savininkės LILIJOS VANAGAITIE- 
NĖS ir programos pranešėjo bei žur
nalo redaktoriaus ALGIMANTO MAC
KAUS žuvimą.

Vanagaitienė, 65 m. mažiaus, ir Mac
kus, 34, buvo užmušti grįžtant į namus 
po radijo programos gruodžio 28 d. 
vakare. Jie baigę ‘Margučio” progra
mą, duodamą iš WTAQ stoties La 
Grange miestelyje (į vakarus nuo Či
kagos), važiavo Čikagos linkui ir čia 
į jų automobilį smogė tiesiai prieš 
juos važiavusi 28 m. amžiaus moteris 
Helen Korccak iš Lockporto, Hl. ši mo
teris, kuri yra kaltinama beatodairiš
ku važiavimu ir turėjimu atkimštoj 
bonkoj svaiginamų gėrimų, nuvežta 
kritiškoje padėtyje ligoninėn.

L. Vanagaitienė po savo vyro Anta
no mirties vadovavo “Margučio” veik
lai, o taip pat prisidėjo ir prie kitų 
lietuviškų darbų. A. Mackus veikė ke
liose lietuviškose organizacijose, rašė 
eiles, publicistiką. Yra išleidęs (vieną 
A. Pagėgio slapyvardžiu) kelias poe
zijos knygas.

Šios mirtys padidino apie „Margu
tį” susibūrusių žmonių praretėjimą. 
Per 5 su viršum metų mirė: adv. A. 
Olis, dr. Br. Dirmeikis, K. Deveikis, 
L. Vanagaitienė ir A. Mackus.

SUPERTEST
SERVICE STATION
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kvalifikuotas auto mechanikas
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Okupuotoje Lietuvoje dail. A. Kučas nupiešė iliustracijas ra
šytojos Žemaitės “Marčiai”, kuri bus naujai išleista 120 metų 

gimimo sukakties proga

Knygos apie prezid. Kennedy nužudymą
Dar Amerikos gyvenime tur

būt nėra buvę tokio atsitikimo: 
net 5 leidyklos maždaug tuo pa
čiu metu per nepaprastai trumpą 
laiką išleido knygas apie tą patį 
dalyką.

Šios knygos — Warren komisi
jos pranešimas apie prez. Ken
nedy nužudymą sukėlė nemažą 
sensaciją Amerikos ir kitų kraštų 
gyventojų tarpe, todėl nenuosta
bu, jog leidėjai norėjo pasinau
doti tokiu susidomėjimu.

Pirmoji šį leidinį, gerokai su- 
trumpintoje formoje, išleido Pop
ular Library leidykla rugsėjo 27 
d. Jis buvo suredaguotas ir išleis
tas per 45 valandas ir 40 min. 
Tai, galima sakyti, rekordas kny
gų leidime, žinant, jog, paprastai, 
knygą išleisti trunka apie pusę 
metų. Minkštais viršeliais šios lei
dyklos knyga kainavo 75 et.

Rugsėjo 30 d. pasirodė Bantam 
Books leidyklos išleista knyga, 
kiek didesnė, 800 psl., irgi minkš
tais viršeliais, ir pardavinėjama 
po $1. Šios 'knygos pirmieji eg
zemplioriai oro keliu .tuoj buvo 
išsiųsti užsienin: į Londoną, Mel

burną, Tokijo ir kt.
Doubleday leidykla pirmoji iš

leido šį Warreno komisijos prane
šimą kietais viršeliais. Knyga par
davinėjama po $4.95. Pirmieji 
egzemplioriai išėjo spalio 12 dv

Netrukus po to — spalio 19 d. 
išėjo McGraw - Hill leidyklos lei
dinys. Tai, iš tikrųjų, tas pats 
Bąntam leidyklos išleistas teks
tas, tik su kietais viršeliais. Jis 
pardavinėjamas po $3.95.

Warreno komisijos pranešimą 
išleido ir Associated Press bend
rovė. Jos leidinys turi tik 400 
psl., tačiau naudojamas smulkus 
šriftas, taip kad telpa maždaug 
tiek pat medžiagos, kiek ir kituo
se leidiniuose apie šį dalyką.

Pagaliau pranešimą išspausdi
no ir valdžios spaudos biuras — 
Government Printing Office. Jo 
knygos pardavinėjamos tik užsa
kymais per paštą. Kaina — $3.25 
kietais viršeliais, $2.50 — minkš
tais.

Iš viso šio Warreno komisijos 
pranešimo knygų iki šiol yra iš
leista apie 2 milijonai minkštais

Alės Rūtos vardas mūsų litera- 
tūronįrašytas jos gausių romanų 
vardais, turtingomis jų turinio 
spalvomis. Kaikurie jos veikalai 
premijomis atžymėti. Tačiau A. 
Rūta ne tik pasakotoja. Pirmoji 
jos kūrybos knyga — “Be tavęs” 
— buvo eilėraščių rinkinys. Štai 
ir dabar po ranka turime naują 
rinkinį — “Gyvenimo lašai”.

Knyga paskirstyta į tris sky
rius, iš viso 48 eilėraščius. Jų vi
sų turinį ir nuotaikas autorė ga
na suglaustai išsako paskutinia
me eilėraštyje. Gyvenimas — ėji
mas per Viešpaties duotą dieną:

Stebiu save dienų 
ir žodžių bangose...

■ ■■ .   l--r-------------------- — —

Ir širdimi ir lūpomis dėkoju
už žmogaus žaislus, 

už mintį, kančią, meilę
ir už Amžinybės viziją (58).

Ta amžinybės vizija duoda poetei 
jėgų eiti šviesiu ir aptemusiu gy
venimo keliu pakelta galva, be 
nusiminimo, su šviesia viltimi. 
Tai kas, kad taip dažnai, net ir 
gražiausioje šventėje:

Prie džiaugsmo prisiglaudus 
melancholija 

į širdį atvirą įpuolė (25).
Kai tikima “skausmo spindesiu 
visų tikėjimų viršūnėj, kuris mus, 
paklydusius, į versmę Amžino
sios tiesos nuves” (50), tai toks 
tikėjimas ir kančių dykumas pa
verčia oazėmis su "drungnais vė
jais (21). Tamsa, naktis, kančia, 
praradimai — neamžini. Sudyla 
akmenys, užpusto vėjai pėdas, o 
naktis prisisotins mirštančių va
landų krauju ir praeis (13). Am
žinasis dinamikos dėsnis, apie 
kuij jau labai seniai dainavo Ho
racijus, verčia perdaug nepamil
ti nei džiaugsmo, nei dejuoti dėl 
skausmo:

Neverta įtikėti lietui rudeniniam, 
nei saulės jaunam skaistumui: 
Nes pavasariai,

nei kūkčiojantys lietūs 
ne amžini, nors amžinai

kartojasi (27).
Susidaro įspūdis, kad poezijos 

rinkinys susirinko per daugelį 
metų, keičiantis įvykiams, nuotai
koms, amžiui. Tur būt dėlto jun
tamas nevienodumas eilėdaroje, 
stiliuje, išbaigime. Greta tiesiogi
nio pasisakymo taisyklingai suri
muotų posmų, loginio plano, turi
me ir "palaidų, migloto vaizdo, bet

PR. NAUJOKAITIS

gilesnės simbolikos eilėraščių. Ir 
motyvų atžvilgiu juntamas tarpas: 
nuo tėvynės praradimo iki mo
derniojo žmogaus tragikos. Atro
do, kad atsipalaidavimas nuo 
įprastinių formų autorės kūrybai 
yra gaivinantis vėjas.

Savo poezijoj A. Rūta jieško sa
vito žodžio. Surastas žodis yra 
brangesnis už draugus, deiman
tus, saulę (44). Tą žodį dažnai ji 
randa: nenudėvėtą, subtilų, pilną 
minties ar jausmo:

Vestuvių muzika primena 
ir paskutiniąją giesmę, 
kurią, kaip dovaną, priimam, 
kai visa turėta paliekame (28).

Pasilikom vieni: 
žemė, aš ir naktis. 
Tyluma, tuštuma 
Mano žingsnius skaitys... (36)

Muzika — kaip gyvenimas — 
nuaidi ir nutilsią (43).

Gyvenimas toks menkas,
tik akimirka, 

o jo tveries, lyg amžino.
Svajoji didžią idealų saulę siekti 
ir nepasiekęs —

ją pats sumažini (45).
Aforizmų mėgėjai galėtų dau

giau panašių prisirinkti.
Tenka išgirsti priekaištų, kad 

poezija tolstanti nuo gyvenimo, ir

dėlto jos mėgėjų ratas mažėja 
Nesiginčysim, kiek yra tiesos tuo
se priekaištuose, tik patarsime 
pasiskaityti A. Rūtos eilėraštį: 
Tėviškė mano vaikams. Tai ne 
graudžios gražbylystės žodžiai, o 
realybė:

Tėviškė — žodis 
kasdieną kartotas, — 

virto bespalviu žaislu 
mano kūdikiui, 

nutolstančiais triukšmo
tvane šnabždesiais.

Gėlo tėviškės vandenio neparagavę 
ant sukepusių lūpų, pečių 

prakaite sūriam nesuvilgę, 
mano gražūs vaikai 

nepažįsta kartumo 
srovės ašarų. Ir jų tėviškė, 
tartum žaislas nublukęs, 
kitais — blizgančiais — užverstas, 
liūdi kampe (19).

Nors Alės Rūtos kūrybos svo
ris ir laimėjimai pasilieka jos di
džiosiose pasakojimų knygose, 
bet ir poezijos kelyje jos žodis nė
ra tuščias. Prie išskirtinų norėtu
me paminėti eilėraščius: Motinos 
žiedas, Tėviškė mano vaikams, 
Mergaitė, Ruduo, Sapnuojantis 
akmuo, Žmogus ir daiktas, Mo
tinai.

Alė Rūta, GYVENIMO LAŠAI.

U KULTflfflEJE VEIKLOJE

Eilėraščiai, Nida, 1964, 64 psl., 
kaina nepažymėta.

NUŠVITĘ LIETUVOS PEISAŽAI
Mėgėjo žvilgsnis į dail. A. Rūkštelės kūrybą Ročesteryje

J. JURKUS

PAPILDOMI 500 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO
Mums malonu viešai pranešti, kad mūsų 1.000 kalėdiniu siuntiniu 

be uždarbio buvo išparduoti ir išsiųsti. Daugelis mūsų klientų, kūne 
nespėjo laiku užsisakyti mūsų KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDAR
BIO, o taip pat daugelis kitų lietuvių dar klausia ir teiraujasi, kaip 
čia bus su jais, dėl to mes nusprendėm sudaryti dar PAPILDOMUS 
500 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO, kurie bus paskutiniai.

Šiais metais medžiagos irgi parinktos GAMINTOS ANGLIJOJE.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 1, kurį sudaro:

4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškai eilutei ar suknelei ir si
jonui, rojai, žalios ar vyno spalvos;

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
1 didelė spalvota šilkinė skarelė;
1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų S50. MŪSŲ KALĖDINĖ 
KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI JAV $29.00, Kanados $31.25, 
įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 2 (dvigubas siuntinys nr. 1), kuri sudaro:

8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškoms eilutėms arba 2 sukne
lėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar vyno spalvos;

6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
2 didelės spalvotos šilkinės skarelės;
2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių.

MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI JAV 
$49.00, Kanados $52.90, įskaitant visus mokesčius. Sutaupoma $9.00. 
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 3, kuri sudaro:

314 jardų gabardino ar flanelės vyriškai ar moteriškai eilutei, tam
siai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos;

3 jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam ar 2 vaikiškiems 
apsiaustams, tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranugario, pilkos ar 
rudos spalvos;

4 jardai plaunamo aksomo moteriškai eilutei ar suknelei ir sijonui, 
vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos

4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, sukne
lėms, sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, rudos 
ar pilkos spalvos.

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95. MŪSŲ KALĖDINĖ 

KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI JAV $55.00, Kanados $59.40, 
įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS nr. 4, kurį sudaro:

6% jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškoms ar moteriškoms eilu
tėms, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos;

8 jardai afgalino 2 moteriškoms eilutėms arba 2 suknelėms ir 2 si
jonams, rojai, žalios ar vyno spalvos;

8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškoms eilutėms arba 2 suknelėms 
ir 2 sijonams, vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos;

4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, sukne
lėms, sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, rudos 
ar pilkos spalvos;

3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140. MŪSŲ KALĖDINĖ 

KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI JAV $75.00, Kanados $81.00, 
įskaitant visus mokesčius.

Kaip ir visada, mūsų KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO ga
li užsisakyti kiekvienas lietuvis, vistiek, ar jis būtų mūsų klientas, ar 
kurios nors kitos firmos. Norėdami duoti visiems VIENODAS GALI
MYBES, mes nusprendėme apriboti užsakymus — TI PO VIENĄ SIUN
TINĮ KIEKVIENAM. KAD NESIJAUSTUMĖTE NUSIVYLĘ, UŽSAKY
MUS PRAŠOM SIŲSTI TUOJAU.

Priimsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės užsitikrinti mūsiškį 
KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO 6 savaitėms, arba po $5.00 už
stato iš tų, kurie norės užsitikrinti betkurį siuntinį iki 4 mėnesių.

Taip pat to laikotarpio metu, jeigu norėsite, galėsite atsisakyti siun
tinio, grąžinsime užstatą.

Norėdama išreikšti savo padėką klientams už mums teiktąją para
mą, LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ nusprendė prie kiekvieno už
sakytojo kalėdinio siuntinio nr. 3 ar nr. 4 NEMOKAMAI PRIDĖTI po 
medžiagos atkarpą žieminiam sijonui ar porai kelnių.

Pareikalavus, nemokamai ORO PAŠTU siunčiame į betkurią pasau
lio šlaį medžiagų pavyzdžius.
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasių

sime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėlto ga

vėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

Visiems savo klientams linkime LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
LITHUANIAN TRADING COMPANY
341 LADBR0KE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND

viršeliais ir 800.000—kietais. Šis 
skaičius gali padvigubėti.

Šimtai žmonių dirbo dieną ir 
naktį, norėdami "galimai greičiau 
į viešumą išleisti Warreno komi
sijos pranešimą, kuris įnešė šiek 
tiek šviesos į šiaipjau gerokai ne
aiškias aplinkybes, privedusias 
prie prez. Kennedy ir jo įtariamo 
žudiko Osvaldo nužudymo.

Edv. šulaitis
PADIDĖJO MOKINIŲ 

SKAIČIUS
Lietuvių saleziečių gimnazijos 

dir. kun. Pr. Gavėnas specialiu 
laišku sveikina liet, jaunimo bi
čiulius Kanadoje, JAV ir kituose 
kraštuose ir rašo:

“Įstaigoj auklėtinių skaičius 
šiemet žymiai padidėjęs. Daugiau 
jaunimo — daugiau ir džiaugsmo. 
Daugiau ir vilties. Betgi daugiau 
ir darbo bei rūpesčių. Tad iš 
anksto nuoširdus ačiū* kanadiš- 
kam Kalėdų seneliui už jo malo
nų žvilgsni Italijos liet, jaunimo 
pusėn ... ir už jo duosnią ranką. 
Jaunimui dovana gali būti ne tik 
kepalas duonos kanadiško ar 
amerikoniško dolerio formoj, o ir 
kultūrinis pyragas — lietuviška 
knyga, liet, plokštelė (su dainom 
ar meniškai įkalbėtu literatūriniu 
tekstu), tautinė juosta ar kakla- 
raišis, moksleivių skaityklai liet, 
laikraščio ar žurnalo prenumera
ta ir pan.”

Paramą saleziečių gimnazijai 
siųsti: Rev. Pr. Gavėnas, Istituto 
Salesiano Lituano, Castelnuovo 
Don Bosco (Asti), Italy.
15 M. KULTŪRINEI ĮSTAIGAI

Šiemet sukako 15 m., kaip įkur
ta ELI — Europos Lietuvių In
formacija. ELI veikla pradėta 
1949 m. Tuo laiku atgaivinto žur
nalo “Į Laisvę” redakcijoje ir 
drauge LF Bičiulių vadovybėje 
kilo mintis bendradarbiavimą 
spaudoje vykdyti organizuotai. 
Tam tikslui buvo įkurta speciali 
informacinė tarnyba. Dėl emigra
cijos ELI veikla nuo 1951 m. bu
vo prisilpusi, bet 1954 m. Euro
pos LF Bičiulių konferencijoje 
Ludwigshafene ELI tarnyba vėl 
buvo atgaivinta.

Pradžioje ELI ribojosi parem
dama tik 5 laikraščius, bet po 
jos atgaivinimo, t.y. per pastarą
ją dešimtį metų, ELI veikla stip
riai išplėsta. Iki šiol ja pasinau
dojo jau apie 20 lietuviškų laik
raščių bei žurnalų laisvajame pa
saulyje, taip pat ir liet, radijo va
landėlės, ypač Vatikane ir Mad-

Gražų dėmesį lietuvių dailinin
kų darbams parodė Ročesterio, 
N.Y., lietuviai. 1964. XI. 28-29 
LB vietos apyl. valdyba surengė 
dail. A. Rūkštelės'darbų parodą, 
kurią atidarė LB vietos "valdybos 
pirm. K. Sabalis. Dail. A. Rūkšte- 
lė savo kalboje pastebėjo, kad re
alizmas yra puolamas daugumos 
modernistų. Esą realistai neina su 
šių laikų dvasia; vykstąs “smege
nų plovimas” .ir mene ... Kūry
ba", pasak jo, eina iš tikėjimo. 
“Aš tikiu į meną ir tik juo gyve
nu 30 metų... Kas ta šių laikų 
dvasia, nė vienas tų abstraktinio 
meno atstovų negali paaiškinti... 
Abstraktizmas — tuštuma mene. 
Kultūrinis . gyvenimas smunka 
XX-me amžiuje. Realistai liko nu
stelbti, nes jie nešaukia, nerėkia. 
Šiame šimtmety pasireiškė net 
keliasdešimt įvairių vad. moder
naus meno srovių." Dauguma jų 
spėjo išnykti. Abstraktizmas — 
paskutinis jų reiškinys ... Ab
straktizmas, tiek daug dulkių su
kėlęs, išnyks. Mat, nei gamta," nei 
pats žmogus nemėgsta tuštumos. 
Jieškokite vertybių, kurias pro 
dulkes galite pamatyti. Europoje 
jau grįžta realizmas, tik mūsų 
spauda mažai apie tai rašo”, — 
baigė savo žodį dailininkas. Per 
WHEC radijo liet, pusvalandį pa
rodos metu jis pasidžiaugė Ro
česterio lietuvių parodytu dėme
siu jo darbams." Šis ryšis kūrėjui 
su visuomene reikalingas, čia jis 
pareiškė, kad abstraktinis menas 
visai eliminavęs, išskyręs eilinį 
žmogų, kaip menininko inspirato
rių. Abstraktizmas atsisakąs žmo
gaus, kaip svarbiausio faktoriaus. 
Pranešėjo St. Ilgūno užklaustas 
apie M. K. Čiurlionį, pažymėjo, 
kad yra klaida Čiurlionį laikyti 
abstraktistu. Čiurlionis nesąs su
kūręs nė vieno abstraktinio pa
veikslo. Jis buvęs didelis minty- 
tojas, kūręs realistinį simboliz
mą; vėliau perėjęs į muzikinę sfe
rą, spalvomis išreiškęs muzikinę 
dvasią ant drobės. Kalbėdamas 
apie didžiuosius menininkus, pa
stebėjo, kad jie pirmiausia pagar
sėję savo tautiečių tarpe. Mūsų 
gi menininkų bandymas išplauk
ti į plačiuosius vandenis, aplen
kiant savuosius, esanti klaida.

Dail. A. Rūkštelė liko ištikimas 
savo realizmui. Lietuviškas gam
tovaizdis, dominavęs parodoje, 
lankytojams buvo ypač arti šir
dies. Jis nesistengia pralenkti sa
vojo laikotarpio ar grįžti toli į 
praeitį. Jis, kaip ir daugelis žy
mių' šio žanro dailininkų, jieško 
temų savo kūrybai šių dienų ak
tualijose. Jis skiria ypatingą dė
mesį žmogui su jo džiaugsmais ir 
rūpesčiais bei įvairiais pergyve
nimais.

Dail. A. Rūkštelė vykusiai per
duoda ne tik pačią Lietuvos gam
tą, bet ir jos dvasią. Puikiai pa
gautos gamtos nuotaikos, kur aiš
kiai įžiūrimas stiprus dvasinis 
momentas, ryškus jo paties išgy
ventas sentimentas. Dail. A. 
Rūkštelės Lietuva — tai vienas 
ištisas sekmadienis. Jis išsivežė 
gyvus tėvynės laukų vaizdus, ku
riuos tebemato šviesius ir gražius 
savo prisiminimuose. Ir tokią ide-

alią Lietuvą, kaip savo mylimąją, 
vaizduoja jis drobėje.

Visuose jo kūriniuose ryški 
klasikinė mokykla, neatlaidžiai 
reikalaujanti iš dailininko geros 
technikos.

Dail. A. Rūkštelę tenka laikyti 
labai plačios spalvinės skalės dai
lininku, turinčiu jautrų spalvų 
pajutimą. Parodoj kiekvienas pa
veikslas turi savo tonaciją bei 
nuotaiką. Techniškai yra įvairiai 
atlikti; tas irgi sudaro tam tikrą 
įvairumą parodos visumoje. Ak
varelės, kurių matėsi kelios, kaip 
Gumos medžiai, pasižymi spalvin
gumu, . niuansų įvairumu bei 
meistriška technika". Labai puikūs 
dviejų šaltų, kontrastinių spalvų: 
— žalios ir" mėlynos — deriniai^ 
vykusiai.neutralizuojant jas 
(“Vandens nešėja”).

Savo paveiksluose, kaip minė
jau, dailininkas daugiausia vaiz
duoja Lietuvą su jos prinokusiais 
javais, rugiapjūte, pakelės kry
žiais, rytmečio migla ir vakaro 
saulėleidžiais. Siužetų j ieškota ir 
šio krašto vaizduose. Asmenų fi
gūrų nedaug. Iš jų pažymėtini: 
Mefistas (žmonės," ką darot?), 
Kristaus kančia, B arabas, Po kry
žiumi. Portretų, kuriuose meni
ninkas pažymėtinai stiprus, paro
doj nesimatė. Išskirtini paveiks
lai: “Miglotas rytas”, kurį įsigijo 
kleb. kun. P. Valukevičiuš, “Van
dens nešėja”, “Viduvasario lau
kai”;'jie išsiskyrė savo nuotaika 
ir spalviniu žaismingumu.

Parodą aplankė apie 300 žmo
nių. Matėsi ir svečių amerikiečių.

“AIDŲ” PREMIJA už literatūrą 
bus paskirta š.m. pradžioje. Gauta 10 
veikalų — atspausdintų ir rankraščiuo
se, kurie baigiami skaityti. Vertintojų 
komisiją sudaro: L. Andriekus, K. 
Čerkeliūnas, A. Staknienė, L. Žitkevi
čius ir V. Žukauskas.

JONO MINELGOS jaunesnio ir vy
resnio amžiaus jaunimui skirtų eilė
raščių rinkinys jau spausdinamas. 
Iliustravo K. Veselka; leidžia JAV 
LB Kultūros Fondas.

Į “LITUANUS” žurnalo leidėjus 
I kreipėsi archit. Emillio Bertonati, 
Galleria del Levante direktorius, pra- 

Į šydamas atsiųsti papildomos medžia
gos apie Čiurlionį. Si Milano galerija 
labai susidomėjusi mūsų menininku. 
Su juo plačiau susipažino per “Litu- 
anus” žurnalo puslapius.

SOL. LEONAS SODEIKA, a.a. Ste
po Sodeikos brolio sūnus, kuriam tes
tamentu Stepas Sodeika paliko di
džiausią savo turtą — gaidų rinkinius, 
pėda solo partiją giesmėje “Prailgo 
dienos”, ši giesmė, tarp 11 kitų, ran
dama naujausioje “Dainavos” ansamb
lio išleistoje religinių giesmių plokš
telėje “Garbė Tau, Viešpatie”. Kaip 
jau buvo skelbta, šios plokštelės įra
šymas buvo paskutinis muz. Stepo So
deikos darbas jo ilgoj muzikinėj kar
jeroj. Pr. AI.

KUN. STL YLA, išleidęs savo didįjį 
maldyną “Tikiu Dievą” ir veikalą 
“Dievas sutemose”, ruošiasi baigti is
torinį darbą apie Šiluvą. Sausio 6 d. 
išvyko į Romą, kur Vatikano archy
vuose yra tuo klausimu dokumentinės 
medžiagos. Šį darbą remia komitetas 
Šiluvos koplyčiai statyti Vašingtone.

KALBININKUI J. OTREMBSKIUI 
sukako 75 m. amžiaus. Jis yra žymiau
sias kalbininkas lituanistas nelietuvių 
kalbininkų tarpe. Jis profesoriavo Vil
niaus un-te; po II D. karo persikėlė į 
Poznanę, kur vadovavo slavų filologi
jos katedrai; nuo 1947 m. iki pasitrau
kimo iš un-to vadovavo naujai įsteig
tai baltų kalbų katedrai. Stambiausi 
jo veikalai — Tverečiaus lietuvių tar
mės aprašymas ir Lietuvių kalbos gra
matika. Pastarosios suplanuota net 5 
tomai po maždaug 400 psl. Tai iki šiol 
plačiausia mokslinė liet, kalbos gra
matika. J. Otrembskis yra vedęs lietu
vaitę — E. Samaniūtę - Horodničiūtę.

“PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS” 
PARODA keliauja per V. Vokietiją. 
Pastaruoju metu ji buvo išstatyta 
Miunstery, Westfalijoj. Lietuvos sky
riuje yra didžiulis plakatas su didele 
a.a. vysk, kankinio T. Matulionio nuo
trauka, kurioje jis matomas kalinio 
drabužiuose, su paprasta miško lazda.

J. MACKIEWICZ, lenkų emigraci
jos publicistas ir rašytojas savo vei
kalams išleisti yra suradęs keletą lei
dėjų Vokietijoj, Prancūzijoj ir Brita
nijoj. Vokiečių k. yra išleista: “Sieg 
der Provokation”, 268 psl.; Bergstadt- 
verlag Wilh. Gotti. Kom, Miunchene; 
“Tragoedie an der Drau” ir “Der 
Weg ins nirgendwo”. Pastarajame au
torius pasakoja įvykius Vilniuje ir jo 
apylinkėse 1940-41 m. laikotarpyje. 
Angliškoji laida išleista 1962 m. Lon
done The Harvill Press leidyklos ir 
1964 m. Čikagoj Henry Regnery lei
dyklos. Autorius gyvena Miunchene.

MINNESOTOS UN-TO BIBLIOTE-

prof. T. L. Smith, kuris vadovauja 
imigrantų archyvui, tarp kitko rašo:

KAI, kuri renka įvairių taut, grupių 
spaudą, St. Dargis iš Toronto pasiuntė 
pirmųjų metų “TŽ” įrištą komplektą 
ir gavo padėkos laišką. Jame istorijos

A. Rūkštelė KARO AUDROJE

Kultūros Fondas informuoja
KLB Kultūros Fondas valdy

bos posėdyje 1964 m. gruodžio 
15 d.:

1. Patvirtintas KLB Toronto 
apylinkės KF įgaliotinis P. Bas
tys. Toronto lietuviai yra kviečia
mi kreiptis į P. Bastį visais kul
tūriniais, švietimo bei šeštadieni
nių mokyklų reikalais. Linkime 
glaudaus bendradarbiavimo.

2. Diskutuoti atsiliepimai iš

Atsiųsta paminėti
AIDAI, nr. 10, gruodžio mėn., 1964 metus baigiant. liustracijos: J. Rimšos,

ride. ELI tarnyba savo veiklą vis 
labiau kreipė prieš rusiškąjį-bol- 
ševikinį Lietuvos okupantą ir 
įgavo aiškų rezistencinio organo 
veidą. Pradinei ELI vadovavo 
Vyt. Vaitiekūnas. Nuo 1954 metų 
iki šiol ELI veda ir redaguoja M. 
Musteikis. M. _

m. Turiny: vysk. V. Brizgys, žvilgsnis 
nuo šv. Petro karsto; dr. A. Klimas, 
Prof. Senno dviguba sukaktis; kun. P. 
Celiešius, Bažnyčios misija , pagal en
cikliką “Ecclesiam suam”; Pr. Zundė, 
Lietuvos gyventojų dinamika ir struk
tūra; J. Aistis, Kristijono Donelaičio

V. K. Jonyno, V. Igno, K. Zapkaus, 
A. Mončio, B. Jameikienės, T. Valiaus, 
J. Bagdono, P. Jurkaus.

Gaudeamus, stud, at-kų s-gos infor
macinis leidinys, 1964 m. nr. 2. Adre
sas. 40 Thayer Hall, Harvard Univer
sity, Cambridge 38, Mass. 02138, U. 
S. A. Red. K. Girnius.

KLB tarybos suvažiavimo.
3. Aptartas Edmontono ayplin- 

kės pageidavimas paruošti lietu
viškos muzikos (su komentarais 
anglų kalba) magnetofoninę juos
tą. Numatyta pagaminti artimiau
sioje ateityje.

4. Priimti penki bendraraščiai 
apylinkių KF įgaliotiniams. Jų 
dalis bus paskelbta spaudoje.

V. Žižys, 
KF v-bos spaudos ir inf. atstovas

“Esame tikri, kad ilgainiui lietuvių * 
įnašas Naujojo Pasaulio istorijai ir 
ir taip pat jų supratimas savosios is
torijos Naujajame Pasaulyje galės bū
ti paskatintas gausiu medžiagos rinki
mu, telkiamu centralizuotoj bibliote
koj. Mes stengiamės į tą darbą įjung
ti mokslininkus.” Toliau profesorius 
sako, kad moksliniam lietuvių istori
jos darbui reikia paramos stipendijos 
forma- Vienam doktorantui metinė 
stipendija esanti $2.500. Lietuvių aka
deminės organizacijos ar pavieniai 
mecenatai esą galėtų tuo būdu prisi
dėti prie lietuvių istorijos tyrimo.

“AIDŲ” ŽURNALĄ nuo š.m. pra
džios redaguoti perėmė dr. J. Girnius, 
gyv. Bostone ir baigiąs redaguoti jam 
pavestą Liet. Enciklopedijos tomą.

DAIL. V. K. JONYNAS ir šiemet 
nupiešė kalėdinę atvirutę amerikiečių 
klubui. Ji išleista 6 numeriu.

SOL. L. ŠUKYTĖS koncertą Bosto
ne gruodžio 11 d. labai gerai įvertino 
“The Christian Science Monitor” mu
zikos kritikas John Marchall ir muz. 
Iz. Vasyliūnas “Darbininke”.

Okupuoto} Lietuvoj
KOMPOZ. JUOZO GRUODŽIO 80 

metų gimimo sukaktį paminėjo Vil
niaus televizijos studija specialia lai
da — “Mokytojas ir kūrėjas”, kurią 
paruošė O. Narbutienė. Programos 
metu pateikta daug choro, solo dainų, 
fortepijoninės ir smuiko muzikos, pa
įvairinant ją kompozitoriaus pasisa
kymų citatomis. Filmas žiūrovus per
kėlė į J. Gruodžio butą ir jame įreng
tą muzėjų, kur savo atsiminimais apie 
buv. mokytoją pasidalino kompoz. J. 
Juzeliūnas. Archyvinė filmo juosta 
parodė ir patį J. Gruodį — gyvą, be
sidžiaugiantį lietuviška gamta. Pana
šaus pobūdžio pagerbimas surengtas 
Vilniaus filharmonijos salėje. Progra
mą čia atliko radijo ir televizijos cho
ras, vad. J. Abariaus, operos sol. K. 
Šilgalis, styginis kvartetas (E. Pau
lauskas, K. Kalinauskaitė, J. Fledžins- 
kas, R. Kulikauskas), A. Livontas, O. 
Šteinbergaitė, -T. Slankauskaitė ir kt.

SALOMĖJOS NĖRIES 60-tosioms 
gimimo metinėms Vilniaus dramos te
atras surengė literatūrinį jos kūrybos 
koncertą — “Aš juk lieku visuomet 
su jumis”. Programą paruošė rež. S. 
Nosevičiūtė, dekoracijas — dail. J. 
Sudkevičius. Poetės kūrybą skaitė ei
lė aktorių — K. Kymantaitė, V. Der- 
kintis, T? Vaisieta, E. Pleškytė, R. 
Paliukaitytė ir kt. Muzikiniam fonui 
panaudoti Čiurlionio, Beethoveno, Mo
carto, Grygo kūriniai. Teatro vadovy
bė raginama su šiuo koncertu aplanky
ti ir kitus Lietuvos miestus, nes jis 
esąs geresnis už “nusidėvėjusius” 
spektaklius.

KONFERENCIJA BALTŲ KALBŲ 
istorijos klausimais įvyko Vilniaus 
universitete. Padaryta 12 pranešimų, 
nagrinėjančių baltų-slavų ir latvių-lie
tuvių kalbų ryšius. Daugiausia dėme- \ 
šio sulaukęs maskviečio V. Ivanovo 
pranešimas — “Apie lietuvių kalbos 
priešdėlėtųjų sangrąžinių veiksmažo
džių formų kilmę”. Kievietis A. Ne- 
pokupnas kalbėjo apie kaikuriuos pa
našumus tarp baltų, slavų, germanų ir 
suomių kalbų. Apie lietuvių ir latvių 
kalbų žodžių geografiją bei lyginamą
ją gramatiką pranešimus buvo paruo- 
šusios latvės — V. Dambė, D. Zemza- 
rė, M. Rudzytė, Konferencijoje Lietu
vai atstovavo pranešimų autoriai — 
A. Girdenis, S. Karaliūnas, J. Kaz
lauskas, K. Kuzavinis, V. Mažiulis, J. 
Palionis, B. Savukynas, Z. Zinkevičius. 
Nutarta pagyvinti baltistinius tyrinėji- 
jimus ir “sustiprinti brolškųjų res
publikų baltistų ryšius.”

SCENOS VETERANŲ III sąskrydis 
buvo sušauktas Vilniuje. Dalyvavo virš 
50 asmenų — jų tarpe kompozitorius 
J. Dambrauskas, A. Sutkus, St. Sodei
ka, J. Stanulis ir kt. Scenos veteranų 
sekcija įkurta prieš dvejus metus prie 
Teatro Draugijos. Naujuoju sekcijos 
pirmininku sąskrydžio dalyviai išrin
ko A. Sutkų.

LIAUDIES MENO darbų paroda 
atidaryta Kauno profsąjungų kultū
ros rūmuose. Su savo darbais paro
doje dalyvauja virš 70 liaudies me
no atstovų — tapytojų, audėjų, medžio 
drožėjų, keramikų, gintaro gaminių 
specialistų. Daugiausia dėmesio yra 
susilaukę A. Kazlausko medžio droži
niai, A. Kaušpėdaitės ir O. Pileckai- 
tės drobės, O. Bakanavičienės, T. Zu- 
bavičienės, A. Mažeikos suvenyrai.

ANTANO GUDAIČIO tapybos dar
bų paroda surengta Vilniaus dailės 
muzėjuje. Šiuo metu A. Gudaitis, 
dailės instituto profesorius švenčia 
60 m. amžiaus sukaktį. Savo darbais 
jis nekartą yra atstovavęs Lietuvai 
už jos ribų. Paroda — plačios apim
ties, įgalinanti lankytojus susipažinti 
su dailės veterano brendimu, kūry
biniais jieškojimais bei jo pasiek
tais laimėjimais. Už nuopelnus dailei 
A. Gudaičiui jau anksčiau buvo su
teiktas Sov. Sąjungos „liaudies dai
lininko“ vardas.

V. Kst.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektas •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •



Mann & Martel i OROftfT
2320 Bloor St. W
INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow 

$5 J00 jmoketi, atskiras mūrinis

didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau,
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

B. SAKALAS
Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Darbo telef. RO. 2-8255

V. L. Morkūnai N7 S. Pečiulyte 
V. Paliūhas

SPORTAS ONAI CAJAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, dukterį 

BRONĘ STANKAITIENĘ
VYČIO ŽINIOS

Stalo tenisininkai sėkmingai pasiro
dė komandinių pirmenybių dalyviams 
suruoštame turnyre. Gražiai pasirodė 
J. Nešukaitis I divizijos varžybose pa
siekęs pusbaigmius. Taip pat gerai pa
sirodė jaun. stalo tenisininkai, kurie 
dalyvavo V divizijos varžybose. Čia 

. trys vytiečiai pateko į pusbaigmius — 
V. Nešukaitytė, A. Krasauskas ir E. 
Zabiela. V. Nešukaitytė tik baigmėje 
pralaimėjo vyr. pusės atstovui Peffer.

E. Sabaliauskaitė, pasibaigus kontro
linėms stalo teniso varžyboms, įtrauk
ta moterų rinktinėn, kuri šį pavasarį 
atstovaus Kanadai pasaulinėse stalo te
niso pirmenybėse.

Mus remia, švenčių proga miškuose 
dirbantieji lietuviai V. žemaitis, V. 
Zujus, J. Pargauskas, F. Notkus, A. 
Galiauskas ir A. Diglys parėmė mū
sų klubą išnuomodami dviem savai
mė klubą išnuomodami dviem savai
tėm salę krepšinio treniruotėms. Vi
siems mieliems mūsų rėmėjams nuo
širdžiai dėkojame. Taip pat nuoširdi 
padėka L. Kirkiliui, išnuomojusiam sa-

N. Metų sutikimas, kurį vytiečiai 
ruošė šv. Jono Kr. p. salėje, buvo ge
rai paruostas ir praėjo labai nuotai
kingai. Po šio pasisekmio vytiečiai 
žada ruošti ir kitais metais. A. S *

AUŠROS ŽINIOS
Šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, mū

sų salėje Aušros vyrai žais su Tridents 
ir 3,30 v. p. p. Aušros jauniai — St. 
Vlads. Trečiadienį po pamaldų 8,45 v. 
v., Aušros vyrai žais draugiškas rung
tynes su latvių Y vyrų komanda'. Vi
sos Church lygoje žaidžiančios berniu
kų komandos šią savaitę turės rungty
nes; laikas ir vieta paskelbta parapi
jos kavinėje.

Praėjusios savaites rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušros vyrai nugalė-

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJJ.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG .STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

* mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
JUlrtf’AFIcIfrtC If rtf inAc — Nylon seamless — reg. $1.00 pora •viOrei I3KO3 KO jiries —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
YONG — EGLINTON, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 metų senumo, 

4 butų gražus pastatas. Geroj vietoj.
BLOOR — DOVERCOURT RD., $3.000 įmokėti, mūro, 9 kambarių, 3 mod. 

virtuvės, 2 mūriniai garažai, 10 pėdų privatus įvažiavimas ir užpakaly 
bendras įvažiavimas. Kaina $18.000. Liks viena skola balansui.

BLOOR — WILLARD, $3.000 įmokėti, mūro, 6 kambarių, 10 metų senu
mo, 9 pėdų šoninis įvažiavimas. Prašo $18.000.

INDIAN RD. — GLENLAKE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, pirmame 
augšte 4 kambariai ir vemia, viso 10 kambarių, garažas, šoninis 9 pėdų 
įvažiavimas. Laks viena skola balansui.

SWANSEA, $5.000 Įmokėti, 6 kambarių, per 2 augštus, 6 metų senumo, 
garažas, privatus frontinis įvažiavimas. Skubiai ir pigiai parduodamas.

JANE — ANNETTE, $2.000 įmokėti, 5 kambarių bangaliukas skubiai par- 
duodamas už $10.000.

RONCESVALLES — HEWITT, $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 17 kam
barių gerų pajamų namas, 3 garažai, prie gero susisiekimo.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.960 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 

šildymas. Visai arti Bloor. 
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor

BLOOR — QUEBEC
$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas - -
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

jo latvių H 109X94 ir pralaimėjo An
dy’s 84X105, o Aušros jauniai pralai
mėjo latvių Y 46X69. Vyrų komandoje 
žaidė. V. Ruseckas 9,19, J. Zentinš 
6,1L M. Barškėtos 8,24, A. Šlekys 6,6, 
B. Sedlickas 33, R. Gudas 35 C. Barta- 
šius 8, R. Grigas 19, A. Sapijonis 5; 
jaunių komandoje: E. Ramanauskas 
10, R. Tamulionis 4, P. Genys 6, E. 
Starkutis 14, S. Žutautas, J. Kvederys
4, G. Strumila 6, V. Raškauskas, A. 
Puzeris 2.

Naujoji Aušros valdyba: J. Tamulio
nis — pirm., R. Burdulis — vicepirm., 
K. Šapočkinas — sporto vad., H. Chve- 
dukas — ižčL, A. Sapijonis — sekr., A. 
Ramanauskas — ūkio ved., I. Jurevi
čius — parengimų vad., E. Šlekys ir
5. Kėkštas — v-bos nariai; D. Lauri
navičius ir R. Burdulis — vyrų ir ber
niukų krepšinio vad., S. Ginčiauskas— 
mergaičių sekcijos krepšinio vad., A. 
Malinauskas — lengv. atlet vad., 
Kėkštas — plaukimo sekc. vad.

S.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje įvykusiuose visasąjunginių 

respublikų sporto tarybų pasitarimuo
se prieita išvados, kad sporto kadrų 
problema šiuo metu pilnai išspręsta 
tok 4 sąjunginėse respublikose — Lie
tuvoje, Estijoje, Moldavijoje ir Gru
zijoje.

šachmatininkas V. Mikėnas paskir
tas vyriausiu teisėju sąjunginėms šach
matų pirmenybėms, kurios prasidėjo 
gruodžio 25 d. Kieve.

Moterų krepšinio turnyre, kuris įvy
ko Zugauske, lietuviams nepasisekė. 
Jos užėmė 3-čią ir 4-tą vietą ir nepa
teko į S- S-gos pajėgiausių komandų 
pirmenybes.

Panevėžyje pasibaigė respublikinės 
jaunių stalo teniso pirmenybės, , kurių 
meisteriais tapo vilnietė Z. Balaišytė 
ir panevėžietis V. Simakovas.

JONUI ČAPLIKUI
mirus, jo žmonai 

JONEI ČAPLIKIENEI
reiškiame nuoširdžią užuojautą — 

Jonas, Arvydas, Vincenta ir Tomas
Užupiai

B. ir M. Remeikos
A. ir J. Ramoniai

TADUI NORMANTUI 
mirus, dukrai 

MARYTEI VASERIENEI, 
sūnui TADUI NORMANTUI 

ir Jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kart 

D. ir
ii liūdime — 
A. Žemaičiai

JONUI ČAPLIKUI 
mirus, žmonai 
J. Čaplikienei

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Pasiruošimas Klaipėdos atvadavi

mo minėjimui ir vakarui „Baltijos 
bangos“ sausio 16 vyksta sklandžiai. 
Daromos repeticijos, mokomasi dai
nuoti, ruošiami salės papuošimai...

— Tėvų komitetas sausio 3 d. dr. M. 
Anyso bute turėjo posėdį. Mamyčių 
būrelį, kuris prisidės prie vakaro pa
ruošimo organizuoja O. Teišerskienė.

— Radijo valandėlėje sausio 17 d., 
kurią užpildo jūrų skautai - tės, įžan
ginį žodį tars M. Lietuvos patriarcho 
duktė E. Jankutė.

Atšventę dešimtmetį, nuoširdžiai dė
kojame visiems, parėmusiems kuopos 
veikimą 10 metų laikotarpyje ir pri- 
sidėjusiems prie šventės paruošimo, 
pauliška padėka: Liet, gener. konsu
lui Kanadoje, kuopos įsteigėjai sės. 
Klupšienei, Šv. Jono parapijos klebo
nui, savanorių, karių ir skautų sąjun
goms, šaulių Sąj. centro valdybai, Del
hi šaulių kuopai; praturtinusiems me
ninę dalį — muz. St. Gailevičiui, Stp. 
Kairiui, L. Svėgždaitei, p. Ramanaus
kui, Radijo programai “Tėvynės prisi
minimai”, vaišių ruošėjoms p.p. Gir- 
čiūnienei, Ulbinams, V. E. Dambraus
kams, Baniuliams. Jūsų nuoširdus rū
pestis man buvo stiprinanti paguoda.

Jūsų V. B. Cvirka,
PADĖKA

Tariu nuoširdų ačiū lankiusiems ma
ne ligoninėje ir įteikusiems dovanas: 
p. Dambrauskams, Zadurskiams, Nor- 
kams, Krasauskui, Tuinylienei, Stelai, 
Klimavičiui, Masiuliams, Janušauskui, 
Mažeikonis, Peteriui, Treigiams, Ba- 
čiūnienei. Jūsų nuoširdus rūpestis 
man buvo stiprinanti paguoda.

Jūsų V. B. Cvirka
Simcoe, Ont.
Torontas. — Garsi Niemeyer 

tabako bendrovė numato prie 
Brantford, Ont., už $1.500.000 
statyti tabako įmonę. Niemeyer 
bendrovė specializuojasi pypkinio 
tabako srityje.

GRAMERCY
Shipping Co

(Įsteigta 1945)
Nesusijungusi su betkokią kita 
firma. Turinti Vnesposyltorg lei
dimą parduoti augščiausios ko
kybės
maisto ir dovanų 

siuntinius
iš SSSR sandėlių.

Kaip siuvamas mašinas, au
tomobilius, šaldytuvus ir t.t. 
Vidutinės kainos. Pristatoma per 
34 savaites. Jokio muito. Gavi
mas pakvituojamas. Pilnai ga
rantuota.

i do- 
Įvai-

Didelis ] 
vanų. Vi_____________ _  T ._

erių iūšių gardaus maisto siunti- 
| niai.
įRašykite ar telefonuokite lietu- 
Tviškai arba angliškai ir gausite 
<pilną kataloga.
X GRAMERCY SHIPPING CO.
5118 East 28 Street New York, 
! N.Y. Tel. MU. 94)598. Atidaryta 
* 9-5.30. Seštad. 9-1.

Pinigai į SSSR
į Pilnai garantuota. Tari Bankų 
.Departamento (NJ.) leidimą ir 
{apdrausta iki $20.000.00. Mūsų 
, firma yra vienintelė, kuri siun
tėjui persiunčia gavėjo pasira
šytą kvitą.
Įteikiama per 2 savaites. Nuo 
1946 m. tiesioginis Bank For 
Foreign Trade, Maskvoje, agen- f pg

fe Vertė — 9 rubliai už $10.00 
‘i Persiuntimas iki $30.00 — 
t $2.75, virš $30.0 — 10%.
j GRAMERCY SHIPPING INC.

Lietuvių studentų
■■ ' v • •žinios

LITUANISTINIS SEMINARAS
* * '/F

padėtis”. Įvadą padarys ir diskusijoms 
vadovaus žinomas mūsų visuomeninin
kas J. Matulionis.

Sveikiname kolegas Audronę Kuo- 
laitę ir Kęstutį Skrupskelį jų sutuok
tuvių proga ir linkime daug džiaugs
mo bei laimės naujame gyvenime.

Studentams, dalyvaujantiems “TŽ” 
baliuje sausio 23 d., rezervuoti 2 sta
lai. Norintieji studentiškų bilietų pra
šomi kreiptis į studentų v-bos pirm. 
A. Šileiką CH 4-0080. Programą atliks 
puikus Klevelando vyrų oktetas.

Ateitininkų žinios
Moksleivių ideologiniuose kursuose 

“Dainavos” stovykloje dalyvavo: R. 
Kryžanauskaitė, Bartusevičiūtė, E. 
BonČkutė, R. Puteris, R. Petrauskas, 
R. Danaitis, A. Bušinskas, J. Vaškevi
čius ir A. Kryžanauskas. Kursai buvo 
pravesti paskaiCų-diskusijų metodu; 
visiems davė daug naudos.

St. Dargini, kuris 
, “Dainavon” nuvežė, juos

globojo ir jaunimui paaukojo 4 dienas. 
Ateitininkų Federacijos Kongresas, 

kuris ruošiamas kas 5 metai, įvyks lie
pos mėn. pirmąjį savaitgalį Toronte. 
Kongresan atvyks moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai iš JAV, Kanados ir 
gal kitų kraštų. Rengėjų komisijai va
dovauja dr. J. Sungaila.

Kiekvienam ateitininkui privalu 
skaityti “Ateitį”. Toronte “Ateities” 
atstovu yra A. Bumbulis, 200 Indian 
Grove, telef. RO 9-6038.

Audronei Kuolaitei ir Kęstučiui 
Skrupskeliui, sukūrusiem ateitininkiš- 
ką šeimą, visi' Toronto ateitininkai 
linki daug laimės.

Didelė

'•A X ;

Toronto latvių namai, neseniai atpirkti iš masonų organiza
cijos. Čia dabar įrengtas latvių bendruomenės veiklos centras.

Lietuvių skautų veikla
Kanados raj. vadas v. s. V. Skrins- gramos, kurią puikiai paruošė ps. 

kas ir raj. vadeivė ps. I. Miklejohn- 
-Sernaitė sveikina visus skautus N.. 
Metų proga ir linki sėkmingos skau
tiškos veiklos.

Kalėdų eglutė, rengta Šatrijos ir 
Rambyno tuntų, buvo gausi dalyviais 
ir dovanomis, įdomi savo programa. 
Dalyvavo taipgi Hamiltono Širvintos 
ir Nemuno tuntai. Toronto Prisikėlimo 
salė buvo pilnutėlė. Po'sceninės pro-

B. Mažeikienė ir visi dr-vių drauginin
kai, skautiškas jaunimas smagiai pa
šoko.

Tradicinis koncertas - balius sausio 
9 d. Programoje: sol. V. žiemelytė, 
sol. V. Verikaitis, muz. D. Skrinskaitė. 
Gros Vyt. Babecko orkestras.

Sveikinam S. E. Šakienę išlaikiusią 
labai gerai kalėdinius agzaminus Buf
falo un-te. Tai pavyzdys skautams-ėms,

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

SWANSEA arti Bloor. $25.900. Atskiras, rauplėtų plytų namas, apie 10 me
tų senumo, 7 kambariai. Vandeniu, alyva apšildomas, 2 vonios, užbaigtas 
rūsys, privatus įvažiavimas — garažas. Įmokėti apie $10.000.

RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 
augštus. 2 moderniškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 įmokėjimu. •

VERSLAS IR NUOSAVYBE $32.000 — pilna kaina, automobiliams tai- 
syti garažas plius atskiras sklypas, geras 7 kambarių atskiras namas, 
apie $10.000 įmokėti. Netoli Bloor gatvės.

EGLINTON — AVENUE RD. $23.900. Geras atskiras namas. 8 kambariai, 
per 2 aukštus, vandeniu alyva apšildomas, vienas bilietas gatvėkariu, 
privatus įvažiavimas. Garažas — greitas įėjimas. Įmokėti apie $10.000.

TRIPLEKSAS prie Humber upės.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

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.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
SWANSEA, $4000 įmokėto, šiurkš

čių plytų 6 kambarių atski
ras namas, garažas su šoni
niu įvažiavimu, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

BABY POINT, $4000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, vandens alyvos šildy
mas, garažas, atvira skola.

PRINCE EDWARD—BERRY RD., 
$6000 įmokėti, gražus 6 kam
barių bungalas, modernus, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, didelis kiemas, arti su
sisiekimo.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$7000 įmokėti, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su geru įvažiavimu, nė
ra skolų, 3 vonios.

WILCOX LAKE $6000 įmokėti, try
lika žiemai paruoštų vasarna
miu su maisto produktų krau
tuve, virš $7000 metinių paja
mų, ant ežero kranto. Gali 
keisti į namą.

HIGH PARK AVE., $10.000 įmokė
to, puikus 10 kambarių per 
du augštus atskiras mūrinis 
namas, didžiulis recreation 
kambarys, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, vie
nas iš gražesnių namų toje 
gatvėje.

HIGH PARK — BLOOR, $25.000 
įmokėti, 18 butų apartamen
tas, visą laiką išnuomotas, 
apie $22.000 metinės nuo
mos, skubus pardavimas.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

AFRIKOJE DAR NĖRA TAUTU —

Iš europiečių, amerikiečių ko
respondentų pranešimų galimos 
tokios išvados. Naujų valstybių 
prezidentai yra savotiški “tautų 
vadai”, nors vakarų Afrikoje ir 
bemaž visoj juodojoj Afrikoj nė
ra tautų europine to žodžio pras
me. Pvž. Nigerijoj yra 250 gen
čių ir 12 kalbų, pripažintų svar
besnėmis, o smulkesnių tiek, kiek 
genčių, nes kiekviena gentis turi 
savo kalbą ar dialektą. Nigerijos 
provincijos savo charakteriu ski
riasi viena nuo kitos, kaip pvz. 
Ukraina nuo Olandijos. Net tokia 
maža valstybėlė, kaip Togo, tetu
rinti vos vieną milijoną su viršum 
gyventojų, tini 46 kalbas, ir radi
jo programos .transliuojamos 6 
kalbomis, kurios yra pripažintos 
svarbiomis ir valstybinėmis.

Per daugeli metų eiliniai afri
kiečiai buvo nuteikiami taip, jog 
prancūzų ar britų gubernatoriai 
— tai augščiausios valdžios Įas
meninimas. Jie gyveno didžiau
siuose ir puikiausiuose rūmuose, 
važinėjo puikiausiais ir didžiau
siais automobiliais, buvo apsupa
mi tam tikrų išdidžių ir puiluų pa
lydovų su tam tikru "ceremonialu. 
Kolonijų gyventojai gyveno pa
kenčiamai; nepriklausomybė nie
ko geresnio į jų gyvenimą neįne- 
šė, jei nekalbėti apie psichologi
ni momentą. Dabar politikai aiš
kina savo nepriklausomų valsty
bių pliečiams, kad nauja valdžia 
geresnė ir galingesnė už senąją. 
Jie tai rodo simboliais. Dėlto ne
priklausomų Afrikos valstybių 
prezidentas gyvena dar puikes
niuose rūmuose, negu prancūzų

kaip reikia siekto mokslo.
Ps. D. Skrinskaitė gavo dar vieną 

diplomą Bachelor o£ Education. Sveiki
nam.

Kaziuko mugė įvyks vasario 28 d. 
Prisikėlimo salėje.

Jei dar neužsisakei „Skautų Aido“, 
paskubėk. Metinė prenum. $3, garbės 
—$10.

S. F. Mockus lankėsi Klevelande ir 
turėjo pasitarimus su daugeliu skautų 
vadovų.

Tėvų • rėmėjų visuotinis susirinki
mas — sausio 17 d. Prisikėlimo muz. 
studijoj. Susirinkime pažadėjo daly
vauto klebonas T. Placidas, OFM, ku
ris padarys pranešimą apie naują sta

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namu telefonas: BE. 3-5996

QUEEN — LANSDOWNE — įmo
kėti $2.500, 8 kamb. plytų namas, 
2 modernios virtuvės, nauja šil
dymui krosnis, vandens vamz
džiai ir išdekoravimas, įvažiavi
mas, 1 mortgičius.

RONCESVALLES GARDEN — 
$4.500 įmokėti, plytinis 8 kamb. 
namas, 2 virtuvės, -naujas šildy
mui pečius, garažas, 1 mortgičius.

SKANĖSTŲ PREKYBA ir pastatas
— $4.000 įmokėti, plytinis 9 
kamb., 3 virtuvės, pire pagrindi
nių gatvių suskirtimo Queen St 
vakaruose. Pilna kaina $20.500.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165
BLOOR — JANE RAJONE: 
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių namas, karsto van
dens -alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvajiiavimas 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai no- 
augštu įmokėjimu.

HIGH PARK — BLOOR:
$3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, 9 kambariai per du 
augštus. Karšto vandens-aly- 
vos šildymas. Galimybė ga
ražui. Prašo $22.500.

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

RONCESVALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

statą. Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga- 
ražai ir šoninis į važia vi mas- 
Prašo $40.000, bet galima de
rėtis, nes anglė savininkė tu
ri parduoti.

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

mentinį pastatą tik 6 metų 
senumo. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

ar britų koloniniai gubernatoriai, 
važinėja geresniais ir didesniais 
automobiliais, apsupami dar Įspū
dingesnių ceremonialu.

Nepriklausomų negrų valsty
bių vadovybės tiesiog serga rūmų 
manija — visose naujų valstybių 
sostinėse pirmiausia statomi puoš
nūs didingi rūmai bei prezidentū
ros be atodairos į tų kraštų biu
džetus, i jų finansinį pajėgumą. 
Antroj eilėj eina parlamentų ir 
universitetų rūmai. Šiuo atžvilgiu 
mažutės valstybės neatsilieka nuo 
didesniųjų. Kartais tie puošnūs 
rūmai taip pritinka prie primity
vaus džiunglių gyvenimo, kaip or
chidėja prisegta prie paprastų 
avinių kailinių. Antra vertus, 
puošnūs rūmai ir puošnus cere
monialas Įtaigoja žmonėms bai
mę ir pagarbą valdžios reiškė
jams, tad “rūmomanija” nėra be
prasmiška Afrikos politinei revo
liucijai. Juk jei negrų preziden
tai gyventų tradicinėse lūšnose, 
jų autoritetas negrų liaudies aky
se būtų žemas. Naujas valstybes 
valdo elitas — žmonės baigę gar
siausius pasaulio universtitetus; 
tie vyrai supranta, kad jų “tau
tos”, jų valstybių piliečiai dar to
li gražu nėra pribrendę tikrai de
mokratijai, tad “rūmomanija” 
yra ne vien prezidentų, bet ir vi
so afrikinio elito liga. Elitas yra 
vieningai vadistiškai nusiteikęs, 
ir mums netenka tuo stebėtis, nes 
nuo 1926. XII. 17 d. ir Lietuva 
buvo vadistiškai valdoma; valdan
čioji grupė neslėpė savo idėjos, 
kad lietuvių tauta dar nepribren
dus demokratiiai.. 1 J. Gobis

tybą ir tų patalpų panaudojimą. Pra
šome visus tėvus šiame susirinkime 
būtinai dalyvauti bei numatyto kandi
datus į naują tėvų - rėmėjų komitetą.

Skautai vyčiai ruošia iškylą į „Ro
muvą“ sausio 9—10 d.

Mielosios Sesės, priimkite mano 
nuoširdžiausius ir geriausius linkėji
mus 1965 m. ir didelę padėką už gra
žų darbą ir nuoširdų bendradarbiavi
mą. N. Metus sutikime su tvirtu pasi
ryžimu vis tobulėti ir dar daugiau 
dirbti. Linkiu visoms ir visiems daug 
asmeniškos laimės ir pasisekimo 1965 
m. užsimojimuose.

Budėkime!
v.s. O. Zailskienė, 

vyriausia skautininke

ISLINGTON — BLOOR — viena- 
augštis (bungalow), 6 did. kamb., 
2 prausyklos, 2 židiniai, dvigubas 
garažas, didelis sklypas, $5.000 
įmokėti.

DUNDAS — OSSINGTON, $1.000 
įmokėti, 6 kamb., 2 virtuvės, nau
ja šildymo krosnis, 1 mortgičius 
balansui.

RONCESVALLES — DUNDAS — 
dupleksas, 10 kamb., 2 nauji šil
dymui pečiai, dvigubas garažas, 
1 mortgičius balansui.

JANE — BLOOR — atsikras, 6 
did. kambariai, šiltu vandeniu ap
šildymas, moderni virtuvė, gara
žas, 1 mortgičius balansui.



A & B TAILORS - A BERESNEVIČIUS
rianti 1350

drabužių. Taip pat priimu

343 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO 3, ONT.

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir

I U. S. S. R. paprastu bei oro paštu
BE .MUITO DOVANOS: 

njATOTAC CimtfTrrx?a Ulicm Ai.fnmnhiliai čoldvfnvai skalbi nAutomobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 17% svarų gryno svorio.

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A ' su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. let LE 6-S3S3 Res. teL RO 3-2032

K. STR1AUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U LIS

71 BEATY AVĖ. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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. uzbans

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO 
KOOPERATYVAS visoje Kanadoje."

DARBO VALANDOS: 
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7 
Antr. 10-1.30 
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12 ,
Sekm. 9.30-1

Pirmos milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokomos augščiousios palūkanos — 

4’/2% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6Yi%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

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

Bloor Autorite 601*096 das ^oSegeh TeLMl-1305

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

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių ,rp ,,, 
Kredito Kooperatyve PARAMA

Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronte 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723 •

Už sutaupąs moka nuo 4 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 18 vai. iki 1 vaL 38 min. kiekviena 
diena, išskyrus sekmadienius; Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vaL 38 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

MARGOS ĮVAIRYBĖS
kurios kam-

spaudai datuoti 1685-m. Švedijos 
muzėjai tokio eksponato neturi.

• Japonų chirurgai numato 
žaizdas klijuoti tam tikrais kli
jais, vietoje dabar vartojamo su
siuvimo siūlais. Japonų chirurgas 
Kimoto naują metodą išbandė su 
žvėrimis ir rado, kad klijuojamos 
žaizdos greičiau sugyja negu siu-
varnos.

• Šių dienų statistika rodo, kad 
šeši žmonės iš dešimties miršta 
nuo arteriosklerozės. Tyrinėjant 
Egipto mumijas rasta, kad ir 
prieš 3.500 m. žmones kankino ši

• Šveicarai numato pradėti ga
minti laikrodį, kuris neturės ro
dyklių ar kokių judančių dalelių. 
Ciferblatas bus padalintas į 60

T ..SVPSEROS.
ma-

naktis”. Dekoracijos irgi autoriaus. Klausimas: Koks yra labiausiai
Ezopas ir teisėjas

Garsus pasakėčių rašytojas
ventojui tenka po 2 telefonus.

• Originalią vagystę sugalvojo 
penki Londono vyrai. Jie baltais 
apsiaustais įėjo į vieną brangeny
bių krautuvę. Vienas tų vyrų at
sinešė ant pečių maišą miltų ir 
juos išpylė pardavėjui ant galvos. 
Pasinaudodami triukšmu vyrai 
griebė brangenybes ir dingo.

• Australijoje auga tam tikri rinčiųjų eilėse, k.t.: nykštukai broliai 
krūmai, kurie nedega. Susodinti Repšiai ir kiti, iš mergaičių išsiskyrė 
eilėmis, jie neduoda ugniai plės- s. Dūdaitė, laimėjusi I v., ir L. Kerai-

tė — II. Pastaroji buvo irgi lygiai ge
ra, su gražiu lietuvišku akcentu, tik 
jos nedidelės rolės savitumas neleido 
jai plačiau pasireikšti. Visi vaidinto
jai, išskyrus vieną, — ligi 13 m. am
žiaus. J. čegio vaidybinis talentas ži
nomas jau iš anksčiau. Dėl amžiaus 
skirtumo jo vaidyba nebuvo vertinta, 
nors ir šį kartą ji buvo pasigėrėtina. 
Pats didžiausias šio pasirodymo lai
mėjimas — didelė pažanga lietuvių k. 
apvaldyme. Tai neabejotinas nuopel
nas mūsų darbščioje klebono! Vaidi
nimas paliko gražų įspūdį.

šia proga tenka padėkoti prie vai
dinimo paruošimo savo darbu prisidė- 
jusiems: D. Chainauskienei, V. Gegy
tei, K. Brazlauskaitei, apšvietimo 
įrengėjui ir tvarkytojui K. Kudukiui, o 
taip pat didelę dalį scenos įrengimo 
attikusiems — Šakienei, Šiaučiūnie
nei ir Ordui. Didžiausia padėka, žino
ma, priklauso pačiam kun. B. Pacevi- 
čiui, kinio didelio darbo ir sugebėji
mų dėka šis vaidinimas išvydo dienos 
šviesą ir taip gražiai pavyko.

Kitais eglutės reikalais rūpinosi tė
vų komitetas, vad. S. Kero, mokyto
jai ir skautai. Kalėdų senelis praturti
no vaikučius gražiomis dovanėlėmis. 
Atskiras dovanas dar gavo geriausi 
šeštad. mokyklos mokiniai: L. Kerai- 
tė, R. Blyskytė, L. Petrašiūnaitė; ber
niukų pirmas — E. Bersėnas ir jį be
siveją S. Dragūnevičiuš ir M. Chai
nauskas. D. E.

Wuerzburgas. — Trumpesnės 
darbo valandos ir ilgesnės atos
togos nėra vaistas nuovargiui. 
Kaip praneša vokiečių medicinos 
žurnalas, daugelis žmonių jaučia 
trūkumą energijos, nuovargį ir 
darosi nervišįd ne dėl padidėju
sių darbo naštų, bet dėlto, kad 
pergyvena nepasisekimus darbe 
ar namų gyvenime. Ypač tai greit 
pajaučia žmonos. Trūkumas as
meninės iniciatyvos ir laisvalai
kio liginimas reikalą tik blogi
na; televizija ir pramogų indust
rija formuoja jų laisvalaikio pa
pročius.

Jaunųjų artistų vaidyba' vertino ko
misija: U. Blyskienė, G. Petrauskienė, 
L. Eimantas, J. Butkus ir E. Daniliū- 
nas. Iš berniukų stipriausiai pasireiš
kusiu pripažintas M. Chainauskas, II v. 
atiteko S. Dragūnevičiui. Visai arti jo 
buvo ir J. Misius. Visi trys buvo ga
na stiprūs. Vaidybos talentą buvo ga
lima pastebėti ir mažesnes roles tu-

munistinė tvarka pralenkia kapi
talistinę?

Atsakymas: Jeigu kapitalistinė
je santvarkoje būtų tokia netvar- 
ga, tai ji seniai būtų subyrėjusi, 
o komunistinė — vis dar laikosi!

Klausimas: Kodėl daugelyje 
komunistų valdomų kraštų trūks
ta žuvies?

Atsakymas: Kad tuo būtų nu
kreiptas žmonių dėmesys nuo 
mėsos trūkumo. ..

• Statistika rodo, kad pavojin
giausia vieta mašinoje yra šalia 
šoferio, o pati saugiausia — už 
šoferio esančioje sėdynėje.

• Saharoje, Gerer oazėje, auga 
vieniša palmė. Aplinkui dykumo
je 1000 mylių spinduliu nėra jo
kio medžio. Tai labiausiai vieni-

plonų brūkšnelių, kurie paeiliui šas medis visame pasaulyje. 
švies; Valandas rodys irgi šviesos i • Prancūzų rašytojas F. Rable 
brūkšneliai. prieš mirtį parašė šitokį testa-

• Gamtininkai yra pastebėję mentą: “Aš nieko neturiu. Skolin- 
nuostabų dalyką, būtent, pietų gas daugeliui. Kas lieka, skiriu 
ašigalyje yra didžiausios ledynų beturčiams.”
masės, tačiau klimatas yra pats) Surinko B. Zumeris

OTTAWA, Ont
MŪSŲ MAŽA KOLONIJA GYVE

NA didelės šeimos pavyzdžiu. Kiek
vienas minėjimas ar parengimas yra 
visų bendras reikalas, kiekvienas na
rys kuo nors prisideda, ir pasiruošimas 
yra tiek pat malonus, kaip ir pati šven-

Eglutės programą atliko lietuviukai- 
-mokinukai, o jiems talkino esamieji ir 
busimieji tėveliai.

Kalėdinė šventė prasidėjo gruodžio 
20 d. 12 vai. Mišiomis, kurias atnašavo 
ir pritaikintą pamokslą pasakė kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, mūsų klebonas, 
kuris visus ir kalėdinėm plotkelėm ap
dovanojo.

Po pamaldų salėje įvyko kalėdinės 
eglutės programa, kurią pradėjo pir- 
min. J. Šimanskis sveikinmo žodžiu. 
Programoje dalyvavo: R. Povilonis, 
Ir. ir M. Danytės, D. Vilčinskaitė, T.

WINNIPEG, Man

Ramūnaitė, M. Ramūnas, R. Vilčins
kas. Taut šokius šoko: Ir. ir M. Da
irytės, T. ir M. Ramūnai, D. ir R. Vil
činskai.

Nulingavus porelėms nuo scenos, 
pasigirsta garsus ,JIo, ho, hoo“ ir iš 
Lietuvos atsiranda Kalėdų senelis (P. 
V. Radžius), lydimas savo senelės (P. 
I. Jurkuvienės). Mažiukų plojimas ir 
džiaugsmo šūkiai nustelbia net Kalėdų 
senelio juokus.

Kai Kalėdų senelis išsėmė savo są
mojus ir pagyrimus, b senelė atidavė 
paskutinę dovaną, dr. M. Ramūnienė

padėkojo visiems artistams ir šokė
jams už tokį gražų pasirodymą ir vi
siems — mamytėms, tėveliams, suau
gusiems už šios gražios vaikų šventės 
parengimą. Eglutė užbaigta vaišėm - 
- kavute. _ Otaviškis

pati: agr. J. Malinauskas, M. Baraus
kas, H. Barkauskaitė, J. Demerėckas, 
V. Rutkauskas. Kandidatais irgi liko 
tie patys: V. Dielininkaitis, ir A. Kvie- 
tinskas. Revizijos komisijoj palikti tie 
patys: V. Zavadzkienė, V. Januška ir 
K. Strikaitis.

Winnipegas yra ketvirtoji lietuvių 
kolonija Kanadoje; sąrašuose apytik
riai buvo skaitoma apie 500 lietuvių.

VISUOTINIS BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS įvyko 1964 m. gruo
džio 6 d. liet, parapijos salėje; pirmi
ninkavo G. Federavičienė, sekr. — M. 
Šarauskas. Valdybos pirm. agr. J. Ma
linauskas padarė veiklos apžvalgą ir 
išreiškė padėką visiems už glaudų ben
dradarbiavimą, ypač E. ir V. Januš
koms, kurių vasarviete B-nė naudoja
si savo gegužinėms. Ižd. V. Rutkaus
kas pranešė, kad solidarumo mokestį 
sumokėjo 18 asmenų; pajamų 1964 m. 
turėta $33.01; ižde šiuo metu $120.43. 
Vasario 16 gimnazijai remti būrelio 
vad. T. Lukas painformavo, kad būre
liui priklauso 11 narių, surinkta $66, 
dar neišsiųsti $22. Apie Tautos ir Šal
pos Fondus pranešimo nebuvo, nes jų 
vadovas J. Demereckas neatvyko. T. 
Lukas savo pranešime apie Baltų Fe
deraciją pažymėjo, kad Winnipego sky
rius turi $337.07; prisidėjo prie ukrai
niečių poeto Ševčenkos minėjimo, ku
riame lietuviai gausiai dalyvavo. Re
vizijos komisijos vardu aktą perskai
tė V. Januška. Valdyba perrinkta ta

MOTERYS KARO TARNYBON

vių yra 673 asmenys — 385 vyrai ir 
288 moterys. Tenka apgailestauti, kad 
metiniame susirinkime dalyvavo tik 
21 šios koolnijos bendruomenės narys.

PER LIETUVIŲ KLUBO v-bos posė
dį pirm. T. Yuška pasiūlė,-kad klubo 
narei ir buvusiai jos ilgametei veikė
jai O. Lenienei, kuri šiuo metu guli 
St. Boniface ligoninėje, būtų nupirkta 
gėlių. Valdyba tam pritarė ir ją ap
lankyti bei įteikti gėles įgaliojo pirm. 
T. Yušką. Jos brolis kun. Garbukas, 
OFM, šiuo laiku gyvena Toronte.. _

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

Pagal “CI Information” komu
nistinėje R. Vokietijos “liaudies 
armijoje” ir jos pagalbiniuose da
liniuose šiuo metu yra 1.100.000 
vyru. Tai reiškia, kad 15-kai čir 
vilių gyventojų tenka vienas ka
rys (V. Vokietijoje santykis yra 
1:129). Režiminė partija SĖD ir 
toliau verbuoja kandidatus ka
riuomenei; pastaruoju metu šau
kiasi net jaunų merginų 18-23 m. 
amžiaus talkos. Lapeliais, atsišau
kimais mokyklose ir jaunimo su
sirinkimuose merginos kviečia
mos mažiausiai trejų metų kari-

nei tarnybai. Bus sudarytos ke
lios moterų kuopos ir pulkai. 
Merginos-kariai būsiančios apmo
kytos ir joms teks prisiekti pana
šiai kaip ir vyrams kariams, taigi 
besąlyginiai Įsipareigoti būti pa
klusniomis komunistų partijos 
atžvilgiu ir drauge pareikšti iš
tikimybę Sov. Sąjungai. Tik vė
liau merginos būsiančios apmo
kytos vykdyti techninius ar admi
nistracinius uždavinius. Moterys 
mankštinamos ir kariškai. Tad jų 
padėtis mažai tesiskirs nuo vyrų 
— karių. E. -

APDRAPDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ ♦ 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
7.“:.Z)ER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864
'ii^ii;

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Aatomatinis eietini varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.

International TELFONAS LE 3-4908

Driving School

WALDI
ATOM ELECTRIC

ELEKTROS RANGOVAS 
A. ČEPONIS 

Visi elektros darbai
Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

859 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461

A. ČIŽIKAS

Mokome »u standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

TELEFONAS

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 630 vaL vak. šeštadieniais nuo

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu: visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

ALFA RADIO & TV
Parduodam Ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom

LE 1-6165. o «7Ž LANSDOWNE AVE, TORONTO

Gamtos keistenybės
— Aš negaliu suprasti gamtos 

prieštaravimu!
— Kokių?
— Kai puodas kiauras, tai van

duo sunkiasi laukan, o kai batas 
kiauras — vanduo eina į vidų ...

Pas gydytoją
Gydytojas: Aš visas ligas galiu 

išskaityti iš ligonio akių. Tams
tos kairioji, akis rodo, kad sergi 
kokia nors, kad ir lengvo pobū
džio, nervų liga.

Ligonis: Bet, pone gydytojau, 
mano kairioji akis yra stiklinė.

Uošvė
— Kaip laikosi jūsų uošvė?
— Nekaip!
— Ar kokia liga?
— Blogiau. Ji šiandien tyli...

ninkas jį pasiuntė kažko nupirk
ti. Pakeliui Ezopas sutiko teisė
ją, kuris paklausė jį, kur eina.

— Nežinau, — atsakė Ezopas.
Teisėjas pasijuto įžeistas tokiu 

lakonišku vergo atsakymu, pašau
kė sargybinius ir liepė įmesti 
Ezopą į kalėjimą.

— O, vienok, pasakiau tiesą! — 
pareiškė Ezopas. — Juk nežino
jau, jog einu į kalėjimą.

Prajuokintas tuo teisėjas liepė 
paleisti Ezopą...

Galėjo būti ir taip...
Seržantas:’ Į kurią pusę žygiuo

jame?
Kareivis: Į pietus.
Seržantas: Iš ko spėji?
Kareivis: Aš vis daugiau ir 

daugiau sušylu...
Blogas gydytojas

si pas tą jauną gydytoją?
— Ne.
— O kodėl? Juk visuomet sa

kydavai, kad jis labai geras gy
dytojas.

— Taip, jis - buvo geras, bet 
sužinojau, kad jis. susižiedavęs ...

Parinko Pr. AI.

šitas simbolis reiškia:
esame ONTARIO INSURANCE AGENTS’ Association nariai;
atlikome griežtus patikrinimus draudimų teorijoje;
laikomės nustatytos etikos.

PRANO BARAUSKO

RO 6-0811 arba RO 6-0832
Commissioner For Taking Affidavits.

W. A. LENCKI,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

TeL įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
' notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
W. S. MASTIS, LL. D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Aven 

LE 6-3750 (1—5 v. p.p.) 
LE 7-1708 (7—9 v. vak.)

HAMILTON: 21 Main St E., 
JA 7-5575, FU. 3-8929.

Dėl pasimatymo susitarti telefonu 
minėtu laiku.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)

Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

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

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais

1082 BLOOR ST. W_ Toronto 4, 
(j rytus nuo Dufferin St)

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka įvairius namų vidaus 
bei lanko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

J N AMŲ,AUTOMOBILIŲ
I KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS
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Aušros Vartų par. žinios
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Prisikėlimo par. žinios Šv. Jono Kr. par. žinios

TORONTO'
Ateitininkų, studentų ir skautų žinios — 8 psl.

1965 METŲ SAUSIO 16 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ,
PRISIKĖLIMO SALĖJE

Karšta zuikiena, 
buivolo kepsniai,

i tradicinį 
medžiotojų - žūklautoįų DHLIU

-r- Kalėdų ir N. Metų iškilmės 
ivo atšvęstos visu iškilmingu-buvo atšvęstos visu iškilmingu

mu. Dalyvavo labai daug žmonių. 
Šventėms paruoštas programas

_ v • • • » ♦ • W Y Y * 1 "1 ♦

smuik. S. Kairys ir par. suaugu
sių bei jaunimo chorai, vad. kun. 
B. Jurkšo. Sveikinimus perdavė 
ir pamokslus sakė provincijolas 
dr. T. L. Andriekus, OFM.

— Lietuvoje mirus jos mamy
tei a.a. Onai čajauskienei, nuo
širdžiai užjaučiame B. Stankaitie- 
nę ir jos šeimą. Jų užprašytos ge
dulingos Mišios — šį šeštad., 9 
vai. ryto.'

— M. Caprackaitės užprašytos 
Mišios už a.a. J. Čapliką — šį šeš
tad., 8 V.r.; A. I. Žemaičių užpr.
M. už a.a. O. čajauskienę — šį 
sekmad,, 9 v.r.; šeimos užpr. M. 
už a.a. A. Slapšį — šį sekmad., 
10 v.r.

— Šį trečiad., sausio 6 d. —- 
Trijų Karalių šventė. Pareiga iš
klausyti šv. Mišias; jos bus 7, 
7.30, 8 ir 9v.r. ir 8 v.v. Išpažin
tys klausomos ir Komunija dali
jama per visas Mišias.

— Naujai suplanuotų namų 
brėžiniai atiduoti statybų bend
rovėms. Penkios jų yra lietuviš
kos. Statybos kainas bendrovės 
turi pranešti iki š. mėn. 31 d. 
Statybos vajus eina pirmyn; iki 
šiol suaukota $15.000. Vis dar no
rima išvengti nemalonaus nuo 
durų iki durų aukų rinkimo bū
do, todėl vėl bus išsiunčiami laiš
kai, kviečią savo ąjjkas įteikti as
meniškai arba atsiųsti paštu.

— Šį sekmad. po 10 v. Mišių 
vėl pradedamos religijos pamo
kos gimnazistams ir katechetinės 
pamokos mokiniams. Pirmosios 
dėstomos aktorių kambariuose, o 
antrosios — pas seseles.

— Šį antrad. ir trečiad. kate
chetinių pamokų vaikučiams dar 
nebus, bet jau kitą antrad. ir tre
čiad., 4.30 v. p.p. jos bus.

— Par choro repeticija — šį 
ketvirtad., 7:30 v.v. muz. studijoj.

— Parap. chorui pagerbti ir pa
dėkoti tradicinė arbatėlė — šį 
šeštad., 7.30 v.v. muz. studijoje. 
Maloniai kviečiame dalyvauti vi
sus choristus-es su savo antrosio
mis pusėmis.

— Par. jaunimo choro repetici
ja — šį penktad., 6.30 v.v. muz. 
studijoje. Tradicinės jaunimo 
choro Kalėdų vaišės buvo prieš
N. Metus, šiuo metu jaunimo 
chore yra virš 100 berniukų ir 
mergaičių.

— Sveikiname savo par. Kata
likų Vyrų Dr-ją, surengusią šau
nų N. Metų sutikimą ir jo pelną 
paskyrusią gražiam tikslui — stu
dentų stipendijų fondui.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: Abbott, Kenneth, Hum
berside, Keele, Mountview, Ook- 
mount, Pacific ir High Park. Ave. 
Kitą savaitę: Quebec, Gothic, 
Evelyn Ave., Evelyn Cr., Pine 
Cr., Glendonwynne, Clendenan, 
Birchview, Kennedy Ave., Ken
nedy Pk. Rd. ir Norma Ave.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
kas sekmad. 7.30 v.v. muz. studi
joje.

— Susituokusiem K. I. Skrups- 
keliui ir A. R. Kuolaitei " 
laimingo gyvenimo!

— Pakrikštyta: Vlado ir Onos 
Girčių dukrelė Patricija Marija; 
Albino ir Nijolės Slivinskų duk
relė Violeta Albina.

Išrinkta nauja SLA kuopos val
dyba: pirm. K. Lembertas, vice
pirm. V. Bačėnas, ižd. A. Pūlkys^ 
fin. sekr. O. Indrelienė ir proto
kolų sekr. V. Pilėnas. Parengimų 
komisiją sudaro: A. Pundžius, L. 
Rickevičienė ir J. Novogrodskis; 
ligonių lankytojas — H. Chvedu- 
kas. koresp. M. Kojelis.

“TŽ” aukotojai: Dr. J. Baltru
šaitis ir K. Trumpickas (rėmėjo 
prenumerata); $25 — KLB Delhi 
anyl. valdyba; $20 — J. Gražys; 
$5 — J. Petravičius, V. Cibuls
kas; $3 — A. Jankutė, V. Maku- 
za. J. Vaineikis, A. Bilda, P. Si
dabras; $2 — J. Butkus, P. Kup
čiūnas. A. šalčiūnas, A. Bertulis, 
V. Miškinis, J. Bugailiškis. Sgt. 
A. D. Sidney-Sideravičius, K. Ge
čas. Be to, visa eilė skaitytojų, 
siųsdami prenumeratos mokesti, 
yra pridėję $1 auką. Leidėjai di
džiai vertina jūsų paramą ir nuo
širdžiai dėkoja.

linkime

— Gražiai praėjo Kalėdų pa
maldos. Dėkojame par. chorui ir 
jo vad. muz. St. Gailevičiui už 
naujai paruoštą giesmių repertu
arą. Taip pat gražiai pasirodė jau
nimo choras, padidėjęs skaičiumi 
ir pažengęs savo pasiruošimu.

— 1964 m. turėta: 34 krikštai, 
21 jungtuvės ir 16 laidotuvių. Pir
mąją Komuniją pavasarį priėmė 
29 vaikai. Parapija pagelbėjo 
tvarkyti socialines tautiečių pro
blemas, be tikybos ir pažiūrų 
skirtumų.

— Trijų Karalių šventėje, šį 
trečiadienį, pamaldos rytą 7.30 ir 
8 vai.; vakare — 7.30. Vakarinė
se pamaldose prisimenamas a.a. 
Povilas Budreika 4 m. mirties 
metinėse.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: Indian Rd., Indian Grove, 
Parkside Dr. ir Mulock Ave.

— Katalikių moterų par. sky
riaus susirinkimas — šį sekma- 
diefiį, sausio 10 d., 4 v. par. salė
je. Maloniai kviečiamos draugi
jos narės ir prijaučiančios daly
vauti.

— Susio 3.d. par. salėje įvyko 
Kalėdų eglutė — pobūvis jauni
mo choro nariams ir altoriaus 
berniukams. Po trumpos progra
mos mažieji ir suaugusieji buvo 
pavaišinti. Pobūvis praėjo geroje 
nuotaikoje.

— Altoriaus berniukų susirin
kimas — šį penktadienį 6 v.v.

— Praėjusį sekmadienį pamal
dose buvo prisimintas vysk. Ka
zimieras Paltarokas jo mirties 
dienos sukaktyje.

— Šį šeštadienį, 9 vai. gedulin
gos pamaldos už a.a. Barborą 
Stonkienę, mirusią prieš vieną 
mėnesį. Sekmadienį prisimena
mas a. a. Vytautas Paškevičius.

— Pakrikštyta: Simonas Rai
mundas Namikas, Alma Vanda 
Senkutė ir Astra Renata Senkutė.

P. Kačiulienė ir R. Kybartaitė 
buvo nuvykusios į Čikagą daly
vauti rašyt. A. Mackaus ir dėdie
nės L. Vanagaitienės laidotuvėse. 
Užmuštųjų lavonai buvę labai su
žaloti. P. Koczar, antrojo auto
mobilio vairuotoja, taip pat mi
rė. Ji esanti lietuvė, ištekėjusi 
už lenko. Velionis A. Mackus yra 
p. Punkrienės pusbrolis.

Serga šv. Myklolo ligoninėje: 
V. Balsienė, J. Gatautis, Daunys 
iš Sudbury, Ai Prūselaitis; Šv. 
Juozapo ligoninėje: Montvilas ir 
Januševičienė; Hillcrest — Ka
minskienė,

Ontario valdžios tarnautojų są
jungos skyrius Kalėdų proga 
gruodžio 22 d. surengė naujųjų 
ateivių kalėdinių giesmių koncer
tą prov. parlamento rūmuose. Da
lis programos buvo perduota per 
radiją. Lietuviams miela buvo 
klausytis giesmės “Tyliąją nak
tį”, kurią giedojo tarnautojų cho
ras angliškai. Su sol. Verikaičio 
pagalba muz. John Cozens išver
tė lietuvių giesmę į anglų k. ir 
priderino kompoz. Naujalio me
lodiją. Angliškasis tekstas taip 
skamba: “Shepherds were watch
ing in the silent night.”

Šaunios vestuvės įvyko gruo
džio 26 d. Jaunavedžių — K. 
Skrupskelio ir A. Kuolaitės pa
gerbti susirinko gausus būrys 
jaunimo ir senimo. Iškilmingos 
sutuoktuvės įvyko Prisikėlimo 
bažnyčioje, o vestuvinė puota — 
Prisikėlimo salėje. Be jaunave
džių tėvų ir giminių, dalyvavo vi
sa eilė svečių: prof. Meškauskas 
su ponia ir dukra, St. Rudys, R. 
šliažas, J. Boguta, dr. B7 Vaške
lis, p. Vaičaičiai ir kt. Abu jau
navedžiai yra ateitininkai. A. 
Kuolaitė-Skrupskelienė š.m. bai
gia istorijos studijas Toronto un - 
te, o K. Skrupskelis dėsto filoso
fiją S. Carolina Columbia un-te. 
Abu yra “TŽ” bendradarbiai. 
Sėkmingos ateities!

J. Pikelis iš Little Long Rap
ids, Ont., švenčių proga lankyda
masis Toronte, aplankė “TŽ” ir 
pratęsė prenumeratą.

Toronte lankėsi T. L. Andrie- 
kus, OFM, Tėvų pranciškonų pro
vincijolas, sol. St, Baras ir P. La
banauskas, “Amerikos Balso” ra
dijo liet, programos pareigūnas.

Koncertuoti Montrealyje sausio 
16 d. pakviestas sol. V. Verikai
tis. Jo rečitalį rengia skautų rė
mėjai.
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bufetas
B. Arūno feljetonas

taurių įteikimas
loterija ir gera

šokių muzika
PRADŽIA 7,30 V AL. VAK

Maloniai kviečiame atsilankyti į Toronto 
skautų - rėmėjų komiteto rengiamų

koncertą pobūvį
1965 m. sausio 9 d. 7.30 v. v.

Prisikėlimo parapijos salėje
PROGRAMOJE:

SOLISTĖ V. ŽIEM ELYTĖ, SOLISTAS V. VERI KALTIS 

IR MUZ. D. SKRINSKAITĖ

Turtingas bufetas ir užkandžiai
Gros Vytauto Babecko orkestras

SPAUDOS BALIUS
Sukaktuvinis “TŽ” spaudos ba

lius, kuriuo bus atžymėta savait
raščio 15 metų gyvavimo sukak
tis, rengiamas sausio 23 d., šeš
tadienį, Prisikėlimo salėje. Šiuo 
metu baigiama planuoti progra
ma, kurioje koncertinę dalį atliks 
garsusis Klevelando vyru okte
tas. Jo nariai dalyvauja Čiurlio
nio ansamblyje. Taip pat rengia
masi tradicinei loterijai. Laik
raščio leidėjai tikisi, kad ją pa 
rems vertingais fantais paslaugie
ji mūsų verslininkai ir kiti bičiu
liai. Bilietai į spaudos balių jau 
gaunami “TŽ” administracijoje. 
Visos vietos bus rezervuotos, to
dėl patogiausia bilietus įsigyti iš 
anksto. Jų kaina $2 asmeniui, stu
dentams — $1. Gyvenantieji ne 
Toronte bilietus gali įsigyti at
siuntę pinigus paštu.

Pasitarimas Jaunimo Dienos 
reikalu kviečiamas šį šeštadienį 
10 v. ryto Prisikėlimo muz. stu
dijoje. Kviečiami dalyvauti jauni
mo organizacijų atstovai ir šiaip 
visuomenės veikėjai iš Montrea
lio, Toronto ir Hamiltono. Į pasi
tarimą atvyks KLB valdybos pir
mininkas ir kiti nariai. Pasitari
mą organizuoja apyl. valdyba.

Iš Punsko sausio 4 d. atvyko 
Irena Staskevičiūtė pas dėdę Ka
lesinską, gyv. Toronte.

Kalėdų ir N. Metų proga “T. 
ž.” yra gavę daug sveikinimų. Vi
siems, mus atsiminusiems, nuo
širdžiai dėkojame ir linkime ge
riausios sėkmės naujaisiais me
tais.

Apyl. valdyba įždininko parei
goms pakvietė visuomenininką 
inž. Petrą Lėlį. Sausio mėnesį 
apyl. valdyba yra pasiryžusi vyk
dyti solidarumo įnašo vajų. Vasa
rio 16 iškilmėms gautas kalbėto
jas ir sudaryta meninė programa. 
Minėjimas įvyks sekmadienį, va
sario 14 d.
- Akademikų paskaita — sausio 
16 d., šeštadienį, 7.30 v.v., Prisi
kėlimo muzikos studijoje; skaitys 
svečias iš Vašingtono — istorikas 
V. Trumpa tema “Simanas Dau
kantas — naujosios Lietuvos pra
dininkas”. Visi maloniai kviečia
mi paskaitoje dalyvauti.

Valdyba

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466. 
Dabar naujas telefonas 767-7084.

A. ZAREMBA

Lietuviška baldų 
dirbtuvė ;

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap- 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

Klaipėdos sukilimo minėjimas 
šiemet rengiamas Maž. Lietuvos 
Bičiulių Dr-jos bendromis jėgo
mis su Toronto Jūrų Skautijos 
Neringos tuntu. Sausio 16 d. Ne
ringos tunto rengiamuose šokiuo
se bus šia proga pasakyta klaba, 
o sausio 17 d. “Tėvynės prisimi
nimų” radijo valandėlėje — me
ninė dalis su dr. M. Anyso kalba.

Dantistas dr. P. Vytė, 
studijavęs mediciną Miunster’io 
un-te Vokietijoje, ir baigęs odon
tologijos fakultetą Montrealio un- 
te “with honor” atvyko iš Winni- 
pego ir atidarė savo kabinetą 24 
Calvington Drive, Downsvieu, į 
šiaurę nuo Wilson Ave, trečias 
namas nuo Keele St. Telefonas 
633-1167. Priima pacientus vaka
rais, šeštadieniais ir pagal susita
rimą. Jis turi patyrimo ir vaikų 
dantų gydyme. Winnipego miesto 
vaikų klinikoje dirbo 5 metus

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę { 
Montreal}, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

330 QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Imform. Rudy Wolfinger 

Atidaryta nuo 9 v.r. iki 9 v.v.
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 4 v. p.p.
Europietiška, lietuvių labiausiai 

mėgiama vairavimo mokykla.
Prityrę instruktoriai pilnai paruo
šia vairuotojus ir padeda gauti lei
dimus. Kalba įvairiomis kalbomis.

iii■
I
I

šeštad. mokykla po Kalėdų 
atostogų .pradeda darbą šį šešta
dienį, sausio 9 d., 9 v. r. šv. Pran
ciškaus mokyklos patalpose. Mo
kyklos vadovybė kviečia visus mo
kinius uoliai lankyti mokyklą.

Pašalpinės Šv. Jono Draugijos 
metinis susirinkimas — sekma
dienį, sausio 10 d., 3 v. salėje 
virš “Tėv. Žiburių”. Susirinkimas 
yra metinis, todėl visus narius 
valdyba maloniai kviečia dalyvau
ti.

VLIKo pirm. V. Sidzikauskas, 
kviečiamas Toronto politinių gru
pių, sutiko- padaryti pranešimą 
visuomenei sausio 24 d. Prisikė
limo salėje.

A. a. Jonas Čaplikas, 57 m., mi
rė gruodžio 25 d., 8 v. v., Mimico 
ligoninėje. Jis sirgo paralyžiumi 
apie 10 m. Palaidotas gruodžio 28 
d. šv. Jono liet, kapinėse. Paliko 
liūdinčią žmoną ir gimines Lietu
voje. Į Kanadą atvyko 1948 m. iš 
Vokietijos., Pradžioje dirbo siu
vykloje, paskui vertėsi kaip staty
bas rangovas. Jo bičiulis S. Pranc- 
kūnas rašo: „Jis buvo stiprus, tu
rėjo begales energijos ir nesiten
kino kasdieninėmis smulkmeno
mis. Jonas, nors kartu atvažiavęs, 
jau buvo vienų, paskui kitų namų 
savininkas. Jis kažkaip daug su
maniau ir vikriau derinosi prie 
laiko ir vietos aplinkybių“. Bai
gusiam žemiškąją kelionę visi lin
ki jam amžino atilsio.

Praėjusių švenčių proga “TŽ” 
sveikino Kanados premjeras L. 
B. Pearsonas, imigracijos min. 
R. Tremblay, finansų min. W. 
Gordon, keli feder. parlamento 
nariai, Ontario premjeras J. Ro- 
barts, pilietybės min. J. Yarem- 
ko ir kt.

Vyt. Liuima su žmona ir dviem 
dukrom praleido Kalėdų atosto
gas ir sutiko N. Metus Miami 
Beach, Fla. Buvo sustoję Jazbu
čių motelyje, 8910 Collins Ave.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus Ir greitas patarnavimas
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jfisą namuose arba mū
ra klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathunt)

TEL. LE 2-3656

— Baigėme 1964 m. Nuošir
džiai dėkojame visiems, kurie pa
dėjo administraciniame parapijos 
darbe.

— Praėjusiais metais mūsų pa
rapijoje buvo 4 jungtuvės, 22 
krikštai ir 10 laidotuvių.

— Lituanistinių mokyklų eg
lutė įvyko sausio 3 d.

— Sekmadieniais 10 vai. Mišių 
metu gieda mūsų jaunieji, vado
vaujami sesers Bernadetos. Dar 
gražiau choras galėtų pagiedoti, 
jei būtų daugiau choristų. Tad tė
vai yra labai prašomi leisti vaikus 
į chorą. Jeigu mūsų parapijos 
jaunasis choras bus stiprus, tai 
vėliau nepritrūks balsų nė didžia
jam chorui.

— Parapijos bazaras bus balan
džio 3 ir 4 d. Netrukus bus išsiun
tinėtos bazaro knygutės. Kviečia
me prie bazaro prisidėti ir fan-

— Pakrikštyta K. J. ir A. Za
bielų dukra Danos Elzbietos var
dais?

— Nuoširdžiai sveikiname Al
fonsą ir Ireną Vazalinskus 25 m. 
vedybinės sukakties proga. Linki
me gausios Viešpaties palaimos 
ateičiai!

Tėvas S. Kulbis išvyksta! SpaiVu fone, ši vakara ir kitas 
istoracimams darbams: sn-is -S 7—_ ___ ___________ : pastoraciniams darbams; grįš 

apie vasario mėn. vidurį.
— Bažnyčios fondui aukojo: J. 

Kinderis — $10; P. Januška — 
$10; J. Mačionis aukojo $8 gar
siakalbio įvedimui bažnyčioje; 
Vytauto klubas — $25.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $211, N. Metu — 
$277. Bit.

SENUS METUS 
PALYDINT

Užverčiant 1964 m. lapą, įdo
mu peržvelgti mūsų kolonijos Įna
šus. Kultūriniu požiūriu praeiti 
metai buvo ypatingai gyvi. Mont- 
realyje girdėjom koncertuojant: 
J. Vaznelį, kun. Balčį, E. Karde
lienę, P. Bičkienę, A. Stempužie- 
nę, A. Kebli, AV par. chorą, šv. 
Kazimiero par. vyru chorą. Pir
mą kartą buvo suorganizuota dai
lės paroda, sulaukusi- tiek daly
vių, tiek lankytojų didelio prita
rimo. Montrealyje buvo įteiktos 
dvi literatūros premijos: V. Krė
vės vardo Alg. Mackui už dailio
sios literatūros knygą ir M. Lie
tuvos Bičiulių Dr-jos premija dr. 
Anysui už istorinį veikalą. Turė
jome A. Gustaičio ir H. Nagio 
jungtinį .literatūros vakarą.

Vietiniai menininkai gyvai reiš
kėsi ir kanadiečių dailininkų tar
pe: dalininkai R. Bukauskas ir 
Vyt. Remeika, be grupinių, turė
jo po keletą pavienių parodų, gi 
dail. O. šablauskienė ir dail. A. 
Vazalinskas dažnai buvo randami 
grupinėse meno parodose. Išraiš- 
kinio šokio šokėja B. Vaitkūnai- 
tė-Nagienė, be solo pasirodymų 
lietuvių tarpe, su savo grupe da
lyvavo televizijoje ir ištisą mėne
sį buvo matoma viename miesto 
teatre.

Buvo paminėti NP Marijos se
serų kongregacijos ir Augštesnių- 
jų Lituanistinių Kursų -dešimt
mečiai, lietuviško radijo pusva
landžio 'vienerių metų sukaktis. 
Šv. Kazimiero parapijoj sulaukėm 
antro nuoširdaus lietuvio kunigo 
— J. Gaudzės asmeny. Seniausias 
lietuvių sambūris Montrealyje 
Vytauto Didžiojo Klubas po ilgų 
svyravimų galutinai apsisprendė 
pradėti naujų klubo patalpų sta
tybą. Bendruomenė įsigijo ir ap
tvarkė gražų žemės plotą prie 
Lac Clair stovyklavietei. Įsistei
gė Kanados Lietuvių Fondo sky
rius.

.Jaunimas š.m. gerai pasirodė. 
Lituanistinėse mokyklose, kur
suose ar seminare lietuviukų 
skaičius išsilaikė atitinkamoj pn> 
porcijoj, dešimtmečius šioms ins
titucijoms minint. Jaunimo orga
nizacijos rodo pagyvėjimą. Jau
naisiais ateitininkais prie AV par. 
susirūpino N.P.M? seserys, ir vai
kai reguliariai turi susirinkimus 
bei užsiėmimus. Pradėti organi
zuoti jaunieji ateitininkai ir šv. 
Kazimiero ribose. “Tauro” spor
tininkai turėjo pažymėtinų per
galių krepšinyje. Judriausias bu
vo skautiškasis jaunimas, suorga
nizavęs pirmąkart “Jurginių mu
gę”, daug prisidėjęs prie Bend
ruomenės stovyklavietės tvarky
mo; skautės tvarko jaunųjų vado-

TAUPYK IR SKOLINKIS Cff IT A 
SAVO KREDITO UNIJOJE Ll IMO

Adresas: 1465 De Seve St., Montreal 20, Que., tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472 
Už einamąsias sąskaitas “Litas” moka 4% palūkanų, o už indėlių sąskai
tas 4.5% dividendų. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas ap
drausta $2,000,000.
Už asmenines paskolas „Litas" ima 7.6%, o už nekilnojamo turto pasko
las — 63%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 1465 De S«vt $♦., sekmodieniois nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskiriont pirmadienius ir Mtddienius; vakarais — trečiadie
niais ir penktadienio is nuo 7 iki 9 vai.
3W Rosemowit Bhrd.: diena — penktadieniais nuo 1 iki 6 vol. ir vakarais — pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vok

šv. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Parapijos parengimai: sau
sio 30 Šv. Onos Dr-jos vakarienė; 
vasario 27 Kazimierinių vakarie
nė; balandžio 24 margučių vaka
rienė; birželio 20 parapijos pik
nikas.

— Prieš šventes gruodžio 19 
pakrikštyta Jono ir Jennie Sa
dauskų dukrelė — Kristinos ir 
Lindos vardais; gruodžio 26 — 
pakrikštytas Eugenijaus ir Lai
mos Dainių sūnus Jono ir Eugeni
jaus vardais.

— Po ilgesnės ir sunkios ligos 
gruodžio 24 d. mirė Marija Kava
liauskienė; palaidota iš parapijos 
bažnyčios. Ji priklausė Šv. Onos 
draugijai, todėl narės uoliai lan
kė ją ligoninėje ir gausiai daly
vavo laidotuvėse.

— Staiga mirė jaunas Kazimie
ras Abraitis; tarnavo apie 6 me
tus Kanados kariuomenėje; gruo
džio 26 palaidotas iš parapijos 
bažnyčios.*

— Galbūt puikios oro sąlygos 
sutraukė virš 150 jaunimo į snie
go balių gruodžio 26. Grojo lenkų 
jaunimo geras orkestras; pertrau
kų metu grojo plokštelių muzika. 
Salė buvo gražiai išdekoruota, o 
eglutė paskandinta melsvai žalių 

pramogas sumaniai organizuoja 
parapijos jaunimo klubas. Valdy
bą sudaro: E. Petrulis, A. Radze
vičius, V. Lietuvninkaitė, V. Va
siliauskaitė, R. Gudžiūnaitė ir L. 
Visockaitė.

— Įsidėmėtina jaunimui! Sau
sio 10 jaunimo klubo valdyba 
ruošia slidžių-ski ekskursiją į 
Valle Bleu — Vai David kalnus 
autobusais. Norintieji važiuoti su
sirenka prie šv. Kazimiero baž
nyčios. Visiems ekskursantams 
8 v.r. bus specialios Mišios, ku
rias laikys klebonas kun. Jucevi
čius. Kelionė kainuos $2. Smul
kesnių informacijų teirautis pas 
E. Petrulį tęl. 721-1656 ir vaka
rais po 7 v. pas Ar. Rudzevičių 
tel. 271-5758.

— Sausio 10 tuojau po Sumos 
svetainėje įvyks šv. Onos Dr-jos 
susirinkimas. Visos narės prašo
mos dalyvauti.

— Sausio 30, šeštadienį, šv. 
Onos Dr-ja ruošia labai didelę ir 
turtingą valgiais bei loterija va
karienę. Atsilankykite — nesigai
lėsite, nes ją ruošia geriausios 
Montrealy šeimininkės. Gros" ge
ras orkestras. Bilietai gaunami iš 
anksto pas M. Gručkūnienę, M. 
Arlauskaitę ir pas platintojas, 
taip pat ir klebonijoje.

— Gruodžio 20 klebonijoje bu
vo susirinkę parapijos komiteto 
nariai. Kasmet yra prirenkamas 
vienas naujas iš parapijiečių į 
komitetą. Slaptu balsavimu iš
rinktas Andrius Russel. L. šimo- 
nėlis užbaigia savo pirmininkavi
mą ir nuo N. Metų komiteto pir- 
min. pareigas perima mokyt. K. 
Milius. Geriausios sėkmės! 1965 
m. par. komiteto valdyba: pirm. 
K. Milius, vicepirm. A. Dasys, na
rys A. Russel.

— Parapijos svetainėje yra la
bai reikalingas spaudos, kioskas 
Atskiras kambarys bus duodamas 
nemokamai; reikia asmens, kuris 
apsiimtų spaudą platinti. Jei kas 
atsirastų, prašoma pranešti kle
bonijai.

— Montrealio “Tėviškės Žibu
rių” skaitytojai gali apsimokėti 
laikraščio prenumeratą už 1965 
m. klebonijoje pas kun. J. Gau- 
dzę.

— Parapijos komitetas suruo
šė puikų N. Metų sutikimą. Ypač 
daug prisidėjo, užbaigdamas pir
mininkavimą, L. šimonėlis su 
žmona. Galima buvo. pasigėrėti, 
kaip visi komiteto nariai su žmo
nomis daug dirbo. Didelė padė
ka organizatoriams, šeiminin
kėms, darbininkams ir visiems at
silankiusiems. Gd.
vių paruošimo kursus. Čia pa
brėžtinas vyresniųjų skautininkių 
nuoširdus įsijungimas, šiltai jau
nųjų priimtas. Skautų-skaučių 
stovykla š.m. truko 2 savaites ir 
buvo ypatingai gausi, (b. d.) V. Z.

Montrealio skautų rėmėjai, no
rėdami stipriau paremti skautų 
veiklą, ypač jų stovyklavimą, sau
sio 16 d. rengia plataus masto 
koncertą, kurio programą išpil
dys sol. V. Verikaitis iš Toronto. 
Jis šiam koncertui ruošia specialų 
repertuarą.




