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Ateina reformos
«.

Dvidešimtasis šimtmetis vadinamas įvairiais vardais: moder
niuoju, atominiu, raketiniu, pažangos ... Galima būtų dar pridė
ti — ir reformų, nes jos vyksta daugelyje sričių, neaplenkdamos 
nė religinės. Ir čia vyksta įvairių reformų procesas — pergalvoji
mas ligi šiol nusistovėjusių formų, metodų, mokymo ir pan. Kai 
naujoji dvasia ėmė reikštis tapyboje, literatūroje, architektūroje, 
muzikoje, buvo manyta, kad tai laiko išdykavimai, kurie greit pra
nyks. Mažai kas tepagalvojo, kad naujoji dvasia įsiverš į religinę 
sritį, kuri paprastai būna saugoma šimtmečiais nusistovėjusių tra
dicijų. Įvyko betgi kitaip. Naujumu dvelkianti dvasia neaplenkė 
ir religinės srities. Tiesa, ji pradžioje pasireiškė vadinamąja “mo
dernizmo” srove, kuri buvo daugiausia palaikoma protestantinių 
teologų, bet griežtai smerkiama katalikų. Ir tai su pagrindu — 
tai buvo srovė, kuriai rūpėjo ne vidinis atsinaujinimas, bet mig
lotas doktrinos aiškinimas, kuris išryškėjo kaip klaida. Ji buvo 
pasmerkta ir nebeteko savo įtakos. Bet tai buvo vienas naujosios 

r dvasios aspektas. Kaip laiko srovė, ji veržėsi religinėn sritin kitais 
aspektais. Vienas ryškiausių jos bruožų buvo — žadinimas į vidi
nį atsinaujinimą. Tai, kas praėjusių šimtmečių toje srityje pada
ryta bei pastatyta — yra didelis lobis bei nuopelnas, bet naujos 
dvasios žmogui jis darėsi sunkiai suprantamas. Tokia jau žmo
gaus prigimtis, kad jis lengvai supranta ir vertina tai, ką jis pats 
pergyvena bei sukuria. Užtat naujosios dvasios žųiogus pajuto rei
kalą vidinio atnaujinimo, kurį prof. St. Šalkauskis pavadino gyvo
sios dvasios sąjūdžiu.

★ ★ ★

Paulius VI

Alan artima lietuvių tauta
MŪSŲ KORESPONDENTO PRANEŠIMAS IS'ROMOS

Ryškiausiai sušvito religinio atsinaujinimo sąjūdis Vatikano 
santaryboje,'kuriai kelius buvo paruošęs popiežius Jonas XXIII ir 
metęs atsinaujinimo šūkį “aggiornamento”. Tiksliau tariant, tie 
keliai buvo ruošiami per ištisus dešimtmečius, atsinaujinimo min
tis brendo ir plito įvairiuose kraštuose, bet vis dar negalėjo pa
siekti viršūnių. Jonas XXIII buvo tas Apvaizdos žmogus, kuris, 
nepaisydamas opozicijos, ėmėsi iniciatyvos pradėti konkretų at
naujinimo darbą visuotiniu plotu. Jis ir buvo tas žmogus, kuris 
jautė, kad katalikybės sukrautas lobis yra neabejotinai tvirtas pa
likimas, tačiau reikalingas permąstymo naujosios dvasios šviesoje. 
Jis matė, kaip sunkiai mūsų laikų žmogus beprieina prie krikščio
nybės turinio, kuris jam pasidarė tolimas, nes liko apvilktas jam 
svetimai atrodančia forma, nesuprantama terminologija. Jonui 
XXIII rūpėjo atskleisti amžinąjį krikščionybės turinį mūsų laikų 
žmogui suprantama kalba. Jo iniciatyva rado labai platų atgarsį

- visame pasaulyje, ypač tuose sluogsniuose, kurie jau seniai laukė 
nebe partizaninės, o didžiosios autoritetinės iniciatyvos. Jį supra
to net nekatalikiškosios bendruomenės ir atsiliepė gyvu aidu. Tai 
padrąsino popiežių sukti vairą net visos krikščionybės suvieniji
mo linkme. Tą posūkį, jau Pauliui VI vairuojant, pergyvename ir

Viena ką tik minėto religinio atsinaujinimo konkrečių apraiš
kų yra liturgija — bažnytinės apeigos. Jomis paprastai reiškiasi 
tikybinis turinys.'Žmogišku žodžiu, ženklais, veiksmais perteikia
mas Dievo žodis. Kitaip tariant,- tai ženklų kalba, kuriais prabyla 
dvasinis pasaulis. Jeigu ta kalba mūsų laikų žmogui darosi sun
kiai besuprantama, tenka rasti naujus ženklus, simbolius, kurie 
būtų artimi ir suprantami. Užtat pvz. Mišių apeigose ir daromi pa
keitimai, kad liturginių ženklų kalba būtų paprasta, aiški, gyva, 
prieinama, tiesiogiai suprantama. Leidžiama net dalį Mišių laiky
ti vietinėmis kalbomis, kad ta pagrindinė krikščionybės misterija 
būtų suprantama joje dalyvaujantiems. Mišių Auka yra ne tik 
Kristaus Auka, bet ir visos krikščioniškosios bendruomenės. Kiek
vienas pastarosios narys yra Aukos dalyvis, o ne stebėtojas. Ka
talikų Bendrijos rūpestis šiuo metu ir yra visus stebėtojus pada
ryti aktyvesniais dalyviais. Tik dalyvaudamas žmogus pajunta 
misterijos prasmę ir aukos skleidimąsi savo sieloje. Likdamas ste
bėtoju, žmogus niekad Savo dvasioje nepajus religinio savo sielos 
virpėjimo, nes tai jo neliečia. Religinėje aukoje, kur telkiasi 
bendruomenė, kiekvienas jai priklausąs reiškiasi ne tik kaip mal
dininkas, bet ir kaip dalyvis — aukotojas. Paprasta malda gali bū
ti individuali ir vieniša, bet Mišių Auka — tik bendruomeninė.

Pr. G.

“T2” 8 nr. esame rašę apie vysk. 
Pr. Brazio, MIC, konsekracijos iš
kilmes bendrais bruožais. Čia pa
teikiame išsamesnį pranešimą, kuri 

' gavome pavėluotai. Red.

Naujojo lietuvio vyskupo dr. 
Pr. Brazio konsekracijos išvaka
rėse, t.y. vasario 13 d. Paulius VI 
specialioje audiencijoje priėmė 
naująjį vyskupą ir kartu su juo 
vysk. V. Brizgį, vysk. C. Sipovi- 
čių bei gausų būrį lietuvių dvasiš
kių ir pasauliečių, atvykusių šia 
proga iš įvairių Europos ir užjū
rio kraštų, šv. Tėvą, įžengusį į 
audiencijos salę, lietuviai pasiti
kę džiaugsmingu plojimu. Pau
lius VI pirmiausia pasisveikinęs 
su naujuoju vysk. Pr. Braziu, tar- 
rė nuoširdų ir progai pritaikytą 
žodį.

LIETUVA JAM ŽINOMA
Pradžioje Šv. Tėvas pastebėjo, 

kad jam lietuvių tautos džiaugs
mai ir vargai yra nuo seno žino
mi, nes apie juos jis nekartą yra 
patyręs dar savo ankstesnės dip
lomatinės tarnybos metu, kai jam 
tekdavę susitikti su kaikuriais 
lietuviais, o vėliau ir iš Lietuvo
je buvusių šv. Sosto atstovų. Taip 
pat ir dabartinė lietuvių tautos 
kančia ir jos ištikimybė K. Baž
nyčiai jam nėra svetima: jis už- 
jaučiąs lietuviu tautą ir už ją 
meldžiąsis.

“Su tėvišku nuoširdumu”, — 
kalbėjo Šv. Tėvas, “mes sutinka
me jus, mylimieji katalikiškosios 
Lietuvos sūnūs, atvykusius Ro
mon iš įvairių Europos ir Ameri
kos kraštų vyskupo Pr.» Brazio 
konsekracijos iškilmėms. O, kaip 
yra artima Mūsų tėviškai širdžiai 
kilni jūsų tauta! Mes prisimena
me pirmiausia tuos mylimuosius 
sūnus, kurie šiuo metu su meile 
pasilieka ištikimi mūsų Viešpa
čiui Jėzui Kristui, nugalėdami 
didžiąsias kliūtis ir nepaisydami 
didžiausių aukų. Mus guodžia 
mintis, kad anie Mūsų sūnūs, iš
tikti tokių bandymų bei skausmų,

pajėgia apginti tas dideles dvasi
nes vertybes, kurių jokia žemiš
ka jėga nepajėgs išplėšti iš jų 
širdžių: tai nepalaužiamas tikėji
mas, kurį daugybė bandymų dar 
labiau sustiprino, ir jų sūniškas, 
šventas ir besąlyginis prisiriši
mas prie Apaštališkojo Sosto ir 
Kristaus Vietininko. Šios nepaly
ginamos dvasinės vertybės, uoliai 
ginamos, kaip tik ir suteikia 
jiems jėgos nugalėti visas kliūtis 
ir iškentėti betkokį skausmą. Mes 
norime visa padaryti, kas tik 
Mums yra įmanoma, kad brangio
je lietuvių tautoje būtų išlaikytas 
tikėjimas ir kad jos ryšys su Šv. 
Petro Sostu darytųsi vis tampres
nis. Mes be paliovos meldžiamės 
už savo mylimus sūnus Lietuvo- 
j’e ir norėtume būti kartu su jais, 
jų kiekvieną asmeniškai paska
tinti į gera bei padrąsinti hero- 
iškai ištverti katalikiškojo tikėji
mo išpažinime.” Baigdamas savo 
žodį, Šv. Tėvas kalbėjo: “Visiems 
pakartojame apaštalo Pauliaus 
žodžius: “Vilties Dievas tepripil- 
do jus visokiu džiaugsmu, ramy
be jūsų tikėjime, kad šv. Dvasios 
galybe jūs gausiai turėtumėte 
vilties.” (Rom. 15, 13). Pabaigoje 
šv. Tėvas suteikė visiems savo 
apaštališką palaiminimą. Tuoj po 
to, Paulius VI naujajam vysk. 
Pr. Braziui padovanojo vieną iš 
vyskupiškų insignijų — kryžių ir 
paskelbė, kad prel' L. Tulabai 
yra suteikiamas apaštališkojo 
protonotaro “ad instar” titulas.

KARDINOLO ŽODIS
Sekmadienį, tarano 14 d., ,S. 

Maria Maggičte bazilikoje įvyko 
naujojo lietuvio vyskupo konsek
racijos iškilmės. Apeigas atliko 
konsistorinės kongregacijos sekr. 
kard. Carlo Confalonieri, asistuo
jamas nepaprastųjų Bažnyčios 
reikalų kongregacijos sekr. arki- 
vysk. Antonio Samore ir Kauno 
vyskupo pagalbininko V. Brizgio. 
Iškilmėse taip pat dalyvavo kard. 
G. Pizzardo, K. Bažnyčios viceka- 
merlengas arkiv. L. Centoz, vie-

nuolių kongregacijos sekr. arkiv. 
P. Phillippe ir vyskupai: Bučko, 
Castelli, Sipovič, Katkov, Paw
lowski, Jacono, Cristea; be to, vi
sa eilė prelatų, kunigų bei gausus 
būrys lietuvių iš įvairių laisvojo 
pasaulio kraštų. Šia proga tarta
me žodyje kard. Confalonieri pa
lygino šios dienos apeigas su 
džiaugsmo švente. Džiaugsmas 
šeimoje, kai gimsta kūdikis. To
kia pat v yra džiaugsmo šventė 
šios dienos liturginėse naujo vys
kupo konsekracijos apeigose. 
Naujas vyskupas yra visuomet 
džiaugsmo priežastis x tikintie
siems. Toliau kardinolas pabrėžė, 
kad ir augščiausias kunigas — 
vyskupas yra “iš žmonių paimtas 
ir žmonėms paskirtas tuose daly
kuose, kurie veda prie Dievo”. 
“Taip yra ir su jumis, Brangus 
Broli, — kalbėjo kard. Confalo
nieri. Tačiau kokiu tikslu? Gi 
brolių gerovei, nes visi yra pa
šaukti būti išganytais. Vyskupas, 
— toliau kalbėjo kardinolas, — 
turi duoti gerą šventumo pavyz
dį. Pirmiausia turi pasireikšti 
darbų šventumas: čia kiekvienas 
turi būti pavyzdingas, bet ypatin
gai vyskupas. Toliau: vyskupo 
gyvenime turi pasireikšti ir žo-, 
džio šventumas — yra nepapras
tai svarbu apšviesti sielas ir pa
traukti jas prie gėrio. Be to, vys
kupas turi skelbti šventą Dievo 
karalystę. Ir šiame taip svarbia
me ir šventame darbe nėra ir ne
gali būti kokių nors egoistiškų 
išskaičiavimų. Reikia tyrai skelb
ti Viešpati Jėzų Kristų, Jo atneš
tąją tiesą.* Visas, pagaliau, gyve
nimas turi būti Kristaus sekimas, 
t.y. šventas. Gal Tau, mielas Bro
li, — kreipėsi kardinolas į vysk. 
Brazį, — dabar dar neteks skelb
ti Kristų savame krašte, bet ir 
čia dar yra platus pastoracijos 
laukas tarp savųjų svetur.” Baig
damas savo žodį, kard. Confalo
nieri palinkėjo naujajam vysku
pui Marijos globos, prieš kurios 
paveikslą jis norėjo būti pakon- 
sekruotas vyskupu. V. D.
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ŠVENTASIS KAZIMIERASSesuo Marija Mercedes

Sovietai puola skandinavus

Kanadai gresia krize?
Kanada pergyvena didžiausią 

krizę savo istorijoje, — taip 
skamba ką tik paskelbtas kara
liškosios komisijos dviejų kal
bų ir kultūrų reikalams tirti 
pranešimas. 16 asmenų komisi
ja dirbo 20 mėnesių, kainavo vy
riausybei $1,4 mil* apklausinė- 
jo daugelį gyventojų, turėjo po
sėdžius visose provincijose ir pa
galiau paskelbė: jeigu nebus da
roma jokių žygių būklei pataisy
ti, tai Kanada subyrės. Kur ta 
krizė pasireiškia? Kvebeko pro
vincija atmeta 1867 m. konstitu
ciją. Kvebeke, pagal komisijos 
pranešimą, šiuo metu vyrauja 
naujoji karta, kuri per paskuti
nius 5 metus padarė milžiniškų 
pakeitimų. Toji karta atmeta 
nuomonę, kad prancūzai kana
diečiai esą tik etninezgrupe. Jų 
nusistatymas nesąs prieš anglo
saksus. Jie kovoja už naują, di
namišką prancūzų bendruome
nę.

Apie kitas etnines grupes ko
misija savo pranešime sako, kad 
4.7 mik, arba 26,8% visų kana
diečių nėra nei anglų, nei pran
cūzu kilmės. Komisija kol kas 
nesiūlo jokių konkrečių žygių. 
Ji lieka dirbti toliau bei ruošti 
antros dalies studijos su konkre
čiais siūlymais.

Kūdikių įsūnijimo klausimas 
yra visą laiką diskutuojamas, 
įstatymu yra pripažinta, kad ka
talikų tėvų arba tik katalikės 
motinos, kūdikis negali būti įsū
nijamas nekataliku. Tas įstaty
mas susilaukia daug kritikos, 
nes dažnai nėra užtektinai kata
likų tėvų, norinčių įsūnyti prie

glaudose esančius katalikų kūdi
kius. Ontario parlamentan įneš
tas pasiūlymas, kad tas įstaty
mas būtų pakeistas. Catholic 
Children’s Aid Society tam prie
šinasi, pabrėždama, kad tai bū
tų vaiko asmeninių teisių pažei
dimas ir skriauda atitinkamai 
religinei bendruomenei.

Už ekonominę sąjungą su J. 
A.V. pasisako vis daugiau Kana
dos ekonomistų. Toronto biržos 
pirm. H. Graham pareiškė, kad 
J.A.V. ir Kanada, gal net ir 
Meksika, privalėtų turėti lais
vus, be muitų, prekių mainus ir 
vienodą valiutą. Tokia sąjunga 
esą tik padėtų Kanadai. Euro
pos bendroji rinka parodė, kad 
ekonominės sąjungos pakelia 
bendrą gerovę, bet kartu veda 
prie politinės sąjungos, nors 
ekonomistai apie tai šiuo metu 
nekalba.

Kaip išnaudoti neapgyventus 
plotus? Tai nauja Kanados pro
blema, kuriai svarstyti Toronte 
buvo sušaukta 3 dienų konferen
cija. Problema yra ta, kad visa 
pramonė sutelkta keliuose cent
ruose. Apie Torontą, 35 mylių 
apylinkėje, neskaitant ežero pie
tuose. yra daugiau pramonės, 
negu kitose 8 provincijose, ne
skaitant Ontario ir Kvebeko. Iš 
visoje Ontario provincijoje 1964 
m. įsikūrusių 173 pramonės fir
mų net 88 įsikūrė Toronto rajo
ne. Mažame koridoriuje tarp 
Windsor© ir Kvebeko 700 mylių 
ilgumo plote yra 80% visos Ka
nados pramonės ir 60% viso 
krašto gyventojų, bet tas plotas 
tesudaro tik.1% visos Kanados.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

monstruojami kariniai pasiruoši
mai galį rimtai pakenkti ilgame
čiams geros kaimynystės santy
kiams. ..

Pačią notą Norvegijos vyriau
sybė atmetė, tačiau diplomatinis 
incindentas tuo nepasibaigė, bet 
iššaukė sovietų spaudoje dar stip
resnių kaltinimų laviną. Susidaro 
įspūdis, jog siekiama išpūsti kaž
kokį nepaprastą pavojų SSSR 
šiaurinėms ir vakarinėms sie
noms. “Krasnaja Zyezda“, sovietų 
armijos organas, užsipuolė Atlan
to s-gos generolus ir norvegų “re
akcinius” sluogsnius, kad jie sie
kia Norvegiją dar labiau pajungti 
Š. Atlanto S-gos organizacijos 
tikslams ir pasukti šio krašto po
litiką “pavojingų nuolaidų” kryp-

skelbia pavojų, jog Nervegija... 
prieš savo valią verčiama atsisa
kyti “protingos” politikos, kurios 
buvo laikomasi ligi šiol. Šiame są
ryšyje ypatingai puolami “Bon
uos militaristai”, kurių įtaka At
lanto S-gos šiaurinėje būstinėje 
nuolatos didėjanti.

Kaltina Daniją
Sovietų spaudos kaltinimai ne

siriboja Norvegija, bet keliami ir 
Danijos adresu. Ypatingai juos 
erzina paskelbtoji žinia, kad kovo 
mėn. Danijoje vyks Atlanto S-gos 
pajėgų pratimai, kuriuose daly
vaus ir V. Vokietijos daliniai. 
“Bundesveras rengiasi okupuoti 
Daniją” — šaukia sovietai ir aiš
kina, kad vokiečių kariuomenės 
dalyvavimas tuose* pratimuose — 
tai tik pradžia strateginio plano

Savaitės įvykiai
TAIKA Į VIETNAMĄ DAR NEATEINA, NORS PASTAN

GŲ TA LINKME NETRŪKSTA. Ir JT gen. sekr. U Thant, ir 
Kinija, ir Sov. Sąjunga, ir Prancūzija veikia tajko? linkme. P. < 
Vietname budistų viėnuoliai pradėjo sąjūdį už taiką, reikalau-' 
darni, kad pasitrauktų iš Vietnamo amerikiečiai, kiniečiai, ru
sai ir sustabdytų savo veiklą komunistiniai Vietkongo partiza
nai. JAV, matydamos, kad derybos šiuo momentu vestų prie 
komunistų laimėjimo, nesutinka derėtis ir reikalauja, kad iš 
viso komunistai sustabdytų agresiją Pietryčių Azijoj. Vašing
tonas, užuot kalbėjęs apie taiką, šiuo metu stiprina savo kari
nes pajėgas P. Vietname siųsdamas naujus karinius dalinius ir 
net sprausminius lėktuvus, ku->----------------------------------- —
riuos vairuoja amerikiečiai ir 
apmėto specialiom bombom 
komunistinius partizanus P. 
Vietnamo teritorijoj. P. Viet
namo dabartinis premjeras 
Quat pareiškė, kad kraštas jau 
daug nukentėjęs nuo partizanų. 
Prie to reikia dar pridurti, kad 
P. Vietnamas daug kenčia nuo 
vidaus sukilimų, kurių ligi šiol 
buvo 16. Ligšiolinis gen. Khan, 
kuris faktiškai valdė kraštą, po 
12 mėn. liko nusodintas ir iš
siųstas užsienin aiškinti Pietų 
Vietnamo būklės. Užkulisine

Maskvoje įsteigta nauja mais
to krautuvė, kuri parduoda sve
timšaliams maistą atpigintomis 
kainomis, bet tik už svetimą va
liutą. Kainos pigesnės maždaug 
30%. Iškaba anglų kalba. Ru
sams ten neparduodama. Krau
tuvę aptarnauja rusės švariose 
baltose uniformose. Yra paruoš
ti net katalogai svetimomis kal
bomis. Taigi, reikalas privertė iš
sižadėti komunistinių principų 
net pačioje Maskvoje.

Formozos užsienio reik. min.
kova dėl naujo generolo-valdy-; SĮien lankėsi Kanadoje ir pakvie- 
tojo eina toliau. Kol kas vado- i tė opozicijos vadą Diefenbakerį 
vauja gen. maj. Fran Van atsilankyti į Formozą. Ministe-

rio pirmininko nekviečia, nes Ka
nada yra linkusi pripažinti rau
donąją Kiniją, su kuria palaiko 
prekybinius ryšius. Jis atmeta 
dviejų Kinijų sugyvenimą ir pri
pažinimą.

Indijos vyriausybė, riaušių pri-

Minh.
V. Vokietija sukliuvo su ara

bais. Dabartinis kancleris L. Er
hardas, atėjęs valdžion, rado dar 
Adenauerio sudarytą sutartį su 
Izraeliu dėl ginklų tiekimo. Kai 
tą sužinojo Jungt*. Arabų Res
publikos prez. Nasseris, pakvietė versta,’pakeitė savo' ankstyvesnį 
apsilankyti Kaire Rytų Vokietijos nutarimą dėl oficialios kalbos, 
kanclerį Ulbrichtą. Tasai mostas' Dabar šalia pripažintos Hindi 
labai sujaudino V. Vokietiją, ir kalbos dar pasilieka ir anglų kai- 
Ironnlorio TPrhorHoc cncfoR/IA

Pastarosiomis dienomis skandi
navų kraštus labai nejaukiai nu
teikė staiga padidėjęs sovietų su
sidomėjimas šiaurės Europa. 
Prieš kiek laiko visų keturių vals
tybių vyriausybių vadovai buvo 
pakviesti naujųjų Kremliaus val
dovų aplankyti Maskvą. Rašant 
šias eilutes, ten vieši Suomijos 
prez. Urho Kekkonen, kurio daž
nos kelionės į Sov. Sąjungą 
Chruščiovo laikais jau buvo tapu
sios savotišku įspėjimo ženklu. 
Tuo tarpu visai neatrodo, kad 
Brežnevo - Kosygino politinė lini
ja pakeistų nusistovėjusią to 
ženklo reikšmę. Priešingai. Kek- 
kono kelionė šį kartą dar labiau 
sutampa su styrėjusiais sovietų 
kritikos balsais skandinavų at
žvilgiu. >

Pasitarimas Maskvoje
Prieš pat Suomijos prezidento

atvykimą Maskvoje pasibaigė! 
“broliškųjų” — sovietų ir suomių į 
— kompartijų pasitarimai, ku
riuose dalyvavo Brežnevas, Suslo
vas ir suomių komunistų vadovas ■ 
Ville Pessi. Bendram pareiškime,' 
kuris pasirodė “Pravdoje“, šaliai 
trafaretinių frazių apie abiejų 
partijų ir tautų savitarpio drau
gystę ir taikaus sambūvio politiką 
gana stipriai buvo pabrėžtas su
sirūpinimas Suomijos vidaus rai
da. Abiejų partijų viršūnės priėjo 
vieningos nuomonės, jog Suomi
joje ir už jos ribų, atseit, kituose 
skandinavų kraštuose, veikiančios 
kažkokios jėgos, kurių tikslas, pa
reiškimo žodžiais, iškreipti Suo
miją nuo pasirinktojo taikos ir 
draugystės kelio sovietų atžvilgiu.

Protestas Norvegijai
Maždaug tuo pačiu Norvegijos 

vyriausybei buvo įteiktas aštrus! 
protestas prieš tai, kad norvegai 
Špicbergene planuoja statyti tele- 
metrinę stotį žemės palydovų ju
dėjimui sekti. Sovietai įsitikinę, 
iog tokia stotis būtų panaudota 
kariniams tikslams ir* prieš SSSR 
nukreiptai žvalgybai. Todėl pro
testo notoje sakoma, jog tokie 
viešai prieš sovietų teritoriją de-

Dail. V. Pazukaitė atvyko iš okupuotos Lietuvos Kanadon kaip 
imigrantė. Ją pasitiko Maltono aerodrome giminės ir bičiuliai. Iš 
kairės: M. Meiliūnas, viešnia iš Lietuvos, R. Meiliūnas ir viešnios 
sesuo M. Meiliūnienė. Nuotr. St. Kėkšto

naujai krašto okupacijai. Pradžio
je esą reikia pripratinti danus 
matyti savo krašte vokiečių ka
rius, kurie dabar čia atvyksta 
drauge su amerikiečiais ir ang
lais, o po to jau netruksią pasiro
dyti ir patys vieni...

(Nukelta į 9 psl.)

tim. Tam pačiam laikraščiui taip 
pat labai nepatinka ir tai, kad 
Norvegija savo teritorijoje lei
džianti apmokyti karines Atlanto 
S-gos pajėgas.

Kiek švelniau tuos pačius prie
kaištus išreiškė sovietų vyriausy
bės organas “Izvestijos”, kurios

kancleris Erhardas sustabdė gink
lų tiekimą Izraeliui, tikėdamasis 
sušvelninti Naserio rūstybę. Bet 
tai negelbėjo, ir Ulbrichtas Kaire 
buvo priimtas karališkai, sudarė 
netgi paskolos sutartį. V. Vokieti
ja sustabdė ekonominę pagalbą 
Egiptui ir laukia tolimesnės san
tykių raidos.

Mirė Austrijos prez. Adolf 
Schaerf, 74 m. Jo pareigas eina 
kancleris Klaus iki bus išrinktas 
naujas prezidentas. Mirė kepenų 
liga po 3 savaites trukusio gripo*.

Ispanijoj pradėjo kelti riaušes 
studentai, reikšdami nepasitenki
nimą valdžios įsikišimu į studen
tų unijos vadovybės sudarymą. 
Esą nebuvo leista laisvai balsuo
ti — vadovai buvę valdžios pa
skirti. Laikinai uždaryti humani
tarinių mokslų ir medicinos fa
kultetai.

Kongo politinės partijos bando 
jungtis į bendrą frontą, vadovau
jamą čombės. Jau sutiko dėtis į 
bendrą organizaciją 49 partijos 
ir ją pavadino Tautiniu Kongo- 
liečių Sambūriu. Ta proga buvo 
pasirašytas manifestas, nors iki 
vienybės dar toli. Partijų konfe
rencija truko visą savaitę Lulua- 
burge. Tai pasiruošimas rinki
mams, kurie numatomi kovo arba 
balandžio mėn. Combė tuo būdu 
tikisi laimėti.

ba.
Nauja epidemija plinta iš Sov. 

Sąjungos — tai vadinamasis Azi
jos gripas. Jau pasiekė Suomiją, 
Rumuniją, Italiją, Švediją, Nor
vegiją.

Kambodijos princas Sihanouk 
imasi iniciatyvos organizuoti In- 
dokinijos valstybių lygą, į kurią 
Įeitų Kambodija, Laos, šiaurės ir 
pietų Vietnamas.

Maskvoje prasidėjo komunistų 
partijų konferencija. Atrodo, kad 
kiniečių ir kitų šalių komunis
tams spaudžiant, šios konferenci
jos pobūdis buvo pakeistas. Ji jau 
nebus paruošiamoji konferencija 
pasaulio komunistų partijų kon
gresui šaukti. “Imperialistų ag
resijos” akivaizdoje ji bando at
statyti vienybę. Konferencijoj ne
dalyvauja nei Kinija, nei Albani
ja, nei Š. Vietnamas, nei Japoni
ja, nei Š. Korėja, nei Indonezija.

Jungtinės Tautos sudarė 33 
valstybių atstovų komisiją, kuri 
tirs nesumokėtu mokesčių J. Tau
toms reikalą. Nenorinčių mokėti 
tarpe yra ir Sov. Sąjunga.

Dar viena nepriklausoma vals
tybė įsteigta vasario 18 d. Afriko
je — tai Gambiia, seniausia Ang
lijos kolonija. Ji turi tos 4.000 
kv. mylių plotą; gyventojų — 
284.000.
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® RUIGIUI AME GY/EAIIM E
• Popiežius Paulius VI, kalbė

damas Marijos Įvesdinimo šven
tės proga, skatino Domininkonų 
respublikoj įvyksiantį marijolo- 
ginį kongresą skleisti pamaldų-, 
mą į Mariją, paremtą sveika ir 
teisinga teologija, suderinama 
su Kristocentrine kryptimi, ku
rią Vatikano santaryba yra pa
brėžusi. Kongrese dalyvaus ir 
protestantų teologai, aktyviai įsi
jungdami diskusijose apie Mari
jos vietą Naujame Testamente.

• 4 kunigai, paskirti kardino
lais, vasario 21 d. buvo konsek
ruoti vyskupais. Šv. Tėvas tai 
padarė sekdamas pop. Jono 
XXIII pavyzdžiu: kad visi kardi
nolai būtų vyskupai.

• Sik Jik, budistų vienuolis, 
pabėgęs iš komunistų užimtojo 
Tibeto, pareiškė, kad kiniečiai 
komunistai persekioja ir siekia 
išnaikinti budizmą. Iš 15,000 vie
nuolių tik 600 tėra likę vienuo
lynuose. Vienuoliams yra duoda
mas pasirinkimas: vesti arba 
vykti į darbo stovyklas. Daugu
mas vienuolynų esą sudeginti ir 
tik keletas paliktų turistų akims. 
Pančen Lama, užėmęs po 1959 
m. sukilimo pabėgusio Dalai La
mos vietą, šiuo metu esąs apkal
tintas rėmimu priešvalstybinių 
sąmokslų.

Kiniečiai komunistai, pasak 
jo, didžiąją derliaus dalį išsive
ža iš Tibeto, priversdami* tibetie
čius misti lapais ir šaknimis. 
Tarptautinė teisininkų komisija 
Ženevoje apkaltino Kiniją, kad 
ji organizuoja tautžudystę prieš 
tibetiečius: deportuoja jų vaikus 
Kinijon, sterilizuoja suaugusius 
ir verčia mišrias vedybas su ki
niečiais.

• 75 bažnyčių ir valstybių va
dai, kurių tarpe* yra ir buvę pre
zidentai Eisenhoweris su Truma- 
nu, buvo sudarę komitetą tarp
tautiniam taikos suvažiavimui, 
grindžiamam Jono XXIII encik
lika “Pacem in terris”. Suvažia
vimas įvyko Niujorke vasariu 18 
—20 d. Garbės pirm; Paul. G. 
Hoffman pareiškė, kad Jonas 
XXIII skatinęs visus geros va
lios žmones sutikti vienas kitą 
kaip žmogų be ideologinių ir pen 
litinių atspalvių, pakilti virš tau
tinių ambicijų, žvelgiant į baisų
jį pasaulio sunaikinimo pavojų, 
kurs kabo virš žmonijos.

Popiežius Paulius VI suvažia
vimui atsiuntė savo sveikinimus 
džiaugdamasis užsimotu darbu ir 
linkėdamas dalyviams “pasiseki
mo ir naudos sprendžiant taip 
opią problemą“.

• Popiežiaus Jono XXIII pra
šymas turėjo lemiamos įtakos 
Chruščiovo sprendime Kubos 
krizės metu, — teigia “Saturday 
Review” red. Norman Cousins. 
Chruščiovas išsireiškęs, kad po
piežiaus prašymas ne tik turėjęs 
didelio svorio jo galvojime, bet, 
visai aplinkumai tamsėjant, bu
vęs tiesiog pirmuoju šviesos 
spinduliu. Jį ypatingai jaudinę, 
kad popiežius, žinodamas apie 
savo greitą mirtį, paskutinę svei
katą dėjęs išgelbėti žmoniją iš 
pražūties. Tai esą negali nepa
veikti net ir tų, kurie jaučiasi 
esą priešingi katalikybei.

• • Komunistinės Bulgarijos 
žurnalas “Septemvriska Pobe- 
ba” skatindamas bulgarus atsisa
kyti bažnytinių apeigų ir patar
navimų, paskelbė pinigines pre
mijas: po 20 levų tiems kurie ne
krikštys savo vaiko, po 60 levų

tiems kurie ves be bažnyčios pa
laiminimo, ir po 10 levų už kiek
vieną nebažnytinį palaidojimą.

• Pirmą kartą po 15 šimtme
čių, imperatoriaus Haile Selas
sie kvietimu, susirinko visų mo- 
nofizitų bažnyčių galvos konfe
rencijai Addis Abeba mieste. Jų 
svarstomoji tema buvo “Tikybos 
vienybė“. Dalyvavo Aleksandri
jos patrijarchas Kirilas VI — 
koptas, Antiochijos patriarchas 
Ignacas Jokūbas IV — siras, ir 
du armėnai: Vasghen I iš Etch- 
miadzin (sovietų Armėnijos), 
Khoren I iš Antelias (Libano). 
Susirinkimas nutarė pradėti 
bandymus pokalbiui su Romos 
Bažnyčia ir pabrėžti'gilų vieny
bės troškimą krikščioniškame 
pasaulyje. Suvažiavimas pasiūlė 
ir kaikurių vidinių reformų pas
ninko atžvilgiu, didesnio jaunuo
lių dalyvavimo bažnytiniame gy
venime, vienuoliškos dvasios at
naujinimo ir kalendoriaus suvie
nodinimo. (Sirų ir armėnų baž
nyčios naudoja gregorinį ka
lendorių kaip ir lotyniškoji Baž
nyčia). Galiausiai nutarta suda
ryti komitetą su dviem atstovais 
iš kiekvienos bažnyčios, kuris 
studijuotų galimybes nuolati
niam bendram organui sudaryti.

• Kard. Leger Montrealio 
Notre Dame bažnyčioje laikė Mi
šias Rytų apeigomis. Tai pirmas 
kartas istorijoje, kad Montrealio 
arkivyskupas atnašautų Mišias 
ne Romos apeigomis.

• Margharita Guarducci, epi
grafuos ir graikų senienų profe
sorė Romos universitete, paskel
bė, kad rastieji kaulai po di
džiuoju šv._ Petro bazilikos alto
riumi Romoje tikrai esą šv. Pet
ro. Tos išvados ji priėjusi derin
dama savo istorinius, archeologi
nius ir epigrafinius tyrinėjimų 
duomenis. Rastieji kaulai esą 
maždaug 60 — 70 m. amžiaus 
stamboko vyro. Su jais rasta ir 
lygiai tokios pat žemės kaip 
1950 m. rastame tuščiame šv. 
Petro kape. Kaulai buvę suvy
nioti purpurinėje auksiniais siū
lais išsiuvinėtoje medžiagoje.

Kardinolas Bea, lankydamasis 
Pasaulio Bažnyčių Tarybos būs
tinėje Ženevoje, pareiškė, kad 
“Šventasis Sostas su džiaugsmu 
sveikina ir priima” Bažnyčių Ta
rybos pasiūlymą sukurti jungti
nį komitetą su katalikų atsto
vais, jieškant kelių tarptikybi- 
niam pokalbiui ir bendradarbia
vimui. “Komiteto Įsteigimas pil
nai sutinka ir su raide, ir su dva
sia (Vatikano santarybos) dekre
to apie ekumenizmą” — pareiš
kė kardinolas. Šis dekretas “Yra 
ne kas kita kaip bendro Bažny
čios tėvų nusiteikimo atžymėji- 
mas. Dr.* Marc Boegner, buvęs 
protestantų Bažnyčių Tarybos 
kopirmininkas, ta proga pasi
džiaugė “didele pažanga” pada
ryta per paskutiniuosius 55 me
tus; to aiskus įrodymas — kard. 
Bea atsilankymas. Jis pasisakė 
esąs tikras, kad “ta atmosfera, 
kurioje sirpsta bendro susiprati
mo, pagarbos ir teologijos moks
lo vaisiai, bej ieškant Kristaus 
tiesos, ir kuri su savimi atsineša 
visus pažadus ir visus meilės 
reikalavimus, — stiprės.”

Kardinolo Bea lankymosi pro
ga Ženevoje įvyko viešos dis
kusijos tarp protestantų atstovo 
pastoriaus M. Boegnerio* ir kard. 
Bea. Ju klausėsi apie 1000 daly
vių. K. J. Stš.

JAV užsienio politikos vykdy
me dalyvauja ištisa armija. Vals
tybės departamentas, prieš karą 
turėjęs 6.000 tarnautojų ir išlei
dęs $19 mil., išaugo į 25.000 tar
nautojų įstaigą, kurios metinis 
biudžetas siekia $390 mil. Be šios 
milžiniškos įstaigos, užsienio po
litikos vykdyme dalyvauja tarp
tautiniai bankai, tarptautinės fi
nansų įmonės, kuriose JAV įtaka 
yra lemianti. Taipgi turi savo 
reikšmę užsieniui skiriama me
tams kelių bilijonų dolerių para
ma, milžiniška, bet mažai veiks
minga Informacijos įstaiga; Tai
kos Sąjūdis (Peace Corps); CIA 
— galingas šnipinėjimo ir politi
kos vykdymo tinklas, kuriam iš-

dentas Sukamo bando net Nasse- 
rį pralenkti JAV įžeidimais ir 
grasina pradėti naują karą pietry
tinėje Azijoje. Panašiai elgiasi 
Alžerijos prezidentas Ahmed Ben 
Bella, glaudžiai bendradarbiau
jąs su Naseriu ir Kinija ginklų 
tiekime Kongui, kur siekia išplės
ti pilietinį karą. Ben Bella, kaip 
ir kiti diktatoriai, naudojosi Ame-

klausimų neišsprendus, iškeliami 
nauji.”

Kitas užsienio politikos žino
vas iš Europos nurodo: “Didėjan
tis JAV užsienio politikos veikė
jų skaičius, patekęs pasaulio pa- 
vojingon polltinėn tuštumon, įsi
pareigoja antraeilės svarbos sri
tyse, tačiau neišgali tesėtk Afri
koje amerikiečiai pateko neužsi-

rikos dovanomis, kad kraštas ga- baigiančion maišatim Nė vienas 
lėtų atsigauti. Vakarinė Europa, užsienio politikos veikėjas neži-
pasinaudojusi JAV parama ir 
šiuo metu jų ginama, lipa Ame
rikai ant kulnų. Prancūzijos pre
zidentas Charles de Gaulle sten
giasi sužlugdyti šiaurinio Atlanto 
Sąjungą. Jis panaudoja kiekvieną 
progą JAV iššaukti kovon. JAV 
pareigūnai sovietus laiko lyg sa-

Savaitraščio aimanose esama

laikyti skiriamos didelės sumos [
pusiau viešame ir slaptame biu- vo draugais
džete; kariniai, ūkiniai, sociali-
niai patarėjai ir įvairūs talkinin- didelių spragų, nes kaikurie es-
kai pvz. universitetų profesoriai, miniai reikalai nutylėti. Paminė-
kurie atlieka jiems pavestus ypa
tingus uždavinius užsienyje. Už
sienio politikos vykdytojų armi
joje esame netvarkos, pasikarto
jimų, nes tą patį darbą atlieka ei
lė asmenų; netrūksta tarpusavio 
trinties ir nematomų rankų įta
kos. Didžioji mašina dažnai su
trikdoma prieštaraujančių spren
dimų. Milžiniška armija surenka 
daug žinių, tačiau dažnai pasigen
dama numatymo.

Aimanos dėl nesėkmės
“U.S.. News & World Report”, 

per pastarąjį dešimtmetį išaugęs 
į rimtą savaitraštį, dažnai apta
ria svarbiausius užsienio politi
kos klausimus. Š.m. sausio 25 d. 
laidoje jis paskelbė vertą dėme
sio straipsnį “Why U.S. is in trou
ble in the world’, kuriame štai 
kas dėstoma: “JAV visame pasau
lyje jau pateko į gynimosi padė
tį ir jų įtaka mažėja. Su Ameri
kos galybe nebesiskaitoma. Jos 
dosnumas laikomas užtikrintų ir 
juo besinaudoją mano gali elgtis 
kaip jiems tinka.”

Nuo II D. karo apsiginklavi
mui JAV išleido 660 bilijonų do
lerių. Per tą patį laikotarpį davė 
virš 100 bil. dolerių paramos už
sieniui. Savaitraštyje aštriai prie
kaištaujama: “Šiuo metu karas 
Vietname laikytinas pralaimėtu. 
Komunistų stovykla lieka Kubo
je. JAV puolamos Jungt. Tauto
se dėl baltųjų misijonierių gel
bėjimo Konge. Gamal Abdel Nas- 
seris, Egipto prezidentas, gavęs 
$1 bil. JAV paramos;
laisvas įžeisti Ameriką ir pašauti

ti įvykiai nėra esminiai, tačiau ir 
jie ryškiai pavaizduoja JAV už
sienio politikos įklimpimą.

Kur blogio šaknys?
Savaitraštis kreipėsi į daugelį 

asmenų, kurių pavardės neskel
biamos, kviesdamas surasti blo
gio šaknis JAV užsienio politiko
je. Jis betgi daro klaidą bandy
damas spręsti šio tarpsnio politi
nius klausimus be sąryšio su pra
eitimi. Jei karo ir šio pokario pir
maisiais metais nebūtų buvusios 
padarytos esminės klaidos, ku
rios šiandieną kaip tik ir šaukiasi 
dangaus keršto, vėlesnieji nors 
ir nestiprūs užsienio politikos ri
kiuotojai vargu būtų patekę į nū
dienį akligatvį. šio pokario pre
zidentai, nežiūrint partinės pri
klausomybės, bandė esminius 
klausimus atidėlioti, o ne spręsti. 
F. D. Roose velto beprincipinė, 
akla ir prisitaikymo politika tę
siama iki šio meto. Kaikurie 
trumpalaikiai atkirčiai, pvz. Tru- 
mano doktrina Graikijai gelbėti, 
vadinamas sovietų “sulaikymas” 
ir net Korėjos karo pamoka įsi
bėgėjimo iš esmės nepakeitė. Ne
turėjimas ryškių principų ir pa
mynimas anksčiau skelbtųjų, pvz. 
pavergtųjų tautų laisvinimo, iš
ugdė nepasitikėjimą net tarp 
JAV draugų. Jų ramsčiais lieka 
tik samdiniai. '

Minėtame savaitraštyje pagrįs
tai priekaištauja amerikietis, už
sienio politikos žinovas: “JAV 
neturi užsienio politikos gairių ir 

■'eikiant be gairių 
“;ri<dų šūvių šra

jaučiasi aptartų tikslųt 
pašauti ir filosofinių pog:

jos lėktuvus. Indonezijos prezi- tai skaidosi į visas šalis. Senųjų

no ko jis iš tikrųjų nori Afriko
je.”

Dar aštriau puolamas užsienio 
politikos vykdymas. Prez. John- 
sonas elgiasi panašiai, kaip ir bu
vęs prez. Eisenhoweris. Jis, iš
klausęs vienos ir kitos pusės sam
protavimų, daro sprendimą. Prez. 
Johnsonaš pasižymįs “kūrybingu 
neveiklumu’, kuris reiškia mažą 
rūpestį ar visišką nesirūpinimą 
užsienio politika. Dean Rusk pri
tariąs prezidento nuomonei, kad 
problemos savaime išsispren- 
džiančios.

Valstybės sekretorius — apsi
švietęs ir nusimanąs, tačiau jis 
nepajėgiąs valdyti politinės maši
nos. Politinius sprendimus žinąs 
prezidentas, bet ne jo pavaldiniai.

Krašto apsaugos sekretorius 
Robert McNamara savo įtaka se
kąs po valsybės sekr. Jo kaikurie 
žygiai gynybos srityje sukėlė ne
mažų painiavų valstybės departa
mentui.

Dideliu svoriu naudojasi ir pre
zidento patarėjas McGeorge Bun
dy, kuriam-grįžus iš pietinio Viet
namo įvyko atkirčiai šiauriniame 
Vietname, sukėlę nepaprastas 
painiavas JAV užsienio politiko
je-

Kitas stebėtojas savaitraštyje 
nurodo, kad užsienio politikos ko
šę maišo daugelis šaukštų. Spren
dimai daromi pavėluotai. Jo ma
nymu: “JAV neturi vienos sude
rintos užsienio politikos, bet 100 
politikų, kurios sukirptos kiek
vienam atvejui. Nūnai vyrauja 
dar didesnis chaosas, kaip Eisen- 
howerio valdymo metais. Valsty
bės saugumo taryba neteko savo 
įtakos ir tapo popieriaus gabalu. 
Ne taryba, bet prezidentas imasi 
spręsti klausimus Vietname, Kon
ge ar nusistatyti santykius su Ki
nija ar Kuba. Vietnamo karo at
veju prezidentas sėdėjo ant tvo
ros ir nesistengė giliau perprasti 
klausimų visumos. Jis padarė 
sprendimą atsikirsti Tonkino 
įlankoje ar bombarduoti Vietkon- 
go įsitvirtinimus.”,

* Tai buvę jo šokinėjimai per 
tvorą. Jo išdavos žinomos.

Nesibaigiančios vasaros saloje
Dar lėktuvui nenusileidus, žvel

giant žemyn pro langą, matyti

JONĄ VAŠKEVIČIŲ IR JO ŠEIMĄ, 
' Lietuvoj mirus jo Mamytei, 

nuoširdžiai užjaučia —
r i

Prisikėlimo parapijos choras

RYTŲ EUROPOS ATEITIS
KAIP JĄ ĮSIVAIZDUOJA PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS 

DE GAULLE

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI ♦ ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas Į namus pristatymas.

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

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

aki verianti saulės apšviesta žalu- taJP Pat įtinkamos moterys,
* oi • x i x nesančios ant gaivu užsidėjusios

ma. Skaistus, gyvas, alsuojąs tro-, įvairius nešulius. Net keista — 
pikinių krūmų ir gėlių žydėjimo eina į šalis besidairydamos, o ant 
margumas ir net juodas lapų ža- galvos užtupdytas didžiausias Ty
lumas. Kiekviename medelyje ar šulys, atrodo, kaip priaugęs prie 
krūme alsuoja nesibaigianti vasa-! galvos. Rankose beveik niekad 
ra. Juk dabar , pats augimo ir žy-( nieko nesineša — vis ant galvos 
dėjimo sezonas, nes lapkričio -'užsidėjusios. Kelias vingiuoja kar- 
gruodžio mėnesiais daugiausia iš-'tais labai aštriais posūkiais ,o šo- 
knnta drėgmės, o jau sausio mė- feris net nesulėtina greičio tik 
nesyje prasideda sausas laikotar- signalą paduoda, kad pėstieji pa
pis. Pirmas Įspūdis ir pasilieka — sitrauktu i šąli. Sutinkame ir asi- 
žaliuojančios ir žydinčios salos.! liukais bevažiuojančių. Juo toliau 
O juk dar mokyklos suole besė- važiuojam nuo aerodromo artyn 
dint nesyki svajota apie tuos sau- i prie viešbučio, juo vietovės daro- 
lėtus, tolimus kraštus, kurie vadi- Si kalvotesnės. Pasirodo, kur vieš
nami Karibų jūros salomis arba,būtis stovi, pakiluma nuo.jūros 
Britų West Indies. Todėl ir iš lėk- lygio yra apie 1000 pėdų, 
tuvo išlipus bevažiuojant taksiu i 
viešbutį, kuris yra apie 12 mylių 
nuo aerodromo, akys nespėja gau
dyti prabėgančių vaizdų. Keliai 
gana siauri, bet asfaltuoti. Pake
lėse cukrinių nendrių laukai kaip 
miškas stiebiasi į dangų savo ža
lumu ir augštumu lenktyniauda- 
mos. žemė čia seniai išnaudota ir 
kiekviena pėda užimta, dirbama. 
Paviršius šiek tiek kalvotas, pake
lėse maži kaimeliai, atskiri ūkiai 
ir, kiek akis aprėpia, cukrinių 
nendrių laukai. O nendrės iki 12 
pėdu augščio! Kaip vietiniai sako, 
didžiausios cukrinės nendrės už
auga tiktai Barbados saloje. Ir ga
lima tuo tikėti; nes nemačiau to
kio nendrių miško nei Trinidado, 
Martinikos ar Antigvos salose.
KEISTOS MOTERYS

Pati Barbados sala yra nedide
lė — 21 mylios ilgio ir 14 mylių 
pločio, bet užtat turi daug gražių 
paplūdimių, prie kurių išsistatę 
įvairaus dydžio viešbučiai. Nuo 
Niujorko iki Barbados salos yra 
2.0(H) mylių. Sala tankiai apgy
vendinta — turi apie 232.000 gy
ventojų, iš kurių sostinėj Bridge
town gyvena apie 12.000 žmonių. 
Gyventojai daugiausia negrai, tik 
maža dalelė yra baltųjų. Oficiali 
kalba yra anglų ir nepaprastai 
viskas gerbiama, kas yra angliško 
ar surišta su britų karališka šei
ma. Pinigai British West Indies 
— doleriai arba sutrumpintai 
Bee Wee ar kurių gauna
ma už viena amerikonišką dole
rį 1.68 Bee Wee.

Bevažiuojant į viešbutį pakelė
se matyti dirbančios moterys, ke-

nešančios ant galvų užsidėjusios

SUTINKAME KANADIEČIUS
Pasiekiam Batsheba miestuką, 

tiksliau kaimeli, kuriame randa
me Edgewater viešbutį. Visame 
viešbutyje randame tik porą tu
ristų iš Kanados, Otavos. Net nu
džiunga mus pamatę, sako, bus 
linksmiau, nes jau visa savaitė 
kaip vieni tegyvena. Mat, tikrasis 
turistų sezonas prasideda tik nuo 
gruodžio 15 d., o tada ir kainos 
viešbutyje padvigubėja, tad no
rint taupiau pagyventi, reikia 
prieš sezoną atvažiuoti. Viešbutis 
gražus, moderniškai Įrengtas, su 
visais patogumai, didžiulis mau
dymosi baseinas, kurį tučtuojau 
išbandome. Gražus vaizdas į jū
ros pakrantę, didžiulės koralinės 
kilmės uolos, daužomos nerims
tančios jūros. Ten jau nebandyk 
eiti, maudytis — pavojinga. Bet 
kiek tolėliau nusileidus žemyn pa
krante, puikus palūdimys, kur 
gali smagiai be pavojaus maudy
tis. O saulutė kaitina taip vis apie 
80 laipsnių F, net ir vakarui at
slinkus nesinori eiti iš vandens, 
tačiau vakarienės metu jau praal
kęs skubi prie stalo. Vakarienė 
čia vadinama pietumis ir yra la
bai oficiali: reikia būti apsiren
gusiam su švarku ir kaklaraiščiu. 
Užtrunka gana ilgai, nes valgiai 
atnešami vis su pertraukomis, 
tad tenka gerokai paprakaituoti, 
nors vadinamas ‘trade wind” ga
na smagiai traukia per atdarus 
langus.
ŽVEJAI IR MOKINIAI

Grįžus Į kambarį jūros šniokš
timas greit užliūliuoja miegui, bet

Vis daugiau ir daugiau sateliti
nių R. Europos valstybių parei
gūnų lankosi Prancūzijoje: Čeko
slovakijos, Bulgarijos, Rumunijos 
ir Lenkijos atstovai priimami su 
didžiausiomis iškilmėmis Paryžiu
je. Ar galima De Gaulle už tai 
smerkti pataikavimu komuniz
mui? Spaudos konferencijoje 
1959 m. jis pareiškė: „ .. komu
nistinis režimas, nors ir įvestas 
Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Rumu
nijoj, Bulgarijoj, Albanijoj, Ju
goslavijoj ir R. Vokietijoj, neturi 
visų tų kraštų gyventojų simpati
jų. Nėra jokios abejonės, jeigu 
tie kraštai galėtų laisvai balsuoti, 
atmestų dabartinį režimą milžiniš
ka dauguma”.

Ideologija —
mažareikšmis dalykas
Komunistinė ideologija, pasak 

De Gaulle neturi didelės reikš
mės. Ji esanti primesta jėgos pa
galba ir nieko bendro neturi su 
tų kraštų tikrais troškimais. R. 
Europos valstybės priklauso Eu
ropai ir De Gaulle mano, kad tik 
Prancūzija gali pradėti tą susiar
tinimą, kuris sukurtų vieningą 
Europą. Tik Prancūzija šiuo me
tu galinti užpildyti spragą tarp 
Rytų ir Vakarų. De Gaulle yra 
realistas ir nenori laukti, kol ko
munizmas pranyks nuo žemės pa
viršiaus. Ar režimas vadina save 
komunistiniu, ar populiariu, jam 
nieko nereiškia. Jis kreipia dė
mesį tik į tai, kaip tų kraštų žmo
nės į tą režimą reaguoja.

De Gaule kreipimasis į Rytų 
Europą yra toks: jei norite nepri
klausomybės, norite nepamiršti 
savo istorijos, norite puoselėti sa
vo kultūrą ir tradicijas, kreipki- 
tės'į Prancūziją. Europa, DeGaul- 
le nuomone, turėtų būti ne prara
dusių tautiškumą Europos valsty
bių sąjunga, bet visų valstybių 
konfederacija su savo tautiniais 
atspalviais.

Vienoje savo spaudos konferen
cijų de Gaulle pareiškė: “Prancū
zija tiki, kad moderniosios civili
zacijos ateitis glūdi tarpusavio su
pratime, paskui bendradarbiavi
me tarp tautų, kurios kūrė ir te
bekuria civilizaciją, ją paskleidė 
pasaulyje ir tebeskleidžia, o ypač 
Europos tautų bendradarbiavi
me”. Prancūzijos uždavinys esąs 
bus pasiekta Europos tautų pu
siausvyra, įgalinanti atsispirti Ry
tams.

Pokarinis laikotarpis 
pasibaigė
De Gaulle manymu, pokarinė 

era yra pasibaigusi Vakaruose ir 
yra atėjęs laikas jai pasibaigti Ry-

rytą gana anksti atsibundi ir jau
tiesi labai budrus. Saulei tekant 
išeinu pasivaikščioti pajūriu. Iš 
Batsheba žvejų kaimelio vienas 
po kito šokinėdami per bangas iš
plaukia žvejai savo mažuose lai
veliuose rytmetinei žūklei. Laive
lių visa eilė nusidriekia į jūros 
tolumą, kol pranyksta iš akių. Vė
liau jau prieš pat pietus tokia pat 
rikiuote vienas po kito grįžta at
gal. Jūros pakraščiuose isibridę 
juodukai gaudo krabus ir dedasi 
i maišus. Pakrante vingiuojančiu 
keliu paeinu gerą mylią, kol vai
kai pasipila mokyklų link. Moki
niai, nuo mažiausių, visi unifor
muoti, gražiai ir švariai atrodo, 
nors daugelis basi. Į švietimą čia 
kreipiamas didelis dėmesys^ viso
je saloje yra apie 120 pradžios 
mokyklų ir 15 gimnazijų, kuriose 
mokslas yra nemokamas. Taip 
pat čia dar yra apie 10 privačių 
gimnazijų, kuriose tenka už moks
lią mokėti.
AUTOBUSU Į SOSTINĘ

Bevaikščiodamas pamatau at
važiuojantį ir sustojantį autobusą. 
Prieinu pasiklausti kur važiuoja
ma ir kokiomis valandomis. Man 
rūpi nuvažiuoti į Bridgetown, sa
los sostinę, kuri nuo viešbučio yra 
apie 10 mylių. Taksi samdyti ga
na brangu, ©autobusas labai pi-, _ - - • - - , . • v.-
gus. Iš viešbučio taksi kainuoja Fam,namas rael?sas lr ron?aa- K1' 
apie 10 Bee Wee doleriu, o tas tos1.Pr™°"“.lr “ra-. ls?k3™ 

oc molio išdirbinius bei visokias iš 
šiaudų pintas skrybėles ir pinti
nes. Na, žinoma ir turizmas, ku
ris salai atneša nemažai pajamų, 
nes turistų skačius kas metai di
dėja. Turistus aptarnauja apie 40 
viešbučių išsimėčiusių per visą 
salą. Mat, kas nori ramios aplin
kumos, saulės, tyro oro, puikių 
jūros paplūdimių ir tikro poilsio 
čia pilnai tą atras. Nes gyveni
mas čia eina lėtu tempu, be dide
lio skubėjimo, negausus autoveži- 
mių judėjimas, nėra ir erzinančio 
miestų triukšmo. Patarnavimas 
ir respektas baltiesiems yra, bet 
he jokios vergiškumo ar baimės 
žymės.

Juo arčiau privažiuojame prie 
Bridge town, juo autobusas pilnė
ja žmonėmis, bet konduktorius 
vis dar pajėgia visus sutalpinti. 
Mus, du baltuosius, net perdaug 
ir nesuspaudžia, leisdamas gana 
patogiai sėdėti ir laikas nuo lai
ko įdomesnes vietas filme įam
žinti. Bus daugiau.

šalia sėdinčiam juodukui beaiški
nant pravažiuojančias vietoves. 
Maži kaimeliai, bažnytėlės, krau
tuvėlės pakelėse ir šimtai vaikų 
dar vis beskubančių į mokyklas. 
Matosi daug lūšnų ir paprastų na
melių, bet taip pat ir masyvių pa
statų* Kur-ne-kur pravažiuojam 
cukraus fabrikus, kur cukrinės 
nendrės malamos ir perdirbamos 
į cukrų. Dabar šie fabrikai stovi 
be darbo, nes naujas derlius bus 
kertamas tik sausio-vasario mėne
siais. Pagrindinė pramonės šaka 
yra cukrus, kurio pagaminama 
kaikuriais metais iki 200.000 to- 

I nu. Taip pat iš cukrinių nendrių ' • M • ♦ •

tuose. Prancūzija esanti pilnai įsi
tikinusi, kad santykiai tarp Rytų 
ir Vakarų visiškai pasikeis, pats 
gyvenimas juos pakeis. Ir jei to
kia diena ateis, Prancūzija pasiū
lys konkrečius planus Europos 
taikai bei pusiausvyrai išlaikyti. 
Jo nuomone, totalistinis komunis
tų režimas evoliucijos keliu kei
čiasi, ir todėl iš anksto turinti bu
ri paruošta dirva Vakaruose, kad 
satelitinės valstybės viena po ki
tos galėtų gauti visokeriopą para
mą.

Rumunijos pavyzdys patvirtino 
De Gaulle galvoseną. Jeigu ji, ne
atsižvelgdama į Maskvą, užmezgė 
ryšius su Prancūzija, tai kodėl to 
negali padalyti kitos satelitinės 
valstybės, čia tik pradžia.

Dar prieš Rumunijos santykių 
užmezgimą su Prancūzija Pary
žius jau rodė labai didelų dėmesį 
Rytams. Buvo pasikeista diploma
tais su Vengrija, Bulgarija, atida
rytos ambasados Lenkijoje ir Če
koslovakijoje. Jau nuo 1960 m. 
pradėtos pasirašinėti įvairios pre
kybos sutartys ir šiuo metu be
veik su visomis satelitinėmis vals
tybėmis Prancūzija palaiko glau
džius ekonominius ir diplomati
nius ryšius.

Kas svarbiausia, kad Maskva 
dėl to laikėsi gana pasyviai, kol 
pagaliau 1964 m. spalio mėn. pa
reiškė norą užmegzti su Prancūzi
ja glaudesnius ekonominius ry
šius. Pasirašyta 5 m. prekybos su
tartis.

Skirtumai ir
santykiai su J. A. V.
Visa JAV spauda De Gaulle 

smerkia. De Gaulle į tai nekreipia 
dėmesio. Apie JAV jis yra pasa
kęs: “Mus jungia tradicijos, kul
tūra, politinė ir religinė laisvė. Iš 
Vakarų vienybės JAV negali būti 
išskirtos”. Kur tada skirtumai? 
Pagrindinis skirtumas yra tas, 
kad JAV nori matyti kitokią Eu
ropos tautų sąjungą, negu De 
Gaulle. Amerikiečiam Europa tu
rėtų būti S Ik JAV. De Gaule no
ri matyti Europą didelę, vieningą, 
bet nenutautintą. Jo Europa, kaip 
jis dažnai išsireiškė, turėtų siekti 
net iki Karpatų, turėtų būti ne
priklausoma, didelė jėga, ne
kontroliuojama nei Vašingtono, 
nei Maskvos, žinoma, tokios Eu
ropos nenori nei Maskva, nei Va
šingtonas. JAV nori sukurti stip
rią Europą išskiriant satelitines 
valstybes. De Gaulle nuomone, ir 
Lenkija ir Vengrija yra Europos 
širdyje, lygiai kaip Italija, ar 
Prancūzija.

Ar de Gaulle atsieks savo tiks
lą, sunku pasakyti. Jis pats pabrė
žia, kad tai gali užimti daug laiko. 
Jo dabartinė politika betgi yra ve
dama ta linkme, kad neleistų susi
kristalizuoti tokiai Vakarų Euro
pai, kuri neleistų Rytų Europos 
valstybėms įsijungti į “Europe 
des Patries”. — tėvynių Europa.

Visdėlto De Gaulle pažiūra į 
Rytu Europos ateiti yra miglota ir 
išreiškiama bendro pobūdžio fra
zėmis. Ji suglaustai yra nusakyta 
pareiškime 1964 m. lapkričio 22 
d. štrasburge: “Turint galvoje 
Rytų totalistinio bloko vidaus ir 
išorės evoliuciją, kurią skatina 
elementarinis spaudimas žmonių, 
trokštančių atgauti savo vertę, ir 
tautų, norinčių atgauti prarastas 
valstybines teises, — galima lauk
ti Europos susiartinimo, atran
dančio savo pusiausvyrą, spren
džiančio savo problemas ir ruo
šiančio savo plačius išteklius pa
žangai bei taikai.

Aišku, kad Lietuvos padėtis ir
gi nuo tos politinės evoliucijos 
priklausys. Juk Lietuva, nema
žiau, kaip kiti kraštai, šiuo metu 
esą komunistiniame režime, pri
klauso Vakarų Europai. V. K.pats atstumas autobusu tik 25 et. 

Sis autobusas kaip tik eina nori
ma kryptimi į Bridgetown. Tad 
skubiai grįžtu į viešbutį, paval
gom pusryčius ir 9 vai. sėdam į 
autobusą ir kartu su juodukais 
leidžiamės skersai salą į sostinę. 
Autobusas visai kitoks, negu 
mums įprasta: tiktai stogas, o šo
nai atviri, kad vėjas gaivintų, sė
dynės irgi tik paprasti suolai. Su
stoja visose pakelėse, jeigu kas 
tik ranką pakelia. Konduktorius 
juodukas sąžiningai renka kvote- 
rius ir deda į krepšį, bet jokių bi
lietukų neduoda. Nesužinojau 
kain vėliau atsiskaito ir kaip pa
tikrinama kiek keleivių vežama. 
Užpakalinės autobuso sėdynės 
skiriamos tiems, kurie su ūkio ga
miniais maišuose ir pintinėse va
žiuoją į turgų.
KAIMELIAI, BAŽNYTĖLĖS, 
KRAUTUVĖLĖS >

Įdomi kelionė vėl per salos vi
durį besižvalgant ir paslaugiam

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.
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se, bet užklaustas, ar buvo Kai-Vis budėk

t

1 Nesigėdykime savo tėvų krašto!
Tai buvo tamsūs laikai. Euro- Mes turime taip pat domėtis Pąsaull nūo Maskvos iki Buenos- 

poje vyko tautų kova, ir mažoji mūsų tėvynės pažinimu. Stenki- A Areentinoie. o musu Vil- 
Lietuva buvo jos auka. Taip at- mės įsivaizduoti pačią^ Lietuvą, 
rodė padėtis mūsų tautos istori- jos gražią gamtą, jos žmones ir 
joje prieš 47 metus.

Nežiūrint to, saujelei Lietuvos 
patrijotų pavyko prieš tuos 47 
metus įvykdyti stebuldą: Lietu
va tapo laisva ir nepriklausoma. 
Atrodė nebuvo vilties, bet štai 
Lietuvai prašvito saulė ir ji kė
lėsi iš ilgos rusų vergijos.

Šiandieną mes minime šio pri- 
. sikėlimo sukaktį. Dabar Lietuva 

yra irgi pavergta, o mes esame 
toli nuo tėvų žemės, šiandieną 
Lietuvos padėtis irgi atrodo be
viltiška, bet prisiminkime kas 
atsitiko prieš 47 metus ir tikėki
me, kad Lietuvai vėl nušvis auš
ra.

Būkime atviri sau ir kitiems: 
mes dabar nieko negalime padė
ti savo tėvynei Lietuvai tiesiogi
niu būdu, nes mūsų nedaug ir 
mes neturime kariuomenės. Bet 
negalvokime, kad mes negalime 
padėti Lietuvai kitais būdais.

Ką mes galime padaryti? Aš 
norėčiau jums priminti mūsų 
skautu ir skaučių šūki: “Vis bu
dėk!” *

Ką tai reiškia? Tai reiškia, 
kad tik tas budi, kas yra pasi
ruošęs kūniškai ir dvasiškai iš
likti savo tautos nariu.

Mes turime augti sveiki, nes 
tik sveikame kūne yra sveika 
dvasia. Ligonis nedaug gali ki
tiems padėti, todėl turime veng
ti tų dalykų, kurie kenkia mūsų 
kūno sveikatai. Lietuvai reika
lingi sveiki jos vaikai, nes tik 
jie galės tęsti kovą už Lietuvos 
laisvę.

Mes turime budėti dvasiškai. 
Visų pirma tai reiškia gerai pa
žinti raštu ir žodžiu savo tėvų 
kalbą. Kas neišmoksta savo tė
vų kalbos, tam bus labai suriku 
išlikti lietuviu ar lietuvaite, nes 
kalba yra labai svarbus ryšys su 
savo tauta. Tik kalba atidaro ke
lią į lietuvišką knygą, į plačią 
literatūrą ir aplamai į mūsų tė
vynės kultūrą.

Mes turime pažinti- mūsų tėvų 
žemės istoriją, nes ji ne tik įdo- 
irii, bet ir garbinga. Be to, ji yra 
mūsų istorija.

Ar šuo gali būti paukščiu?
Toronto moksleiviai ateitinin

kai atskirai paminėjo Vasario 
16. Organizuotai ir su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose. Po to vyko 
minėjimas Lietuvių Vaikų Na
muose. Susirinko didelis būrys 
moksleivių, tėvelių, globėjų ir 
šiaip svečių. Nors patalpos erd
vios, tačiau seselės sunkokai tal
pino visus atsilankiusius.

Minėjimą atidarė jaun. moks
leivių at-kų globėjas K. Kakne
vičius. Stud. A. Bušinskaitė 
vaizdžiai pakalbėjo apie Vasario 
16 šventę. Jos žodis buvo trum
pas, paprastas ir ypač patrauk
lus jauniesiems. Kodėl minime 
Vasario 16? — klausė ji. Ir atsa
kė, kad tai yra didžiausia mūsų 
šventė. Kas yra nepriklausomy
bė? Ji reiškia laisvę tvarkyti ne
priklausomai krašto reikalus. 
Mes turime kovoti už pavergtų
jų laisvę ir patys išlikti lietu
viais. Ypač vaizdus buvo palygi
nimas šuniuko, kuris patekęs 
tarp daugybės paukščių, sumanė 
pasidaryti paukščiu. Pasidarė 
medinius sparnus, bandė skrai
dyti, bet nesisekė. Paukščiai iš 
jo juokėsi. Panašiai būtų ir su 
mumis, jei mes gyvendami Ka- 
nadoje sumanytume tapti ang-

...

/v-

Birutė Kybartaitė. gimusi 1946 
m. vas. 5 d. Vokietijoje, baigė Lo-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

‘ B. Naujalis, Ps.DJlJtf.NTt
■

Ramunė Milerytė, gimusi Vokieti
joje 1946 m. vas. 14 d., baigė Ka- rett0 gįmna2jją Hamiltone,-Ont., 
tedros g-ją Hamiltone, Ont., ir pradėjo studijuoti McMaster un- 
te humanitarinius mokslus. te pagalb. mediciną (nursing).

SILVER BELL FURNITURE CO.
4 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. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •

Diplomatas apie Lietuvos šventąjį
ŠVENTOJO KAZIMIERO ŠVENTĖS PROGAVlIftlO OklClClll|OS^ K H 4 -1 nfr ♦ Dr. P. Mačiulis ...J Kartais žmogus apsilanko to- _________ mimai, yra tik propag

Ūmiausiose vietose bei kraštuo- Nes negi galinti tokia maž

jos kančias. Tai darydami mes 
nukalsime ryšį, kurio niekas ne
nutrauks.

Draugaukime su lietuviais ir 
lietuvaitėmis, nes mes esame iš 
to paties kamieno.

Bet svarbiausia, neapleiskime 
lietuviškos mokyklos, stovyklų 
ir kitų lietuviškų organizacijų. 
Jei mes neitume į lietuvišką mo
kyklą, nedalyvautume lietuviš
kose organizacijose, nevažiuotu
me į vasaros stovyklas, neturė
tume gerų draugų ir draugių, 
kuriuos dabar turime, nes nebū
tume jų niekad pažinę. Kiek 
gražių dainų, kurias dabar dai
nuojam, nebūtume niekuomet 
išmokę.

Gerbkime kiekvieną lietuvį ir 
lietuvę, nes jie yra tas ratas, ku
ris sudaro Lietuvos išlaisvinimo 
pagrindą. Lietuvai kiekvienas iš 
mūsų yra brangus ir reikalingas. 
Mūsų tiek nedaug, o darbas toks 
didelis ir sunkus. Neretinkime 
savo eilių, nes nusikalsime savo 
tėvų žemei.

Lietuvos laisvinimo darbe rei
kalingi išlavinti žmonės, tad sie
kime mokslo, nes moksle glūdi 
jėga bei Įtaka. Nemeskime mo
kyklos peranksti, bet eikime 
augštesnio mokslo keliu.

Įsigykime profesijas, nes rei
kia žmonių, kurie garsintų Lie
tuvos vardą. Mums reikia meni
ninkų, rašytojų, žurnalistų ir ki
tų, kurie sugebėtų perduoti lie
tuvišką kultūrą pasauliui.

Nesigėdykime savo tėvų kraš
to, nes toks elgesys tik parodo 
žmogaus menkystę. Mes . galime 
ir turime būti lojalūs Kanados 
piliečiai, bet tai nereiškia, kad 
mes turime atsižadėti savo pra
eities. Niekas negerbia to, kas 
savo plunksnas dažnai keičia, ir 
tik žiūri savo siauros naudos. 
Tad svarbiausia būkime garbin
gi, garbingi Kanadai ir Lietu
vai, o tada tikrai ateis diena, ka
da reikiamą valandą mes galė
sime pasakyti • savo-’ sąžinei: - aš 
dariau viską, ką galėjau, aš nie
ko neap vyliau, aš visada budė
jau! Vita Balčiūnaitė

Eilėraštį “Lietuva” padekla
mavo jaunutės at-kės: L. Smols- 
kytė, L. Vaitiekūnaitė, N. čiži- 
kaitė ir S. Černiauskaitė. Ginta- 
rių ir Vaidilučių būrelių jaunes
nės at-kės inscenizavo Lietuvos 
kovas už laisvę, paskelbdamos 
nepriklausomybę. Programą pa
įvairino K. Mardosaitės piano 
solo ir G. Dalindos eilėraštis. 
Jaunutės ateitininkės pavaizda
vo paukštelio skundą, toliau se
kė montažas ‘Tėvynė”. Šventinę 
nuotaiką praskaidrino E. Krikš
čiūno piano .solo — Brahmso 
‘Lopšinė”. Pagaliau buvo pa
gerbti partizanai. . Dainavo ir 
deklamavo: R. ir V. Kaknevičiai, 
R. Rovas, G. Stankutė ir R. Un- 
derytė. V. Kolyčius, moksleivių 
at-kų globėjas, padėkojo sese
lėms, programos dalyviams, A. 
Bušinskaitei ir V. Anskytei, ku
ri paruošė jaunuosius scenai. 
Ateitininkų tėvų komiteto rū
pesčiu visi dalyviai buvo skaniai 
pavaišinti. Visi susirinkusieji 
pasijuto tikrai šventiškai ir lie
tuviškai, lyg vienos didelės šei
mos nariai. Pagarba ir padėka 
globėjams, kurie skiepija jaunų
jų at-kų lietuviškumą tokiais vy
kusiais minėjimais. S. D. 

kad nebuvo. Su manim panašiai 
atsitiko. Dar nė pusamžio neiš
gyvenęs jau buvau “išmaišęs”

Aires Argentinoje, o mūsų Vil
niaus iki 1939 m. vasaros nebu
vau matęs.

Pasitaikė kartą būti Vilniuje 
tarnybiniais reikalais 1940 m. 
kovo 4, šv. Kazimiero dieną. 
Stabterėjau Vilniaus katedroje 
pasiklausyti katedros prelato pa
mokslo apie Lietuvos Globėją 
šventąjį Kazimierą.

Tuo metu Vilnius buvo bolše
vikų perleistas mums administ
ruoti, nors tas perleidimas ne
buvo toks, kokio mes norėjom. 
Miesto ir žmonių apsaugai mes 
atkėlėm iš Kauno pakankamą 
skaičių vidaus apsaugos parei
gūnų, ištisais traukiniais buvo
me privežę maisto produktų, ka
dangi rugsėjo pradžioje miestą 
užėmę bolševikai tenai buvusius 
maisto likučius po lenkų kariuo
menės pasitraukimo smarkiai iš
grobstė.

Toronto moksleivės ateitininkės išpildo montažą „Tėvynė” Vasario 
16 minėjime

Torontiečiai diskutuoja
Musu lietuviškumas

Lituanistiniame Toronto stu
dentų seminaile buvo nagrinėta 
tema “Kaip studentai gali prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo?” 
Diskusijose dalyvavo studentai 
iš vienos pusės, visuomenės vei
kėjai — iš kitos. Iš pastarųjų 
dalyvavo: A. Rinkūnas. kaip ve
dėjas, E. Krikščiūnienė, O. Gai- 
liūnaitė, G. Balčiūnas, L. Tamo
šauskas, J. Karka. Vvt. Aušro- 
tas.

Stud. V. Tamulaitytei pasiū
lius, buvo išryškinta lietuvybės 
sąvoka, reikalas neatitrūkti 
tremtyje nuo savo tautos ka
mieno ir padėti tautai atgauti 
nepriklausomybę.

Kalbėjusieji studentai — A. 
Šileika, V. Tamulaitytė, V. Ric
kevičius, K. Batūra, R. Stirbys, 
R. Karka, G. Rinkūnaitė, T. Gu
revičius, St. Šalkauskis, H. Ste
ponaitis priėjo išvados, kad liet, 
studentai negali atitrūkti trem
tyje nuo savo bendruomenės, 
nes čia toks kraštas, kad visos 
tautybės turi savo grupes ir jo
se veikdamos kartu dirba Kana
dos gerovei. Gi palaikymas savo 
tautos kamieno yra būtinas. 
Kaip vienas išsireiškė, gimei 
lietuviu, tai negali mirti anglu 
ar čigonu. Išryškinta, kad Į 
tuos, kurie atsižada savo tauty
bės, suanglina pavardes, net ir 
kanadiečiai kreivai žiūri. Stu
dentai turi pirmoj eilėj veikti

Dalyvavome šventėje
darni privalome švęsti Vasario 
16-tąją. Ateitininkiškasis jauni
mas nuoširdžiai dėkingas sen
draugiui A. Mikalauskui už šią 
gražią kalbą. Po jos sekė meni
nė programa, kurią išpildė jau
nesnieji ateitininkai, vad. globė
jos E. Gudinskienės. Susirinki
mas baigtas ateitininkų himnu. 
Po susirinkimo jaunučiai ir jau
nesnieji moksleiviai žaidė ir 
dainavo. J. P. ’

Hamiltono moksleiviai ateiti
ninkai bendrame susirinkime 
paminėjo Vasario 16-tąją. Kuo
pos pirm. E. Bugailiškis atidary
damas susirinkimą apibūdino šio 
susirinkimo reikšmę ir pakvietė 
kalbėti ateitininką sendraugi A. 
Mikalauską. Kalbėtojas labai 
aiškiai ir jaunimui suprantamu 
žodžiu išaiškino šios šventės 
prasmę ir kodėl mes čia gyven-

Lietuvos vyriausybė buvo pa
dariusi dar vieną neeilinį žmo
niškumo mostą, trumpu laiku 
sukeldama “Vilniaus paskolą” 
50-ties milijonų litų apimtyje. 
Vilniaus miesto ir krašto žmonės 
galėjo beverčius lenkų zlotus 
banke pasikeisti į litus santykiu 
1 zlotas — 1 litas. Ar buvo ir 
kokiame kitame krašte panašus 
atsitikimas istorijoje, tektų labai 
pasukti galvą. Mūsų tuomet gy
ventu metu bolševikai, užgrobę 
svetimus kraštus, bruko savo 
beverčius pinigus — 90 kapeikų 
už 1 litą, o vokiečiai 1941 m. oku
pavę Lietuvą, savo markei nusta
tė 10 rublių kursą.

Lietuviai su Vilniaus miesto 
ir krašto žmonėmis pasielgė ne 
kaip kokie užgrobikai, bet kaip 
tikri to krašto šeimininkai.

Pirmomis lietuvių administra
cijos dienomis Vilniaus lenkai 
nenorėjo tikėti savo akimis ir 
kitiems viešai pasakodavo, kad 
visas čia atvežtas iš Kauno mais
tas, kaip miltai, cukrus, įvairūs 
pieno produktai ir “Maisto” ga- 

savo lietuviškose organizacijose.
Senesnieji ’siūlė studentams 

dėtis prie bendrų liet, organiza
cijų. Dauguma studentų pasisa
kė prieš liet, politines partijas, 
nes seniai nesutaria, kovoja dėl 
pirmavimo, vadovavimo.

Buvo pasiūlyta studentams 
dėtis prie aktyvios veiklos Liet. 
Bendruomenėje. Dalis studentų 
pareiškė, kad apie ją mažai ži
ną. Kiti išsireiškė, kad ir liet, 
kalbos trūktų. Aplamai, studen
tai priėjo išvados, kad studentų 
dalyvavimas senųjų organizaci
jose nebūtinas, jiems trūkstą 
laiko ir pakanka būti aktyviems 
savo organizacijose — L. Stud. 
Sąjungoj, skautuose, ateitinin
kuose.

Pabaigoje studentai iškėlė rei
kalą turėti studentų namus uni
versiteto rajone, prašė pagalbos 
iš senųjų. Vyresniųjų jiem buvo 
priminta, kad patys studentai 
šiuo reikalu daugiau iniciatyvos 
parodytų.

Seminaro laikas pasibaigė, 
nors daug klausimų liko neiš
nagrinėta. Svečiai buvo pavai
šinti kavute. Studentai pasiliko 
savo būstinėje ir tęsė diskusijas 
iki vidurnakčio. Mano nuomone, 
į tokius įdomius pobūvius turė
tu ateiti XIII klasės mokiniai ir 
visi 78 liet, studentai, kurie da
bar studijuoja Toronto universi
tete. mokytojų kolegijoj ir kt. 
augštosiose mokyklose. J. K. 

miniai, yra tik propagandai. 
Nes negi galinti tokia maža Lie
tuva turėti tiek apsčiai visų tų' 
gėrybių. Turintys daugiau pini
go sviesto pirkdavosi nebe kilo
gramais, bet ištisomis statinaitė
mis, kuriomis ‘Pienocentras” 
eksportuodavo mūsų sviestą į už
sienio kraštus. Nevienas nusi
pirkęs užkasdavo “juodai die
nai”. ...

Joks badas tuomet Lietuvoje 
negrėse, bet ant visų galvų ky
bojo, kaip Damoklo kardas, bol
ševikų įvestos įgulos, pasklaidy
tos po visą kraštą. Tačiau ir tuo
met lenkai nepanoro prasitrinti 
akių ir pasidairyti aplinkui, kad 
lietuviai atėjo į Vilnių ne nau
jos vergijos užkrauti, bet bent 
tiek apsaugoti, -kiek tuo metu 
buvo galima.

Kas dar tebepamena anuos 
laikus, žino, kad Lietuvos vy
riausybė nesikėlė staiga iš Kau
no į Vilnių, paskirdama savo 
įgaliotinį gubernatoriaus teisė
mis buv. min. pirm, pavaduoto
ją ir Nepriklausomybės akto 
signatarą Kazimierą Bizauską. 
Nors jis turėjo plačius įgalioji
mus, bet jam dažnai tekdavo pa
siklausti tuo ar kitu skubiu 
klausimu vyriausybės nuomo
nės. Šias eilutes rašančiam kaip 
tik tekdavo Vilniun vykti vyriau
sybės kurjeriu.

Kaip anksčiau minėjau, iš
klausiau katedroje pamokslą 
apie mūsų šventąjį karalaitį. Ir 
kaip šiandie mano ausyse tebe
skamba ano lenko prelato ma
jestotiškai atpasakota mūsų 
šventojo žemiškoji biografija, 
kurioje betgi anei žodžio nebuvo 
pasakyta, kad šv. Kazimieras bū
tų ką savo kilmės atžvilgiu turė
jęs bendro su lietuviškuoju 
krauju... Jis buvęs austrų 
(Habsburgų) kilmės princesės ir 
lenkų karaliaus sūnus ... Kas 
drįs sakyti, kad anas prelatas 
katedroje viešai netiesą sakė?! 
Juk tiesa, kad šv. Kazimiero mo
tina buvo nelietuvių kilmės, o 
jo tėvas lietuvis tuo metu, kai 
karalaitis gimė, buvo kartu ir 
Lenkijos karalius. Kad tas kara
lius buvo mūsų Jogailos palikuo
nis, kad jame tebesruveno ryš
kus lietuvio kraujas, kad Katali
kų Bažnyčia, pripažinusi kara
laitį šventuoju, paskyrė jį Lie
tuvos Globėju ir jaunimo saugo
toju, — apie tai Vilniaus kapitu
los augštašis dignitorius nė vie
nu žodžiu neprasitarė!

R. W. P. Scott ir rektorius M. G. 
Ross, York universiteto Toronte 
vadovai, kurie kreipėsi i miesto 
įvairias tautines grupes kviesda- ne pagal religijas, kaip tai yra To
mi susidomėti naujuoju universi- ronto un-te, bet pagal dalykus, 
tetų. Jau dabar veikia humanitarinių

Paskaita, deklamacijos, dainos
Vasario 16 proga vyr. skyrių 

Hamiltono šeštad. mokyklos 
mokiniai susirinkome i vieną 
vietą ir čia IX skyriaus mokinys 
P. Bulionis pravedė nepriklau
somybės minėjimą. Pirmiausia 
tarė žodi mūsų mylimas ir ger
biamas vedėjas J. Mikšys. Jis, 
žinodamas mūsų supratimą, ne
davė sunkios paskaitos, bet tik 
suprantamais žodžiais paaiškino 
nepriklausomybės reikmę. Jis iš
kėlė ne tik istorinę ir politinę 
reikšmę, bet ir nurodė kaip bu
vo svarbi nepriklausomybė Lie
tuvos gyventojams. Visi lietu
viai po virš šimto metų rusų 
priespaudos atgavo taip bran
gią laisvę. Baigėsi rusiškoji ir 
vokiškoji tironija. Lietuvos lais
vės žiburys suliepsnojo lietuvių 
širdyse, jų šiaudinėse pastogė^ 
se, kryžkelėse ir tolimiausiuose 
Lietuvos kampeliuose. Toliau 
vedėjas priminė, kad mes taip 
pat turime pasekti jų pavyzdžiu
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Toronto šv. Jono Kr. moksleivių ateitininkų būrelio nariai atlieka 
montažą “Prisiminimas kovotojų už laisvę” S. Dabkus

Montrealiečiai diskutuoja

Jaunimas konformizmo smalkėse
Nors lituanistinio seminaro 

pasirinkta tema buvo “Drauga
vimas, poravimasis ir mišrios ve
dybos”, dalyvių pasisakymai 
greitai iškėlė konformizmo (va
dinamojo “social adjustment”) 
problemą, šio kontinento žmo
nių įsitikinimu, visuomeniškai 
brandus žmogus yra tas, kuris 
nesiliauja taikęsis prie kitų.

Išeities tašku buvo flirto ri
tualas. Kilo klausimas, ar jo 
nuostatai yra jaunimui primeta
mi iš viršaus, ir jei taip, kurių 
socialinių sluogsnių? Neprieita 
vienos nuomonės. Vieni manė, 
kad tie nuostatai eina iš vyres
niųjų, kiti — kad tai pramonės 
bei verslo žmonių padaras. Visi 
betgi pripažino, kad spaudimas 
į konformizmą — prisitaikymą 
prie tam tikrų papročių yra. Bu
vo konstatuota, kad “bytnikai” 
yra absurdiškiausio konformiz
mo atstovai.

Į poravimąsi (going steady) 
pažvelgta kaip į piniginiu at
žvilgiu pragaištingą reikalą. 
Daugumos nuomone (mergaičių 
šiame susirinkime buvo mažiau), 
jį skatinančios merginos, nes tai 
jom užtikrina saugumą.

Ilgokai stabtelta ties žmonų 
neribota viešpatyste šeimos gy
venime. Gal todėl sutikta su 
prielaida, kad lietuvaitės, ište
kančios už čiabuvių, dar turin
čios šiokių tokių galimybių iš
auklėti vaikus. lietuviškoj dva
sioj. Tuo tarpulietuvių vyrų, ve-

NAUJAS UNIVERSITETAS TORONTE
Metropolinis Torontas, pastarų

jų metų laikotarpyje išaugęs Į 1,5 
mil. gyventojų didmiestį, ilgą lai
ką teturėjo tik vieną universitetą 
— University of Toronto. Ne tik 
dėl gyventojų skaičiaus pačiame 
mieste, bet ir dėl didelio skai
čiaus .studentų iš kitur, įskaitant 
stipendininkus iš visų pasaulio 
kontinentų, Toronto un-tas pasi
darė permažas. Problema buvo 
bandoma spręsti sunkinant įstoji
mo reikalavimus bei atleidžiant 
studentus, neparodančius augšto 
pažangumo studijose. Tačiau tas 
nedaug tepadėjo. Toronto un-tas 
tebėra pergrūstas, o tai mažina 
akademinio darbo produktingu- 
rrią.

Šios ir eilė kitų aplinkybių pri
vedė prie antrojo universiteto To
ronte steigimo šiaurinėje miesto 
dalyje. Ten buvo nupirkta apie 
500 akrų žemės ir įsteigtas York 
University. Dabar jis pradėjo va
jų surinkti $100 mil. milžiniš
koms statyboms. Ta proga univer
siteto vadovybė suruošė taut, gru
pių spaudos atstovams priėmimą, 
kuriame pats un-to prezidentas M. 
G. Ross papasakojo apie esamą 
būklę ir numatomus planus.

York un-tas plėtojasi trimis 
kryptimis. Pagrindinėje jo šakoje, 
York Campus, kur statybai bus iš
leistos milijoninės sumos, veiks 
12 atskirų kolegijų, suskirstytų 

ir būti tvirtais lietuvybės švytu
riais. Turime prisiminti visus 
narsiuosius vyrus, kurie pralie
jo savo kraują dėl Lietuvos lais-.. 
vės. Jie kovojo ir žuvo norėda
mi, kad kraštas laisve kvėpuotų 
ir klestėtų žmonių gerovė. Šie- 
žodžiai, man rodos, visuomet 
pasiliks mūsų atmintyje.

Tolimesnę * programą išpildė 
patys mokiniai. D. Deksnytė, IX 
skyriaus mokinė, skaitė refera
tą “Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas”. Pareštytė, VIII sk. 
mokinė, deklamavo eilėraštį — 
“Stoviu aš parimus”. Antanas 
Orvidas, X skyr. mokinys, skai
tė jo paties sulietuvintą straips
nį “Skaudus atsitikimas”, o Erš- 
tikaitytė. IX skyr. mokinė, dek
lamavo dalį K. Donelaičio “Pava
sario linksmybių’. Toliau sekė 
duetas, kurį išpildė K. Giedri- 
maitė ir D. Juozapavičiūtė, VIII 
skyr. mokinės. M. Grinius dekla
mavo “Varpą”. Savo kūrybą 

dančių svetimtautes, atveju ši 
galimybė mažiau reali.

Mišrių vedybų (socialine, rasi
ne, tautine, religine prąsme) 
problema buvo paliesta išimti
nai iš konfesinio taško”— sąmo
ningai nesiskubinta jieškoti “lie
tuviškos kultūros” aptarties.

Priekaištas, kad kartais tuo
kiamasi su svetimtaučiais, nes 
gėdinamasi savo kilmės bei tau
tybės, jaunimo laikoma nepa
grįsta. Taip pat daugumas skep
tiškai kalbėjo apie įvairias pata
rimų jaunimui knygiūkštes, kaip 
“Intelligent Parents Guide To 
Teen-Agers”, “How To Be a 
Successful Teenager”, kitaip sa
kant “instant relief books”.

Sekančiam susirinkimui, ku
ris įvyks kovo 7 d. (nukniaukiant 
valandą laiko iš Kaziuko mugės 
linksmybių), -pasirinkta tema — 
‘Jaunimas Lietuvoj”. Taip pat 
nusistatyta maždaug už keturių 
savaičių pravesti diskusijas 
klausimu “Ar mūsų jaunimas 
nusiteikęs idealistiškai?” Du se
minaro dalyviai pasižadėjo pa
rašyti referatus šia tema.

Tarp kitų dienos klausimų bu
vo mesta mintis surengti viešas 
diskusijas Motinos Dienos pro
ga, drauge panagrinėti kurio 
nors visų perskaityto kūrinio 
mintis. Pareikštas pageidavimas 
suburti pastovesnį dalyvių skai
čiumi seminarą. Prisimintas 
taip pat plakato Jaunimo Die
nom konkursas. A. ž.

mokslų (arts) ir gamtos mokslų fa
kultetai. Kita šaka yra Glendon 
College. Tai rezidencinė kolegija, 
kuriama atskiruose 86 akruose, 
čia visi studentai gyvens bendra
butyje. Tai senųjų uždarų Euro
pos kolegijų tipas. Trečioji šaka, 
vadinama Atkinson College (nes 
pagrindines jos lėšas sudaro tur
tuolio Atkinson palikimas) yra va
karinė, veikianti ištisus 12 mėne
sių. Ji pritaikyta tiems, kurie die
ną dirba kitą darbą. Jau dabar ši 
kolegija, kurios raštinė yra 2275 
Bay view, turi 1,200 studentų. Ji 
duoda BA ar BSc laipsnius. Pažy
mėtina, kad į šią kolegiją tikrai
siais studentais priimami ir tie as
menys, kurie baigę gimnazijas ne 
Kanadoje ir netgi be anglų kal
bos. Tokiems daromas specialus 
egzaminas.

York un-to vadovybės sureng
tame priėmime Royal York vieš
butyje dalyvavo negausus būrys 
spaudos atstovu, ju tarpe ir “TŽ”.

A. R.

Gražiąją Sadutę šokant

“Miškas” skaitė Br. Gužaitė, IX 
skyriaus mokinė.

Baigdami minėjimą sugiedo
jome Tautos himną. Tuo metu 
ne vien tik aš, bet ir kiti galvo
jo, kaip iš tikrųjų atrodai “... 
Tu didvyrių žemė ...” ir kaip 
mes jaustumėmės gyvendami ir 
mokydamiesi tėvų žemėje.

Andrius Mikalauskas,
X skyr. mokinys, 

Hamiltono, Ont, lietuvių 
šeštad. mokykla

l
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RELIGINĖ “LAISVĖ” 
“Darbininkas” vasario 2 d. pas

kelbė laišką iš okup. Lietuvos:

rane dvi su puse valandos ir nesu
laukęs vakarienės, išėjau alkanas...” 
Po tokio komunistinio aptarnavimo,

“Mes šventes (Kalėdų) pralei- aišku- amerikietės padavėjos pana- 
šios į angelus su reaktyviniais spar-dom liūdnai dėlto, kad valdžia jų 

nepripažįsta; žmones varo dirbti, o 
kas neklauso, tai atleidžia iš darbo. 
Kunigai negali vaikų mokyti tiky
binių dalykų, arba poterių. Taura
gės rajone motinos nuvedė vaikus 
— apie 10 vaikų pirmosios Komu
nijos. Sužinojęs kolūkio pirminin
kas apskundė kunigą ir teismas nu
teisė kunigą (Pagramančio kunigą) 
dvejus metus sunkiųjų darbų kalėti 
Nors motinos stojo prieš, bet nie
kas neklauso. Puola labai ant kuni
gų, nori su jėga išnaikinti tikybą. 
Mes, motinos, labai pergyvename 
dėl vaikų, kad pragaro versmė bai
gia mūsų vaikus ryt. Brangus... 
prašau pranešk Amerikos lietuviam, 
broliam ir seserim, ir dvasios va
dam ką kenčia Lietuvos motinos ir 
kunigai.. .*

VILNIAUS SALDAINIAI
“Time” žurnalas geroką puslapių 

skaičių paskyrė Sov. Sąjungos ekono
mijai ir jos ekonomistui Libermanul 
Planavimo ir įsakų kurjoziškumui pa
vaizduoti cituojamas Vilniaus saldai
nių fabriko “Pergalė” pavyzdys. Jo 
produkcija 1964 m. siekė 5.460 tonų. 
Darbininkai aprengti baltais .apsiaus
tais ir priversti dėvėti baltas kepu
res, tačiau iš Maskvos atsiųstame įsa
kyme užmirštama priminti, kad jie 
nusiplautų rankas, nors kiekvieną ga\ 
minamą saldainį darbininkui tenka 
paliesti keturis kartus. Planuotojai, 
susižavėję baltais apsiaustais, užmir
šo žymiai svarbesnį higienos dalyką 
— rankų plovimą.

NAUJI TRAUKINIAI
Vilniaus-Kauno ruože pradėjo kur

suoti iš Vengrijos gauti keturių vago
nų dizeliniai traukiniai. 102 km nuo
tolį tarp Kauno ir Vilniaus tikimasi 
įveikti per 1 vai. 25 min.; maksimali- 
nis šių traukinių greitis — 100 km į 
valandą.

TRAKŲ PILIES ATSTATYMAS
D. šniukas, “Tiesoj” aprašydamas 

žiemojančią Trakų pilį, pateikia smul
kesnių duomenų apie jos atstatymą: 
"... 1951 m. respublikos vadovybės 
nutarimu pagal kruopščiai parengtą 
respublikinių restauracijos dirbtuvių 
projektą (autoriai B. Krūminis ir S. 
Mikulionis) visasąjunginės reikšmės 
architektūros paminklas buvo pradė
tas atstatyti. Tai buvo sudėtingas di
delio kruopštumo reikalaująs darbas. 
Žiemą ledu i salą buvo gabenamos 
statybinės medžiagos. Vasarą medžia
gas plukdė keltu. Prityrę mūrininkai 
restauratoriai P. Šimulionis, P. lako

ta, ir aš pasukau i restoraną. Žmonių vonis, Z. Markevičius stropiai krovė 
ten buvo nedaug, o padavėjos — dvi. 
Tikėjausi greitai pavalgyti. Tačiau 
apsirikau. Viena padavėja linksmino
si su savo draugų kompanija prie vie
no staliuko, kita, į nieką nekreipda
ma dėmesio, vaikštinėjo tarp staliu
kų. Išlaukęs pusantros valandos, pa
prašiau bufetininkę duoti man -skun
dų knygą, bet jos negavau. Tada iš 
karto prie manęs priėjo net dvi pada
vėjos. Priėmė užsakymą ir... užmir
šo. Aš, išbuvęs nesvetingame resto-

LEIPCIGO MUGEI
Į komunistinę Leipcigo mugę savo 

gaminius siunčia ir Lietuvos įmonės, 
nors jie, savaime suprantama, bus iš
statyti Sov. Sąjungos milžiniškame 
paviljone. Maskvos nutarimu į mugę 
siunčiami pagal archit. T. Baginsko, 
V. Beigos ir E. Gužo projektus paga
minti baldai, Kapsuko maisto pramo
nės automatų varškės fasavimo įren
gimai. Vilniaus šlifavimo staklių ir 
Vilniaus elektros skaitiklių gaminių 
pavyzdžiai ir Šiaulių ‘Vairo” dviračiai.

J. BALTUŠIO DĖMESIUI
Viešėdamas JAV J. Baltušis stebė

josi amerikiečių padavėjų paslaugu
mu. “Tiesoje” paskelbtas Telšių au
totransporto kontoros vairuotojo M. 
Mikutos laiškas, kuriame atsispindi 
komunistinės santvarkos padavėjų 
paslaugumas: “Vakare sustojau prie 
Vievio valgyklos. Ji jau buvo uždary-

plytą prie plytos. P. Šimulioniui teko 
atsakingiausias uždavinys — kloti go
tikinius skliautus. Šį darbą jis atliko 
juvelyro tikslumu...” Centrinė pilies 
dalis buvo atstatyta 1960 m. šiandien 
šis pastatas ir jame įrengtas muzėjus 
sutraukia daug lankytojų. Pernai 
pvz. pilį aplankė 100.000 turistų, o jų 
tarpe buvo ir svečių iš JAV, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Izraelio, Čilės ir kt. 
kraštų.

V. Kst.

MIRĖ PULK. KERBELIS
Vasario 19 d. Lietuvoje mirė 

pulk. Andrius Kerbelis. Jis buvo 
gimęs 1893 m. Augštaitijoj. Tik 
pradėjus kurtis Lietuvos kariuo- 
menei, tuojau stojo į jos eiles ir 
buvo pasižymėjęs nepriklausomy- 

. bės kovose, ypač lemiamuose mū- 
šiuose prieš lenkus ties Širvinto- 
mis. Vėliau ilgą laiką buvo Mari- 
jampolės miesto ir apskr. karo 
komendantu.

Pavykus išsislapstyti per pir- T L'
mą bolševikmetį,. antrą kartą už- 
einant rusams jis nesiskubino pa- 
likti kraštą, pasitikėdamas Vaka- 
rais, jog šie nepaliks tos sovietiš- 
kos pabaisos savo šone, bet apsi- 
riko. Po trejų metų slapstymosi 
buvo surastas,' gerokai kankintas 
ir ištremtas į Sibirą. Po 12 ver- lengva ilsėtis Tėvynės žemėje, iš 
govės metų, visiškai praradusiam kurios jis nenorėjo pasitraukti, 
sveikatą, pagaliau buvo leista Iš a.a. pulk. A. Kerbelio šei- 
erižti į Lietuvą. Arteriosklerozė mos, likusios Lietuvoje, tik vy- 
jau trumpino dienas, o dar prisi- riausias sūnus kompoz. Vytautas 
dėjęs plaučių uždegimas užgesi- Kerbelis su savo šeima gyvena iš- 
no šio kario gyvybę. Tebūnie jam eivijoj, Providence, R.I.

KANADOS LIETUVIU FONDO VAJUS
Po mažo atoslūgio Fondo vajus 

vėl Įėjo i normalią vagą. Gauti 
nauji įnašai iš tolimos lietuvių ko
lonijos FORT WILLIAM:
dr. E. Jasevičiūtė _____  S 100,
Agr. VI. Žemaitis_______ $ 100,
KLB Fort William apyl. __$ 100.

Fort William apylinkės Įnašas 
surinktas iš atskirų lietuvių kaip 
aukos. Dalis to Įnašo buvo anks
čiau Įmokėta. Dabar aukojo: 
Braumanas A. $16, Zujus V. $10, 
Raulickas B. $12, Galiauskas A. $

liam apyl. pirmininkė, Fondo Įga
liotinė, o taippat kitų lietuviškų 
reikalų judintoja. Per ją šie Įna
šai gauti ir, manome, nepaskuti
niai.

Iš MONTREALIO gauti ir Įmo
kėti “Lito” bankelyje Įnašai: 
Beleckas Petras_________ $100,
Masevičius Andrius______ $100,
Tamošaitis Benius . .. $ 5 (auka).

Šie Įnašai gauti per Fondo Įna
šų telkimo komiteto narę S. Ma- 
sevičienę.

Jau buvo rašyta apie Lietuvos rybos pirm, ir Amerikos Lietuvių 
^priklausomybės sukakties mi- Tarybos vicepirm. Povilo Dargio

nėjirną Toronte, Delbi ir kt. Čia kalba,

Kanados vietovių.
LONDONAS, ONT.

Pirmą kartą Nepriklausomybės 
šventė atšvęsta nuosavose patal
pose vasario 14 d. Per St. Tho
mas radijo stotį CHLO vasario 12 
transliuota speciali programa. 
Sekmadienį, vasario 14 d., atlai
kytos iškilmingos pamaldos, da
lyvaujant chorui, sol. D. švilpai- 
tei ir gausiai visuomenei. Salėje 
minėjimą atidarė apyl. pirm. A. 
Petrašiūnas, kuris invokacijai pa
kvietė kun. kleboną B. Pacevičių 
ir trumpam žodžiui — par. k-to 
pirm. J. Butkų. Paskaitą skaitė 
jaunosios kartos atstovas Eug. 
Blyskis, 18 m. amžiaus. Jis susi
laukė gausių plojimų. Visi gėrė
josi jo mintimis ir gražia lietuvių 
kalba. Lietuviškos mokyklos mo
kiniai atliko melodeklamaciją 
“Jūratė ir Kastytis”. Taut, šokių 
jaunių ir vyresniųjų grupės pašo
ko keletą šokių. Abiejų grupių 
vadovė — D. Chainauskienė. Ant
rąją melodeklamaciją “Tėviškėj 
audra” atliko V. Gegytė ir J. Če- 
gys, palydimi moterų choro. Mon
tažą “šventosios žemės skundas” 
išpildė G. Petrauskienė, M. Chai- 
nauskas, R. Blyskytė, S. Dūdaitė 
ir kt. Solo dainomis programą pa
įvairino D. švilpaitė, atlikdama 
‘Partizanų dainą” ir J. Švedo “Li
nelius roviau”. Suaugusiųjų cho
ras padainavo Gudavičiaus “Kur 
giria žaliuoja”, Sauerveino “Lie
tuviais esame mes gimę” ir Va
nagaičio “Maldą”. Abiem choram 
vadovavo ir solistei akomponavo 
muz. J. Petrauskas.

Ši Vasario 16-toji londome
čiams buvo ne tik Tautos šventė, 
bet ir parapijos vienerių metų 
sukaktis. Pastaroji proga'galėjo 
būti daugiau išryškinta, neš, kaip 
visiems jau yra aišku, su parapi
jos Įsteigimu yra susijęs ir kolo
nijos atgijimas. Parapijos kūrė
jui ir mūsų vyr. meno vad. kun. 
B. Pacevičiui buvo Įteikta dova
na ir gėlių. Taip pat taut, šokių 
vyresniųjų grupė dėkingumo 
ženklan savo vadovei D. Chai- 
nauskienei Įteikė dovaną ir rožių 
puokštę. Po minėjimo atsigaivin
ta kavute. Reikia manyti, kad vi
sų minėjime dalyvavusiųjų Įspū
džiai buvo tokie pat: Londone pa
daryta didelė pažanga. Gilus ačiū 
priklauso mūsų judėjimo sielai 
gerb. klebonui, visiems meno va
dovams, minėjimo organizato
riams, nepailstančioms šeiminin
kėms ir visiems kitiems, savo 
kruopčiu darbu ar nuoširdžia au
ka prisidėjusiems ir prisidedan
tiems prie to, kad mūsų kolonija 
ir toliau klestėtų. D. Ė.

SUDBURY, ONT.
Šventė, suorganizuota 

sios LB Sudburio skyriaus valdy
bos, praėjo labai gražiai. Minėji
mą atidarė ir progai pritaikytą žo
di tarė pirm. P. Venskevičius. 
Meninę dali išpildė jaunimas. 
Scenos vaizdeli suvaidino Tumo- 
Vaižganto šeštad. mokyklos mo
kinės: Z. Griškonytė, D. Kusins- 
kytė, S. Poderytė, Rita ir Kristi
na Zlatkutės. Režisavo mokyklos 
vedėja G. Lumbienė. Kanklėmis 
paskambino keletą lietuviškų 
dainų. P. Semežio mokinės Z. 
Griškonytė, E. ir V. Skvereckai- 
tės. Algis Kusinskis pagrojo tris 
muzikos kūrinius akordeonu, ir 
jo suorganizuota kapela puikiai 
grojo šokiams. Pranešinėjo J. 
Lukšytė. Veikė turtingas bufetas. 
Loterijoj laimė nusišypsojo M. 
Glizickienei, P. Juteliui ir J. La- 
buckienei.

Pamaldos už tėvynę buvo atlai
kytos sausio 14 d., sekmadieni, 
kur Alekso Kusinskio suorgani
zuotas mišrus choras gražiai pa
giedojo keletą naujų giesmių. 
Prie vėliavos garbės sargybą ėjo 
E. Baltutis, J. Labuckas, G. Ma- 
zaitytė, I. Lukšytė, E. ir V. Skve- 
reckaitės. Radijo valandėlės me
cenatas buvo V. Venslovaitis. 
Pranešinėjo pirm. P. Venskevi
čius. Jis tarė žodį lietuviškajai 
visuomenei, o jo sūnus Stasys 
angliškai kalbančius supažindino

nuo slavų ir germanų. Priminė 
liūdną mūsų tautos dabartį ir pa
ragino jaunimą mokytis ir varto
ti lietuvių kalbą, didžiuotis tau
todaile, taut, šokiais ir dainomis. 
Reikia pasidžiaugti, kad Jonas 
Baronas, Kanadoje gimęs ir au
gęs, yra taip gerai susipažinęs su 
Lietuva ir myli savo tėvų gimtą
jį kraštą. •

Vasario 20 d. CKUA radijo sto
tis paskyrė pusvalandį lietuvių ir 
estų nepriklausomybės sukaktims 
paminėti. Lietuviškąją dalį tvar
kė A. Dudaravičius, programai 
panaudodamas krašto valdybos 
Įkalbėtą ir Įgrotą magnetofoninę 
juostelę.

Vasario 20 d. Lietuvių Namuo
se Bendruomenės valdyba suruo
šė nepriklausomybės minėjimą, į 
kurį susirinko nemažas skaičius 
tautiečių. Juozas Kynas specialiai 
minėjimui parašytoje elegijoje 
mintimi klausytojus perkėlė prie 
Nemuno ir Šešupės ir sužadino 
nedingstamą ilgesį bei meilę pa
liktai tėvynei.

P. Vaitkūnas suglaustai, bet la
bai turtingai peržvelgė mūsų da
bartinę padėtį ir pasiūlė konkre
čių būdų lietuviškumui išlaikyti.

Jaunimas, vad. Ė. Karosienės, 
atliko gyvąjį paveikslą “Paverg
ta Lietuva”, pašoko Kalvelį ir 
Kubilą, akordeonu palydint J. 
Balsiui. Vyrų kvartetas, akompo- 
nuojant J. Baronui, padainavo 
liaudies dainų. Programai vado

e LIETUVIAI PASAULYJ

naujo-

Raulickas B. $12, Galiauskas A. $ Montrealyje Fondo reikalus vi- j su Lietuvos tragedija ir su mums
5, Pargauskas J. $4, Poškus H. $ są laiką judina Fondo Įgaliotinis1...............................
3. Simonaitis J. $2, Ramonas F. J. Lukoševičius.
$1.

Dr. Jasevičiūtė yra Fort Wil-
P. Lelis, 

Fondo inf.

EKSKURSIJA Į EUROPĄ
Stasys Gečas, LB centro valdybos pavedimu, šių metų vasarą or
ganizuoja Lietuvių Bendruomenės ekskursiją i Europą. Bus 
skrendama liuksusiniu DC-8 Fan sprausminiu šu 175 keleiviais 
iš Niujorko i Frankfurtą, V. Vokietijoj. Iš Frankfurto ekskursan
tai toliau vyksta kiekvienas pagal savo susidarytą planą. Tie, 
kurie norėtų lankyti atitinkamas vietas arba kitas valstybes, apie 
tai praneša ekskursijos vadovui St. Gečui, kuris jų pageidavimus 
nerduos Wide World Travel Agencv atitinkamai patvarkyti jų 
tolimesnę kelionę. Ekskursija truks 3 savaites.
Iš Niujorko lėktuvas išskris š. m. liepos 17 d. vakare Į Frank
furtą ir š. m., rugpjūčio 7 d. tas pat sprausminis iš Frankfurto 
griš i Niujorką. Kelionė vienam asmeniui, ten ir atgal, kainuos 
tik 267 dol. Tai pigiausia, bet kada organizuota kelionė. Vaikai, 
užimą atskirą vieta lėktuve, moka pilną kaina.
Ekskursantai turi būti Lietuvių Bendruomenės nariai ir sumokė
ję už šiuos metus solidarumo mokestį.

60629. tel. PR 8-8034. Užsiregistravę ekskursantai gaus tolimes
nes informacijas kaip pasiruošti kelionei.
Prašau pasiskubinti registruotis, nes gali pritrūkti vietų.
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padarytomis ir vis dar daromo
mis skriaudomis. Pradžioj ir gale 
kalbų bei tarpuose buvo duodama 
gera lietuviška muzika. Taip Lie
tuvos vardas ir komunizmo atneš
toji vergija pasauliui vėl nuaidė
jo laisvojo pasaulio radijo bango
mis. Krsp.

WINDSOR, ONT.
Šventės minėjimas Įvyko vasa

rio 14 d. Kun. D. Lengvinas, Šv. 
Kazimiero par. klebonas, atlaikė 
oamaldas už Lietuvą ir jos laisvę 
žuvusius kovotojus. Pamaldų me
tų su Lietuvos ir Kanados vėlia
vomis stovėjo jaunimas: Nijolė 
Giedriūnaitė. Rūta Eidukaitė, 
Arūnas Januška. Julija Balaišy- 
tė, Aldona Tautkevičiūtė ir Ed
vardas Linkevičius.

Kroatų salėje minėjimą atida
rė Bendruomenės apyl. pirm. B. 
Balaišis. Po to buvo Įneštos vė
liavos ir sugiedotas Lietuvos him
nas,

P. Januškai pristačius svečius, 
sekė turininga, nuosekli, paremta 
istoriniais faktais SLA vykd. ta-

kad Lietuva kelsis ir bus laisva. 
I minėjimą atsilankęs ukrainie
čių federacijos pirm. S. Korban 
savo sveikinime prisiminė visų 
bendrą priešą, su kuriuo turime 
kovoti sujungtomis jėgomis.

Meninėje dalyje A. Tautkevi
čiūtė deklamavo B. Brazdžionio 
“Šiaurės pašvaistė”, J. Balaišytė 
pianinu gražiai išpildė L. Wright 
“Butterfly’ ir B. Budriūno “Pra
dės aušrelė aušti”. N. Giedriū
naitė jausmingai deklamavo B. 
Brazdžionio “Aš čia gyva”. Det
roito Dramos Mėgėjų Sambūrio 
aktoriai mūsų jaunuosius papildė 
deklamacijomis: A. Pesys — 
“Klajūno naktis”, V. Žebertavi- 
čiūtė — Rusteikos monologas iš 
“Aušros sūnūs”, A. Gubilas — 
“Daina apie arą”, A. Pesys “Te
esie audra”. Meninei daliai vado
vavo V. Tautkevičienė.

Aukų Tautos Fondui surinkta 
daugiau kaip betkuriais anksty
vesniais metais.

Antradienį, vasario 16 d., 
Windsoro miesto tarybai leidus, 
prie miesto rotušės buvo iškelta 
ir visą dieną plevėsavo Lietuvos 
vėliava.

.Trečiadienį, vasario 17 d., ra
dijo stotis CBE, ryšium su Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjimu, davė lietuviškos muzi
kos bei dainų, primindama, kad 
tai yra skirta Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 47-sioms su
kaktuvėms paminėti. .CBE radijo 
stotis buvo pažadėjusi tai duoti 
antradienį, vasario 16 d., bet dėl 
staigių ir nenumatytų CBC tink
le pakeitimų programą davė tuo 
pačiu laikų trečiadienį.

Visais Nepriklausomybės šven
tės rengimo reikalais rūpinosi 
KLB Windsoro apylinkės valdy
ba. V. K.

WINNIPEG, MANITOBA
Suskamba bažnyčios varpai, ku

rie lyg šaukte šaukia skubėti Į 
Dievo namus. Bažnyčia prisiren
ka pilnutėlė žmonių, o Lietuvos 
trispalvė vėliava priartėja prie 
Dievo stalo. Mykolas Januška, ku
ris 1918-19 m. kovojo už atgims
tančios Lietuvos laisvę, tvirtai ją 
laiko savo rankose, o prie jos gar
bės sargybą eina keturios lietu
vaitės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Kun. J. Bertašius at
laiko pamaldas, pamini šios die
nos reikšmę, kartu iškeldamas 
spaudos reikalingumą tremtyje, 
o ypatingai jos reikšmę religinia
me, kultūriniame ir tautiniame 
gyvenime. Pamaldų metu gieda 
bažnytinis choras, ir jos užbaigia
mos giesme “Apsaugok Augščiau- 
sias tą mylimą šalį”.

Po pamaldų visi skuba Į minė
jimo salę. Prie Įėjimo Tautos 
Fondo atstovas J. Demereckas 
priiminėja aukas. KLB Winipego 
apyl. v-bos pirm. agr. J. Malinaus
kas atidaro minėjimą ir taria 
trumpą Įžanginį žodį. Jis paaiški
na, kad yra gauta Kanados Lietu
vių Kultūros Fondo v-bos paruoš
ta magnetofoninė Vasario 16 mi
nėjimo juostelė, kuri bus panau
dota vietoje kalbėtojų, ir prašo 
atidžiai išklausyti. V. Januška ją 
sutvarko ir pirmiausia išklauso
mas KLB Kultūros Fondo valdy
bos žodis, kurio metu atsistojama 
tylos minutei pagerbti žuvusių už 
Lietuvos laisvę. Toliau sekė dr. 
H. Nagio kalba, kuri klausytojų 
tarpe sukėlė ypatingo dėmesio.

Eug. Kalasauskas paskaito ke
letą eilėraščių: P. Vaičaičio “Yra 
šalis”, ‘Atėjo vakaras” ir užbai
gia poeto Brazdžionio eilėraš
čiais. šešios poros mažyčių pašo
ka: Noriu miego ir Kalveli. Ir. 
Marozaite paskaito eilėrašti “No
rėčiau”. Mokyt. Br. Bujokienė iš
kelia daug patrijotinių minčių ir 
siūlo lietuviams daugiau skverb
tis Į svetimtaučių bendruomenes, 
jų tarpe daugiau garsinti Lietu
vos vardą. Be to, ji siūlo pasiųsti 
atitinkamą rezoliuciją JAV pa
reigūnams, parlamento nėriams 
bei senatoriams. Jos sumanymui 
visi pritaria. VI. Virkutis akorde
onu pagroja keletą lietuviškų me
lodijų, kuriam publika gausiai 
ploja. Dr. Alf. Jauniškio dukra 
Eanny scenoje pašoka keletą ba- 
letinių šokiu. Ji nekartą jau pa-+Laisvės dvasia: kur širdis,

J. A. Valstybės
A. GARSYS, iš Worcesterio, Mass, 

universitete Amhurste baigė kūno kul
tūros studijas ir dabar rengiasi ma
gistro laipsniui. Pasirinko temą —-Pa
baltijo švietimo ir kūno kultūros sis
tema.

P. BENDORIUS, kuris prieš 4 metus 
stojo savanoriu į marinus, išrinktas sa
vo dalinio (I marinų brigados) "mari
ne of year”, t.y. geriausiu marinu. Jo 
komanduojantis karininkas rekomen
daciniame rašte, šalia eilės Pauliaus 
pažymėjimų, primena jo gerą lietuvių 
kalbos mokėjimą. Jis baigė pirmuoju 
“noncommissioned officers” m-klą ir 
yra pulke šaudymo instruktorium.

ĄDV. Z. ŠALNIENĖ, Lietuvos gar
bės konsulo Bostone žmona, po sun
kios operacijos tebeguli ligoninėje.

K. ŠKIRPAI, Pirmajam Lietuvos sa
vanoriui • kūrėjui, buv. Lietuvos min. 
pirm., gen, štabo v-kui ir Lietuvos res
publikos nepaprastam pasiuntiniui bei 
įgaliotam ministeriui, š. m. vasario 18 
d. suėjo 70 m. amžiaus. Sukaktuvinin
kas dabar gyvena Vašingtone, D. C. 
ir dirba JAV kongreso bobliotekOje.

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI
JOS dipl. atstovai JAV sausio 21 d. tu
rėjo pasitarimą Latvijos pasiuntinybė
je 'Vašingtone Pabaltijo, valstybes lie
čiančiais klausimais.

DR. P. LEGECKIS vasario 9 d. iš
vyko i South Side ligoninę, Bay Shore, 
N. Y. kojos operacijai. Pasveikęs išeis 
į pensiją. Dr. P. Legecko žmona ką tik

PETRAS BRUNDZA, <

nį. Jis dalyvauja Dievo Apvaizdos par. 
chore, kuriame pradėjo giedoti prieš 
40 m. Jis — aktyvus Lietuvos Vyčių 
79 kuopos narys, neatsisako į tolimes
nius išvažiavimus nuvykti, pats vairuo
damas automobilį. Amerikoj gyvena 
jau 60 m.

V. ALSEIKA, apsilankęs Jugoslavi
joj iš Vokietijos “Drauge” rašo: užsu
kau į partųos oficiozo Ljubljanoje 
dienraščio ‘Delo” redakciją ir išrikai- 
bėjau religijos klausimais. “Klausiate 
ar mūsų gyventojai gali lankyti bažny
čias, ar jie dėl to nepersekiojami?” — 
“Ne”, — atsakęs pareigūnas. “Mes gy
ventojams teikiame visišką laisvę. Pas 
mus niekas negali uždrausti lankyti 
bažnyčių. Niekas nepersekioja gyven
tojų, jeigu jie praktikuoja bažnyti
nes santuokas ar krikštus”. Be to, dar 
tas asmuo pridūręs: “Mes nesame tiek 
kvaili, kad kovotume prieš Bažnyčią“.

vavo ir pranešinėjo Algis Karo- j ęrižo iš gt. Joseph ligoninės, Yonkers, 
sas> i kur jai buvo padaryta rankos operaci-

Minėjimas praėjo pakilioj nuo- ja, jos brolio dr. L. Plechavičiaus prie- 
taikoj ir ypatingai visiems buvo; žiūroje.
džiuguLkad didžiausia programos‘ a. p. Bagdonas,, buvęs Čikagos 
, Aukštesniosios Litunastikos m-los mo

kytojas, pradėjo dėstyti lotynų kalbą 
Birmingham kolegijoje, Alabamoje. 
Jis įstojo į kelis vietos visuomenės 
klubus ir sumaniai dirba Lietuvos nau
dai.

BALYS MASIULIS, buvęs Lietuvos

Prancūzija
J. BRUSOKŲ šeima 1964 m. rugsė

jo 30 d. sugrįžo iš Lietuvos ir apsigy
veno Colombelles (Calvados). Jų duk
ros: Danutė ir Suzana dirba Paryžiuje, 
o Teresė — Caen. Danutės sūnus Ro
landas gyvena pas savo senelius. J. 
Baisokai buvo emigravę 1925 m. į . 
Prancūziją, o 1947 m. grįžę Lietuvon.

GIEDRĖ DHEILLY - VALEŠKAITĖ 
sėkmingai tęsia studijas gailestingųjų 
seserų mokykloje Rouen.

SESELĖ SOFIJA atvyko iš Chartres 
į Yvetot vienuolyną. Seselė Ona čia 
gyvena jau 18 metų. Jas aplankė kun. 
J. Petrošius, O. Gečaitė-Peruche su 
dukrelėmis ir P. Mačiulskų šeima.

POVILAS PAKARKLIS, buvęs jū
rininkas, pokario metais gyvenęs Rou
en apylinkėje, mirė 1964 m. rugsėjo 
12 d. Hyeres (Var) senelių prieglau
doje. Palaidotas vietos kapinėse. —,

GAVINAITIS KAZYS, dirbąs ang
lių kasyklose, nuo š.m. sausio mėn. 
gydosi ligoninėje. Teks išvykti dviem 
metam į sanatoriją. Kiek anksčiau jo 
žmonai buvo padaryta sunki operaci
ja. Praeitų metų birželio mėn. jaunes
niajam sūnui lūžo ranka. Nuo gegužės 
mėn. vyresnysis sūnus atlieka karo 
tarnybą.

SESELĖ MARIE FELICIE atvyko 
iš Villeurbanne (Rhone) Į Saint-Cha- 
mond. čia darbuojasi ir Seselė Marie - 
Michelle, o Seselė Angeles — vietos

dalis buvo atlikta priaugančio 
jaunimo. Tautos Fondui surinkta 
209 doleriai. F. K.

HAMILTONAS, ONT.
Vasario 16 minėjimas Įvyko 

sekmadienį, vasario 21 d. Prasi
dėjo 11 vai. pamaldomis AV par. valstybės tarybos pirm, ir teisingumo 

ministeris, gyvenąs Čikagoje, sunkiai 
serga. 

“LITUANUS” VAJAUS KOMITE
TAI Kovo mėnesyje vykstančiam “Li- 
tuanus” vajui pravesti visose koloni
jose sudaromi vietos vajaus komitetai, 
kurie rūpinsis žurnalo prenumeratos 
ir aukų rinkimu. Taip pat jie jieškos 
ir narių — rėmėjų prenumeratorių, parapijos klebonijoje. 
Buffalo komitetą sudaro: R. Sedlickas, <_______ ________  ____ _
Fr. Aperonytė ir A. Masiulionytė. Dėt- Vakarieniaujant, prie šildymo užsade- 
roite — R. Rūkštelė, A. Jokūbaitis, š. gė jo drabužiai. Buvo rastas negyvas

bažnyčioje, kuriose organizacijos 
dalyvayo su vėliavomis. Pamaldas 
atlaikė mons. dr. J. Tadarauskas. 
Delta kino teatro salėje Įvyko iš
kilminga minėjimo akademija su 
gražia ir didinga programa. Ati
daromąjį žodi pasakė apyl. pirm. 
K. Mikšys. Labai gražią ir šiai 
šventei skirtą paskaitą skaitė dr. 
J. Sungaila iš Toronto. Minėjime 
dalyvavo ir sveikino miesto bur
mistras V. Cops ir kitų tautybių

JONAS BLOCKIS mirė tragiškai.
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atstovai. Oficialiajai programos Lišauskas, D. Majauskaitė ir Tamulio- sekančią dieną, apdegęs 80%. Gimęs 
daliai vadovavo Stud. y. staniūtė. nytė. CIevelande — G. Mariūnaitė, K. 1899 m. Marijampolėje. Paskutiniu lai- 
Meninę^ dalį išpildė: Toronto stankaitytė, R. Laniauskaitė, Orentai- ku gyveno ir dirbo Rocheville.
“Varpo” vyrų choras, vad. sol. V. 
Verikaičio, taut. Šokių grupė 
“Gyyataras’, kuriai vadovauja G. 
Breichmanienė, mėgėjų teatras 
“Aukuras”, vad. režisorės E. Dau
guviety tės-Kudabienės, ir jaunes
nieji artistai, meniškai padekla
mavę “Jūratė ir Kastytis”. Jung
tinis choras — Toronto “Varpas” 
ir Hamiltono AV parapijos — iš
pildė St. Šimkaus kantatą “Atsi
sveikinimas su tėvyne”. Solo par
tijas atliko solistai: V. žiemelytė, 
J. Liustikaitė ir V. Verikaitis; 
chorams dirigavo muz. St. Gaile- 
vičius, akomponavo muz. D. 
Skrinskaitė. Pabaigai abu chorai 
ir taut, šokių grupė išpildė Aš
tuonnyti ir Subatėlę. Jungtiniam 
ansambliui dirigavo sol. V. Veri
kaitis, o akordeonu grojo G. 
Pronskus. šis paskutinis progra
mos numeris buvo didingas ir 
jaudinantis. Publika iškvietė ji 
pakartoti.

Minėjimas tikrai buvo didingas 
ir gražus. Jis parodė, kad Lietu
vos meilė ir laisvė lietuvių širdy
se yra dar gyva. Minėjime daly
vavo ne tik hamiltoniečiai, bet ir 
tolimesnių apylinkių lietuviai.

VASARIO 16 ĮKVĖPTA 
POEZIJA

Poetė St. Prapuolenytė - Bunk
er, išleidusi eilėraščių rinkinį 
‘‘Mieli žodžiai”, dalyvavo Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjime Toronte ir jo Įspūdžių 
pagauta parašė šiuos eilėraščius:
ST. PRAPUOLENYTĖ - BUNKER

PO KLEVO LAPU
Raudonas klevas ir trispalvė,
Ateitis nužymėta

Valentinos romantika —
Ne raudų, bet jaunimo

dainų atgarsiais.

sirodė teelvizijoje ir yra gavusi 
keletą premijų. Jaunuolių šešios 
poros energingai pašoka suktinį, 
o V. Demereckaitė padainuoja 
solo “Ne pušys ten dejavo”.'Ji 
taip pat yra dainavusi televizijo- 
ie. Pabaigai jaunimas dar pašo
ka Gyvatarą ir Kubilą. V-bos pir- 
min. J. Malinauskas išreiškia pa
dėką atsilankiusiems ir nenuilsta
mai taut, šokių mokyt. H. Bar- 
kauskaitei, vargonininkei D. Ja- 
nuškaitei ir kt. už Įdėtą darbą 
ruošiant menines programas. 
Tautos Fondui surinkta virš 60 
dolerių. K. Str.

EDMONTON, ALBERTA
Vasario 16 proga CFRN radi

jo stotis paskyrė pusę valandos 
susipažinimui su Lietuva. Tekstą 
ir muziką parinko ir pusvalan
džiui vadovavo J. Baronas. Supa
žindinęs klausytojus su sena ir 
garbinga Lietuvos praeitimi, pa
brėžė lietuviu kalbos savitumą ir 
papročių bei tautodailės skirtumą

Kur valia, ten viltis.
Žaibais sušvytruos ateitis 
Ir vieškeliais plūs 
Išlaisvintos tautos.

Kolumbija
MEDELLINE ATNAUJINTAS RA-

VASARIO 16 Kolumbijos lietuviu

tė, P. Mašiotas, R. Gulbinas ir A. Bal-; 
čiūnaitė. Bostone tokį komitetą jau or
ganizuoja G. Galinytė, Philadelphijo- 
je — D. Vėlytė, Baltimoreje — A. Ra- DIJO PUSVALANDIS veiks kiekvieną 
džius ir Toronte — H. Steponaitis. ' šeštadienį per siųstuvą “Sutachenca”

(sln) 2,30 v. p. p. ir per radiją “Bolivaria-
KANADISKI MOKINIAI ŠV. AN- na” 8 vai. Numatoma į programas 

TANO GIMNAZIJOJE. Šv. Antano įtraukti ir jaunimą.
gimnazijos Kennebunkporte geriausių
mokinių garbės sąraše yra 4 mokiniai ■ paminėta plačia programa. Kolumbie- 
iš Kanados: Gintautas Miceika, Sim-, čiai supažindinti su Lietuva ir jos pa- 
coe, Ont.; Leonas Klimaitis, Hamilto- verginio byla. Programose buvo daug 
nas; Rimas Danaitis, Torontas; Anta- duodama ir ispanų kalba žinių apie 
nas Skučas, Montrealis. Jų pažymių vi- Lietuvą. Dalyvavo ir kolumbiečiai. 
durkis 90, o kaikurių net daugiau

Po pirmo semestro egzaminų gim- mi mons. J. Balkūnas ir mon. Ign. AI- 
nazijos geriausių mokinių garbės są- bavičius, kurie grįždami iš P. Amen- 
rašė yra 20 mokinių. Gerųjų garbės są-......................... ’ **
rašė — 15 mokinių. Jų pažymiai eina 
nuo 85 iki 89.

NEK. PR. M. SESERŲ VIENUOLY
NAS Putname, Conn., kasmet gavė
nios metu ruošia kelių dienų rekolek
cijas moterims, moksleivėms, studen
tėms ir dirbančioms mergaitėms, šios 
uždaros rekolekcijos šiemet bus: mo
terims — kovo 12-14 d., moksleivėms 
— kovo 19-21 d., studentėms ir dir
bančioms mergaitėms — kovo 26-28 d.

Moterims rekolekcijas ves mons. dr. 
Vyt. Balčiūnas iš Romos, o mokslei
vėms bei studentėms — T. G. Kijaus- 
kas, jėzuitas iš Čikagos. Rekolekcijos 
prasideda penktadienį 8 v.v. or baigia
si sekmadienį 3 v. p.p. Kiekviena mo
teris ir mergaitė kviečiama atvykti ir 
dalyvauti rekolekcijose. Geriau, jei 
apie dalyvavimą pranešama iš anksto, 
tada ir vienuolyne geriau gali pasi
ruošti mieląsias viešnias primti. Sese
rys paruošia nakvynes, aprūpina mais
tu ir globoja rekolektantes. B. J.

VASARIO 26 D. Kolumbijoj laukia-

kos lietuvių kongreso pažadėjo susto
ti Bogotoje ir Medelline.

Vokietija .
KUN. DR. JONAS AVIŽA, PLB Vo

kietijos krašto v-bos pirm, ir dr. P. 
Karvelis, VLIKo įgaliotinis prie Fede
ralinės Vokietijos vyriausybės, sausio 
25 d. buvo priimti Feder. Vokietijos 
parlamento vicepirm. dr. Richard Jae
ger, kuris domėjosi Lietuvos padėtimi 
okupacijoje ir lietuvių gyvenimu Vo
kietijoj. Pirmininkas įteikė dovanų 
knygą “Allein, ganz. ailein“.

KUN. BR. LIUBINAS, PLB Vokieti- 
jos krašto v-bos vicepirm. ir A. Ma- 
riūnas, kr. v-bos reikalų vedėjas, sau
sio 27 d. lankėsi Bonnoje Feder. Vo
kietijos pabėgėlių reikalų ministerijo
je, gavo galutini patvirtinimą, kokio 
didumo bus teikiama parama Vasario 
16 gimnazijai ir Lietuvių Bendruome
nei 1965 m. ir aptarė 1966 m. paramos 
projektus.

Paruošė Pr. Al.

PAŽMONYS
Banguoja dainos, 
Vaišina kūmas kūmą, 
Blaiviai, pagal tauriųjų 
Kunigaikščių būdą. 
Sukasi “Kubilas”, 
“Blezdingė”, “Suktinis”, 
“Sadutė” — mergvakario sutartinės 
Švytruoja nuometai, prijuostės, 
Vilnija sijonai, geltonos kasos, gėlės, 
Juostos, kaspinai, falbonai 
Prisikelia žila senovė, 
žirgų lenktinės, šokiai ant žalios 

/pievelės,
Dabartis sveikina praeitį; 
Dainos ir juokas — 
Jaunimas išneša trispalvę

Perduoda ateitin.
Vasario 16, IMS m.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten 
naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai augštos kokybės dovanų labai su
mažintomis kainomis, įskaitant sov. muitą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% jardų angliškos vil
nonės medžiagos eilutei ir 4 jardai puikaus nepermatomo nailono suk
nelei tik nž S66.OO

DVIGUBAS LKS: 2 lietpalčiai, 7 jardai medž. dviem eilutėm ir 7 jardai 
nailono dviem suknelėm tik už $120.00. \

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviem apsiaustam ir 
3!4 jardų, ekstra geros viln. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 10% jardų labai tvirtų, gražių vilnoniu angį, medžiagų 3 eilutėm 
tik nž $55.00

N—4: 16 jardu ketun’om suknelėm nepermatomo sunkaus pageidauja
mų spalvų*labai gražių raštų nailono tik už $45.00

V—3: ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 
(susitaupo persiuntimo išlaidos) 
PATS VERTINGIAUSIAS

SM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvairių spalvų; 6 ita
liško šilko elegantiškos gražių raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galvą užmaunami megztiniai 
tik už $05.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3 — 4 savaites.
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurodytas kainas.

Užsakymus siųsti:
BALTIC STORES LTD. (Z. Juras).

431, Hackney Rd., London E 2^ England^
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 n.
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
VALDYBOS, RINKIMAI 

IR ATLYGINIMAI
šis klausimas jau nebe pirmą kartą 

keliamas spaudoje “TŽ” nr. 7(786). P. 
Lelis rašo: “Nors Bendruomenės apyl. 
valdybų sąstatas kasmet keičiasi, bet 
kai pasilieka tas pats pirmininkas arba 
dalis narių, tai šiaip taip išlaikoma nu
statyta tvarka ir B-nės veiklos tęstinu
mas. Toliau jis siūlo apyl. valdybų pa
sikeitimą daryti rotacine tvarka, kaip 
yra daroma lietuvių kredito kooperaty- 
tyvų ir Lietuvių Namų.

Viskas gražu, bet mes turėtume at
minti, kad LB yra sukurta tautinės 
prigimties rėmuose ir kiekvienas lie
tuvis automatiškai jai priklauso. Jos 
veikla remiasi savanoriškumu, idealiz
mu, tautine egzistencija paremtais pa
grindais. Į organizacijos vykdomuo
sius organus ateina asmenys, pasiryžę 
nors vienus metus paaukoti lietuviškos 
veiklos labui; jie po metų pasitraukia, 
ateina nauji žmonės, tautinės veiklos 
darbas nesugrius. Man atrodo, kad taip 
geriau. Atėjus naujoms jėgoms atsi
randa nauja energija, nauji planai ir 
didesnės tautinės veiklos galimybės. 
Jeigu nauja valdyba pilnai nesilaikys 
senosios valdybos nustatytos tvarkos, 
bet dirbs pagal organizacinį statutą, 
tvarka ir B-nės veiklos tęstinumas bus 
pilnai išlaikytas.

Naujos jėgos geriau prisitaikys prie 
specifinių vietinės kolonijos narių rei
kalavimų — pagal išsimokslinimą, ma
terialinį stovį ir pan.

Kredito kooperatyvų, Lietuvių Na
mų veikla daugiausia remiasi komer
ciniais pagrindais. Jų valdybų nariai 
nėra pilnai įpareigoti vadovautis tau
tiniais, ideologiniais pagrindais, bet 
tik atlieka kaip tarnautojai darbą, nu
statytą kooperatyvų ar valdžios įsta
tymais ir už tai gauna atlyginimą.

Todėl imti LB iš jų rotacinės siste
mos pavyzdį, neatrodo būtų tikslu. Ar 
tik nebūtų pirmas žingsnis į sukomer- 
cinimą mūsų bendruomeninių reikalų? 
Ligi šio laiko nei viena lietuvių kolo
nija neliko be valdybų dėl kandidatų 
trūkumo. Kandidatų visuomet atsiras, 
jei visuomenė tautinės veiklos reika
lus pilnai supras, bendradarbiaus ir 
nuoširdžiai, ne pletkais, savanaudiška 
ambicija, bet darbais rems valdybų 
veiklą.

Toliau P. Lelis primena, kad buvo 
keliamas klausimas dėl valdybų narių 
atlyginimo K. Mileris — “TŽ” ir To
ronto apyl. tarybos posėdyje. Esą bu
vo aiškinta: “jei valdybų nariai gautų 
nors simbolišką atlyginimą $50, tai jų 
išrinkimas būtų žymiai palengvintas”. 
Prieš 15 m., tik atvykę į Kanadą, bū
dami visai neturtingi, bet su tautiniais 
idealais, į B-nės valdybas ėjome ir iš- 
vystėme gražią bendruomeninę veiklą. 
Apie kokį nors atlyginimą už tautinę 
veiklą niekas nė negalvojo. Šiandien, 
kada visi jau džiaugiamės geru mate
rialiniu gyvenimu (kaikas perdaug ge
ru), pradedame kelti klausimą, kad už 
idėjinę, tautos labui veiklą turėtume 
būti atlyginami nors simboliškais $50 
ar daugiau. Tų asmenų, kurie sutinka 
savanoriškai pasiaukoti lietuvybės la
bui metus ar daugiau ir kandidatuoja 
į valdybas, būtų įžeidimas. Nemanau, 
kad kas tokį atlyginimą priimtų.

Atrodo, kad valdybų pasikeitimas - 
-rinkimai rotacine tvarka, plius sim
bolinis mokestis valdybų nariams tau
tinę veiklą vestų į akligatvį.

Daugiau geros valios, širdies ir pa
ramos B-nės valdyboms iš visuomenės, 
o pasiaukojančių kandidatų atsiras be 
“modemiškų“ rinkimų ir “algų”, o ko
lonijų bendruomeninė veikla ir toliau 
gyvuos.

Reiškiu pagarbą p. P. Lėliui.
J. Kručas

LIETUVIŲ FONDAS
JAV lietuvių sukurtas Lietuvių Fon

das yra labai didelis dalykas lietuvy
bės išlaikymui. Garbė JAV liet, gydy
tojams ir kitiems, ‘kurie jį rėmė ir re
mia. Kanados lietuviai irgi suorgani
zavo Kanados Lietuvių Fondą. Jo su
ma labai nedidelė — tuo tarpu virš S 
12.000.

Kanados lietuvių gyvenimas yra šiek 
tiek skirtingas nuo JAV lietuvių gyve
nimo. Kanadiečiai lietuviai yra nauja
kuriai. Čia kuriasi naujos bažnyčios, 
mokyklos, stovyklos, salės... Lietuvių

LONDON, Ont.
KAZIUKO MUGE bus kovo 7 d., 

sekmadienį, tuoj po 11 vai. pamaldų. 
Ją rengia skautų vietininkija. Progra
ma labai įvairi: šv. Kazimiero akade
mija, iškilminga skautų sueiga ir pa
galiau. .. pati Kaziuko mugė. Joje ma
tysime liet, rankdarbius, pašto ženk
lus, pinigusirkt. Veiks laimės šulinys 
ir vienos dienos valgykla, gaminanti 
skanius liet, pietus ir patiekdama įvai
rius kepsnius valgyti vietoje ar neštis 
namo. Taigi, visko didžiausias įvairu
mas. Toks parengimas yra pirmas Lon
done. D. E.

WINNIPEG, Man.
ST. BONIFACE ligoninėje trečias 

mėnuo serga Aldona Balčiūnienė - Mi
kalauskaitė. Ją nuolat lanko draugai 
bei pažįstami. Jos vaikučius prižiūri 
motina.

O. DEMERECKIENEI padaryta ope
racija. Ją prižiūri med. dr. Alf. Jau
niškis. Sirgo ir jos vyras J. Demerec- 
kas. Dabar jau abu sveiki ir sėkmin
gai dirba savo nuosavoje krautuvėje.

ŽYMUS VERSLININKAS Jurgis Ja
nuška šiomis dienomis pardavė savo 
verslą “Jet”, todėl iš jo įstaigos kele
tas tarnautojų buvo atleisti.

netaip daug, bet visur duoda. Per de- 
sėtką metų Kanados lietuviai, ypač To
ronto (keli tūkstančiai) sudėjo milijo
ninį turtą: turime kelias bažnyčias, 
namus, stovyklas. Ir vis dar prašoma 
daugiau. Čia noriu pažymėti, kad duo
da vis tie patys, kurie sukinėjasi apie 
bažnyčią ir lietuviškas organizacijas. 
O kur kiti lietuviai? Reikia lietuvybei 
duoklę paimti iš visų lietuvių, šiuo at
veju siūlyčiau, kad Lietuvių Fondo va
dovybė būtų perorganizuota ir jos rin
kėjai eitų ir pas tokius tautiečius. Juk 
yra dar pasiturinčių, kurie neturi vai
kų, niekam neaukoja, niekam nesiun
čia siuntinių, net ir liet, laikraščio ne
užsisako. Yra ir tokių, kurie tik balius 
kelia, medžioja, žuvauja, kortomis lo
šia, perka brangius automobilius, o lie
tuvybei — nieko. Argi prie šių visų 
Lietuvių Fondas nerastų būdų prieiti?

J. Vaidlonis
AR VIEN MILIJONAS 

IŠLAIKYS LIETUVYBĘ?
“Tėv. žiburių” nr. 6 inž. P. Lelis ra

šo: .. tuščiais žodžiais neišauginsi
me mūsų jaunimo Lietuvai. L. Fondo 
tikslas yra sutelkti tam pastovų kapi
talą ..atseit, milijoną dolerių.

Aš pasakyčiau, kad ne vien su pini
gais, milijoniniais fondais lietuvybę 
jaunoj kartoj išlaikysime, bet pirmoj 
eilėj dabar duodami patys gero mora
laus lietuviško gyvenimo pavyzdį bei 
remdami jaunimo veiklą jau dabar.

Senoji karta pati turi būti pavyzdin
ga lietuvybės reikaluose, šeimos gy
venime.

Vien tik pinigų surinkimas mūsų 
jaunuomenės nuo nutautėjimo neiš
gelbės. Išlaikymas ir senojoj, ir jauno
joj kartoj augštų moralinių vertybių 
religine, tautine, dorine prasme dau
giau prisidės prie tautos išlaikymo, 
negu bedvasis doleris. K.

VEDAMOJO PROGA
Visą laiką sekiau Jūsų vedamuosius 

“TŽ”. Dauguma jų buvo labai aktua
lūs ir labai taikliai parašyti. Bet aš 
vis rengiausi Jus paprašyti, kad para
šytumėt ir apie VLIKą. Ir did. mano 
nustebimui štai tas, ko aš visą laiką 
norėjau, t.y. “TŽ” vedamasis “Kova 
ar bala5’. Gal paklaustumėte, kodėl gi 
aš rūpinuosi tuo VLIKu? O gi štai 
truputis jš praeities. Paskutiniame ka
re virš dvejų metų praslankiojau po 
miškus ir raistus Minsko-Polocko ruo
že viename liet, batalijone. Gudų sa
vivaldos centras buvo jų sostinėj Mins
ke. Mūsų santykiai su jais buvo labai 
geri. Dažnai kartu tarėmės apie bend
rą veiklą. Jie labai dažnai prašė mūsų 
patarimo įvairiais klausimais. Jie pa
skubomis organizavo savo karinius 
vienetus — samachova vadinamus. 
Jiems trūko žinių toje srityje, o ypač 
tinkamo kadro, savo kalba kar. statu
tų ir kt. apmokymo priemonių. Buvo 
nemažai jų tarpe ir mokančių gerai 
lietuviškai kalbėti. Tas gi žymiai pa
lengvino mums bendradarbiauti.

Iš senųjų Minsko lietuvių buvo likę 
tik trys asmenys: O. Radvilienė, jos 
sūnus Stasys ir jaun. sūnus Jonas su 
žmona ir dukrele, kurios vardas buvo 
Maiska.

Gan dažnai kas nors iš Lietuvos at
vykdavo ir papasakodavo kas dedasi 
Vilniuje ir Kaune. Atvykstantieji vi
suomet atveždavo gan daug laikraštu- 
kų-lapelių, t.y. pogrindžio spaudos. Iš 
to mes žinojome, kad vieningos rezis
tencinės vadovybės Lietuvoje dar nė
ra. Gimė vis nauji sąjūdžiai. Galų ga
le ir vok. gestapas pradėjo leisti savo 
provokacinius lapelius. Mes labai no
rėjome vieningos vadovybės ir bendro 
sprendimo, nes mes dar Minske plana
vome, kaip greičiau ir tvarkingiau at
sitraukti prie Vilniaus ir apsaugoti 
nuo lenkų partizanų ankstyvesnio įsi
veržimo. Tuo tarpu gi mūsų poli t. par
tijų grupelės ir įvairūs dirbtinai su
kurti sąjūdžiai riejosi tarp savęs dėl 
pirmavimo ir niekaip negalėjo susitar
ti.

Prieš 2-3 m. “Liet. Dienose” St. Lū
šys gan smulkiai aprašė tuo laiku tarp 
liet, partijų vykusias derybas ir intri
gas. Smalsu buvo skaityti, bet kartais 
ašara suvilnydavo akis, o kartais pyk
čiu nebuvo galima tverti. Tuo Tėvynei 
sunkiu momentu, kai reikėjo visiems 
susitarti per 30 min. ir vieningai veik
ti, tai jie kovojo su vėjo malūnais net 
3 metus. A. Lukas

OTTAWA, Ont.
MIELI TAUTIEČIAI, paminėjome 

Vasario 16, pakurstėme savo širdyse 
teberusenančią lietuviškos pareigos 
ugnelę ir vėl pasinėrėme į kasdienius 
rūpesčius. Tenka pagalvoti ir apie tai, 
kad tie kasdieniniai rūpesčiai nenu
stelbtų tos ugnelės šviesos. Tik mūsų 
visų talka: ar tai būtų paskiro asmens 
dirbamas lietuviškas darbas, ar tai 
įteikta auka, ar pagaliau ryžtas ir pa
stangos ką naudingo atlikti juk ir su
daro visos pasaulio lietuviškos bend
ruomenės darbą Juo daugiau pavie
niai dirbančių, juos bus ryškesni bend
ri rezultatai.

Tikiu, kad šiandieną du dalykai 
kiekvienam privalomi: neatsisakyti 
prisiimti betkokios lietuviškos parei
gos ir parodyti bent minimalų duos- 
numą lietuviškiesiems reikalams.

Liet. Fondo vajaus proga kviečiu 
šios apylinkės lietuvius jungtis į L. 
Fondo narių eiles. Negalintieji iš kar
to įnešti pilną įnašą, prašomi tai atlik
ti dalimis. Jūsų įgaliotinis visus rei
kiamus formalumus šutvarkys. Pilną 
ar dalinį įnašą prašoma įteikti įgalio
tiniui.

A. Paškevičius,
LF tarybos narys ir įgaliotinis

“Lito” dešimtmečio minėjimas 
Montrealyje įvyko vasario 20 d. 
AV par. salėje. Dalyvavo per 300 
narių ir svečių.

Pirm. J. Bernotas į garbės pre
zidiumą pakvietė AV par. klebo
ną Tėvą K. Pečkį, SJ, Quebec 
Credit Union League prez. G. 
Grig, lygos direktorių W.' Milner, 
Cuna atstovą R. Lachapelle, KLB 
kr. vald. pirm. dr. P. Lukoševi
čių, KLB Montrealio seimelio pir- 
min. K. Andruškevičių, pirmąjį 
“Lito” pirm. A. Norkeliūną, pir
mąjį “Lito” narį iš senosios lie
tuvių kartos J. Mačionį, visą de
šimtį* metų kredito kom. pirm, 
pareigose išbuvusį J. Juškevičių 
ir “Lito” steigėjus — D. Jurkų, 
J. Lukoševičių, Pr. Rudinską, P. 
Narbutą ir J. Skučą.

Hamiltono Liet. Namų baliuje buvo pagerbtas lietuvių bičiulis adv. 
J. T. Kostyk (kalba pire mikrofono). Stovi iš kairės: LN valdybos 
pirmininkas St. Bakšys, ponia Kostyk ir B. Kronas.

“TALKA” PARĖMĖ KULTŪRINĘ VEIKLĄ
Hamiltono bankelis “Talka” 

vasario 20 d. turėjo savo visuoti
nį susirinkimą ir atšventė pirmą
jį veikimo dešimtmetį. Susirinki
mas įvyko Hillcrest salėje. Daly
vavo 139 nariai; su svečiais susi
darė apie 200. Susirinkimą atida
rė ir pirmininkavo E. Sudikas, 
sekretoriavo St. Dalius. E. Sudi-

Adv. J. T. Kostyk su ponia ir ma
žosiomis Stabingytėmis džiaugiasi 
gautomis dovanomis LN baliuje 
Hamiltone

Fort William - Port Arthur, Ont
1964 METAI buvo gausūs lietuvių 

pobūviais ir darbais. Paminėta šeimos 
diena, suruošta geras skaičius gegu
žinių, kurių proga kreipta dėmesys į 
vaikus. Jiems buvo surengtos lenkty
nės. įteikta mažos dovanėlės.

Tikrai didelis darbas — tai lietuvių 
parodos suruošimas metinės miestų 
parodos metu, kuri truko savaitę lai
ko. Ją aplankė virš 100,000 žmonių. 
Mūsų skyrius užėmė 30 pėdų ilgį ir 
buvo gausiai lankomas. Mūsų sąlygose 
tai tikrai gana didelis Lietuvos ir lie
tuvių garsinimas. Darbelių buvo išsta
tyta gražių. Tik visą tą darbą reikėjo 
atlikti porai žmonių. Tai didelė pa
reiga.

SURUOŠTA STAIGMENA p. B. A. 
Giedraičiams sidabrinio vedybų jubi- 
lėjaus proga jų pačių namuose. Įteik
ta dovana, prie kurios prisidėjo ir 
Ontario parlamento narys Wardrop 
su žmona.

PADĖKOS DIENOS proga suruoš
tas specialus pobūvis. Tartas žodis lie
tuvybės ir tėvynės reikalu, kviečiant 
visus ir visur begyvenančius lietuvius 
į bendrą darbą.

PRIES KALĖDAS turėta eglutė, ku
rioje dalyvavo vaikai ir suaugusieji. 
N. Metu sutikimas buvo irgi gražus.

SIAURĖS ONTARIO MIESTAI — 
Fort Wiliam ir Port Arthur auga spar
čiai: naujai įrengtas uostas; universi
tetas. įsteigtas prieš keletą metų, au
ga kaip ant mielių; eina fabrikų sta
tybos: sudarytas specialus planavimo 
komitetas, apjungiantis šiuos du mies
tus ir apylinkių miesteliui. Apylinkėse 

Į atsiranda naujos mineralų kasyklos 
ir 1.1. Per tuos 10 m. padaryta labai 
didelė pažanga. Reikia manyti, kad ir 
lietuvių čia daugės.

REIKĖTŲ ĮSIGYTI savo pastovų 
‘kampą” — nuosavybę, kur galėtume 
dažniau ir pastoviau susirinkti. Tuo 
reikalu jau yra galvota. Tam reikalin
gos lėšos. Per tuos 12 m. esame sutau
pę arti $1000 tik iš savo smulkių pa
jamų.

ROMAS MITALAS baigė čia gimna
ziją su pagyrimais, vėliau Toronto

un-te matematiką su pasižymėjimu; 
ruošėsi doktoratui Toronte ir Ameri
koj vienam geriausių un-tų. Viską bai
gęs labai sėkmingai dabar profesoriau
ja Londono un-te. Linkime jam geriau
sios sėkmės.

BENYS GIEDRAITIS baigė 2 m. 
kursą mūsų un-te su aukso medaliu. 
Jis ketiria tęsti studijas kuriame kita
me un-te.

P. JOKŪBAUSKAMS reiškiam užuo
jautą dėl p. Jokūbauskienės Tėvelio 
mirties.

MŪSŲ AUKOS: Liet. Fondui surink
ta $217. Aukojo: agr. V. žemaitis 

$100, E. Jasevičiūtė $70, B. Raulic- 
kas $12, A. Braumanas $10, V. Zujus 
$10, A. Galiauskas $5, J. Pargauskas 
$4, H. Poškus $3, Simonaitis $2 ir P. 
Ramonas $1. P. L. Radzevičiai yra pa
žadėję $100. Vasario 16 gimnazijai su
rinkta $52.50, šalpai $50.50. Aukas 
rinko VI. žemaitis, V. Zujus, H. Poš
kus ir A. Tvarijonavičius. Pastarasis 
gyvena Drydene. kur lietuvių tėra vie
nas kitas, tai jis surinko daug ir iš 
svetimtaučių. Be to, jis čia atostoga
vo vasaros metu po sunkios operaci
jos ir tada gerokai talkino gegužinių 
metu. Aukotojams ir aukų rinkėjams 
tariame širdingą ačiū.

P. V. SIBULIS padovanojo lietuviš
ką plokštelę apylinkei. Labai ačiū.

VISUS LABAI PRAŠOME grąžinti 
knygas į knygyną, nes reikia jas pa
tikrinti ir pertvarkyti. Taip pat prašo
me visus būti ambasadoriais lietuviš
kai spaudai. Dar yra lietuvių, neskai
tančių liet laikraščių. Pasistenkime 
jiems užsakyti nors vieną kurį laik
raštį. Lietuviška nuoširdi padėka vi
siems, kurie padeda mūsų darbe. Di
delė padėka p. Giedraičiams ir Bag
donams už leidimą pasinaudoti patal
pomis.

NAUJAI IŠRINKTA valdyba: Pet
ras Radzevičius — pirm., Petras Ka- 
jutis — sekr., Bronė Bagdonienė — 
ižd., Balys Giedraitis, Juozas Paukš
tys. Linkime geriausios sėkmės, o mes 
visi nuoširdžiai padėsime jiems.

EDMONTON, Alta.
VASARIO 21 D. įvyko Lietuvių Na

mų šėrininkų susirinkimas. Apsvars- Į 
čius Namų ir visos kolonijos reikalus, 
išrinkta nauja valdyba: P. Gudjurgis, 
A. Smidtas, J. Rasimas, A. Rudinskas 
ir E. Melikauskas. Vasario 28 d. su
ruošta buv. kolonijos vargonininkui J. 
Balsiui ir šeimai išleistuvės. Balsys iš
vyksta į JAV. Kolonija liko ne tik be 
vargonininko ir akordeonisto, bet ir 
be linksmos ir draugiškos šeimos.

MIRĖ B. RIMKŪNAS. Sausio 25 d.

po ilgos ligos mirė Bronius Rimkūnas. 
Kanadon atvyko apie 1925 m.; gyveno 
ūkyje, vėliau persikėlė į Edmontoną. 
Buvo labai mielas, linksmas ir drau
giškas tautietis; užaugino 3 gražias lie
tuves dukras ir sulaukė 5 anūkų. 
Bendruomenė reiškia nuoširdžią už
uojautą žmonai Nastazijai Rimkūnie- 
nei ir dukterims bei žentams. F. K.

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA0

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000, mortgKių 
patkolot iki 60% turto vertė*. Nemokomo* gyvybė* ir paskolų 
draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbe diena*: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vol.r. — 1 vėl. po pietų. 
Antradieniai* ir penktadienio i* S vai. p.p. — 8 vai. vakare , 
21, MAIN STRICT EAST, ROOM Ž07 — Telofoeo* JA 8-0311

Sveikintojai savo kalbose iš
ryškino didelę “Lito” svarbą 
Montrealio lietuviams. Raštu 
sveikino Toronto “Parama”, Pri
sikėlimo par. kredito kooperaty
vas Toronte ir “Talka” Hamilto
ne.

“Lito” dešimtmetį apibūdino 
pirm. J. Bernotas ir ved. P. Ru- 
dinskas savo apžvalginiuose pra
nešimuose.

Po minėjimo įvyko taip pat 
trumpas ir darbingas metinis na
rių susirinkimas, užtrukęs nepil
nas dvi valandas. Protokolai, pra
nešimai, apyskaitos ir pelno pa
skirstymas priimti pagal valdybos 
siūlymą beveik be diskusijų. 1964 
m. “Litas” turėjo $39,555.53 pel
no (pernai $32,194.34), iš kurio 
$34,625.73 paskirta 4Į/2% divi

kas pasveikino susirinkusius ir 
atsistojimu prašė pagerbti 10 m. 
laikotarpyje mirusius 13 banke
lio narių. Jis apžvelgė bankelio 
įsisteigimą ir gražų jo augimą. 
Dėkojo visiems nariams ir valdo
miesiems organams, kurių dėka 
bankelis augo ir bujojo. Ypatinga 
padėka pareikšta 31 nariui-steigė- 
jui, kurie pirmieji pasirašė pra
šymą provincijos vyriausybei leis
ti “Talkai” veikti (1 iš steigėjų 
jau yra miręs). L. Skripkutė kiek: 
vienam nariui - steigėjui, atvyku
siam į susirinkimą, “Talkos” var
du prisegė žyminį su lietuviška 
trispalve vėliavėle.

Dešimtmečio proga bankelį raš
tu sveikino: Montrealio “Litas” 
ir Cuna Mutual Insurance Socie
ty; žodžiu — mons. dr. J. Tada- 
rauskas, Credit Unio League at
stovai Mr. Shiga, Mr. Lungi ir 
bankelio oficialus buhalteris No
lan, kuris sveikinimą užbaigė lie
tuviškai. Po pareigūnų pranešimų 
balansas, apyskaitos ir pelno pa: 
skirstymas už 1964 m. susirinki
mo buvo priimti ir patvirtinti be 
pakeitimų. Iš 1964 m. pelno nu
tarta išmokėti šėrininkams 416% 
dividendo, t.y. virš $22.000; pa
skirta $240 Vasario 16 gimnazijai 
— vieno mokinio išlaikymui; Ha
miltono lietuvių šeštad. mokyk
lai $300 ir Lietuvių Jaunimo 
Centro Hamiltone statybai $1000.

Pirmininkaujantis E. Sudikas 

dendui už indėlius išmokėti (per
nai $27,606.66). Be to, praeitais 
metais ‘litas” nariams išmokėjo 
palūkanų už ein. sąskaitas $5,- 
604.17 (pernai $476.04). Apyvar
ta per metus padidėjo 64% ir pa
siekė beveik 4 milijonus dolerių, 
kapitalas paaugo $361,000 ir pa
siekė $1,215,000.

Garantijų fondui paskirta $3,- 
955, kuris šiuo metu turi $17,- 
105. Iš nepaskirstyto pelno lietu
vybės reikalų rėmimui išskirsty
ti $800, iš kurių Montrealio KLB 
apyl. stovyklai $400, sporto klu
bui Tauras $100, Kanados Lietu
vių Fondui $100, N. Pr. M. sese
lių vienuolynui $50, šeštad. mo
kyklų tėvų komitetui $50, Vasa
rio 16 gimnazijai $50 ir Augšt. 
Lituanistikos Kursams $50.

1965 m. pajamų sąmata priim
ta $94,030 sumai*, išlaidų $47,- 
374, pelno $46,656. Į išlaidų są
matą įeina $14,000 palūkanoms 
už einamąsias sąskaitas apmokė
ti ir $10,6Įg santaupų ir paskolų 
draudimams. Ir 1965 m. “Litas” 
mokės 4% palūkanų už ein. są
skaitas ir 41/2% dividendų už in
dėlius (šėrus) ir juos skaičiuos pa- 
mėnesiui. Iki metų galo “Litas” 
tikisi pasiekti pusantro milijono 
dolerių balansą.

Į valdybą perrinktas pirm. J. 
Bernotas ir naujai išrinkti Petro
nis ir V.Zubas. Į kredito komisiją 
perrinktas S. Kęsgailą ir naujai 
išrinktas J. Blaųzdžiūnas. Į rev. 
komisiją perrinktas J. Adomaitis.

Susirinkime P. Styrą pasiūlė 
surengti pobūvį jaunimui, kuris 
sudaro netoli ketvirčio “Lito” na
rių. Po susirinkimo sekė vakarie
nė ir šokiai, užtrukę iki vėlyvos 
nakties. Pr. R.

rinkimams į valdomuosius orga
nus pravesti pirmininkavimą su
sirinkimui pavedė v-bos viepirm. 
A. Vainauskui. Š. m. iš valdybos 
išėjo terminui pasibaigus E. Su
dikas, iš kredito komiteto — K. 
Stanaitis ir iš kontrolės komisijos 
— J. Varanavičius; taip pat iš tos 
komisijos savo prašymu pasitrau
kė ir P. Lukošius, išdirbęs 10 m. 
Pirmininkaujantis A, Vainauskas 
pareiškė jam viešą padėką už il
gą ir gražų darbą bankeliui. Bal
sų skaičiavimo komisija, suskai
čiusi balsus, pranešė, kad į valdy
bą didele balsų dauguma perrink
tas E. Sudikas* Į kontrolės komi
siją — Varanavičius ir naujai iš
rinktas Z. Stanaitis, o į kredito 
komitetą — J. Pleinys. Pastarie
ji du yra jauni ir energingi jau
nosios kartos atstovai.

Toliau susirinkimui pirminin
kavo E. Sudikas. Klausimuose bu
vo iškelta įvairių nuomonių ir pa
siūlymų. Uždaromajame žodyje 
E. Sudikas padėkojo visiems atsi
lankiusiems ir gražia bei pozity
via tvarka svarsčiusiems bankelio 
reikalus. Pažymėjo, kad per 8 m. 
(pirmieji 2 metai nedavė pelno) 
lietuviškiems reikalams “Talka” 
davė virš $4700; nariams išmokė
ta virš $104.000 dividendo; pats 
bankelis garantijos fonde turi 
virš $28.000; išduota virš $646.- 
000 paskolų. Nuo š.m. sausio 1 d. 
už indėlius depozitų sąskaitose 
pakeltos palūkanos ligi 4% me
tinių. šėrininkams mokama 4,5% 
metinio dividendo. Kiekvienas 
lietuvis gali būti tikras, jog rei
kale ras paramos ir pagalbos ban
kelyje. Su viltimi, kad bankelis 
ir toliau augs bei stiprės, pirm. 
E. Sudikas baigė metini susirinki
mą, pakviesdamas visus dalyvius 
prie skaniai paruoštos vakarie
nės.

Pobūviui ir pasiliksminimui to
liau vadovauti pakvietė Kazį Mi
lerį, kuris vaišino ir priiminėjo 
visus svečius. Vakarienė ir pasi
linksminimas visiems nariams 
buvo nemokamai. Nuo 8 v.v, gro
jant p. Babecko orkestrui, ligi 12 
v. nakties pobūvio dalyviai jau
kiai praleido laiką.

Dešimtmečio proga bankelis iš
leido platų leidinėlį su visais duo
menimis apie savo veiklą.

Į antrąjį dešimtmetį “Talka” 
žengia su pasitikėjimu ir viltimi 
išaugti į dar didesnę ir stipresnę 
ekonominę pajėgą. Kor.

S HAMILTON
kas, P. Kovelis, P. Latauskas, M. Laz-ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS, ruo

šiamas ateitininkų, įvyks sekmadienį, 
kovo 7 d. šia tvarka: 11 vai. iškilmin
gos pamaldos AV par. bažnyčioje. Pa
maldose dalyvauja ateitininkai moks
leiviai, skautės ir skautai su savo vė
liavomis. 4 v. p.p. mergaičių gimnazi- 
jos salėje, 467 Main St. E., iškilminga 
akademija. Kalbės visuomenininkas 
V. Ignaitis iš Rodney, Ont. Meninėje 
programoje dalyvauja jaunimo cho
ras, taut, šokių “Gyvataras” jaunuolių 
ir vaikų grupės, deklamatoriai.

Dalyvaukime visi pamaldose ir iš
kilmingoje akademijoje. Ypač kvie
čiame jaunimą dalyvauti šv. Mišiose 
ir priimti Komuniją, aukojant ją už 
mūsų jaunimą Lietuvoje, kad jis iš
liktų ištikimas mūsų tautai ir Kristui.

KAZIUKO MUGĖ — kovo 7 d., sek- 
madienį po pamaldų, par. salėje. Ren
gia — skautų Širvintos ir Nemuno tun
tai. Mugėje bus išstatyti skilčių darbai. 
Geriausiai pasiruošusios skiltys pre
mijuojamos. Bus loterija, laimės mai
šeliai, skanūs valgiai. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti. Mugėje bus galima 
sutvarkyti “Sk. Aido“ prenumerata ir 
užsakyti Vasario 16 gimnazijos skau
tams, kurie nepajėgia užsiprenumeruo
ti. “Sk. A.” prenumerata Vokietijoj — 
$3.24; atstovas Hamiltone — V. Paši- 
lys, 50 Fairholt Rd., S. tel. LI 4—4708.

“UŽBURTOJI DŪDELĘ” iš Kleve- 
lando atvyksta į Hamiltoną ne kovo 27 
d., bet balandžio 10 d., šeštadienį. Vai
dinimas įvyks Central gimnazijos sa
lėje, Wentworth St., N. Rengia ateiti
ninkų sendraugių skyrius. Pelnas ski
riamas Jaunimo Centro statybai.

LN VALDYBA vasario 5 d. gražiai at
žymėjo devintąsias metines. Oficialią 
dalį pradėjo D. Choromanskytė. V-bos 
vardu. lietuviškai kalbą pasakė pirm. 
St. Bakšys, angliškai — B. Kronas. At
sidėkodamas už pagerbtuves padėkos 
žodi tarė adv. J. T. Kostyk, miesto ta
rybos narys ir eismo komisijos pirm. 
A. ir R. Stabingytės įteikė jam lietu
višką albumą su Gedimino pilimi, TrU 
jų Kryžių kalnu ir Gedimino stulpais. 

Meninę dalį išpildė mūsų jaunimas. 
Akordeono muzikos davė J. Kanevai- 
tė; solo ir grupinį baletą pašoko M. 
Pusdešrytė ir jos vedama grupė — R. į 
Jankutė, L. Bagdonaitė, R. Fronchak,;
N. Petrūnaitė ir L Stanaitytė. M. iri ŠALPOS FONDAS š.m. pradžioje 
R. Klevai gražiai pašoko duetą. Visiems išsiuntė Suvalkų trikampio lietuviams 

20 siuntinių — 400 sv. dėvėtų drabu
žių ir avalynės.

M. P; ŠIULIAI vasario 20 d. atšven
tė savo vedybinio gyvenimo 15 m. su
kaktį. Pobūvis įvyko sukaktuvininkų 
erdviuose namuose, kur dalyvavo apie 
50 svečių iš Hamiltono, Toronto Till- 
sonburgo. Sukaktuvininkams palinkė
ta ilgiausių mėtų ir ištvermės lietu
viškumo baruose. M. P. Šiuliai duos- 
niai remia lietuviškas organizacijas, 
dalyvauja jų parengimuose. P. Siūlys 
yra aktyvus AV par. choro narys. Ta 
pačia proga buvo atšvęstos sūnaus Ri
mo krikštynos. Kūmais yra A. J. Pet
rauskai iš Toronto.

S. Z. GASIŪNŲ šeimą aplankė dide
lis džiaugsmas\— gimė dukrelė Lina. 
Be to, S. Z. Gasiūnai augina dar dvi 
dukreles ir du sūnus. J. P. ,

padėkojo St. Bakšys, o A. ir R. Sta- 
bingytės LN v-bos vardu įteikė rožių 
J. Kanevaitei ir M. Pusdešrytei.

Šokių metu svečiai gausiai naudojo
si loterija, kurią labai gražiai paruo
šė K. Mikšys, o staliukus suaukojo: 
B. Kronas už $25, Alf. Šilinskis — 
$20, E. Šakienė — $15, G. Palmer — 
$15, Z. Didžbalis ir Ant. Pranckevi- 
čius — $15. Iš baliaus gauta $203 gry
no pelno. Sekantis didelis LN vakaras
— gegužės 8 d. Town Casino salėje
— 157 Main St. E. Sk. St.

KANADOS LIET. FONDAS auga 
ir pas mus. Naujais nariais tapo vie
tinė Bendruomenė (pirm. K. Mikšys), 
“Talka” (pirm. Ed. Sudikas) ir savuo
ju Įnašu St. Bakšys. Hamiltonas Lie
tuvių Fonde dabar jau turi $650.00. 
Mūsų vietos verslininkai kažkodėl ne
parodo susidomėjimo L.F., kai tuo 
tarpu kitose kolonijose jie yra di
džiausi įnašų kėlimo talkininkai.

A.A . KLEMENSO PRIELGAUSKO 
laidojimui pažįstami ir jo bičiuliai su
dėjo aukų pagal lapus $817. Iš šių pi
nigų laidotuvėms išleista $305, o liku
sieji — $512 įdėti į bankelį “Talka”, 
kurie bus panaudoti paminklui pasta
tyti. Aukojo po S50: KLB Hamiltono 
apyl. Šalpos Fondas, P. Pleinys; $25: 
B. Kronas; $20: A. Tėvelis, S. Norman
tas, S. Kačinskas, J. Pleinys, E. Kon
čienė ir A. Končius, abu iš Klevelan- 
do; $15: Z. Žilinskas iš Burlington, 
Ont.; $10: A. Jankauskas, N. V. Navic
kai, L. Bacevičius, J. Lekutis, VI. Ky
bartas, dr. O. Valaitienė. J. Valevičius, 
S. Jonaitis, S. Bakšys, Tri Realty Ltd., 
G. Paukštys, Ig. Varnas, L. Meškaus-

Šokėjos, dalyvavusios Hamiltono Liet. Namų baliaus programoje. 
Joms dėkoja pirm. St. Bakšys.

dutis, K. Mikšys, A. Kaušpėdą, o iš To
ronto: A. Adomavičius, J. Maziliaus
kai, T.B. Stanuliai; $7: I.V. Liškauskai, 
P. Sakalas; $6: J. K. Žukauskai, S. V. 
Venskai iš Toronto; $5: A. Kybartas, 
V. Panavas, Milaševičius, G. Martišius. 
I. P. Zubai, D. Jankus, D. Kochanka, 
A. Pauliukas, V. Sakas, V. Paulaičiai, 
A. Stankai iš Burlington, K- Butkevi
čius, A. Godelis, J. Petriūnas, E. Leg- 
ninkas, J. Švabaitis, P. Račys, P. Ar- 
monas, Z. Bolskis, A. Šimkevičius, B. 
Aselkis, L. Gudinskas, V. Geležinis, P. 
Brasas, B. Z. Stonkai, A. Pilipavičius, 
A. Geležinis, G. Jasevičius, A. Sukaitis, 
P. Breichmanas, J. Svilas, K. Dervai- 
tis; iš Toronto: A.-Daukantas, Kišonai, 
Bubeliai, Anysai; $4: E. Kudaba. $3: 
A. Gudelis, J. Pyragius, A. Kamaitis,
K. Rusinavičius, V. S. Burdinavičiai, 
A. J. Deksnys, D. Stukas, F. Falkaus- 
kas, S. Kavaliauskas iš Toronto. Kiti 
aukojo možesnėmis sumomis.

Laidojimo komitetas nuoširdžiai dė
koja mons. dr. J. Tadarauskui už pasi
rūpinimą a. a. Klemenso Prielgausko 
iškilmingomis laidojimo apeigomis ir 
rožinio atkalbėjimą, tėvui B. Bagdonui 
už atlaikytas šv. Mišias ir rožinio at- 5 
kalbėjimą, kun. P. Ažubaliui už pasku
tinį patarnavimą kapuose. Nuoširdi pa
dėka Lietuvos gen. konsului dr. J. 
žmuidzinui už dalyvavimą laidotuvėse. 
Gili padėka visiems tautiečiams už taip 
gražų dalyvavimą laidotuvėse ir gau
sias aukas. Tik jūsų visų dėka a. a. 
Kl. Prielgauskas buvo gražiai palaido
tas, o mes būsime įpareigoti pastatyti 
jam paminklą.

Visuomenės žiniai pranešame, kad 
bankelyje “Talka” yra atidaryta sąs
kaita. Pažįstami, norintieji prisidėti 
prie a. a. Kl. Prielgausko paminklo 
pastatymo, prašomi siųsti aukas tiesiai 
į bankelį “Talka” šiuo adresu: Kle
mensas Prielgauskas Monument Fund, 
“Talka” (Hamilton) Credit Union Ltf., 
21 Main St., E., Suite 207, Hamilton. 
Ont. Laidojimo komitetas

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄ
JUNGOS dv. vadas kun. G. Kijauskas, 
SJ, lankėsi Hamiltone, kur turėjo pa
sitarimus su dv. vadu mons. dr. J. Ta-

Į darausku ir moksleivių globėjais veik- 
: los reikalais.

Mirus mūsų tėveliui a.a. B. Orvidui 
š.m. sausio 14 d. Hamiltone, norime 
išreikšti nuoširdžią padėką visiems 
kurie lankė velionį koplyčioje, dalyva
vo pamaldose ir laidotuvėse, prisiuntė 
gėlių, užprašė šv. Mišias bei pareiškė 
mums užuojautą spaudoje, laiškais ir 
asmeniškai.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų 
parapijos kleb. prel. J. Tadarauskui 
už suteiktą paskutinį patarnavimą; ge
dulingas pamaldas koplyčioje' ir baž
nyčioje, už tartus žodžius apie velionį 
ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Ačiū sol. V. Verikaičiui už vargo- 
ninkavimą ir giesmę “Avė Maria”

Mūsų padėka visiems prisidėjusiems 
prie laidotuvių apeigų —

Velionies vaikai su šeimom

SUDBURY, Ont.
“GELEŽINIS VILKAS” — žūklauto- 

jų ir medžiotojų klubas, pirmas iš vie
tinių ir galbūt lietuviškų tos rūšies 
klubų, medžiokles pradėjo su medžiok
liniais šunimis.

Šio medžioklės sezono pasekmės la
bai geros: 5 briedžiai, daug mažesnių 
laimikių. Klubas žengia į trečiuosius 
veiklos metus. I. Kr.

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETO vi
suotinis susirinkimas nutarė apsidėti 
$10 metiniu mokesčiu. Pirmininkavo 
J. Lukšys, sekretoriavo A. Baltutienė.

AGOTA PRANSKCNIENĖ iškilmin
gai atšventė savo vardadienį ir gimta
dienį, sujungtą su metiniu tradiciniu 
kalėdojimu. Ta proga buvo atgiedotos 
jos intencija šv. Mišios. Krsp,



lietuvių kančias puikiai atjaučiu
DEŠIMT METŲ LIETUVIŠKAI RADIJO PROGRAMAI MADRIDEsidūrę Madride lietuviai pasijuto,

GENEROLAS FRANCO:

vengrai ir kiti naudojosi ispanų 
valstybiniu radiju (ispaniškai va
dinamu Radio National de Espa
na) savo tautiečiams informuoti, 
kas- dedasi laisvajame pasaulyje, 
kas daroma Vakaruose komuniz
mo prispaustųjų išlaisvinimui ir 
t.t. Sis klausimas labai sudomino 
Madride gyvenančius lietuvius, ir 
1952 m. vasarą VLIKo prašomas 
lietuvis Madride rimtai pasiryžo 
kreiptis į naujosios Ispanijos vy
riausybę su prašymu leisti lietu
viams transliuoti per valstybinį 
ispanų radiją Madride į bolševi
kų trypiamą ir terorizuojamą 
Lietuvą.

Neatlaidžiai klabinta
Net dvejus metus reikėjo triūs- 

ti ir daug durų Madride pakla- 
benti. Buvo kreiptasi du kartus 
net į patį generalissimo Francisco 
Franco, kuris, pats kovęsis prieš 
komunistus žūtbūtinėje kovoje 
per tris metus savame krašte, 
Lietuvos okupaciją, priespaudą ir 
lietuvių tautos nelaimę tuojau 
suprato ir reikiamai įvertino, pa
žadėdamas savąjį radijo siųstu
vą. Taip pat buvo kreiptasi į tuo
metinį Ispanijos užsienio reikalų 
ministerį Sr. Martin Artajo. Bu
vo prašyta pagalbos ir užtarimo 
pas popiežiaus nuncijų Madrido 
arkivyskupą (dabar kardinolą) 
Hildebrandą Antoniutti, pas Mad
rido patriarchą-vyskupą (dabar 
mirusį) Leopoldą Eiją y Garay, 
ir, žinoma, pas Ispanijos valsty- 

. binio radijo vadovybę. Ypatingai 
buvo prašyta pas tuometinį Ispa
nijos informacijos ministerį, ku
riam priklauso visos Ispanijos 
radijas ir televizija, turizmas, 
spauda ir t.t. Tuometinis informa
cijos ir turizmo min. Sr. Gabriel 
Arias Salgado (dabar jau miręs), 
pasišaukęs lietuvį, kuris lietuviš
kųjų radijo valandėlių reikalu 
nėt kelis kartus pas ji buvo lankę
sis, ir kaip tik tomis dienomis 
Madride buvusį a.a. vyskupą Vin
centą Padolskį* pareiškė, kad lie
tuvių prašymas išklausytas ir 
kad suteiktas leidimas lietuviš
koms transliacijoms Madride per 
Radio National. Sr. Arias Salga
do jau suteiktų lietuviškųjų trans
liacijų vedėjui pakartotinai pa
reiškė, kad jos duotos Lietuvai 
ir jos prispaustiem žmonėm!

Kada transliuojama 
lietuviška programa?

Po skubaus pasiruošimo, susi
tvarkymo ir galutinio susitarimo 
su ispanų radijo vadovybe, ypač 
su anuometiniu jo direktoriumi 
Jose Ramon Alonso, ir su VLIKu, 
lietuviška radijo programa Mad
ride buvo pradėta transliuoti 
1955 m. sausio 2 d., t.y. lygiai 
prieš dešimtį metų.

Per pirmuosius du mėnesius ji 
buvo perduodama 10 min. kas
dien, o nuo 1955 m. kovo 1 d. jau 
išgauta 15 min. 1960 m. lietuviš
ka radijo programa Madride jau 
buvo kasdien transliuojama 20 
min. Toks jos ilgis tęsiamas ir 
dabar. Nuo 1958 m. buvo išgautas 
mūsų programos pakartojimas 
kitos dienos rytą. Dabar ji karto
jama kiekvieną dieną 10.45 vai. 
Lietuvos laiku 49 metrų banga. 
(Vidurio Europos laiku — 8.40 v. 
ryto). Pagrindinė lietuvių kalbos

Specialūs mūsų komentarų tai
kiniai yra lietuviškasis pavergto
sios tėvynės ir laisvojo pasaulio 
jaunimas, lietuviška šeima, lietu
vis darbininkas, lietuvė moteris, 
studentai, lietuvybės išlaikymas, 
Lietuvos istorijos atitaisymas (ją 
kasdien begėdiškai iškraipo mo
kyklose, spaudoje ir per radiją 
Lietuvos šventą žemelę trypiąs 
okupantas ir jo pakalikai Lietu
voje!). Nepaprastai daug dėmesio 
kreipiama tokioms gyvybinėms, 
temoms, kaip Lietuvos rusini
mas, mūsų jaunimo ir žmonių 
nuolatinis gabenimas į Sibirą ir 
kitus sovietijos užkampius, rusų 
kalbos ir kultūros arsus bruki
mas lietuviškajam jaunimui ir t.t. 
Stengiamės perteikti objektyvias 
laisvojo pasaulio žinias milijo
nams lietuvių sovietų okupacijo
je Lietuvoje ir Sibire, palaikyti 
lietuvių tautos viltį išsilaisvinti 
nuo komunizmo ir nuo sovietiz
mo. Toliau plačiai informuojame 
apie laisvojo pasaulio lietuvių 
gyvenimą politinėje, diplomati
nėje, kultūrinėje, religinėje sri
tyse. Informuojame apie viso pa
saulio pastangas ir daromus žy
gius Lietuvai išlaisvinti. Atsklei
džiame bolševikų melą, Lietuvos 
gyventojų, ypač jaunimo, mulki
nimą, stengiamės užbėgti už akių 
nepriklausomos Lietuvos gyveni
mo, jos padarytos pažangos ir jos 
politikų, veikėjų, kultūrininkų, 
•karių, dvasininkų niekinimui. Nu- 
šviečiame Lietuvos Bažnyčios, ti
kėjimo, jos vyskupų, kunigų, pa
sauliečių persekiojimus, kad juos 
išgirstų ir laisvasis pasaulis. Duo
dame pavergtojo krašto gyvento
jams nurodymų, kaip atsispirti 
prieš komunizmą, kaip išsaugoti 
moralę, religiją, lietuvybę. Jiems 
perduodame išsamių komentarų 
apie laisvojo pasaulio kraštų pa
stangas pasipriešinti komunizmo 
plitimui tai viename, tai antra
me krašte ar žemyne ir t.t. Poli
tiniais komentarais informuoja
me pavergtosios tėvynės žmones 
apie plataus pasaulio nenusileidi- 
mą politikoje, ginklavimesi ir ki
tose srityse sovietams, ar kinie
čiams. Pagaliau stengiamės Lie
tuvos gyventojus informuoti apie 
tą medžiaginę gerovę, kuria gėri
si beveik visi pasaulio kraštai, iš
skyrus tik tuos, kuriuos terioja 
komunizmas ir kuriems “šviečia” 
Stalino, ar Maotsetungo “saulė”!

Girdimas Lietuvoje ir Sibire
Gauname žinių, kad ispanų 

valstybinio radijo lietuviškos 
transliacijos lietuvių tėvynėje ir 
Sibire yra intensyviai klausomos. 
Girdimumas, žinoma, kiekvienu 
atveju priklauso nuo metereolo- 
ginių ir sovietinių trukdymų. Nė
ra paslaptis, kad Lietuvos oku
pantas iš kailio neriasi, jog pa
vergtasis lietuvis nei žodelio ne
išgirstų per radiją iš laisvojo pa
saulio. žinome, kad bolševikai 
priešinasi mūsų radijo bangoms 
bent 3000 specialių trukdytuvų, 

programa dabar per valstybini Iš daugelio atvykusių iš Lietuvos 
ispanu radiją duodama iš Mad- į laisvąjį pasaulį išsikalbėjimų • W 4 R- 1 TT • J ' 1 . n- -1 T T 1.-1 J-L -- J. J- 1— — k-U-L JI. ■ -k-L J-k -y-L-rido kasdien 2L35 vai. Lietuvos 
laiku (Vidurio Europos laiku — 
19.35 v.).

Programa pradedama muzika
Pagrindinis mūsų lietuviškųjų 

programų rengėjų Madride rūpes
tis — kad jos būtų tikrai krikš
čioniškos, lietuviškos, prieškomu- 
nistinės, sudėtingos, aktualios ir 
įdomios Lietuvos žmonėms, ati
tinkančios VLIKo ir visų laisvojo 
pasaulio geros valios lietuvių pa
geidavimus. Programa pradeda
ma Kauno Muzėjaus varpų muzi
ka, po to perduodamos dienos po- 

ma yra gan sudėtinga ir įvairi. 
Duodami du komentarai kasdien. 
Jie yra kiekvieną dieną skirtingi 
ir liečia pavergtosios mūsų tėvy
nės gyvenimą, kultūrą, ūkį, jau
nimą, religiją ir t.t.

mums yra pakankamai žinoma, 
kad Madrido lietuviškos translia
cijos yra normaliai girdimos. 
Klausytis radijo programų iš lais
vojo pasaulio sovietų prispausta
me krašte yra didelė rizika, nes 
ten žmonės-klausymąsi turi slėp
ti nuo kitų, kad nepatektų oku
pantui į nagus. Tie sunkumai dar 
padidėjo, kai ne visi gali Įsigyti 
pajėgius radijo priimtuvus Lietu
voje. Okupantas tą seka kreiva 
akimi.. Vokiečių ir kitų piliečiai, 
grįžę iš Sov. Sąjungos ir net Lie
tuvos, lietuviai, pasiekę laisvuo
sius Vakarus, laisvo pasaulio ne-

pasisekė pasiekti Lietuvą, visi 
vienbalsiai tvirtina, kad valstybi
nio Ispanijos radijo transliacijos 
lietuvių kalba vidutiniškai Lietu
voje girdimos, nors gerokai truk
domos. Kad pavergtos Lietuvos

dį skauda’ ir kad jie dantį grie
žia prieš lietuvišką balsą iš lais
vojo pasaulio, mums jau seniai 
žinoma. Prieš kelis metus lietu
viškųjų “turistų” grupei vadova
vęs J. Bulota, vienas “Tiesos” ir 
“Komunisto” redaktorių, sutik
tiems Paryžiuje lietuviams kalbė
jo “apie Tarybų Lietuvos šmeiži
mą per veiksnių transliacijas”. 
Tai aiškiai rodo, kad tiek Madri
do, tiek Vatikano ir Romos trans
liacijos Lietuvoje girdimos. Iš zi- 
maninės “Tiesos” ir Sniečkaus 
dūsavimų nedviprasmiškai maty
ti, jog jiems irgi nemalonios lie
tuviškos transliacijos iš laisvojo 
pasaulio. Jis dūsavo pranešime 
sovietinės Lietuvos komunistų 
partijos plenume 1963 m. liepos 
9 d. (“Tiesa” 161 nr.). Sniečkus 
savo straipsnyje, kurį išsispausdi
no “Pravda” 1963 m. liepos 31 d. 
nr. 178, irgi kiek drūtas puolė 
lietuviškas informacijas iš laisvo
jo pasaulio.

Religinė programa
Nuo pat sunkaus mūsų darbo 

pradžios Madride kas sekmadie
nis ir per didesnes religines šven
tes perduodame religinę progra
mą, kuri, kaip žinoma, tikinčių 
Lietuvos gyventojų noriai seka
ma. Mūsų religines programas 
nepaprastai šiltai komentavo Va

LIETUVOS DIENA AMERIKOJE
Vasano 16 proga Atstovų Rū

mai parodė išskirtini dėmesį Lie
tuvai. Posėdis buvo pradėtas mal
da, kurią sukalbėjo Čikagos evan
gelikų liuteronų kun. J. Paupe- 
ras. Atstovų Rūmų pirm. J. Mc
Cormack trumpai apžvelgė Lietu
vos praeitį nuo 1918 m. ir tarė: 
“Tiems iš “ mūsų, kuriems nieka
da neteko gyventi totalinės vals
tybės okupacijoje, yra sunku pil
nai suvokti tuos vargus, kuriuos 
teko išgyventi Lietuvos žmonėms 
per tą tragiškiausią laikotarpį, 
pradedant 1940 m. Tokie išgyve
nimai būtų palaužę dvasią betku- 
rių kitų žmonių, kurie nebūtų bu
vę tokie patrijotai, kaip lietuviai. 
Pasaulis niekad negalės išlyginti 
tų kančių, kurios teko šiai nar
siai mažai šaliai, bet mes galime 
dirbti tai dienai, kai lietuviai vėl 
bus laisvi, dalyvauti nepriklauso
mybės dienos minėjime savo giim 
tojoje žemėje.”

Atstovų Rūmų mažumos, res
publikonų partijos, vadas Gerald 
Ford, iš Michigan© valstybės,,sa
vo kalboje apžvelgė Lietuvos ne
priklausomybės laikų pažangą, 
kuri buvo padaryta per trumpą 
22 m. laikotarpį, ir pabrėžė: “Vi
sam tam buvo padarytas galas, 
kai raudonoji armija smurtu su
darė sovietams palankią vyriau
sybę ir užėmė jauną respubliką
1940 m. birželio 15 d., sulaužyda
ma 1926 m. pasirašytą Sov. Są
jungos ir Lietuvos nepuolimo su
tartį. 1940 m. rugpjūčio 3 d., po 
suklastotų rinkimų, Lietuva buvo 
Kremliaus paskelbta komunisti
nės Rusijos sąjungine respublika.
1941 m. kilus karui, įvyko vokie
čių invazija, o kai karą pralaimė
jusi vokiečių kariuomenė pasi
traukė 1944 m. liepos mėn rau
donoji armija vėl įsiveržė į Lie
tuvą, užliedama ją nauju totali
nės tironijos potvyniu ir atnešda
ma daugiau žiauraus terorizmo 
bei priespaudos. Jungtinės Vals
tybės pripažino Lietuvą nepri
klausoma valstybe 1922 m. lie
pos 27 d., o 1940 m. liepos 23 d. 
atsisakė pripažinti Sov. Sąjungos 
įvykdytą okupaciją. Tokia tai tra- 

tikano oficiozas “Osservatore Ro
mano” jau net porą kartų, pa
brėždamas, jog tenka laukti gra
žių ir džiugių vaisių iš valstybi
nio Madrido radijo transliacijų į 
Pabaltijį. Religinėmis mūsų pro
gramomis yra patenkinti ir lais
vojo pasaulio lietuviai, kaip ma
tyti is dažnų linkėjimų ir skatini
mų dirbti šį svarbų mūsų tautai 
ir Bažnyčiai darbą. Religinė mū
sų radijo programa iš Madrido 
yra Radio Nacional rėmuose. Ji 
yra religinio - prieškomunistinio 
pobūdžio: stengiamės pasakyti 
tai, ko pavergtosios Lietuvos baž
nyčiose negalima pasakyti.

Ispanijos vyriausybė 
patenkinta

Neseniai lietuviškųjų translia
cijų vedėjui Madride' Ispanijos 
informacijos ir turizmo ministe
ris, kurio žinioje yra mūsų lietu
viškos radijo programos, Sr. Ma
nuel Fraga Iribarne pasakė: 
“Mūsų vado generalissimo Fran
cisco Franco prieškomunistinė 
politika bus neatlaidžiai tęsiama 
toliau, užtat nesibijokite, Ispani
jos vyriausybė yra pasiryžusi ir 
toliau tęsti moralinę, dvasinę bei 
kultūrinę kovą prieš komunizmą 
per radiją prieš Lietuvos ir kitų 
kraštų sovietinius ar kinietiškuo- 
sius okupantus, kaip ligi šiol”.

Prieš 3 metus VLIKo pirm, 
a.a. dr. Antanas Trimakas pasvei
kino naująjį Ispanijos informaci
jos ir turizmo ministerį Manuel 
Fragą Iribarnę jo paskyrimo 
proga ir padėkojo už kasdien ne
mokamai Lietuvai skiriamą 20- 
ties minučių lietuviškai progra- 

giška istorija šios kilnios ir nar- bingiems kenčiančios Lietuvos 
oiac fnoinn mAc nafurima 7mnnčmc nviVlsiICA milQIl Ti□ 03T-sios tautos, tačiau mes neturime 
jokio pagrindo manyti, kad šios 
gyvastingos tautos dvasia būtų 
nugalėta. Lietuviai niekada ne
prarado ir nesumenkino neatima
mos teisės į viltį ir kovą dėl sa
vo laisvės ir nepriklausomybes.”

Atstovų Rūmų daugumos, de
mokratų partijos, vadas Carl Al
bert iš Oklahomos valstybės savo 
kalboje pareiškė: “Amerikiečių 
tauta, atsidavusi laisvės ir asmens 
orumo idealų išsaugojimui, turi 
geriau susipažinti su Lietuvos is
torija. Mes turime geriau supras
ti įnašus tų žmonių, kurie, nežiū
rint įvairių ir didelių kliūčių, mė
gino daryti ir padare pažangą ci
vilizacijai bei geresniems santy
kiams ugdyti tarp tautų ... Gar-

Lietuvių jaunimo kongreso rengėjai
Kanados Liet. Bendruomenės 

krašto valdybos iniciatyva buvo 
sudarytas jaunimo kongresui 
rengti komitetas. Naujausiu savo 
bendraraščiu kr. valdyba infor
muoja:

“Kaip jau jums buvo pranešta 
aplinkraštyje nr. 22, Kanados 
Lietuviu Jaunimo Dienos — Kon
gresas įvyks š.m. spalio ilgojo sa
vaitgalio metu, t.y. Padėkos Die
nos savaitgalį — spalio 8-10 d.d. 
Aplinkraštyje minėjome, kad tam 
reikalui buvo sudarytas komite
tas ir jam duota teisė kooptuoti 
reikiamą žmonių skaičių efektin- 
gesniam Dienų - Kongreso ruoši
mui. Komitetas savo pilnaties po
sėdyje š.m. sausio 24 d. nutarė 
padaryti vardo pakeitimą ir Lie
tuvių Jaunimo Dienas dėl dide
lio dėmesio studijinei daliai pa
keisti į Kanados Lietuvių Jauni
mo Kongresą. Tame pačiame po
sėdyje buvo pasiskirstyta parei
gom ir kooptuoti reikalingi žmo
nės papildomiems darbams orga
nizuoti. šiuo aplinkraščiu nori
me pranešti jums oficialų Jauni
mo Kongreso adresą, kaikurių pa
reigūnų pavardes bei adresus, 

mai laiką Radio National siųstu
vo. Padėkoje buvo išdėstyta lie
tuviškųjų radijo valandėlių reikš
mė pavergtajai lietuvių tautai ir 
jos ateičiai kovoje prieš baisų 
okupantą ir komunizmą. Atsaky
damas į VLIKo pirmininko laiš
ką, ministeris užtikrino savo pri
tarimą lietuviškai programai ir 
pažadėjo jos reikalus visuomet 
palankiai spręsti.

Lietuvių darbu Madride yra 
patenkintas ir pats generalissimo 
Francisco Franco, kuris lietuviš
kųjų radijo valandėlių Madride 
vedėjui yra pasakęs: “Sakykite ir 
rašykite visiems lietuviams, kad 
aš jaučiuosi laimingas, jog jūs 
galite per mūsų radiją patenkinti 
savuosius, nes lietuvių reikalus, 
laisvės troškimus ir kančias pui
kiausiai atjaučiu, kadangi aš pats 
turėjau nuo komunistu daug iš
kentėti ir pagaliau pries juos tris 
metus žūtbūtinėje kovoje grum-

Darbuotojų viltys
Lygiai kaip per pastarąjį de

šimtmetį, taip ir toliau žengsime 
pirmyn savo sunkiame darbesnes 
esame įsitikinę, kad per šiuos 10 
metų daug ką laimėjome Madri
de savo tėvynės Lietuvos bylos 
labui ir jos pavergtų ir kankina
mų gyventojų naudai. Vieno 
mums reikia — laisvojo pasaulio 
lietuvių, ir ypač Dievo, pagalbos, 
nes be jų su skausmu širdyje tu
rėtume nutraukti mūsų per de
šimtį metų varomą darbą Ispani
jos sostinėje!

Mūsų korespondentas Madride 

žmonėms priklauso mūsų pagar
ba ir parama.”

Kongreso narys Daniel Flood, 
pasakęs pilną užuojautos Lietu
vai kalbą, perskaitė JAV valsty
bės sekretoriaus pareigas ėjusio 
pasekretoriaus George Bali Lie
tuvos atstovui Vašingtone Juozui 
Kajeckui rašytą laišką, kuriame 
pakartojo Amerikos politiką ne
pripažinti smurtinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Iš viso Atstovų Rūmuose Lie
tuvos tema kalbėjo 70 atstovų. 
Senate Lietuvos nepriklausomy
bės sukatis buvo paminėta vasa
rio 18 d. Posėdžiui pirmininkavo 
viceprez. H. Humphrey. Maldą 
skaitė kun. Gradeckas iš Water- 
burio, Conn.

kuriems teks tiesiogiai palaikyti 
ryšius su apylinkėmis. Be jau 
aplinkraštyje išvardintų asmenų, 
į kongreso rengimo komitetą dar 
pakviesti: kun: J. Staškevičius, 
inž. E. čuplinskas, stud. G. Rin- 
kūnaitė ir stud. M. Astrauskas. 
Tokiu būdu Jaunimo Kongresui 
Rengti Komitetą šiuo metu suda
ro: stud. A. Šileika, 22 Langside 
Ave., Weston, Ont., — pirm.; 
stud. A. Bušinskaitė, 518 Glen- 
lake Ave, Toronto, Ont., — 
sekr.; inž. E. čuplinskas, 80 
Montclare, apt. 605, Toronto, — 
ižd.; kun. J. Staškevičius — relig. 
komisijos pirm.; dr. J. Sungaila 
— finansų komisijos pirm.; stud. 
Stirbys — akademinės komisijos 
pirm.; stud. G. Rinkūnaitė — 
spaudos ir informacijos komiteto 
pirm.; stud. A. Bušinskaitė — 
leidinio redaktorė; muzikė D. 
Skrinskaitė — koncertų komisi
jos pirm.; stud. M. Astrauskas — 
meno parodos komisijos pirm.; 
E. Daniliūnas, 15 Elmwood Ave., 
London, Ont., — ryšiams su KLB 
apylinkėmis komisijos pirm; na
riai — K. Baronas, Stp. Kairys 
ir A. Rinkūnas.

Geresniam ir sėkmingesniam 
jaunimo kongreso suorganizavi
mui ir įtraukimui kuo didesnio 
jaunimo skaičiaus, komitetas ar
timoje ateityje kreipsis į visasI ... _ ... - .
apylinkes su paraginimu jau da-1 dūrinių mokyklų mokiniai masė- 
bar pradėti organizuotis, nes va-'mis siunčia atvirukus į Bonną, 
sarai atėjus niekas nenori dirbti ■reikalaudami, kad karo nusikaltė-

| ir visiems smagu daryti išvykas 
bei ilsėtis. Norime paprašyti 
kad visos apylinkės komitetui at
eitų į pagalbą ir kuo galėdamos 

i prisidėtų prie sėkmingesnio kon- 
! greso rengimo.

Linkime visiems geriausios 
sėkmės bendruomeniniame dar- 

j be ir tikime, kad ir šį kartą nuo- 
I širdus bendradarbiavimas įgalins 
atsiekti gerų rezultatų pirmuo
siuose Kanados Lietuvių Bend
ruomenės bandymuose apjungti 
čia augusi ir daugumoje jau čia 
gimusį lietuvišką jaunimą.

Dr. P. P. Lukoševičius, 
krašto valdybos pirm.

Iz. Mališka, sekr.

NAUDOKITĖS 
TŲ PASLAUGOMIS, 
KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”!
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Adolfas Sagevičius, (pirmas iš kairės) išdirbęs Miss Sun Valley fir
moje 10 metų, gauna auksinį laikrodį drauge su kitais tarnautojais. 
Laikrodžius įteikė firmos pirm. M. Watkin.

PAVERGTŲJŲ TAUTU ŠVENTĖ
“Ne bičiuliavimasis su komu

nistiniais vadais yra tikras kelias 
į vokiečių tautos draugišką sugy
venimą su savo artimaisiais ir to
limesniais rytiniais kaimynais“, 
— pareiškė valstybės sekr. Sepp 
Schwarz vasario 14 d. Stuttgarte, 
pavergtųjų Europos tautų meno 
šventės ‘Die Stimmen der Vol
ker” (Tautų balsai) proga. “Komu
nistiniai valdovai, pamynę tautų 
apsisprendimo teisę, atstovauja 
ne pačioms tautoms, o jų paver
gėjams. Tikrieji šių tautų atstovai 
yra tie, kurie siekia sugrąžinti 
joms laisvę”.

Kitas šventės kalbėtojas, Vo
kietijos parlamento narys dr. 
Herbert Czaja pabrėžė, kad tik 
dar nelabai seniai vokiečių visuo
menė “atradusi” savo tarpe gyve
nančių pavergtųjų tautų žmones, 
kurie sunkiose išsisklaidymo sąly
gose su'didelėmis aukomis sten
giasi puoselėti laisvėje savo tautų 
kultūrinę tradiciją. Būtų tuščia 
deklamacija linkėti laisvės pa
vergtoms tautoms ir nepadėti tų 
pačių tautų laisviems žmonėms iš
laikyti tai, kas jiems brangiausia.

LENKAI IR ŽYDAI PROTESTUOJA
Savo pamoksle, pasakytame šv. 

Jokūbo bažnyčioje, Varšuvoje, 
kardinolas Stefan Wyszynski at
kreipė dėmesį į karo nusikaltėlių 
bausmės įšisenejimo bylą, turėda
mas galvoje vokiečių nusikalti
mus karo metu. Lenkijos kardino
las dažniausiai reiškia idėjas prie
šingas Lenkijos komunistinės vy
riausybės idėjoms, bet karo nusi
kaltėlių atžvilgiu jis užėmė ana
logišką poziciją Lenkijos dabarti
nei vyriausybei ir pagaliau jo pa
žiūros sutampa su lenkų visuome
nės nuotaikomis.

Kardinolas nepriėmė pinigu
Kaip žinoma, nusikaltimų įsise

nėjimo (senaties) terminas, pagal 
veikiantį įstatymą, baigiasi V. Vo
kietijoje š. m. gegužės 8 d. Kam 
iš nusikaltėlių iki to termino ne
bus byla iškelta, tam jau nebus 
pavojaus atsakyti teisme už nusi
kaltimus karo metu. Vokietijos 
parlamentas gali įsisenėjimo ter
miną atidėti.

Kardinolas Wyszynski pareiš
kė, kad vokiečių nusikaltimų at
leidimo ir užmiršimo laikas dar 
nepribrendo, o blogis, kuris gimė, 
turi būti su šaknimis išrautas”. 
“Pagal įvykdytų nusikaltimų di
dumą, jokia laikinė bausmė nėra 
pakankama, ir kad dar yra amži
noji bausmė”. Reikalaudamas, 
kad karo nusikaltėliams bausmės 
terminas V. Vokietijoje būtų pra
ilgintas, kard. Wyszynski pasakė, 
jog Vatikano santarybos metu jis 
atsisakė iš . Vokietijos vyskupų 
priimti piniginę auką, per karą 
sugriautoms bažnyčioms Lenkijo
je atstatyti.

Protestai Lenkijoj
Kardinolas St. W. pasisakymas 

minėtu klausimu sutapo su pro
testų banga Lenkijoj. Lenkų vi-

liai ir toliau būtų gaudomi ir bau
džiami. Toj pačioj dvasioj įvyko 
2000 studentų mitingas Varšuvos 
politechnikos institute. Lenkijoje 
vyrauja įsitikinimas, jog nė vie
nas žmogus neturi teisės reikalau
ti jokio “lengvatų tarifo” ir kal
bėti apie tų baisių nusikaltimų už
miršimą. Lenkijos karo archy
vuose esą įrodymų, kad tokių nu
sikaltėlių yra mažiausia 10.000, 
kurių iki šiol dar nėra pasiekusi 
teisingumo ranka.

Siūlo atidėti
Tuo pat laiku gauta iš Bonnos 

žinia, kad krikščionių demokratų 
atstovas V. Vokietijos parlamen
te Benda pasiūlė savo parlamen
tui prailginti karo nusikaltimų įsi
senėjimo terminą iki 1975 m. 
Bendras projektas negavo oficia
laus jo partijos patvirtinimo, bet 
siūlytojas tikisi gauti savo projek
tui 50 parlamento atstovų parašų: 
tiek jų reikia, kad pasiūlymas bū-

Abu kalbėtojai iškėlė lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją, kaip gyvą 
išeivių pastangų pavyzdį, kuriems 
į pagalbą atėjo ir viešosios rankos 
parama. Čia salėje esančio lietu
viškojo jaunimo išprovokuota, 
publika kalbėtojams už tai stip
riai paplojo.

Turtingą dainomis, muzika ir 
tautiniais šokiais meninę dalį at
liko vengrų, lenkų, čekų, ukrai
niečių ir lietuvių jaunimas. Vasa
rio 16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė, vad. mokyt. Elizos Gedi- 
kaitės - Tamošaitienės, sušoko 
nuotaikingą lietuviškosios rugia
pjūtės stilizaciją “Rugučius”, 
grakščiąją mergaičių “Blezdingė
lę” ir smarkųjį vaikinų šokį žirgo 
garbei. “Džfgūną”. Pasisekimas 
buvo labai didelis. Atsiliepimai iš
skirtinai pabrėžė augštą mūsų šo
kių kultūrą, kuria ypatingai su
švytėjo “Blezdingėlė”.

Šia proga buvo atnaujinti drau
giški Vasario 16 gimnazijos ry
šiai su vengrų gimnazija.

Šventės organizavimo komite
tui vadovavo mons. dr. Hufnagel, 
o jame lietuviams atstovavo kun. 
K. Senkus. K. R.

tų parlamento pirmininko priim
tas ir pateiktas svarstymui.

žydai ir antižydai
Amerikos Žydų Komiteto pir

mininkas Morris B. Abram primi
nė, kad V. Vokietijos teisingumo 
ministeris Ewald Bucher yra pa
sakęs, jog karo nusikaltimų įsise
nėjimo įstatymas gali būti pakeis- . 
tas nepažeidžiant feder. konstitu
cijos. Amerikoje rengiami mitin
gai bei suvažiavimai, kurie reika
lauja bausti karo nusikaltėlius be 
atodairos į jų senatį. Izraelitai, 
kaip ir lenkai, yra griežtai nusi
statę ir veikia taip, kad minėtas x 
įsisenėjimo terminas būtų žymiai 
prailgintas, bet yra ir kitaip ma
nančių, nors ir nedaug, štai Niu
jorke jau 19 m. eina laikraštėlis 
“Common Sense”. Jo leidėjais pa
sirašo Christian Educational 
Assn., bet tai aiškiai antisemiti
nis laikraštis. To laikraštuko 449 
nr. yra Ralph W. McInnis straips
nis, kuriame sakoma, kad straips
nio autorius karo metu dirbęs JA 
V denacifikacijos programoje Vo
kietijoje tad gerai pažinęs Vokie
tiją ir vokiečius nuo karo veiks
mų užbaigimo momento. R. W. 
McInnis puola Amerikos spaudą, 
radiją ir televiziją už vokiečių ka
ro nusikaltimų “sufabrikavimą”. 
Jis teigia, kad tokio nusikaltimo 
nebuvo. Tuoj po karo jis aplankęs 
Dachau kacetą ir pamatęs švarų 
naują kambarį, kuris jam buvo 
parodytas, kaip dujų kamera ka
liniams žudyti. Iš tos salės išvaiz
dos McInnis daro išvadą, kad ji 
buvo komunistų, persirengusių 
amerikiečių kareivių uniformo
mis, skubiai pastatyta antivokiš- 
kajai propagandai. “Mano įsi- 
kinimu, niekas nemirė vokiečių 
dujų kamerose... o nunuodytų 
žmonių lavonų nuotraukos, rody
tos po karo, buvo vokiečių, žuvu
sių nuo Muenchen’o bombardavi
mo iš oro”. “Common Sense” ir 
McInnis drąsiai gina, tikriau sa
kant, neigia vokiečių nacių karo 
nusikaltimus, bet yra nemaža iš
likusių gyvų Dachau kaceto buvu
sių kalinių, kurie geriau pažįsta 
naciškus kacetus negu McInnis, o 
lenkų spauda kviečia atvykti į Os- 
wienčiną (Ausschwitz), kur dujų 
kameroie buvę išžudyta per 6 mi
lijonus žmonių. J. Gs.

Otava. — Pagal Statistikų Biu
ro duomenis, žmonių vartojančių 
abi oficialiąsias anglų ir prancū
zų kalbas Kanadoje nuošimtis 
nuo 1931 m. iki 1961 m. ne tik 
nepakilo, bet truputį smuktelėjo; 
1931 m. buvo 12.3%, o 1961 m.— 
12.2%. Trečdalis visų nemokan-

New Brunswick -
no — 7.9%.
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LIETUVIAI IŠEIVIAI ARGENTINOJE
valdybon buvo išrinkti šie asme- j (lietuvių, latvių, estų) Sibire. Mes 
nys: A. Starevičius — pirminiu- ■ perna\ siūlėme ir dabar kartojame, 
kas, Pranas Stalioraitis — sekre- ka^ reikia kreiptis į tarptautines ins-

įskelbė to 
ntingą se-

šiem dorovės dėsniam. Užtat jie 
mum atrodo itin gyvi ir mum vi
sai artimi.
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EDV. ŠULAITIS
tuvių Argentinoje, kurio pirmon
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Rašytojo Vinco Krėvės - Mickevičiaus tėviškėje Subartonyse Vil
niaus meno mokyklos mokiniai, vadovaujami skulptoriaus A. Am- 
braziūno, medžio kamiene išdrožė bareljefinį rašytojo paveikslą ir 
įrašą “Vinco Krėvės tėviškė”. Antroje medžio pusėje iškaltas įra
šas: “Daugel mūs tėvynėje yra puikių vietų, bet tarpu visų gražiau
sia Dainavos šalis”. Toliau matyti rašytojo gimtoji pirkia-muzėjus.

Gyvenimas filmuose

Naujas Walt Disney kūrinys
---- — KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

jo gyvenimo socialinei satyrai, 
bet rezulate sulaukta tik lengvu
tės komedijos.

Kalifornijos universiteto profe
sorius ypatingai rūpinasi huma
nitariniais mokslais ir negali pa
kęsti, kai kitos mokslo šakos nau
dojamos gyvenimo sumechanini- 
mui ir raketų gaminimui. Di
džiausio smūgio profesorius su
laukia, kai jo 8 m. sūnus pasiro
do esąs matematikos genijus. Jo 
gabumai panaudojami atspėti 
lenktynėse laiminčius arklius ir 
tuo būdu surenkama pakankamai 
pinigu įsteigti humanitarinių 
mokslų studentams fondą, o taip 
pat ir kelionei į Prancūziją aplan
kyti Brigitte Bardot.

James-Stewart bando sukelti į 
komiškų situacijų užsimirštančio 
profesoriaus rolėje, kai Glynis

“Those Calloways”. Po “Mary 
Poppins visuotinio pasisekimo, 
naujausiame savo gamybos filme 
Walt Disney sugrįžta prie jam 
taip būdingo žanro -— kurio nors 
gyvulių aspekto vaizdavimo. Šį 
kartą paprastučio turinio eigoje 
bandoma pavaizduoti gamtą ir 
jos gyvius mylinčios šeimos pa
stangas apsaugoti laukines antis, 
beskrendančias į šiltesnius kraš
tus, nuo medžiotojų kėslų. Brian 
Keith, Vera Miles ir Brandon de 
Wilde sudaro nuoširdžių miški
ninkų šeimą. Tėvas, užaugęs tarp 
indėnų, kovoja prieš apylinkės 
gyventojų nerūpestingumą bei 
godumą ir nuoširdžiai atsiduoda 
savo misijai, nors tai beveik pa
reikalauja jo gyvybės.

Įspūdingi Vermont miškų vaiz
dai rudens ir žiemos laikotarpy
je pristatomi ryškiose spalvose. 
Filmas sudomins ypač jaunuo
sius, kuriem kaip tik ir skiriamas.

“Sylvia”. Pagal E. V. Cunning
ham romaną paruoštame filme 
režisorius Gordon Douglas bando 
pavaizduoti savo praeities išsiža
dėjusios ir į normalų gyvenimą 
sugrįžusios prostitutes istoriją. 
Filmas epizodinio pobūdžio, nes 
bandomi atkurti praėjusių 15 me
tų įvykiai pagal įvairių liudinin
kų pasakojimus. Fragmentinis su- 
kapojimas ir dažni grįžimai į pra
eitį gerokai sumažina dramatinę 
įtampą.

Turtingas jaunuolis susidomi 
savo sužadėtinės praeitimi. Ji, 
nors ir yra parašiusi vieną poezi
jos knygą, gyvena brangiame ra
jone be jokių pajamų šaltinių, 
domėdamasi vien gėlėmis ir lite
ratūra.-Pasamdytas privatus sek
lys ištiria jos ankstesnio gyveni
mo įvykius įvairiose Amerikos ir 
Meksikos vietovėse. Jo tyrinėji
mai panaudojami kaip jungtis 
tarp atskirų epizodų, tačiau, kai 
neva laimingu sutapimu įvykiai 
pateikiami chronologine tvarka, 
bendras naivumo įspūdis dar la
biau sustiprinamas.

Stipriausiai pasirodo George 
Maharis privataus seklio rolėje, 
kai tuo tarpu Sylvijos vaidmenį 
Carroll Baker atlieka šaltai ir ne
įtikinančiai, net silpniau, negu 
ankstesnių savo filmų roles, ša
lutiniuose vaidmenyse verti pa
žymėjimo Peter Lawford, Ed
mond O’Brien ir ypač Ann Soth-

Nuo pat jaunystės dienų mėgau 
istorinius romanus, ir tai, juo 
apie senesnius laikus, juo geriau.

Ir štai, 1956 m. Pantheon išlei
do Mary Renault’s romaną “The 
Last of The Wine” kaip tik apie 
labai senus laikus — iš senovinės 
Graikijos, maždaug, tarp 420-399 
m. prieš Kristų.

Tuoj rimti kritikai 
veikalo autorę, kaip ta 
novinių laikų atkūrėją. Įsidėjau 
autorės bei veikalo vardus, tačiau 
dar neskaičiau: pažiūrėsiu, ar ta 
Mary Renault pateisins savo gerą 
vardą.

Ir vėl paskelbė laikraščiai, la
bai girdami, naują tos Renault ro
maną “The King Must Die”, taip 
pat iš senovės Graikijos praeities, 
tik jau iš tolimesnės — iš mito
loginės — būtent, apie herojaus 
Tezėjaus jaunystės žygius.

Čia jau neištūrėjau ir tą mito- 
loginį-istorinį romaną įsigijęs per
skaičiau. Besąs tikrai įdomus ir 
nuotykiais, ir kūrybiniu meistriš
kumu. Tad, kai pasirodė apyvar
toj jos trečias tos serijos romanas 
“The Bull From The Sea”, jau 
nebesvyruodamas jį įsigijau. Ir 
tas veikalas besąs ir įvykiais įdo
mus, ir meniškai vertingas. Be- 
vaizduojąs to pat graikų mitologi
jos herojaus, jau karaliaus, nuo
tykius.

Tuokart susidomėjau tos Re
nault kūriniais iš moderniųjų lai
kų ir perskaičiau vieną iš keleto, 
būtent “Promise of Love”: eroti
nė mergaitės meilė, mergaitės, 
kuri, bejieškodama įvairumo, nu
klysta į eksperimentą, sukrėsian- 
tį visą jos ateitį. Apie tą kūrinį 
kritika atsiliepė labai palankiai 
(New York Times, New Yorker, 
New York Herald Tribune, Satur
day Review). Aš sau pasižymėjau 
šitaip: parašyta talentingai, psi
chologiškai tiksliai bei pagilintai, 
tik erotika klaidinga.

Įsitikinęs, jog Mary Renault 
turi kūrybinių jėgų ir įstengia su
kurt tikrai meninių kūrinių, drą
siai kibau ir į pirmąjį jos romaną 
iš graikų senovės, iš Peloponezo 
karų meto—“The Last of Wine”, 
čia jau nebėr jokios mitologijos, 
vien istoriniai asmens, kaip štai, 
Sokratas, Platonas, Alkibijadas, 
Lizandras, Ksenofontas, Spartos 
karaliai Agis ir Pausanijas, persų 
Kyfas ir t.t. Vadinas, realistika. 
Bet ne sausa, o įdomi, nes gyva, 
ne asmeniška, įvairi, karštu krau
ju pulsuojanti/ pilna viršinių bei 
vidinių kovų, surišta į vieną dvie
jų asmenų, dviejų draugų likimą 
(Aleksijas ir Lyšis), jų meilę, 
daugiau nei draugišką, kuri anuo
met Graikijoj buvo paprasta ir 
nesmerkiama. Veikiančių asmenų 
daugybė; bet tai nenusibosta, ka
dangi jie — gyvi, charakteringi, 
įžymūs žmonės, kuriuos pažįstam 
Iš istorijos vadovėlių, o čia jie pa
vaizduojami smulkmeniškai, tik-

rovės aplinkybėse, kaip mums ar
timi žmonės, tartum su jais kar
tu gyventume. O! Mary Renault 
gerai pažįsta ir apskritai gyvą 
žmogų, ir anuometinio gyvenimo 
aplinkybes. Užtat jos vaizduoja
moji senovė bei tos senovės vei
kėjai tai nėra manekenų teatras, 
o tikras kūno ir kraujo gyveni
mas.

Įdomu, ar ir kaip Renault pri
taiko tą savo metodą mitologinei 
gadynei anuose dviejuose roma
nuose “The King Must Die” ir 
‘The Bull from The Sea”? Taip, 
taiko ir pritaiko. Nepučia ji į sa
vo kūrinius kokio ten mistinio 
rūko ar mitinio supranatūralu- 
mo. Ne, ji ima net mitinę senovę 
su jos herojais bei dievais visai 
kaip realistinę tikrovę; ji seka pa
čiais graikais, kurie į savo olim
piečius ar pusdievius žiūri kaip į 
gyvus žmones su jų aistrom, silp
nybėm ir dorybėm bei nedory
bėm, tik nemirtingus, labai ga
lingus, tviskančius sveikata bei 
fiziniu grožiu; taip- pat graikai 
vaizdavos ir mitų herojus, tartum 
pusdievius, tik žymiai mažiau to
bulus, mažiau galingus, kartais 
labai nusikalstančius amžinie-

Vadinas, kas čia tokio? Nori 
parašyt gerą istorinį romaną — 
susirask savo aplinkoj būrelį 
žmonių, savo išore, būdu, gabu
mais panašių į tau rūpimuosius 
istorinius asmenis, aprėdyk juos 
anų laikų drabužiais, paleisk 
juos į anų laikų gyvenimo aplin
kybes — ir tegu jie atgyvena sa
vo buvusįjį gyvenimą, kaip jį at
gyventų tavo pasirinktieji gyvieji 
žmonės, — ir viskas!

Taip, lengva pasakyti, bet ne
lengva padaryt. Bandyk kurt. Iš 
pradžių gal tavo pasirinktieji gy
vieji istoriniai asmens vaidins sa
vo roles tikrai gyvai. Bet tik už
miršk truputį ar apsileisk — ir 
vėl tavo veikėjai pavirs lėlėm, ap
vilktom praeities rūbais, lėlėm, 
kurias tu tampai, kaip lėlių teat
ro režisorius, savo siūlais ...

Tos nelemties išvengt puikiai 
sugeba Mary Renault.

Beje, jinai kilme yra anglė, gi
musi Londone gydytojo šeimoj, 
mokslus išėjus Anglijoj, o vėliau 
apsigyvenus Pietų Afrikoj, Nata- 
lyje. v

Pabrėžiu, kad tie romanai su
kurti ne pienburniams.

“Išeivija yra mūsų tautos vie
netai kaip kviečių varpos grūdai 
gyvenimo audrų išmėtyti po visas 
pasaulio dalis. Apsistojo ten, kur 
rado užuovėją; prigijo ten, kur ra
do tinkamą dirvą; kiti blaškomi 
audrų žuvo Matto Grosso ar kito
se Pietų Amerikos džiunglėse; 
dar kiti paskendo tautų mišiny. 
Jų mes beveik ir neskaitome tau
tos sūnumis”, — taip rašo “Susi
vienijimo Lietuvių Argentinos Is
torijos” autorius Andrius Jaku
bauskas straipsnyje “Vietoj įžan
gos”.

Ši 112 psl. knyga apžvelgia Su
sivienijimo Lietuvių Argentinoje 
organizacijos veiklą nuo 1914 iki 
1964 m. (50 laikotarpį). Apie šios 
organizacijos atsiradimą knygoje 
taip sakoma: “minėtąją dieną 
,(1914 m. birželio 30 d.) pylė smar
kus lietus. Pineyro  j e tuomet vi
siškai nebuvo gatvių, o tiktai 
kanalai. Vanduo nusinešė per 
juos pertiestas lentas — nors 
plauk susirinkiman! Tačiau vis- 
dėlto susirinko 12 vyrų. Buvo nu
matyta, kad į S. L. Arg. nori įsto
ti apie 20 žmonių, tad ir nutarėme 
antrą susirinkimą sušaukti tais 
pačiais metais liepos 12 d., 2 v. 
p. p. Nors ir liepos 12-j i buvo šla
pia ir lietinga, bet punktualiai 
susirinko 20 vyrų. Perskaičius 
įstatus, juos rimtai padiskutavus, 
buvo įkurtas Susivienijimas Lie-

Kas naujo elektronu gyvenime
ta žmonių susižinojime. Fordo b-Televizijos srityje

Paskutiniu metu Amerikoje la- Yė Padeda gaminti automobilius, 
Johns žmonos vaidmeny stengia- bai pakilo televizijos-imtuvų ga- 
si išlyginti šeimyninę padėtį. Jau- yPa.c spalvuotųjų. Juodo ir 
nasis Billy Mumy, kaip nuosta- balto perdavimas jau nesukelia
bus matematikas, savo rolę atlie
ka tikrai puikiai.

Filmas tinkamas visiems šei
mos nariams.

“Code 7. Victim 5”. šis anglų 
gamybos, bet P. Afrikoj statytas 
filmas sudomins žiūrovus, mėgs
tančius Įtampos pilnus filmus, 
bejieškant paslaptingų nusikaltė
lių.

P. Afrikos milijonieriaus už
vaizdas paslaptingai nužudomas. 
Kadangi pakartotinai grasinama 
ir jo paties gyvybei, milijonie
rius pasamdo privatų sekli, kuris 
su policijos pagalba bando ati
dengti nusikaltėlius ir jų veiksmų 
motyvus. Įtampa išlaikoma iki 
pat filmo galo.

Amerikiečių žiūrovams mažai 
pažįstami artistai nedaug tepaky
la virš mėgėjiško lygio. Prie fil
mo teigiamybių priskaitytini pui
kūs spalvoti Capetown gamto
vaizdžiai, kurių fone vyksta di
desnė įvykių dalis. Tik suaugu
siems.

tiek rūpesčių, kaip spalvuotųjų ir

kurie turės AP sistemą, tai reiš
kia iš automobilio galės žmogus 
radijo bangomis susikalbėti net ir 
už keliolikos mylių ar pašaukti

JAV LB CENTRO VALDYBA š.m. 
gegužės mėnesį skelbia lietuvių spau
dos mėnesiu — bus suintensyvintas 
spaudos platinimas. Visas knygų lei
dyklas centro valdyba prašo prisiųsti 
turimų knygų sąrašus-katalogus, kad 
būtų galima sudaryti vieną katalogą. 
C. valdybos adresas: Jonas Jasaitis, 
7252 So. Whipple St., Chicago, Illinois 
60629, USA.

JAUNIMO LITERATŪROS PREMI
JAI rankraščius atsiuntė: Juozas Švais
tas “šaunus penketukas”; Jonas Valai
tis “Gedimino sapnas“, eiliuotinės pa
sakos atžalynui; O. B. Audronė “Lizde
lis”, eilėraščių rinkinys. Autoriai ir 
leidėjai prašomi iki š. m. balandžio 1 
d. atsiųsti išleistas 1964 m. ar rankraš
tyje turimus kūrinius premijai atrink
ti. Terminas nebus prailgintas. Siųsti 
šiuo adresu: J. Ignatonis, 6642 So. 
Francisco Ave., Chicago, Illinois 
60629, USA.

MARTYNO JANKAUS monografi
jai, be anksčiau paskelbtųjų, dar pri
siuntė žurn. V. Mingėla iš Detroito 2 
brošiūras apie “Aušros” laikotarpį ir 
rankraštį, J. Kriščiūnas iš Čikagos — 
dvi nuotraukas; darytas Pagėgiuose, 
žurn. V. Rastenis — savo nuomonę 
apie patriarchą ir net vieną anekdotą.

“AIDAI” š. m. 1 nr. peržvelgdami 
mūsų pernykštę veiklą ir smaigstyda
mi gaires ateičiai, tarp kita ko, VLI- 
Kui perteikia šitokį pasiūlymą: “.. .Tu
rime galvoj šimtus tūkstančių tremti-

torius, Ignas šutinis — iždinin
kas, P. Tarutis, Verseckas ir B. 
Maželis — valdybos nariai”.

1943 m. vyriausybė išleido pot
varkį, reikalaujantį užsiregistruot 
visoms organizacijom. SLA nepa
siskubino. Gavo pranešimą, kad 
laike 24 valandų atliktų savo pa
reigą. Apie tai pirmasis organiza
cijos sekretorius ir garbės narys 
pasakoja:

“Greitame centro valdybos po
sėdyje, paaiškinus man dalyką, 
Venckūnas (tuometinis pirminin
kas) meta paišelį ant stalo ir sa
ko: “Aš važiuoju į Ameriką, dary
kit ką norit, atsistatydinu”. Tuo
met aš iš to susirinkimo nakčia 
važiuoju pas a. a. G. Šimkūną, ra
dau juos miegančius. Prikėlęs pa
aiškinau dalyką; griebėmės dar
bo taisyti įstatus. Jau buo 11 vai. 
nakties. Dirbome iki 3 vai. ryto. 
Aš skaičiau, o Šimkūnas rašė ma
šinėle. Pabaigus darbą, pasikalbę-

titucijas, prašant padėti, kad nors po 
25 metų tremtiniai būtų grąžinti na
mo. To reikalauja ir Amerikos senato
riai bei kongresmanai savo rezoliucijo
se Pabaltijos kraštų reikalu. Ir dėl to 
labai keista ir tiesiog nesuprantama, 
kodėl mūsų veiksniai nedaro jokių žy
gių šiuo reikalu.”

“Taip pat reikėtų kreiptis į atitinka
mas institucijas, prašant sustabdyti 
persekiojimus dėl religijos Pabaltijo 
kraštuose. Žydai tai daro, o mes kaž
kodėl tylime, lyg nieko ypatingo nebū
tų buvę“.

ŽURNALAS “LAIŠKAI LIETU
VIAMS, leidžiamas Tėvų jėzuitų, mini 
15 metų gyvavimo sukaktį. Jis išaugo 
iš Tėvo J. Bružiko, SJ, Vokietijoj leis
tų “Misijonieriaus Laiškų”. “LL” pir
mas numeris išėjo iš spaudos 1950 m. 
vasario mėn. Sėkmės!

DONELAIČIO sukaktuviniai metai 
jau praeityje. Ta proga išleisti spe
cialūs “Lituanus” ir “Aidų” numeriai. 
Scenos Darbuotojų Sąjungos pastango-buitie, rdUdlgUb UdJ. Ud, pdOlAdJlLNs- * . , . ,

jus plačiai, Šimkūnas vėl sutiko!mis s?IT"gtl Donelaicl° Metų’ spėk-
takliai Čikagos ir Klevelando scenose. 
Be to, dar, kai tik akt. H. Kačinsko 

Nuovadijoj gavo pratęst 48 vai. i sveikata lėfc, Donelaičio “Metai“ bus 
Per tą laiką sutvarkė risus doku-' *rašydinti » Plokštele- kurios reikalais

pirmininkauti; išvažiavo su raš
tais nuovadijon, o aš miegoti

nauju UHF. Dabar Amerikoje Pagava nelaimei įvykus Radijo 
veikia 668 stotys VHF ir 129 sto- pasika bejimai vyksta dabar tarp 

-- - - - — Amerikos ir Europos. Trumpųtis UHF. Bet federacinė valdžia
sako duos leidimus įsteigti ju net ^ngų pasaulyje žmonės dirba, 
iki tūkstančio.. RČA bendrovė Vien. Amerikoje yra 7.000 radijo 
pranašauja, kad po 20 metų bus1 mėgėjų, turinčių savas radijo sto- 
tiek ištobulinta televizija, kad ^1S; Jie turi rysius visame pasau- 

. kiekvienas žmogus galės nešioti • lr net pz geležines uždangos, 
ant rankos laikrodėlį, kuris rodys Tačiau norint būti stoties valdy- 
ne vien laiką, bet tarnaus kaip te- F naudotis ja, reikia islaiky- 
lefonas ir televizija. Kiekvienas ^er- valdžios egzaminus ir 
žmogus turės savo bangos ilgį ir gauti leidimą. Karo pramonėj, ja- 
telefono numerį. Tai bus gadynė! tarnyboj veikia tūkstančiai 
Norėsi pamatyti savo artimą ug siųstuvų ir priimtuvų, ypač astro- 
keliolikos tūkstančių mylių, pa
spaus! mygtuką ir galėsi ne tik 
kalbėti, bet ir matyti. Tačiau tele
vizijos priimtuvų gamyba šiais: ________ _ ______________ 7
metais numato pagaminti 11 mi- kad žmogus turi įvairių ligų bak- 
lijonų ir 500.000 paprastų imtu- teriju, kurios yra dvieju lyčių, 
vų, o UHF — už $70 milijonų Tas jam pavyko surasti per 10 
įvairių gaminių. Spalvotos televi-1 m. tyrinėjant elektroniniais mi- 
zijos priimtuvų su 23 ir 25 inčų; kroskopais. Mokslininkas įrodė, 
vaizdo ekranu JAV yra kelios de- kad įvairios ligos plinta žmogaus

. valdžios egzaminus ir 
gauti leidimą. Karo pramonėj, ra-

nautų ir satelitų susižinojime.
Elektronai praktiniame 
gyvenime
Mokslininkas Dubos išaiškino,

mentus”.
Knygoje yra žinių ne vien tik 

apie Susivienijimą, * bet ir kitų 
vertų dėmesio duomenų. Minimi 
pirmieji lietuviai Argentinoje: 
Petras Dautantas (Lietuvą palikęs 
1795 m., vėliau kovojęs už Argen
tinos nepriklausomybę), inž. Ro
bertas Chodasevičius, Izidorius 
šlapelis (Argentinon atvažiavo 
1877 m.), Justinas-šlapelis, And
rius Višteliauskas, Juozas Pauga.

Knygos pradžioje yra išspaus
dinti Argentinos ir Lietuvos him
nai, duotas platus aprašymas is
paniškai apie dr. Vincą Kudirką, 
kurio vardu yra pavadinti Susi
vienijimo Lietuvių Argentinoje 
rūmai. Leidinyje yra gausu nuo
traukų, tačiau nevisos iš jų yra 
ryškiai išėjusios. Nuotraukų auto
riai: S. Antonovas, K. Dobkevi
čius, L. Kančauskas, Pr. Ožins- 
kas, A. Kirstukas, S. Antanavi
čius.

Ši istorini leidinį suredagavo 
“Argentinos Lietuvių Balso” re
daktorius Kastantas Norkus. Iš
leidimu rūpinosi Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje komisija: 
Andrius Jakubauskas, Kazimieras 
Kliauga ir Napoleonas Pimpė. 
Spausdino “Argentinos Lietuvių 
Balso“ spaustuvė Buenos Aires 
mieste.

Tai nemažos vertės leidinys. 
Tik gaila, kad lietuvių kalba dau
gelyje vietų šlubuoja^

rūpinasi JAV LB Kultūros Fondas. Be 
to, tikimasi susilaukti ir liuksusinio 
“Metų” leidinio anglų kalba. Viena 
vertimo versija jau esanti baigta, lau
kiama dar kitos. Pr. AL

Okupuotoj Lietuvai
ALEKSANDRAS KUPSTAS, vetera- 

nas dramos aktorius, mirė Kaune 1964 
m. gruodžio 3 d. Lietuvos dramos te
atre jis buvo pradėjęs darbą 1923 m. 
Nei “Tiesoje”, nei ‘Liter, ir Mene” ne
teko matyti pranešimo apie jo mirtį, 
nors tokie pranešimai minėtuose laik
raščiuose paprastai būna standartinė 
procedūra. Žinią paskleidė užsienio 
propagandos rinkai skirtasis “Tėvynės 
Balsas”. Nekrologe rašoma, kad velio
nis iki 1951 m. dirbo Kauno Jaunojo 
Žiūrovo teatre, o vėliau buvo išvykęs 
į Klaipėdos, Šiaulių ir Kapsuko teat
rus. Scenos veterano atsidūrimas Kap
suko užkampyje perša mintį, kad jis 
buvo patekęs į kompartijos nemalonę. 
Dėlto darosi suprantama ir pagrindi
nių komunistinių laikraščių tyla apie 
jo mirtį. Scenos darbui A. Kupstas 
paskyrė 45 m. ir per tą laikotarpį su
kūrė virš 300 vaidmenų. Bandymą re-

žisūroje pradėjo 1944 m. pavasarį, su 
Kauno teatro dramos studijos baigia
mojo kurso mokiniais pastatydamas 
ispanišką komediją “Gyvenimas iš
virkščiai”, kuri buvo įtraukta į teatro 
programą, šio kurso jaunuosius akto
rius išsklaidė karo audra. Dalis jų 
žuvo, dalis yra išeivijoje. Tik vienas 
Jonas Kavaliauskas, dabartinis Akto
rių Draugijos pirm., yra sulaukęs pil
no pripažinimo Vilniaus akademinia
me dramos teatre, o Petras Likša dir- v 
ba televizijos ir radijo komitete.

JAUNŲJŲ MUZIKŲ KONKURSE 
Rygos J. Vituolio konservatorijoje var
žėsi Lietuvos, Latvijos, Estijos, Mol
davijos ir Gudijos muzikinių mokyklų 
studentai. Lietuvos atstovai laimėjo 
antrąsias vietas: koloratūrinis sopra
nas A Vasiliauskaitė, violenČelistas 
A. šivickis, vilnietis smuikininkas M. 
Šmitas ir konservatorijos I kurso pia
nistas E. Krasauskas. Jie bus siunčia
mi į visos Sov. Sąjungos jaunųjų ta
lentų varžybas Maskvoje. Diplomais 
atžymėti ir du lietuviai koncertmeis
teriai — R. Vaitkevičiūtė ir G. Trin
kūnas.

JULIJOS ŽYMANTIENĖS-ŽEMAI
TĖS 120 m. gimimo sukaktis minima 
gegužės 31 d. šiam jubilėjui atžymėti 
sudarytas komitetas, į kurį įeina be
veik visi žymesnieji dabartinės Lietu
vos rašytojai. Pirmininku išrinktas A. 
Ųudaitis-Guzevičius. Jubilėjaus proga 
Lietuvos teatrai žada atnaujinti Že
maitės kūrinių inscenizacijas. Respub
likinėje bibliotekoje bus surengta Že
maitės kūrinių ir dailininkų darbų jų 
temomis paroda. Literatūros vakarai- • 
minėjimai planuojami gimnazijose ir 
universitetuose. Specialūs vakarai-po- 
kalbiai bus rengiami vietovėse, kurios 
yra susijusios su rašytojos gyvenimu.

BALIO SRUOGOS lyrinę pjesę “Pa
vasario giesmė” Panevėžio dramos te
atre pastatė vyr. režisorius Juozas Mil
tinis. Dekoracijas sukūrė dail. Vyt. 
Palaima, muziką — kompoz. Vyt. Pal
tanavičius. Pagrindinius vaidmenis at
lieka: B. Babkauskas, S. Kosmauskas, 
E. Matulaitė, L. Adomavičiūtė ir S. 
Petronaitis.

A. VIENUOLIO legendą “Užkeiktie
ji vienuoliai” išleido “Vagos” leidyk
la. Knygą iliustravo dail. S. Valiuvie
nė. Apie jos darbą dail. A. šiekštelė 
rašo: “Dramatiškos savo forma, kolori
tu, puikios kompozicijos iliustracijos 
organiškai papildo, praturtina A. Vie
nuolio kūrinį, tarytum pratęsia šią 
nuostabią legendą... Geras dailinin
kės skonis, aukšta meninė kultūra da
ro šią nedidelę knygą vienu iš gra
žiausių “Vagos” pastarojo meto leidi
nių ...”

JUDITOS VAIČIŪNAITĖS naujau
sias poezijos rinkinys “Per saulėtą 
gaublį” pasiekė skaitytojus. Rinkinio 
eilėraščių dauguma yra pilna asociaty- 
vinių vaizdų. Knygą recenzuojanti G. 
Mareckaitė rašo: “Pastarasis rinkinys 
dar kartą Įrodo poetės emocijų lanks
tumą, jos vidinio žvilgsnio ir klausos 
jautrumą, leidžiantį jai pagauti ir per
teikti subtiliausius aplinkos bruožus, 
spalvų ir nuotaikų niuansus ...” Po
etės talentą liudija cituojamas posmas:
“Per pūgą suskamba kaip kanklės — 

malkos molio krosny.
Kažkur toli-, prie kryžmo vieškelio, 

vaidenas karčiama, 
Kur žalią vyną geria medkirčiai, 

kur prietema karšta...” 
taipogi dvelkia 
žodžiu, savitais

BIELIAUSKO

ongma- 
išsireiš-

romaną
30.000

Kitos citatos 
liu poetiniu 
kimais.

ALFONSO
“Mes dar susitiksim, Vilma!
egz. tiražu išleido Latvijos valst. lei
dykla. Knygą į latvių kalbą išvertė 
lietuvių literatūros bičiulis Alfonsas 
Sukovskis. Anksčiau jis latvių skai
tytojams yra pateikęs kitą to paties 
autoriaus romaną — “Rožės žydi rau
donai”.

Atsiųsta paminėti
B. Armonienė — A.- Nasvytis, PA

LIK AŠARAS MASKVOJ. Barboros 
Armonienės atsiminimai surašyti A. 
L. Nasvyčio. Išleido “Viltis”, 6907 Su
perior Ave., Cleveland, Ohio. 253 psi. 
Kaina $3.

Į Laisvę, 1964 m., nr. 36. Leidžia — 
Lietuvių Fronto bičiuliai. Redaguoja 
A. Mažiulis, A. Klimas, A. Musteikis.

em.
Nors pradinė rehabilitacijos 

idėja ir turi teigiamų žymių, bet 
dėl pasitaikančių sadizmo scenų 
bei paties pateikimo būdo filmas 
nėra laisvas nuo moralinių prie
kaištų.

Aidai, nr. 1, 1965 m. Turiny: J. Gir
nius, žvelgiant į ateitį; Ina Užgirienė, 
Kūrybingumo klausimai; A. Landsber
gis, Pokalbis su mėnuliu; J. Kaupas. 
Dėdė Anzelmas; V. Vizgirda, Juozas 
Mikėnas ir kt.

Ateitis, nr. 1, 1965 m. vyr. red. Sk.
“Dear Brigitte”. — Režisorius Radvila. Moksleivių Ateitininkų Sąjun

Henry Koster, paruošęs eilę ko
medijų, pagrindinei rolei vis pa
renka James Stewart (“Mr. Hob
bs Takes a Vacation”, “Take Her, 
She’s Mine” ir pan.). Jo filmai 
ne tik nepretenduoja į Oscar pre
mijas, bet nepakyla virš komer
cinių filmu vidurkio. Panašiai 
ivyko ir naujausio filmo atveju. 
Pagrindinė filmo idėja teikė pui
kias galimybes aštriai modemio-

gos leidinys.
Skautų Aidas, nr. 2, 1965. Lietuvių 

skautų ir skaučių laikraštis. Red. A. 
Saulaitis.

Bankelio “Talka” dešimtmetis, 1955- 
1965. Sukaktuvinis leidinys, 32 psl.

TĖVYNĖS ATGARSIAI nr. 1, Čika
gos Augštesniosios Lituanistikos Mo
kyklos mokinių laikraštis. Globėjas A. 
Kezys, SJ; leidėjas CALM tėvų komi
tetas. S| nr. Išleido dr. A. Lipskis.

šimt tūkstančių. Dabar Ameriko
je yra 67,1 milijonas paprastų te
levizijų imtuvų, o Sov. Rusijoj 
vos 8 mil., su 230 siųstuvų ir tik 
250 perdavimo stočių. V. Vokie
tijoj yra 7.7 mil. imtuvų, kituose 
kraštuose dar mažiau. Amerikoje 
gamyba plečiasi: Pvz., Zenith 
bendrovė stato naujausią fabriką, 
kuriame gamins kasmet 1.500.000 
balto-juodo lempas ir vieną mili
joną spalvuotų.

Radijo ir kitų įtaisų
srityje vis tobulinama. Išrastas 
naujas patefonas, kuris ne tik 
groja, bet ir rodo kas išpildo. GE 
bendrovė jau išplatino jų daugy
bę. Nešiojami radijo ir magneto
fono aparatai labai patogūs. Jie 
yra tranzistoriniai. Rinkoj pasiro
dę Japonijos gamybos aparatai 
netenka populiarumo, nes žmonės 
turi nemalonumų su taisymais — 
trūksta dalių. Užsienio gaminių 
apyvarta krinta, o Amerikos ga
myba kyla, nes kainų skirtumas 
labai mažas. Kiek radijo aparatų 
Amerikoje? Skaičiuojama taip 
pat milijonais, nors po televizijos 
atsiradimo buvo galvojama, kad 
žmonės jau daugiau nenaudos ra
dijo. Radijas d; smarkiai plin-

kūne atsiradus dviejų lyčių bak
terijoms, ypač plaučių uždegime. 
Su naujais radijoskopais dirba 
Amerikoje jau 1.500 gydytojų. 
Juos turi 1.500 ligoninių ir 1.485 
laboratorijos. Jais ypač naudoja
masi genetikoj.

Zieger bendrovė Gardeno mies
te, Kalifornijoj, išrado elektroni
nį aparatą, kuris žmogaus veidą 
padaro lygų ir be raukšlių. Tuos 
aparatus daugiausia perka mote
rys, norinčios būti gražios, bet ne
atsilieka ir vyrai, kurie nenori tu
rėti raukšlėtus veidus. “Musele 
Activator” aparatas švelnina ir 
minkština odą, nieko nekenkia.

Tyrinėtojas dr. Newman, dir
bąs vienoje Londono ligoninėje, 
skelbia susekęs, kad iš mylinčio 
žmogaus eina elektroniniai signa
lai. kuriuose atsispindi to žmo
gaus fizinės, protinės ir dvasinės 
jėgos. Tie signalai esą labiausiai 
įstringa tokiam kitam asmeniui, 
kuris irgi išleidžia tokias pat ban
gas elektronų. Pagal dr. Newman 
nuomonę, meilė iš pirmo pamaty
mo prasideda kaip tik dėl tokių 
elektroninių signalų didelio atiti
kimo.

Berlyne prof. Nachtheim pa
skelbė, kad jei vaikai žiūrės į te-

V. Kst.

levizijos ekraną ilgiau kaip 12-15 
vai. savaitėje, gali susilaukti epi
lepsijos priepuolio. Priepuolius 
sukelia televizijos vaizdų mirgėji
mas ir žiūrėjimas į juos iš šono. 
Epileptikai iš principo neturėtų , 
žiūrėti televizijos. Vadinasi, te
levizija gali būti ir žalinga.

Paprastai turėtų būti 6 pėdos 
nuo aparato; kojos turi būti iš
tiestos; viršum aparato turi būti 
maža lemputė, kad sušvelnintų te
levizijos mirgėjimą. Neleisti arti | 
spoksoti.

Londone įvyko nuostabus gyvy-1 
bės išgelbėjimas. Kataline Strow- 
ger ir jos vyras sėdėjo prie televi
zijos. Vyras užsimanė ją paregu
liuoti ir staiga krito negyvas — 
trumpas sujungimas televizijos 
aparate jį nukirto. Tada žmona 
pradėjo dirbtinį kvėpavimą pro 
lūpas, nors širdis ir buvo sustoju
si plakti. Po kiek; laiko ir širdis 
pradėjo veikti. 26 m. amžiaus vy
ras atsigavo nuvežtas į ligoninę. 
Elektronai iš karto užmuša žmo- 

laučius,

A. MAKŪNAITĖ

Mk W >



I

8 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1965. III. 4 — Nr. 9 (788)

Tel. RO 2-82552320 Bloor St. W
EGLINTON — OAKWOOD

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

$5.900 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 graži aplinka.
SWANSEA

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

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

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

' augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

IMPORTAS
Š. Amerikos pabaltiečių ir lietu

vių slidinėjimo pirmenybės įvyks 
1965 m. kovo 7, sekmadienį, Horse
shoe Valley Ski Resort, 66 mylios į 
šiaurę nuo Toronto už Barrie, Ont. 
Dalyvių registracija vykdoma per 
sporto klubus iki kovo 5 d. arba tie
siogiai: Mr. Ott Talvik, 88 Wood
lawn Ave., Toronto 7, Ont. Tel. 921- 
9200. Šios pirmenybės bus XV-jų 
Š.A. lietuvių sportinių žaidynių dalis. 
Varžybų pradžia — sekmadienį, ko- ’ 
vo 7 d., 10 v.r. visoms grupėms.

ŠALFASS Centro valdyba

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisininkai J. ir V. Nešu- 

kaičiai užpraeitą savaitgalį dalyvavo 
Kvebeko “open” stalo teniso pirme- ■ 
nybėse Montrealy. J. Nešukaitis vy- i 
rų klasėje pasiekė pusbaigmį, o sen
jorų grupėje laimėjo I vietą. V. Ne
sukai tytė moterų klasėje irgi pasie
kė pusbaigmį, kur laimėjo prieš D. 
Hunnins.

Komandinėse stalo teniso pirmeny- ’
bėse. dalyvauja kelios Vyčio koman- po jų Aušros J komanda (1947-48 
dos, iš kurių geriausiai reiškiasi 3- m.) — su Hamiltono Stefelco. Ant- 
čioji ir 5-oji. Trečia komanda suda- rosios rungtynės bus Hamiltone šį 
ryta iš Vindašiaus, Sabaliauskaitės, šeštadienį, 5 v.v., Delwoods mokyklo- 
Pėteraičio ir Er. Vaičekausko, yra j e (Langwood ir Main).
I vietoje. Komanda dar nėra pralai
mėjusi rungtynių, turi 9 laimėjimus 
ir 4 lygiąsias. Individualiai čia ge
riausiai reiškiasi Vindašius (trečias) 
ir Pėteraitis (septintas). Penktoji ko
manda turi 6 laimėjimus, 2 lygiąsias 
ir 3 pralaimėjimus. Komanda stovi 
IV vietoje. Ją sudaro: Zabiela, Kra
sauskas, Gustainytė ir Pauliukaitis. 
Individualiai čia geriausiai reiškiasi 
Nešukaitytė (1), Zabiela (3), Kra
sauskas (6):

Praėjusį sekmadienį CYO lygos 
krepšinio baigminėse rungtynėse Auš
ros mergaičių. M.M. išsikovojo čem- 

"pijonatą, nugalėdama St. Anselms 
; ir Aušros J. komanda taipogi laimėjo 
Il-sias baigmines rungtynes, nugalė- 

I dama St. Anselms 28:24. Trečiosios 
ir lemiamos rungtynės Aušros Jr. ko
mandai bus šią savaitę. Aušros B 
(gim. 1953 - 55 m.) komanda, dėl liet, 
šeštad. mokyklos pamokų negalėjo 
žaisti antrųjų ir trečiųjų pusbaigmių

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

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

Cigarečių kartonas _mųšS- 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 įvairins FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

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

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. 
RONCESVALLES — GEOFFREY, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 11 dide

lių kambarių, 3 virtuvės, 2 garažai; 9 pėdų šoninis įvažiavimas, prašo
ma $27.000.

BATHURST — ST. CLAIR, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambariai per 
2 augštus, garažas, privatus šoninis įvažiavimas, prašoma $26.000. Ra
mioj ir gražioj vietoj.

BLOOR & KIPLING. — $4.000 įmokėti; mūro, 6 kambarių, baigtas rū
sys, gražus didelis sklypas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pra
šoma $17.900.

SWANSEA PRIE PAT BLOOR. — Grynais. Mūro, atskiras 2 augštų, 6
kamb., garažas, geras privatus įvažiavimas.

JANE & ANNETTE. — $6.000 įmokėti; mūro, atskiras, 2-jų augštų, 7
kamb., I-me augšte 4 kambariai; vand. alyva apšildomas; garažas, 8
pėdų šoninis įvažiavimas.

ROYAL YORK Į PIETUS NUO BLOOR. — $20.000 įmokėti; 6 m. senu
mo, mūro, atskiras, gražus planas, 3 didelių miegamųjų kamb., 5-kių 
butų pastatas, 6 mūro garažai, atskiri įvažiavimai, rūsyje gyvenamų 
butų nėra, su balkonais. Prašoma $64.000.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jim* bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
da gausite rimtą, sąžiningą patorimą.
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

ROIVT©1*
Lietuvių studentų žinios

LITUANISTINIS SEMINARAS pr. 
penktadienį dėl sniego pūgos neįvy
ko, nes susirinko permažas skaičius 
dalyvių. Seminaras renkasi šį penk
tadienį, kovo 5, 8 v. v. studentų būs
tinėje. Tema yra labai įdomi: “Ide
alizmo krizė”. Pagrindinis pranešė
jas — stud. Stirbys.

Visi Toronte gyvenantieji jaunieji 
menininkai šį sekmadienį, kovo 7 d., 
6 v. v. kviečiami į pasitarimą Kana
dos Liet Jaunimo Kongreso meno 
parodos reikalu. Pasitarimas įvyks 
studentų būstinėje.

Meno parodos komisija
Jaunieji dailininkai kviečiami da

lyvauti konkurse nupiešti plakatą 
(poster) jaunimo kongresui. Plakato 
projektas turi būti atsiųstas vertin
tojų komisijai iki š. m. balandžio 15 
d. šiuo adresu: G. Rįnkūnaitė, 146 
Close Ave., Toronto, Ont. Galite lai
mėti $50. Konkurso taisykles skaity
kite -“T.Ž.” 8 nr. 2 psl.

šv. Kazimiero minėjimas — kovo 
7, šį sekmadienį, 4 vai. p.p. Prisikė- 
imo salėje. Rengia — stud, ateiti

Lietuvių skautų veikla
J

Kaziuko mugės rezultatais tenka. Sį sekmadienį po 10 vai. Mišių 
tik džiaugtis. Šatrijos ir Rambyno' Šatrijos ir Rambyno tuntų vadijų su- 
tuntai dalyvavo pamaldose. Po jų 
tunt. s. K. Batūra pakvietė Toronto
apyl. pirm. inž. E. čuplinską kaspi
no perkirpimui bei trumpam žodžiui 
atidarant mugę, kuri buvo nepapras
tai skaitlinga, įvairi ir turtinga. Be
vienetų papuošimų, pažymėtinas ju

stos skautų-čių burinis laivas ir sto- 
; vyklavietė. Lankytojai buvo labai 
gausūs. Lankėsi ir ukrainiečių skau
tų organ, pirm. Toronte V. Horski, 
latvių s. E. Ozais su ponia, Hamilto
no tėvų-rėm. pirm. D. Stukas ir ps. 
A. Tumaitis.

Tėvų-rėmėjų komitetui, tėveliams 
mamytėms už taip nuoširdų darbą 
paruošiant valgius, Tėvams pranciško
nams už patalpas ir paramą, visuo
menei, kuri taip nuoširdžiai rėmė, 
priklauso nuoširdžiausias skautų - čių 
ačiū.

Skautai • tės kviečiami dalyvauti 
bendrame Šv. Kazimiero minėjime 
šį sekmadienį 4 vai. p.p. Prisikėlimo 
salėje.

TLG lygos pirmenybėse vytietės 
pralaimėjo Cicconėms 28:45.

Church lygos pirmenybėse Vyčio 
berniukai iki 14 m. grupėje laimėjo 
pirmas peržaidimų rungtynes prieš 
St. Christopher 39:33. Berniukai iki 
16 m. pralaimėję antras peržaidimų 
rungtines prieš St. Christopher 28: 
53, pirmenybes užbaigė likdami vice- 
meisteriais.

Carlings taurės turnyre, kuris įvy
ko praeitą savaitgalį Hamiltone, Vy
čio krepšininkai pirmas rungtynes 
laimėjo, o antras pralaimėjo.

Mūsų rėmėjams: V. Dobilui, V. 
Ivanauskui ir E. Sabaliauskaitės fon
do aukotojams — L. Garbaliauskui 
ir Algm. Baneliui nuoširdžiai dėko-
jame. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
ši ketvirtadieni, 7 v. v., mūsų sa- 

Įėję Ontario moterų krepšinio pirme-

(pirmąsias pusbaigmių rungtynes lai
mėjo 28:15) ir savo vietą užleido St. 
Edwards komandai, kuri baigmėje 
pralaimėjo St. Anselms. Aušra M.M.

nybių baigminiai žaidimai. Aušros komandoje žaidė: G. Mačionytė 2, 5, 
mergaičių M. komanda (gim. 1949 - R. Kolyčiūtė, B. Adomonytė, L. Krikš- 
51 m.) žais su Hamiltono Kittens ir čiūnaitė 0, 2, G. Urbonaitė 14, 14, D.

Kairytė, J. Ignatavičiūtė 8, 10.
Church lygos baigminės rungtynės 

berniukams šį trečiadienį, 6.30 v.v., 
mūsų salėje.

SPORTAS LIETUVOJE
Rygoj ir Leningrade pasibaigė zo

ninės bokso pirmenybės,, kurios iš
aiškino baigmės dalyvius. Baigmi
nėms kovoms, kurios įvyks Maskvoje, 
sau vietas užsitikrino šie laimėtojai: 
J. Čepulis V. Bingelis, A. Zurza ir 
I. Muraška.

! Ženevoje įvykusiame lauko bėgime, 
kuris apėmė apie 5 mylių nuotolį, 
A. Aleksiejūnas atbėgo septintuoju.

i Pagelavoje įvykusiose slidinėjimo 
rungtynėse tarp Šiaulių ir Panevė
žio, pirmaisiais buvo panevėžiečiai.

Vilniškis “Sportas” duoda trumpą 
[apžvalgą apie lietuvius užsienio spor- 
j te. čia suminėtos Vyčio stalo tenisinin- 
I kės V. Nešukaitytė ir E. Sabaliauskai
tė: šachmatininkai I. Žalys, P. Taut- 
vaiša, P. Vaitonis ir K. Škėma; Urug
vajaus futbolininkai (kojinis) V. 
Daukša ir P. Gumbaragis; Amerikos 
futbolininkai J. Jonaitis ir D. Butkus; 
lengvaatletė A. Kaufmanaitė, kuri at
stovavo Argentinai Tokijo olimpija- 
doje.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
įsteigta 1945

Augštos kokybės be muito 
dovanų ir maisto siuntiniai. 
GR 23 -ECONOMY GIANT-

— $21.00 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. 
ryžių, sv. taukų, 2.3 sv. 
degintos kavos pupelių, 400 

grm. daržovių alyvos.
VOLGA — 5 vietų liuksusi
nis automobilis $2.627.99
JUPITER — 3 vietų 
motociklas   __  $488.88
Pristatymas garantuotas. Vi
sos kainos pilnos. Pristatoma 
per 2 — 3 savaites. Gavėjų 

pasirašyti kvitai.
Pilnų katalogų rašykite arba 
skambinkite lietuviškai arba 

angliškai.
GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 28 SU New York, N.Y.

MU. 9-0598 
Atidaryta 9-5.30 kasdien. 

Seštadiertiais 9 -12.30.
PINIGAI I S.S.S.R.
Pilnai garantuota. Turi Ban
kų Departamento leidimą ir 
apdrausta iki $20.000.00. Mū
sų firma yra vienintete, kuri 
siuntėjui persiunčia gavėjo 
pasirašytą kvitą. Pristatoma 
per 2 savaites. Jokių atskai
tymų.
Vertė: 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas:

iki $30.00 — $2.75 
virš $30.00 — 10% 

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad SL Newark, NJ.

ninkai. Dalyvaukime visi!
Sėdėjome būstinėje penktadienio 

vakare ir nutarėme, kad reikia jums 
parašyti kokį žodelį nes toks blogas 
oras, kad seminaras nukeltas į sekantį 
penktadienį — kovo 5. Būtinai atei
kite visi!

Na, turime mūsų tarpe vieną atsi
gaivinimo entuziastą, kuris atlėkė pas 
mus po ekspedicijos į Ontario ežerą 
su mėlyna nosyte. Davė mums vieną 
patarimą — mūsų šauniam ežere yra 
apsigyvenęs narsus banginis vardu 
‘Rosco”. Taigi, kai nersite į ežerą, 
bėkite 34 1. nuo krantą į vandenį ir, 
jeigu pataikytumėt “Rosco” ant no
sies, pasisveikinkit, greitai apsisukit 
ir iš lėto draugiškai pasišalinkite.

Ir vėl truputį rimčiau — laikas įsi
jungti į “LITUANUS” vajų. “LI- 
TUANUS” .yra augŠto lygio lietu
vių akademikų leidžiamas literatūri
nis žurnalas anglų kalba ir kiekvie
nas studentas privalo jį užsisakyti. 
Visais “Lituanus” reikalais kreipki
tės pas H. Steponaitį.

Balandėlis ir Pelėda

eiga aptarti skautoramai.
E. Ptmkriui, Parkside Meat sav.,

reiškiame skautišką ačiū už dovaną 
loterijai jūros skautams mugėje.

Stovyklavietės fondui aukojo: $50
Prisik. par. bankelis, $10 E. Punk-
rys, $5 J. Krasauskas. Visiems nuo
širdus skautiškas ačiū.

PADĖKA

RAUDONASIS 
KRYŽIUS

------ - - --- --  — -- - - J - - 1

PARDUODAMI TABAKO ŪKIAI
KAI TABAKO RINKA SUSITVARKĖ IR VERSLAS EINA GERIAU, 

NEGU BUVO TIKIMASI, YRA GERA PROGA DABAR PIRKTI ŪKĮ. 

TURIU GERĄ PASIRINKIMĄ NUO $10,000 ĮMOKEJLMO.

KREIPKITĖS J
CHARLES POCIUS —REAL ESTATE

93 VIENNA RD. TILLSONBURG, ONT. I

Nuoširdus ačiū visiems už aplan
kymą, paskambinimą, korteles, gėles, 
dovanas mano ligos metu.

Ypatingai dėkoju p.p. J. M. Yoku- 
bynams už Mišių užprašymą opera
cijos dieną, S. J. Bubuliams už mal
dų užprašymą, dažną lankymą, drau
giškumą ir rūpestį ne tik manim, 
bet ir mano šeima, p. Empacher ir 
V. Timošenko už nuoširdų rūpesti 
manim ir mano šeima.

Nuoširdi padėka J. D. Petroniams, 
J. J. Rukšoms, J. M. Stankams, V. V. 
Kasiuliams, V.V. Simons, S. G. Kuz- 
mams, S. D. Rukšoms, B. S. Yokuby- 
nams, p. Masiuliui, Taseckams, B. 
P. Sapliams, D. A. Simons, S. R. Juš- 
kevičiams, Tėvui Tarcizijui, OFM.

.Ačiū —
Ella Kuzmickas

įU. DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI —
i / & r r l TK r TAISYMAS — MONOGRAMOSE Latviška brangenybių

krautuvė (Jeweller)
964V2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE
(oficialus Tskulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Res. Louis Temporale CR 8-4529
Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbą.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.

Il---- i]~ į—jAMg CZ3WNERS
entre

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

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

2395 Bloor St. W. ® Toronto • RO 9-6237

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIU KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

A L GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
PRIEŠ HIGH PARKĄ. Dupleksas, po 2 miegamus, naujas pastatas — 

10 metų; vandeniu alyva šildomas; užbaigtas Žaidimo kambarys; pri
vatus įvažiavimas — garažas. Prašoma kaina $26.900. įmokėti apie 
$8.000. Vienas morgičius balansui.

UŽ 6 — POINTS. 5-kių šeimų, 4 metų senumo; prabangus pastatas, su 
balkonais; pajamos $530 į mėnesį; nuomininkai be vaikų. Prašoma 
kaina $60.000. įmokėti $15.000.

MĖSININKUI PROGA $21.000 krautuvė su visais įrengimais, rupių plytų 
pastatas, vandeniu šildomas) apie $5.000 įmokėti.

HIGH PARK BLVD. $36.000 originalus dupleksas, 30 pėdų salionai, iškloti 
kilimais; didelis sklypas; privatus įvažiavimas, 2 garažai.

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Ateitininkų žinios
Sv. Kazimiero minėjimas — šį sek 

madiezų. Žiūr. bendrojoje kronikoje.
Jaunesniųjų ir jaunučių berniukų 

susirinkimai — sekmadienį, kovo 14

“Pirmyn Jaunime” redaktorė lau
kia pasisakymų dėl laikraštėlio ir ra
šinių iš pačių moksleivių. Prie sekan
čio nr. žadėjo prisidėti ir studentai 
ateitininkai.

Paskutinis “Ateities” nr. iliustruo
tas “Dainavos” ideologinių kursų 
nuotraukomis. Daugelyje nuotraukų 
matosi ir mūsų torontiškiai. Du mū
siškiai vyrai pateko ir ant viršelio. Iš 
kur įalia jų esančios mergaitės, jie 
nesako.

Studentai ateitininkai dar nesurin
ko užtektinai lėšų savo vėliavai įsi
gyti. Galį jiems padėti prašomi pa
aukoti Šv. Kazimiero minėjimo metu.

Ateitininkų sendraugių susirinki
mas — šį šeštadienį, kovo 6 d., 6 
v. v. Prisikėlimo muz. studijoje. Pro
gramoje — J. Matulionio paskaita ir 
aktualūs einamieji reikalai Nariams 
dalyvavimas būtinas.

Si šeštadienį, kovo 6, tuoj po šeš
tadieninės mokyklos pamokų, 12.30 
v., LV Namuose visų ateitininkų — 
studentų, vyr. moksleivių, gintarių, 
vaidilučių būrelių ir jaunučių ateiti
ninkių, dalyvaujančių šv. Kazimiero 
minėjimo programoje g e n e r a 1 i - 
nė repeticija. Dalyvavimas bū
tinas. ‘

Visi ateitininkai kovo 7 d. organi
zuotai dalyvauja 10 vai. Mišiose. Pri
sikėlimo par. salėn renkasi 9.30 vai. 
Mergaitės uniformuotos.

VISADA GELBSTI
SU JŪSŲ
PAGALBA

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West,
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
JANE — BLOOR, $3.000 įmokėti, 7 

kambarių atskiras mūrinis 
namas, dvigubas garažas, aly
vos šildymas, prašoma kaina 
$16.700.

SWANSEA, gražus vienos šeimos 
namas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, prašoma kaina $ 
17 900

BABY POINT, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių, atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 
garažas, gražus kiemas. , 

DUPLEKSAS — vakaruose, apie $ 
10.000 įmokėti, du butai po 
šešis kambarius, 10 pėdų pri
vatus įvažiavimas, tik 3-jų 
metų senumo.

INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 
įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, 2 vonios, 5 
kambariai pirmame augšte, 
viena atvira skola balansui, 
vos keletas namų į pietus 
nuo Bloor gt.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
7 butų pą 5 kambarius atski
ras mūrinis pastatas, viskas 
išnuomota, prašoma kaina $ 
55.000.

HIGH PARK Ave, apie $10.000 
įmokėti, 12 kambarių duplek
sas, garažai su privačiu įva
žiavimu, 200’ pėdų ilgio skly
pas.

ISLINGTON — BLOOR $7.000 įmo
kėti, puikus 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow); už
baigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ- 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

W. VASiS REAL ESTATE
863 BLOOR St. W • LE 4-7525

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIOS RŪŠIES NAMŲ, 
ŽEMĖS STATYBOMS, ŪKIŲ, KOMERCINIŲ PASTATŲ, 

ĮVAIRIŲ VERSLŲ.

JUMS VISUOMET PATARNAUS

V. Račiukaitis L E 4-7525

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

DUNDAS — ST. JOHNS — $3.000 
įmokėti, atskiras plytinis namas, 
3 virtuvės, 2 pilnai įrengtos prau
syklos, naujas krosnis, naujas dvi
gubas garažas privatus įvažiavi
mas.

BLOOR — DELAWARE — $1.500 
įmokėti, atskiras 6 kambarių na
mas, moderni virtuvė, vienas 
mortgičius balansui, pirmą kartą 
pardavimui, prašoma kaina 
$11.900.00.

JANE — ANNETTE — pastatas ir 
verslas, plytinis, didelė krautuvė 
su 6 kambarių butu, šiltu vande
niu apšildymas, garažas, gerai įsi
kūrusi mėsos ir kitų gaminių pre
kyba, tik $5.000 įmokėti.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

BLOOR — JANE RAJONE:
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių namas, karšto van
dens; alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai ne- 
augštu {mokėjimu.

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

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

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

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

RONCESVALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

statą. Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis 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.

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

VAKARINĖJE DALYJE — $7.000 
įmokėti, tripleksas, 14 kambarių, 
plytinis, atskiras, šiltu vandeniu 
apšildomas, pilnai išnuomotas, 
vienas mortgičius balansui.

QUEEN — OSSINGTON — geras 
investavimas, dalis pastato, 
$3.500 įmokėti, pastatas yra pra
monės zonoje C-2; paskutinis sa
vininkas yra įdėjęs $7.000 atnau
jinimui; išnuomota 3 šeimoms; 
pajamos per metus — $3.240.00; 
prašoma pilna kaina — $21.500.

COLLEGE — OSSINGTON—$2.000 
įmokėti, plytinis, 6 kambarių, 2 

virtuvės, šoninis įvažiavimas, vie
nas mortgičius balansui; prašoma 
kaina $12.900.
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FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreGIT

V D AAĖM A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAvtnAj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

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

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą. '

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumą, prašome klausti, telefonuoti bei Tašyti, 

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti \ d 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

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.'

Lietuvis LAIKRODININKAS
F.BOCHULIS

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
Tel. 532-7733

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

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DARBO VALANDOS: 
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

10-1.30
uždo rytos
10-1.30 ir 4.30 -7Ketv.

Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

Sekm. 9.30 - 1

Pirmos milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augščiausios palūkanos — 

4/2%.-5%.
Asmenines pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6Vi %.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

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

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

J. Kazimierą Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, H AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Dioor Autorire oarage das k college). TeL 531-1305

Į PLUMBING and HEATING 
u. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum
ping ir vandens apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir. nebrangus. 
148 Westminster Ave„ Toronto

i Telefonas LE. 2-5191

VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

Kredito Kooperatyve PARAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4^4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje. 
KASOS VALANDOS: dieno* meta nuo 19 vaL iki 1 vaL 30 min. kiekvieną

Nr. 9 (788) Naujosios valstybės

Pastoviausioje pietryčių Azijos 
valstybėje, Filipinų respublikoje,

skelbia, kad vien Pampangos pro
vincijoje per praėjusius metus 
įvyko 32 politinės žmogžudystės, 
priskiriamos pogrindžio komunis
tams. Du is nužudytųjų buvo 
miestelių burmistrai. Taip vadi
nami “bukai” naudoja panašius 
metodus kaip ir Pietų Vietnamo 
komunistai: žudo valdininkus, te
rorizuoja vietinius gyventojus ir 
renka iš jų mokesčius. Panašus 
“hukų” sukilimas Filipinuose, tik 
daug didesniu mastu, buvo sėk
mingai numalšintas 1952 m. Ne
seniai jie ir vėl pradėjo reikštis.

“Kukas” — fihpiniška santrau
ka žodžio “Hukbalahap”. Pasta
rasis žodis yra irgi santrumpa or- 
ganizacij’os, kuri buvo žinoma 
kaip “Liaudies antijaponų armi
ja” ir veikė pogrindyje japonų 
okupacijos metu per II D. karą ir 
PO jo.

Po 1952 m. pralaimėjimo “hu- 
kai” persiorganizavo ir vėl pradė
jo reikštis. Dabar jų organizacija, 
kuri ideologiškai seka Kinijos 
Maotsetungą, žinoma kaip “Huk- 
bong Mapagpalaja Nang Bajan” 
arba “Liaudies išlaisvinimo armi
ja”. Vietiniai jos narius ir toliau 
tebevadina “hukais”.

Vyriausybė į Pampangos pro
vinciją, kuri yra viena iš 55 pro
vincijų krašte, pasiuntė 2.000 ka
riuomenės. Spėjama, kad “bukų” 
skaičius yra 14.000 vyrų ir kad 
jų dauguma susispietę Pampan- 
goje, kuri yra vakarinėje Luzono 
salos pusėje.

Suskilusi kompartija
Filipinų respublika yra 7.000 

salų kraštas tropikuose tarp In
donezijos ir Kinijos. Luzono sa
la yra pati didžiausią, maždaug 
pusantro karto didesnė už Lietu
vą. Ten yra ir sostinė Kvezonas, 
ir didžiausias miestas bei uostas 
Manila su daugiau kaip milijonu 
gyventojų.

Žinovai teigia, kad filipinų ko
munistų partija, kuri kontroliuo
ja “hukus”, nuolatinio tiesioginio 
ryšio su užsienio komunistais ne
turi. Tai esą dėlto, kad rusai yra 
per toli, o kiniečiai nuo amžių la
bai nepopuliarūs Filipinuose. ’

Partija yra suskilusi į dvi frak
cijas. Pampangiečiai savo veiklą 
koncentruoja į ūkininkus, o taga- 
logiečiai stengiasi įtakos laimėti 
parlamentiniais metodais. Į vy
riausybės rankas patekę doku
mentai liudija, kad komunistų dė
mesys pirmiausia nukreiptas į 
ūkininkus, paskui į darbininkų 
organizacijas, žemesnius valdi: 
ninkus ir tarnautojus, studentus 
bei šiaip jaunus žmones ir paga
liau , smulkius prekybininkus, 
profesijonalus, inteligentus ir ga
lų gale į kariuomenę.

Ūkininkams skiriama tiek daug 
dėmesio dėlto, kad Filipinai yra 
žemės ūkio kraštas, kur užaugi
nama milijonai tonų ryžių, kuku
rūzų ir cukrinių nendrių.* Be to, 
čia dar vešliai auga saldžiosios 
bulvės, kokoso riešutai, kanapės 
ir visokie tropikiniai vaisiai. Žy
mi taip pat yra ir miškininkystės, 
žūklavimo ir gyvulininkystės pra
monė.

Kraštas turtingas, 
o žmonės vargani

Žemė Filipinų salose derlinga.

APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

FILIPINAI-7.000 SALy KRAŠTAS
Viskas auga gerai. Ramusis van
denynas aplinkui pilnas jūros gy
vių, įskaitant ir perlus bei perla
mutrą gaminančias kriaukles Su
los jūroje. O ir kitų žemės turtų 
netrūksta. Randama anglies, ge
ležies, vario, chromo ir net aukso 
su sidabru.

Visdėlto bendras žmonių arve- 
nimo lygis yra žemas. Apskaičiuo- 
jama, kad kiekvieno filipiniečio 
pajamos per metus tėra tik $120.

Norėdamas pakelti savo tautie
čių gyvenimo lygį ir aprūpinti 
gyventojus žeme, prezidentas D. 
Makapagalis pernai pravedė že
mės reformą. Dvarai buvo apkar
pyti iki 90 ha. Savininkams už 
nusavintą žemę buvo išmokėta 
10% grynais, 60% neapmokestin
tais valstybės lakštais, kurie duo
da 6% palūkanų į metus ir 30% 
akcijomis žemės banke, kuris taip 
pat moka 6% palūkanų į metus.

Filipiniečiai yra vienintelė ka
talikiška valstybė Azijoje su 27 
milijonais gyventojų. Katalikybę 
jiems atneše ispanai, kurie ten 
viešpatavo nuo XVI š. vidurio. Ir 
pats salų pavadinimas yra Ispani
jos karaliaus Pilypo II garbei.

Žuvo 12.000 amerikiečių
Po ispanų-amerikiečių karo šio

Nenori vykti
Sovietinamos Lietuvos organas 

“Tiesa” š. m. vasario 16 d. laido
je paskelbė stambia antrašte 
straipsnį “Tėvynė ūž viską bran
gesnė”. Iš pirmo žvilgsnio atrodo,, 
kad tai patriotinis straipsnis. Ant
rinė antraštė betgi kitką byloja: 
“Sūnaus atsakymas Paulinai ir 
Vincui Kuzmoms, gyvenantiems 
Kanadoje”. Straipsnyje atpasako
jamas šeimos išsiskyrimas karo 
eigoje, ir vaikų likimas Lietuvoje 
po karo. Rašinio autoriumi pasi
rašo sūnus Algimantas Kuzma, 
Zarasų rajono žukliškių kolūkio 
vairuotojas. Jau straipsnio turi
nys rodo, kad tai ne sūnaus, o pa
šalinio žmogaus darbas. Jame 
pvz. sakoma: “Tarybų valdžia — 
kilni ir humaniška, jf mus išaugi
no, ji mums suteikė galimybę pa
tiems nuspręsti savo tolesnį gy
venimą”. Toliau dėstoma, kad 
jam rūpi ne tik socialistinė tėvy
nė, bet ir Kanados bedarbio, ir J. 
A. V. negro likimas. Ten jis esąs 
kolūkio sunkvežimio vairuotojas, 
o jo sesers vyras Jonas Kuzma — 
traktoriaus. Jie visi su šeimom 
esą laimingi ir nenorį vykti Ka
nadon. “čia mes jaučiamės lai
mingi ir naudingi Tėvynei, savo 
liaudžiai, o ten, su Jumis, būtume 
visam gyvenimui netekę to, kuo 
dabar esame turtingi—Tėvynės”.

Šis straipsnis, rašytas, matyt, 
„Tiesos” propagandisto, pateko 
rusiškon spaudon, kuria pasinau
dojo vakariečių korespondentai 
Maskvoje ir perdavė informaciją 
savo laikraščiams. Kanados dien
raštis “The Telegram” vasario 24 
d. paskelbė ilgą straipsnį, užvar
dintą “Rusų vaikai atsisako tėvų 
Kanadoje”. Straipsnio pabaigoje 
betgi pažymėta, kad Kanados am
basados Maskvoje bylose įrašyta 
Algimanto Kuzmos pavardė. 1959 
m. jis prašęs vizos, kuri buvusi 
duota su sąlyga, jeigu išleis jį 
Sov. Sąjunga.

“The Telegram” koresponden
tas ten pat informuoja, kad jis 
aplankęs p. Kuzmas Londone, 
Ont., ir ten patyręs kitą medalio

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal}, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudbnri ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai 

Tel. 532-3408. Namą RO. 6-8372

A ,ltKASALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televtzUoa ir radijo aparatas. Taisom

TELEFONAS LE 1-616B. • <72 LANSDOWNE AVE, TORONTO

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

V. ZALATORIUS

šimtmečio pradžioje Filipinai pa
teko į JAV kontrolę. Amerikie-

iš japonų okupacijos II D. karo 
metu. Tada pagarsėjo ir gen. D. 
MacArthur, kurs vėfiau savo gar
są išplėtė Korėjoje.

Po karo, 1946 m., amerikiečiai 
filipiniečiams suteikė pilną nepri
klausomybę. Buvo pasirašytos il
galaikės prekybos ir savitarpio 
pagalbos sutartys, kurios po ke
lių revizijų dar ir šiandien tebe
galioja, nors vyksta derybos dėl 
naujų pakeitimų. Amerikiečiai 
turi Filipinuose oro ir laivyno ba
zes. Filipiniečiai nori naujos ba
zės vienoje iš pietinių salų. Jos 
tikslas būtų sustabdyti Indonezi
jos eskpansiją. Paskutiniu metu 
agentai iš Indonezijos siunčiami 
ne tik į kaimyninę Maleziją, ku
rią Indonezijos prez. Sukamo pa
siryžęs “sutriuškinti”, bet ir į pie
tines Filipinų salas.

Filipinai yra pastoviausia Azi
jos valstybė su gerai veikiančia 
demokratine vyriausybe. Jai ne-

nei perversmas iš vidaus. “Kukų” 
veikia yra reikšminga, bet kol kas 
nepavojinga centro vyriausybei.

iš Lietuvos?
pusę. Tėvai gavę iš Lietuvos iš
karpą laikraščio, išeinančio Zara
suose, kuriame buvęs atspausdin
tas Alg. Kuzmos straipsnis 1964. 
XII. 31. Tėvai iš savo pusės ko
respondentui pareiškė parašę sū
nui Algimantui laišką ir tas atsa
kęs: “Tikėsite ar ne, aš to straips
nio nerašiau”. “Aš buvau pakal
bintas laikraščio reporterio. Jam 
sakiau, kad man nėra bloga Lie
tuvoje, bet visdėlto norėčiau vyk
ti Kanadon”. Jau ir be tokio pa
reiškimo aišku, kad sovietinė pro
paganda Įsikišo į nelaimingai iš
skirtos šeimos reikalus, norėda
ma vaikų vardu pasmerkti tėvus 
ir parodyti Kanadai: žiūrėkit, jie 
nenori Kanados! Ir jeigu dabar 
sovietai tų vaikų neišleis Kana
don, bus aišku, kad kaltas yra ne 
vaikų nenoras, bet sovietinė val
džia, kuri tyčiojasi iš šeimų ne
laimių. t

“The Telegram” Įsidėjo ir di
delę nuotrauką P. ir V. Kuzmų su 
trečiu sūnumi, gimusiu pereina
moje stovykloje Vokietijoje.

Paj ieškojimo i
Pajieškomas Andrews Stanley (A. 

Stonkus), anksčiau gyvenęs Montreal 
St., Toronto, Ont. Jieško duktė iš Lie
tuvos Birutė Andriuškevičiūtė - Mor
kūnienė. Atsiliepti: A. Chesna 93 Shell 
St., Progress, Harrisburg, Pa. U.S.A.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BR0G0WSK1, OD.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; narni) CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechanii- 
kns automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

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

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

SOVIETAI PUOLA..
(Atkelta iš l psL)

Nėra abejonės, jog tokie absur
diški sovietų kaltinimai turi tiks
lą ne tiek kitus, kiek save pačius 
Įtikinti. “Dagens Nyheter” spėja, 
jog sovietai iš tikrųjų bijo, kad 
nepasikeistų karines galybės jė
gų santykis Lediniuotame vande
nyne. Jau nuo senų laikų Špicber
genas rusams labai rupi. Pernai 
vasarą lankydamasis Norvegijoje 
Chruščiovas mėgino prikalbinti 
norvegus, kad jie sutiktų leisti so
vietams įkelti koją, tačiau nieko 
nepešė. Jo pasiūlymas bendrai iš
naudoti mineralų išteklius nerado 
pritarimo. Atrodo, jog to paties 
Kiek kitokiu būdu siekia Chruš
čiovo įpėdiniai.

Kiti stebėtojai kiek platesniam 
sąryšyje vertina padidėjusį sovie
tų dėmesį Skandinavijai. Pagal 
juos, sovietai nori parodyti, jog 
Europos šiaurė nėra toks nuoša
lus ir ramus kampelis, kaip ma
no dabartinės skandinavų kraštų 
vyriausybės, kurios kaip tik tuo 
sumetimu atmetė sovietams pa
lankų prez. Kekkokeno planą su
kurti laisvą nuo atominių ginklų 
zoną šiaurėje. Tai irgi tiktai spė
jimai. Net tie, kurie būtų linkę 
taip manyti, visdėlto pritaria, jog 
tikrieji ilgos distancijos Krem
liaus tikslai tebėra dar visiškos 
tamsos slepiami..

Stebint sovietų priekabių jieš
ko j imą vakarinėje Baltijos daly
je, nebūtina sugrįžti į antikinius 
Ezopo pasakėčios apie vilką ir 
ėriuką laikus. Kažin ar neužtektų 
prisiminti to, kas vyko lygiai 
prieš 25 m. sovietų pasienyje prie 
rytinių Baltijos krantų?

GAISRO: 
namai, 
įvairios įmonės, 
ūkiai, 
vasarnamiai; 
inventorius — 
kilnojamas turtas.

VAGYSTĖS: 
rezidencijų turtas — 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt.

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI
. B.A., L.LJL

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. Įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto

Telefonas LE 4-8431
3

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, 

Tel. LE 7-1708.
Antr. 7—9 v.v. ir Penkt. 5—8

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE. 6-3750

v.v.

išskyrus trečiadienius.
HAMILTON: 21 Main St E., 

JA 7-5575, FU 3-8928

Į KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

ŠYPSENOS

ir 14.000

Galite nebijoti
San Marino respublik 

kilometras ._______ , _____
gyventojų), esanti vidurinėje Ita
lijoje, pranešė Maskvai, jog ji su
silaikys nuo atominių ginklų ban
dymo. .. Vienas sunkesnis gink-

mečio.
Turistas Londone

Prancūzas turistas užsuko į pir
mą geresnį barą Londone. Miglos 
metu pamatęs savininko sūnų, pa
klausė:

— Pasakyk man, berniuk, ar 
dažnai jūs Ša regite saulę?

— Nežinau, — mandagiai atsa-mandagiai atsa
kė berniukas. — Aš esu tik 12 
metų.

Gydytojas ramina
Nuodugniai ištyręs pacientą, 

gydytojas pareiškia:
— Tamsta turi žaizdą dvylika

pirštėje žarnoje. Reikės operuoti.
— Operuoti? To tai nebus. Ge

riau mirti.
Galite nesijaudinti. Juk mirti 

galima ir operacijos metu...
Kaip saugotis?

— Arklio saugokis iš užpakalių, 
jaučio — iš priekio, o pikto žmo
gaus — iš visų pusių...

Važiuokit namo
Kubos sostinėj Havanoj ant pa

stato sienos buvo nupieštas užra
šas: “Amerikiečiai, važiuokit na
mo!” Po kurio laiko po tuo užrašu 
atsirado kitas: “Ir mane paimkit 
drauge!”

Parinko Pr. Al.

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir Lt. 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt . 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
D R. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

1082 BLOOR ST. W, Toronto 4, 
(j 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
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Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį — Lietuvos 

Globėjo šv. Kazimiero šventė. 11 
vai. pamaldos baigiamos Lietu
vos himnu. 4 v. p.p. dalyvaukime 
bendrame minėjime.

— Sį trečiadienį Pelenų Dieną 
— gavėnios pradžia; vakare 7.30 
vai. pamaldos, pelenų šventini
mas bei išdalinimas.

— Sį penktadienį, pirmąjį ko
vo mėn., Mišios 7.30 v. v. Jos au
kojamos už a.a. Kazimierą Pace- 
vičių.

— Gausių Augščiausiojo malo
nių, sveikatos ir ilgiausių metų 
Jonui ir Marijai Yokubynams, 
per 40 metų Toronte besisielo- 
jantiems ir dirbantiems lietuviš
koje veikloje.

— Šią savaitę lankoma: Dover- 
court, Lakeview, Coolmine, Os- 
sington, Foxley, Rolyat ir Sea
ford.

— Parapijos vardu sveikiname 
Delbi Sv. Kazimiero lietuvių pa
rapiją ir jos rūpestingąjį kleb. 
kun. dr. J. Gutauską, švenčiantį 
parapijos penkerių metų įsistei- 
gimo sukaktį.

— Kovo 1 d. Sv. Jono Kr. lie
tuvių kapinėse palaidotas a.a. Pi
jus Kežinaitįs iš Hamiltono.

— Užjaučiame Adolfą Sagevi- 
čių ir jo namiškius, mirus Lietu
voje tėveliui a.a. Jonui Sagevi- 
čiui.

— Šį šeštadienį, kovo 6 d., 8.15 
v. gedulingos pamaldos už a.a. 
Oną Matukaitienę, p. Zenkevičie- 
nės motiną, velionės 20 metų mir
ties metinėse.

— Pakrikštyta: Povilas Kęstu
tis Dainora.

KL Kat. Moterų Dr-jos Šv. Jo
no Kr. par. skyrius rengiasi švęs
ti Dr-jos 15 m. gyvavimo ir 10 m. 
nuo persiorganizavimo sukaktį. 
Šventė įvyks kovo. 14 d., sekma
dienį. Dr-jos intencija Mišios — 
11 vai., po to — vaišės su meni
ne dalimi par. salėje. Valdyba 
kviečia dalyvauti iškilmėse dva
sios vadus, c. valdybą, skyrių at
stoves, “Moters” žurnalo darbuo
tojas ir visą Toronto liet, visuo
menę.

Prisikėlimo par. Kat. Vyrų Dr- 
jos susirinkimas — šį sekmadie
nį, kovo 7 d., 10,45 v. r. muz. stu
dijoje. Bus dvasios vado Tėv. Tar- 
cizijaus paskaita su diskusijomis' 
tema “Ko mums labiausiai rei
kia“. Kviečiami nariai ir prijau
čiantieji. Susirinkimas įvyks 
anksčiau nei įprasta, t. y. po 10 v. 
pamaldų. Manoma, kad tas laikas 
bus patogesnis.

Valdyba džiaugiasi ir nuošir
džiai dėkoja Prisikėlimo banke
liui už $100 auką Stipendijų Fon
dui. Valdyba

“Paramos” bankelio metinis 
susirinkimas ir šiemet buvo gana 
įtemptas ir ilgas; prasidėjo 3.30 
v. p.p., baigėsi 8.50 v.v. Pager
bus mirusius ir perskaičius dar
botvarkę, kilo radikalių pasiūly
mų, nepalankių valdybai, įrašyti 
į darbotvarkę,* bet jie nebuvo 
balsuojami. Daug ginčų sukėlė 
praeitų susirinkimų protokolai. 
Po 2,5* vai. jie palikti priimti se
kančiam susirinkimui. Pirm. H. 
Štepaitis pažymėjo, kad “Para
ma” per 12 m. padarė $248.000 
pelno, ir todėl esanti pajėgi pa
dengti susidariusį didoką nuosto
lį ryšium su paskola vienai fir
mai. “Paramos” kapitalas kiek 
sumažėjęs, bet prisidėję 14 nau
jų narių. Iš ižd. Pr. Basčio pra
nešimo paaiškėjo, kad 1964 m. 
pelnas siekė $42.990; 1963 — 
$41.366. S. Banelis pranešė apie 
kredito komisijos veiklą ir kai- 
kuriuos nesklandumus. Priežiū
ros kom. pranešimą perskaitė 

i Aug. Kuolas. Viskas rasta tvar
kioje išskyrus investavimą į vieną 
mesėkmingą firmą. 1964 m. pel- 
lias paskirstytas: dividendas šėri- 
lūnkams 5% — $28.890, garanti
jos fondui 20% nuo pelno — 
[S8.598 ir papildomai — $4.002; 
fdovanos: Toronto šeštad. mokyk- 
[lai — $1.000. Vasario 16 gimnazi- 
! jai — $500.

Prasidėjus rinkimams, F. Sen
kus ir S. Banelis pareiškė pasi- 
traukią iš kredito komiteto. Tuo 
būdu į kr. ko-tą reikėjo išrinkti 
3 asmenis, tiek pat — į v-bą, nes 
2 išeina rotacine tvarka, o J. j 
Strazdas pasitraukė nebaigęs ka
dencijos. Priežiūros komisijon 
darenkami 2 asmenys.

Valdybon išrinkti: dr. Yčas — 
287. p. Jurkevičienė — 187, Gri
galiūnas — 214, kandidatai: Ba- 
čėnas 133, dr. Anysas 102, K. Lu-; 
košius 69, teis. Liūdžius 27. Iš 
anksčiau v-boje liko: H. Stepaitis 
ir P. Bastys. Revizijos komisijon 
prie Au?. Kuolo darinkti: Bunti- 
nas — 272, Jucys — 242, kandi
datas — Adomaitis — 124: Kre-

— s. Aldona Gasnerienė. Apie kitus 
pareigūnus dar laukiama žinių.

dito komitetan išrinkti 3 nauji' ~ Gautas ,š Čikagos filmas apie 
nariai: šeškus — 201 (3 m.), Pet- Kla,Pėdos uosto mugę bus rodomas 
raitis — 157 (2 m.) ir M. Abro-,vienetM sueigose.
maitis — 152 (1 m.); kandidatai: I ~ Jūru skautybę parėmė: dr. A. 
Stanionis — 142, Karbūnas —iValadka $50, R. Buntinas $10, A. 
114, Jokūbaitis — 114. Susirinki- Augustinaičius $5, V. Gruodis $3 
ihe dalyvavo 394 nariai, balsavo i Taip pat $25 parėmė žinoma firma 
§55 As. ---- , Starkman Chemist

— Kovo 4 — šv. Kazimiero 
diena. Mišios — 7, 7.30 ir 8 v. r. 
Iškilmingas minėjimas — sekma
dienį. žiūr. bendroj kronikoj.

— šį trečiadienį prasideda ga
vėnia. Pelenų dieną Mišios bus 
laikomos 7, 7.30 ir 8 v.r. Pašven
tintais pelenais tikintieji paženk
linami po kiekvieni} Mišių. Per 
gavėnią visi tikintieji prašomi su
silaikyti nuo pasilinksminimų. 
Gavėnios metu ypatingų pasninkų 
nėra, išskyrus Pelenų dieną ir D. 
Penktadienį. Visais* penktadie
niais susilaikoma nuo mėsiškų 
valgių. Gavėnios metu mūsų baž
nyčioje kiekvieną penktadienį, 
7.30 v.v., bus Kryžiaus Keliai ir 
po jų, 8 v.v., Mišios, klausoma iš-, 
pažinčių ir dalijama Komunija.
.— šios savaitės penktadienis 

— mėnesio pirmasis. Mišios, iš
pažintys ir Komunija — 7, 7.30 
ir 8 v.r. bei 8 v.v.

— Parapijos metinės rekolek
cijos kovo 28 — bal. 11d. Pirmo
ji savaitė moterims, antroji -y 
vyrams. Rekolekcijas ves Montre- 
alio Šv. Kazimiero par. klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius. Abejos re
kolekcijos bus užbaigtos agapė- 
mis ir religiniu koncertu, kurio 
programą atliks žinomas radijo 
vyrų choras (Songs of my people), 
vadovaujamas I. Romanoff.

— Parapijos suaugusių choro 
repeticija — šį ketvirtadienį, 7.30 
vai. v. muzikos studijoje.

— Parapijos vaikų choro repe
ticija — šį penktadienį, 6.30 v.v.

— Vaikučių katechetinės pa
mokos — įprasta tvarka antradie
nį, trečiadienį ir sekmadienį.

— Šį šeštadienį: 7.30 v.r. Mi
šios už a.a. J. šventoraitienę, už
prašytos p. Jankauskienės; 8.30 v. 
Grigų ir Pevcevičių užprašytos 
Mišios už a.a. Ant. Vaškevičienę. 
Sekmadienį, 10 vai. Mišios už a.a. 
A. Šapoką jo ketvirtųjų mirties 
metinių proga; 11 vai. Mišios už 
a.a. Kazimierą Juodviršį.

— Nuo ateinančio sekmadie
nio visose vietin. bažnyčiose įve
damas platus anglų k. vartojimas 
Mišiose ir kitose religinėse apei
gose. Mes, lietuviai, dar kurį lai
ką turėsime palaukti, nes lietu
viškas mišiolas ir atsakymų kor
telės dar nėra baigtos spausdinti.

— Parapijos namų statybos va
jus tęsiamas toliau. Jo rezultatai 
paaiškės sekančią savaitę. Toron
to lietuvius maloniai prašome pri
sidėti prie mūsų kolonijai taip 
reikalingų pastatų. Iki šiol staty
bai suaukota per $27.000. Pasko
lai gauti reikia surinkti $100.000.

— Ateinančią savaitę bus lan
komi parapijiečiai: Wyndham, 
Wilson, Tyndall, Thornburn, 
Springhurst, Spencer, Silver, Sea
forth, Rambert, Queen, Parkside, 
Mechanic, Maynard, King, Fen- 
nings, Elmgrove, Dunn, Dowling, 
Delaney, Dundas, Cross, Close ir 
Ossington gatvėse.

— Pakrikštyta Aleksandro ir 
Birutės Spudų dukrelė Monika 
Indrė Jieva. Sveikinimai.

Solidarumo įnašų sekmadienį, 
vasario 28, surinko: K. Manglicas 
$54, P. Lelis $30, E. Ouplinskas 
$16, V. Aušrotas $14, A. Banelis 
$8, J. Matulionis, J. Dvilaitis ir J. 
Šarūnas po $6; iš viso — $140. 
Nuo pradžios rinkimo iš viso , su
rinkta $1000. Tuo pagrindinis 
rinkimas ir baigiamas. Kadangi 
dar daug tautiečių yra neužsimo
kėję solidarumo įnašo, bet norė
tų tą B-nės pareigą atlikti, prašo
mi savo įnašus įmokėti šiose vie
tose: “Paramos” bankelyj pas A. 
Statulevičių; Prisikėlimo banke
lyje pas J. Matulionį; Prisikėli
mo par. kioske pas P. Misevičių; 
Šv. Jono Kr. par. kioske pas V. 
Aušrotą; J. Beržinsko krautuvėje. 
Tai bus nuolatinės solidarumo 
įnašų priėmimo vietos. Kaikurie 
rinkėjai aplankys ir namuose. 
Per šešis įnašų rinkimo sekma
dienius surinktas $1000 rodo lie
tuvių vieningumą bei pritarimą 
Bendruomenės pastangoms. Apy
linkės valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems solidarumo įnašų mo
kėtojams, jų rinkėjams ir talki
ninkams. Toronto apyl. valdyba

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Neringos tunto sueiga — kovo 

14, sekmadienį, 3.30 v. p.p. Prisikėli
mo muz. studijoje. Kviečiami tėve
liai, rėmėjai, bičiuliai, taip pat buvu
sios jūrų skautės ir buvę jūrų skau
tai. Tunto skautės-ės raginami baigt 
tvarkyti uniformas.

— Iš rinkiminės komisijos mus pa
siekė žinia, kad Jūrų Skautijos vyr. 
skautininkais išrinkta j. sn. Edmun
das Vengianskas, o vyr. skautininke

šiais metais jaunimo Globėjo 
šventę rengia pats jaunimas — 
studentų ateitininkų draugovė ir 
kviečia visą Toronto lietuvių vi
suomenę jame gausiai dalyvauti 
ir parodyti susidomėjimą lietu
viškojo atžalyno pastangomis. 
Programą atliks vien jaunimas. 
Paskaitą skaitys stud. Živilė šle- 
kytė. Ruošiama speciali meninė 
programa. Minėjimas įvyks šį 
sekmadienį, kovo 7,4 v. p. p. Pri
sikėlimo par. salėje. Visi lietu
viai pagerbkime savo Šventąjį!

Toronto pabaltiečių moterų lie
tuvių sekcija kviečia lietuviškąją 
visuomenę atsilankyti į meninę 
popietę-arbatėlę, kuri įvyks kovo 
14 d., 5 v. p.p. latvių šv. Jono 
bažnyčios salėje, 200 Balmoral 
Ave., Toronto (St. Claire ir Ave
nue Rd.). Programoje: dr. V. Cer- 
navskio paskaita; estų vyrų kvar
tetas, vad. sol. Henry Ainsaar; 
latvių pianistė Ilse Diedrichson; 
lietuvis berniukas sopranas And
rius Chvedukas.

Po programos svečiai vaišina
mi užkandžiais ir kava.

Kiekvienais metais į šią meni
nę popietę atsilanko gausus bū
rys estų, latvių ir lietuvių. Atsi
lankiusieji turės progos pamaty
ti tik praėjusiais metais užbaig
tą modernišką latvių bažnyčios ir 
salės pastatą. Pakvietimai gauna
mi pas lietuves pabaltietes. No
rintieji informacijos prašomi 
skambinti G. Balčiūnienei telef. 
537-1742 ir A. Sungailienei tel. 
BE 9-1047. S.

“TŽ” aukotojai: $5 — A. Por- 
tofiejus; $3 — Marta Jocius; $2 
— M. Guoba, A. šturmą, L. Ky
bartienė, L. Medelis, Ji Danaus- 
kienė, A. Lajukas, M. Kuzavas, A. 
šelmys, L. Balzaras; $1 — Z. Ja
kubonis, J. Baltrušaitis, J. Urb- 
šas, J. Bieliūnas, V. Jasinevičįus, 
A. Tylius, J. Augis, S. Škėma, M. 
Vasiliauskas, J. Šamai, I. Katkus, 
V. Grabauskas, H. Jagučanskienė. 
Visi jie atsiuntė priedą drauge 
su prenumerata. Nuoširdus ačiū.

Dr. K. Liutkus su žmona jau 
kelios savaitės atostogauja Flori
doje. -

Dail. V. Pazukaitė po ilgų kan
čių kalėjime ir Sibire atvyko iš 
Lietuvos į Torontą. Buvo išvežta 
į Sibirą 1947 m. už lietuvišką 
veiklą ir išbuvo tremtyje beveik 
10 metų. Grįžusi į Lietuvą buvo 
vėl įsijungusi į grafikės darbą. 
Su spalvotais medžio ir lino dar
bais dalyvavo parodose ir už Lie
tuvos ribų — Maskvoje, Prahoje, 
Budapešte, Leningrade ir Varšu
voje. Dalis jos darbų yra likę ke
liuose muzėjuose. Kitą dalį, apie 
60 kūrinių, turi su savim Toron
te. Atvykusioj!' šiuo tarpu ilsisi 
savo sesers p. Meiliūnienės šei
moje, o po to žada vėl grįžti į dai
lės sritį.

Į

Neseniai atvykusią iš okup. 
Lietuvos V. Pazukaitę platokai 
aprašė “The Telegram” vas. 24 
d. laidoje ir įsidėjo nuotrauką.

Sol. V. Verikaitis vas. 27 Kle- 
velande davė dainų ir arijų reči
talį, kurį rengė Ateities klubas 
Šv.* Jurgio par. salėje. Akompo- 
navo muz. D. Skrinskaitė.
Ateitininkų sendraugių susirinki
mas — šį šeštadienį, kovo 6, Pri
sikėlimo muz. studijoj 5.30. Bus 
diskusinė J. Matulionio paskaita. 
Kviečiami ir neateitininkai.

LEO GOODMAN
B.A., C.A.

CHARTERED 
ACCOUNTANT 

Toronto
BA 2-1742 HU 9-2454

HIGH PARK SAUNA BATH — 
PIRTIS IR MASAŽAS.

Atskiri kambariai vyrams ir moterims. 
Atidaryta: nuo antradienio iki penkta
dienio 12 vai1, dienos iki 1 v. nakties; 
šeštadieni: 10 v.r. — 1 v. nakties; 
sekmadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak.

583 Annette St. prie Runnymede.
. Tel. 7674086

KODĖL NEPAMĖGINTI PATOGIU IR PIGIU BŪDU 
UŽSAKYTI GIMINĖMS SIUNTINIUS?
“TAURO” ATST. 
ST. PRAKAPAS

RO 7-9088, 
18 BROOKSIDE AVE 
Toronto 9, Ont.

Aptarnauja klijentus atvažiuodamas į jūsų namus visais 
siuntinių reikalais. Turiu didelį pasirinkimą liet, plokštelių, 
sveikinimo kortelių ir kt.

Parduodamas 7 vienetų MOTELIS, be
veik naujas, prie didelio judėjimo vieš
kelio. Savininkas priverstas jį parduo
ti dėl pablogėjusios sveikatos. Prašo
ma $23.000; lengvos išsimokėjimo są
lygos. Nuolaida sumokant viską iš 
karto. NELSON FISHER REALTOR, 
Stayner, Ont.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 24656

B MONTREAL 
w am— ■> i — ■■■ ■ ..........-

KAZIUKO MUGĖ 
Aušros Vartų parapijos salėje 

BUFETAS, LOTERIJA, BINGO, ŽAIDIMAI, RANKDARBIAI, 
LĖLIŲ TEATRAS, MENO PARODĖLĖ, 

šeštadienį, kovo 6 d. — 4 vai. mugės atidarymas, tuntų 
sueiga. 6 vai. užkandžiai. 6,30 vai. lėlių teatras, stovyklos 
filmai. 
Sekmadienį, kovo 7 d. — 10 vai. pamaldos. 12 vai. lietu
viški pietūs. 5 vai. mugės pabaiga. I
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PAREMTI JAUNIMO PA
STANGAS ĮSIGYTI STOVYKLĄ 

Montrealio skautai-tės

Padėka
Amžinybėn tragiškai iš šio pasaulio išsiskyrė mūsų brangus 

sūnus, brolis ir švogeris
A f A

" DONATAS VENCKUS.
Didžiausiame skausme paliko visus o mudu tėvus — žemiško 

gyvenimo saulėlydyje ir vien tik ašarų pakalnėje. . Dangaus Tėvas 
atsiėmė, o mus likusius guodė ir ramino per nuostabiai daug geros 
valios turinčias žmonių širdis. Nerasdami didesnio žemiško dėkingumo 
kaip malda, visada jungdami savo didžiausią skausmą, prisiminsime 
visus mūsų geradarius kreipdamiesi į velionies Amžinąjį Tėvą danguje.

Sutikdami su Augščiausiojo valia, nuoširdžiausiai dėkojame: 
klebonui Tėvui Placidui, OFM, nevieną skausmo ašarą sumažinusiam, 
už iškilmingas laidotuvių apeigas, atkalbėtą rožinį ir apeigas amžino 
poilsio vietoje; kun. dr. V. Skilandžiūnui, atvykusiam iš Otavos su 
moraline pagalba, už atkalbėjimą rožinio, atlaikytas gedulingas pa
maldas, pasakytą pamokslą ir patarnavimą velioniui kapuose; prelatui 
J. Tadarauskui, Tėvui Pauliui, OFM, Tėvui Kornelijui, OFM, Tėvui 
Ambrozijui, OFM, Tėvui Tarcizijui, OFM, kun. B. Jurkšui, kun. klebo
nui P. Ažubaliui, kun. J. Staškevičiui ir Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserims už maldas, dalyvavimą šv. Mišiose, aplankymą velionies lai
dotuvių namuose.

Nuoširdžiausias ačiū visiems už užprašytas šv. Mišias, gėles, pa
reikštas užuojautas privačiai, laiškais ir spaudoje.

Dėkingi visiems dalyvavusiems rožinyje, gedulingose pamaldose, 
velionį lankiusiems laidotuvių namuose ir palydėjusiems paskutinėje 
kelionėje į kapus.

Ačiū Donato draugams už paskutinį velioniui patarnavimą — 
karsto nešimą.

Dėkojame ir p. J. R. Simanavičiui už gražų velionies prisiminimą 
savo radijo valandėlėje.

Teatlygina gerasis Dievas visiems.
Skausme pasilikę — tėvai, seserys, brolis ir visi giminės

N. Kulpavičienė pabaigė ruoš
ti 30 min. garsinį filmą apie To
ronto Liet. Vaikų Namus ir N. 
Pr. M. seseris. Pirmoje dalyje pa
vaizduotas vaikų darželis, jo dar
bai, žaidimai ir pan., o antroje 
dalyje parodyta seselių veikla 
šeštad. mokykloje, su vyr*. ir jaun. 
ateitininkais, paruošimas vaikų 
pirmajai Komunijai, jaunimo pa
sirodymai, seserų poilsio valanda, 
maldos koplyčioje. Filmas yra 
spalvotas, 16 mm, įkalbėtas se
sers Paulės; muzika, vaikų dai
nos bei pokalbiai imta iš vietinės 
natūralios aplinkos. Pirmasis fil
mo rodymas — kovo 5 d. Putna- 
me.

PIRMĄ KARTĄ KANADOJ 
ROMANTIŠKA KOMEDIJA 
LENKŲ - ČEKŲ GAMYBOS .

"ZADZWONCIE
DO MOJEJ ZONY"

Filmuota Prahoje, Varšuvoje, 
Krokuvoje, Lodzėje ir prie 

Baltijos jūros 
-------------  PRIEDE -------------  

“WESELE NA BUKOVINIE” 
IR 

“TATRZANSKA JESIENE” 
SPALVOTI FILMAI

Festival Cinema
87 Queen St. W. 

priešais naują Toronto rotušę 
šeštad. ir sekmadienį kovo 6 ir 7 
abi dienas - 1.30 v.p.p. iki 11 v.v.

Išnuomojamas su baldais kambarys. 
Su ar be virtuvės prie Ossington. 
Tel. LE 2-9212.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė 
vienam asmeniui High Park rajone. 
Tel. LE. 64681. ,

Socialinių reikalų Informacinis 
Biuras bus atdaras šį ketvirtadie
nį, kovo 4, nuo 7,30 iki 9,30 v. v. 
L. V. Namuose, 57 Sylvan Ave., 
Toronto 4, teL 534-5773. Lietu
viai interesentai priimami asme
niškai ar telefonu iš anksto susi
tarus. Informacijos yra teikiamos 
įvairiais socialiniais ar asmeniš
kais klausimais.

šaulių kuopos metinis susirin
kimas — šį sekmadienį, kovo 7, 
3.30 v. p. p^ salėje virš “TŽ”. Na
riams ir kandidatams dalyvavi
mas būtinas. Valdyba

Teis. Ger. Balčiūnas skaitė pa
skaitą apie Kanados įstatymus šv. 
Jono Kr. par. katalikėms mote
rims. Jos dėkoja paskaitininkui 
už iškeltas įdomias mintis, i

Pranešu giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kad mano duktė 
Saulė Singrida susituokė su dr. 
Frank D. Dicum 1965 m. vasario 
26 d. Toronte.

Paulė Ancevičienė

LIETUVAITĖ, 28 m., katalikė, vedy- 
bu tikslu nori susirašinėti su vyru lie
tuviu nesenesniu 38 m. amžiaus. Rašy
ti Ritai “Tėv. Žiburių” administracijai.

JAU GALIMA GAUTI 
naujų Velykinių sveikinimo 

atviručių 
Visos po 10 et. 

Užsakymus siųsti: 
B-vė” ŽIBURIAI”,

941 Dundas St. W. Toronto 3, Ont.
Taip pat galima gauti visuose 
parapijų kioskuose ir lietuvių 

parduotuvėse.

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

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

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

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

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

— Vasario 21 klebonijoje įvy
ko moksleivių ateitinikų susirin
kimas. Svečias iš Čikagos T. Ki- 
jauskas, SJ, supažindino kaip ki
tur veikiama ir kaip reiktų veikti 
čia. Išrinkta nauja valdyba: pirm, 
stud. L. Giriūnas; nariai — R. 
Malcius, O. Rudzevičiūtė, V. 
Blauzdžiūnaitė ir D. Lukauskaitė. 
Ateitininkų globėja ir vadovė — 
dr. Giriūnienė, antroji globėja — 
mokyt. Blauzdžiūnienė, dv. vadas 
— kun. J. Gaudzė.

— Kovo 4 — šv. Kazimiero die
ną. Parap. kunigai sveikina visus 
parapijos Kazimierus ir Kazimie- 
res. Atlaidai ir šventė nukeliama 
į ateinanti sekmadienį.

— Kovo 3 Pelenų diena — pil
nas pasninkas. Mišios — 7.15, 
7.45 r. ir 8 v. v. Pelenų teikimas 

rytą ir vakare 8 v.
— Pirmąjį mėn. penktadienį 

Mišios — rytą 7.15 ir 7.45 ir va
kare 8 v. Išpažinčių klausoma ket
virtadienio vak. nuo 7 v.-

— Tradicinė Kazimierinių va
karienė pasisekė nepaprastai pui
kiai, dalyvavo virš 450. Progra
mą išpildė mūsų jaunimas. Tauti
niams šokiams vadovavo mokyt. 
Mikalajūnaitė. Baletą atliko ba
leto mokytoja, turinti savo studi
ją pas p. Gabrusevicius, šoko taip 
pat 3 jos mokinės.

— Loterija buvo didelė — tai 
parapijiečių aukoti fantai; di
džiausias jų, staliaus p. Bobelio 
puikus kabinetas gėrimams. Va
karienės metu daugiausia darbo 
įdėjo mūsų mielos šeimininkės ir
J. Paznokaiitis, kuris į darbą atei
na pirmas ir išeina paskutinis.

Visoms šeimininkėms, komite
tui, darbininkams ir. svečiams 
nuoširdžiai dėkoja klebonas.

— Jau šešta savaitė sunkiai 
serga iš St. Jerome Juozas Žukas 
Montrealio Notre Dame ligoni
nėj; kambario nr. 6050. Jurgis 
Klimavičius ir žemaitis — serga 
namuose.

— Parapijai aukojo: Ch. Amb
rasas $100; po $40: Sim. Mozūrai- 
tis, V. Lazauskienė, A. Russell; 
po $40: A. Tomkevičius, St. Yes- 
pelskis; po $30: P. Bunys, J. Šim
kūnas; po $25: J. Harrison, St. 
Makush; po $20: Ag. Žilinskienė, 
M. Vapsva, J. Gabrusevicius, A. 
Saladžius, St. Dainoravičius; $14: 
Rudzevičius; po $10: A. Dogilis,
K. Drulienė.

— Tautos šventės proga atlai
kytos pamaldos - Mišios už Lietu
vą. Skautai dalyvavo su vėliavo
mis. Giedojo par. choras. Gd.

Vasario 16 iškilmės įvyko vas. 
sario 28 d. Jos buvo labai įspūdin
gos, ypač minėjimas Plateau salė
je, kur pasirodė 50 asmenų meno 
ansamblis. Jame, kaip ir visoje 
programoje, vyravo jaunimas. 
Paskaitininkas inž. A. Kličius irgi 
buvo iš jaunosios kartos. Pranešė
ja buvo dr. I. Gražytė, žodžiu, 
Montrealio liet, bendruomenė pa
rodė savo neeilinius meninius su
gebėjimus ir tautinį gyvastingu
mą.

Plačiau — kitame “TŽ” nr.

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Šį trečiadienį — Pelenų die
na ir gavėnios pradžia. Mišios — 
7 ir 8 v. ryto ir 7.30 v. vak. Pele
nai bus barstomi po kiekvienų 
mišių. Pasninko diena.

— Pirmąjį šio mėnesio penkta
dienį bus vakarinės Mišios 7.30 
v. v.

— Pirmoji Komunija ir Sutvir
tinimo sakramentas bus gegužės 2 
d. Visi vaikučiai, taip pat ir tie, 
kurie lanko kitų parapijų mokyk
las, vyskupijos potvarkiu turi pri
imti pirmąją Komuniją ir Sutvir
tinimo sakramentą savo parapijo
je. Tad. prašome užregistruoti iki 

į kovo 20 d. visus vaikučius, kurie 
! priims mūsų parapijoje pirmąją 
Į Komuniją, bet kurie yra jai ruo- 
:šiami kitose mokyklose.

— Kovo 14 d. Šv. Onos Dr-ja 
mini 5 metų sukaktį. 11 vai; bus 
Mišios ir bendra Komunija, po to 
pusryčiai salėje. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti.

— Parapijos bazarui fantų au
kojo S. Vazalinskienė ir V. Jur
kuvienė. Dėkojame.

— Bažnyčios fondui aukojo: $ 
100 — B. Klisivitch; $25—E. Ur
bonaitė; $ 24 — H. Tauteras; $15 
— Juozas Lukoševičius; $ 10 — 
M. Ch. Dugnete.

— Praėjusį sekmadienį surink
ta 217 dol. Ateinantį sekmadienį 
bus antroji rinkliava šalpos dar
bui mūsų vyskupijoje. Visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja
me.

— Šį sekmadienį Kanadoje ir 
JAV jau prasideda liturginės ap
eigos gimtąja kalba. Mes dar ne
same gavę lietuviškų mišiolų. Kai 
gausime, ir mes įvesime gimtąją 
kalbą. Tada plačiau paaiškinsi
me, ką reikia kalbėti gimtąja kal
ba.

Kaziuko mugę (žiūr. skelbimą) 
sutiko globoti: T:v. K. Pečkys, SJ, 
dr. A. Jaugelienė, L. Girinis, Jo
nas Lukoševičius, inž. S. Naginio- 
nis ir agr. Pr. Rudinskas. Jie’vis 
dalyvaus mugės oficialiąme atida
ryme šeštadienį. Už jų nuoširdų 
dėmesį — skautiškas ačiū.

Mugėje naujas dalykas — me
no parodėlė, kurioje dalyvauja 
menų besidomintys skautai-tės: 
D. Aneliūnaitė, R. Bartėškaitė, K. 
Barteška, R. Bendžiūtė, R. Pieši- 
na ir G. Vazalinskas. Jaunuosius 
menininkus pristatys ir parodėlę 
apibūdins dr. A. Jaugelienė per 
oficialų mugės atidarymą šešta
dienį, 4 v. p. p. D. Z.

Religinis koncertas rengiamas 
rengiamas ĄV bažnyčioje kovo 
20, šeštadienį. Iškilią programą 
atliks svečiai iš Toronto.

ROYAL — LONDON
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472 — 7224735 
GAISRAS — AUTOMOBILIAI
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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

TORONTO
Inž. A. Kulpavičius paruošė 

projektą šv. Kryžiaus bažnyčiai 
Dayton, Ohio, kur klebonauja 
kun. dr. T. Narbutas.

Populiarusis šiupinys, rengtas 
Maž. Lietuvos Moterų Dr-jos vas. 
27 d. Šv. Jono Kr. par. salėje, bu
vo gana gausus dalyviais, origi
nalus savo patiekalais ir jaukus 
savo programa. Dalyviu tarpe 
matėsi gen. kons. dr. J. žmuidzi- 
nas su ponia, ev. kun. A. Žilins
kas, keliolika klaipėdiečių ir 
daug. Maž. Lietuvos bičiulių.

Ad. Sagevičius gavo telegramą 
iš Lietuvos apie savo tėvelio mir
tį. Jis mirė Vilkavišky vas. 23 d.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC. 

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd. 

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METU PATIRTIS '

TAUPYK IR SKOLINKIS (tf IT A CA SAVO KREDITO UNIJOJE U «
Adresas: 1465 De Seve St., Montreal 20, Que., tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472 
Už einamąsias sąskaitas “Litas” moka 4% palūkanų, o už indėlių sąskai
tas 4.5% dividendų. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas ap
drausta $2,000,000.
Už asmenines paskolas „Litas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo turte pasko
las — 6.5%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 144S D« $t„ sekrnodienkjit nuo 10.30 Rū 12.30 v., darbo die- 
nomis — nuo 10 iki 3 v., Skiriant pirmadienius ir Šeštadienius; vakarais — trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemoviit Bhrd.: dieno — penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vat




