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Jaunimo Dienos Juo sunkesnė būklė.
juo kietesnis ryžtas

VLIKO PIRMININKO V. SIDZIKAUSKO PRANEŠIMAS 
TORONTE

Jau keleri metai, kai yra keliamas klausimas dėl Jaunimo 
Dienų Kanadoje organizavimo-, ty. tokio suvažiavimo,.kuris ne 
tik ištisai būtų skirtas jaunimui, bet kur ir visą organizavimo dar-

1

Nr. 4 (783) • SAUSIS — JANUARY 28 • 1965 metai • 15 centų • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY •

žiūrima skeptiškai, manant, kad jaunimui ir senimui pakanka vię-x 
nos lietuvių Dienos, jau įėjusios į mūsų kanadiškąją tradiciją. 
Buvo netgi galvojama, kad dviejų atskirų Dienų organizavimas, 
vienos jaunimui, kitos senimui, netgi prisidėtų prie padidinimo 
tos savotiškos ribos, kuri ir dabar jau yra jaučiama taip jaunųjų 
ir senųjų. J

Per keletą metų teko prie tos minties grįžti KLB tarybos su
važiavimuose, ir kas kartą atskirų Jaunimo Dienų šalininkų skai
čius didėjo, kol pagaliau užpereitų metų rudenį KLB tarybos su
važiavime St. Caharines buvo nutarta/ kad pirmąsias Kanados 
Liet. Jaunimo Dienas ruošia Hamiltono apylinkė 1964 m. rudenį. 
Deja, šis nutarimas tik ir liko nutarimu. Greit paaiškėjo, kad Jau
nimo. Dienas suruošti yra. žymiai sunkiau, negu senojo stiliaus 
Lietuvių Dieną, šio didelio uždavinio Hamiltono apylinkė nebe- 
siėmė vykdytų pasitenkindama eiline Lietuvių Diena. Taip šis 
klausimas atėjo į tarybos suvažiavimą pereitų'metų rudenį, šis 
suvažiavimas vėl pakartojo nutarimą Jaunimo' Dienas ruošti, tik 
šiuo tarpu atsargiau sprendė vietos klausimą — pavedė tai atlik
ti krašto valdybai. Pastaroji logiškai pasiūlė tą sunkų darbą To- 
rontui, kuris, bendrame plačiame įvairių veiksnių posėdyje nuta
rė šią pareigą prisiimti.

Taigi, šiuo metu ir vėl turime nutarimą, kuris labai nesun
kiai gali likti vėl vien tik popieriuje. Jeigu taip atsitiktų, tai Jau
nimo Dienu ruošimo klausimas Kanadoje praktiškai būtu atidėtas 
neribotam laikui, nes Torontui suklupus vargu ar beatsiras kita 
apylinkė, kuri ryžtųsi trečią kartą bandyti.

Ar yra galimybė, kad Torontas pasiimtąjį uždavinį atliks? Ar 
ši kolonija turi-pajėgų tam sunkiam darbui? Turbūt nęklysimę 
pasakę, kad pajėgų Toronte pakanka, tačiau. , , tos pajėgos rei
kalingos gero išjudinimo. Torontą reikia ilgai judinti ir badyti, kol 
pabunda. Bet kai pabunda, tai visi pamato, kad Torontas pabudo. 
Taip yra kasmet per Vasario 16-sios minėjimą, taip buvo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimo metu.

Ką gi Torontas turi? Pirmiausia turi neabejotinai didžiausią 
' Kanadoje jaunimo skaičių, pradedant studentais ir baigiant lietu

viška mokykla, didžiausia laisvajame pasaulyje. Torontas taip pat 
turi didžiausią Kanadoje skaičių liet, profesijonalų, baigusių moks
lus ir Įsigijusių teises jau šiame 'krašte. Pagaliau,' gera tai ar blo
ga, Torontas tūri didžiausią ir liet, organizacijų skaičių, šiuo metu 
bene 62. Taigi, potencialių jėgų yra. Ar jos pajudės dideliam už
daviniui atlikti, pamatysime netolimoje ateityje.
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Bet grįžkime prie pačių Jaunimo Dienų, kurios numatytos per 
šių metų Padėkos savaitgalį, spalio 8-10 d.d. Torontiškiai imasi 
šias Dienas ruošti tvirtai tikėdami, kad jos ne padidins, bes suma
žins, o gal ir visai panaikins tą tariamą sieną tarp jaunųjų ir senų
jų. Iš tikrųjų, toji riba kartaiš pasirodo tik'dėlto, kad tėvai ir jų 
suaugę vaikai, nors ir gyvendami po tuo pačiu stogu, permažai vie
nas kitą pažįsta. Vaikai nedavęrtina tėvų, laikydami juos senų pa
žiūrų asmenimis. Tėvai nedavertiną vaikų, vis tebelaikydami juos . 
mažais vaikais. Per ilgus mūsų gyvenimo Kanadoje metus visi di
dieji įvykiai būdavo skiriami vyresniesiems pasirodyti. Jaunimas 
buvo kviečiamas tik padėti ir šiek tiek prisidėti. Pabandykime 
bent laikinai roles sukeisti. Tegu jaunimas bent kartą pats suruo
šia didelį įvykį, didesnį už sekmadienio šokius ar šeštadienio pa
skaitėlę. O senieji, bent laikinai pasitraukę iš didžiųjų vietų, tegu 
sudaro jaunimui reikiamą moralinį ir finansinį užnugarį. Tuo prin
cipu yra sudarytas Jaunimo Dienoms ruošti komitetas. Manome, 
kad šiuo atveju tai yra vienintelis teisingas principas, kuris turėtų

Sukaktuvinio “TŽ” spaudos vakaro vaizdas. Viršuje iš kairės: Ingrida Stasaitė iš Klevelando praneši
nėja programą (nuotr. M. Pranevičiaus); žymieji svečiai — V. Sidzikauskas, VLIKo pirm., su Lietu
vos gen. konsulu Kanadai dr. J. Žmuidzinu; apačioje: Rytas Babickas, Klevelando vyrų okteto vado
vas, ir dalis okteto dainininku; Algis Beresnevičius, laimėjęs T. Valiaus paveikslą. Nuotr. S. Dabkaus

Ateiviai,--antMsldasės žmonės?

Pakils nauja vėliava

Emigrantai dėl įvairių sunku
mų palieka gimtąjį kraštą,' tačiau 
prieglobsčio krašte jų laukia nau
ji sunkumai. Kaip sekasi tuos 
sunkumus nugalėti? Kokios įta
kos turi ateiviams vietinių laiky
sena? Neperseniausiai “Dagens 
Nyheter” skiltyse pasirodė- eilė 
diskusinių straipsnių, kuriuose 
tie klausimai buvo paliesti dau
giau iš kritiškos pusės. Išvadoje 
pasirodė, kad svetimšaliai blogai 
jaučiasi Švedijoje ir daugelis jų 
čia nepasilieka.

Šiuo metu čia gyvena apie 200.- 
000 užsieniečių, kurių didelė da
lis jau yra tapę Švedijos pilie
čiais. Tačiau dar daugiau jų po 
ilgesnio ar trumpesnio laiko iške
liavo toliau — daugiausia į užjū
rio kraštus: JAV, Kanadą, Aust
raliją. Jų nesulaikė nei augščiau- 
sias gyvenimo lygis Europoje, nei 
patys pažangiausi socialiniai įsta
tymai bei lengvatos. Iš 14.000 po
kario metais čia gyvenusių lenkų 
tik 3.500 pasiliko. Kitas pavyzdys 
— vengrai, kurių po 1956 m. bu
vo atvykę a. 6.600, o jau 1962 m. 
buvo likę tik 3.500. Lietuvių skai-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

Naujoji Kanados vėliava ofi
cialiai bus iškelta visose valdi
nėse įstaigose vasario 15 d. Nuo 
to laiko ji pakeis dabartinę “Red 
Ensign”.

Narkotikų byla tebesitęsia. 
Paaiškėjo vis daugiau faktų, 
kaip narkotikų spekuliantai, pri
klausą tarptautinei Mafijos or
ganizacijai, papirkdavo įvairius 
pareigūnus, pasiūlydami dideles 
sumas pinigų. Buvo įsimaišę 
daug provincinės ir federacinės 
vyriausybės liberalų ir net gana 
stambios sumos buvo siūlomos 
liberalų partijos reikalams.

Automobiliai ir jų dalys bus 
įvežami iš JAV be jokio muito. 
Naujai sutarčiai skiriama daug 
reikšmės, bet tikrumoje daug 
kas nepasikeis — automobilių 
kainos kol kas liks tos pačios. 
Kanados vyriausybė kas metai 
surinkdavo $50 mil. muito. Da- 
.bar tie $50 mil? į iždą nebe- 
įplauks, bet teks bendrovėm, ga-' 
minančiom automobilius ar jų 
dalis. Kadangi automobilių pra
monėje dirba daug kanadiečių, 
tikimasi, kad bus rasta darbo 
50.000 naujų darbininkų, nes 
Kanadoje esančios įmonės bus 
praplėstos. Susitarimo detalės 
yra gana komplikuotos ir dau
gelio ekonomistų kritikuojamos.

Bedarbių pašalpos gali būti 
padidintos. Išlaikančių šeimas 
pašalpa — $36 savaitėje, nebent „„„ .-
darbovietė, kuri turi specialią tinių 2 metų laikotarpyje įsikū- apie lietuviškosios veiklos koardi- 
sutartį su unija, primoka dau- re nauju universitetu mažės- naciją P. Amerikoje skaityti pa-

Sovietų ledo ritulio treneris, 
. grįžęs iš gastrolių Kanadoje, pa

reiškė, kad Kanada yra keistas 
kraštas, visi ledo ritulio žaidėjai _____ ______ _____ ____ ___ ____ ______________ _o____
esą ypatingai žiaurūs, teisėjai iiniai, iki šiol gauta 500 mil. sta- iškilmingai minės Lietuvos nepri- 
nusistatę prieš sovietus ir visi tinių alyvos. Kviečiai ir žemės klausomybės dieną miesto teatre.

lias — 401 buvo pavadintas 
MacDonald — Cartier Freeway 
pagerbiant pirmąjį Kanados 
min. pirmininką Sir John Mac
Donald ir Cartier, kuris buvo 
prancūziškos Kanados vadas ir 
politikas dar prieš konferenciją 
ir artimas MacDonald bendradar 
bis.

Europietiškų automobiliu rin- čius Švedijoje visais laikais yra 
- - - -- - - - buvęs nežymus. Pokario metaiskoje visoje Kanadoje pirmauja 
vokiški Volkswagenai. 1964 m. 
jų Kanadoje parduota virš 34.- 
000. švedų Volvo turi savo fab
riką Nova Scotia provincijoje 
ir pagamina 50 automobilių sa
vaitėje. Prancūzų Renault ir 
Peugot planuoja gaminti auto
mobilius Kvebeko provincijoje. 
Angliški automobiliai įvežami 
Kanadon be jokio muito ir savo 
fabrikų Kanadoje neturi.

Kvebeko mokyklų sistemą ir 
visą švietimą pertvarko gabus 
prov. švietimo min. P. Gerin-La- 
joie. Jam tapus ministeriu dau
giau reformų padaryta per kelis 
praėjusius metus ,negu per pu
sę šimtmečio. Šiuo metu jis yra 
išvykęs į Prancūziją, kur jieško Iš JAV pasižadėjo dalyvauti J. 
150 prancūziškai kalbančių tech- E. vysk. V. Brizgys, mons. J. Bal
nikes instruktorių, norinčių vyk- kūnas, V. Sidzikauskas, LB atsto
ti Kanadon. vas dr. A. Nasvytis ir kiti. Pasi-

Kanados universitetai jieško dalyvauti įžymūs brazilie-
profesorių sekantiem mokslo ^?.rPe, admirolas Silvio
metam. Išsiuntinėtas sąrašas, Heck, turėjęs žymų vaidmenį pra
kilniame 34 universitetam reikia metųrevoliucijoje. Jis pasa- 
500 profesorių - lektorių. Pasku- [eikšmingą kalbą Paskaitą

P. Amerikos 
lietuvių kongresas
Trečiojo P. Amerikos Lietuvių 

Kongreso, įvykstančio vasario 18 
—21 d. Sao Paulo mieste, Brazi
lijoje, parengiamieji darbai jau 
baigiami. Kongresas, tikimasi, 
bus gausus dalyviais ir svarus lie
tuvišku turiniu. Jame dalyvaus 
apie 100 svečių bei atstovų iš Ar
gentinos ir- Urugvajaus, iš kur 
taip pat vyks tautinių šokių an
sambliai “Rambynas” ir “Ginta
ras”.

niuose miesteliuose. kviestas K. Oibiras, Lietuvos pa-
Saskatevano provincija yra S- ?.!”‘£ybes Uru8valu]e sPaudos

noma ne tik savo kviečiais, bet auacne-
ir alyvos šaltiniais. Nuo 1940 Studijų darbai vyks įvairiose
m., kai buvo iškasti pirmieji šu- sekcijose. Vasario 20 d. kongresas

turtai kas metai kelia provinci- Pamaldos bus Sao Paulo katedro- ir

jis nesiekė 500, bet šiuo metu yra 
žemiau 100. Kur glūdi bėgimo 
-priežastys?

ŠVEDŲ NUOMONĖ
Kaikas jas mato pačiuose atei

viuose, jų nesugebėjime prisitai
kyti. Priverstas apleisti savo -kraš
tą žmogus visuomet nešiojasi su 
savimi patirtąją nesėkmę ir nuo
skaudą ir kaltę už tai neretai mė
gina suversti prieglobsčio kran
tui bei vietiniams, kurie kaltina
mi egoizmu, šovinizmu, pavydu 
ir pan. Net pasiektas augštėsnis 
gyvenimo lygis atrodo beprasmis, 
o siekimas geresnės ūkinės bei vi
suomeninės padėties svetimoje ir 
abejingoje aplinkoje — tik pakai
talas tikrajam gyvenimui. Ypač 
didele kliūtimi laikomas vietinės 
kalbos permenkas mokėjimas. 
Sunkiai ir užsikirsdamas kalboje 
apie paprasčiausius dalykus sve
timšalis savo ir kitų akyse pasi
rodo tarsi menkesnis' žmogus, ku
riam neįmanoma jaustis laisvai 
tarp kitų, jau nekalbant apie iš 
to kylančius praktiškus sunku
mus darbe ir t.t. Geras kalbos 
mokėjimas esanti svarbiausioji ir 
būtina sąlyga, kad ateivis jaustų
si neatstumtas ir lygiateisis. Tai 
lyg ir vienos pusės argumentai, 
atspindį daugiau vietinių pažiū
ras.

ATEIVIŲ PASISAKYMAI
Kiek kitaip pasisako patys už

sieniečiai. Nors svetimšalių prie
žiūra Švedijoje tiesiogiai priklau
so kriminalinei policijai, tačiau 
niekam ji neužkliūva. Priešingai, 
visi vienbalsiai teigiamai atsilie
pia ape savo santykius su oficia
liomis įstaigomis. Svarbiausia ne
susipratimų priežastimi laikomas 
pačios švedų visuomenės nusista
tymas svetimšalių atžvilgiu — 
kasdieniniame gyvenime, darbo
vietėje, santykiavime. Kiek teko 
patirti iš asmeniškų pokalbių, už
sieniečiams, kurie gyvai sekė šias 
diskusijas “DN” skiltyse, labiau
siai patiko vieno lenko — Lukasz 
Winiarski — pasisakymas. “Bent 
vienas atsirado ir išrėžė, kaip rei
kia!” — tokia buvo bendroji reak
cija. O jis pasakė maždaug taip.

Švedai daugelį amžių gyyėno 
vieni ir atsiskyrę savo nesvetinga
me krašte. Iš tų laikų pasiliko 
bruožas jų nusistatyme užsienie
čių atžvilgiu. Per pastaruosius 
50-60 m. švedams pavyko sukur
ti didingą ir gerai sutvarkytą vi
suomenę, o, be to, išvengti dvie
jų pasaulinių katastrofų. Todėl

n e n u o s t abu, jog vidutiniškas 
Svenssonas yra įsitikinęs, jog šve
dai esą gerokai gudresni, negu 
tie keistieji svetimšaliai, kurių 
kraštuose amžinai karas, skurdas 
ir alkis.

Vietos polit. grupių kviečia
mas, VLIKo pirm. V. Sidzikaus
kas iš Niujorko padarė viešą pra
nešimą visuomenei sausio 24 d. 
Prisikėlimo salėje. Pradžioje pa
žymėjo, kad akstiną VLIKui ap
sijungti davė Toronto veikėjai, 
tuometiniai PLB valdybos žmonės 
— dr. J. Songaila ir J. Matulionis. 
Dabar VLIKas esąs vieningas ir 
bando rikiuoti visas lietuvių jė
gas kovai už Lietuvos nepriklau
somybę, kuri esanti tautos išliko
me pagrindas. Keliai į nepriklau
somybę esą eina per tarpt. įvykių 
raidą ir mūsų pačių kovas. Išei
vijoj esanti ketvirtoji tautos da
lis turi lygią pareigą kovoti, kaip 
ir Lietuvoje pasilikę. Kiek ilgiau 
sustojęs V.S. ties II D. karo poli
tika, pabrėžė, kad Stalino Įtakos 
dėka sąjungininkai nutarė reika
lauti besąlyginio Vokietijos pasi
davimo, t.y. praktinio sunaikini
mo. Dėlto vėliau nebuvo kam kal
bėti Vokietijos vardu. Tai prisi
dėjo prie taikos konferencijos nu- 
stūmimo neribotam laikui ir prie 
Sov. Sąjungos išsiplėtimo.

Vakariečiai Lietuvos laisvinimo 
bylai pritaria, tačiau pabrėžia, 
kad karo dėl jos nebus ir kad to 
turi būti siekiama taikiomis prie
monėmis. Esą, kai Europa sustip
rės, galės daugiau lemti ir Lie
tuvos laisvinimo byloje. Daugiau
sia paramos šiuo metu .susilaukia
ma iš JAV, nors jos, kaip ir kiti 
vakariečiai, pabrėžia evoliucinius 
kelius, nevengiančius plačių san
tykių -paj^ikymo su sovietiniu 
bloku. Afrikos ir Azijos tautos 
sunkiau supranta Lietuvos bylą. 
Jos esą klausia, kodėl okupuoti 
lietuviai nekovoja prieš sovietus, 
kaip tai daro kolonistiniai kraš-

tai prieš prancūzus ir britus. 
Jiems dar sunku suvokti, kad to
kia kova Lietuvai šiuo metu būtų 
savižudybė. Daug geriau supran
ta Lietuvos būklę P. Amerikos 
valstybės. .

Būklė Lietuvoje, pasak V.S., 
nesanti tokia, kaip kartais mes 
čia galvojame. Ten okupacija per 
25 metus padarė daugiau žalos, 
negu mes manome. Ypač daug ža
los buvo padaryta stalininiame 
laikotarpyje. Ten esą dabar dau
gelis manę, kad Lietuvos nepri
klausomybė yra neįmanoma nei 
politiškai, nei ekonomiškai. Jau
nosios kartos galvosenoje yra su
sidariusi savotiška politinė tuštu
ma. Joje nėra aiškios vietos būsi
mos Lietuvos vizijai.

Išeivijoj esą vyrauja ekonomi
nė gerovė, bet didėja senosios tė
vynės užmiršimas; perdaug kovo
jama tarpusavyje, permažai — su 
priešu.

Atsakydamas į paklausimus, V. 
S. pareiškė, 'kad' naujai apjungto 
VLIKo^santykiai su Lietuvos dip
lomatais bus visiškai sunormuoti. 
Esą jau nutarta baigti šios srities 
ginčus ir palikti Lietuvos atstova
vimą, kur tik galima, diploma
tams. Taip pat naujasis VLIKas 
esą stengsis būti valdžios pakaita
lu ir duos nurodymus, apiman
čius visą politinę veiklą. Lėšų 
klausimas esąs sprendžiamas 
drauge su ALTa; be to, lėšas po
lit. veiklai telkia Tautos Fondas. 
Jaunąją kartą stengiamasi įjungti 
į polit. veiklą, bet norima, kad 
būdą^apspręstų jos pačios atsto- 
vai.

Prieš pranešimą įvadinį žodį 
tarė J. Matulionis, pirmininkavo 
Pr. Bastys, pranešėjui padėkojo 
V. Vaidotas.

KALTINA ŠVEDUS
Labai dažnai, — tęsia minėtas 

autorius, — viešumoje tenka iš
girsti būdvardį “švediškas” visai 
netikėtai vietoj žodžio “geras” ar 
“puikus”. Iš to galima spręsti ir 
apie paslėptą mintį, kad viskas, 
kas nešvediška, negali savo koky
be prilygti. Juo labiau užsieniečio 
darbo jėga. Užsienietis Švedijo
je gali gyventi be sunkumų tol, 
kol sutinka dirbti paprasčiausią 
ir blogiausiai apmokamą darbą. 
Kai tik jis pamėgina kopti augš- 
čiau darbe ar visuomeninėje pa
dėtyje, tuojau sustabdomas. To
kių pavyzdžių begales galį pripa
sakoti išvykstantieji užsieniečiai. 
Pats autorius suminėjo tik du. 
Vienas laivų statybos inžinierius 
penketą metų išsėdėjo su braižy
tojo padėjėjo atlyginimu tariamai 
dėlto, kad nemokėjęs kalbos. Da
bar jau pora metų, kai tas pats 
žmogus užima vadovaujančią vie
tą vienoje Kanados laivų statyk
loje. Kitas pavyzdys: biologas iš 
R. Europos, turįs rentgenologijos 
specialybę, šešetą metų išdirbo 
institute kaip “laisvai samdomas” 
tarnautojas su žemu atlyginimu. 
Jo profesorius jam atvirai pasa
kė, kad jis mielai jį norėtų turė
ti etatiniu tarnautoju, bet... ką 
tada kiti pasakytų! Pramonės dar
bininkams esą kiek mažiau sun
kumų dėlto, kad darbo jėgos 
trūksta, tačiau ir čia geriau ap
mokamos vietos užsieniečiams ne
prieinamos. Blogiausia, žinoma, 
humanistams/

ŠVIESIOJI PUSE
Kaikam toks nupieštas užsie

niečio padėties vaizdas Švedijoje 
gali pasirodyti perdaug tamsus. 
Kitais atvejais, kalbant apie šio 
krašto politiką pabėgėlių atžvil
giu, yra buvę nurodyta nemažiau 
iškalbingų pavyzdžių, kaip nevie
nas ateivis pasiekė a'ugštą padėtį. 
Vienintelė Švedija turėjo įsive
dusi vad. “archyvinių darbinin
kų” kategoriją laisvoje darbo rin
koje sunkiai prisitaikantiems in
telektualams. Tiesa, tai buvo taip 
pat menkai atlyginama darbo rū
šis, tačiau padėjo išvengti fabri
ko ir to pažeminimo, kurį kituose 
kraštuose nevienam pabėgėliui 
intelektualui teko išgyventi. Ne
vienas pabaltiečių yra gerai įsi-

Jagens Nyheter”, sumuo- 
iiskusijų išvadas, savo ve- 
(Nukelta į 7 psl.)

Savaitės įvykiai
W. CHURCHILLIO IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS NUMA

TYTOS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ. Dalyvauti rengiasi daugelio valsty
bių vadai, jų tarpe ir JAV prez. L. B. Johnson, jei sveikata 
leis. Britanijos vyriausybė nutarė valstybines laidotuves.’ Tai 
pirmas toks atvejis paprastos kilmės britui per ištisą šimtmeti. 
Gedulo pamaldos įvyks anglikonų šv. Pauliaus katedroj, o pa
čios laidotuvės — Churchillio gimtinėje Blenheim Palace. Jo 
gedi visas Vakarų pasaulis, bet ypač Britanija, kuriai jis vado
vavo tamsiausiame laikotarpyje. Pavergtosios tautos mini 
Churchillį kaip vieną didžiųjų valstybių atstovą, kuris bandė 
savo plane iškelti sąjungininkų kariuomenę II D. karo metu į 
Balkanus. Deja, planas nebuvo' priimtas. Jis būtų pakeitęs Eu
ropos politinį veidą. i
Paskirti 27 nauji kardinolai, jų 

tarpe 3 iš analus geležinės uždan
gos: ukrainiečių metropolitas J. 
Slipyj, 72 m., Lv'ivo arkivyskupas, 
išbuvęs Sibire 18 metų; J. Beran, 
76 m., Prahos arkivyskupas, ilgai 
kalintas nacionalsocialistų ir ko
munistų; F. Seper, Zagrebo ar
kivyskupas, mirusio kardinolo A. 
Stepinac. Naujai paskirtųjų tar
pe yra Kvebeko arkiv. M. Roy ir 
Baltimorės arkiv. L. J. Shenan. 
Kitų pavardės, rašant šias eilutes 
dar nebuvo paskelbtos.

Kanados premjeras L. B. Pear- 
sonas planuoja pertvarkyti savo 
ministeriu tarybą. Manoma, kad 
imigracijos min. R. Tremblay 
gaus kitą ministeriją, o jo parei
gas laikinai perims darbo min. 
A. MacEachen. Min. be portfelio 
I. Dupuis buvo patartas pasitrauk 
ti; spėjamą, ryšium su kyšių ėmi
mu.

P. Vietname prasidėjo nauji 
neramumai ir riaušės. Budistai 
vienuoliai pasiryžę badauti ligi 
mirties, kol nekenčiama vyriau
sybė pasitrauks. Kiti gatvėse de
monstruoja prieš Ameriką ir rei
kalauja pasitraukti JAV ambasa
dorių Taylor. Hue mieste sude
ginta 5.000 tomų amerikiečių bib
lioteka. Budistai' premjerą Huong 
vadina amerikiečių tarnu. Fak
tiškai ten veikia įsiskverbę komu
nistų agentai.

Konge sukilėliai gauna para
mos iš buvusio prancūzų Kongo. 
Jie jau užėmė kaikuriuos mies
tus. Taigi, prieš Kongą kovoja 
premjero Combės kaimynai. .

Ispanija yra pasiryžusi plėsti 
kultūrinius ir prekybinius ryšius 
su Sov. Sąjunga.

smarkiai kritikuo
ja demokratų sen. Morse: “Mano

ateity, jei Amei
t

savo politiką.”
Vokietijos kancleris L. Erhard 

lankėsi Prancūzijoj ir tarėsi su 
prez. De Gaulle. Vokietijoj šią 
vasarą įvyks parlamento rinki
mai. Prancūzija šį kartą Vokieti
jos nespaudė ir sutarė dėl Vokie
tijos sujungimo. Buvo tartasi ir 
dėl Europos Bendrosios Rinkos. 
Pasitarimų rezultatais ypač pa
tenkintas Vokietijos kancleris.
- Varšuvoj vyko vyriausių R. Eu
ropos komunistų pasitarimas, ku
riame dalyvavo Brežnevas su Ko
syginu, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
R. Vokietijos, Rumunijos, Bulga
rijos ir Vengrijos atstovai. Mano
ma, kad buvo tartasi apie kom
partijų vienybės atstatymą.

Persijoj įvyko pasikėsinimas 
prieš premjerą; sužeistas 20 m. 
studento paleistais 5 šūviais.

V. Vokietija spaudžia Vakarų 
valstybes ir jau susitarė su De 
Gaulle šaukti Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Vokietijos at
stovų pasitarimą dėl Vokietijos 
sujungimo pagal žmonių pasirin
kimą. Pirmon eilėn, atrodo, tar
sis šių valstybių ambasadoriai 
Vašingtone. Vakarų valstybės ne
noriai eina į šias derybas, nes ži
no, kad rusai prieštaraus šiems 
susitarimams. Antra, ir patys va
kariečiai nelabai nori Vokietijos 
apsijungimo.

Indijos vidaus reik. min. Nan- 
da praneša, kad Indijoj suimta 
apie 1.000 komunistų, kurie turi 
tamprius ryšius su Kinija, bet dar 
yra apie 40.000 komunistu laisvė
je. Dabar Indijos vyriausybė rado 
dokumentus, kad šie Pekingo ša
lininkai yra paruošę planus para- 
lyžuoti krašto gynybą ir paimti į 
savo rankas sverbesniąją šalies 
pramonę. Tai pasiruošimai atve
jui, kai Kinija vėl užpuls Indiją. 
Tokie planai palengvintų Kinijai

B
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SANTARYBA PROTESTANTU POŽIŪRIU
EVANGELIKŲ KUN. ALG. ŽILINSKAS

tyvų. Romos Katalikų Bažnyčia 
pradėjo naujai žvelgti į save bei 
savo misiją moderniame pasauly-

Trečiai sesijai pasibaigus, pro
testantiškos spaudos atsiliepimas 
apie II Vatikano santarybą atsar- 

/ gus. Ketvirtajai sesijai dąr ne
prasidėjus, galutinių nuomonės 
pareiškimų kol kas nėra. Pradžio
je bendra protestantiškos spau
dos reakcija buvo gana optimis
tiška, daugumoj palaikanti Ro
mos katalikų progresyvia daugu-

sios serijos staigūs įvykiai, pa
vyzdžiui konservatyvaus elemen
to vyravimas, įterpe protestantiš
koj spaudoj apsivylimo bruožą. 
Vienas protestanto}, stebėtojas 
Vatikane taip suglaudė Vatikano 
santarybos trečiosios serijos re
zultatus: “Progresyvi dauguma 
laimėjo visus mūšius, o-konservą-

Protestantų stebėtojai Vatika
no santaryboje yra vienos nuo
monės apie vadinamą “aggiror
namento” atnaujinimo dvasią Ro
mos Katalikų Bažnyčioje. Trečio
sios sesijos pabaiga neišdildė at
sinaujinimo bei reformos bruožų 
šioje Bažnyčioje. “Aggiromamen- 
to” dar vis tebejieško kelių baž
nytinėse reformose, veiksmuose 
bei institucijose. “Daugumos ati
daryti langai sunkiai uždaromi.” 
Nuo pat 1962 m. spalio mėn. iki 
šios dienos pastebimas didelis 
pasikeitimo procesas. Tiesiog 
nuostabu, kad neorganizuota pro
gresyvaus elemento “sąjunga” 
sugebėjo pakeisti Bažnyčios isto
rijos lapus.

Pagrindinė liturgijos reforma 
jau prasidėjo, teigiamai pasiek
dama ne vien savosios Bažnyčios 
narius, bet taip pat savo užsimo
jimu sudomindama ir protestan
tiškąsias bažnyčias. Vatikano san- 
taryba’ taip’ pat dideliu šuoMu 
žengė į priekį eklesiologijoje — 
moksle apie Bažnyčią. Ekumeni
nis sąjūdis įgijo naujų perspek- 

KANAUOS LIETUVIAI RINKS TARYBA
1965 M. GEGUŽĖS 2 D.

Sausio 14 d. KLB krašto valdy
ba aptarė bėgamuosius reikalus: 
Jaunimo Dienų, Lietuvių Dienos, 
Kultūros Fondo, Šalpos Fondo ir 
kt. Plačiau išsikalbėta apie Jau
nimo Dienas ryšium su Lietuvių 
Dienos rengimu.

Kr. v-bos delegacija pasidžiau
gė, kad Toronto organizacijos, 
ypač jaunimas, gražiai pasitari
mui pasiruošė ir parodė daug kū
rybingo supratimo. Jaunimo Die
nų ruošimu rūpinsis komisija, Į 
kurią įeina: A. Šileika, D. Skrins- 
kaitė, A. Sušinskaitė, R. Stirbys, 
K. Baronas, E. Daniliūnas, dr. J. 
Sungaila, Ant. Rinkūnas, Stp. 
Kairys, o Toronto KLB apyl. val
dyba bus artimiausias rūpinto
jas.

Kult. Fondas painformavo apie 
naujus bendraraščius — orienta
cinio ir organizacinio pobūdžio. 
Taipgi apie kaikurių Kanados ko
lonijų reikalams Vasario 16 mag
netofoninius įrašymus.

Šiame posėdyje paskirti nau
jos krašto tarybos rinkimai, nes 
šios kadencija jau baigiasi. Rin
kimai paskirti gegužės 2 d. Suda
ryta rinkimų komisija: pirm. Stp. 
Kęsgailą; nariai — M. Juodvir
šis, V. Zubas, P. Petronis ir J. 
Zabieliauskas.

P. Amerikos lietuvių kongreso 
reikalams paskirta $50.

Posėdin buvo atvežti KLB kr.

WINDSOR, Ont.
VYT. JANUSAS parašė raštą teisin

gumo įstaigoms, prašydamas ištirti 
bylą nedrausmingos jaunuolių grupės, 
puo kurios jis yra nukentėjęs. Jis 
apeliuoja į atsakingus teisingumo pa
reigūnus, kad jie imtųsi iniciatyvos 
sudrausminti nepilnamečius 13-19 m. 
jaunuolius, pridarančius įvairios ža
los nekaltiems gyventojams. Raštą pa
rašė kaip A. Lithuanian Canadian At
sakymo jis tebelaukia.

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.

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vaL ryte fld 9 vaL vakare.

immii

ir pradėjo veikti kaip “collegium 
episcoporum” — vyskupų kole
gija. Pagaliau R. katalikų inteli
gentija (dvasiškių bei pasaulie
čių) pradėjo kvėpuoti, mąstyti ir 
išsireikšti naujoje laisvės atmos
feroje.

II Vatikano santaryba jau pa
siekė Jono XXIII minimalinius 
tikslus. Santarybos dviejuose 
dogmatiniuose raštuose De Sacra 
Liturgia ir De Ecclesia bei dog
matiniame dekrete De Ecume- 
nismo, jau nekalbant kas bus at
siekta ketvirtojoje serijoje, pro
testantų stebėtojai Vatikane ma
to pirmą, lemiančio lūžio stadiją 
besikeičiančioj R. kataliku tradi
cijoj.

Iš II Vatikano santarybos 
svarstymų galima padaryti išva
dą, kad Vatikanas yra centrinis 
organas, tačiau administraciniu 
atžvilgiu dalis jo galios perkelia
ma į įvairias teritorijas. Taip pa
mažu Romos Katalikų Bažnyčia 
pradeda tapti Romos Katalikų 
Bažnyčia.

Tačiau ar visi šie atsiekimai 
konservatyvaus elemento bus su
kliudyti? Protestantų nuomonė 
norėtų tarti Ne. II Vatikano san
tarybos teigiami rezultatai neve- 

“Aggirornamento” dvasia, atsi
naujinimo dvasia pasaulyje ne
bus lengvai nustelbta.

Dialogas tarp protestantų ir R. 
Katalikų Bažnyčių jau buvo tik
rovė ir 'prieš II Vatikano santa- 
rybą. Teigiami santaiybos rezul
tatai dar labiau paskatino pokal
bius. Reikia tikėtis, kad minčių 
pasikeitimas taps dvasinės, jei ne 
administracinės, vienybės bran
duoliu.

v-bos ir apylinkių valdyboms at
spausdinti dail. R. Bukausko pa
ruošti blankai, 'kurių gaus visos 
KLB apylinkės. Apsvarstyti ir ki
ti reikalai.

KLB KV Informacija

LONDON, ONT.
NEPAMIRŠKIME! Sportininkų ren

giamas pasilinksminimas su trumpa 
ir nuotaikinga programa įvyks sausio 
30 d., šeštad., parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E. Pradžia 8 v.v. Ką tik įsi
kūrusiam jaunimo klubui trūksta spor
to reikmenų, lėšų veiklai. Iš anksto 
dėkojame už Tamstų prielankumą.

SERGA: Ant Kisielius iš Londono 
— šv. Juozapo ligoninėje, 423 kamb.; 
J. Viliūnas — Viktorijos ligoninėje, 
229 kamb.; VI. Rudis iš Sarnijos — 
Viktorijos ligoninėje, 618 kamb. Pas
tarieji du Londone nei giminių, nei 
draugų neturi. D. E.

Metus žvilgsnį į paskutinių 
septynių Kanados gyventojų su
rašymų duomenis, krenta į akis 
ryškus gyventojų tautinio pasi- 

ta Kanados statistikos biuro 1961 
m. gyventojų surašymo kataloge

1901 nu. 1911 nu. 1921 m. .1931 m. 1941 m. 1951m. 1951m.
anglų 57 56 55 52 50 48 44
prancūzų 31 29 28 28 30 31 30
m-jo elem. 12 15 n 20 20 21 26

Vaizdžiai matosi, kaip Kanados 
trečiasis elementas nuolat auga, 
pakildamas nuo 12 iki 26 procen
tų, jis padidėjo daugiau negu 
dvigubai. Savo skaičiumi ir sėvo 
proporcija jisai greitai susilygins 
su prancūzais. Pagal savo gyven
tojų laimę šių dienų Kanada su
sideda iš mažumų. Tautinės, arba 
kitaip vadinamos etninės, grupės, 
kurios sudaro trečiąjį elementą, 
savo skaičiumi jau siekia 5 mili
jonus. Jos veikė kartu su anglais 
ir prancūzais ir prisidėjo prie Ka
nados vakarų ir kitų jos dalių kū
rimo, palikdamos neišdildomą 
antspaudą visam Kanados gyveni
mui.

Vieną tokių didesnių tautinių 
grupių sudaro Kanados ukrainie
čiai, kurie daugiausia nusipelnė 
Kanados žemės ūkiui. Jie daug 
kartų yra laimėję Kanados ir pa
saulio kviečių, avižų bei daržovių 
čempijonatus. Ukrainiečių kilmės 
javai, jų atmainos bei jų hibridai 
yra laikomi geriausiais. Tai netu
rėtų nė vieno stebinti, nes Ukrai
na savo juodžemiu visuomet bu
vo žinoma ir buvo net vadinama 
“Europos aruodu”. Kanados poli
tiniame gyvenime ukrainiečiai ir- 

jau yra turėję 74 parlamentarus.
I D. karo metu apie 10.000 ukrai
niečių buvo įsijungę į Kanados 
ginkluotąsias pajėgas. Tuomet už 
narsumą ukrainietis Philip Kono- 
wal buvo apdovanotas pačiu augš- 
čiausiuoju Britų Bendruomenės 
ordinu — Viktorijos kryžiumi. O
II D. karo metu apie 40.000 uk
rainiečių stojo savanoriais, dau
gelis jų buvo karininkais ir dau
gelis atidavė didžiausią auką už 
savo kraštą, paaukodami savo gy
vybes. Patys skaudžiai pergyven
dami Ukrainos pavergimą ir jos 
priespaudą, jie brangina Kanados 
laisvę ir jos demokratinę santvar
ką. Jie ruošiasi plačiai Įsijungti į 
būsimą 1967 m. Kanados šimtme
tinio jubilejaus šventę ir pasiro
dyti su savo tautiniais šokiais, 
chorais ir meno kūriniais.

Ukrainiečių kalba ir literatūra 
yra dėstoma Saskachevano, Ma- 
nitobos, Albertos, Toronto, Mont- 
realio ir Otavos universitetuose, 
o pasirinktinu dalyku taip pat ir 
Saskachevano, Manitobos, Alber
tos provincijų gimnazijose. Ka
nados Ukrainiečių Komiteto rū
pesčiu paskutinei parlamento se
sijai buvo pasiūlytas įstatymo 
projektas įsteigti Kanados Ukrai
niečių Taras ševčenko Fondą, ku
ris rūpintųsi ukrainiečių kultūros

92—545, atskirais _ 
rašymo metais šitaip atrodė'pro
centais gyventojų pasiskirstymas 
į tris elementus — anglus (įskai
tant škotus, velšus ir airius), pran
cūzus ir trečiąjį elementą, kurį 
sudaro visos kitos tautinės gru-

puoselėjimu Kanadoje. Projektas 
buvo priimtas abiejų parlamento 
rūmų. \

Kas būdinga Kanadai?
Iki šiol tik Manitobos provin

cijos vyriausybė yra rodžiusi pa
stangų sutelkti objektyvių žinių 
apie atskirų tautinių grupių įna
šus į provincijos kultūrinį, socia
linį ir ekonominį gyvenimą. Nuo 
1946 m. jinai finansiškai remia 
tuo besirūpinančią Manitobos Is
torinę Draugiją. Pastaroji jau yra 
gavusi rankraščiuose paruoštus 
darbus apie menonitus, ukrainie
čius, islandiečius, lenkus, žydus, 
pirmuosius prancūzus ir huteri- 
tus. Istorinės studijos apie tos 
provincijos ukrainiečius, menoni-

tus ir žydus jau atspausdintos. 
Pats jau laikas, kad panašios au
tentiškos studijos apie atskiras 
tautines grupes būtų paruoštos vi
sos Kanados mastu.'

Kanadai reikia stiprių tautinių 
pamatų, kurie pajėgtų išlaikyti 
apjungtus visus tris bendruome
nės elementus. Tvirtos Kanados 
ugdymui tik tuomet bus paruoš
tos geriausios sąlygos, kai visi jos 
trys elementai galės savo įnašais 
prisidėti prie krašto gerovės ir

artilerijos pulku
Baigęs karo mokyklą 1931 m. 

spalio 25 d. (13 kariūnų laidą), 
buvau paskirtas į 4 art. pulką Vil
kaviškyje. 1933 m. gale iš visų 
kariuomenės dalinių karininkai 
buvo kviečiami stoti į augštuosius 
aviacijos kursus Kaune. Mūsų 
pulko veik visi jaunesnieji kari
ninkai pareiškė norą stoti.

Skirtis su pulku noro neturė
jau, tačiau nesirašyti buvo irgi 
nepatogu: draugai pajuoks, kad 
bijau. Be to, nenorėjau sveikatos 
tikrinimo metu palikęs pulke 
dirbti už išvykusius, o turėti atos
togas Kaune kiekvieną viliojo. 
Sveikatą tikrino dvi savaites Karo 
ligoninėje. Pasirinkimas iš visų 
dalinių buvo labai didelis. Iš mū
sų pulko stojusių 10 karininkų 
sveikata tiko trijų, tačiau tik aš 
vienas, kaip jauniausias iš tikri
namų, buvau priimtas.

Stojusių gana didelis nuošimtis 
laivo daltonistai: neskyrė raudo
nos spalvos nuo žalios. Juokingai 
atrodė, kad kavaleristas su rau
donomis kelnėmis dėjo aiškiai 
raudonos spalvos siūlus prie ža
lių ir atvirkščiai.

Pulke man patiko dirbti ir gy
venti, todėl atėjus laikui išvykti 
buvo gaila skirtis. Pasilikti gi ne
begalėjau, nes pulko vadas būtų 
baudęs už suvedžiojimą. Atsisvei
kinęs su draugais 1934 m. sausio 
mėn. pradžioje išvykau į Kauną. 

negu musų pietų 
konizmas. Labai 
reiškė dabartinis Albertos uni
versiteto sociologijos profesorius 
kalifornietis dr. Charles Hobart 
savo kalboj, pasakyto) šeštoje Ka
nados krikščionių ir žydų tarybos 
konferencijoje winnipege. Čia 
pateikiu įsidėmėtiną jos ištrauką:

“Ar bereikia jums dar jieškoti 
ryškesnių savo charakteristikos 

vienin-oruozų? jus
telė pasaulio daugiakultūrinė 
bendruomenė — tai ir yra ryš
kiausia jūsų charakteristika. Ir 
jūs kanadiečiai tuo nusipelnote 
visai žmonijai. Jūsų daugmkultū- 

šios idėjos nenuilstamais skleidė
jais”.

Jo nuomone, Kanados daugia- 
kultūrė sistema esanti žymiai 

dinamo “tirpinančio katilo” siste
mą, nes pastaroji pagaminanti 
tik “mišinį, kuriame pradingsta 
atskiros tautinės charakteristikos 
ir įgimti tautiniai genijai. Ilgai
niui daugiakultūrinės sistemos 
idėja triumfuos ir visiškai sunie
kins tirpinančio katilo idėją”.

Marmuras telieka marmuru
Maždaug prieš 60 metų žymu

sis Kanados valstybės kūrėjas, jos 
min. pirmininkas Sir Wilfrid Lau- 

Valdybos narę R. Bagdonienę 
ir jos šeimą, staigiai mirus jos tėveliui

A. A. FELIKSUI TIKNIUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

KLK Moterų Draugijos Hamiltono
skyriaus valdyba

REGINĄ IR RIMĄ BAGDONUS, 
brangiam tėveliui — uošviui mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame—
St. ir Ant. Zarankos

■ Mylimam sūnui
A* A. DONATUI VENCKUI ’

tragiškai žuvus, tėvus A. C. Venckus, 
seseris Aldoną, Ireną bei jų šeimas ir brolį Australijoje 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —
< * Antanas ir Stasė Steigvilai

Kanadoje buvo pagerbtas pirmasis premjeras Sir John A. 
MacDonald 150 metų nuo jo gimimo sukakties proga.

Ontario pilietybės min. J. Yaremko uždeda vainiką prie 
paminklo Toronte.

ir žydus jau atspausdintos. rier (jo valdymo metu prerijos ir 
buvo apgyvendintos daugiausia 
trečiajam elementui priklausan
čių tautinių grupių žmonėmis) pa
liko būsimoms Kanados kartoms 

mus:'
“Būdamas Anglijoj aplankiau 

žymų gotikos architektūros pa
minklą — vieną katedrą, kuri bu
vo sukurta genijaus rankos, besi
vadovaujančios neklystančiu tikė-

(Nukelta-į 7 psl.)

Vėl mokinio suole
Patekęs iš pulko į mokyklos oro'duobė^s. 

suolą jaučiausi nekaip: vietoj 
mokęs kitus, vėl pats turėjau mo
kytis. žiemos metu mokėmės teo
rinius dalykus. Visų labiausiai 
man nepatiko Morzės abėcėlė. 
Reikėjo išmokti priimti ir perduo
ti daug raidžių per minutę. Daug 
valandų buvo sugaišta tam reika
lui. Dabar lakūnai, manau, tokių 
dalykų nebesimoko, nes ištobulė
jus radijo aparatams lengvai su
sikalbama žodžiu. Seniau susikal
bėjimas iš lėktuvo su žeme ir su 
kitu lėktuvu buvo įmanomas'Mor
zės arba sutartais ženklais.

Pavasariui atėjus teorinis kur
sas buvo nutrauktas. Pradėjome 
mokytis skraidyti. Visas darbas 
vyko aerodrome. Skraidydavome 
anksti rytą nuo 4 iki 8 vai. ir po 
pietų nuo 4 vai. iki temstant. 
Toks laikas buvo parinktas dėl 
to, kad tuo metu niekas mums 
netrukdydavo ir mes kitiems lėk
tuvams nesimaišydavome. Oras 
tuo laiku irgi patogiausias — nė
ra oro duobių. Vidudienį, dau
giausia debesų* augštyje ir žemai 
prie žemės dėl nevienodo oro įša
limo (retumo), atsiranda taip va
dinamos oro duobės, ir lėktuvas

daiyti didesnį įspūdį dirbtinai 
mėto lėktuvą mesdami tik bėdą

Mokykloje mokslas truko pus
antrų metų.

Pirmieji skridimai
Skridimų su instruktorium ten

ka padaryti nuo 80 iki 150, tai su
daro apie 10 — 15 vai. (vienas 
skridimas 5-10 min.). Svarbiau
sia yra išmokti gerai nutupdyti 
lėktuvą. Tūpiama ir kylama visa
da prieš vėją. Tūpiant prieš vėją 
lėktuvas greičiau nustoja įsibėgė
jimo — greičiau sustoja bėgęs 
ant žemės, o kylant greičiau pa
kyla. Apsipratimui ore ir susipa
žinimui kaip veikia vairai, pirmie
ji skridimai buvo ilgesni. Vėliau 
visas mokymasis su instrukto
rium susidėjo iš pakilimo, skridi
mo apie aerodromą ir tūpimo. 
Instruktoriaus ir mokinio vairai 
yra taip įtaisyti, kad vienam juos 
judinant lygiai taip pat juda ir 
antrojo. Susikalbėjimas buvo įma
nomas aviofonų pagelba: tai gu
mos žarnelės, nuvestos nuo vieno 
burnos iki kito ausies ir atvirkš
čiai.

Mano instruktorius buvo kap. 
V. Tai gana nerviškas ir nesival- 
dąs žmogus. Kiekviena pradžia 

tyn ar pametamas į šoną. Toks 
mėtymas ne vieną susirgdina. Iš 
dalies prie to galima priprasti, be 
to, yra ir vaistų, kurie sumažina 
jautrumą. Dažnai pilotai, skraidy
dami su nelakūnais, norėdami su-

tinkamai veikti vairais. Mano gi 
instruktorius neturėjo kantrybės 
ir noro laukti. Iš pirmų skridimų 
jis pradėjo tampyti vairus ir

dukrai Janinai Jasinienei, sūnums — Boleslovui 
ir Zigmui, jų šeimoms ir kitiems artimiesiems

reiškiame nuoširdžią užuojautą

V. Kesiūnienė ir O. J. Stonkai

DONATUI VENCKUI tragiškai žuvus, 
jo tėvelius — Ceciliją ir Augustiną Venckus, 

seses, brolį ir kitus artimuosius 
skausmo valandoje giliai užjaučiame ar kartu liūdime —

V. Kesiūnienė, O. J. Stonkai, Z. A. Vainauskai

KAZIMIERUI PACEVIČIUI mirus, 
jo sūnus — Londono lietuvių parapijos kleboną

nuošiilliw

FELIKSUI TIKNIUI
mirus, jo žmoną ir dukrą su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame —
Simas ir Elena Tamašauskai

ORVIDUI BENEDIKTUI
mirus, Jo sūnui Zigmui. Orvidui liūdesio valandoje 

nuoširdžią užuojautą reiškia —
M. Borusienė

FELIKSUI TIKNIUI
mirus, dukrai Reginai Bagdonienei ir jos šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir drauge liūdime —

O. ir J. Cerkai
D. ir L. Mačikūnai

šaukti “slysta”, “pučia” — tai 
reiškė vieną ir tą patį: lėktuvas 
skrenda blogai, reikia taisyti. Per 
visą mokymą instruktorius nei 
karto nepasakė man, kad lėktuvas 
skrenda gerai, posūkis geras, pa
kilau gerai, o apie tūpimą nėra 
nei kalbos — visada šaukdavo pa
keltu tonu. Balsą, reikia pasaky
ti, jis turėjo labai stiprų. Įvary
tas į paniką dažnai palikdavau 
vairus Dievo valiai, tada ir jis ma
žiau šaukdavo , mat, tada jis pats 
valdydavo lėktuvą, o gal lėktuvas 
nevaldomas geriau skrisdavo? 
Visdėlto nevaldomas lėktuvas 

greitai pradeda suktis į vieną pu
sę, kilti ar leistis žemyn, todėl vėl 
reikdavo mėginti valdyti, nors 
intruktorius ir šaukdavo.

Galvojau, jog lakūnu aš negalė
siu būti — turėsiu grįžti į pulką. 
Su vienu mūsų grupės karininku 
taip ir atsitiko: atlikęs su instruk
torium 300 skridimų nebuvo iš
leistas savistoviai dcristi ir turė
jo grįžti į savo pulką.

Kartą mano nuotaiką pataisė 
toks įvykis. Instruktorius buvo 
išsskridęs su mokiniu kpt. Ja- 
siunsku. (Pastarasis yra vienas iš 

prie Červenės. Plačiau apie tai 

rė Vokietijoje po karo vienoje 
stovykloje širdies liga. Tai buvo 
tvirto sudėjimo, augstas vyras, tu
rėjo tvirtą balsą).

Tuo laiku aš su kitais karinin
kais laukiau savo eilės skristi

aerodrome prie tūpimo marškos. 
Staiga išgirdome balsą iš dangaus 
“pučia”, “slysta”, o po to kitu to
nu nesuprantamus žodžius. Mat, 
kpt. Jasiunskas, netekęs kantry
bės, irgi nutarė sušukti. Kadangi 
jie skrido virš aerodromo nuėmę 
gazą, o šaukė įpykę, ton ir buvo 
aiškiai girdėti. Tas mane padrą
sino, nes išgirdau, kad instrukto
rius taip pat šaukia ir ant kitų.

Skraidant su instruktoriumi 
man nebuvo aišku, ar aš moku 
valdyti lėktuvą, ar ne? Man atro
dė, kad instruktorius visą laiką 
vaido lėktuvą, o aš tik laikau pri
dėjęs rankas ir kojas prie vairų. 
Vieną rytą po pirmo skridimo 
instruktorius nelauktai pjddausė, 
ar noriu skristi savistoviai. Tai 
labai nustebino mane, tačiau taip 
buvo įgrisęs jo šauksmas, kad il
gai nelaukęs sutikau.

Pradedu skraidyti vienas
Instruktoriui išlipus iš lėktuvo, 

jo vieton įsidėjau maišą smėlio. 
Tai buvo reikalinga, kad nepasi
keistų sąlygos lėktuvo valdyme. 
Pakilimu į orą ir skraidymu ore 
nedaug abejojau; labiausiai bijo
jau tūpimo. Abejodamas savo 
mokėjimu skraidyti, šimtuoju 
skridimu pakilau į orą vienas. Il
gesnį laiką pasisukinėjęs ore 
ruošiausi tūpti. Pasitikėjimo sa
vimi neturėjau, tačiau žinojau,

rodė ženklą skristi dar kartą. 
f (Bus daugiau)
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Trūksta inteligentų ir mokyklų • Verčia taikytis prie komunizmo • Pagerėjo sąlygos,

gyvenąs Bal
su artėjančia . io intere-

kiaute jo samprotavimus “TŽ” 
skaitytojams. Red.
Paskutiniaisiais laikais vis dau

giau, yra kalbama ir rašoma apie 
tai, kas būtų Lietuvai naudin
giausia — švęsti Vasario 16 ar

biausią lietuvių tautos istorijoje. 
Nesigilindamas į jokias filosofi
nes temas, pateiksiu keletą faktų, 
kuriuos patyriau tarnaudamas 
JAV kariuomenėje ir dabar civi
linės tarnybos reikalais keliauda
mas po beveik visas Amerikos 
valstijas. Esu Amerikoje gimęs 
ir augęs, todėl gal šiek tiek ob
jektyviau galiu žiūrėti į Lietuvos 
garbę, negu tie, kurie joje augo, 
subrendo ir į Naująjį Pasaulį at
vyko iš Europos.

Aplamai kalbant, anglo-saksui

veik visada sekdavo pasiteiravi
mas — kada Lietuvos valstybė 
atsirado? Atsakius, kad nuo 1918 
m., didesnio dėmesio Lietuvai

klausdavo ar kalba panaši į rusų, 
({domu, kad jau ne į lenkų, kaip 
tai būdavoprieŠ II D. karą!)! Be* 
veik veltui būdavo tikslesnis aiš
kinimas apie Lietuvą, nes vistiek 
klausiančiojo galvoje galutinai

tybės data su pirmuoju pasauli
niu karu. v

Bet visai kitoks įspūdis būdavo

kydavau, kad pirmutinis Lietu
vos valstybės karalius buvo apvai
nikuotas jau 1253 m. Toks as
muo tuojau parodydavo nusiste
bėjimą, kad Lietuva jau turėjo 
karalių prieš keletą šimtų metų, 
kai tuo tarpu apie Ameriką dar 
niekas nieko nežinojo. Taip pat 
tai padėdavo išryškinti faktą, kad 
lietuvių tauta savo istoriją turė-

sas tapdavo netikėtai didelis ir 
reikėdavo, klausytojui prašant, 
papasakoti daugiau apie Lietuvos 
istoriją. Tokiais atvejais žmogus 
jausdavo didelį pasitenkinimą tu
rėti pažintį su kolega amerikie
čiu, kurio ainių valstybė siekia 
romantiškus viduramžių riterių- 
vyčių laikus. Esu pilnai įsitikinęs, 
kad Lietuvos karalystės įsteigimo 
faktas dar didesnį' įspūdį padary
tų kanadiečiams, nes juk Kana
da yra vienintelė karalystė Nau
jajame Pasaulyje.

Žiūrint į Lietuvos prestižą bei 
garbę, gal būtų buvę gerai, kad 
ir karalius Mindaugas II būtų at
sisėdęs Vilniuje kunigaikščio 
Uracho asmenyje. Tuomet būtų 
daug lengviau sunkiame valsty
bės atnaujinimo laikotarpyje at- 
remti paskleistus lenkų melus, 
kad nepriklausoma Lietuva radi
kalų - bedievių kūrinys ir kad 
vistiek buvusi tik Lenkijos pro
vincija. Tada Lietuva būtų nor
maliai išsivysčiusi santūriu evo- 
luciniu būdu ir sukūrusi tokią de
mokratišką socialinę valstybės 
santvarką, kokia yra Danijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje ir Anglijo
je. Gal net ir britai būtų rėmę 
Lietuvą daugiau, šiandien, blo
giausiu atveju, Lietuva būtų Ru
sijos satelitas kaip Lenkija ar 
Bulgarija ir nebūtų užkrauta to
kiu slopinančiu jungu, kuri rei
kia vilkti kaip sovietinei respub
likai.

Baigdamas noriu prašyti trem
tinių, kad švenčiant Vasario 16 
būtų stengiamasi būtinai labiau 
išryškinti 1253 m. krikščioniškos 
valstybės įsteigimą kartu su 1918 
m. valstybės atnaujinimu respub
likos formoje. Ateityje išsilaisvi
nusi Lietuva iš rusų jungo, pati 
galės demokratiškai nuspręsti, ar 
būtina švęsti Vasario 16 kaip Lie
tuvos didžiausią šventę.

Amerikos ženlyną pasiekė Varšuvoj 
leidžiamas lietuvių kalba neperijodi- 
nis laikraštis “ Aušra” 1964 m. 7 nr. 
Jame yra gerokai pasmilkymo Lenki
jos “socializmui” — komunizmui, ta
čiau netrūksta ir šiapjau informaci
jos. Vi. Pajaujienė ilgokame straips
nyje aprašo kultūrinį lietuvių gyveni
mą Lenkijoj per pastarąjį dvidešimt
metį. Pateikiame kaikurias straipsnio 
vietas. Red. ,

“Lenkijoje įvykusios permai
nos davė po kiek laiko ir lietu
viams galimybes organizuoti ir 
vystyti savo ekonominį ir kultū
rinį gyvenimą. Lietuviams, gyve
nantiems Lenkijoje, teko pakelti 
nelengvą darbą. Daugeliu atvejų 
reikėjo persiorientuoti, nusista
tyti pasaulėžiūrą nauja kryptim, 
jos laikytis. Reikėjo suprasti 
naujas sąlygas, prisitaikyti prie

įsijungus į bendrą lenkų valsty
bės srautą.

Pagrindas ūkininkai
Lietuviškos visuomenės pagrin-

na susitelkę pasienio ruože pne 
Lietuvos TSR. Jife' įsikūrė čia 
prieš daugelį amžių, yra glau
džiai susiję su savo žeme, jaučia
si turį tėviškę, giminę ir tas įpa
reigoja juos laikytis tam tikro 
įprasto garbingumo, papročių, sa
vo kalbos. Bet šiuo metu trūko 
savu inteligentų ir nebuvo mo
kyklų. Bendrą padėtį sunkino dar 
ir ta aplinkybė, kad lietuviai nuo 
seno buvo įpratę laikytis nuoša-

siauru gyvenimu. Baudžiava, ca
ro laikų priespauda, vėliau karai, 
lenkų šanacinė valdžia, vokiečių 
okupacija — visa tai mokė lietu
vį ūkininką budrumo ir atsargu
mo. Nepasitikėjimas ar tylus pa-

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
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vienintelė tinkama laikysena. 
Kai 1944 m. pažangioji lenku vi
suomenė pradėjo kurti ir tvarky
ti savo nepriklausomą valstybę,

Lenkijos lietuviai neturėjo dar 
nei politinės, nei kokios nors so
cialinės nuovokos, nei apibrėžtos 
padėties. Praeities patyrimai ir 
nuoskaudos vertė juos ir šį kartą 
niekur neprisidėti, o laukti.

Mokyklų klausimas
. Tačiau laikas bėgo. Aplinkui 
gyvenimas pradėjo kas kart la
biau nusistovėti, o visoje Lenki
joje jau normaliai veikė įvairios 
mokyklos. Reikėjo ir lietuviams 
pradėti normalų gyvenimą. Visų 
pirma opus buvo mokyklų klau
simas. Kai kurie lietuviai pradė
jo siųsti savo vaikus “į mokslus”, 
dažniausiai į Suvalkus. Ne vie
nas tačiau tos jaunuomenės nesu
grįžo dirbti' i savo kraštą, nors 
daugelis jų yra baigę augštąją 
mokyklą. lietuvių tarpe kaskart 
stipriau buvo jaučiama savų mo
kyklų stoka, bet nebuvo kam jų 
organizuoti, o ypatingai trūko lie^ 
tuvių mokytojų. 1952 m. Lenki
jos Švietimo Ministerijos inicia
tyva buvo suorganizuotas Varšu
voje pirmas, lietuvių kalbos kur
sas, kuri vedė prof. dr. Jonas Ot- 
rębski. Ir nors kurso dalyvių su
sirinko tik 24, be to, ne visi tin-

Lietuvių sodyba Seinų krašte

kamo išsilavinimo lygio, buvo tai 
pirmas rimtas žingsnis į lietuviš
kąjį švietimo darbą.

Lietuvių vidurinė mokykla
1953 m. gruodžio mėn. tėvams 

prašant suorganizuota Suvalkų 
Vidurinėje Mokykloje VIII klasė 
su lietuvių dėstomąja kalba, su
sirinko virš 20 mokinių ir visi jie 
buvo numatoma skirti pedagogi
niam darbui. 1957 m. tai buvo 
pirmoji lietuvių mokytojų abitu
rientų laida Lenkijos Liaudies 
Respublikoje. Ir ligi šiol beveik 
visi jie dirba lietuviškose mokyk
lose, du — baigę lituanistiką Vil
niaus Universitete. Vėliau paaiš
kėjo, kad dėl nuotolio, blogo su
sisiekimo ir kitų sunkumų pato
giau būtų lietuviškąją (II laidos) 
Suvalkų vidurinės mokyklos kla
sę perkelti į Punską. Tuo būdu 
sudaryta Punske VIII klasė (26 
mokiniai) ir nepilna IX — perkel
ta iš Suvalkų. Tai buvo Punsko 
Vidurinės Mokyklos su lietuvių 
dėstomąja kalba pradžia 1956 m*. 
Administraciniai sujungta ji su 
pradžios mokykla, kurioje įvesta 
lygiagretės klasės su lietuvių ir 
lenkų dėstomomis kalbomis. Tai-

vo pradžioje 16, o po dvejų metų 
— 18. Trūko pradžioje elektros 
šviesos ir tinkamų patalpų. Ketu
ri atokiai tarpusavy nutolę name
liai buvo labai ankšti ir nepritai
kyti mokymo darbui. Bet kaip tik 
tuo pat laiku susidarė Punske 
mokytojų, daugiausia vyresnio
sios kartos, entuziastų grupė, ku
ri nepabūgusi sunkumų, dėjo pa
stangas pakelti mokymo lygiui ir 
populiarinti švietimui visuome
nės tarpe.

Pagerėjusios sąlygos
Nuo 1959 m. Punske jau yra 

elektros šviesa, pastatyta nauja 
mokykla, o be to įvestas susisie
kimas autobusų su Suvalkais ir 
Seinais. Tai žymiai palengvino 
gyvenimą. Padidėjo taip pat 
moksleivių skaičius. Pereitų me
tų duomenimis Punsko Vidurinės 
Mokyklos mokinių skaičius siekė 
100, du kartus daugiau negu 1957 
m. Ligi šiol iš šios mokyklos abi
turientų turime 14 studijuojan
čių augstosiose Lenkijos mokyk
lose.”

Ūkio mokyklos
“Betgi svarbiausias uždavinys 

po 'karo buvo susitvarkyti ir su
stiprėti ekonomiškai. Kad tai pa
siekti, reikia pakeisti ūkininkavi
mo metodus, daug mokytis ir 
skaityti, o lietuvių ūkininkų tar
pe yra jaunimo nebaigusio netgi 
pradžios mokyklos. Žemės ūkiui 
pakelti lietuvių inteligentai, val
džios remiami, suorganizavo že
mės ūkio mokyklas (S.P.R.). Pir
moji šios rūšies mokykla įsistei
gė Punske 1958 m., o vėliau jų 
tinklas apėmė beveik visą lietu
vių gyvenamą plotą. Ne visos mo
kyklos išsilaikė. Trūko arba mo
kytojų, arba pakankamo mokinių 
skaičiaus. Sėkmingiausiai šioje 
srityje dirba Punskas. Penkerių 
metų laikotarpyje Sos žemės ūkio 
mokyklos išleido apie 200 absol
ventų, kurių 95% liko dirbti tėvų 
ūkiuose.

Dainos ir šokiai x
šalia to Punsko Liet. Kultūros 

Namai nemažai yra pasiekę dai
navimo srityje. Svarbiausias čia 
Valinčių choras. Tuoj po karo 
savaimingai susikūręs pasižymi 
savo liaudiškumu ir dažnai pasi
rodo su kaimo kapela. Pačiame 
Punske porą metų veikė moterų 
(13 asmenų) choras, kuris vėliau 
perorganizuotas į mišrų chorą. 
Kaikurie dainininkai, jieskodami 
dar kitokių pasireiškimo formų, 
sudaro mažesnes dainavimo gru
pes — kvartetus, trio, duetus - 
(pvz. puikus 'Ožkinių kvartetas). 
Visi jie dalyvauja ruošiant iškil
mes valstybinių švenčių metu, 
įvairius minėjimus bei šiaip ko
kiomis progomis.

Labai mėgiamas yra grupinis 
liaudies šokis, kurio mokomasi iš 
Liet. TSR išleistų vadovėlių. Nors 
šioje srityje trūksta pavyzdžių ir 
neturime liaudies šokių mokyto
jų, tačiau ir čia padaryta labai 
didelė pažanga. Šokių ansamblių 
konkursai, filmas, televizija, kaž
kurių nusimanančių inteligentų 
pastabos — visa tai skatina dau
giau dirbti ruošiantis scenai.

Punsko Liet. Kult. Namai or
ganizuoja paskaitas, literatūros

jais (R. Mizara, S. Wiech, M. Kęd- 
ziorzyna, Omilijanowicz, S. Wy- 
godzki), ruošia jaunimui bealko
holines vakarienes (su kava), po
puliarina spaudą; ten kiekvienas 
popiečiais gali pasiskaityti nau
jausios lenkų ir Lietuvos TSR 
spaudos.”

“Lenkijos lietuvių kultūriniam 
gyvenimui palaikyti ir vystyti so
cializmo kryptimi buvo įsteigta 
Lietuvių Visuomeninė Kultūros 
Draugija.”

“Nuo 1960 m. rugsėjo mėn. 
Varšuvoje išeina lietuvių kalba 
vienkartinis L.V.K. Dr-jos leidi
nys, skirtas lietuvių visuomeni
niams ir kultūriniams klausi
mams aptarti. Ligi šiol yra pasi
rodę 6 numeriai (“Aušra”)-”

Amerika J. Baltušio akimis

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis Iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės į

J. Kazimierą Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, H AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-943#

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

ŠIŲ METŲ pradžioje suėjo 20 me
tų nuo Įeit. Domininko—Don Varno 
žuvimo karo veiksmuose Vokietijoje. 
D. Varnas, Čikagoje gimęs jaunuolis, 
prieš išeidamas į kariuomenę, buvo 
veiklus lietuviškame judėjime, tad 
nenuostabu, kad jo vardu yra pavadin
tas.. Amerikos.. Legijono.. (American 
Legion) postas, į kurį susibūrė virš 
200 lietuvių kilmės I, II D. karo ir 
Korėjos kovų veteranų, šiam postui 
priklauso ir apie 50 naujųjų ateivių, 
Korėjos kovų veteranų. Dalis jų: J. 
Karklys, B. Mikėnas, Momkus, E. šu- 
laitis yra buvę ir posto vadovybėje. 
Don Varno postas turi nuosavus na
mus, kuriuose vyksta ne tik posto su
sirinkimai bei pobūviai, bet ir kitų or
ganizacijų parengimai; čia patalpas 
turi ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
biuras.

D. Varno 20 m. mirties metinių pro
ga, sausio 10 d., buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos Marquette lietuvių 
bažnyčioje. Į pamaldas buvo susirinkę 
nemaža legijonierių, dalis jų dėvėjo 
uniformas. Pats D. Varnas yra palai- 

. dotas šv. Kazimiero kapinėse, kur jam 
yra pastatytas gražus paminklas. Či
kagoje tebegyvena žuvusiojo kario se
nukas tėvas. Jį kartais galima pamaty
ti jo sūnaus atminimui pavadinto pos
to pastate.

Pastarasis dar neperseniai persikėlęs 
į Čikagą, užėmė mirusio “Dainavos” 
meno vadovo muz. Stepo Sodeikos 
pareigas šv. Kryžiaus parapijoje kaip 
vargonininkas ir nemaža talkina pa- 
čiam Ansambli ui.

Iš ŠV. ANTANO PARAPIJOS Ci
cero mieste, kuri yra viena lietuviš
kiausią visoje Amerikoje, išleisto pra
nešimo galima matyti, kad lietuvių kil
mės žmonės (jų Šv. Antano parapijoje 
yra žymus procentas) yra duosnūs baž
nytiniams reikalams. Per 1964 m. čia 
buvo suaukota $101.937, išleista $84.- 
261,16. Pridėjus 1963 m. pinigu liku
ti $168.383,11, šv. Antano parapija 
1965 m. pradžioje turėjo $186.058,95. 
Pr. metais turėta daugiau laidotuvių, 
negu krikštų — 88 prieš 65. Sutuoktu
vių būta 25, pirmąją Komuniją pri
ėmė 39. Mokyklos mokinių skaičius 
— 322. Šioje mokykloje kasdien vei
kia lietuviška klasė, kuriai vadovau
ja mok. J. Kreivėnas. Parapijos kle
bonu yra plačiai žinomas liet, reikalų 
rėmėjas ir veikėjas mons. Ignas Al- 
bavičius.

PIRMOJI ŠIEMETE MENO PARO- 
DA Čiurlionio Galerijoje buvo atida
ryta sausio 16 d. šį kartą su savo 44 
kūriniais prisistatė dail. Br. Murinas. 
Į atidarymą susirinko daugiau kaip 
100 meno mėgėjų, kurie galėjo pasi
grožėti dailininko trejų 'paskutinių 
metų darbo vaisiais. Į susirinkusius 
prabilo Lietuvos gen. konsulas Čika
goje dr. P. Daužvardis, prof. Liaugmi- 
nas, A. Kučys, M. Mackevičius (jis bu
vo atidarymo'programos vedėjas). 
Taip pat kalbėjo ir pats Br. Murinas. 
Paroda turėjo trukti iki sausio 24 d„ 
tačiau, sužinojus, kad Jaunimo Centre 
viešės arkivysk. A. Šamote, ji prail
ginta iki sausio 30 d. Per pirmąsias 
dvi dienas parodą aplankė apie 300 
žmonių; buvo parduoti 8 paveikslai.

KUN. B. SUGINTO 70 m, amžiaus 
sukaktis buvo iškilmingai paminėta 
sausio 17 d. Jaunimo Centre. Nema
žas būrys tautiečių susirinko pagerbti 
žmogaus, kuris labiausiai yra žinomas 
liet, mokslo ištaigų Europoje vadovy
bių bei mokinių tarpe. Jo nuopelnu 
ir darbu kas mėnesi Čikagoje surenka
ma daugiau kaip S1.000, skirtų trims 
lietuvių gimnazijoms: Vasario 16, sa
leziečių ir Punsko.

Sausio pradžioje kun. Sugintas kaip 
tik sugrįžo iš 2 mėn. užtrukusios ke
lionės, kurios metu aplankė ir mokslo 
įstaigas,

PIRMASIS 1965 M. KONCERTAS 
buvo “Dainavos” ansamblio pasirody
mas, pripildęs erdvią Marijos Angšt. 
Mokyklos salę. Viena koncerto nauje
nybių buvo muzikinė baladė “Čičins
kas", kuriai muziką parašė Algis Šim
kus. šis pirmą kartą atliktas veikalas 
išpildytas statinėje formoje. Atskirai 
dainavo ir “Dainavos” choras bei so
listai D. Stankaitytė ir J. Vaznelis. Di
rigavo Algis Šimkus ir P. Armėnas.

KALBANT APIE KELIAUTOJUS, 
reikia paminėti ir inž. J. Kizlauską iš 
Cicero. Jis tarnybos reikalais buvo nu
keliavęs į Švediją. Ten jį buvo nu
siuntusi Čikagos firma Marža (joje 
inž. Kizlauskas dirba) apžiūrėti elekt
ros jėgainės įrengimų. Daugiausia lai
ko jam teko praleisti Umea vietovėje, 
kuri yra apie 300 mylių į šiaurę nuo 
Stockholmo.

Taip pat daugiau negu mėnesį ke
liavo VI. Rasčiauskas-Rask, kuris yra 
“Wide World” kelionių biuro vedėjas. 
Jis buvo nuvažiavęs net į Japoniją ir 
į kitas tolimas Europos šalis. Sugrį
žęs į Čikagą, šis keliautojas kibo Į dar
bą, nes vasario mėnesį organizuoja 
ekskursiją į P. Amerikos lietuvių kon
gresą, o po to laukia ekskursijos į 
Europą.

(Tęsinys iš praeito nr.)
J. Baltušis sustoja ties Kalde- 

rio moters skulptūra, ir netgi pri
pažįsta, kad moterį jis visada lai
kęs gražiausiu ir tobuliausiu gam
tos kūriniu, bet šioje statuloje 
moters nėra. Prisiminęs nelemtą- 
ji socialistini realizmą^. J. .B. vėl 
grįžta į komunistines vėžes, min
ties gija siūlydamas Kalderiui: 
„Ateinančią vasarą, atvažiuok. 
Nueisim į Dainų šventę Vingio 
parke, susėsim patyliukais nuoša
ly, ir tada aš parodysiu tau, kas 
yra moteris, kaip ji atrodo ir ką 
ji reiškia gyvenime.“ Sekančią va
sarą lietuvė moteris gali būti la
bai liūdna, nes dainų šventė bus 
duoklė 25-sioms Lietuvos pavergi
mo metinėms. Apsigalvok, Kalde- 
ri, — vietoj šilto grožio jos veide 
gali pamatyti šaltą skausmo me
talą! ..

Kaubojiška dinamika
Viešbutyje J. Baltušis susipaži

no su amerikietiškąja televizija ir 
jos kaubojiškomis programomis. 
Tiesa, čia esama daug žudymų, 
šaudymų, kuriuos pasmerkia mo
ralistai kaip neigiamą įtaką jauni
mui, bet komunistas rašytojas, 
įpratęs prie sovietinės televizijos 
tempo, pakelia balsą už kaubo
jus: “Vesternų” siužetai pagamin
ti taip, jog nėra laiko įtraukti 
krūtinėn oro arba iškvėpti jį. 
Veiksmo dinamika tokia, kad tik 
laikaisi už kušetės krašto, bevil
tiškai bandydamas numalšinti vir
pulį pakinkliuose ir šūkčioda
mas: — Nu, nu?.. Toliau? To
liau, toliau, toliau, toliau? .. O 
juk man ne šešiolika. Ir nebe dvi
dešimt. Ir ne vieną šimtą filmų 
esu matęs savo gyvenime. Kadai
se net pats mėginau rašyti kino 
scenarijus. Taigi...” Sovieti
niams skaitytojams ir komparti
jos vadams jis įtaigoja, kad šią 
kaubojišką dinamiką, siužetų 
įtampą ir atlikimo kultūrą galima 
būtų panaudoti tauresnėms te
moms, kurios sudomintų jaunimą 
ir nedarytų jam žalos. Įtaiga, sa
vaime suprantama, daroma netie
siogiai, sovietų - kiniečių ginčo 
pavyzdžiu, neva ją skiriant Ame
rikai, kur J. B. paprastose televi
zijos programose atrado ir dina
miką, ir siužetą, ir gerą atlikimo 
kultūrą... Dėlto nesuprantamas 
darosi J. B. nusistatymas prieš te
levizijos reklamas, nes tik jų dė
ka jos ir turi specialiai pagamin
tas milijonų dolerių vertės pro
gramas, kai tuo tarpu Sov. Są
jungoje tenkinamasi vienu kitu 
kino filmu, koncerto transliacijo
mis, pašnekesiais televizijos ak- 
rane. >

Does she, or doesn’t she?
Niujorko gatvėse pradėjus ly

noti, J. Baltušiui ilgokai teko 
laukti taksio — visi buvo užimti 
moterų. Iš palydovo lūpų paaiškė
jo didžioji paslaptis, kad jos nuo 
lietaus šukuosenas saugo. Ir šilto, 
ir šalto matęs komunistas rašyto-

me, tai nematėme: blogai susišu
kavusių moterų. Tiek čia, Niujor
ke, tiek ir vėliau kituose Ameri
kos- miestuose, šukuosena dau
giausia paprasta, nė iš tolo nepri
menanti. Paryžiaus ar Briuselio 
kirpėjų darbų. Bet visos — plau
kas į plauką, nieko atsikišusio, rė- 
laančjd, - Kilo jam
abejoniųTueša, dėl plaukų spal
vos natūralumo. Dažyti ar ne? 
Vėliau jis visdėlto priėjo išvados, 
kad visos dažosi, nors nepatyrusią 
akimi sunku įžiūrėti skirtumą. 
Čia gražiausio gamtos sutvėrimo 
garbintojas, kuris jį Vingio parke 
norėjo parodyti Kalderiui, žmo
giškai atsidūsta: “Vargšės, varg
šės, kaip jūs panašios visos visuo
se planetos kontinentuose!..”

Padavėjas ir stiklas vandens
Aprašydamas amerikinį darbo 

tempą, J. Baltušis ilgiau sustoja 
ties restorano padavėju: “... Val
gyklose, restoranuose, užkandi
nėse jūs nespėjate kaip reikiant 
atsisėsti, dar judinate po savim 
kėdę, o prieš jūsų akis jau stovi 
tradicinis stiklas vandens su le
du ...” Lietuvos komunistinėje 
spaudoje apstu nusiskundimų pa
davėjų nerangumu, grubumu ir 
netgi visiška tinginyste. Lietuviš
kame restorane ten kartais tenka 
laukti ištisą valandą padavėjo pri
ėjimo prie stalo. Nepadeda nė 
skundų knygų puslapiai, išmar
ginti supykusių klientų karčio
mis pastabomis. Nustebintas ame
rikiečių padavėjų paslaugumu, J. 
B. daro komunistines išvadas, esą 
impulsą jų paslaugumui duodanti 
baimė netekti darbo ir atsidurti 
gatvėje, kur jau ir taip yra mili
jonai bedarbių. J.B. nesupranta, 
kad padavėjo paslaugumą skatina 
profesinis paruošimas ir materia
linio suinteresuotumo principas: 
klientų paliekami arbatpinigiai 
dažniausiai gerokai prašoka jo 
algą.

Tęsdamas baimės prarasti dar
bą temą. J.B. pasakoja apie šim
tus vartotų automobilių pardavę 
mo aikštelių, kur jie, girdi, atsi
dūrė dėl savininkų nedarbo ir pi
nigų stokos. Panašią priežastį 
jis įžiūri ir senų namų pardavi
me. Dėl visko kaltas esąs nedar
bas. Tai, žinoma, gerokai iškreip
tas Amerikos vaizdas, nes di
džiausia automobilių dalis atsidu
ria pardavimo aikštelėse todėl, 
kad jų savininkai nusipirko naują 
ar bent jau geresnį už anksčiau 
turėtąjį. Tas pats ir su namais — 
iš prastesnio kraustomas! į geres
nį, kai tik sutaupoma daugiau pi
nigų. Lietuvoje vartotas automo
bilis* yra spekuliacijos objektas. 
Dėl juokingai mažos automobilių 
gamybos.Sov. Sąjungoje, kur ei
liniam piliečiui automobilio ten
ka laukti keletą metų, senieji už 
pasakiškas kainas keliauja iš ran
kų į rankas. Apie namų kaitalio
jimą dabartinėje Lietuvoje nega
li būti nė kalbos, kai jaučiamas 
nuolatinis būtų trūkumas, žmo-

Valdžios išlaikomos statybos 
bendrovės jau ištisus dešimtme
čius planus įvykdo popieriuje, bet 
gyventojų poreikio neįstengia pa
tenkinti. ’

Amerikiečio šypsena
J. Baltušis, klajodamas Niujor

ko gatvėmis, stebėjosi krautuvių 
vitrinomis, maisto gaminiais ir 
daržovėmis. Iki smulkmenų jis 
aprašo karstų parduotuvę, kurio
je, girdi, gali rasti karstą, pritai
kytą kiekvieno kišenei, pradedant 
šešių lentų šedevru ir baigiant 
paprasta dėže. Tačiau bene di
džiausią dėmesį J.B. skiria gatvė
se sutiktiems žmonėms: “Labiau
siai mus nustebino, žinoma, žmo
nės. Nežinia, iš kokių šaltinių ir 
kokiu pagrindu susiformavusią 
nuomonę mes atsivežėm apie 
amerikiečius: išdidūs jie, pasipū
tę, grubūs, su panieka žiūri į ki
tų valstybių gyventojus, giriasi 
'kiekviename žingsnyje savo tos 
Amerikos turtingumu ir galybe.” 
Tokį komunistinės propagandos 
sukurtą amerikiečio paveikslą į 
skutelius suplėšė su propaganda 
nesiderinanti tikrovė. J.B. stebi
si amerikiečių marga apranga ir 
jų draugiška šypsena. Tiesa, jis 
prisipažįsta, kad neteko sutikti 
didžiųjų kapitalistų, kurie galbūt 
yra kitokie, bet eilinis amerikie
tis net ir užkietėjusį komunistą 
stebina savo draugiška šypsena, 
kuri negali būti vien tik manda
gi priemonė tikriesiems jaus
mams užmaskuoti: “šypsena, ma
no giliu įsitikinimu, nėra pati pa
tikimiausia priemonė užmaskuo
ti savo tikruosius jausmus ir tik
rąsias mintis. Greičiau — pati 
netinkamiausia priemonė.” Ame
rikietis, girdi, šypsosi net ir pa
sakodamas apie jį ištikusią ne
laimę.

Baldai ir Andriulio sūriai
Lank ydamas sukomunistėju- 

sius lietuvius, J.B. negali atsigė
rėti Andriulio sūriais. Kur beuž
suktum, visada ant valgiais lūž
tančio stalo rasi Andriulio sūrį, 
paskendusį tarp žalių daržovių. 
Pasiremdamas komunistine logi
ka, kad sūrius gali gaminti tik 
tas, kas turi daug karvių, J.B. 
klausia: “ — Kas gi tasai Andriu
lis? — Yra čia toks... — Kar
vių daug turi ar ką? — Turėjo. 
Kam dabar jam karvės? Dabar 
jis sūrius gamina. Karves parda
vė, fermą pardavė. Sūrius gami
na.” Kapitalistinio pasaulio išdai
gos — sūrius galima gaminti ir 
be karvių ...

Patiko J. Baltušiui ir amerikie
čiu baldų paprastumas: “Niekas 
mūsų nępasodino prie tokių sta
liukų, kokius dažnai sutiksi* Vil
niaus gyventojų butuose. Aukš
tis — pusiau blauzdų; jei nori iš
gerti kavos — susilenk trilinkas 
ir ieškok puoduko kažkur savo 
tarpkojy. Čia jeigu kėdė — tai 
kėdė, jeigu lova — lova, o ne pus- 
grabis, nudrėbtas ant grindų, į 
kurį- atsigulęs vakare, niekad ne
žinai, kur tu pabusi rytą...”

(Bus daugiau) Vyt. Kastytis

žemės ūkio mokyklų įtaka pa
sireikš ateityje, kada’ jaunieji, 
paveldėję tėvų ūkius, ims šeimi
ninkauti savarankiškai, juo la
biau, kad išmoko jau vertinti 
mokslą, o mokykloje susikūrė 
sau naujoviško ūkio vaizdą.

Suaugusių švietimas
Nebaigusiems pradžios mokyk

los suorganizuoti suaugusiųjų la
vinimosi kursai, kuriuos veda’ pa
gal reikalą vietos mokytojai. To
kiu būdu pakilo žymiai apskrity
je bendras švietimo ir kultūrinis 
lygis. Baigę tokius 7-nių klasių 
kursus gauna darbą prekybos 
įmonėse;- kaikurie mėgina moky
tis toliau, įstodami į kitas mo- 
kylas.

Tuo tarpu stengiamasi panau
doti visas galimas priemones pa
skatinti šviestis ne tik jaunimą, 
bet ir visą platesnę lietuvių vi
suomenę. Tam tikslui steigiamos 
skaityklos, bibliotekos ir jų sky
riai. Punske 1963 m. veikė visuo
tinis universitetas, bet ir šalia to 
visoje apskrityje ruošiama nema
ža paskaitų mokslui populiarinti 
ar kultūrinėmis ir žemės ūkio te
momis.

Kultūros Namai
Nuo 1956 m.’ Punske veikia 

Lietuvių Kultūros Namai, kurių 
paskirtis yra nustatyti ir organi
zuoti lietuvių kultūrinį gyvenimą 
artimesnėje apylinkėje. Trūksta 
čia tinkamai paruoštų šiam dar
bui žmonių, o instruktoriai, daž-

Trūksta veiksmui akstino
“Turime dar labai daug trūku

mų. Mūsų žmonių tarpe galima 
pastebėti pareigos ir visuomeni
nio jausmo stoką, dažnai trūks
ta ir gerų norų. Suruošti kultūri
nę programą nėra lengva, reikia 
daug skatinimų ir raginimų, at
rodo lyg trūktų kažkokio akstino 
veikimui. Kai buvo kadaise drau
džiama spauda ir varžomas kul
tūrinis gyvenimas, mokėjome pa
sipriešinti ir kovoti, turėjome sa
vo knygnešių ir kitų ryžtingų drą
sių žomnių. Didvyrių reikia ir 
šiais laikais. Tik tas didvyrišku
mas nustojo savo romantiško 
charakterio, jis atrodo pilka kas
dienybė ir todėl nelengva būti 
dabar tikru didvyriu. Ne kiekvie
nas mūsų moka išsižadėti asme
niškos naudos, prisidėdamas prie 
kokio nors bendrojo darbo, ne 
kiekvienas dirba noriai ir ir sąži
ningai, jeigu to niekas nepaste
bi ir negirta. Labai malonu gir
dėti chorą dainuojant, matyti vai
dinimą ar šokant scenoje, tegul 
kas nors kitas tai padaro. Ne vi
sas jaunimas nori mokytis. Mūsų 
jaunieji inteligentai silpnai žino 
lietuvių kalbą ir nedaro pastan
gų j’os pasimokyti, o yra ir tokių, 
kurie gėdinasi lietuviškai kalbė
ti. išvažiavę toliau už Suvalkų.

Mato tik savo kiemą
Be abejo,-sunkumų ir kliūčių 

mūsų visuomeniškam ir kultūri
niam darbui vystyti yra daug:

(Nukelta į 7 psl.)
niausiai jauni ir neprityrę, kas
met keičiasi. Todėl Punsko Kul
tūros Namų veiklos negalima pa
vadinti planinga ir sisteminga. 
Nežiūrint to, Punsko Lietuvių 
Kultūros Namai nemaža nuveikė’. 
Ypač gana rimtai atrodo saviveik
lininkų teatro darbas. Palaips
niui kyla ir vaidinimų meniškas 
lygis ir žiūrovų skonis bei reika
lavimai. Ligi šiol suvaidinta mū
sų žinomų rašytojų veikalų, paly
ginti, daug — dramų, komedijų, 
scenai pritaikytų novelių ir pasa
kojimų (Baltušio “Gieda gaide
liai”, Grušo “Herkus Mantas”,! 
Čiurlionienės “Pinigėliai”, Ketur
akio “Amerika pirtyje”, Vienuo
lio “Prieblandoje”, Mizaros “Po
nas amerikonas”, žemaitės “Mar
ti”, “Petras Kurmelis”, K. Sajos 
pora komedijų ir kt.). Be to, buvo 
vaidinama įvairūs vieno veiksmo 
veikalėliai, paimti iš Lietuvos T. 
S.R. periodinės spaudos saviveik
lininkams, A. Čechovo pjesės, o 
pereitais metais paruošta pora 
veiksmų Ostrovskio dramos — 
“šviečia, bet nešildo”. Paruoštie
ji scenos veikalai paprastai kelis 
kartus vaidinami Punske, o vė
liau — kaikuriuose tolimesniuo
se kaimuose (Klevuose, Vidugi
riuose). Kaimo jaunimas labai 
vertina vaidinimus ir mielai juos 
ruošia, nors jaučiama naujo ir 
tinkamo repertuaro stoka.

Sao Paulo lietuvių katalikų šven
tovė. čia įvyks atidaromosios P. 
Amerikos lietuvių kongreso pa

maldos, kurias laikys 
vysk. V. Brizgys

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujafis, PsDJUILN.Pt.

PsDJUILN.Pt


e PAVERGTOJE TEV1EJE e ei ETOVIAI PASAULYJE
PUIKIOS SALĖS IR 

IŠTAIGINGA APLINKA!
400 PAKVIETIMŲ 

IŠPLATINTA IS ANKSTO!

tovėse. R. Tilvytis rašo:

DEGTINĖLE TU SALDŽIOJI../ KOVA UŽ KOKYB?
“Šluotoje” atapaosta R. Tilvyčio Vilniuje buvo susirinkusi liaudies 

satyra “Jie susirenka į krūvą” apdai- tarybos Partinė organizacija, pa- 
^4. ___n ^4M.. vjv+4 ^ryžusi pagerinti Lietuvos pramonesnuoja Telšių rajono Duseikių plyti- gsuninių kokybę. yjT pirm. P. Kul- 

nės vadovų nuolatinius balius. Pasta- rietis savo pranešime tvirtino: “Ga- 
ba skelbia, jog panašių “viršininkiš- limybės produkcijos kokybei gėriu
kų” pobūvių netrūksta Ir kitose vie- ti didžiulės. LOT gamyklos šiuo me

tu gamina dar 90 pasenusių tipų ir 
konstrukcijos gaminių. Daug varto-

“ — Juk rytoj data lauktoji... tojų priekaištų susilaukia respubli- 
Taip, Vincento tai diena! kos įmonėse pagaminta avalynė, dra

bužiai, buitinės chemijos gaminiai, 
elektrotechnikos bei radiotechnikos 
prietaisai, žaislai, ‘Limos”, “Litek
so”, “Spartuolio” fabrikuose paga
mintos medžiagos neatitinka varto
tojų poreikių, neturi paklausos...”

NEPASLANKUS GYDYTOJAI
Iš Skuodo ir jo apylinkių vieną 

penktadienio popietį dingo visi sunk* 
vežimiai ir jų vairuotojai. Pasirodo, 
jiems buvo įsakyta važiuoti 60 km į 
Mažeikius sveikatos pasitikrinti, čia 
juos, savaime suprantama, gydyto
jai priėmė tik po normalių savo dar
bo dienos valandų, kad nesitrukdytų 
darbas su vietiniais pacientais. Taip 
geras šimtas sunkvežimių degino 
benziną 120 km, kai tuo tarpu visi 
šios komisijos gydytojai būtų leng
vai tilpę į vieną automobilį. Galima 
būtų sudaryti ir vietinę Skuodo gy- 
dyojų komisiją, bet jai trūksta akių 
gydytojo, o mažeikiškis į Skuodą ne
nori važiuoti...

Na, tai kiek, brolau, aukoji? — 
delną atkiša Ona.

Vos išgirdę šį kvietimą, 
vadovaujantys svečiai 
pinigines savo ima 
ir jas atveria plačiai.

Jie susirenka į krūvą 
prie degtinės, vėdarų.
“Už Vincentą!” Vynas srūva 
už langinių uždarų.

— Kas ten vaikšto nusiminęs?! 
Neliūdėk!'— Ir patylom: 
“Juk rytoj pas mus Juozinės — 
Tad gėrimams, dovanoms...”

Vyresnybė apsukrioji 
vaišių stalą visad ras. — 
Meistrui lėlę dovanojo — 
meistras girdė dvi paras!

O birželis vyresnybę 
net iš proto išvarys, — 
tartum akmenys pakibę 
virš galvų vardinės trys...

Dirba, pluša, prakaituoja
- du Antanai tarpe jų...

Ne eiliniai... Tad skanduoja:
“Į sveikatą abiejų!” 

Prabildėjo savaitėlė. 
Jau Joninės — vėl proga! 
Vyresnybė atsikėlė — 
Puota bus vėl nebloga!

Skambios praūžė Joninės — 
atsivijo jas Petrinės.
Baliavoja * apsiblausę —

— Ką jums žmonės pasakys?!
— Nusispiauti! Prieš akis 
Dar Onos ir Broniaus šventė 
(ne eiliniai jie draugai!)...— 
Troškulį ilgokai kentė... 
Taurės kyla vėl aukštai!”

NAUJI RAJONAI
Augščiausios tarybos prezidiumo 

nutarimu Lietuvos teritorijoje buvo 
sudaryti 3 nauji rajonai — Akmenės, 
Jonavos ir Širvintų. Rajonas, įvestas 
Sov. Sąjungos pavyzdžiu, maždaug 
atitinka buv. apskrities sąvoką. Šių 
naujųjų rajonų administraciniai cent
rai — Naujoji Akmenė, Jonava ir 
Širvintos. Akmenės rajonas sudary
tas daugiausia Mažeikių raj. sąskai- 
ton, kažkurias pastarojo sritis prijun
giant prie Akmenės; Jonavai tenka 
geroka dalis Kėdainių rajono terito
rijos, b Širvintoms — Ukmergės ir 
Molėtų. Potvarkis pasirašytas sausio 
mėn. 7 d. V. Kst.

Sau lt S. Marie, Ont
ALGOMA. PLIENO FABRIKO dar

bininkai sausio 11 ir 12 d. nubalsavo 
5379 balsais prieš 204 nepriimti darb
davių pasiūlytos naujos sutarties. 
Mieste vyksta “psichologinis” karas

viską, kad išvengtų streiko. Plieno 
fabrikas kas mėnesį išleidžia darbinin
kų algoms ir kt. patarnavimams dau
giau kaip $5 mil.sPrie Algoma fabriko 
buvo platinami lapeliai, kuriuose “pa
sipiktinę darbininkai” skelbia streiką 
esant nelegaliu, nes balsuojant nebu
vę laikomasi atitinkamų taisyklių.

Labai panašią naują 2 metams dar
bo sutartį irgi po įvykusio balsavimo 
ir taip pat su labai nedidele persvara 
(4251 balsavo už naują darbo sutartį

ir 3564 prieš) priėmė Hamiltono plie
no fabrikas STELCO. Jo darbininkai 
gavo arti 32 et. valandai atlyginimo 
pakėlimą 2 metams, o tai sudaro 10 
et. atlyginimo pakėlimą nuo 1964 m. 
rugpjūčio 1 d. ir 5 et. pakėlimą nuo š. 
m. rugpjūčio 1 d. ir visa eilė smulkių 
pagerinimų bei priedų liečiančių dar
bą sekmadieniais, padidintas atosto
gas, pagerintą apdraudą ir Lt.

SĖKMINGAS RANGOVAS ir di
džiausias mokyklų statytojas visoje 
Algoma apylinkėje yra Viktoras Staš- 
kūnas; planuoja atostogas Floridoje.

MIESTO TERMOMETRAI kurį lai
ką rodė 27 laipsnius žemiau nulio, 
sniego kiekis buvo rekordinis.

Jurgio Jurgis

o

Niagara Falls, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖS buvo net dvi: 

Tėvų pranciškonų ir Bendruomenės. 
Tiek St. Catharines, tiek Welllande į 
eglutes susirinko gausus pusiasalio 
jaunimas.

A. VISKONTA vargonininkavimą 
perleido p. Gverzdytei. A Viskontos 
vargonininkavimas buvo labai augštai 
įvertintas tiek vienuolyno, tiek visuo
menės. Nebūdamas profesijonalas, jis 
ne tik gražiai pagrodavo įvairias gies
mes, bet yadovavo taip pat pamaldų 

- giedojimui ir dažnai solo pagiedodavo.
GRAŽIAI VEIKIA JAUNIMAS, glo

bojamas skautų vadovybės ir Tėvo B. 
Mikalausko, kaip dv. vadovo. Gerokai

lėšų sutelkusi veiklai skautams remti 
draugijos senoji valdyba baigė savo 
kadenciją dar rudenį ir buvo išrinkta 
nauja valdyba visam Niagaros pusia
saliui. Naujoji valdyba yra numačiu
si surengti Joninių šventę birželio 19 
d. Merritono salėje, St. Catharines. 
Salė ir lietuviškas orkestras jau gau
ti. Tariamasi dėl geros programos. 
Svarbiausia, kad šiemet dėl Joninių 
ginčių nebebus, nes gražiai susitarta 
su Wellando labai sugyvenama B-nės 
valdyba ir nutarta, kad abi vietovės 
Jonines ruoš savaitės skirtumu ir vie
ni kitus palaikys -ir į Jonines atsilan
kydami. Tulpė

Delhi, Tillsonburg
DLK GEDIMINO ŠAULIŲ kuopos 

ruoštas zuikių balius sausio 16 d. pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Oras nebu
vo palankus, ir kaikurie susilaikė nuo 
važiavimo į balių, bet kurie dalyvavo, 
neapsiriko, nes buvo puiki muzika, 
skani zuikiena ir šiaip visokių skanė
sių patiekta. Ir visa tai tik už $1.50.

Visoms sesėms šaulėms ir ponioms, 
talkinusioms zuikių baliaus paruošime 
kuopos vadovybė nuoširdžiai dėkoja: 
p.p. Rudokienei, Nemurienei, žiogie- 
nei, Pūkienei, Augaitienei, Ąžuolie- 
nei, Jakubickienei, Jurėnienei ir Ba- 
čiūnienei. Visoms nuoširdus ačių už 
darbą bei triūsą baliaus metu. Taipo
gi didelė padėka zuikių medžiotojams, 
kurie net po kelis kartus dalyvavo 
medžioklėse ir visą savo laimikį pa
aukojo šaulių ruoštam zuikių baliui: 
A. Augustinavičiui, B. Dirsei, P. Au- 
gaičiui, Nemurai, Šulcui, Olekai, Ma
teliui, Žebartavičiui, Pūkui ir visiems, 
kurių pavardės čia neišvardintos.

DLK Gedimino šaulių 
Kuopos vadovybė

VASARIO 16 MINĖJIMAS-paren
gimas įvyks vasario 6 d. Delhi Veng

rų salėje. Programoje J. Matulionio 
paskaita perpinta aktorės E. Daugu
vietytės - Kudabienės literatūriniais 
vaizdais ir poezija. Tai visai naujas 
žanras švenčių programose! Turėtu
me visi pamatyti. Be to, bus šokiai, 
bufetas, loterija ir kitos priemonės 
sukelti galimai daugiau lėšų Tautos 
Fondui. Dalyvaukime visi! Juk tai mū
sų tautiniai atlaidai ir vieninteli me
tuose. Pradžia 7 vai. v. punktualiai.

Valdyba

PER 1964 METUS šioje apylinkėje 
veikiantis Vasario 16 gimnazijos rėmė
jų būrelis nr. 41 yra pasiuntęs moki
nės Ramunės Uždavinytės išlaikymui 
$252. Aukojo po $12: P. P. Augaičiai,
A. Augustinavičiai, žiogai, Rimkai, St. 
Kairiai, Stonkai, A. Kairys, Siumos, 
Grincevičiai, Budreika, Vytai, X.Y.,
B. Drisės, Jakubickai, Kaziukonis, B. 
Gudinskai, J. Rudokai, D.K.M. Drja, 
Bendikai, Rugieniai, Miceikos. Visus 
būrelio narius Ramunė sveikina su N. 
Metais atsiųstame Kalėdų proga laiš
ke, kartu dėkodama už teikiamą jai 
pagalbą siekiant mokslo.

M. Miceikienė

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

■ĮDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI SS.OOO, mortyrų 
petkokn iki 60% tarto vartė*. Nemokomo* gyvybė* ir patkolų 
draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darko dtaoo: pirmadiooiaio — paaktadtealai* 9 val.r. — 1 vol. po ploty.
AirtradteaW* b poaktadioalah S vai. p.p. — t vol. vokavo .
11, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — TaWoooa JA t-0511

Penktadienį, 
vasario 5 d.

Mildos Pusdešrytės baleto grupė

SUKAKTUVINIS BILUS
Maloniai kviečiame visus tautiečius gausiai dalyvauti 

FISHER’S VIEŠBUTYJE, BURGUNDY IR CENTURY
GRAŽIOSE SALĖSE

Pradžia 7 v. v.

Milda Pusdešrytė

51 YORK ST., HAMILTONE

Programos pradžia 9 v. v.

Pabaiga 1 vai

SBl :
R •
į •

■ME
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TURTINGOS LOTERIJOS 
IR ĮVAIRUS BUFETAS!

PELNAS LIETUVIŲ NAMŲ 
KULTŪROS FONDUI!

Lietuvių Namų Valdyba.

g HAMILTON
LN VALDYBOS posėdyje sausio 17 

d. pirmiausia buvo apsvarstyti vasario 
5 d. įvyksiančio baliaus reikalai. Pa
gal pirm. St. Bakšio pranešimą, tiki
masi daug svečių ir gražaus pelno. 
Valdyba įrašė a.a. Pr. Rimkūno serus 
broliui Ant. Rinkūnui pagal teismo 
patvirtintą testamentą. Dividendų da
lininkams nutarta priskaityti 4%. Pel
no 1964 m. prieš amortizaciją buvo 
$4.200. Pirm. St. Bakšys išdėstė ap
skaičiavimą, pagal kurį išeina, kad ma
žiausia ir reali LN šėro vertė šiuo me
tu yra $150, neskaitant buhalterijos 
knygose prirašytų palūkanų. Posėdy
je kaip svečiai — baliaus rengimo tal
kininkai dalyvavo J. Kažemėkas ir A. 
Stosius. Sk. St

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Hamil
tono skyriaus lapkričio 21 d. AV par. 
salėje ruošta vakarienė davė pelno 
$300, kurie perduoti Jaunimo Centro 
statybai. Be to, jau anksčiau skyriaus 
valdyba JC statybai buvo paskyrusi iš 
iždo $50.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai dėko
ja visoms ponioms ir panelėms už pa
aukotą maistą vakarienei; baleto šo
kėjai M. Pusdešrytei ir jos mokinėms 
už išpildymą programos be atlygini
mo; programos dalyviams — akorde
onistui Vyt. Beniušiui ir R. Kriaučių- 
naitei už paskambinimą piano; visiems 
— už gausų dalyvavimą vakarienėje 
ir visoms ponioms už įdėtą darbą ruo
šiant šį banketą.

KATALIKIŲ MOTERŲ' visuotinis

susirinkimas — sekmadienį, sausio 31 
d., 4 vai. p.p. par. salėje. Programo
je: pranešimas iš suvažiavimo ir toli
mesnės veiklos planų sudarymas. Po 
susirinkimo bus demonstruojamos 
plaukų šukuosenos. Valdyba kviečia 
visas Hamiltono kolonijos moteris 
gausiai dalyvauti. Dalyves valdyba pa
vaišins kavute. Valdyba

PARAPIJOS CHORO nariai, įteikda
mi dovanėlę, pasveikino savo chorve
dį sol. V. Verikaitį N. Metų proga,

kuri sutapo su 40-tu jo gimtadieniu. 
Jam linkime geriausios kloties. Cho
rą padidino gražus skaičius naujų 
choristų: Ulbinas, Vindašius, Lengni- 
kaitė-Kairienė, Jucevičius, Mačys, A. 
ir B. Kuzmickaitės. Nuoširdžiai prisi
menam ir savo ligonius: Z. Sakalienę, 
Karecką ir Paulių. Pastarąjį ištiko šir
dies smūgis švenčių metu. Linkime 
jiems kuo greičiau pasveikti.

Vasario 16 minėjimui choras karto
ja St. Šimkaus kantatą ir ruošia nau
jų dainų repertuarą metiniam choro 
šokių vakarui, kuris įvyks atvelykio 
šeštadienį, balandžio 24 d. Tikimės, 
kad hamiltoniečiai rezervuos šią datą 
mūsų parengimui. Choro valdyba

. Vytauto Babecko orkestras Hamiltone. Jis dažnai kviečiamas _ 
groti lietuvių parengimuose.

Ateiviai, užmirškite savo praeitį
Kad tokia mintis yra keliama 

JAV, seniai žinomas faktas. Užtat 
JAV yra vadinamos “tirpinančiu 
katilu”, kuriame dingsta ateivių 
atsineštos kultūros. Kanada tebė
ra vadinama “mozaika”, “gėly
nu”, tačiau vyraujančių tautybių 
— anglų ir prancūzų sluogsniuo^ 
se ryškėja kritiški balsai, kurie 
smerkia kultūrinį įvairumą, tau
tinių grupių savitumą. Tie balsai 
daugiausia reiškiami patylomis, 
bet kartais prasiveržia ir viešu
mon.

Žurnalisto straipsnis
Didžiojoj spaudoj žurnalistas 

Harold Morrison paskelbė straips
nį: “Challenge to New Canadi
ans: So BE Canadian!” Jame au
torius rašo: “Jūsų tėvai paliko 
savo gimtąjį kraštą ir atvyko į 
naują. Aš manau, kad jums derė
tų užmiršti savo senolių kalbą, jų 
papročius ir keistus drabužius. 
Nemanau, -kad jie bent kiek pra
turtintų mūsų kanadietiškąją kul
tūrą.” Šių dienų susisiekimas esą 
pasunkina Kanadai absorbuoti 
Europos ateivius. Seniau imigran
tų vaiijai išmokdavę tėvų kal
bos, bet anūkai jau nebemokėda
vo jos ir tuo būdu užbaigdavo 
asimiliacijos vyksmą. Dabar gi 
jau ir anūkai išmoksta senelių 
kalbos, nes ją girdi radijo ir tele
vizijos programose, skaito rieti
mus ta kalba laikraščius. Knygy
nai pilni literatūros svetimom 
kalbom, o sprausminiai lėktuvai 
atgabena filmus iš Europos. Mies
tuose, ypač Toronte, esą daug už
darų bendruomenių, kuriose daž
nas ateivis visai nekalba angliš
kai ir nesirūpina gauti Kanados

visai

pilietybę. Sakoma, kad tai perei
namasis laikotarpis, bet iš tikrų
jų tai lengvas pasiteisinimas.

Vienas visuomenės kritikas ne
seniai pareiškęs, kad kanadiečių 
visuomenė esanti taip išsidalinu
si grupėmis, kad tik maža dalis 
piliečių yra “pilni” Kanados pi
liečiai. Visi kiti esą veikia grupė
se, kuros labiau pabrėžiančios sa
vo reikalą nei visos visuomenės. 
Tai vėžio procesas.

JAV ir Kanada
Kanados būklė esanti

skirtinga nuo JAV prez. L. John
son© “didžios visuomenės” — 
vienakalbės šalies, turinčios ame
rikinės kultūros bendrą antspau
dą. Amerikoje vyraujanti lygy
bės samprata, kuri skatinanti ve
dybas skirtingų rašų žmonių; 
tuo būdu galės išspręsti rasių 
problemą kelių kartų laikotarpy
je.”

H. Morrison taipgi rašo nega
lįs pritarti įvairių kultūrų bei 
tautybių puoselėjimui, nes tai 
reiškia * išparceliavimą kraštui, 
kuris dar nepajėgė išspręsti bei 
suderinti nė dviejų tautybių. Ug
dymas uždarų tautinių bendruo
menių esą veda į diskriminaciją. 
Net anglai nesą nugalėję savo na
cionalinio jausmo. Pvz. anglas tė
vas, jau ketvirtos kartos, širsta, 
kai sūnus veda neanglų kilmės 
mergaitę, o italų kilmės tėvas 
tragiškai rūstauja, kai duktė įsi
myli anglą.

Tautiškai mišrios vedybos, pa
sak H. Morrisono, turėtų būti 
propaguojamos imigracijos mi
nisterijos bei atžymimos specia
liu diplomu, nes tokios poros

J. A. Valstybės
W. RASK-RASČIAUSKAS, savo pa- 

stangomis prasimušę^ į gyvenimą, ge
rai laikosi materialiniu atžvilgiu. Ame
riką jis pasiekė būdamas 12 m. am- 
tiaus “zuikiu” laive — be bilieto. Da
bar jis JAV turi ųiilijoninės vertės 
motelių grandinę ir yra firmos “Wide 
World Travel Bureau” šefas. Lanky
damasis Australijoj, spaudos bendra
darbiui pareiškė, jog turįs padaręs tes
tamentą, kuriuo paskyręs Amerikos 
Lietuvių Bendruomenei $100.000.

ČIKAGOS BRIGHTON PARK lietu
viai Kalėdų dieną pirmą kartą viešai 
turėjo pamaldas savo naujoje parapi
jos bažnyčioje. Klebonu yra mons. D. 
Mozeris. Prieš Kalėdas naujosios baž
nyčios altorius konsekravo Čikagos 
augziliaras vysk. A. Wycislo. Bažny
čios konsekracija numatoma po Ve
lykų. T

VYSK. V. BRIZGYS vasario 18-20 
dienomis numato dalyvauti lietuvių 
kongrese Brazilijoj. Be to, vasario 14 
d. tikisi dalyvauti vysk. Pr. Brazio 
konsekracijoje Romoje.

PAMINKLINĖS KOPLYČIOS Va
šingtone reikalai eina sklandžiai. Sau
sio pradžioje įnešta antra lietuvių mo
kėjimų suma — $110.000. Iš viso jau 
įmokėta $220.000 ir beliko mokėti 
$105.000. Jau ir tam paskutiniam mo
kėjimui ižde turima $44.000. Paskuti
nysis mokėjimas turės būti Įneštas 
1966 m. pradžioje.

PROF. J. ERETĄ, buvojusį JAV, 
“Draugo” bendradarbis paklausė: “Ar 
Jūs, Profesoriau, nenorėtumėt pasi
likti Amerikoje ir čia mus paremti 
naujuose užsimojimuose?” Atsakymas 
buvo toks: “Kodėl ne, nes visur jau
čiuos gerai, kur verda vienybės dva
sioje kūrybiškai dirbamas darbas. Bet 
toks yra reikalingas ir sename konti
nente, o ten darbuotojų mažai. Dėlto 
jaučiu pareigą grįžti į “apkasus” ties 
Lietuvą taip spaudžiančiu komunizmu. 
Tačiau aš juose nepasislėpsiu, atski
riems uždaviniams atlikti mielai vyk
siu ten, kur būsiu reikalingas ir kvie
čiamas.”

LB CICERO APYLINKĖS naujoji 
v-ba pasiskirstė pareigomis: pirm. — 
L. Pračkaila, vicepirm. ir švietimo rei
kalams — A. Popelis, ižd; —J. Šau
džius, sekr. — A. Zailskas, parengimų 
vadovai — E. Gimžauskienė, K. Jaš- 
mantas ir V. Laniauskas.

KUN. B. SUGINTAS sausio 3 d. su
laukė 70 m. amžiaus, tačiau jis dar te
besijaučią ir tebeatrodo kaip “septy
niolikmetis”. Jį pažįsta labai daug 
žmonių Čikagoje ir kitur, kaip nepa
ilstantį šalpos teikėją. Sukaktuvinin
ko viešas pagerbimas įvyko sausio 17 
d. Čikagoje, Jaunimo Centre.

ŠV. ALBERTO DIDŽIOJO parapijos 
m-kloj, Dayton, Ohio, yra virš 800 mo-

esančios Kanados kūrėjos. Kai 
seneliai būna mišrios tautybės, 
esą lengviausia tapti kanadiečiu.

Priekaištai ateiviam
Ateiviai esą turėtų užmiršti se

nus ginčus. Kaikurie jų yra per
kelti Kanadon. “Kai skaitau pra
nešimus apie R. Europos ateivius, 
piketuojančius Rusijos svečius 
už nusikaltimus jų tėvynėse, ky
la noras pasiūlyti jiems, kad ge
riausia vieta kovoti už savo tėvy
nę yra tenai, joje pačioje, bet ne 
patogioje Toronto gatvėje.”

Tautinės grupės esą mėgsta iš
kelti savo pijonierius Kanadoje. 
Tai nėra peiktina, bet reikėtų 
esą pabrėžti ne tai, kad jie išsau
gojo savo praeitį, bet tai, ką ta 
ar kita grupė sukūrė bei davė 
Kanadai.

Tautinių grupių laikraščių lei
dėjai esą kreipiasi į Kanados 
bendroves skelbimų, sakydami, 
kad per įvairiakalbę spaudą jie 
pasieks kitaip nepasiekiamus as
menis. Pasak Morrisono, skelbė
jai, eidami į svetimkalbę spau
dą, prisideda prie krašto “balka- 
nizacijos”, t.y. nevieningumo.

Daugelis taip galvoja
Tokios mintys yra puoselėja

mos ne vieno H. Morrisono galvo
je. Daugybė anglų ir prancūzų te
bejaučia, kad tautinės grupės Ka
nadoje yra krašto žaizda ir kad 
ji turi išnykti. Trečiajam elemen
tui (neaglams ir neprancūzams) 
Kanadoje reikia dar stiprių pa
stangų iki viešo pripažinimo sa
vo pozicijos. Kol kas daugybė Ka
nados anglų ir prancūzų mano,

įkinių, jų tarpe tik trys lietuviukai: 
Ed. Drukteinis ir dvi seserys Danutė 
ir Birutė Masilionytės. Iš'išrinktų pr. 
metų gruodžio mėn. 23-jų “Honor stu
dents” į tą sąrašą pateko E. Druktei
nis ir B. Masilionytė. Apie tai prane
šė “Ketering Oakwood Times” gruo
džio 31 d. ir “Catholic-Telegraph” sau
sio 8 laidoje.

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ - KASILIŪ- 
NIENĖ neseniai galutinai persikėlė 
iš Kolumbijos į JAV. K. Pažėraitė yra 
rašytoja ir žurnalistė, nemažai rašiu
si ir J “Tėviškės Žiburius”, ypač pra
džios laikotarpyje. Sveikiname kaimy- 
nystėn atvykusią!

Italija '
LIETUVOS ATSTOVAS prie Šv. 

Sosto min. S. Girdvainis ir S. Lozorai
tis, jr. dalyvavo bendroje diplomati
nio korpuso audiencijoje pas šv. Tė
vą. Popiežius Paulius VI padėkojo 
min. Girdvainiui už sveikinimus per
duotus Lietuvos vardu ir už laišką, 
kuriuo Lietuvos pasiuntinybė prie Šv. 
Sosto buvo išreiškusi visų lietuvių ka
talikų džiaugsmą bei pasitenkinimą 
ryšium su kun. Pr. Brazio, MIC, pakė
limu į Zellos tituliarinius vyskupus.

S. GIRDVAINIS prieš 25 metus bu
vo įteikęs Lietuvos nepaprasto pasiun
tinio ir įgalioto ministerio kredencia
lus popiežiui Pijui XII. šiai sukakčiai 
atžymėti Paulius VI atsiuntė min. S. 
Girdvainiui savo nuotrauką su auto
grafu ir sutelkė apaštališkąjį palaimi
nimą. Ta dovana įvertintas ilgas bei 
naudingas ministerio darbas. Linkėji
mus min. Girdvainiui ir Lietuvai nuo
širdžiai išreiškė nepaprastųjų bažnyti
nių reikalų kongregacijos sekretorius 
arkivysk. A. Samore.

Brazilija
MONS. PIJUS RAGAŽINSKAS, P. 

Amerikos lietuvių kongresui rengti 
komiteto pirm., kalbėdamas apie kon
gresą, pasakė: “Mes esame numatę 
kviesti pati prezidentą Castelo Bran
co bei visų su S. Paulo valstija besi- 
rubežiuojančių valstijų gubernatorius, 
S. Paulo burmistrą ir kitus. Taip pat 
kviesime federacinio parlamento bei 
senato ir savo valstijos mums žino
mus bei palankius deputatus. Taigi, 
šį kartą išeisime į plačią bei įtakingą 
Brazilijos visuomenę, iš kurios galime 
tikėtis daug apčiuopiamos paramos 
mūsų kovoje už Tėvynės Lietuvos iš
laisvinimą. Mes tikimės, kad atvykęs 
į Kongresą St. Lozoraitis, mūsų diplo
matijos šefas, galės sumegzti naudin
gas pažintis su politikoje vadovaujan
čiais brazilais, kurie mums gali daug 
pagelbėti mūsų vietinių atstovybių te
galinęs padėties atstatymo raidoje.” 

Paruošė Pr. AL

PADĖKA
Suruošusiems mudviem 15 metų vedybinio gyvenimo sukaktuves 

— staigmeną reiškiame nuoširdžiausią padėką. Tą iškilmę visuomet pri
siminsime su gražiausiais įspūdžiais. Nuoširdžiausiai esame dėkingi mi
nėtos staigmenos rengėjams ir rengėjoms: p.p. Lelevičiams ir Polujans- 
kams Taip pat nuoširdus ačiū pobūvyje dalyvavusiems ir įteikusiems pui
kią dovaną: p. p. Kuktoms, Vilbikaičiams, Platakiams, Giliūnams, Gri
gams, Wronikams, Schotams, Kasperui, Kalyčiui, Markeliui, Kavalėliui, 

' Morkuškiui ir Girevičiui. x
Su didžiausiu dėkingumu visiems:

-. Izabelė ir Petras Baronai

A t A , 
mylimam tėveliui 

- KAZIMIERUI PACEVIČIUI 
mirus, sūnus — kun. kleboną B. Pacevičių ir 

St. Pacevičių su žmona 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia —

KLB Londono apylinkės valdyba ir 
Šiluvos Marijos parapijos komitetas

FELIKSUI TIKNIUI
mirus, žmonai E. Tiknienei, dukrai R. Bagdonienei, 

žentui ir anūkėms
nuoširdžią užuojautą reiškiame —

Bronė ir Juozas Dženkaičiai

DONATUI VENCKUI tragiškai žuvus, 
gilaus skausmo prislėgtus jo tėvelius, 
seseris su šeimomis, brolį Australijoje 

ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame —
M. J. Tamošiūnai, G. J. Sadauskai, 
M. P. šostokai, A. T. Merkevičiai

kad tikras kanadietis gali būti 
tiktai jų kilmės žmogus. Jie ne
pakenčia naujųjų ateivių pastan
gų, kovų, demonstracijų už savo 
senųjų tėvynių Jaisvę ir pataria 
kovoti ne Toponte, o Vilniuje. 
Mes galėtume jiems patarti pa
tiem išbandyti šį .receptą — nu
važiuoti ten ir pakovoti, pade
monstruoti. Jei tai būtų įmano
ma, daugybės ateivių Kanadoj ne
būtų. Visi, kurie ten kovojo, žu
vo. Kova už laisvę dar galima tik
tai laisvės krašte. Kanadiečiai, 
kurie neprisideda prie kovos už 
pavergtų tautų laisvę arba jos ne
vertina, tuo pačiu plečia vergi

ją, kuri gali pasiekti ir Kanados 
krantus. Jie kerta šaką, ant ku
rios ir patys sėdi. Už laisvę kovo
ti yra visų laisvųjų pareiga. Pa
dėti pavergėjams bei tironams 
gali tik jų "

Be reikalo nekantrauja dėl tau
tinių grupių tokie kanadiečiai 
kaip H. Morrison. Jeigu jie nori 
paskatinti jų asimiliaciją — nu
tautėjimą, tenebando pradėti 
spaudimo. Veiksmas sukelia ato
veiksmį. Greičiausiai nutaustama 
ten, kur vyrauja didžiausia laisvė. 
Tai visos S. Amerikos ginklas, 
prieš kurį kapituliuoja ištisos ma-

it



susirinkę

ir su-

dovelyje, kurio 
ta “modern a

gana didelį kie
kį lietuviško jaunimo, nekalban
čio ir didele dalimi net nesupran
tančio lietuviškai. Stebėjomės ta
da ir net kaltinome. Bet štai pra-

Gyvų diskusijų susilaukė teigi
mas, kad televizija (wasteland) 
taikanti savo produkciją dvylika
mečio protelio lygiui. Su juo aau-

grupavimas nėra blogi, bet viską 
sugadina bloga lietuvių kalba. 
Štai keletas pavyzdžių: “Kiek tu 
metų? (8 psl.), Katarina, čevery- 
kas, ačių, Kalėdų Diedukas, stai- 
nelė (turima galvoje Kristaus pra- 
■kartėlė), žvirblis-bird, pusė po 
pirmos valandos ir t.t. Skaičiavi
mo pratimai neblogi, išskyrus jau 
minėtą laiko skaičiavimą. Daine
lės — geriausioji knygelės dalis. 
Pagaliau angliškai surašytas “cul
tural background” šioje vietoje 
visai netinka, nors jo mintys ir 
gana neblogai parinktos.

Po bendrosios dalies pirmiau
sia eina vaikų tekstų vertimai į 
anglų kalbą, matyt, priieidžiant,

mažai" moka. Jei dėl tekstų verti
mų nieko blogo negalima pasa-

rial sausio 17 d. pravedė diskusi
jas apie televiziją. Dauguma lai
ko televiziją pramoga. Nesusidarė 
aiškesnio vaizdo, ar tėvai prižiūri 
vaikų stebimas programas. Ko
mercinių stočių atsiradimas lai
komas teigiamu reiškiniu. Atseit 
paskatų C. B. C. dar kruopščiau 
paruošti savo programas. Itm nei
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kalba, lietuviškai, kad mokytojai, 
pas kuriuos jie ateina į lietuviš
kas mokyklas (o patys silpniausie
ji nebedrįsta ir ateiti), pradeda 
galvoti, jog geresnių rezultatų 
būta pasiekta mokant * šiuos vai
kus kitu metodu. Tas metodas bū
tų mokyti lietuvių vaikus tėvų 
kalbos svetimosios kalbos meto
dais. Ši tema buvo viena iš kelių, 
nagrinėtų pereito rudens mokyto-i 
jų suvažiavime Čikagoje. Ir mo- kad ‘pats mokytojas* lietuviškai 
Rytojai priėjo išvados, kad tam - - ' - i-'-~1-------
tikrais konkrečiais atvejais grieb
tis svetimos 'kalbos metodo — ne-

I išvengiama. Ta pačia proga buvo

i Pasirodo, kad tos rūšies vadovė- 
( • lių mes visai neturime. Yra tik 

rotatoriumi Broctone Nukryžiuo
tojo seselių išleistas. leidinėlis 

1 “Kalbėkime lietuviškai”. Prie šio 
leidinėlio ir norėtųsi kiek sustoti. 

Tai , 60-ties mašinėle rašytų 
puslapių darbas, kurio medžiaga 
suskirstyta į: 1. 24 puslapius, 
skirtus vaikams, 2. pagrindinės 
lietuviškos medžiagos vertimus į

bas mokytojui kiekvienai pamo
kai, 4. fonetinių pratimų santrau
ką mokytojui, 5. dainelės su gai
domis.

Kiekviename vaikams skirtam 
puslapyje yra: malda, pasisvei
kinimas, fonetiniai pratimai, pa
sikalbėjimai, skaičiavimo prati
mai, dainelė ir truputis lituanis
tinių bendrųjų žinių, duodamų 
angliškai ši medžiaga yra labai 
nevienodos metodinės vertės. 
Duodamos maldos yra kasdieniai 
poteriai lietuviškai. Jei tai pati 
pirmoji angliškai kalbančiam vai
kui duodama knyga, tai poteriai 
sudaro persunkią medžiagą,kurią 

> reiktų nukelti kiek vėlesniam lai
kui. Pasisveikinimai — gera idė
ja, ir jų medžiaga neblogai pa
rinkta, reiktų tik vengti tokių 
klausimų, 'kaip — “Kaip tau eina
si? (9 psl.). Fonetinės pratybos 
(angliškai tuning-up) sudaro pa
čią silpniausią knygelės dalį. Tai 
yra beprasmių skiemenų skaity
mas ,kaip: ba, be, bi, bo, bu, ca, 
ce, ei, cq, cų,,.. ir toliau tva, tve, 
tvo, sta, ste, što ... Stebiesi žmo-

Nors šiuo atveju turime gaivoje 
Vaikus, lietuviškai nemokančius, 
bet mokytojas turi lietuviškai ge
rai mokėti. Iš tikrųjų jis gali ma
žiau mokėti angliškai, bet gerai 
lietuviškai, nes jis juk moko ne 
anglų, o lietuvių kalbos.

Metodinės pastabos kiekvienai 
pamokai būtų geros, jei jos rem
tųsi tinkamesne medžiaga vai
kams. šios pastabos surašytos 
angliškai ir turi gerų minčių, 
kaip pvz. teigimas: The teacher 
must make sure of the pronuncia
tion. The children must see and 
hear. Deja, praktiškai tai, ką vai
kai “must hear”, yra “čebatas” 
ir “Katarina”. Išskyrus kalbą, 
pats metodas yra geras, reikalau
jąs daug praktikos ir panaudojąs 
daugiau mokslo priemonių — 
piešinius, dainavimą.

Fonetines pratybas tokiame 
apipavidalinime, kaip jos knyge
lėje pateikiamos, reiktų visai iš
imti. Dainelės, kurių čia yra šeši 
puslapiai, — geros/

Apskritai seselė autorė yra ge
rai susipažinusi su angliškais me
todais mokyti kitataučius anglų 
kalbos, tačiau angliškų metodų 
pritaikymas lietuvių kalbos mo
kymui yra tuo tarpu nepavykęs 
bandymas. Dabartinėje redakci
joje knygelė galėtų būti naudo
jama tik kaip pagalbinė mokslo 
priemonė mokytojui. Vaikams į 
rankas ji neduotina.

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. A 
Manual and Guide For Students 
And Teachers of Lithuanian, by 
Sister M. Imelda, C.J.C. Išleista 
Brocktone, 1963 m. ' ■

A. KUČAS ' MEDŽIO RAIŽINYS
Iliustracija žemaitės “Marčiai”

IŠ ŠEKSPYRO SONETŲ

Kaip vilnys veržias į smėlėtą krantą, 
Taip amžių jūra traukia mūsų laiką, 
Išbėgusios minutės vietą randa 
Kita — jų bėgsmo niekas nesulaiko.
Šviesos ranka mūs užgimimą lydi, 
Jis kopia i gražiausią subrendimą, 
Bet rūsčios žvaigždės jam garbės pavydi, 
Ir laikas vėl atgal ką davęs ima.
Taip pakerta jis žaliąją jaunystę

\ Ir veido nuostabųjį grožį griauna,
Gamtos brangiausiais perlais nori misti, 
Aštriu dalgių kaip žolę viską pjauna.
Bet negalės žiauri ranka nustelbti. 
Eilių, kurios neliauja grožio skelbti.

- / ' II
x O, žemės blogio centre, vargše siela, 

Tais kūno pageidimais aprengtoji: 
Kiek perneši kančių, to, kas nemiela, 
Kiek dažo laukui puošti suvartoji!
Kodėl imi, trumpam tau išmokėtą, 
Perdidžią griūvančiam jau namui sumą?
Ar kirminai, kurie paviršių ėda, 
Kartu suės ir tavo nemarumą?
Lai, siela, kūno nuostolis palaiko 
Tave, tu leisk laimėti gėriui: 
Keisk skurdųjį į dieviškąjį laiką, 
Tegul vidus, ne išorė tau žėri.
Imk iš mirties, ką iš žmonių ji ima, z 
Ir, mirus mirčiai, nebebus mirimo.

L Vertė A. Tyniolis
Iš naujai išėjusios knygos ŠEKSPYRO SONETAI, 176. p.

Taip pat pasisakyta, kokio po
būdžio galėtų būti lietuviška tele
vizijos programa, sakysim, Vasa
rio 16 proga. Susidomėta čikagiš- 
kių bandymu parodyti “Penkis 
stulpus turgaus aikštėj”

Sekantis seminaro nu
matomas sausio 31 d. Bus bando
ma' pasisakyti apie Kvebeko lais
vės sąjūdį, jieškant kažkurių pa
našumų su mūsų tautos praeitim.

Lietuviai kitataučių istorijose
Rodos neįmanoma būtų para

šyti I-jo pasaulinio karo istoriją, 
Lietuvos nesuminint, tačiau tai 
padarė R. R. Sellman, parašęs 
“The First World War”, kurią 
Criterion Books išleido Niujorke 
1962 m. Autorius yra buvęs isto
rijos mokytojas Amerikos vidu
rinėse mokyklose ir mokytojų se
minarijose. .Kauną rašo Kovno, 
Vilnių — Vilna, Lietuvos vardo 
nė sykio nesumini, net rašyda
mas apie Tannenbergo mūšį’

Toronto profesoriaus veikalas
Apie moderninę Lietuvą ne

daug rašo ir prof. Ralph Flenley 
veikale “Modern German Histo
ry”, kuri pasirodė pernai Londo
ne ir Niujorke. Autorius yra isto
rijos garbės profesorius Toronto 
un-te. Jis bent šiek tiek plačiau 
parašė apie senovės prūsų ir or
dino santykius.

Mūsų istorikus, rodos, labiau
siai domindavo senolių kova su 
ordinu, apvainikuota Žalgiriu. 
Jau pats ordino įsikūrimas prū
suose dėmesio vertas, nes čia bu
vo vokiečių pastanga užkariauto
je svetimoje žemėje sukurti sa
votiškos rūšies valstybę, kaip tik 
tuo metu; kai kūrėsi, ir Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė. Įdomu 
yra palyginti, ką atliko vokiečių 
didieji mistrai ir Lietuvos didieji 
kunigaikščiai, kurdami valstybes, 
kurios buvo ir kaimynai, ir prie
šai. Ar pasiskolino ko vieni iš 
kitų?

Vokiečių plėtra
Pasak prof. Flenley kryžiaus 

karams sudarytas vokiečių, arba 
teutonų ordinas, užkariaudamas 
13 š. Prūsiją, — sritį nuo žemu
tinės Vyslos, kur Baltijos pajū
ris pasiūta vingiu šiaurėn, — pa
darė dramatiškiausią vo k i e č i ų 
tautos išplitimo žygį. Tiesa, jis 
nekyšojo vienas; vokiečiai įsigy
veno ir Brandenburge (kur šian
dien Berlynas), o pasistūmėjimą 
Baltijos pajūriu šiaurėn jau nho 
senesnių laikų vykdė vokiečiai 
pirkliai/skverbdamiesi vis tolyn 
per Hansos pirklių sąjungą ir pa
vienių pirklių žygiais, kurių me
tu buvo pastatyta Ryga 1201 m., 
Revalis-Tallinas ir Dorpatas-Tar- 
tu.

Ordino veikla buvo tikslesnė ir 
geriau organizuota. Jis įsiurbė ir 
kiek anksčiau organizuotą kardi- 
ninkų ordiną. Vokietis istorikas 
Marcks 1920 m. išėjusiame veika
le “Ostdeutschland in der deuts- 
ehen Geschichte” kryžiuočių dar
bus pavadino viduramžių Vokie
tijos didžiausiu laimėjimu. Kry-

VYT. SIRVYDAS

APIE VILNIAUS GETĄ yra išleis
ta knyga prancūzų kalba “La victoire 
du Ghetto (de Vilna)”, parašyta Mare 
Dvorjetski. Autorius sakosi buvęs Vil
niaus gete visą karo laikotarpį ir vė
liau buvęs liudininku Eichmano by
loje. Knyga turi 320 psl. Neigiamai 
atsiliepia apie lietuvius, lenkus... ir 
aplamai krikščionis.

DAIL. PAULIAUS JURKAUS dai
lės darbų paroda įvyko Newark, N. 
J., o dabar — ruošiama Kearny, N.J.

ŽUVUSIŲJŲ UŽ LIETUVOS LAIS
VĘ minėjime-koncerte birželio 13 d. 
Čikagoje bus išpildytas monumenta
lus G. Verdi kūrinys “Requiem” ir 
nauja patrijotinė Br. Markaičio, SJ, 
kantata “Vilniaus varpai“, dalyvaujant 
200 asmenų chorui, pilno sąstato sim
foniniam orkestrui ir iškiliesiems mū
sų solistams.

IŠLEISTUOSE DONELAIČIO raš
tuose raudonieji (Ogiz leidykla) iš vi
sų iliustracijų pašalino daiL V. K. Jo
nyno inicialus. Tai rusiškai bolševiki
nio kultūros lygio rodiklis: iliustraci
jos tinka, o dailininko inicialai — ne.

^DARBININKAS” praneša, kad ren
giamam Lietuvos okupacijos sukak
ties minėjimui — dainų šventei cho
rams yra išsiuntinėtas “Variago” žu
vimas — “rusų liaudies daina, harmo
nizuota A. Sviešnikovo. “Darbininkas” 
nuo savęs priduria: “Carinės Rusijos 
okupacijos metais lietuviai tebuvo ver
čiami rusiškai giedoti Rusijos himną

Edmundas Dervaitis, baigęs Rated

Master universtete; numito studi
juoti odontologiją. Nuotraukoje kartu

Jonas Milkeraitis, gimęs Vokieti
joje 1M6 m. birželio 1 d.; baigė

Arvydas Vlndašius, gimęs Vokietijo
je 1945 m. rugsėjo 16 d., baigė Kated
ros gimnaziją ir pradėjo studijas Mc 
Master universitete.

Lietuvių jaunimas 
Hamiltone, Ont. 

kopia į mokslus

ter un-te pradėjo studijuoti me-

o■v ■:

žiuočiai, kaip ir Hansos pirkliai, 
neturėjo Vokietijos i m pe r ą t o- 
riaus ar kitų jos žymesnių valdo
vų paramos, nors jų užkariauti 
kraštai vieno šių valdovų vėliau 
buvo pasisavinti.

Ordino tikslai
Pradinis teutonų ordino tiks

las buvo steigti ligonines maldi
ninkams Palestinoje, bet įsibėgė
jusi arabų užkariavimų banga jį 
iš šv. žemės išvaikė. Tada jis ra
do krikščionišką misiją arčiau tė
vynės. Po kartaus pasipriešinimo 
krikščionimis paversti prūsai žve
jai, kerdžiai ir bitininkai pasiju
to esą vergai ne vien kaip tauta, 
bet ir kaip visuomenės sluogsnis.

Tai nebuvo išimtis to meto 
krikštijimo žygiuose. Labiau pa
brėžtinas greitas iškilimas ordino 
valstybės, kurios pagrindaą buvo 
vienuolių-ritėrių organizacija, iš
renkamo didžiojo mistro tvarko
ma. Ordino centras iš italų Vene
cijos buvo perkeltas į naujai iš- 
mūrytą- MarieĮd&nrgą- (1309 m. - 
Vytenio laikais). Vienuolių-rite- 
rių buvo negausu, bet jie pasigro
bė visas administracijos viršūnes, 
sudarydami savotišką, vienuoliš
kais įžadais saistomą karišką 
sluogsnį.

Kolonistų banga
Svarbesnė buvo kita iš vakarų 

Vokietijos srovė: kolonistų—ūki
ninkų, amatininkų, miestelėnų ir 
pirklių. Apsigyveno jie kaimuo
se, kurie netrukus išaugo į mies
tus ir miestelius. Taip atsirado 
Kulm, Thorn,. Marienburg, tvirto
vė Karaliaučius ir Klaipėda. Apie 
13-to š. vidurį visi gavo miestų 
privilegijas, nors vistiek buvo iš 
vieno centro valdomi ir turėjo 
atlikti kariškas prievoles kariš
kių tvarkomai ordino valstybei.

Šitaip valstybę suorganizavęs, 
ordinas plito veik per visą 14-tą 
š. iki pasiekė suomių įlanką, o 
vakaruose persikėlė per Vyslą, 
pasisavino Pamarėlį, kuris vėliau 
buvo pavadintas Vakarų Prūsija; 
iš Brandenburgo pasiėmė Neu- 
marko sritį. Ordino laivynas už
kariavo Baltijos jūroje Gotlando 
salą.

Balos buvo nusausintos, ir or
dino valstybėje žemės ūkiui se
kėsi. Finansai augo ypač iš pre
kybos. Turtėjo Hansos, turtėjo 
ir ordino miestų, prie kurių buvo 
prijungtas ir Dancigas, pirkliai. 
Valstybėje buvo vyskupijų, pri
klausančių Romai, tačiau santy
kiai buvo tokie, kad ordinas veik 
nepriklausė popiežiams. Savo ga
lios viršūnę ordino valstybė pa
siekė prie didžiojo mistro Knip- 
rodės 1351 -1382 m. Lietuvoje 
tuomet Jogaila ir Vytautas run
gėsi dėl didžiojo kunigaikščio ga
lios.

Ordino smukimas
Nuo tos pasiektos viršūnės ta

čiau ordinui buvo lemta netru
kus nusiristi ir tai visiems lai
kams. Valstybės pagrinde juk bu
vo kažkas nesuderinamo: vienuo
liški įžadai ir kardas. Nedarnu
mas ryškėjo artėjant naujiems 
laikams. Vienuoliai ėmė pasaulė- 
ti, ir netrukus jau visai ryškus 
pasidarė vienuolio įžadų nesuta
pimas su prabangiu didikų dvar
ponių gyvenimu. Kilo kritikos 
balsų ir viduje, ir užsienyje. Ap
sižiūrėta, kad ordinas, kaip Han
sos pirkliai, veik nieko nepadarė 
pakelti gyventojų kultūriniam ly
giui.

Miestelėnams ypač įgriso vie
nuolių riterių prekybos monopo
liai ir privilegijos. Kas valdan
čiam luomui nepriklausė, turėjo 
veik tiek pat balso, kiek ir bau
džiauninkas. Viduje taip rūgs- 
tant, užsienyje įvyko didelių at-

ir Ixmkija-Lietuva apsikrikštijo (Bože caria chrani...)( j koncer. 
ir kryžiuočiams iš rankų išmušė programą nebuvo verčiami dėti

.. • v • . i “variagų” ar kitokio rusiško repertu-
aro. Sovietinis rusinimas yra įžūles- me su Lenkija ir tokiu budu susi

darė slavų (?) ratas, supęs nevi-, 
sai menką ordino ribų dalį.

Įtampą sekė karas, kuriame 
mūšis ties Tannenbergu 1410 m.1 o a,a^
pribaigė ordino 200 metų pasise-į ‘
kimus. Griuvo legenda, esą ordi- , T?r?nte
no riteriai neįveikiami. Bismarko ^dziamas latvių laikmatis, išeinąs 
laiku ištorikas Treitschke mūšį J savaiJę’ pn±JO spa/s^ntl 
pavadino “pirmąja didele slavų dr /. Girmaus knygą “žmogus be Die- 

__ _____________vo . šiuo metu eina tesmvs ame teiz-

ms . __ Pr. Al.
ALB. BARANAUSKAS, laimėjęs 

$1000 premiją “Draugo” romano kon
kurse, šiuo metu studijuoja universite
te JAV; studijas baigs šį pavasarį.

(?) pergale prieš mūsų tautą”. Or
dinas savo viduje toliau rūgo, nes 
atsirado ir ekonominis nuosmu
kis. Lenkų spaudimas neatslūgo. 
Antru, ilgesniu karu 1454-1466 
m. ordino valstybė virto Lenkijos 
tarnu - vasalu. Lenkai atsiėmė 
Pamarėlį ir Dancigą. Vokiečių to
limesniam slinkimui Baltijos pa
jūriu į rytus, rodos, buvo pada
ryta galas, tačiau .vėlesni įvykiai 
pasuko kita linkme.

Vietoj juodo kryžiaus erelis
16 ir 17 š. nauji įvykiai padėtį 

yėl pakeitė, nulemdami Prūsijos 
ateiti kitiems trims šimtams me
tų. Ordino valstybė iš vienuoliš
kos pasidarė pasaulietiška. Sutar
timi su Lenkija 1525 m. ordinas 
buvo panaikintas: juodą kryžių 
pakeitė juodas erelis. Paskutinis 
didysis mistras tapo pirmuoju 
Prūsijos kunigaikščiu, nors kar
tu vis dar ir Lenkijos tarnu. Jis 
turėjo Hohenzollernų kraujo, ir 
todėl buvo giminė Brandenburgo 
valdovui. Po to, Prūsija iš kata
likiškos valstybės tapo protestan
tiška, tuo dvasiškai nutoldama 
nuo globėjos Lenkijos, bet priar
tėdama kitoms šiaurės Vokietijos 
protestantiškoms valstybėms. Be
ne svarbiausia atmaina buvo — 
Prūsijos prijungimas prie Bran
denburgo 1618 m. Prūsijos kuni
gaikščių vyriškoji kiltis pasibai
gė ir, pagal prieš 50 metų suda
rytą paveldėjimo sutartį, Prūsija 
atiteko Brandenburgo valdovams, 
kurie seniai jos norėjo ir netru
kus davė jos vardą savo visai vals
tybei. šita unija senąją ordino 
valstybę ne tik nauja kryptimi 
pasuko/bet ir patį Brandenbur
gą priartino prie slavų ribų.

Naują uniją ištiko skaudus ka
talikų-protestantų 30 metų karas, 
kurio metu valstybę valdė vienas 
Wilhelmas 1619 -1640 m. Nors 
karas Prūsiją ne tiek nuteriojo, 
kiek Brandenburgą, visdėlto nau
jam valdovui, 20 metu Fridrikui 
Wilhelmui, atiteko kraštas su vos 
600.000 gyventojų. Per 48 valdy
mo metus jis jį iškėlė. Vėliau 
Prūsija pasidarė tiek stipri, kad 
Austrijos ir Rusijos draugėje tris
syk pasidalino Lenkijos-Lietuvos 
žemes, sukūrė kaizerinę Vokieti
jos imperiją, užkūrė I-jį pasauli
nį karą, o po II-jo Vakarų Prūsi
ja atiteko Lenkijai, Rytų — Sov. 
Sąjungai, nors iš tiesų privalėjo 
atitekti Lietuvai.

>ač įgriso vie-

Lietuva

*500 UŽ KŪRINį
XX JAV Lietuvių Bendruome

nės centro valdyba skiria dailio
sios literatūros $500 premiją už 
jaunimui tinkamos prozos ar po
ezijos rinkinį, išleistą 1964 m. ar 
rankraštyje komisijai pristatytą. 
Premijos mecenatas — Lietuvių 
Fondas.

Leidėjai ir jaunimo literatūros 
autoriai prašomi prisiųsti išleis
tus kūrinius ar turimus rankraš
čius iki 1965 m. kovo mėn. 1 d. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybai, švietimo tarybos 
pirm. Jeronimo Ignatonio adre
su, 6642 So. Francisco Avenue, 
Chicago, IM. 60629. Vėliau bus 
paskelbtas komisijos sąstatas, ku
ris atrinks geriausią kūrinį.

JAV LB centro valdyba

vo”. šiuo metu eina tęsinys apie teiz- 
mą į ateizmą. Laikraščio redaktorius 
yra Aleks. Kundrats. Vertėjas J. Za- : 
rins. Vėliau numatoma išleisti visa 
knyga.

MIRUS BALTŲ INSTITUTO Bon- 
noje vedėjui latviui prof. dr. R. Ble- * 
sei, š. m. sausio 5 d. nauju instituto 
vedėju išrinktas estas, geografijos 
prof. Edgar Kant (Lund, Švedijoje), 
vedėjo pavaduotoju — Z. Ivinskis, 
šiuo metu Bonnos un-to profesorius. 
Nariais korespondentais iš lietuvių iš
rinkti: dr. P. Rėklaitis (Marburg, V. 
Vokietija), Tėvas dr. V. Gidžiūnas, 
OFM (Brooklyn, JAV), dr. J. Girnius 
(Boston, JAV), prof. dr. K. Avižonis 
ir prof. dr. V. Vardys (abu JAV). Na
riu korespondentu buvo išrinktas ir 
istorikas prof. dr. Alfred Erich Senn, 
žinomo kalbininko sūnus.

HEIMATGRUSS, Jahrbuch der 
Deutschen aus Litauen, 1965. Tai Lie
tuvos vokiečių, gyvenančių V. Vokie
tijoje, metraštis. Išleido Lietuvos vo
kiečių bendruomenė Vokietijoje, 3 
Hannover, Engelbosteler Damm 75 A. 
120 psl. su iliustracijomis. Pradžioje 
įdėtas prof. dr. J. Straucho įžangos žo
dis, paskelbta atsiminimų, eilėraščių 
ir kt. Kaikurie straipsniai: ištrauka iš 
prof. dr. M. Hellmano paskaitos “Ko
va dėl vadovavimo Rytų Europoje”, 
pastoriaus A. Franzkeit “Bažnyčios 
senojoje tėvynėje” ir kt. Leidiny ran
dame H. Ernst darbo akvarelę “Gedi
mino bokštas Vilniuje” su lietuviška 
trispalve. Metraščio pabaigoje paskelb
ti Lietuvos vokiečių organizacijų V. 
Vokietijoje adresai.

Okupuotoj Lietuvoj
KOMPOZ. B. GORBULSKIO nau

jausias kūrinys — II koncertas fleitai 
su orkestru buvo atliktas pirmajame 
šių metų simfoniniame koncerte. Kon
certas turi 3 dalis —» Baladę, Noktiur
ną ir Tokatą.» ^Solisto partiją išpildė 
A. Armonas. pakaro programoje taipo
gi buvo J. Bašinsko kūrinys, skirtas 
J. Biliūno atminimui, “Laimės žibu
rys”. Autorius jame yra panaudojęs 
rečiau pasitaikančias kūrybines prie
mones — moterų balsų glisando ir vy
rų deklamacines frazes. Tekstą “Lai-

Atsiųsta
ALE Rūta, KELIAS Į KAIRĘ. “Dir

vos” konkurse premijuotas romanas. 
Išleido Viltis, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103. 1964 m. 248 
psl. Kaina $3.

PIETINE LIETUVA. Grigaliaus 
Valavičiaus 1599 metų Lietuvos girių 
aprašyme 400 metų (1559-1959 m.) 
sukakčiai paminėti. Redegavo Vincas 
Žemaitis. Išleista Lietuvos Miškinin
kų Sąjungos išeivijoje. Leidinys nr. 
3. Čikaga 1964, 253 psl.

Laiškai Lietuviams, nr. 11, gruodis, 
1964 m. Turiny: H. Perrin, Kas yra 
Kalėdos; B. Markaitis, SJ, Tiek žmo
gus, kiek kitiems gero duoda; B. Kriš- 
tanavičius, SJ, Pusė žmonijos alkana; 
S. Palubinskienė, Mylėjimo psicholo
gija, ir kt.

Juozas Bertulis, ŽILVITIS, PRO 
DEFUNCTIS, SESIOS GIESMES. Trys 
sąsiuviniai mišriam chorui, baritonui 
ir mezzo-sopranui solo su vargonų ar
ba fortepijono pritarimu, ir fortepijo
nui. Taip pat trim vyrų balsam ir 

į mezzosopranui gaidos "Requiem aeter- 
. nam”. Išleista autoriaus lėšomis. Su

krauta J. Karvelio prekybos namuose 
i Čikagoje.

mės žiburio" kantatai sukūrė Br. Mac
kevičius.

PROF. MERKELIS RAČKAUSKAS 
atšventė 80 m. amžiaus sukaktį, šiuo 
metu jis profesoriauja Vilniaus un-te 
ir yra žymiausias antikinių kalbų bei 
jų literatūros populiarintojas, parašęs 
daug veikalų, iš kurių mokėsi net ke
lios lietuviškojo jaunimo kartos.

J. GAUDRIMAS savo knygos “Iš 
lietuvių muzikinės kultūros istorijos” 
II dalį paskyrė St Šimkaus, J. Gruo
džio ir J. Kamavičiaus muzikinės kū
rybos nagrinėjimui. Knyga iliustruota 
kompozitorių portretais ir jų ranka ra
šytų gaidų pavyzdžiais.

KAZYS BORUTA paminėjo 60 m. 
amžiaus sukaktį. Pokariniais metais 
jis sulaukė visuotinio pripažinimo, 
liaudies padavimus ir legendas atgai
vindamas savo “Baltaragio malūne”, 
“Jurgio Paketurio klajonėse”. Dėme
sio'vertos ir jo poetiškai atkurtos 
liaudies pasakos “Dangus griūva”. 
Lietuvių literatūrai jis taipogi yra pa
teikęs visą eilę verstinių raštų — F. 
Šilerio, H. Ibseno, A. Tolstojaus, K. 
Skalbęs ir kt.

BABILONO DANTIRAŠTIS. Mokslo 
Akademijos centrinės bibliotekos re
tų knygų skyriuje yra keletas degto 
molio lentelių — babiloniečių, šume
rų ir asirų dantiraščio pavyzdžių. Į šią 
Vilniaus biblioteką jos pateko su 
orientalisto Tyčkovskio rinkiniu. Da
lis jų priklauso XXII a. pr. Kr. ir jo
se rašoma apie Lagašo valdytojo Gu- 
dėjo statybos darbus; ūkinių įrašų šu
merų kalba randama ir kitoje lentelė
je, kilusioje iš XXI a. pr. Kr. Uruko 
valstybėlės karaliaus Sin-Kašido sta
tybinis įrašas siekia XIX a. pr. Kr.

LIUDVIKO RĖZOS “Lietuvių liau
dies dainų” II dalis 4.000 egz. tiražu 
pasirodė knygynų lentynose. A. Jovai- 
šo prauoštas leidinys apima ne tik • 
tautosakinį L. Rėzos palikimą, surink
tą XIX a. pradžioje Rytų Prūsijoje, 
bet ir jo straipsnius apie lietuvių liau
dies poeziją, laiškus J. G. šefneriui, 
Goethei ir kt.

MIHKELIS LODUS, estų literatas 
ir žurnalistas, yra išvertęs eilę lietu
vių rašytojų kūrinių į estų kalbą: 
A. Strazdo, J. Biliūno, L. Giros, K. 
Inčiūros, S. Nėries ir kt Vienas 
stambiausių jo darbų — J. Marcin
kevičiaus apysakos “Pušis, kuri juo
kėsi” vertimas, šiuo metu M. Lo- 
dus verčia P. Cvirkos satyrinį roma
ną “Frank Kruk”. Jis taipogi estų 
spaudoje yra paskelbęs daug straips
nių apie lietuvišką muziką ir kompozi
torių M. K. Čiurlionį; jo plunksnos dė
ka estai išvydo pirmąją K. Donelaičio 
“Metų” ištrauką. M. Lodus nėra vie
nintelis lietuvių bičiulis. Prieš ke
lerius metus Tartu mieste miręs M. 
Pukits yra išvertęs A. Guzevičiaus 
“Kalvio Ignoto teisybę” bei kitų 
smulkesnių raštų, o mokytoja Aili 
Erleman estų skaitytojui pateikė V. 
Mykolaičio Putino .“Altorių šešėly” 
ir A. Bieliausko “Rožės žydi raudo
nai”.

AKT. JUOZAS ZUBĖNAS Šiaulių 
teatre pagerbtas A. Parnio spektak
liu “Afroditės sala”, kuriame jis at
liko vieną pagrindinių vaidmenų — 
Džordžą Maklėjų. J. Zubėną, sulauku
sį 70 m. amžiaus ir 50 m. sceninio 
darbo sukakties, sveikino Vilniaus, 
Kauno ir kt Lietuvos miestų delega
cijos. žiūrovus su jubiliato nueitu 
keliu supažindino Šiaulių dramos te
atro vyr. rež. M.Karklelis.

ANTANO VENCLOVOS autobiogra
finę apysaką “Pavasario upė” išleido 
“Vagos” leidykla. Apysaka suskirstyta 
į du skyrius — kūdikystės laikus “Vai
kystės’knygoje” ir gimnazisto dienas 
“Septyneriuose metuose”. Atkurdamas 
tėvo paveikslą, A. Venclova pasakoja 
apie jo keliones į Vilnių, apie ten ma
tytą Tumą-Vaižgantą. Il-je dalyje, dau
giausia liečiančioje Marijampolės gim
naziją, yra skyrius “Kelionė pas Bū
gą”, kuriame autorius aprašo savo su
sitikimą su garsiuoju kalbininku, pa- 

; prastame bute rinkusiu gausius lietu- 
■ vių kalbos lobius. Didelė atsiminimų 
s dalis liečia A. Venclovos ryšius su 

“pažangiaisiais” rašytojais — V. Mont
vila, V. žilioniu ir K. Boruta.

pa minėti
a.i. paskaita Niagaros universitete 1964 
m., 12 psl. mimeografuota.

Šekspyro sonetai. Vertė Alfonsas 
Tyniolis. 1964 Donelaičio metai, 176 
psl. Spaudė M. Morkūno spaustuvė.

Aleksandrs, NEPREDZENA DIVI
ZIJA. Par latviešu slepeno agentu bis- 
tamajam gaitam. Latvis Publishers 
Toronto, Canada, 205 psl. Knygoje ap
rašoma neprikl. Latvijos saugumo 
veikla, paliečiama ir Lietuvos.

Technikos žodis, nr. 5, 1964 m. Lei
džia Čikagos Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos skyriaus technikinės spau
dos sekcija.

Mūsų Vytis, nr. 4, 1964 m. Leidžia 
akademinis skautų sąjūdis.

Floridos Lietuvis, nr. 11-12, 1964 m.
Kun. J. Kuzmickis, NAUJOS LIE

TUVIŠKOS MISIOS. Išleido “Šaltinis”. 
Kišeninio fomato, 16 psl. Kaina 20 et 
Užsisakyti: Šaltinis, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E 2, England.

Eglutė, nr. 1, 1965, sausio mėn.
Šaltinis, nr. 6, 1964 m. gruodžio 

mėn. Tikybinės ir tautinės minties 
žurnalas. Leidžia Sv. Kazimiero Sąjun
ga Britanijoje.

Skautų Aidas, nr. 1, 1965 m.
Krivūlė, nr. 4. Skautų brolijos va-

The Lithuanian Legation, Washington, 
D.Cn 1964. Lietuvos chargė d’Affaires gruodis, 1964 m.
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD '

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens^alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.

BLOOR — JANE — Bungalow
$5^00 įmokėti, atskiras mūrinis 

7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir

SWANSEA

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
gandu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

privatus ivažia- 
ndens šildymas, 
t upės kranto.

aplinka.

bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau,
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.799 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

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- 
aapartamentinis pastatas — four- 

ex, 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.

B. SAKALAS
Darbo telef. BO. 24255 Namų telef. LE. 6-1419

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

EKSPORTAS
VYČIO ŽINIOS

dienį 2.30 v. L. Namuose. Visų narių 
dalyvavimas būtinas. Taip pat kvie
čiame atsilankyti ir prijaučiančius.

CYO pirmenybėse Vyčio mergaitės 
laimėjo paskutines pirmenybių rung
tynes prieš St Leos. Jaun. vytietės 
pirmenybių metu nepralaimėjo nei 
vienų rungtynių.

Church lygos pirmenybėse berniu
kai iki 12 m. grupėje, po sunkios ko
vos, įveikė USH 27:22. Jaun. vytiečiai 
vis dar eina be pralaimėjimų. Ber
niukai iki 14 m. grupėje nugalėjo 
Woodgreen 59:22. Berniukai iki 16 m. 
grupėje įveikė Willowdale krepšinin-

TUB lygoje vytietės pralaimėjo Auš
rai 30:43.

Stalo teniso geriausių Ontario žai
dėjų paskirstyme figūruoja šie vytie- 
čiai: moterų klasėje E. Sabaliauskai
tė UI ir V. Nešukaitytė V; vyrų kla
sėje P. Gvildys.— X; mišriam dvejete 
V. Nešukaitytė — III.

Vytiečiai bendrauja su Oakvillėje 
gyv. sportininkais. Vytiečių eilėse ma
tėme krepšininkes I. Linkevičiūtę, V. 
Linkevičiūtę ir L. Vaičeliūnaitę; leng- 
vatlečius A. Vaičeliūną ir L. Vaičeliū
naitę. šiuo metu vytiečių jauniesiems 
krepšininkams talkina Juzėnas ir Vai- 
čeliūnas.

Mūsų rėmėjams: V. Ramanauskui ir 
V. Akelaičiui nuoširdžiai dėkojame.

AUŠROS ŽINIOS

Aušros susirinkime buvo išrinkti at- 
stoviai ŠALFASS suvažiavimui ir pra
vesti naujojo FASK rinkimai. Visi su
sirinkime dalyvavę nariai pasisakė už 
Toronto apyl. kandidatų sąrašė.

šį antradienį, 7.30 v.v., mūsų salėje 
Aušros mergaičių MJ komanda žais 
draugiškas rungtynes su St. Leos Jr. 
Penktadienį, 8 v.v., Lansdowne mo
kykloje, College ir Spadina, Aušra Jr. 
žais CYO lygos baigmines rungtynes 
su St. Anselms. Visos kitos lygų rung
tynės vyks tvarkaraščiuose numatytu 
laiku.

Pr. savaitės rezultatai. B-C lygoje 
Aušra Sr. pralaimėjo estams 68:94, o 
jauniai nugalėjo latvių H 42:40. 
Church lygoje Aušra I nugalėjo USH 
77:50; Aušra J nugalėjo Woodgreen 
81:51 ir 58:14; Aušra BA nugalėjo 
USH 30:17; Aušra BB nugalėjo St. 
Chris 31:28; Aušra MBA nugalėjo St. 
Chris A 48:4 ir Aušra MBB nugalėjo 
St. Chris B 27:1. CYO lygoje Aušra Jr. 
laimėjo prieš St. Leo Jr. ir Aušra MJ 
laimėjo prieš St. Leos MJ. Toronto 
moterų lygoje Aušros merg. Sr. ko
manda nugalėjo Vyčio moteris 43:30.

ŠACHMATAI *
Chess Review žurnalas sausio nr. at

žymi puikų Illinois čempijono Povilo 
Tautvaišo pasirodymą. North Central 
p-bėse ir Igną žalį, laimėjusį Kvebeko 
prov. titulą.

Vokietijoj leidžiamas Fernschach 
nr. 12/64 1 psl. skelbia, jog IV pasau
lio koresp. šachmatų p-bių baigmėje 
I eina Zagarovskij (Sov. S.), II Roma
nas Arlauskas (Australija), žurnale 
įdėta Arlausko laimėtoji partija iš M. 
C. Salm, kuriai komentarus paruošė 
didmeisteris L. Rellstab.

Vladas Mikėnas, Lietuvos šachmatų 
veteranas iš Vilniaus, paskirtas vyr. 
teisėju sovietų pirmenybių, dabar 
vykstančių Kieve.

So. Bostono LP D-jos šachmatų ko
manda įpusėjo Bostono tarpklubines

^TŽ” spaudos balius buvo sėk
mingas visais atžvilgiais — ir da
lyvių gausumu, ir programos šau
numu, ir vertingų daiktų loteri
ja, ir smagia nuotaika. Nežiūrint 
baisios pūgos, atvyko svečių iš 
Montrealio, St. Catharines, Sar- 
nios, Hamiltono ir Irt. Dalyvių 
tarpe matėsi prof. A. Musteikis 
su ponia iŠ Buffalo, prof. A. Kli
mas iš Ročesterio. žymiausi sve
čiai buvo: VLIKo pirm. V. Sidzi
kauskas iš Niujorko ir gen. kons. 
dr. J. Žmuidzinas su ponia. Lūku
riuojant pasivėlinusio okteto iš 
Klevelando, programa buvo pra
dėta sukaktuviniu sveikinimu, 
kuri laikraščio vardu išreiškė 
red. kun. Pr. Gaida. Programos 
pranešėjas Ger. Balčiūnas pain
formavo dalyvius apie turtingą 
loteriją, kuriai fantus suaukojo 
20 tautiečių bei įvairių firmų. Vė
liau atsirado ir oktetas su savo 
vadovu R. Babicku ir pranešėja I. 
Stasaite. Publika juos labai šiltai 
sutiko ir dar šilčiau su gausiom 
kautėm išlydėjo. Jų puikiai pa
rinktos dainos labai tiko baliaus 
nuotaikai ir žavėte žavėjo publi
ką. Pakili nuotaika vyravo iki pa-

Ateitininkų žinios
Tėvų susirinkimas — šį sekmadienį, 

sausio 31 d., tuoj po 10 vai. Mišių 
Prisikėlimo muz. studijoje; užtruks 
tik 1 vai. Visi ateitininkų tėvai prašo
mi dalyvauti. Kiekvienai organizaci
jai ryšis su tėvais yra reikalingas. Iš 
tėvų pusės dažnai yra jaučiamas ne- 
sidomėjimas organizacijomis, kuriom 
jų vaikai priklauso.

Ateitininkai moksleiviai minės Va
sario 16 sekmadienį, vasario 14 d., 10 
vai.; visi organizudtai dalyvaus pamal
dose, po to — pusryčiai ir trumpas 
minėjimas LV Namuose.

Vyr. moksleiviai ateitininkai organi
zuoja šokius sekmadienį, vasario 7 d.

Vyr. moksleivių bendras susirinki
mas — šį sekmadienį, sausio 31 d., 6 
v. Prisikėlimo muz. studijoje. Įdomi 
programa.

Ateitininkų Federacijos vadas dr. 
J. Girnius rašo: “Gana plačiai mūsuo
se įprasta aimanuoti dėl entuziazmo 
Stokos... Iš tikrųjų entuziazmą visų 
pirma liudija nesibaiminimas kasdie
ninio darbo... Entuziazmą kiekvie-

žimas į save patį — skaidresnis žmo
giškosios paskirties suvokimas, atvi
resnis savosios menkystės praregėji
mas. . y

Gintarių būrelio susirinkimas — šį 
sekmadienį, sausio 31 d., 130 v. p.p. 
LV Namuose. Susirinkimas labai svar
bus. Prašom visas dalyvauti ir nesivė- 
luoti.

Vaidilučių būrelio susirinkimas — šį 
sekmadienį, sausio 31 d., 3.30 v. p.p. 
LV Namuose. Prašom visas dalyvauti.

Jaunučių ateitininkių mergaičių su
sirinkimas — šį sekmadienį, sausio 31 
d., 3.30 v. p.p. LV Namuose.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

varžybas pirmoj vietoj. Lietuviai su
žaidė lygiomis su pr. metų nugalėtoju 
Harvardo un-to ir Boylston klubu. Pra
laimėjo MIT ir laimėjo prieš 4 kitus 
varžovus. MIT be abejonės susilygins 
taškais su lietuviais, sužaidusi likusias 
rungtynes su Brandeis un-tu. (MIT 
prieš pat N. Metus Los Angeles mies
te pasidalino 1-3 vietas Amerikos ko
legijų varžybose su San Jose kolegija 
ir Texas un-tu). Lietuvių komandai 
taškų laimėjo: Bostono čempijonas G/ 
Šveikauskas 4, A. Makaitis 4, K. Mer
kis 4%, J. Ozols 4%, A. Leonavičius 
1%, L. Šveikauskas 1% ir V. Eze- 
rins 1. Antrasis ratas prasidėjo sau
sio 22 d. Ar pavyks lietuviams išsilai
kyti viršūnėj, kai komandos šulas G. 
Šveikauskas išvyko į Niujorką mokslų 
tęsti? K. M.

Cigarečių kartonas _SŠS- 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 DJFNĄ 
NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
SWANSEA — $18,000 prašoma kaina, mūro, atskiras, dviejų augštų, 7 

kambarių, 2 virtuvės, garažas, platus šoninis įvažiavimas.
EGLINTON & KEELE, $10.000 įmokėti, 6 butų apartmentas, po 2 miega

muosius, 100% mašinų pastatymas ramioj gatvėj, prie gero susisiekimo. 
Prašoma kaina $55.000.00, 5 metų senumo.

JANE — ANNETTE, $6.000 įmokėti mūro, atskiras, 8 kambariai per du 
augštus, vandeniu apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kie
mas, prašoma $24.000.

BLOOR — GLENDONWYNE. — Gražus mūro, atskiras, 7 kambariai, per 
du augštus, 2 virtuvės, gerai išlaikytas namas, garažas, 10 pėdų šoninis 
įvažiavimas. Prašoma $22.000.00. ’

EGLINTON — vakarinėj pusėj, 15 butų apartmentas, prašoma kaina $8.000 
už butą. Geras, gražus pastatas.

SWANSEA — 5 kambarių bangaliukas, garažas, privatus įvažiavimas, 
$15.000.

BLOOR — DUNDAS, $7.000 įmokėti, 6 kambarių bangaliukas.
imbinti 
kaina.

SPORTAS LIETUVOJE
Sofijoje įvykusiame stalo teniso tur

nyre Lietuvos jauniai savo grupėje lai
mėjo I vietą; baigminėje kovoje dėl 
galutinio laimėjimo pralaimėjo Bul
garijai ir liko II v. Vyrams atiteko IH 
v. po Bulgarijos ir Lenkijos.

Kauno vidaus futbolo pirmenybėse 
gerai pasirodė moksleivių rinktinė, sa
vo grupėje laimėjusi I v. Kitų grupių 
nugalėtojais buvo Politechnika, Kau
no Audiniai ir Banga.

Kauno Žalgirio rankinio žaidėjos 
lankėsi Maskvoje, kur žaidė 3 rungty
nes su Sov. S-gos meisterėmis — Tru- 
do rankininkėmis. Pirmos rungtynės 
baigėsi lygiomis 13:13; antras pralai
mėjo 9:13 ir trečias laimėjo 18:17.

A. Saunoris vis dar vadovauja Lie
tuvos stalo tenisui. Po jo seka E. Pau- 
ras ir R. Miknevičius. Moterų ir mer
gaičių geriausia žaidėja išrinkta Lai
ma Balaišytė. Jaunių geriausiu žaidė
ju — R. Miknevičius*

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Sausio 21 d. buvo paskutinė die

na pristatymui kandidatų į Jūrų Skau- 
tijos Inkaro tarybą, vyriausių skauti- 
ninko-kės, garbės teismo ir kontrolės 
komisiją.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skel 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

— Už visokią paramą jūrų skautų 
daliniams Los Angelei Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Bielskis apdovanotas 
Inkaro garbės ženklu.

— Los Angeles jūsų skautai įsigijo 
ir pašventino savo naują vėliavą.

— Korp. Gintaras gruodžio pabai
goje išsirinko naują valdybą; pirm. — 
v.v. sen. Gintaras Rėklaitis.

— Toronto Neringos tuntas pradė
jo aukų vajų, nes numatoma turėti 
daugiau išlaidų ryšium su VIII. 21 — 
IX. 4 įvykstančia stovykla.

rengimo pabaigos. Visos i tarny
bos veikė labai sklandžiai. Ren
gėjai visiem talkininkam-ėm 
nuoširdžiai dėkingi. Jie taip pat 
dėkingi visiem spaudos baliaus

sarto 16 minėjime St. Catharines. 
Minėjimą rengia vietinės L. B-nės 
valdyba. Taip pat pakviestos sol. 
J. Liustikaitė ir akomponiato- 
rė D. Skrinskaitė.

Lietuvių studentų žinios
kinti, kaip mes valdyboje jaučiamės 
apie studentų reagavimą į studentų 
balių. Lietuvių studentų tarpe balius 
turėtų būti svarbiausia pramoga metų 
laikotarpyje — proga pasilinksminti, 
pasišokti iškilmingesnėje atmosferoje. 
O dabar studentus reikia asmeniškai 
telefonu raginti, kad eitų į savo balių. 
Studentų apatija šiais metais ir nega
tyvi reakcija į veiklą yra tikrai apgai
lestautina. Ką valdyba gali padaryti, 
jei nariai nerodo jokio susidomėjimo?

Paskutinis žodis: susigriebkime!
Pritrenktas Balandėlis 

ir Pusė Pelėdos

LITUANISTINIS S E MIN A R A S

studentų būstinėje. Tema — “Kaip ga
li studentas prisidėti prie lietuvybės 
išlaikymo?” šį kartą pagrindinio pra
nešėjo nebus. Seminaro dalyviai atsa
kinės į svečių klausimus, o taip pat 
diskutuos savo tarpe, šalia to, Kana
dos Jaunimo Dienoms ruošti komiteto

pranešimą apie numėtomą Dienų pro
gramą ir paruošiamuosius darbus.

“Greitai, greitai laikas bėga”... ir 
dar daug studentų nesiruošia eiti į 
studentų balių. Trūksta žodžių paaiš-

Lietuvių skautų veikla

nešama, kad administracija iš Kana
dos, London, Ont, yra iškelta į JAV. 
Visais reikalais prašoma rašyti: “Skau
tų Aidas” c/o K. Čėsna, 58 .Providence 
St, Worcester, Mass. 01604, USA. 
Naujasis administratorius prašo visų 
prenumeratorių, gyv. Kanadoje, prenu
meratos mokestį siųsti tik pašto per
laidoms (money order). Taip pat la
bai prašoma: atkreipti dėmesį, kad 
pašto perlaidose nebūtų įrašyta — 
“Payable in Canada only”. Tokiais at
vejais administratorius negali gauti 
pinigų; nesiųsti prenumeratos mokes
čio privačiais čekiais.

Buvęs “Sk. Aido” administratorius 
su visais mielaisiais skaitytojais atsi
sveikina, visiems reiškia giliausią pa
dėką ir pagarbą ir labai prašo nesi
skirti su “SA”. S. L. Eimantas

Kanados rajono vadeiva v. s. V. 
Skriiiskas sudarė vadiją; pavaduotoju 
yra s. F. Mockus OX 4-6576, reik, ve
dėju ir naujų vienetų steigėju Kana
doje — s. V. Rušas 691-0831, oro skau
tų ved. ps. G. Stanionis RU 1-7861.

Į Dainos skaučių dr-vę priimamos 
kandidatės nuo 11 m. Kreiptis į d-kę 
G. Lapienę HI 4-3100.

Žemaičių krašto gyv. organizuoja š. 
m. Romovoje pastatyti pastatą vilkiu
kams. >

L. S. B. vyr. skautininkas j. s. B.

Juodelis paskelbė 1965. m. šūkį “Pažin
kime savo praeitį”; visus vienetus 
kviečia savo veikloje iškelti ir pavaiz
duoti svarbius mūsų praeities įvykius.

Artėja skautų vyčių 40 m. jubilėjus. 
Neprikl. Lietuvoje, Panevėžyje 1925 
m. kovo 15 d. įsisteigė pirmasis sk. vy
čių vienetas. Šie metai turėtų būti 
atžymėti tradiciniais žodžiais: “šviesti 
mažus, šelpti vargšus tai mūsų darbai, 
tai reikalai”., šiandien aktyvių po vi
sus LSB vienetus ir viso pasaulio 
kampeliuose yra virš 300 narių.

Trečios vilkiukų dr-vės iškilminga 
sueiga — sausio 31 d., 4 v. p. p., Pri
sikėlimo muz. studijoj. Draugovės vil
kiukų šeimos maloniai kviečiamos da
lyvauti.

Tėvų - rėmėjų kom-tas pasiskirstė 
pareigomis: B. Saplys — pirm. LE 7- 
1503; p. Sapočkinas pavad., M. Yčas — 
ižd. ir V. Yčienė — sekr.; visi kiti — 
nariai. Naujasis k-tas nutarė š. m. pa
statyti namuką ir prisidėti prie kitų 
stovyklai patogumų įrengimo bei rū
pintis Toronto skautų-čių materialine 
būkle. -

LSS jūros skautai-tės lanko plauki
mo pamokas penktadieniais ir sekma
dieniais. Norintieji šiose pamokose da
lyvauti kreipiasi į v. oi. P. Gorį LE 1- 
6757 arba į j. skaučių vadoves tunte. 
- Stovyklos globėjais maloniai sutiko 
būti mons. dr. J. Tadarauskas, T. B. 
Mikalauskas, O. F. M. ir Rimas ir B. 
Geležiūnai.

PADĖKA
žmogau, ne mirčiai žemėj tu gimei, 
Ne tam tu juk ir gyvenai.
Nors priglaudė tave šalti kapai, 
Bet tu vis gyvas ten augštai.

x TADUI NORMANTUI
Toronte netikėtai ir nelauktai mirus, nuoširdžiausiai dėkojame vi
siems mus šioje skausmo valandoje užjautusiems ir padėjusioms. Dė
kojame dr. A. Valadkai ir dr. Metzler už gydymą bei^visas medici
niškas paslaugas. Nuoširdus ačiū: Did. Gerb. klebonui kun. P. Ažuba
liui už lankymą sergančio ligoninėje, už gedulingas pamaldas laidotu
vių dieną ir už tartą suraminantį paguodos žodį; kun. J. Staškevičiui 
už lankymą ligoninėje, Rožinio maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mi
šias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą; už atnašautas šv. Mišias: 
kun. dr. P. Gaidai, Windsoro lietuvių klebonui kun. D. Lengvinui, 
kun. V. Katarskiui Daytone ir kun. P. Vaseriui Australijoje.

Iš širdies dėkojame visiems mūsų bičiuliams, kurie mus toje 
skausmo valandoje suprato, atjautė ir padėjo, kuriuos mes matėme 
prie skausmo surakintos lovos, matėme Dievo šventykloje, matėme 
ir anam tyliam ramiam kampely. Dievo ir artimo meilės vedami Jūs 
lankėte ligonį ir mirusįjį palaidojote. Ačiū Jums.

, Nuoširdus ačiū visiems už užprašytas šv. Mišias, už gausias gėles 
ir už pareikštas užuojautas asmeniškai ar per spaudą. Ypatinga mūsų 
padėka: p.p. K. J. Ališauskams, K. Z. Arlauskams, J. P. Augustinavi- 
čiams, O. J. Ažubaliams, R. P. Bražukams, S. B. Bužinskams, M. V. 
Bytautams, S. čaplikienei, Z. Cižikienei, V. Ivanauskui, V. A. Januš
koms, A. H. Kancaičiams, M. Korsakienei, E. P. Kripams, V. J. Len- 
kaičiams, I. A. A. Lukošiams, B. Mackevičiui, V. Miškiniui, Z. L. 
Monstvilams, A. A. Oliams, A. C. Pažerūnams, P. P. Polgrimams, J. 
E. Punkriams, A. V. Ramanauskams, K. J. Rugiams, V. B. Saulė- 
nams, A. L. Stadžiams ir D. A. S. žemaičiams.

Gerasis Dievas teatlygina Jums visiems, o velioniui tegul suteikia 
Requiem aetęrnam.

Nuliūdę: '
našlė Marijona Normantienė 
sūnus Tadas Normantas
dukra Marija Normantaitė - Vaserienę 
ir Šeimos

F. SENKUS REAL ESTATE
t

1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

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

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

Vakarais — HU. 9-1543.
■ f ■, i - . • .

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

E3&CESVALL8S — 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.

$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie paA Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS 
RO 7-5454 

Namų teL LE 5-1584
BERESFORD AVE — SWANSEA 

—$19.800 pilna kaina, 6 kam
barių atskiras namas, alyvos 
šildymas, garažas, be skolų, 
minutė iki Bloor.

RUNNYMEDE — BLOOR 7 kamba
rių atskiras namas, 2 vonios, 
garažas, pilna- kaina $18.900..

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
< apie $7.000 įmokėti, 12 kam

barių atskiras didžiulis na
mas, 3 vonios, vandens aly
vos šildymas, garažas, geras 
nuomavimui.

SWANSEA. Gražus vienos šeimos 
atskiras namas, garažas su 

, privačiu įvažiavimu. Pilna 
kaina $17.900.

KING CITY, 10 akrų rezidenciniai < 
sklypai, tuoj galima statyti. 1 
Puiki vieta.

HIG PARK AVE^ apie $10.000 įmo
kėti. Gražus 10 kambarių mū- ' 
rinis namas, dvigubas gara- , 
žas su privačiu įvažiavimu, 
didžiulis “recreation” kamba
rys. v

WILCOX LANE, apie $6.000 įmokė
ti, 13 žiemai įrengtų gyven
ti vasarnamių su maisto pro
duktų krautuve, visą laiką iš
nuomota, virš $7.300 metinės 
nuomos, ant ežero kranto, 
gali keisti į namą 25 mylios 
nuo Toronto.

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 įvažiavimas. 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai ne- 
augštu įmokė j imu.

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 pastai 

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5.kamba- 

. rių. Didelis kiemas

lansui.

RONCESVALLES — GRENA

$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis įvažiavimas. 
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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

TORONTO MIESTO
1965 m. nejudamo turto mokesčiai

Pagal savivaldybių įstatymo potvarkius ir atitinkamą nutarimą 
nr. 22357, priimtą miesto tarybos 1965 m. sausio 18 d., pirmieji 
trys mokėjimai 1965 m. nejudomo turto mokesčių mokami:

Wards Pirmas mokėjimas Antras mokėjimas Trečias mokėjimas 

1, 2, 3, 4 ir 5 

6, 7, 8 ir 9

vasario 10

vasario 17

balandžio 7

balandžio 7 gegužės 26

Čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1965 m. mokesčių sąskaitą, maž- 
daug pusę sumos praėjusių metų mokesčių. Mokesčių likutis—balansas 
bus praneštas apie š. m. vidurį ir bus mokamas taip pat per tris kar
tus. Šiup būdų mokesčius galima mokėti 6 sykius vietoj 3, anksčiau 
praktikuotų, ir mokėjimo laikas yra kur kas ilgesnis.

r- W.M. CAMPBELL,
City Treasurer

JI B LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

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 katal. RED-BLUE- 
BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JA.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 tuojau.

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

r

SUPERTEST
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
Timas ir Visi įvairių rūšių auto SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

All CANADIAN APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
Uamibiiai ' KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAIVI INI Al PATARNAVIMU. -

\

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

138$ Qlieen St. W. (P^e Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

KING — COWAN — $2.500 įmo
kėti. plytinis 7 kambarių, šiltu - 
vandeniu apšildomas, 2 virtuvės, 
1 mortgičius balansui, laisvas 
įėjimas, labai geram stovyje.

ST. JOHNS — DUNDAS — $3.000 
įmokėti, plytinis, atskiras namas, 
privatus platus įvažiavimas, nau
jas dvigubas garažas, didelis skly
pas, 11 didelių kambarių, 3 vir
tuvės, 2 pilnai įrengtos prausyk
los, nauja krosnis šildymui, gali-

$2.500 įmo-

LYTINIS VIENAUGŠTIS (bunga
low), $21.500, 6 dideli šviesūs 
kambariai, visi kilimais iškloti, 
atskiras garažas, 50 pėdų pilnai 
kultyvuotas sklypas.

TRIPLEKSAS — $7.000 įmokėti, 
14 kambarių, pilnai išnoumotas, 
6 m. senumo, $4300 metinių pa
jaunį, arti krautuvių ir gatvėka- 
rių, vienas mortgičįus balansui.

JANE — BLOOR — $5.000 įmokė-

niu apšildomas, šoninis įvažiavi
mas, garažas, vienas mortgičius.

garažas, 
balansui. Ne-

t praleiskite šio pirkinio. Prašoma 
kaina $11.500.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
. .............................. ...... .... ■ I « I ..............  ! ...... —■■■■■■■'..............
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Kanados valstybe bū
tų panašiai kuriama. Norėčiau,

ir kad kartu iš visų elementų bū
tų sukurta valstybė, garsi tarp vien, ♦ ..it,, ”

€> SKAITYTOJAI PASISAKO Lietuvių gyvenimas... ŠYPSENOS..

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
1961 m. kitas jos man. pirm. J.

Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS: > \
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo

“ .. .Kanada nėra “tirpinantis 
katilas”, kur sunaikinamos kiek
vieno elemento individualios sa-

BE MUlfo
I ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 

g SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
I SVARŲ. PRABOM REIKALAUTI 

MUSŲ NAUJŲ MAISTO .
KATALOGŲ.

varnos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir tt .

nius fld 17?ė xari| gryno svorio. •.
• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus tiuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštą ar ekspresu. Apmokėsttb gavę mūsų

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

LIETUVIŲ IŠTAIGA 

BALTIC EXPORTING CO. 
849 COLLEGE ST, TORONTO 4, 0NT.r CANADA 

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

■

naujas ir visiškai skirtingas ele
mentas. Kanada labiau panaši į 
gėlių daržą, į kurį buvo persodin
ta patvariausių ir puikiausių gėlių 
iš daugelio kraštų. O čia naujoj 
aplinkumoj tos gėlės išlaikė savo 
savybes, dėl kurių buvo taip my
limos ir branginamos savo gimta
jame krašte”.

Mūsų bendruomenė susideda iš 
daugelio tautinių grupių, ir todėl 
mūsų tautinė kultūra turi būti su
dėtinė, mozaikinio pobūdžio. Kai 
kanadiečiai pajėgs tai suprasti, 
jie apjungs visas į šį kraštą at
vežtas tautinių grupių kultūras ir 
išplėtos turtingą Kanados kultū
ros mozaiką, kuri jau ir dabar 
tampa gyvu mūsų poetų ir rašy
tojų įkvėpimu. 1936 m. Kanados 
gen. gubernatorius lordas Twe- 
edsmuir (kitaip dar žinomas kaip 
rašytojas John Buchan pavarde) 
tai turėjo galvoje, kai kalbėjo 
Fraserwood’e, Manitoboje, į gau
siai susirinkusius ukrainiečius:

“Aš netikiu, kad tauta galėtų 
išlikti stipri, užmiršdama savo 
praeitį ir nutraukdama su ja vi
sus ryšius. Jūsų tradicijos taps

NEPRIIMTINI PAPROČIAI

Ateiviai naujame krašte norom ne
norom kaikuriuos vietos1 papročius pa
sisavina. Vieni yra praktiški, kini ne. 
Tas pats ir su atsivežtais savo tautos 
papročiais: vieni geri — pritaikomi, 
kiti ne. Konkrečiai kalbant, lietuvių 
jaunimui nepriimtini vietos papročiai 
— peranksti pradėti “steady” drau
gystę, rengti pramogas, pasilinksmi
nimus su “semiformal”, “formai” rei
kalavimais. Tai labai nepraktiška, kai 
lietuvių jaunimas ruošia savo tarpe 
šokius, balius, nes nukenčia abi pusės: 
ir mergaitės, ir berniukai; ir vieni sa
ko “aš neturiu su kuo eiti” ir kiti. Da
lis “drąsesnių” susiranda porą į tokį 
“formai” balių, kita dalis .mergaičių 
ir berniukų lieka sėdėti namie, nes 
“neturi su kuo eiti”. Taip atsitiko jau 
per kelis studentų balius Toronte. 
Taigi, reikia mesti šį nepraktišką 
paprotį, Mergaitės gali' ateiti su tė
vais ar draugėmis, o vyrai vieni. Vie
toj susipažins (iš matymo vieni kitus 
pažįsta), pašoks su kuo tik norės ir 
bus visi patenkinti. Taipgi negeras 
paprotys, kad atėjusi pora šoka visą 
laiką, “neduoda” su kitais pašokti. 
Studentų baliai turėtų būti visos jau
nuomenės - studentijos susipažinimo, 
bendravimo vąkarai, lyg lietuviškos 
šeimos pokyliai. Kiek tik Toronto ir 
apylinkėse jų yra, turėtų susirinkti, 
susipažinti ir linksmoj lietuviškoj dva
sioj praleisti vakarą. Gana tų varžan
čių papročių. Laisvė studentam yra la
biau priimtina. J. Karka

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS . P. JONIKAS

rą, kuri negali tapti tik vienos 
kurios atsineštos kultūros kopija. 
Kanados kultūra turės būti visiš
kai naujas dalykas, sukurtas visų 
tautų (nation) sudarančių elemen
tų įnašais”. A. V. Bajorinas

KO TRŪKSTA MŪSŲ 
KAPINĖMS?

Prieš keliolika metų iš įvairių Eu
ropos kampelių suplaukėme į Kana
dą. Paskubomis stvėrėmės darbo, ir 
kiekvienas ėmėm sukti sau gūžtą. Grei
tai vieni kitus pažinom, susibičiulia- 
vom, kiti gi net susigiminiavo. Ir at
rodė, kad visa tai įvyko gan seniai, 
kad kitaip ir būti negalėjo i rkad taip 
pasiliks amžiams. Bet apsilankius am
žinos ramybės vietoje, ty. liet kapi
nėse Port Credit, Ont, įsitikini, kad

nieko amžino nėra, išskyrus amžiną 
ramybę...

Bet liet, kapinėse visai kitaip, negu 
gretimose kapinėse. Čia atėjęs susi
kaupi prie artimo sau žmogaus kapo, 
žvilgterėjęs j antkapius ir gražius pa
minklus minutėlei užmiršti kur esi ir 
jautiesi lyg kad būtum Kauno, Aly
taus ar kur kitose Lietuvos kapinėse. 
Paminklai, beveik visi, žymiai skiriasi 
nuo paminklų gretimose kapinėse. 
Kas tik užeis į liet kapines, pasakys, 
kad čia ne šio krašto žmonės ilsisi.

Ko gi dar trūksta šiai ramiai vietai? 
Kitados Lietuvoje Vėlinių vakarą ap
lankydavome artimųjų kapus, uždeg
davome žvakutę, pabuvodavom su jais 
valandžiukę kitą ir sukalbėję poterį 
grįždavome į namus. Bet daug kur ka
pinėse turėjome ir žuvusiems kovose 
už Tėvynę pastatę gražius paminklus. 
Prie tų paminklų įbes ne tik kad pasi- 
melsdavome už žuvusius, bet ir pasi- 
semdavom sau stiprybės, kitaip pasa
kius, įgaudavom ryžto iš netolimos 
praeities mūsų savanorių žygių. Ar 
nebūtų galima ir mūsų liet kapinėse 
Port Credite ką nors panašaus pada
ryti? Manau, kad labai tiktų panašus 
paminklas, kaip kad buvo Kaune, Vy
tauto prosp. kapinėse.

To paminklo šonuose buvo lentos su 
įrašais vietovių, kuriose vyko sunkūs 
nepriklausomybės kovų mūšiai. Prie 
tokio paminklo, notš kartą metuose, 
mes turėtume progą viešai pagerbti 
mūsų žuvusius kovotojus. Be to, ir 
mūsų jaunoji karta pamatytų, kad mes 
turėjome narsių kovotojų ir pagerbia
me. šie metai yra sukaktuviniai, ty. 
25 m. nuo,mūsų Tėvynės okupacijos. 
Tad parodykime šiais metais, kad dar 
esame gyvi, kad dar neatgulėm amži
nos ramybės aikštėje.

Dar ir kita aplinkybė mus verčia su
krusti. Mūsų kaimynai latviai prie 
Barrie miestelio savo žuvusiems pa
gerbti pastatė gražų paminklą. Mūsų 
liet, kapinės tam tikslui daug geriau 
tiktų, nes yra labai patogu šią vietą 
pasiekti iš visų apylinkių.

Gal šiuo reikalu turėtų mūsų buvę 
kariai-veteranai parodyti daugiau ini
ciatyvos. A. Lukas

plačiai išmėtytos sodybos ir dide-x 
Ii nuotoliai, blogas susisiekimas 
rudens ir žiemos metu, kada yra 
daugėtu laisvo laiko, o vasara 
sunkūs ir primityviai dirbami 
lauko darbai, kurie paima daug 
jėgų ir beveik nepalieka laisvo 
laiko. Daugiausia betgi blogumų 
yra todėl, kad permažai žinome 
ir suprantame, kad nieko kito ne
matome, o tik save ir savo kiemą. 
Tačiau yra žmonių mūsų tarpe ir 
visuomeniškų, ir pažangių, kurie 
į bendruosius reikalus žiūri lygiai 
kaip ir į savo asmeniškus. Kas
kart daugiau mūsų visuomenė 
supranta, kad vienintelis kelias 
į geresnę ateitį yra planingas ir 
rimtas darbas.”

Pajieškojimai
Kotryna Kumpytė jieško savo gimi

nių. Giminės arba apie juos žinantie
ji prašomi rašyti: K? Kumpytė, 89 
Quebec Ave., Toronto-9, Ont,Canada.

Julijonas Michnievič, gyv. 52 Hud
son Ave., Brooklyn 1, N.Y., USA, jieš
ko P. Cesnulio. Jis pats ar žinantieji

Nepastoviai pastoviausias
Jau nėra Douglas Home, nu

verstas Chruščiovas, o Paleckis — 
laikosi, pergyvenęs ir artimąjį sa
vo kaimyną latvį. Nustebęs tuo 
užsienietis, sugalvojo paklausti, 
kaip gi čia yra, kad visur valdžios 
krinta ir kinta, o Paleckis nesi
keičia?

— O kas jums pasakė, kad aš 
nesikeičiu? — supyko Paleckis. 
Kiek nurimęs paaiškino:

— Esu religingas ir nepakei
čiamas; miegamajame turiu šven
tųjų paveikslų ir rytais, kalbėda- . 
mas poterius, žiūriu į Leniną ir 
kalbu “Tėve mūsų”; nukreipęs 
akis į Staliną sakau “kurs esi dan- ‘ 
guje”; pažvelgęs gi į popiežių sa
kau “teesie šventas tavo vardas”, 
žiūrėdamas į JAV prezidentą — 
“teateina tavo karalystė”. Pažvel
gęs į Chruščiovą, sakau: “teesie 
tavo valia”. Bet kai dabar jau ma
tau Kosyginą su Brežniovu, gal
voju, kad reikės kai kas maldose 
pakeisti, bet nedaug...

apie jį maloniai prašomi atsiliepti. Geras sumanymas
Jieškome Jono Petruškevičiaus, sū

naus Juozo; Česlovo Šatkausko, sūnaus 
Jono; Juozo Birgiolo, sūnaus Juozo, 
gyvenusių Lietuvoje, Lazdijų apskr., 
Sangrūdos valsč., Miklausių k. Jie 
1944 m. rugpjūčio mėn. pasitraukė į 
Vakarus. Jieško Marija Aleknevičiūtė 
ir jos vyras Vitas Knyzai, Lietuvoje 
gyvenę tame pačiame apskrityje, vals
čiuje ir kaime, o dabar gyveną Lenki
joje, Guldapės mieste. Mūsų adresas:

— Jonai, einam lažybų, kuris 
daugiau išgersime!

— Ne, Jokūbai, geriau sutar
kime taip: aš gersiu, o tu mokėk. 
Pamatysime kuris iš mūsų ilgiau 
atlaikys. ' |

Parinko Pr. AL

Kniza Witold, Goldap, UI. Zeromskie- 
go Nr. 4, nr. 2, Woj Bialystok, Poland.

Lietuvis LAIKRODININKAS
> F. B O C H U L I S

71 BEATY AVE. • 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 1Į
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 technike. 
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.

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

SHIPPING INC.
Įsteigta 1945 m.

TURINTI VNIESPOSYLTORG
LEIDIMĄ i

parduoti įvairiausio 
MAISTO DOVANŲ SIUNTINIUS 

Sovietų Sąjungoje.
Mes taip pat parduodame plačiai vi- 
,soje Amerikoje garsinamas nešioja-, 
mas rašomas mašinėles, gamintas

1 Šveicarijoje, su lotyniškais ir 
rusiškais raidynais.

Pristatomos bet kur Amerikoje. 
Kainos žemos nųo $59.95 iki $129.50. 
Rašykite angliškai ar lietuviškai ir 

gausite pilną katalogą.
GRAMERCY SHIPPING CO. •> 

118 E. 28 St, New York 16, N.Y. 
MU 9-0598

I Atidaryta kasd. 9-5.30; šešt. 9-12:30.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIUUS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERiN RADIO and TV
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. Uzbalis

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje' Kanadoje.'

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 

Bus. 481 - 6808 Res: 767 - 9053

PALIEKAMO TURTO 
PLANAVIMAS

• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.

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

Pirmos milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augščiousios palūkanos — 
v 471%-5%.

Asmeninės pask. -— 7%. /
Mortgičių pask. — 6!6%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamų gyvybės 

apdraudę.

I
THt

Great-West Life

ATEIVIAI ANTROS KLASĖS ŽMONĖS
(Atkelta iš 1 psl.)

damajame priminė, kokios buvo 
prieglobsčio krašto nuotaikos jų 
atvykimo pradžioje. 1945-jų ru
denį kas ketvirtas švedas galvojo, 
kad vyriausybės nutarimas ati
duoti sovietams pabaltiečius pa
bėgėlius lietė visą 30.000 masę. 
Tie, kurie pritarė tam, dažniau
siai argumentavo tuo, kad reikią 
jais nusikratyti, nesą kam juos 
panaudoti.- Nuo to laikof laikraš
čio žodžiais, nusiteikimas svetim
šalių atžvilgiu tapęs šviesesnis ir 
liberališkesnis.

ŽYDO ARGUMENTAI
Taip kitų klausimų šiose dis

kusijose buvo paliestas ir užsie
niečių asimiliavimo reikalas. Ar 
noras išlaikyti savo papročius ir 
juos perduoti savo vaikams nesu
darąs kliūties jų darniam Rieji
mui į švediškąją visuomenę? Dis
kusijas sukėlęs jaunas žydų kil
mės studentas David Schwarz 
tvirtino, jog pačių švedų intere
sas būtų paremti mažumas, kad 
jos išliktų ištikimos savo tradici
joms ir teiktųsi apie savo dvasi
nius vadus. “DN” vedamajame 
buvo suabejota, ar šis pasiūly
mas ekonomiškai paremti svetim
šalių organizacijas, spaudą, mal
dos namus, išlaikyti tautinį būdą 
nebūtų jau išimties teisių reika
lavimas. Juo labiau, kad tautinės 
organizacijos, laikraščio žodžiais, 
kartais tampančios priešiškumo 
švedų visuomenei židiniais ir ve
da į abipusius neigiamus santy
kius su agresyvumu vienoje pu
sėje ir šaltu abejingumu kitoje. 
Visdėlto tame pat vedamajame

buvo pritarta kito diskusijų daly
vio minčiai, kad švedų visuomenė 
turinti palengvinti svetimšalio 
prisitaikymą ir suprasti, jog pri
sitaikymas esąs abišalis vyksmas^ 
‘kuris reikalauja taip pat ir iš 
prieglobstį suteikusios krašto vi
suomenės atsižadėti kaikurių savo 
papročių bei prietarų...

AKIŲ SPECIALISTAS

-L. LUNSKY, R.0

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

10 vaL ryto iki 4 vaL po piety.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

999 COLLEGE ST„ TORONTO 4. TEL. LE 2-3400 AIDRAŪDA
NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage St

PLUMBING and HEATING VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAIJ. LISAUSKAS, valdžios pripažin- v x i a i» z m a 

tas plombens, atlieka įvair. plum- DundOS AlltO DOuV 
bing ir vandens apšildymo darbus. nwiv

VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA ' i (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave, Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 
Wiktoria BUKOWSKA, B.O 
274 RONCESVALLES AVE 

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

Darbo valandos: kasdien 10 v

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Savininkas STAN MŪRAS 

418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieura vaiymas. Sutai
sau iširnsHU ganu ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

BALTIC MOVERS

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

BE 9-1659

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

PRĄNO BARAUSKO 
AGENTŪRA
RO 6-0811 arba RO 6-0832

' x Commissioner For Taking Affidavits.

W. A. LENCK1,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS Ett 64182

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
IŠTAIGA —

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA -

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILU VIEN t 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Toronto Lietuvią re r> j o 4 4 99
Kredito Kooperatyve iAKAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4V4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. 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.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tai. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

Ir VoJkswogonok.

draustas. Važiuojam kas savaitę { 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudbnri ir kitur.

30 DEWSON STm TORONTO 
Telefonas LE. 4-1483

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

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 atvežHte patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PASKEVICIU8

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: 
V. 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 Avė, 
Antr. 7 — 9 v. v. Penkt. 5 — 8 v. v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 6-3750 

1—5 v. p. p. Kasdien išskyrus treč. 
Tel. LE 7-1708 virš paminėtu laiku.

HAMILTON: 21 Main St E, 
JA 7-5575, FU 3-8928

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal sasttarimą.

1082 BLOOR ST. W- Toronto 4, 
(į rytus nuo Dufferin St)

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel: LE 7-2815

A <-ALFA RAD|O & TV

< Parduodam Ir totam televizijos ir radijo aparatus. Tatam

TELEFONAS LE 1-8185. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

d a n <1 i Men a> i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo

I 24 vaL pat RO 94813 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vai RO 94191 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS | Namu BO 9-7133



Vasario 6 d., šeštadienį, nuo 730 v. v, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORO

LINKSMA VAKARIS
Programoje:
CHORO NUOTAIKINGOS DAINOS * HUMORISTINIS DUETAS * 
TURTINGA LOTERIJA * ŠOKIAI * BUFETAS * V. BABECKO 
VISU MĖGIAMAS ORKESTRAS.
VISI KVIEČIAMI SAVO DALYVAVIMU PAREMTI Šį CHORĄ!!!

Prisikėlimo parapijos salė.

v Sausio JOj.
^iOOy.v

B MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios Šv. Kazimiero par. žinios 

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

H TORONTO"
Toronto kronika, studentų, ateitininkų ir skautų žinios — 6 psl.

Šv. Jono Kr. par. žinios

— Antradienį iš par. bažnyčios 
Šv. Jono kapinėse palaidota a.a.
Juzefą Šventoraitienė, ilgesnį lai
ką sirgusi Šv. Juozapo ligoninė-

. fe. Velionės vyrui, broliui ir se
sers šeimai nuoširdi užuojauta.
A.a. Šventoraitienė-Kymantaitė, 
64 m., kilimu iš Kauno.

Prisikėlimo par. žinios

— Šį šeštad., 8.30 v.r. Mišios 
už a.a. B. Stonkienę; užprašė Pri
sikėlimo parapijos bankelis.

— Šį šeštad., 9 vi., velionies 
našlės užprašytos Mišios už a.a. 
Joną Čapliką.
'— Katechetinės pamokos vie

šųjų mokyklų mokiniams ir besi
ruošiantiems pirmajai Komunijai 
— įprasta tvarka. Religijos pamo-

— šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: Alhambra,. Roncesvalles, 
Neepawa, Fern, Wright, Garden.

— KLK Moterų Dr-jos šv. Jono 
Kr. parapijos skyrius, pravedė 
drabužių ir avalynės vajų pagel
bėti tautiečiams Europoje* šią sa
vaitę išsiunčiama virš 40 siunti
nių. Valdyba dėkoja aukotojams 
ir kartu maloniai primena, kad 
visi drabužiai yra paruošti išsiun
timui ir kad vajus yra užbaigtas. 
Išsiuntimo sąskaitas dengia para
pija ir moterų draugija.

— Parapijos choro arbatėlė-po- 
būvis — šį šeštadienį, sausio 30 
d., 7.30 v.v. parapijos salėje. -

— Jaunimo choro repeticijos 
— šeštadieniais po liet, mokyklos 
pamokų. ,

— Solidarumo įnašus — po $2 
nuo kiekvieno suaugusio ir dir
bančio lietuvio priima sekmadie
niais parapijos knygynas.

Jos vėl bus tęsiamos vasario mėn.
— Parapijos choro bendra re

peticija — kevirtad., 7.30 v.v. 
muz. studijoje. Ruošiamasi choro 
parengimui.

— Jaunimo choro repeticija 
— kas sekmad., 2.30 v. p.p.

— Jaunimo sekmad. šokiai kas 
sekmad., 7.30 v.v. muz. studijoje. 
Visą lietuviškąjį jaunimą kviečia
me dalyvauti.

— Par. metines rekolekcijas š. 
m. maloniai sutiko pravesti Mont
realio šv. Kazimiero par. klebo
nas kun. dr. F. Jucevičius.

— KL Katalikių Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo par. skyrius par. na
mų statybai paaukojo $400. Atly
gink, Dieve!

— Per sekančius 5 sekmadie
nius prie Prisikėlimo bažnyčios 
galima įteikti solidarumo įnašą 
apyl. valdybos ir Toronto lietuviš
kosios kolonijos veikiai paremti. 
Kiekvienas atlikime šią pareigą!

— Par namų vajaus aukos jau 
prašoko $21,000. Visos aukos 
įteiktos atsiliepiant į bendrą krei
pimąsi. Šiuo metu sparčiai orga
nizuojamas! pradėti vajų, aplan
kant lietuvius jų namuose. Rei
kės 200-300 talkininkų. Kurie sa
vanoriškai galėtų aplankyti 5-6 
šeimas, maloniai prašomi pasisiū
lyti, paskambinant į par. raštinę.

— Praėj. sekmad. biuletenyje 
atspausdinta smulki Prisikėlimo 
par. 1964 m. finansinė apyskaita. 
Iš jos matyti, kad praėj. metais 
parapija turėjo $130,401.65 paja
mų ir $114,429.09 išlaidų; numo- 
kėta skolų $27,772.32 ir palūka
nų išmokėta $4,755.39; iš viso 
skolų lieka $126,902.20. Par. na
mų statybai su par. sutaupytais 
ir specialiai tam tikslui suauko
tais pinigais š.m. sausio 1 d. bu
vo $48,374.44.

— Pasikeitė par. komiteto pir
mininkai. Eilę metų komitetui 
gražiai vadovavęs ir didelio nuo
širdumo par. reikalams parodęs 
dr. S. Čepas dėl daugelio kitų 
darbų iš pirm, pareigų ir par. ko
miteto prašėsi atleidžiamas. Jo 
vieton T. 'klebono pakviestas iš 
savo visuomeninės veiklos labai 
plačiai žinomas ir par. reikalams 
visados daug širdies rodęs dr. J. 
Sungaila. Be to, komitetan dar 
pakviestas buv. šeštad. mokyklos 
ved. J. Gustainis. Buvusiam pir
mininkui — gili padėka, o nauja
jam ir visam komitetui linkime 
ištvermės ir Dievo palaimos sun
kiame prieš akis stovinčiame dar
be— statybos vajaus pravedime!

— Kitą savaitę parapijos ku
nigai lankys parapijiečius, gyve
nančius šiose gatvėse: Harshaw, 
Lessard, Old Mill Dr., Riverview 
Gnds, Raymond, Rivercrest Rd., 
Riverside Cr., Brule Gnds, Brule 
Cr„ Worthington Cr., Easson, Coe 
Hill Dr., Grenadier Hts., May- 
field, So. Kingsway, Waller. La- 
vinia, Morningside, Humber Tri., 
Humberview.

dose prisimenamas a.a. muz. 
Emerikas Gailevičius mirties die
nos sukaktyje.

Visuomenininkams J. ir M. Yo- 
kubynams rengiamoms pagerbtu- 
vėms'pakvietimai gaunami para
pijų knygynuose ir pas . komiteto 
narius. Pagerbimas įvyks kovo 6 
d., šeštadienį, šv. Jono Kr. par. 
salėje. Informacijas teikia komi
teto narė M. Norkienė:' telef. 
RO 2-9858.

Marijona Normantienė iš Lie
tuvos pas savo dukrą p. Vaserie- 
nę į Torontą atvyksta šią savaitę. 
Prieš mėnesį Toronte mirė M. 
Normantienės vyras, kurio nega
lėjo pamatyti virš 20 metų.

Pasaulio lietuvių, inžinierių ir 
architektų sąjungos (PLIAS) To
ronto skyriaus metinis balius — 
vasario 6 d., 7.30 v. v. Islington' 
Golfo klubo patalpose.

Namų savininkų klubo steig. 
susirinkimas šaukiamas sausio 31 
d., 3 v. p. p., Lietuvių Namuose. 
Klubo tikslas — padėti apsaugoti 
klubo nario turtą, kai jį ištinka 
nelaimė. Mes jau turime pavyz
džių, -kaip namų savininkai pra
rado savo namus ir santaupas, 
nes nebuvo kas jiems padėtų ne
laimės atveju. Tad pagalvokim 
apie savo pačių apsaugą ir ateitį 
ir gausiai susirinkim.

, Verslo s-ga
Viešoji biblioteka 1303 Queen 

St. W. prie Cowan Ave turi įvai
riom kalbom knygų, jų tarpe ir 
lietuvių. Bibliotekos ved. L. Wer
theim lankėsi redakcijoj ir pagei
davo, kad lietuviai daugiau do
mėtųsi ta biblioteka, dabar esą ja 
naudojasi tik 2 ar 3 asmenys. La
bai domisi biblioteka lenkai, uk
rainiečiai, vokiečiai ir vengrai. 
Biblioteka taip gi turi erdvias pa
talpas susirinkimams bei paskai
toms už nedidelį atlyginimą. Tel. 
532-6548. Antradienio vakarais 8 
v. ten rodomi kultūriniai filmai.

Sol. V. Verikaitis pakviestas re
čitaliui Klevelande vas. 27 d. šv. 
Jurgio par. salėje. Rengia ateiti
ninkai sendraugiai.

ST. CLAIR ST. W.

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
e Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus. Sav. B. Saulėnas

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

Vasario 16 minėjimui Toronto 
kolonija rūpestingai ruošiasi, šie
met numatyta ypač stipri meninė 
programa, kurią atliks jungtinės 
jėgos iš Hamiltono ir Toronto — 
apie 120 asmenų. Dalyvaus: “Var
po“ choras, Hamiltono taut, šbkių 
grupė “Gyvataras”, AV parapijos 
choras. Kaikurie dalykai bus 
atliekami viso jungtinio ansamb
lio kartu. Diriguos muz. St. Gai
levičius ir sol. V. Verikaitis. Vie
nas stambiausių kūrinių — pro
gramoje St. Šimkaus kantata “At
sisveikinimas su tėvynė”. Pasta
ruoju metu gerokai sustiprėjo 
“Varpo“ choras, ypač vyrai, ir t. 
p. Hamiltono par. choras.

Primename, kad Vasario 16 iš
kilmingas aktas įvyks sekmadie
nį, vasario 14 d., 4 v. p.p. Central 
Tech salėje, Harbord ir Lippin
cott gatvių kampe (kur ir pernai). 
Pagrindiniai kalbėtojai: anglišką
ja! daliai feder. valdžios finansų 
min. W Gordon ir lietuviškajai 
daliai — KLB pirm. dr. P. Luko
ševičius iš Montrealio.

Lietuvos kariuomenės savano
riai - kūrėjai kviečiami į Toron
to skyriaus metinį narių susirin
kimą vasario 7 d., 4 v. p. p. Liet. 
Namuose. Valdyba

Gen. kons. dr. J. Žmuidzinas 
su ponia surengė konsulate viešė
jusiam VLIKo pirm. V. Sidzikaus
kui pagerbti priėmimą, kuriame 
dalyvavo gausus būrys veikėjų.

Jūrų Skautijos vakaras, sujung
tas su Klaipėdos atvadavimo mi
nėjimu įvyko Liet. Namų salėje, 
išpuoštoje jūros motyvais. Po p. 
Kuprevičiaus pasveikinimo kalbė
jo gen. kons. dr. J. žmuidzinas, 
kuris iškėlė p. Gelžinio studiją 
apie M. Lietuvą ryšium su Mor- 
tenseno teorija, įrodinėjančia, 
lietuviai kolonizavę M. Lietuvą 
vėlesniais laikais. Apie sukilimą 
kalbėjo L. Tamošauskas M. L. Bi
čiulių pirm. Minėjimo dalyviams 
buvo pristatytas Aug. Kunkis, il
gametis Klaipėdos gyventojas. 
Inž. Buntinui, jūros skautų rėmė
jui ir veikėjui, įteiktas skautų in
karas. Visi dėkingi rengėjams, tė
vų komiteto nariams už triūsą, 
ypač p. Teišerskienei už paruoš
tus užkandžius. Viešnia

— T. Kornelijus yra išvykęs į 
JAV; grįš vasario mėn.

— Nespėjusieji įteikti savo tri
metinio v.ajaus aukos, tai dar gali 
padaryti dabar. Tik prašome aiš
kiai pažymėti, kad tai to vajaus 
auka. Trimetinio vajaus aukoto
jų ir aukų sąrašas bus atspausdin
tas vasario mėn.

FILATELISTAI! Lietuvos pašto ženk- 
lai siunčiami pasirinkimui. Rašyti: 
Baltic Stamps, Box 127, Toronto 19, 
Ont.

Krautuvės darbui reikalingas prityręs 
darbininkas; alga apie $80.00 Į savaitę. 
Skambinti tel. LE 5-1258.

Išnuomajamas High Park - Bloor rajo
ne kambarys, virtuvė ir veranda be 
baldų. Yra šaldytuvas ir (H. W.) viri
mo krosnis. TeL RO 2-9324.

PARDUODAMI 220 AKRU, prie kebo 
netoli Stayner miestelio, 2 geri na
mai, 2 L formos pastatytos daržinės; 
beveik visa žemė dirbama; parduoda
ma ir dalimis; mažais įmokėjimais. Atei 
kite ir pamatykite. Pilna prašoma kai
na: $39.500. «

Parduodu akordeoną 120 bosų, šešių 
registerių, gerame stovyje. Firma 
“Special“. Itališkas. Kaina $100. Skam
binti po 6 v. v.tel. LE 3-5648.

Išnuomojami moterims dideli kamba
riai ir virtuvės; su baldais ar be bal
dų; 79 Indian Grove. Tel. 762-1569.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

nepamirškite uisukti lletuvlikon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvūn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir naštų.

AOL/D/Vf
VIETA: Holiday Inn (27 kelias ir Burnhamthorpe Rd)

BILIETAI: studentų porai $6.00, nestudentų $8.00; kviečiame 
įsigyti iš anksto pas L. Tamošauską LE 1-4469 
arba A. Šileiką tel. 244-0080; sekmadieniais para
pijų salėse po pamaldų

PRADŽIA: 8 vai. vakaro
Kviečiame tautiečius gausiai dalyvauti

Liet. Studentų S-gos Toronto 
_____________ skyriaus valdyba

Studentų tradicinis metinis ba
lius — sausio 30 d., šeštadienį, 
vienoj pušniausių Toronto salių 
Holiday Inn (prie 27 kelio į šiau
rę nuo Burnhampthorpe Rd.).

Paremkite studentus atsilanky
mu į jų susipažinimo - suartėjimo 
.vakarą - balių. Ypač jaunimas iš 
Toronto ir apylinkių neturėtų 
praleisti šio vakaro.

Toronto lietuvių gydytojų dr- 
jos valdyba pasižadėjo suklesti 
visus savo narius bei draugus ir 
dalyvauti bei paremti jaunimo už
simojimus. Bilietai gaunami pas 
studentus ir studentų rėmėjų val
dybos narius TeL: CH 4-0080, RO 
7-8209, RO 2-9752, LE 1-4469.

A.a. Klemensas Prielgauskas 
mirė sausio 25 d. Hamilton, Ont. 
Gimė 1894 m. spalio 14 d. Mont- 
vydžiuose, Tirkšlių valse. Ilgus 
metus buvo Lietuvos užsienio r. 
ministerijos tarnyboje. Dirbti 
pradėjo rąštinės vedėju Lietuvos 
pasiuntinybėje 1920 m. birželio 
15 d. Tiflise. Vėliau užsienio r. 
m-joj ėję sekretoriaus, archivaro 
ir kt. pareigas. Kurį laiką dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėje Karaliau
čiuje, vėl grįžo į Kauną ir iš čia 
pasitraukė užsienin. Perėjęs sto
vyklas atvyko Kanadon ir ilgesnį 
laiką gyveno Kanadoje teikdamas 
informacijų spaudai.

Pavergtų Europos Tautų Sei
mo delegatūra Toronte sausio 23 
d. buvo susirinkusi salėje virš 
“TŽ” išklausyti VLIKo pirm, ir 
PET nario pranešimo, kuriame 
svečias padarė dabartinės tarpt, 
politinės būklės apžvalgą. Iš lie
tuvių dalyvavo: gen. kons. dr. J. 
žmuidzinas, J. Matulionis, J. R. 
Simanavičius. Savo atstovus at
siuntė bulgarai, estai, latviai ir

MOTELIS, 12 vienetų, visiškai naujas, 
prie gero pagrindinio kelio, apšildo
mas elektra, 2 miegami ir gyvenamas 
plotas. Tikrai geras pirkinys. Prašo
ma $63.000.00; išmokėtinai.
ŪKIAI. Mes taip pat turime pardavi
mui Įvairaus dydžio ir Įvairių kainų 
ūkių.

TeL: Įstaigos: 428-2148 
vakarais: 428-6042

Nelson Fisher, Broker, Stayner, Ont

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

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

A. ZAREMBA

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

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

Atidaryta nuo 9 vj. 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.

KLK Kultūros Draugijos meti
nis susirinkimas — 1965 m. sau
sio 30 d., šeštadienį, 3 v. p.p. sa
lėje virš “TŽ”. Prašome visus na
rius dalyvauti. Valdyba

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS

Sausio 20 d. įvyko Fondo val
dybos posėdis, dalyvaujant Fondo 
tarybos pirm. V. Ignaičiui. Svars
tyta vis tas pats opus Fondo in
korporavimo su “tax exemption” 
reikalas. Perskaityti ALF (dr. 
Razmos) patarimai ir Fondo teisi
nio patarėjo G. Balčiūno inkorpo
ravimo projektas. Atrodo, kad tuo 
reikalu teks siųsti delegaciją pas 
finansų min. į Otavą.

Gauti įnašai: A. Kojelaitis, 
West Lorne, $50; DLK Gedimino 
Šaulių Kuopai, Delhi, $100. Jai 
vadovauja vienas iš KLF steigėjų 
ir dabartinės Vald. narys St. Ja- 
kubickas.

<“TŽ’r3 nr. atspausdinta antraš
tė “$20.000 Kanados kultūros 
Fondui”. Tai spaudos klaida. Tu
rėjo būti “Lietuvių Fondui”.

P. Lelis, Fondo v-bos sekr.
Solidarumo įnašai. — Iki N. 

Metų buvo gauta per bankelius 
$86/š.m. gauta iš rinkėjų: A. Sta- 
tulevičius $44, J. Matulionis $20, 
V. Aušrotas $70, S. Manglicas 
$164 (šie buvo seniai surinkti), P. 
Bastys $53, M. Abromaitis $24, J. 
Barcevičius $20 ir P. Lelis $16. 
Iš viso surinkta $497. Apyl. val
dybos nariai, alfabeto tvarka, su 
talkininkais, rinks sol. įnašus kas 
sekmadienį prie Prisikėlimo baž
nyčios. Prie šv. Jono Kr. bažny
čios renka V. Aušrotas. Rinkėjai, 
kurie turi kvitu knygeles, bet nie
ko nedaro, prašomi knygeles grą
žinti ižd. P. Lėliui, 325 Seaton St. 
Kiekvienu metu solidarumo įna
šus priima lietuvių bankeliai ir J. 
Beržinsko krautuvė.

P. Lelis, apyl. ižd.
Keletui dienų Floridon buvo iš

vykę dr. Sig. Kazlauskas su žmo
na dr. Ang. Kazlauskiene ir savo 
tėvais; p. Kuolai ir dr. Liuda 
Kuolaitė.

Sol. L. Šukytė pakviesta rečita
liui į Klevelandą sausio 30 d. 
Koncertas įvyks Muzikos Institu
to salėje 8 vai. v. Rengia LB I 
apyl. valdyba.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
vra atstovaujamos: 

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

' Quebec Insurance Brokers 
x Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472 — 722-4735
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
liuoti pirmų pamokų su standarti
nėm ar automatinėm masinom.
572 BLOOR STT. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

— Užpraeito sekmadienio rink
liava — $211.50. Sekantį sekma- 

; dienį skelbiame 1 dolerio rinklia
vą garsiakalbio įvedimo išląidoms 
padengti. Jau turime tris asme- 

. nis, kurie daugiau kaip $1 yra au
koję: P. Januška, J. Mačionis ir 
A. Stankienė. Kas gali jų pavyz
džiu pasekti, būsime labai dėkin
gi-

— Pakrikštyta Alberto ir H. 
Gurklių sūnus Mykolo Povilo Vy
tauto vardais.

— šį penktadienį p-jos salėje 8 
vai. v. — šv. Onos dr-jos organi
zuojamas kortų pobūvis.

— T. J. Vaišnys išvyko į JAV 
susipažinti' su lietuviškų Mišių 
praktika; grįš savaitės pabaigoje.

— Bendra visų tautų malda už 
krikščionijos vienybę bus sausio 
25 d., 8 vai. Y., Notre Dame ba
zilikoje, Place d’Armes. Kas ga
li, dalyvaukite.

— Bazaras ivyks balandžio 3 ir 
4 d. / _

— Sausio 24 d. įvyko KLB 
Montrealio apylinkės seimelio po
sėdis N. P. Marijos seselių vie
nuolyno patalpose.

— Liet, mokyklų tėvų komite
to susirinkimas įvyko posėdžių 
kambaryje.

— Bažnyčios Fondui aukojo: $ 
10 J. Dalmantas; $100 Dr. S. 
Daukša.

— Vyskupija sparčiai ruošiasi 
liturginiam šv. Mišių atnaujini
mui. Prieš kovo 7 d., numatomi 
įvairūs bandymai parapijose ir 
atskiros televizijos programoj su
pažindinti su naujovėmis mišiose.

— Lituanistiniam seminarui su 
tiko vadovauti V. A. Jonynas. Se
minare dalyvauja studentai ir 
vyr. moksleiviai. Jame gvildena
mi aktualūs klausimai. Pvz., gy
vai buvo diskutuojamas televizi
jos programų klausimas. Numato
ma diskutuoti' Kvebeko tautinio 
sąjūdžio problemą. Seminare taip 
pat pasitariama būsimų Kanados 
Lietuvių Jaunimo Dienų reika
lais. Jaunimas kviečiamas gau
siai dalyvauti seminaro diskusijo
se. Sekantis posėdis — sausio 30 
d., šeštadienį (žiūr. “TŽ” 5 psl.).

Dr. H. Nagys buvo išvykęs į 
Bostoną, kur skaitė paskaitą te
ma. “Viena poezijos diena”. Jį 
kvietė vietinis kultūros klubas.

“Lito” sieniniai kalendoriai bu
vo išsiuntinėti visiems, bet dalis 
jų grįžo dėl adresu pakeitimų. Ki
ti gavo kalendorius sulankstytus. 
Kas nori, gali gauti naujus kalen
dorius “Lite” darbo valandomis.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiame už 

surengtas įkurtuves ir kūdikio pasitik- 
tuves bei brangias dovanas: O. J. Ažu
baliams, V. J. Aleknavičiams, V. L. 
Balaišiams, Z. V. Gvaldams, Judzen- 
čiams, M. B. Genčiams, J. K. Liut- 
kams, A. J. Petrauskams, A. Pečiuly
tei, B. S. Prakapdms, A. B. Rickevi
čiams, S. K. Simonaičiams, Sysaks, I. 
A. Starkams, J. žiurinskams. Jūsų pa
rodytas nuoširdumas visuomet pasi
liks mūsų atmintyje.

Genutė ir Vytautas Vaitkai
“TŽ” leidėjai nuoširdžiai dėko

ja pavieniems asmenims ir fir
moms už gausius ir vertingus fan
tus; spaudos baliaus loterijai. Au
kotojų pavardės ir fantai jau bu
vo skelbti anksčiau. Prie jų rei
kia dar pridėti: J. B. Arūno — 
menišką didelio formato fotogra
fiją, Nord Mende (J. Tumosos) — 
radijo aparatą, J. Beržinsko — 
dailaus išdirbimo piniginę ir E. 
Punkrio — maisto gaminį.

“Tž’,xspaudos baliaus loterijoj 
laimėjo .fantus: dail. T. Valiaus 
paveikslą — A. Beresnevičius; 
dail. H. Žmuidzinienės paveikslą 
— nauja “TŽ” skaitytoja iš Whit
by p. Vaičiūnienė; Nord Mende 
(J. Tumosas) radiją — Vyt. Paš- 
kauskas; A. Misevičiaus drožinį— 
A. Vanagas, p. J. Rinkūnienės 
tortą — H. Chvedukas, šokolado 
dėžę — p. Valienė, A. Baikaus- 
kaitės rankdarbį pagalvėlę — T. 
Užupis. Visą eilę kitų fantų lai
mėjo dar keliolika asmenų, kurių 
pavardžių reporteriui nepavyko 
sužinoti.

A t A
DONATUI VENCKUI tragiškai žuvus, 

tėvams A. C. Venckams, seserims ir jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

A, V. Kazlauskai

TAUPYK IR SKOLINKIS tCIJTAC^ 
SAVO KREDITO UNIJOJE LI f AO

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 miskolas JUtas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo torto p-asko- 
las — 63%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 146S D*. Ssvs y, tefcnyatentajt nuo 10.30 iki 12.30 t, dortx> 
nomrt — nuo 10 iki 3 v., įtekinant pirmadienius ir šeitodienius,- vakarais — trttlatfh

."g * vai. ir vakarais - pirma-
penKToa»eniQt$ nuo / iki y VOL

— šv. Onos Dr-jos vakarienė ir 
taut, šokiai — sausio 30 d., 7.30 
v.v. par svetainėje. Programoje: 
skautų vyčių šokėjų grupė, vad. 
mokyt. E. Mikalajūnaitės. Bus 
duodama labai gera šilta vakarie
nė su buferiniais priedais prie 
valgių. Vakaro metu gros orkest
ras, norintieji galės pasišokti. Vi
si maloniai kviečiami. Bilietai 
bus gaunami ir prie įėjimo.

— Jaunimo klubo valdyba ruo
šia naują slidžių — ski kelionę į 
Olimpia Piedmont 'kalnus vasario 
144. Slidininkų šv. Mišios — 8 
v.r. Specialiu autobusu kelionė 
kainuos po $2. Užsirašyti iš anks
to vakarais po 7 vai. pas stud. Ed. 
Petrulį tel. 721-1656, stud. Ą. Ru
dzevičių tel. 271-5758.

— Pirmasis mėn. penktadie
nis — vasario 5 d. Išpažintys — 
ketvirtadienio pakarę nuo 7 v. ir 
penktadienio v. prieš 8 v. Mišias.
- — Sausio 23 buvo atlaikytos 
gedulingos Mišios už Mariją Ka
valiauskienę, mirusią prieš mėn. 
laiko; užprašė šv. Onos Dr-ja. Po 
bendrai sukalbėto rožinio svetai
nėje buvo agapėpusryčiai.

— Sausio 22 d. įvyko steigia
masis Vyrų Draugijos — Men’s 
Society susirinkimas; dalyvavo 
apie 30 vyrų. Apie šios draugijos 
tikslus ir veikimą referavo nota
ras J. Bernotas. Dr-ja stengsis su
burti kiek galima daugiau vyrų 
ir pagyvinti parapijos gyvenimą". 
Bus naudojamos lietuvių ir ang
lų kalbos. Vyru Dr-ja susidės iš 
atskirų sekcijų;" jų bus tiek, Uek 
atsiras vienminčių tai grupei. 
Pvz. socialinė sekcija rūpintųsi 
šelpimu; naudinga būtų liturginė 
sekcija; Lietuvos mylėtojų sekci
ja, kuri stengtųsi daugiau "sužino
ti apie tikrą padėtį lietuvio Lie
tuvoje ir išeivijoje ir t.t.

Į valdybą išrinkta: pirm. J. 
Bernotas; vicepirmininkais — 
Alb. Norkeliūnas, L. šimonėlis ir 
A. Russel; sekr. V. Vasiliauskas, 
ižd. P. Lecours. Visi nariai turi 
pasikalbėti asmeniškai su kitais 
ir daugiau įtraukti vyrų į draugi
ją. Susidarius vienminčių vyrų 
grupei, steigiama sekcija,"kuriai 
vadovauja 3 asmenys. Metinis na
rio mokestis $2.

— Nuo penktadienio, sausio 29 
d., bus duodami kvitai (receipts). 
Juos galima gauti sekmadieniais 
po Sumos ir vakarais, ypač penk
tadienių vakarais. Ta proga para
pijiečiai galės užsimokėti parapi
jos mokestį ir paaukoti bažnyčiai.

Parapijos klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius paskelbė 1964 m. fi
nansinę apyskaitą. Pajamų gau
ta, įskaitant ir 1963 m. likutį, 
$39.816,14. Pajamų pozicijos:, 
rinkliavos $8.223,17, specialios 
rinkliavos $3.125,75, par. mokes
tis $2.414,00, krikštai $130, jung
tuvės $390, aukos Mišioms $1760, 
laidotuvės $1.409,50, votivinės 
žvakės $1.719,96; palūkanos — 
$103,08, aukos $8.996, salės nuo
ma $748,40, parengimai $9.186,- 
30, pr. metų likutis $1.609,98. Iš
laidų turėta $20.174,89. Liturg. 
reikmenys $735,47, švaros palai
kymas $590,13, kunigų algos bei 
išlaikymas $3.675, tara, algos 
$3.992,50, patarnavimas ir stipen
dijos $2.061,25, šviesa, šildymas, 
telef. $2.341,79, remontas $191,- 
44, mokesčiai $2.353,09, nuošim
tis kurijai $100, rinkliavos arki
vyskupijai $820,03, įvairios $95,-. 
88, palūkanos $5.159,89, atmokė
tos skolos $15.015. Likutis ižde 
ir banke 1964 m. gruodžio 31 d.
— $2.684,67. Parapija dar turi 
skolų $104.665,59. Yra apie 450 
šeimų. Gd.

“Lito” dešimtmečio minėjimas 
ir metinis susirinkimas — A V pa
rapijos salėje vasario 20 d., šeš
tadienį. Programoje: 3 v. p.p. de
šimtmečio minėjimo aktas, 4.30 
v. metinis narių susirinkimas, 7 
v. vakarienė ir šokiai. Narių re
gistracija pradedama 2.30 v. p.p.

KLB Montrealio liet stovyklos 
vakaras įvyks gegužės 15 d. AV 
par. salėje., Programą išpildys 
skautu-čių tuntai. Rezervuokite 
šią dieną dideliam Montrealio 
jaunimo ruošiamam pobūvui.




