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Savaitės įvykiaiSavi rūpesčiai
Baigiasi metai, bet rūpesčiai nesibaigia — jie žingsniuoja 

drauge su kiekvienu žmogumi, kiekviena šeima, kiekvienu sambū
riu. Tai normali gyvenimo riedmė, -kuri apima visus. Jei kas su
buriama, tai tik įtempto rūpesčio dėka; jei kas sukurto išlaikoma, 
irgi nuolatinio rūpesčio dėka. Iš tos gyvenimo riedmės neišsiski
ria ir mūsoji spauda. Ji galbūt reikalinga net didesnio rūpesčio 
nei kas kita mūsų visuomeniniame gyvenime, nes reikalavimai di
deli, o aktyvūs jos darbininkai negausūs. Visuomenė laukia, kad 
lietuviškoji spauda būtų ir įdomi, ir patraukli, ir turininga. Bet 
kad ji būtų turtinga, t.y. materiališkai pajėgi, nedaug kam terū
pi. Kaip ir paprastai gyvenime, kiekvienas nori daugiau gauti nei 
duoti, brangią prekę pigiai pirkti. Kai toks dėsnis yra taikomas ir 
savajai spaudai, suprantama, ji negali tarpti, nes dirba tokiose są
lygose, kurios neleidžia paruošti leidinio, prilygstančio masinės 
gamybos leidiniams bei prekėms. Tad kol savajai spaudai taikysi
me bendrą prekybini mastą, negalėsime turėti vispusiškai pajė
gios spaudos. Lietuviškoji išeivijos spauda laikosi ne komerciniu 
išskaičiavimu, bet kietomis idealistinėmis pastangomis. Ta pras
me ji yra pranašesnė, nors savo išvaizda menkesnė. Kaip tokia, ji 
yra verta visuomenės paramos.

★ ★ ♦
“Tėviškės Žiburiai”, kaip ir kiti lietuvių laikraščiai išeivijoj, 

buvo Įsteigti idealistų būrio. Nuo pat pradžios iki dabar, nežiūrint 
asmenų keitimosi, jie išliko toje pačioje idealistniėje plotmėje. To
kie jie pasilieka ir toliau. Ta savanoriška dvasia, kuri vyravo pa
čioje pradžioje, tebėra gyva ir dabar. Tiek arčiau, tiek toliau nuo 
laikraščio stovi žmonės gyvena ta pačia dvasia. Tai visas laikraščio 
pagrindas, kurio negalima pakeisti materialiniu išskaičiavimu. 
Tiesa, materialinis pagrindas būtinas, bet jis negali mūsų sąlygo
se atstoti idealistinio pagrindo. Kai nėra šio pastarojo, sunyksta 
ir materialinė atrama, kuri paprastai sutelkiama idealistų. Mes 
neturime milijonus turinčių dėdžių, kurie galėtų sudaryti materia
lini pagrindą. Mūsų pagrindinė atrama buvo ir pasilieka idealisti
nio nusiteikimo veikėjai, bendradarbiai ir plačioji visuomenė. Ry
šium su besibaigiančiais metais leidėjai atnaujina savo kreipimą
si i lietuviškąją visuomenę ir tikisi, kad jos talka ne tik nemažės, 
bet dar padidės, nes spaudos darbo išlaidos žymiai pakilo. Pasiti
kėdami savosios visuomenės duosnumu, “TŽ” leidėjai ateinančiais 
metais laukia iš visų skaitytojų, šalia prenumeratos, savanoriško 
priedo, 'kaip geros valios ženklo laikraščiui. Paskiram skaitytojui 
tai bus galbūt trupinėlis, bet laikraščiui — reali parama.

* ★ ★
Jau kuris laikas “Tėviškės Žiburiai” skelbia sąrašus asmenų, 

paaukojusių savo šėrus laikraščio leidimui. Ką tai reiškia? Tai tik 
dar vienas įrodymas, kad apie “TŽ” spiečiasi asmenys kuriems 
rūpi ne pelnas, o parama. Tie, kurie Spaudos B-vės “žibfeių” stei- 
gimosi pradžioje pirko šėrus, darė tai vedini pagrindinės minties 
— reikia paremti lietuviškos spaudos įstaigą! Vargiai kas iš to in
vestavimo laukė riebių dividendų. Tiesa, bendrovė atliko savo įsi
pareigojimus, tačiau dauguma šėrininkų jais nesinaudojo. Ir ta
da, kai šėrininkų ir savaitraščio leidėjų visuotiniuose susirinki
muose buvo nutarta pertvarkyti leidyklą, t.y. sujungti komercinį 
ir kultūrinį sektorių, turintieji šėrus duosniai atsiliepė ir juos pa
aukojo tolimesniam laikraščio gyvavimui. O tie šėrai, galima sa
kyti, reiškia besisukančias spaustuvės mašinas, jų dalis, įvairius 
reikmenis. Imant paskirai, vienas ar keli šėrai atstovauja mažom 
spaustuvės mašinų dalelėm, vienam kitam rateliui. .. Paaukoti 
šėrai įgalins tas mašinas bei jų dalis dirbti toliau lietuviškosios 
spaudos naudai. Vienos kitos dalelės atsiėmimas, aišku, stabdo ir 
visumos darbą. Ateityje visos leidyklos darbą bei “TŽ” leidimą 
tvarkys nepelno organizacija — K.L.K. Kultūros Draugija “žibu
riai”. Todėl svarbu, kad nė viena dalis, nė vienas ratelis nesun
kintų visumos darbo. Pasitikėdami visų parama, iniciatoriai su 
tvirta viltimi žiūri ateitin ir mano, kad tuo keliu eidami, galės ne 
tik tęsti “TŽ” leidimą, bet ir juos didinti bei tobulinti. Pr. G.

LAUKIAMA PASIKEITIMŲ OTAVOJE
Pasitraukė iš federacinės vy

riausybės min. Lamontagne. Po
litiniai stebėtojai mano, kad ne
trukus pasitrauks ministerial 
— Tremblay, Favreau ir Sauvė. 
Min. Favreau pareiškė nemanąs 
pasitraukti. Jis yra labiausia 
puolamas opozicijos vado J. Die- 
fenbakerio dėl jo vaidmens 
augštųjų pareigūnų papirkinėji
mo byloje, kurią tyrė teisėjas 
Dorion. Laukiama, kad į vyriau
sybę bus pakviesti nauji Kvebe
ko prov. kandidatai liberalai — 
Marchand, Pelletier, Trudeau.

Kanada nutraukė politinius 
ir ekonominius ryšius su Rode- 
zija, kuri parduodavo Kanadai 
įvairių prekių už $4,5 mil. per 
metus.

Kvebekas stiprina ryšius su 
Prancūzija. Neseniai buvo pasi
rašyta kultūrinė sutartis, ir pro
vincinė delegacija buvo priimta 
paties prez. De Gaulle, kuris pa
reiškė, kad ‘prancūziška šaka 
Kanadoje išaugo i medį.” Nu
tarta, kad pasaulinis prancūzų 
kalbos kongresas 1967 m. įvyks 
Kvebeko mieste; taip pat bus 
keičiamasi profesoriais ir stu
dentais.

Montrealio pasaulinėje paro
doje — EXPO 67 bus įrengtas 
$2 mil. akvariumas, kur bus 
galima pamatyti visą jūrų gyvū
niją. Akvariumas susidės iš at
skiru vandens tankų, pagal žu
vų rūšis.

Finansinė padėtis Kanadoje 
pasunkėjo, nes Bank of Canada, 
kuris skolina pinigus visiems 
bankais nakėlė nuošimtį iš 
4V2 iki 4%. Jau anksčiau jau
tėsi nini«u trūkumas, o dabar 
jis dar labiau išryškėjo. Visame 
krašte kyla nuošimčiai už asme
nines ir nekilnojamo turto pa
skolas; darosi vis sunkiau jas 
gauti.

Kanados pagalba užsieniui 
yra didinama. Nors Kanada tur
tingiausias Commonwealth kraš
tas, ji duoda mažiau nei Britani
ja, Australija ar N. Zelandija. 
Praėjusiais metais Kanada už
sieniui skyrė $140 mil., iš ku
rių Indija ir Pakistanas gavo 
$54 mil.

Kanados ukrainiečiai, kurių 
daugiausia yra vakarinėse pro
vincijose — Albertoje ir Ma- 
nitoboje, pasiuntė dviejų kalbų 
ir kultūrų komisijai pareiškimą, 
kuriame reikalauja, kad visos 
tautinės kultūros būtų lygiai 
traktuojamos. Albertoje dauge
lyje mokyklų būdavo dėstoma 
ir ukrainiečių kalba, dažniausiai 
pasibaigus reguliarioms pamo
koms. Paskutiniu laiku tos pa
mokos naikinamos. Ukrainie
čiai pareiškė, kad provincinės 
vyriausybės iš lėto verčia visus 
asimiliuotis i anglišką Kanadą.

Keturi milijonai nepasiturin
čių! Tai ne P. Amerikoje ar 
Azijoje, bet Kanadoje, kur pra
gyvenimo lygis yra antroje vie- 
toie visame pasaulyje. Netur
tui tirti komisija, vadovaujama 
T. Kent, paskelbė savo praneši
ma. kuriame mini 4 mil. netur
tingu kanadiečiu. Tie neturtin- 
rieii. dažnai dėl išsimokslinimo 
stokos, sveikatos arba dėl eko
nominiu aplinkybių, neįstengia 
prasimušti. Kaip nranešime mi
nima. jie lieka "outside”. Ko
misija tain pat nurodo priemo
nes. kam ta neturtą nalarnsniui 
būtu galima panaikinti. Kanado
je yra net 1 milijonas mažaraš
čiu. menkai temokančių rašyti 
ir skaityti.

Kanadiečiu komunistu delega- 
ei'a. vad. Tim Burk, lankėsi Š. 
Vietname ir nažadėio organizuo
ti pagalba Hanoi komunistinei 
valdžiai, norinčiai pavergti P. 
Vietnamą.

• LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN W

Kadaise šokom tautinius šokius Vankuveryje. Iš kairės: E. Raudonikienė - Gudienė, O. Padvois- 
kienė, J. Jankus, E. Normantienė, Ad. Šmitienė, Br. Nakvosienė; D. Kaunaitė (vadovė), St. Nakvo- 
sas, O. Juzėnienė, čiulbuonėlis, Alf. Jakovickas, A. Valaitis, neatpažįstamas, Pr. Dainius.

Lietuviai dabartinėje Lenkijoje
Žinios apie lietuvių gyvenimą 

Lenkijoj retos ir gana šykščios.. 
Net ir tie, kurie nuvyksta Lenki
jon, nelengvai susiranda lietu
vius. Vienas Kanados lenkas, ne
seniai grįžęs iš Lenkijos, papasa
kojo savo bandymus susitikti su 
lietuviais Varšuvoje. Neturėda
mas jokio lietuvių adreso, jis 
kreipėsi į vieną pažįstamą žurna
listę, prašydamas surasti lietu
vių draugiją. Ta paskambino so
vietų atstovybėn, kur jai buvo 
nurodytas adresas sovietinio kny
gyno. turinčio literatūros įvairio
mis kalbomis. Kanados lenkas 
ten nuvyko ir paprašė lietuviškų 
knygų, kurias norėjo nupirkti ir 
padovanoti savo draugams lietu
viams Kanadoje. Deja, pardavėja 
atsisakė tokias knygas parduoti, 
teisindamasi, kad jos rezervuotos 
lietuviu draugijai. Kai kanadietis 
paprašė draugijos adreso, parda
vėja atsakė nežinanti. Visdėlto 
tam Kanados lenkui pavyko su
žinoti lietuvių dr-jos adresą iš ki
tų privačių šaltinių. Jis ten nuvy
ko ir mažoje patalpoje rado bu
dintį lietuvį, kuris davė vieną eg
zempliorių knygos “Lietuva šian
dien”, vaizduojančios sovietinės 
santvarkos “geradarybes”.

Ryšiai su Lietuva
Iš kitų šaltinių teko patirti, 

kad pastaruoju metu palengvinti 
ryšiai su okupuota Lietuva. Da
bar Lenkijoj gyveną lietuviai ga
li pasikviesti viešnagėn ne tiktai 
artimuosius gimines — tėvą mo
tiną. brolį, seserį, bet ir artimus 
draugus. Kaikurie. naudodamiesi 
ta lengvata, bando pasikviesti iš 
Lietuvos net draugus kunigus 
jungtuvių ir panašiais atvejais. 
Tain pat esąs palengvėjęs ir nu
vykimas į Lietuva. Seinų srities 
jaunimas praėjusią vasarą turė
jo progos susitikti su okupuotos 
Lietuvos pasienio jaunimu, o kai
kurie salėjo pavažinėti ir po vi
są Lietuvą.

Gresia nutautėjimas
Nutautėjimas gresia Lenkijoj 

gyvenantiems vyresnio ir jaunes
nio amžiaus lietuviams. Daugelis 
dar bijo pasirodyti esą lietuviais, 
kiti gyvena vieniši, toli nuo lie
tuviu. o treti ir anksčiau nebuvo 
tvirti lietuviai — tai “šlėktos” ir 
šiaip jau lenkuojantys. Yra ir dar 
viena grupė, tai vadinamųjų be 
taučiu — “Volkslose”, kuriems 
tautvbė nėra aktualus reikalas. 
Tin neima lenku mokyklas, turi 
sulenkintas navardes ir stengiasi 
gauti gerai apmokamas vietas. I 
jokia lietuviu veikla iie neside
da, bet ir lenkybe nesižavi.

Yra vietovių, kur lenkuojan
čių lietuviu gyvena gana ansčiai 
ir būtu galima sudaryti Lietuviu 
Visuomeninės Kultūrinės Draugi
jos skyrių, bet jie tam nepritaria.

Be to, kliudo ir vietas lenkų įstai
gos — jos reikalą^ įrodyti, kad 
tokioje apylinkėje gyvena žymus 
skaičius lietuvių, kurių pasuose 
tai būtų pažymėta. Išsiimant gi 
pasą, tautybė žymima tiktai an
ketoje, bet ne pačiame pase. Mi
nėta lietuvių draugija taip suda
ryta, kad jos nariu, pagal statu
tą, gali būti kiekvienas asmuo, 
besidomįs lietuvių reikalais. Tai
gi, vietinių įstaigų reikalavimai 
yra visai nepagrįsti.

Veikla Suvalkijoj
Lenkijos valdomoj Suvalkijos 

dalyje lietuvių būklė pakrypo ge- 
resnėn pusėn. LVKD veikla, kad 
ir silpna, nusistovėjo ir prisitai
kė prie esamų sąlygų. Raudonai 
nuspalvinta “Aušra” — lietuvių 
neperiodinis laikraštis išeina Var
šuvoj labai retai, nereguliariai ir 
spausdina tik 3000 egzempliorių, 
kurie Suvalkijoj tuojau išgrobs- 
tomi. Atrodo, kad jos leidėjai — 
minėtos draugijos centro valdyba 
permažai tuo rūpinasi.

Lietuvių saviveiklai Suvalkijoj 
kliudo patalpų stoka. Dėlto vasa
ros metu Eglynės ir Klevų pilia
kalniai buvo gyvi, daržinės pilnos 
vaidinimu žiūrovų. Puikiai dirba 
Ožkinių. Šlyniakiemio, Vidugirių, 
Aradninkų, Žagariu, Valinčių sa
viveiklininkai. Jiems nenusilei
džia ir kiti kaimai. Lietuviška 
daina ir žodis skamba garsiai ir 
drąsiai Lenkijos pasieniu. Rude
nį ir žiemą jaunimas renkasi 
skaityklose ir privačiuose namuo
se, kur daro įvairias repeticijas.

MIRĖ ŽYMI
Pastaruoju laiku netekome ke

lių žymių tautiečių. Lapkričio 1 
d. Niujorke mirė žurnalistas ir 
politikos veikėjas H. Blazas. 
Gruodžio 4 d. Čikagoje mirė prel. 
Jurgis Paskųs, gimęs 1885 m. 
Tai senosios kartos ateivis, atvy
kęs Amerikon 1903 m. ir visą lai
ką dirbęs su lietuviais. Jis buvo 
tvirtos dvasios patrijotas, žadinęs 
išeivijoj krikščionišką ir tautinę 
dvasią. Bene didžiausias jo pa
minklas yra Marquette Parko 
bažnyčia Čikagoje. Jis organizavo 
jai lėšas, ruošė statybą ir telkė 
lietuvius dailininkus. Velionis pa
laidotas gruodžio 9 d. dalyvaujant 
daugybei kunigų ir pasauliečių.

Gruodžio 7 d. mirė Kipras Die
ninis — buvo rastas negyvas lo
voje. Jis buvo žymus socialde
mokratų veikėjas, pasireiškęs 
dar caro laikais. Tada jis buvo 
balinamas ir tremiamas Sibiran. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais 
jis dirbo kooperacijos bendrovė
se Okupacijų laikais velionis įsi
jungė į pogrindžio veiklą ir daly
vavo VLTKo darbuose. Ir pasta
raisiais metais lis buvo VLIKo 
narys, sielojosi Lietuvos laisvini-

Ištvermingas jaunimas
Reikia stebėtis to jaunimo iš

tverme: nereti repeticijoms bren
da per purvyną ir sniegą po 5-8 
km. Gaila tik, kad Lietuvių kultū
ros namai Punske savo veikimo 
bare apsnūdo. '

Daug džiaugsmo apylinkei tei
kia lietuviškosios Punsko viduri
nės mokyklos — licėjaus auklėti
niai. Jie ne tik knygų žiurkės, 
bet ir saviveiklininkai bei aplin
kos auklėtojai. Kartu su mokyto
jais jie puikiai tą vaidmenį atlie
ka. Visa bėda, kad Punske dar 
vis nėra bendrabučio ir gyvenimo 
sąlygos moksleiviams toje padė
tyje labai nepalankios. Tačiau 
šuo ir kariamas pripranta.

Apylinkė džiaugiasi pernai pa
skirtu Punsko liet. vid. m-klos 
direktorium Algirdu Urdzila. Tai 
vietos lietuvis, baigęs tą pačią 
mokyklą ir Vilniaus universitete 
lituanistiką. Dėstė jis lietuvių kal
bą Seinų lenkų vidurinėje mo
kykloje.

Aplamai, lietuvių gyvenimas 
Lenkijoj nėra rožėmis klotas, ta
čiau turi ir šviesių pusių. Ypač 
trūksta savos, laisvos spaudos ir 
inteligentinių pajėgų.

Sovietinė Lietuvos spauda skel
bia. kad spalio 31 d. Seinuose 
įvyko ketvirtas Lietuvių Visuo-I 
meninės Kultūros Dr-jos atstovų' 
suvažiavimas. Seinuose numato- i 
mas pastatyti paminklas poetui ir 
vyskupui Antanui Baranauskui.'

Kn.

S VEIKĖJAI
mu. Nors buvo kairės žmogus, 
bet su marksistiniu komunizmu 
kovojo ir buvo demokratinio nu
sistatymo. Rp.

Kanados Lietuvių 
Fondo vajus

įstojo į Fondą su įnašais:
123. P. .Tiltelis, Sudbury $100
124. Sudburio apylinkė $100
125. K. Vitkūnas, Alberta $100

Padidino įfiašą:
85. A. Rinkūnas iki $200.
Su šiais įnašais Fonde yra $19 - 

500. Malonu, kad iš tolimų kolo
nijų vis daugiau narių atsiranda. 
Sudburio apyl. įnašui aukojo po 
$5: M. Pranckūnas. P. Gabrėnas, 
T. Glizickas, J. Remeikis, A. Sta- 
kauskas: $3 J. Bataitis. Kiti 26 
asmenys — po mažiau. Trūksta
mus $31 pridėjo apylinkė iš savo 
iždo. Apyl. valdyba, pirmininkau
jama P. Venskevičiaus, baigda
ma kadenciją išpildė savo pažadą. 
Tolimoj Albertoj — Edmontone 
energingai veikia Fondo įgalioti
nis A. Dudaravičius. Jis jau turi 
surinkęs 16 asmenų su mėnesi
niais įmokėjimais po $5-10. Jo

VISUOTINĖ VATIKANO SANTARYBA BAIGĖ SAVO DAR
BUS IŠKILMINGU AKTU ŠV. PETRO BAZILIKOJE. Popiežius 
Paulius VI paskelbė paskutiniuosius keturis dekretus, liečiančius 
religinę laisvę, moderniojo pasaulio problemas ir misijų darbą. Iš 
viso Vatikano santaryba priėmė 16 dekretų, apimančių visas svar
biąsias religinio gyvenimo sritis. Jų įgyvendinimas eis palaipsniui 
ir bus ryškiau jaučiamas po ilgesnio laikotarpio. Posūkis krikščio
nijos vienijimo linkme bus gilinamas. Realus žingsnis ta kryptimi 
buvo padarytas baigiant Vatikano santarybą: Popiežius Paulius VI 
atšaukė ekskomuniką, mestą Or
todoksų Bendrijai 1054 m. Tą pa
tį ir tai tuo pačiu metu padarė 
Konstantinopolio patriarchas 
Atenagoras savo katedroje. Ro
moje patriarchui atstovavo met
ropolitas Meliton, o popiežiui 
Konstantinopolyje — Baltimorės 
arkivyskupas kardinolas Shehan. 
Šis pradinės taikos žingsnis įvyko 
po 900 metų nesantaikos.

Kremliuje įvyko pasikeitimų, 
kuriuose šį kartą teko pasitraukti 
iš prezidento pareigų senam, 70 
m. amžiaus Kremliaus vilkui A. 
Mikojanui. Oficialiai sakoma, kad 
“dėl nesveikatos”. Bet “dėl ne
sveikatos” turėjo pasitraukti ir N. mažo gedimo, iššovimas numaty- 
Chruščiovas. Į Mikojano vietą pa-; tas pakartoti dar šią savaitę. Ge- 
skirtas N. V. Podgorny, 62 m. am- ■ mini VI erdvėlaivio uždavinys 
žiaus, kuris iki šiol buvo komu-: yra pasiekti orbitą, kurioje jau 
nistinės valdžios viršūnėse nr. 2. i daugiau kaip savaitę skrieja kitas 
Prezidento vieta Kremliuje yra ■ erdvėlaivis Gemini VII, ir priar- 
mažareikšmė. Daugiau reikšmės: tėti prie jo bei pasikeisti infor- 
turi ir Podgorny ir Mikojanas bū-' macija su jame skriejančiais ast- 
dami partijos prezidiumo nariais, ronautais. Tolimesniuose bandy- 
kurių iš viso yra 12. Kiek paže- muose bus mėginama sukabinti 
mintas liko N. šelepinas — buvo du skriejančius erdvėlaivius. Tai 
atleistas iš vicepremjero ir vals- 
tybės-partijos kontrolės komite
to pirmininko pareigų. Jis liko 
paskirtas darbuotis partijos cent
riniame komitete. Vieni mano, 
kad tuo būdu jis ruošiamas augš- 
tesųėm pareigom, kiti — priešin
gai.' Tai jaunas, 47 m., partijos 
veikėjas, pasireiškęs savo radika
lumu. L. Brežnevas su A. Kosy
ginu tuo būdu parodė savo augan
tį įsitvirtinimą valdžioje. Augš- 
čiausiame soviete pasakytoje kal
boje Kosyginas pirma karta ašt- 
ASi ^mftoėjo gauti ri^*^% “bal

sų. kadangi tiek negavo, reikia 
i antrų rinkimų. De Gaulle šalinin
kai susirūpinę, kad jų kandida
tas nepralaimėtų, nes jo populia
rumas dėl visos eilės klaidų su
mažėjo. Opozicija smarkiai vei
kia, o De Gaulle pasitenkina tik 
viena kita kalba televizijoje. Gall
up viešosios nuomonės instituto 
duomenimis, De Gaulle kol kas 
eina su savo oponentu Mitterand 
beveik lygiomis. Stebėtojai vis
dėlto mano, kad De Gaulle lai
mės, nes centro partijų kandida
to Lecanuet balsai, kurie sudarė 
18%, greičiausia eis jo naudai.

A. Gromyko. Finansų min. V. I 
Garbuzov pateikė 1966 m. karinę 
sąmatą, kurioje išlaidos ginklavi
mui padidintos 5% ir sieks $14.1 
bilijono (13.4 bil. rublių). Tai su
daro 12.8% bendrosios sąmatos. 
Dėl padidinimo sovietai kaltina 
amerikiečius — esą jie privertė 
tai padaryti, nes palaiko karo 
grėsmę.

Kariniai veiksmai Vietname 
plečiasi ir intensyvėja. Vietkongo 
partizanai puola vis didesniais bū
riais ir priverčia amerikiečius į 
pagalbą pietiečiams siųsti dide
lius kariuomenės dalinius. JAV 
bombonečiai vis dažniau ir gau
sesniais telkiniais puola š. Viet
namo karinius taikinius. Prez. 
Johnson yra spaudžiamas kaiku- 
rių politikų ir karių bombarduoti 
Š. Vietnamo sostinę Hanoi ir uos
tą Haipong ir tuo priversti pradė
ti derybas. Iš kitos pusės grasina 
Kinija aktyviu įsikišimu į karą. 
Britai su baime seka įvykius Viet
name ir per savo užs. reik. min. 
Stewart kreipėsi į Maskvą, kvies
dami bendrom pastangom organi
zuoti taikos konferenciją. Maskva 
atsisakė, o JAV prezidentas pa
reiškė padidinsiąs karinę pagalbą 
P. Vietnamui. Vašingtone kalba
ma anie kariuomenės padidinimą, 
iki 400.000. Anksčiau prez. John

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Duosnieji lietuviškos spaudos 

rėmėjai, atsiliepdami į “TŽ” lei
dėjų kreipimąsi, atėjo į talką, pa
aukodami savo šėrus savaitraščio 
leidimui. Ypač malonu pažymėti, 
kad mūsų pastangas duosniai pa
rėmė didis lietuviškos spaudos rė
mėjas prelatas Pr. Juras, kuris 
rūpinasi “TŽ” gerove nuo pat 
isisteigimo. Jam ir visiems kitiem 
aukotojam nuoširdžiai dėkojame 
ir skelbiame jų sąrašą.
Prel. P. Juras,

Lawrence, Mass. $330.10
A. Sakevičius-Sakus,

Toronto .............. 11.20
S. Treigys, Toronto 41.60
V. Aušrotas, Toronto 20.20
S. Aušrotienė, Toronto 14.20

planas yra: sukelti Kanados Liet. 
Fondui iš Edmontono $2200. To
kį įnašų telkimo metodą reikėtų 
panaudoti ir kitose kolonijose.

P. Lelis, reikalų vedėjas

son yra pareiškęs, kad Amerika 
galėtų sunaikinti Š. Vietnamą per 
vieną naktį, bet žmoniškumo su
metimais to vengianti, š. Vietna
mas nekalba apie taikos derybas 
ir reikalauja pirmiausia pasi
traukti amerikiečius. Tik Kalėdų 
proga š. Vietnamo radijas pasiūlė 
12 vai. paliaubas. JAV dar tuo 
reikalu nieko nepareiškė. R. Ken
nedy viename politiniame susirin
kime pasiūlė priimti siūlymą ir 
bandyti paliaubas pratęsti.

Antrojo erdvėlaivio Gemini VI 
iššovimas tolimojon erdvėn gruo
džio 12 d', nepavyko dėl vieno 

reikalinga planuojant skridimą į 
mėnulį.

De Gaulle pareiškė būsiąs kan
didatu į Prancūzijos prezidentus 
antrajame balsavime gruodžio 19 
d., nors anksčiau buvo padaręs 
užuominų, kad negavęs aiškios 
daugumos pirmajame balsavime, 
atsisakys ir paliks 'kraštą gresian
čiai suirutei. Per pirmąjį balsavi
mą jis gavo tik 44,6% balsų, o jo 
oponentas, kairiųjų atstovas, F. 
Mitterand 31,9%. Pagal konstitu
ciją De Gaulle per pirmąjį balsa-

MALONU PRANEŠTI, 
kad “Tėviškės Žiburių” prenu
meratoriai, nelaukdami specialių 
paraginimų, jau siunčia prenu
meratos pinigus už 1966 metus. 
Kaikurie skaitytojai Kalėdų pro
ga užsako “TŽ” dar ir savo bi
čiuliams kaip dovaną. Naujiems 
prenumeratoriams duodama nuo
laida. Kviečiame ja pasinaudoti.

Kalėdinis “TŽ” numeris išeis 
gruodžio 23 dienos data. Iš spaus
tuvės jis bus išsiųstas antradienį, 
gruodžio 21 d. Sekantieji nume
riai išeis kas savaitę, įprastomis 
dienomis.

Administracija

P. Girnius, Toronto _____ 11.20
KLK Moterų Prisikėlimo

par. skyr., Toronto 62.00
V. Sibulis-Cibulskas,

Toronto     .... 33.60
S. D., Toronto__________ 33.60
E. Abromaitis, Toronto 62.00
V. Dielininkaitytė-Jučienė,

Chicago __________ 30.00
P. Skoblauskas, Toronto 30.80
V. Kežys, Toronto______  15.00
Sakas Parcel Service,

Hamilton _________  11.20
B. Povilaitis, Tillsonburg .. 22.40
K. Dalinda, Chicago 15.00
G. G. 44.80
KLK Moterų Dr-jos

Delhi skyr.. Delhi 33.60
Kun. B. Pacevičius,

London 11.20
E. Beinorienė, Toronto 11.20

$844.90
Didžiai dėkinga —

K.L.K. Kultūros Draugijos 
“žiburiai” valdyba
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Okupuota Lietuvą^ Sibiras - Amerika
IS PASIKALBĖJIMO SU ALFONSU MILUKU, NESENIAI ATVYKUSIU IS VILNIAUS

* Popiežius Paulius VI daly
vavo bazilikoje su nekatalikais 
— santarybos stebėtojais bend
rose pamaldose už vienybę. Tai 
pirmas įkartas po reformacijos, 
kad popiežius melstųsi su neka
talikais Romos bazilikoje.

* “Meilės Bendrija negali eg
zistuoti be juridinės Bendrijos” 
pareiškė Paulius VI 60 kardino
lų — narių ir 70 patarėjų komi
sijai, pertvarkančiai Katalikų 
Bendrijos — Bažnyčios teisių 
kodeksą. “Paklusnumas laisvės 
neužslopina, bet ją papildo“ — 
pabrėžė jis, prisiminęs tuos, 
“kurie niekina teisę sakydami, 
kad raidė užmuša, o dvasia gai
vina. Nors, galima sakyti, raidė 
niekuomet neturi eiti prieš dva
sią, tačiau teisė reikalauja rai
dės, kad turėtų aiškius ir surašy
tus įstatus.”

* Leningrado ortodoksų met
ropolitas Nikodemas pranešė, 
jog tuoj po Vatikano II santary
bos užbaigos ortodoksų Bendri
jų atstovai susirinks svarstyti 
būdų, kaip užmegzti glaudesnius 
ryšius su Katalikų Bendrija.

* Popiežius įsteigė komisiją 
pagerinti šv. Rašto vertimui į lo
tynų kalbą. Dabartinis vertimas 
buvo paruoštas šv. Jeronimo 
prieš 15 šimtų metų. Komisijos 
pirmininku paskirtas kard. Bea

fin hcnesf brew mjkes its om friends

* Jauno ir garsaus katalikų 
teologo kun. Kueng manymu, 
Vatikano II san taryba yra at
siekusi daug: liturgijoje, teolo
gijoje ir visame Bendrijos gy
venime. Atnaujintas susidomėji
mas Šv. Raštu; įgyvendinamas 
aktyvus tikinčiųjų dalyvavimas 
liturgijoje; daug geriau supran
tamas pasauliečių vaidmuo bei 
jų pašaukimas; rastas geresnis 
Bendrijos prisitaikymas prie 
įvairių tautų ir rasių; pabrėžtas 
aptarimas kunigystės kaip tar
navimo, ir Bendrijos — kaip 
Dievo žmonių bendruomenės. 
Aišku, dar esą daug netobulu
mų ir darbo ateičiai, bet santa
rybos atsiekimai jau dabar yra 
naskata kitoms krikščionių 
Bendrijoms bendradarbiauti su 
katalikais.

* Kardinolas Koenig pareiškė 
žurnalistams, kad Vatikanas tu
rėtų pasekti kitų valstybių gal
vų pavyzdžiu ir paskirti oficialų 
pranešėją, kvalifikuotą perteikti 
viešumai Vatikano planus bei 
veiklą. Pasak jo, iki šiol Vatika
nas nukentėdavęs dėl neturėji
mo savo specialių “šaltinių”. 
Esą ir patys korespondentai tu- 
rėię progos įsitikinti, kad dažnai 
skirtingi “Vatikano šaltiniai”

MOLSON

SHIPPING CO
(įsteigta 1945)

118 East 28 Street,
New York 10016, N. Y.

PATARIMAI ŠVENTĖMS 
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS

VAKARINIŲ KRAŠTŲ 
MAISTO SIUNTINIAI

Gr. 213 Austrą $26.00
20 sv. kvietinių miltų, 20 sv. smul
kaus cukraus.
Gr. 223 ......... Sergei $31.00
22 sv. kvietinių miltų, 11 sv. smul
kaus cukraus, 2Vi sv. margarino, 2^4 
sv. bekono, 2*4 sv. razinkų.
Gr. 238 .... . Vera............$49.00
11 sv. kviet. miltų, 11 sv. cukraus, 
2*4 sv. ryžių, 214 sv. grikių kruopų, 
214 sv. bekono, 214 sv. rūkyto kum
pio, 214 sv. Salami, 214 sv. taukų, 
214 sv. maišytų džiovintų vaisių, 
500 gr. degintų kavos pupelių, 250 
gr. geriausios rūšies arbatos, 2 ga
balai tualetinio muilo LUX.

ANGLIŠKI AUDINIAI
vyrams ir
........_____ $54.75

Siuntinys B-l 
moterims — 
3% jard. 100% vilnonės medžiagos 
vyriškai eilutei. 3 jard. rayono sa
tininio pritaikyto pamušalo, 4 jard. 
medvilninės medžiagos suknelėms 
ir bliuzėms, 3 jard. 100% vilnonės 
medžiagos suknelei, 1 pora vyriškų 
apatinių (marškiniai ir ilgos kel
nės).
Specialiai moterims ______$87.50
3 jard. 100% vilnonės apsiaustui 
medžiagos, 3 jard. pritaikyto rayo
no satininio pamušalo, 3 jard. 100 
% vilnonės medžiagos moteriškai 
eilutei, 3 jard. pritaikyto rayono 
satininio pamušalo, 3 jard. verpto 
rayono Šėmos suknelei, 8 jard. ra
yono suknelėms Ir bliuzėms, 8 jard. 
medvilninės medžiagos vasarinėms 
suknelėms ir bliuzėms.
Čia nurodytos pilnos kainos — ne
bus jokių kitų išlaidų.
Pilnų katalogų prašykite rašydami 
angliškai arba rusiškai.

duodavo tuo pačiu klausimu ne
vienodus pareiškimus ir nebūda
vo aišku kuris teisingas. Visdėl- 

kus Katalikų Informacijos Cent
ro įsteigimui Romoje, kuris tu
rėtų visų Vatikano žinių mono
polį. Jo nuomone, tokiame cent
re atsirastų ta pati problema. Jis 
norėtų, kad Vatikanas įsteigtų 
spaudos sekretoriaus postą.

* Rodezijos vyskupai išleido 
bendrą ganytojinį laišką, pa
smerkiantį min. pirm. J. Smith 
režimą, tačiau nė katalikiškas 
laiMtis negalėjo jo perspaus- t^UVo ^mti — poet^ A Miš- 

;------------- kinis ir sol. A. Kučingis. Tardy-
x * Archeologai mano suradę j maį buvo ilgi, varginantys, bet 
sulinį, naudotą apaštalo Pau- į man, kaip Amerikos piliečiui, fi- 
liaus v krikštijant pirmuosius i kankinimu neteko patirti, 
maltiečius 60 metais. Jis buvo' ‘ ‘ , ,. • ,
surastas po mažos šv. Pauliaus Į •-7.J^aiĘ v?o0 ^°^imesne kelio- 
bažnytėlės pamatais. Ant šuli-į ne Sibiro link.
nio akmeninio dangčio įrėžtas j — Iš Vilniaus buvau išvežtas į 
barzdoto žmogaus veidas, rome-j Leningradą, o iš ten kaliniai bu- 
niškas laivas ir graikiškomis rai- vo skirstomi į įvairias vietoves, 
dėmis įrašas “Paulius”. Kasinė- i Mus vežė gana tolokai į Šiaurę 
jimai vykdomi šv. Pauliaus įlan- i Vorkutos link; apgyvendino In- 
koje, šiaurės rytu Maltos dalyje, i tos ir Abiso kone, stovyklose. Tai

* Vienas perijodinis čekoslo- buyo maži lageriukai, susidedą iš 
vakijos rašytojų ir poetų leidi- aP^e 10 barakų, 1 km atstu vie
nys savo puslapiuose pareiškė, i‘nąs nuo kito, sutelkti apie trauki- 
jog pokalbis komunistų su Kata- nių stotį.
likų Bendrija esą ne tik bever- j — Kaip prisimenate savo per
tis, bet ir kenksmingas komu- gyvenimus koncentracijos sio
nistų ideologijai. K. J. Stš. ; vykioje?

dinti dėl valdžios cenzūros.

NEPRITRUKITE

Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
MOLSON CANADIAN LAGER, alaus sa
vaitgaliui. MOLSON CANADIAN alus yra 
šviesus, švarus ir specialiai pagamintas 
jūsų skoniui. Atsigaivinkite MOLSON 
CANADIAN - gerų draugų alumi.

Kanadoje, Alf. Milukas, neaplen
kė ir “T2” redakcijos, čia jis pa
pasakojo savo pergyvenimus. Jie 
yra tokie gausūs, kad neįmano
ma visus aprėpti; belieka pasiten-

atgabenta lietuvių karininkų, ku
rie 1941 m. buvo išvykę į Rusi-

— Kaip pasiekėt Ameriką?
—Man buvo leista išvykti 

Amerikon kaip jos piliečiui. Esu 
gimęs Filadelfijoj; 10 m. amžiaus 
su tėvais 1920 m. nuvykau j Lie
tuvą, ten baigiau “Aušros” gim
naziją ir universitetą Kaune. 
Tarnavau bendrovėje “Lietuvos 
cukrus” kaip ekonomistas plana
vimo skyriuje. Pergyvenęs oku
pacijas, nesiryžau bėgti iš Lietu
vos, nes tikėjausi išvykti vėliau 
kaip Amerikos pilietis.

— Ar pasiteisino viltys?
— Kai pradėjau rūpintis išvy

kimu Amerikon antrosios sovie
tų okupacijos metu, įkliuvau. Gal 
būčiau dar laukęs, bet gavau ži
nią 1947 m. iš Vakarų, kad ten 
pabėgę mano tėvai yra gyvi ir 
sveiki Vakaruose. Tas paskatino 
mane rūpintis kelione Amerikon. 
Deja, tai buvo kelionė Sibiran. 
Pirmiausia patekau į Saugumo 
rūmų rūsį, kur išlaikė mane apie 
4 mėnesius, o vėliau perkėlė į 
Vilniaus kalėjimą. Tuo pačiu me- 

kinis ir sol. A. Kučingis. Tardy- 

SA VA1TGAL1AIS

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

jų buvo daug. Be jau minėto 
vysk. Pr. Ramanausko, Intoje bu
vo vysk. Weisshaar, keletas caro

Iš tų karininkų būrio tik apie 
10% tuo metu tebuvo likę gyvi. 
Dabartinių gi tremtinių jau apie 
90% išlieka gyvi. Ten buvo ir 
lietuvių kunigų. Vysk. Pr. Ra
manauskas pristatinėdavęs virtu
vei vandenį su statinaite. Tai bu
vo vienas iš geriausių darbų. Mes 
patys statėmės geresnius name
lius atliekamu laiku ir gana ge
rai įsikūrėm 5 metų laikotarpy - 
je. 1953 m. statyba ypatingai plė
tėsi — statėm pastatus net savo 
viršininkams. Sargybiniai buvo 
humaniški — labai retai kurį te- 
nušaudavo. Pašaliniai gyventojai 
labai padėdavo mums maistu, pa
likdami šio to pakelėse, o mes, 
eidami į darbą, atrasdavome. 
Kriminaliniai kaliniai visuomet 
būdavo traktuojami geriau nei 
politiniai. Viršininkais būdavo 
dažniausiai karininkai, matę ka
ro metu vakarų pasaulio, ir todėl 
čia jie irgi buvo tarsi izoliuoti 
nuo civilizacijos.

Vienu metu užsimaniau nupieš
ti Amerikos žemėlapį. Neužilgo 
tas žemėlapis buvo konfiskuotas; 
buvau apkaltintas darymų apylin
kėje esamų fabrikų planų bei 
pabėgimo planavimu. Pagaliau 
gavau Raud. Kryžiaus laišką, kad 
Amerikos valdžia rūpinasi mano; 
paleidimu. 1958 m. buvau grąžin-; 
tas į Vilnių. Atvykęs į Vakarus 
sužinojau, kad mano paleidimu 
pasirūpino vokietis, kuris anks
čiau kalėjo kartu su manimi ir 
grįžo į Vokietiją.

Išvažiuodamas iš šiaurės į Lie
tuvą, savo lagerį palikau gerokai 
pasikeitusį: jau buvo pristatyta 
mūrinių namų ir komjaunimas 
pradėjo ten “savanoriškai” atva- 
žinėti darbams.

— Gal prisimenate pavardes 
kaikurių žmonių, kurie kartu su 
Jumis gyveno Sibire kone, sto
vykloje?

— Sunku visus prisiminti, nes

rių, Rumunijos karaliaus adju
tantas, Berlyno burmistras Fried- 
laender, jėzuitas Javorka iš Če
koslovakijos ir visa eilė kitų žy
mių asmenų. Iš lietuvių ten bu
vo: kun. Dobrovolskis, kun. Vasi
liauskas, kun. Adomas Alminas, 
kun. Viskanta, gen. Žilius, gen. 
Juodišius (ten mirė), maj. Polo- 
janskis, gen. Pečiulionis, prof.

kas ir kt. Tautybių atžvilgiu ten 
buvo didelis mišinys. Norint, bu
vo galima išmokti svetimų kalbų.

— Kur gyvenote grįžęs iš Si
biro į Lietuvą?

— Apsigyvenau Vilniuje nuo 
1957 m., bet laisvai važinėti po 
Lietuvą negalėjau. Buvau visą 
laiką milicijos sekamas. Man 
nebuvo leista net kartu gyventi 
su sūnumi, kuris buvo Lietuvos 
pilietis. Esą Amerikos piliečiui 
neleistina su juo gyventi. Slaptai 
buvau nuvykęs Palangon, bet bu
vau susektas ir turėjau nemalo
numų.

— Kokias nuotaikas radote 
Lietuvoje grįžęs iš Sibiro?

— Vyravo ta pati baimė, bet 
jau netaip įtempta, žmonės jau 

' drąsiau pasakojo anekdotus ir vi- 
isokias istorijas apie rusus. Pvz. 
: buvo pasakojama, augštieji jų ka
rininkai nevisada mėgdavo patai
kavimą. Viename priėmime bu
vęs pakeltas tostas už Staliną. 
Užsigalvojęs dalyvis, lietuvis, pa
sivėlino pakelti stiklą. Tą paste
bėjusiam rusų karininkui kitas 
lietuvis humoristiškai tarė: “Jis 
turbūt blogos nuomonės apie Sta
liną?” Rusų karininkas gi atvi
rai pasakė: “Iš tikrųjų, gal šia 
proga reikėjo kelti tostą ne tik 
už Staliną, bet ir Churchillį, ir 
Roosevelta, nes visi trys laimėjo 
karą.”

— Ar Lietuvos gyventojai yra 
pakankamai informuoti apie už
sienio ir vidaus įvykius?

— Apie užsienio įvykius Lietu
vos žmonės sužino radijo bango
mis. Dabar jo gana drąsiai klau
soma. tik sunku sugauti užsienio 
stotis, nes menki priimtuvai, o 
trukdymai dideli. Iš “Amerikos 
Balso” žmonės laukia daugiau in
formacijų apie laisvojo pasaulio 
lietuvių gyvenimą. Apie vidaus 
ivvkius Lietuvos gyventojai ma
žai informuojami. Aš pats apie 
Lietuvą sužinojau daug tokių da
lyku, kurių būdamas Lietuvoje 
nežinoiau. Ten vyrauja didelė 
poliaciia ir nepasitikėjimas vie
nų kitais.

— Ar pavojinga susirašinėti su 
užsieniu?

— Apie tai štai ką galėčiau pa
sakyti: jei kas Lietuvoje vengia 
atsakyti į laiškus, geriau nerašy
ti, nes galbūt yra koks nors pa
vojus. Bet jei ten gyvena asme
nys nevengia rašyti, reiškia jie 
nori ir rizikuoja. Laiškai tebėra 
kontroliuojami.

— Rusai turbūt vis daugiau 
įsigali Lietuvos Įstaigose?

— Šiuo metu lietuviai rodo 
daugiau nepasitenkinimo rusu 
veržimusi įstaigosna ir dažnai 
priverčia juos pasitraukti. Dau
giausia nrivilegijų Įsikurti Lietu
voje turi rusu augštieji karinin
kai. Rusai yra visiškai užvaldę 
bankus, paštus, geležinkelius, au
tobusus. Tos sritvs vra tvarko
mos tiesiogiai iš Rusijos.

— Kaip su bažnyčiomis?
— Žmonės neina reguliariai i 

bažnyčias dėl laiko stokos. Sek
madienis — vienintelė diena savo 
pragyvenimu pasirūpinti. Pasisa
kymas už religiją vyksta didžio
siomis šventėmis. Jaunimas nie
kur iškunigio Ragausko nepatei
sina. Ragauskas kalba tik uždaro
se vietose su didele apsauga.

— Kokios jaunimo nuotaikos?
— Baimė viešpatavo visą lai

ką, todėl nėra ir dabar atvirumo. 
Aplamai, jaunimas yra labai pat- 
rijotiškas ir su sveiku galvojimu, 
bet neturi tam sąlygų. Būdingas 
iu išsireiškimas: “Jei bus taip, 
kaip prie Smetonos, tai vėl bus 
komunizmas.”

Baigiant pažymėtina, kad Alf. 
Milukas yra giminaitis garsiojo 
kun. A. Miluko, daug nusipelniu
sio lietuviškoje veikloje. Alf. M. 
šiuo metu pradeda naujakurio 
gyvenimą JAV ir tikisi gražiai, 
“amerikoniškai” įsikurti. Geriau
sios sėkmės.

Lietuviai saleziečiai Italijoj iš
laiko lietuvišką berniuku gimna
ziją. Be to, jie yra išleidę eilę 
lietuviškų knygų jaunimui. Jas 
platina kun. P. Urbaitis (2421 
W. 45th St. Chicago 32, Ill., US 
A). Per jį galima užsakyti knygų 
P. Amerikos, Australijos ir Eu
ropos jaunimui. Siuntas po $100 
apmokėjo: LB Rockfordo apyl. 
v-ba, kun. B. Sugintas, prel. I. 
Albavičius, M. Pasickienė.

TEL OX 9-4444
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Nuoširdžiai užjaučiame mūsų pusbrolį KUN. LEONĄ 
ZAREMBĄ, SJ, pusseseres — MARYTĘ PRANAITIENĘ, 

ALDONĄ, GENUTĘ ir BIRUTĘ ZAREMBAITĖS, jų tėveliui 
A. A. JONUI ZAREMBAI Lietuvoje mirus.

G. J. R. Telyčėnai
K. Baronas

Mylimam tėvui mirus, 
JONUI NOVOGRODSKIUI 

ir artimiesiems
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą —

Zig. Paulionis ir šeima

VYTAUTĄ VINGEVIČIŲ, 
jo žmonai MARTAI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia —

Mylimam vyrui JONUI BIELOŠAUSKUI mirus, 
jo žmonai BARBORAI BIELOŠAUSKIENEI 

nuoširdžią užuojautą sunkioje valandoje reiškia —
Emilija ir Domininkas Razulevičiai

Norwood, Mass. U.S.A.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULATHS

teks ilgesni laiką. Jam sulaužyti ran
kų kaulai. Jo sūnus buvo stipriai su
trenktas, tačiau didesnio sužeidimo 
išvengė.

PRELATAS JURGIS PAŠKUS-PAS- 
KAUSKAS, Marijos Gimimo parapijos 
Čikagos Marquette parke klebonas, 
mirė gruodžio 4 d. Miami Beach mies
te, Floridoje. Jo kūnas gruodžio 6 d. 
buvo parvežtas Čikagon ir pašarvotas 
jo buvusios parapijos klebonijoje. Pa
laidotas gruodžio 9 d. šv. Kazimiero 
kapinėse. Prel. Paškus mirė sulaukęs 
80 m. amžiaus. Buvo gimęs Raseinių 
apskr., Skirsnemunės parapijoje. Ame
rikon atvyko prieš 62 metus.

“TECHNIKOS ŽODIS”, lietuvių in
žinierių ir architektų žurnalas, kiek
vienam numery turi skyrių “Lietuvių 
mokslo darbai”, čia yra skelbiami lie
tuvių technikų straipsniai amerikie
čių spaudoje ar lietuvių užpatentuoti 
išradimai. Naujausiame šio žurnalo 
numeryje (1965 m. nr. 4) yra mini
mi 8 mūsų tautiečiai, kurie prisistatė 
su naujomis mintimis bei išradimais. 
Štai jie: R. Viskanta, H. Judeikis, E. 
Batutis, A. Malinauskas, L. Buividas, 
Lilija Kizlaitis, H. Vamiackas, A. 
Vaitekūnas. Šių tarpe bene labiausiai 
yra pasižymėjęs dr. R. Viskanta, ku
ris anksčiau dirbo Argonne National 
Laboratories kaip mokslinių tyrinėji
mų inžinierius, o dabar dėsto Pur
due universitete, Indianos valstijoje. 
Jis yra spaudai paruošęs 103 puslapių 
darbą “Šilumos perdavimas radiaci
jos-konvekcijos būdais”, šis darbas 
bus išspausdintas Academic Press lei
dyklos. Dr. Viskanta yra JAV jau pri
pažintas žinovas šilumos perdavimo 
srityje.

IŠ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ, 
kurie vis aplanko čikagiečius, reikia 
paminėti inžinieriaus ir visuomeninin
ko Donato Bielskaus auto nelaimę, 
Įvykusią lapkričio 25 d. su sūnum va
žiuojant į Kanadą. Mičigano valstijo
je jo automobilis susidūrė su kitu ir 
Bielskus buvo skaudžiai sužeistas. Pra
džioje jis buvo nuvežtas Į Newberry, 
Mich., ligoninę, o iš ten perkeltas Či
kagon. Ligonis sveiksta, nors gydytis

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas j namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Rytuose — 244B DANFORTH AVE.
Vakaruose - 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442

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

Trane Co. of Canada 
lietuviai bendradarbiai

ČIKAGON DAŽNAI UŽSUKA tau- 
tiečiai ir iŠ tolimiausių kontinentu. 
Neseniai čia viešėjo svečiai iš Angli
jos — Jonas Parulis su žmona, kurie 
dalyvavo buvusių Anglijos lietuvių 
klubo vakarienėje spalio 16 d. Į Či
kagą iki šiol iš Anglijos yra persikėlę 
apie 400 lietuvių, kurie kartą į metus 
susirenka bendrai vakarienei. J. Pa
rulis Čikagoje aplankė Įvairias lietu
viškas Įstaigas ir viešėjo pas savo pa
žįstamus. Svečias yra Londono sporto 
ir socialinio klubo pirmininkas.

statulėlės, kryžiai ir kt.,

VIENA RETESNIŲ PARODŲ įvyko 
gruodžio 4-5 d. Jaunimo Centre; tai 
kalėdinių puošmenų ir medžio droži
nių paroda. Ją surengė Amerikoje gi
mę lietuviai — Eleonora ir Pranas 
Zapoliai, kalėdi/ių puošmenų specia
listai. čia buvo išstatyta apie 300 iš 
šiaudų padarytų papuošimų Kalėdų 
eglutėms, kurie savo Įvairiomis formo
mis traukė žiūrovo aki. Medžio dro
žiniai 
daugiausia atlikti Petro Mockaičio, 
buvo verti dėmesio.

Gruodžio 4-5 d. savaitgalyje buvo 
taip pat ir kitų įdomių lietuviško gy
venimo Įvykių. Jų tarpe “Aukso Žą
sies” filmo premjera; Alice Stephens 
ansamblio 25 m. sukaktuvinis koncer
tas ir vakarienė; “Antrojo Kaimo” 
koltktyvo paskutinieji spektakliai; A. 
Kaulėno dramos “Miško broliai” pa
statymas ir kt.

Vienas iš artimųjų didesniųjų pa
rengimų Čikagoje žada būti “Daina
vos” ansamblio pasirodymas 1966 m. 
sausio 15-16 d. Marijos Augšt. mokyk
los salėje, čia bus parodytas muziki
nis veikalas “Nemunas žydi”, kuris su 
pasisekimu būdavo statomas tremti
nių stovyklose Vokietijoje.

l
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SUVAŽIAVIMO DISKUSIJOS

Studentų eilėse yra daug besidominčių 
lietuvybe

“Ar lietuvis studentas, JAV 
pilietis, gali atstovauti Lietuvos 
studentams ir iškelti jų reikalus 
tarptautiniuose studentų suva
žiavimuose?” Šiuo klausimu 
pradėjo diskusiją teisę studijuo
jantis kolega R. Gulbinas. Bū
relis vienbalsiai nutarė “Taip!” 
Na, bet faktais reikėjo paremti 
šį nusprendimą, tad buvo išnag
rinėta Rusijos ir Lietuvos kons
titucijos, Europos ir JAV-ių pi
lietybės statutai — “jus san
guinis”, “jus soli” ir keletas 
tarptautinio teismo nutarimų, 
pavyzdžiui, kaip ir kodėl oku
pantas turi teisę perimti lega
lias teises užgrobtosios tautos. 
Šis studentų būrelis su teisės 
logika ir aiškumu parodė de
monstruojančio JAV ir Kanados 
jaunimo reprezentacines teises.

Tęsiant toliau, 40 studentų 
įsigrūdo į karštą, mažą diskusijų 
kambarį įvertinti pabaltiečių 
demonstracijoms, jų efektingu
mui lietuvių ir amerikiečių tar
pe, mūsų tikslams ir klaidoms. 
Vadovaujamas A. Vainiaus, tal
kinamas R. Domarkaitės ir R. 
Macnoriūtės, būrelis svarstė 
klausimus: “Kam mes tą Lietu
vą laisvinam? Ar sau? Ar liku
siom Lietuvoje?” “Ąr turėtų bū
ti tikslai praplėsti?” Čia augu
siai studentijai yra nerealūs tie 
siekimai, tad ar reikia kovoti 
bendrai už laisvę, neminint Lie
tuvos; ar gal įskaitant visas pa
vergtas tautas?” Buvo pabrėžta, 
kad akademikų dešimtukas nu
ėjęs į Saugumo Tarybą ameri
kiečių spaudoje susilaukė dau
giau aprašymo, negu tie tūks
tančiai, žygiavę Niujorko gatvė
se. Dalyviai linkėjo jieškoti 
naujų propagandos šaltinių ir 
surasti būdą išnaudoti ją efek
tingiau.

Kitam kambaryje stud. A. 
Lapšys pravedė svarstymą apie 
lietuvių poziciją Amerikos poli
tikos vaizde ir jų ryšius su deši
niojo sparno organizacijomis, 
pavyzdžiui: SDS, YAF ir Birch
ers.

Matėsi iš atidaus klausymo ir 
aktyvaus dalyvavimo kad nors 
ir šaukiama “apatija”, studentų 
eilėse yra daug besidominčių 
dabartiniais lietuvybės išlaiky
mo klausimais. Visos diskusijos 
buvo gyvos, Įdomios ir naudin
gos studentiiai. Įtempimas at
slūgo tik po keleto valandų, kai 
išalkę studentai išskubėjo jėgų 
pasisemti ateinantiem šokiam.

Nijolė šlapelytė

Trečią valandą po pietų lap
kričio 26 d. Klevelande šimtai 
studentų maišėsi po iškilmingą 
Sheraton Hotel salę klausinėda
mi viens kitą “Kur Tu eisi?” 
“Kur rasti tą ‘Parlor” kamba
rį?” “Kas praves?” Nuostabu, 
kad jau po tos dienos keturių 
valandų rimtų pašnekesių, su
sirinkimų ir paskaitos jaunimas 
dar vis energingai ruošėsi daly
vauti ilgose diskusijose. Lietu
vių Studentų Sąjungos centro 
valdyba ir suvažiavimo komite
tas buvo išrinkę realias, reikš
mingas temas ir gabius diskusi
jų vedėjus, tad studentija išsi
skirstė apsvarstyti tiesiogiai 
juos liečiančių klausimų.

Vieni domėjosi A. Saulaieio, 
SJ, vedama diskusija, kurioje 
buvo svarstoma įsteigimas lie
tuvių “Taikos Kuopos” panašios 
į amerikiečių “Peace Corps”. 
Buvo siūloma sudalyti sambū
ri, apimantį visas ideologines 
organizacijas, kuris siųstų jau
nimo jėgas ten, kur lietuvybės 
išlaikymui reikia, pavyzdžiui 
stovyklose, archyvuose, mokyk
lose. Jie svarstė kliūtis, pvz. ar 
įvairių ideologijų dalyviai kir- 
šis? Ar studentai, jau dabar vos 
aprėpiantys darbą universitetuo
se ir lietuvių organizacijose 
bei chorų ir tautinių šokių gru
pėse, ras jėgų ir laiko šiai kuo
pai? Deja, klausimai liko neat
sakyti. Galutinis nutarimas bu
vo tik pasiryžimas šį klausimą 
toliau svarstyti atskirose kolo
nijose.

K. Paulio žygo būrelis patei
sino atskirų ideologinių organi
zacijų egzistenciją, apžvelgęs 
pereitų metų konkrečius dar
bus. kurie įprasmino išeiviją. 
Atstovavo organizacijoms: Idze- 
lis — SAS, A. Zapareckas — 
LSS. B. Andriukaitis — ASS ir 
K. P. žygas — santariečiams. 
Priėję išvados, kad skirtumo or
ganizacijų tiksluose nėra ir kad 
nesugyvenimas tarpusavyje ro
do nesubrendimą, studentai 
stengsis šias teorines žinias 
įgyvendinti praktiškoj veikloj.

Iš A. Landsbergio scenos vaizde
lio “Barzda”. Torontiečiai A. 
Petrulienė ir R. Petrauskas Mo
tinos ir pirmojo kurso studento 
vaidmenyse

Jaunųjų žodis visiem - seniem ir jauniem
Kanados lietuvių jaunimo 

kongreso metu Toronte buvo pa-
skelbti 1966 metai Jaunimo Me
tais. Su tuo sujudo visas lietu
viškas jaunimas ir gyvai prita
rė visa lietuviškoji visuomenė 
ne tik Kanadoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos iniciatyva suda
rytas Jaunimo Metų Komitetas 
1966 m. rengia pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą Čikagoje.

Paremti jaunimo pastangoms 
yra išleistas ženkliukas — Lie
tuvos Vytis, tinkamas lipdyti 
prie automobilio lango. Tad kai 
platintojas tamstoms ji pasiū
lys, būkite malonus neatsisaky
ti ji įsisigyti. Tuo paremsite 
jaunimo veikimą, kuris labai 
reikalingas visu lietuvių morali
nės ir materialinės paramos.

Jaunimo Metų pagrindiniai 
tikslai yra šie:

— Anžvelgti dabartinę jauni
mo padėtį.

— įtraukti jaunimą į lietu
višką gyvenimą.

— Išryškinti jaunimo pasiek-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
in inis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė vaidilos reiOstrnota natūralaus gydymo lieturiJka klinika 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, Ps.DJRJf.NJH.

Organizuojamas jaunimo ansamblis
Londono ir Rodney jaunimo 

choras, vadovaujamas kun. B. 
Pacevičiaus, susijungė su taut, 
šokių grupe ir sudarė jaunimo 
ansamblį. Jaunuolių tautinių šo
kių grupė, suorganizuota 1964 
m. rudenį stud. V. Gegytės ir 
vadovauta D. Chainauskienės, 
per pirmuosius savo darbo me
tus pasiekė gražių laimėjimų: 
net du kartus su* kaikuriomis 
kitomis tautybėmis pasirodė te
levizijos programoje — pirmą

tus laimėjimus.
— Uždegti jaunimo dvasią

naujiems darbams.
— Kelti tarpusavio bendravi

mo nuotaikas ir sukviesti jauni
mą į pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Čikagoje 1966 m. bir
želio 30 — liepos 3 d.

Kanados krašto valdybos jau
nimo komitetą sudaro šie as
menys:

Giedrė Rinkūnaitė, pirm.
Audrius Šileika, ižd.
Alius Viskontas, koresp. 
Dalia Skrinskaitė, sekr. 
Živilė šlekytė, sekr.
KLB apylinkių valdybos, dar 

nepaskyrusios savo jaunimo at
stovo, prašomos tai atlikti kuo 
skubiau ir pranešti KLB valdy
bos jaunimo sekcijos pirm. G. 
Rinkūnaitei. 146 Close Ave., To
ronto 3, Ont.

Kviečiame visą lietuvišką 
jaunimą Kanadoje — pavienius 
ar organizuotus — susirišti su 
jaunimo sekcija. Visi kartu 
dirbsime mūsų brangiai tėvynei 
Lietuvai, garbingai mūsų tėvų 
ir senolių žemei. A. J. V.

Windsoro dainininkių trijulė, dalyvavusi Kanados lietuvių jauni
mo kongrese — N. Giedriūnaitė, D. Kozulytė, A. Tautkevičiūtė. 
Joms akomponavo R. Januškaitė.

Reikia stovykloms vadovų?
Atvažiuokite...

Mažos ar tolimos lietuvių ko
lonijos neįstengia suruošti jau
nimo stovyklų; daugelis stovyk
lų kasmet pradeda iš naujo — 
su naujais vadovais, be praėju
sių metų patyrimo ir progra
mos; ateitininkų ir skautų sto
vyklos stengiasi kiekviena sau 
tobulėti, kovoti su sunkumais, 
neturėdamos didesnės progos 
pasidalinti patyrimu. Norima 
ruošti stovyklų metraštį, kuria
me būtų ne tik, pvz., 1965 m. 
28-ių Įvykusių stovyklų registra
cija, statistika, bet ir progra
mos bruožai, nauji metodai, su
manūs bandymai, pasisekę pla
nai, tvarkos rėmai. 1966 m. ti
kimasi pradėti stovykloms va
dovų talką — siųsti paruoštus 
vadovus-specialistus (darbelių, 
tautinių šokių, dainų, sanitari
jos, žaidimų bei sporto, laužų ir 
vakarinių programų ir pan.) 
toms stovykloms, kurioms rei
kėtų pagalbos.

Visi šie planai liktų tik laiki
nai užsidegusių skautų ar atei
tininkų vadovų svajone, jei ne
būtų konkrečios pradžios. To
dėl Lietuvių Studentų Sąjunga 
ėmėsi iniciatyvos ir su Lietuvių 
Bendruomenės pritarimu ruch 
šia pirmąjį metinį lietuvių jau
nimo stovyklų vadovų-rengėjų 
pasitarimą — studijų dienas Ka
lėdų atostogų metu, gruodžio 
28-29, netoli K1 e velando,

kartą Kalėdų papročių pavaiz
davime, o antrą kartą — Don 
Gray Show programoje. Ji taip 
pat dalyvavo Londono miesto 
valdybos rengtame tautybių pa
sirodyme ir dar svarbesnėje 
Stratfordo karnavalo programo
je. Taip pat ji supažindino ka- 
nadiškąją visuomenę su liet, 
tautiniu šokiu Įvairiomis kito
mis progomis: per bažnytinių 
organizacijų parengimus, ligo
niams ruošiamas programas ir 
t.t. žinoma, ji gana dažnai da
lyvavo ir lietuvių parengimuo
se. Choras, suorganizuotas šią 
vasarą, turėjo porą vietinių pa
sirodymų ir tinkamai atstovavo
Londonui ir Rodney jaunimo 
kongrese Toronte. Po paminėtų 
pasirodymų Rodney jaunimas 
papildė šokėju eiles ir toliau 
stropiai dirba liet, dainos srity
je. Vienetas, galima sakyti, pa
dvigubėjo narių skaičiumi ir sa
vo meniniu pajėgumu. Ji nori
ma dar labiau padidinti, į ji 
įtraukiant jaunimą ne tik iš 
Londono ir Rodney, bet ir iš ki
tu apylinkių. Ansamblio vado
vas — kun. B. Pacevičius. taut, 
šokiu vadovė — D. Chainaus
kienė. Dar nedalyvaujantis Rod
ney, West Lome. Mount Bryd- 
ges, Aylmer. Wardswill, In
gersoll. St. Thomas ir kitu ar
timesnių aoylinkiu jaunimas 
kviečiamas įsijungti į ansamb
lio eiles. Mūsų tikslas — suda
ryti pajėgų liet, dainos ir taut, 
šokių vienetą, ii gerai paruošti 
ir su juo aplankyti lietuviu apy
linkes Kanadoje ir net Jungt. 
Amerikos Valstybėse. Dabar su
darytasis branduolvs intensy
viai dirba su reikiamu entu
ziazmu: jo netrūksta jaunimui 
ir jo net su kaupu turi ansamb
lio vadovai. Jaunimas lanko re
peticijas reguliariai ir punktu
aliai. Tikimasi pasiekti reikiamo 
meninio lygio ir kitu užsibū
tu tikslu. Nnrintieii ansambliu 
įstoti, nra^omi atvvkti i re^ti- 
ciias. kurios vvksta sekmadie
nio vakarais Londono narapiios 
salėje, 1414 Dundas St. E., ar- 

Round-Up Lake, toje pačioje 
vietoje, kur įvyks Studentų At
eitininkų Sąjungos žiemos "kur
sai. Dalyvauti kviečiami ateiti
ninkų, skautų ir kitų stovyklų 
vadovai, organizatoriai. Regist
ruotis ir $10 mokestį siųsti 
šiuo adresu: Antanas Saulaitis, 
SJ, Boston College, Chestnut 
Hill, Mass. 02167, USA.

Nors laiko nebus daug, numa
toma aptarti stovyklų metraštį, 
talką stovykloms, 1966 Jaunimo 
Metų stovykloms gaires, praves
ti diskusinius būrelius stovykla
vimo, vadovavimo, lietuvišku
mo temomis, susipažinti ir nu
statyti bendradarbiavimą atei
čiai. Įspūdžiais ir nuotaikomis 
pasidalinti padės filmai ir spal
voti vaizdai iš šių metų stovyk
lų, jų leidinėlių-laikraštėlių rin
kiniai, asmeniniai atsiminimai.

Jaunimo kongresas Toronte, 
Jungtinių Tautų demonstracija 
Niujorke* Lietuvių Studentų Są
jungos suvažla^tiaš Ktevėlan- 
de sukėlė daug užsidegimo. 
Daugiau entuziazmo atsiras jau
nimo kongrese. sekančiais me
tais Čikagoje susitikus su kelio
likos kraštų lietuvių jaunimu. 
Tikimasi, kad pagerėjusios lie
tuvių jaunimo stovyklos, kurios 
tikrai labai svarbios išeivijoje, 
liks stambus Jaunimo Metų pa
likimas daugeliui metų.

Ant. Saulaitis, SJ

Londone - Rodney 
ba Rodney lietuvių namuose. 
Tikslią vietą ir laiką galima su
žinoti paskambinus vienam šių 
asmenų: kun. B. Pacevičius 455- 
3129, D. Chainauskienė 455- 
3428 arba E. Daniliūnas 438- 
7694. Rodney jaunimo seniūnai 
— A. Naruševičiūtė ir R. Jo
cius, o Londono — R. Bliskytė 
ir L. Butkus.

Pasiekus visose srityse naujų 
laimėjimų, bus džiaugsmo tiek 
patiems jaunuoliams, tiek jų tė
vams. artimiesiems ir visai liet, 
visuomenei. Tad dabar yra pats 
laikas apie tai pagalvoti. Lietu
viška daina ir tautinis šokis 
tautos stiprybei ir laisvei! D.

VIENĄ DARBĄ BAIGUS
Darbą baigęs Kanados Lietuvių 

Jaunimo Kongresui Rengti Komite
tas dar kartą nuoširdžiai dėkoja pa
skaitininkams, sveikintojams, pro
gramų dalyviams, techniškiems pa
dėjėjams ir visiems kitiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie šio 
didelio jaunųjų jėgų išbandymo 
Kanadoje.

Išskirtina padėka priklauso Toron
to Prisikėlimo ir Sv. Jono Kr. para
pijų klebonams, davusiems kongre
sui sales be atlyginimo, o taip pat 
dr. A. Šapokaitei ir jos padėjėjoms, 
pardavinėjusioms bilietus.

Kongreso apyvarta buvo $6.288,91. 
Atsižvelgiant į dideles su tokiu kon
gresu susijusias išlaidas, ižde liko 
$60, kurie perduoti Pasaulio Jauni
mo iždui Kanadoje.

Tenka pasidžiaugti tomis apylinkė
mis, kurios suorganizavo ir savo lė
šomis atvežė gausius dalyvius iš ki
tu vietovių .

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI 
RENGTI KOMITETAS

Kanadoje užauginama kas me
tai iki 700 mil. bušelių kviečių. 
Jeigu visa žemė, kurioje gali 
augti kviečiai būtu dirbama, tai 
derlius galėtu būti keleriopai 
didesnis. Iš 400 mil. bušeliu 
eksoortuoiamų kviečių apie 11 
mil. bušelių yra atiduodama ba- 
daujantiem kraštam.

“Lietuva ir išeivija 25 metų 
perspektyvoje ir kas toliau?” 
Tai buvo pagrindinė tema JAV 
ir Kanados Lietuvių Studentų 
Sąjungos XV suvažiavimo, ku
ris įvyko lapkričio 25-27 d. Kle
velande “Sheraton Cleveland” 
viešbuty. Suvažiavime toji min
tis ir buvo visais atžvilgiais dis
kutuojama.

Keisti veiklos formas
Visuotinis suvažiavimas ofi

cialiai buvo atidarytas lapkričio 
25 d., 4 v. p.p., LSS centro val
dybos pirm. Pauliaus Žygo. To
liau sekė dr. Vytauto Vyganto 
paskaita “Išeivija”. Savo kalbo
je paskaitininkas nagrinėjo iš
eivijos problemas ir iškėlė ke
letą minčių, kaip lietuviai galė
tų pakeisti savo veikimo meto
dus ir formą, kad galėtų geriau 
pristatyti pasauliui Lietuvos ir 
aolamai visu pavergtų tautų 
klausimą. Vakare buvo susipaži
nimo šokiai, surengti atskirai 
įvairių ideologinių organizacijų.

Rinkimai ir pranešimai
Penktadienį iš ryto įvyko 

skyrių pranešimai ir pageidavi
mai. Taip pat buvo išrinkta 
mandatų komisija pravesti pre
zidiumo rinkimams. Suvažiavi
mo pirmininkais tapo išrinkti 
— dr. Arūnas Dailydė iš Toron
to ir Remigijus Sužiedėlis iš 
Bostono. (Dr. Dailydė buvo pir
masis kanadietis, išrinktas LSS 
suvažiavimo pirmininku). I rezo
liucijų komisiją išrinkti: Rimas 
Griškelis iš Detroito, Antanas 
Saulaitis. SJ, iš Bostono, Vacys 
šaulys iš Čikagos ir Audrius Ši
leika iš Toronto.

Kodėl netylėti?
Po pietų buvo dr. Henriko 

Nagio paskaita: “Kodėl ir kaip 
netylėti?” Jos išklausyti buvo 
susirinkę apie 350 studentų. 
Tai viena iš suvažiavimo progra
mos dalių, kurioje gausiausiai 
buvo dalyvauta. Dr. Nagio pa
skaita buvo labai įdomi, turinin
ga ir papildyta humoru. Paskai
tininkas pabrėžė: “Kalbėkit, ne
svarbu ką, bet kalbėkit!” Esą, 
jeigu žmogus tyli, tai tikriau
siai jo mintys yra labai gilios, 
bet tyla yra ir mirtis bei stag
nacija.

Tuoj po dr. Nagio paskaitos 
studentai išsiskirstė i diskusi
nius būrelius atskiruose kamba
riuose. Temų buvo išrinkta de
šimt. Studentas galėjo dalyvau
ti tokio būrelio diskusijose, ku
rio tema jam atrodė Įdomiausia.

KANADOS VAKARUOSE

PAS ISBLASKYTUS lietuvius

Virgilijus Kaulius iš Vankuverio, 
įstojęs į jėzuitų ordino lietuvių 
provinciją. Šiuo metu jis mokosi 
naujokyne JAV

Rašto ir dailės žmonės
Vankuvery gyvena žymi žurna

listė Patricija Young. Ji yra lie
tuvių kilmės ir savo straipsniuose 
dažnai prisimena pavergtą Lietu
vą. Ją turėjau progos aplankyti 
ir plačiau pasikalbėti. Apie tai 
teko atskirai parašyti š.m. “Tž” 
45 nr. Poetine bei grožine kūryba 
domisi ir bando kurti: Z. Kaulie- 
nė, F. Valys, J. Normantas ir ki
ti. Dailės darbais užsiima Felik
sas Skrinskas, jau pensininkas, 
turįs 73 m. amžiaus, bet dar labai 
darbingas vyras. Lietuvoje jis bu
vo vaistininkas; Kanadon atvyko 
1948 m., padedamas ir kviečia
mas savo brolio, kuris Vankuve
ry gyvena jau daug metų ir akty
viai dalyvauja lietuviškoj veik
loj. Dabar abudu gyvena viešbu
tyje. Dailininko Felikso kamba
rys užkrautas paveikslais. Beveik 
visuose vaizduojama gamta. 
Žmonės tokius paveikslus mėgsta. 
Ju matvti kaikuriose lietuvių šei
mose. Be to, dailininkas dalyvau
ja įvairiose parodose, kur lanky
tojai io kūrinius mielai perka. 
Sakė ligi šiol pardavęs 118 pa
veikslu. Kai prieš porą metu bu
vo surengta dailės paroda Van
kuverio meno galerijoj, dalyva
vo 54 dailininkai, bet paveikslų 
nupirko tiktai du — F. Skrinsko 
ir kito dailininko. Teko maloniai1

Būreliai maždaug susidarė iš 20 
studentų, taip kad kiekvie
nas dalyvaujantis turėjo progos 
išreikšti savo mintis ir aktyviai 
diskusijose dalyvauti. Penkta
dienio programa užbaigta šokių 
vakaru, kurio programoje pasi
rodė studentų ketvirtukas “Vė- 
jūnės”.

šeštadienio rytą' buvo praneš
ti kiekvieno diskusinio būrelio 
nutarimai — išvados. Po to se
kė būsimo LSS pirmininko Vac
lovo Kleizos paskaita “Išeivijos 
organizacijų apžvalga” ir pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
pirm. Algio Zaparecko praneši
mas apie rengiamą kongresą.

Daktariškas simpoziumas
Po pietų įvyko simpoziumas 

Jame dalyvavo: G. Procuta, dr. 
R. Šilbajoris, dr. K. Ostrauskas 
ir dr. H. Nagys, kuris buvo ir 
simpoziumo moderatorius. G. 
Procutos tema — “Tarp laisvė
jimo prošvaisčių ir kontrolės 
uolų”. Čia jisai nagrinėjo bū
dus, kuriais komunistai mėgina 
kontroliuoti žmonių galvojimą 
ir jaunimo auklėjimą. Dr. Šil
bajoris, neseniai lankęs Lietu
vą kaip JAV kultūrinių mainų 
grupės narys, kalbėjo apie da
bartinę studentiją Lietuvoje. 
Dr. Ostrauskas kalbėjo tema 
“Kūrybos sąlygos Lietuvoje”. 
Jis aiškino, kad pirmą dvide
šimtmetį kūrybos sąlygos Lie
tuvoje buvo labai blogos, bet 
paskutiniais laikais žymiai pa
gerėjo ir Lietuvos inteligentija 
tuo pasinaudoja. Dr. Nagys ap
žvelgė kūrybą Lietuvoje ir iš
eivijoje.

Kūrybos vakaras
Po simpoziumo įvyko forma

lus LSS visuotinio suvažiavimo

Kanados lietuvių jaunimo kongreso simpoziumo dalyviai diskutuoja 
•v ' Nuotr. inž- E. Čuplinsko

nustebti mėgėjo sugebėjimais, 
kurie buvo matyti jo darbuose. 
Žmogui, nelankiusiam meno mo
kyklos, tai gryna Dievo dovana. 
Man, kaip keliauninkui, autorius 
iteikė paveiksią “žirgeli, juodbė
rėli”.

Atsisveikinimas
Į paskutines pamaldas šv. Var

do bažnyčioje susirinko didokas 
būrys tautiečių. Ta proga prisi
minėm mirusius vankuveriečius, 
kurių sąrašas nėra taip jau trum
pas: Ona. Dapkūnienė, Vyt. Zel- 
ba, Petras Stalionis, Jonas Dudė
nas, Aleksandras Kazlauskas, An
tanas Daraškevičius, Augustinas 
Janeliūnas, Juozas Subačius, An
tanas Malinauskas, Juozas Kera- 
galvis, Stasys Borisas, Jonas že
maitis, Jonas Bulvonas, Steponas 
Braziulis, Aleksas Andruška, Ka
zys Ramanauskas-Ramonas. Gali
mas dalykas, kad sąrašas nėra 
pilnas, bet tuo tarpu pilnesnio 
nebuvo.

Po pamaldų parapijos salėje 
greitai susiklijavo užkandžiai. Be
matant ant stalų atsirado valgiai 
ir net tortai su užrašais: “Laimin
gos kelionės” ir “Geros sėkmės”. 
Pirm. df. J. Sakalauskas tarė at
sisveikinimo žodi, o mokinės pri
sistatė su apylinkės tautiečių do
vana — ornamentuotu Br. Ko
lumbijos medžio padėklu, ant 
kurio anglų kalba Įrašyta indėnų 
pasaka. Z. Kaulienė išreiškė atsi
sveikinimą kultūros būrelio var
du ir Įteikė albumą. Jautrią kal
bą pasakė Fel. Valys pabrėžda
mas sakinį “Iki pasimatymo”. Ki
ti kalbėtojai reiškė tokius pagei

Vieni iš pirmųjų, atvykusių Van
kuverin miškų darbams. Iš kai
rės: A. Juzėnas, K. Girtas, J. Kli
mas, Pr. Jonušas.

uždarymas. Tuo pat laiku rezo
liucijų komisija pateikė suva
žiavimo rezoliucijas, kurių buvo 
šešios, ir taip pat 22 pageidavi
mus centrinei valdybai ir sky
riams.

Vakare įvyko literatūros va
karas. Jame dr. Šilbajoris skai
tė jauniausių Lietuvos poetų ei
lėraščius; dr. Ostrauskas — da
lį iš naujos jo draminės kūry
bos; dr. Nagys — ištraukas iš 
“Broliai balti aitvarai”.

Pastabos kanadiečiams
Norėčiau pareikšti keletą sa

vo pastabų, liečiančių Kanados 
studentiją suvažiavime. Per ši 
XV LSS suvažiavimą kanadie
čiai, manau, pasirodė geriau
siai, palyginus su ankstyvesniais 
suvažiavimais. Kanadiečiai bu
vo pagerbti ypač tuo, kad dr. 
Arūnas Dailydė buvo išrinktas 
vienu iš suvažiavimo pirminin
kų. Bet šiaip jau didesne stu
dentų dalimi buvau nusivylęs. 
Suskaičiavau apie 30 lietuvių 
studentų. Iš jų tik 10 iš viso už
siregistravo suvažiavime; dar 
mažesnis skaičius dalyvavo pa
skaitose, diskusijose ir t.t. Di
desnė dalis iš jų visai nedisku
tavo, nekėlė naujų minčių, 
klausimų ir aplamai neprisidė
jo prie suvažiavimo darbų. No
rėčiau, kad šitie studentai save 
pasiklaustų, kodėl jie 'iš viso va
žiavo į Klevelandą, jei jiems 
lietuvių studentų problemos 
atrodo nesvarbios ir neįdomios?

XV visuotinis suvažiavimas 
išdiskutavo daug minčių, pasi
sakymų ir atliko daug svarbių 
darbų. Tikiuosi, kad XVI LSS 
visuotinis suvažiavimas, kuris 
Įvyks ateinančiais metais To
ronte, atliks tiek pat, o gal dar 
ir daugiau. Audrius Šileika 

davimus: Vankuverin teatsikelia 
gyventi daugiau lietuvių; dides
nės kolonijas tesuorganizuoja 
bendrą fondą, kuris galėtų finan
suoti lietuvių menininkų koncer
tus Kanados vakaruose; organi
zuoti lietuvių meno parodas Van
kuvery — esą dailininkai leng
vai galėtų atsiųsti savo paveiks
lus; atsiųsti lietuviškų filmų; pa
rūpinti angliškos literatūros apie 
Lietuvą jaunimui ir miesto bib
liotekoms ... žodžiu, vankuve- 
riečiai rodė daug susirūpinimo 
lietuviškumu ir didžio nuoširdu
mo keliauninkui iš Toronto. Dide
lis ačiū visiems!

RUNKELIŲ IR KASYKLŲ 
MIESTE

“Air Canada” sprausminis lėk
tuvas su 132 keleiviais iš Vanku
verio per maždaug pusantros va
landos atskrido į Calgary, o iš čia 
paprastesnis lėktuvas nugabeno i 
Lethbridge. Iš didmiesčio atvykęs 
čia pajunti ramią atmosferą, pa
matai didelius žaliuojančius lau
kus, kurie supa Lethbridge mies
tą, turintį 36.000 gyventojų. Tai 
miestas, garsus cukriniais runke
liais ir anglių kasyklomis. Sutikti 
lietuviai pasakojo, kad čia depre
sijos laikais vežė bedarbius į run
kelių laukus, mokėjo 10 et. Į va
landą, o gyventi reikėjo barakuo
se gerokai susikimšus — pvz. 4 
šeimoms duodavo 3 kambarius. 
Kitur darbą gauti buvo labai sun
ku — reikėjo ji tiesiai pirkti ky
šiais. Daug kas ir iš naujųjų atei
vių pradėjo savo karjerą nuo run
kelių. Keletas jų tebedirba toje 
pačioje vietoje. Viena tautietė, 
jau 7 metai čia dirbanti, sakė: 
“Pirmosios mano ašaros Kanado
je krito ant runkelių”. Vyrams te
ko eiti į kasyklas, kurios dabar 
menkai teveikia, nes anglį perka 
tik Japonija. Bene vyriausias am
žiumi lietuvis, ilgai dirbęs kasyk
lose. dabar pensininkas, yra. Juo
zas Žebrauskas. Nors jam jau 84 
metai, tačiau dar labai žvalus, 
daug pasakoja, ypač iš Lietuvos 
istorijos. Kanadon jis atvyko iš 
JAV 1911 m. Gimtuosius Slavikus 
jis paliko 1904 m. (b. d.) Pr. G.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”
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FILMAS APIE NIDĄ
Lietuvos kultūrinių ryšių ir drau

gystės su užsienio šalimis draugija, 
jieškodama propagandinės naudos 
sovietinei okupacijai, savo 
nukreipė į Šveicariją, kur 
mieste tebegyvena rašytojo
Mann žmona Katerina ir sūnus prof. 
G. Mann. Jiems ir eilei kviestinių 
svečių buvo parodytas Tautrimo pa
ruoštas filmas apie Nidą ir namelį, 
kuriame tris vasaras yra praleidęs 
Nobelio premijos laureatas T. Mann 
su žmona 1929-32 m.

OPEROS TEATRO RŪMAI
Vilniuje pradėta operos ir baleto 

teatro naujųjų rūmų statyba. Jie bus 
65 m pločio ir 80 m ilgio. Du augš- 
tus, kuriuose įsikurs pagalbinės pa
talpos, planuojama įrengti po žeme. 
Statybininkai nusiskundžia, jog sta
tybos darbus gerokai lėtina vėluo
jantis planų paruošimas. Lig šiol 
paruošta tik 10% techninės doku
mentacijos. Naujasis teatro pastatas 
išaugs aikštėje prie Tyliosios gatvės, 
kur taip pat į dangų kyla jau kiek 
daugiau pažengusi žemėtvarkos ins
tituto rūmų statyba.

ARGI TEK BURBULAS?
Lietuviškojo išeivijos jaunimo su

rengtą žygį į Jungtines Tautas ko
munistinė Lietuvos spauda mėgino 
ignoruoti, bet gyventojus pasiekę 
radijo pranešimai, matyt, niekais pa
vertė šiuos planus. Lapkr. 28 d. “Tie
soje” piktu balsu prabilo Stasys Ša
rūnas savo rašinyje “Sprogęs muilo 
burbulas”. Apsiginklavęs senu pa
mazginės propagandos stiliumi, jis 
šūkauja: . Tiesa, dabar į pirmąjį
planą nesiveržė nacionalistiniai va
deivos — buvę buržuazinėje Lietu
voje kapitalistai, dvarininkai, fašis
tiniai valdininkai, hitlerininkų bend
rininkai. Jie šį kartą į viešuma pa
stūmėjo jaunesnius žmones. Bet vi
siškai buvo aišku, kad už tų jaunų
jų nugaros stovi Sidzikauskai ir briz
giai, krupavičiai ir ambrazeviciai, 
tie patys, kurie prieš trejetą dešimt
mečių prekiavo Lietuvos laisve ir 
nepriklausomybe...” Pasak S. Ša
rūno, juos dabar pakeitė jų įtakoje 
išugdytos atžalos. Tai, be abejonės, 
yra skaudžiausias komunistinės pro
pagandos prisipažinimas, kad į kovą 
už Lietuvos laisvę jau ateina naujo
ji pamaina, kai tuo tarpu lig šiol 
sovietinis komunizmas tikėjo, jog su 
senosios išeivių kartos mirtimi pa
sibaigs ir pastangos Lietuvai išlais
vinti Rašinyje sąmoningai nutyli
mas demonstracijos dalyvių skaičius, 
nes juk nepatogu būtu paskelbti, jog 
savo laisva valia į Niujorką suvažia
vę lietuviai buvo ga išesni už kažku
riuos priverstinius kompartijos para
dus sovietų okupuotoj Lietuvoj. Dėl 
pačios žygio idėjos S. Šarūnas kaltę 
suverčia ne lietuviškajam jaunimui, 
bet — JAV valstybės departamen
tui ir amerikinei žvalgybai.

IGLIAUKOS DURPYNAS
Šalia plento tarp Kapsuko (Mari

jampolės) ir Prienų, Igliaukos apy
linkėj, tyvuliuoja ežeras tarp plačiai 
išsidriekusių pelkių ir miškų, čia 
planuojama pradėti durpių gamybą. 
Žemkasės jau nusausino 600 ha plo
tą, dirba kelmarovės, tiesiami gele
žinkeliuko bėgiai. Durpyno įrengimo 
darbus prižiūri inž. M. Mažylis. Nau
joji durpių įmonė kasmet turės pa
gaminti po 130.000 tonų durpių — 
70.000 tonų kurui ir 60.000 tonų 
kraikui. Specialus briketų fabrikas 
kasmet duos 30.000 tonų kuro. Dur
pių išteklių turėtų užtekti 40 metų.

HAMILT<
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ glo “GYVATARAS” prisimindaihas ju- 

bėjai, praėjus 15 metų veiklos sukak- * bilėjinį koncertą - šokius, nori išreikš- 
ties paminėjimui, nuoširdžiai dėkoja. ti savo džiaugsmą, kad po 15 m. darbo 
kun. Bagdonui, OFM, už atlaikytas susilaukė nuoširdžiausio visuomenės
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kurie savo namų šildymui alyvą pra
eityje užsakė per LN Kultūros Fondą.

___ _ šiol jau gauta apie $4.000.
Mišias ir už gražų šventei pritaikytą! oalankumo, kaip niekad praeityje.! AP*e PUSS metU šė1^ pardavimas 
pamokslą. Gili padėka mons. dr. J. 
Tadarauskui už leidimą pasinaudoti 
Jaunimo Centro sale. Globėjai ir 
moksleiviai ateitininkai nuoširdžiai 
dėkoja: M. Siulienei už paruošimą už- 

: kandžių; mamytėms ir tėveliams už 
v^" j pagalbą ruošiant šią šventę; mieliems 
di- Toronto moksleiviams ateitininkams

Projekto planuose — nauji pastatai: 
mechaninės dirbtuvės, naftos san
dėlis, katilinė, motorvežių garažas. 
Darbininkams, kurių bus apie 300, 
statomi gyvenamieji namai, valgyk
la, parduotuvė, vaikų darželis.

MIRTIS IR PROPAGANDA
Į Šakių miesto kapines perkelti 

dinamos lietuviškos sovietinės _
vizijos kario Viktoro Valaičio palai- įr vyriausiam globėjui V. Kolyčiui 
kai. Jis žuvo Gudijos Gorodoko ra- -LJT—.2.
jone 1943 m. gruodžio 21 d. Tose prisidėjimasuž atsilankymą į šią šventę. Jūsų visų 

r____ ____ > ir dalyvavimas šioje
vietovėse yra ir daugiau žuvusių lie- §ventėje mus įpareigoja ir toliau dirb
tuvių, bet lig šiol kompartija jų pa- j ti Dievui ir Tėvynei.
laikų perkėlimu į Lietuvą nesirūpi-1
no, nes iš to nedaug tebūtų propa- JAUNESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ ir 
gandinęs naudos. Išimtis padaryta jaunučių ateitininkų susirinkimas — 
V. Valaičio palaikams — jis buvo 
pirmasis Šakių apskr. vykdomojo 
komiteto pirmininkas ir, be to, fron
te mėgino eiliuoti. Taigi, šį prade
dantį ir toliau nepažengusį poetą nu
tarta iškelti į kompartijos šventųjų ■ ti. Nelankymas susirinkimų apsunki- 

‘ " i-! na išeiti programą.

lapkričio 21 d., antradienį, 6 v.v., pa
rapijos salėje. Šie susirinkimai yra 
daromi reguliariai kas antrą antradie
nį ir užtrunka iki 7.30 v.v. Tėveliai 
yra prašomi savo mažiesiems primin-

eiles. Laidotuvėse kalbas pasakė Ša
kių vykd. komiteto pirm. J. Glovac
kas, sekr. J. Gudašius, buvę raudo
nieji pogrindininkai
liauskas, T. Jančaitytė, VI. Bieliaus
kas ir kt. Žodį tarė ir velionies se
suo A. Valaitytė.

1966 M. KAUKIŲ BALIUS vasario 
19 d. Pagal Bendruomenės v-bos pa
rengimų tvarką, jis priklauso “Gyva- 
tarui”. Posėdyje gruodžio 1 d. nusta
tyta šia reta proga'pasinaudoti, ypač 
turint lietuvišką pastogę Jaunimo 
Centre. Salei nuomos dalis jau įmo
kėta. Taip pat užsakytas “Benni Fer
ri” orkestras. Kaukių mėgėjams tai 
pranešame iš anksto, kad būtų pa
kankamai laiko pasiruošti premijų lai
mėjimui. V. P.

“AUKSO ŽĄSIES” filmo premjero- 
tų pastatai. Dabargi jau užbaigtas Į je Čikagoje gruodžio 4 d. iš Hamilto- 
pirmas penkiaaugštis namas su 45 no dalyvavo aktorė E. Duguvietytė - 
butais miestelio gyventojams. Sta- Kudabienė, L. Verbickaitė, S. Martin- 
tomi nauji pašto rūmai ir bendrabu- į kūtė ir K. Bungarda. Visi grįžo pilni 
tis darbininkams. V. Kst. : gražiausių įspūdžių. J. P.

Vyt Bie

STATYBOS ANYKŠČIUOSE
Vyt Trečiokas ‘‘Tiesoje” pasakoja • 

apie pasikeitimus Anykščiuose. Pas
taraisiais metais buvęs pastatytas j 
buitinio aptarnavimo kombinatas, J. 
Biliūno vardo vidurinė mokykla ir, 
universalinė parduotuvė — 3-4 augš-

DELHI - TILLSONBURG, ONT.
GRAŽIAI PAMINĖTA LIETUVOS šius, St. Augustinavičius. Revizijos ko- 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. — Lap- misija: D. Žiogas, V. Treigis, J. Lau- 
kričio 27 d. Delhi vengrų salėje D. L. rėčkas.
K. Gedimino Delhi šaulių kuopa labai 
iškilmingai paminėjo Lietuvos kariuo
menės atkūrimo dieną ir kuopos vė
liavos įsigijimo šventę, šaulių kuopos 
vėliava buvo pašventinta ir kuopos 
pirmininkui įteikta iškilmingo akto 
metu. Vėliavą pašventino kuopos gar
bės šaulys kun. klebonas dr. J. Gu
tauskas, įteikimo apeigas atliko ir 
šventei pritaikytą žodį tarė iš Toronto 
atvykęs gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas. Šventės metu jautėsi pakili lietu
viška nuotaika. Iškilmei vadovavo kuo
pos pirm. St. Jakubickas. Po iškilmin
gos dalies vietos kuopos šaulių vai
dintojų būrelis, vad. šaulio Juozo Rim
kaus, suvaidino Stasio Lauciaus iš par
tizanų veiklos dramą “Paslaptingoje 
zonoje”. Čia šaulių vaidintojų būrelis 
pasirodė tikrai gražiai ir nevieną iš da
lyvių sujaudino — prisiminus paverg
tos Lietuvos kančias.

Sekmadienį šauliai su vėliavomis — 
tautine ir šaulių — dalyvavo pamaldo
se už žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

S. J.
METINIS KLB DELHI APYLIN

KĖS SUSIRINKIMAS įvyko gruodžio 
5 d. S v. Kazimiero salėje tuoj po pa
maldų. Jis buvo gausus ir darbingas. 
Praeitų metų veiklos apyskaitą davė 
apyl. pirm. P. Augaitis. Valdyba buvo 
veikli ir daug nudirbo: rengė šventes, 
minėjimus, dalyvavo tarybos suvažiavi
me, padėjo jaunimui dalyvauti jauni
mo kongrese, surinko žygiui į Jungt. 
Tautas paremti virš $200 (su išplatin
tais bilietais). Tautos Fondui įnešė 
apie $300, solidarumo mokesčio nu
siuntė apie $50. Išrinkta valdyba nau
jiems metams: pirm. dr. Br. Povilai
tis, M. Račys, G. Rugienis, K. I/Ao-

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINAS PASKOLOS IKI S5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠĖRUS mokama 4 Vi % divi
dendo iš pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokomas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

A-ACADIAN 
pirmoji sąrašuose 

(suprantantiems degtinės kokybę)

ACADIAN švelnaus, malonaus skonio paslaptis 
glūdi Naujosios Škotijos istoriniame 
Annapolio slėnyje.
Ten, turtingai žaliuose šlaituose, slėnis išaugina 
nepalyginamos kokybės javus . . . labai vertinamus 
garsiųjų gamintojų.
Tyras, švarus vanduo teka iš gilių 
požemio šaltinių . . . gaivus ir šaltas, 
kaip ledas.
Degtinės vartotojai, kurie žino (taip pat ir džiną 
geriantieji) visuomet prašo ACADIAN.

Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.

ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

Taip publikos gausumas, tarp nuošir-ibuv<> visiškai sustojęs, bet dabar ir 
dus talkininkų atsidavimas “Gyvatarą” šis reikalas pajudėjo. Per spalio mėn. 
stipriai parėmė moraliai ir materialia*. * gauta $900. Nauju nariu įstojo inž. P. 
Nuoširdžiausią padėką reiškiam vi-! Lel& iš Toronto su $100 ir papildomai 
siems organizacijų bei grupių atsto- įnešė S. P., Tillsonburg, $400 ir N. Š. 
vams. sveikinusiems mus 
raštu; už gausybę gėlių, 
puošė mus po koncerto, 
ypač tiems, kurie viešai 
tiems, kurie paskyrė savo laiką vaka- 

į ro tarnybai. Štai jief šeimininkės Vai- 
tonienė, Tumaitienė, Urbonavičienė, 
Petratienė, Jokubynienė, Stukienė, 
Žilvitienė, Kybartienė, Jonikienė, Šo- 
pienė, Vindašienė, Mikalauskienė, Pa- 
reštienė, Paškevičienė, Volungienė, 
Gedminienė, Sakalienė, Stukas, Pareš- 
tys ir Urbonavičius. Mėgėjų orkestrą 
sudarė: Ulbinas, Paulius, Vindašius ir 
Dramantas. Tumaitis rūpinosi bufeto 
kasa ir elektros priežiūra, K. Baronas 
— įėjimo tvarka. Dėkojame daugybei 
šeimų už suaukotą vakarienei maistą. 
Dėkojame kanadiškai lietuvių spaudai 
už paskyrimą tikrai daug vietos spau
doje. Šis gražus šeštadienio vakaras 
buvo mūsų kolonijos pasididžiavimas.

Ačiū vis:ems!

žodžiu bei
kurios pa-
Dėkojame 
išvardinti,

iš ten pat — $200, Alf. Sakevičius, 
Buffalo, N. Y. $100 ir VI. Bagdonas, 
Hamilton, $100 (papildė iki $300). Iš 
LN narių išstojo ir jiems už šėrus grą
žinta po $100: V. Labašauskas, Paris, 
Ont $500, Br. Keburis, Strathroy, Ont. 
$200, Aid. Eismontaitė $100 ir J. Mi
kelėnas $100 — abu iš Hamiltono.

Išėjus J. Mikelėnui iš LN v-bos, nu
tarta kviesti kandidatus iš eilės — Alf. 
Pilipavičių, Pr. Sakalą, V. Miškinį ir 
M. Stasevičių.

V-ba svarstė prašymus ir paskyrė 
aukas šioms organizacijoms: Šalpos 
Fondui $15, demonstracijos prie 
Jungt. Tautų k-tui Hamiltone $25: už 
$5 užsakyta Čiurlionio Ansamblio mo
nografija. Sk. St. (b. d.)

PADĖKA
I Nuoširdžiai dėkojame už mums su
ruoštą staigmeną mūsų 15 metų vedy
binio gyvenimo proga p. p.: A. E. Na
vickams, A. A. Mikalauskams, P. M. 
Parėščiams, B. Mikalauskienei, D. L. 
Stukams, J. G. Kalakauskams, R. D.

Tarp sumanymų kelta mintis, kad 
parduodam' lietuvių tabako ūkiai tek
ti lietuviams. Jų šiuo metu parduoda
mi trys, labai geromis sąlygomis, įne- 
šant nedidelius įmokėjimus. Šiais me
tais už tabaką mokamos labai geros 
kainos. Suinteresuoti galėtų kreiptis 
į nekil. turto pardavėją šiuo adresu: 
Mr. St. Augustine. 7 Maple Lane, Til- 
Isonburg, Ont., tel. 842-8109.

Pasidžiaugta, kad jau pradėjo veikti 
skautės, vadovaujamos Ritos Augusti- 
navičiūtės. Norima suorganizuoti ir 
berniukai skautai. Reikalingas š;ai 
apylinkei ir jaunimo sporto klubas, 
nes tam tikras skaičius lietuvių jauni
mo žaidžia svetimtaučių klubuose.

K.L.K. MOTERŲ DR-JOS Delhi sky
riaus metinė šventė įvyko sekmadienį, 
gruodžio 12 d., minint draugijos Glo
bėjos — Marijos Nekaltai Pradėtosios 
švente. Jų intencija atlaikytos šv. Mi
šios. Narės dalyvavo pamaldose su sa
vo vėliava, daugelis priėmė šv. Ko
muniją. Po pamaldų įvyko parapijos 
salėje susirinkimas su B. Vytienės pa
skaita. Aptarti įvairūs klausiniai, pasi
vaišinta kavute.

Šio skyriaus valdyba organizuoja 
kas sekmadienį kavutę po pamaldų ir 
visiems parapijiečiams.

PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPI
MAS įvyks gruodžio 18 d. Jį praves 
Londono lietuvių klebonas kun. B. 
Pacevičius. Rekolekcijoms prieš Vely
kas pakviestas T. dr. J. Venckus, S.J., 
jau pagarsėjęs rekolekcijų vedėjas 
Lietuvoje.

ATSIKELIA NAUJOS ŠEIMOS į šią 
apylinkę gyventi. Tuo tarpu keturios; 
galėtų būti ir daugiau, nes ši apylinkė 
sveika gyventi, turi eilę lietuviškų or
ganizacijų, savo parapiją, mokyklą, yra 
užtenkamai visokių darbų. Ypatingai 
tai gera proga čia apsigyventi toms 
šeimoms ar pavieniams asmenims, ku
rie gyvena išsisklaidę tarp kitų tau
tybių. Mielai tame reikale padės ir 
informacijų teiks Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. J. Gutauskas, P. 
O. Box 909, Delhi. Ont. Kor.

“Gyvataras”.
VYSK. M. VALANČIAUS LIET. 

ŠEŠTAD. MOKYKLA Kalėdų eglutę 
šiemet ruošia gruodžio 19 d., sekma-} Kairiams, K. E. Norkams, p. Inkra- 
dienį, 4 vai. p. p. Jaunimo Centro sa- ~ ~
Įėję. Bus Įdomi programa su vaidini- j 
mu, ateis Kalėdų senelis su dovano- ’ 
mis. Visi mokyklos vaikai ir jų tėve-.

Jiai prašomi eglutėje dalyvauti. Gruo
džio 18 d. yra paskutinis mokyklos šeš-' 
tadienis prieš Kalėdas. Mokykla darbą 
vėl pradės po Trijų Karalių šeštadie
nį, sausio 8 d. Tėvų komiteto nutari- i 
mu už 1965-66 m. m. mokestis mokyk
los išlaikymui pakeliamas ligi $20. 
Tai daroma dėl padidėjusių mokyklos 
išlaikymo išlaidų. Šeima, nesvarbu 
kiek vaikų belankytų mokyklą, moka 
tik $20. Kažkurios kolonijos tą mokyk
los mokestį turi didesnį. Taip pat mo
kyklos vadovybė prašo ligi Kalėdų 
bent pusę to mokesčio jau įmokėti.

K. M.
ATEITININKŲ JAUNIMO ŠVEN

TĖ. Gruodžio 5 d. visi moksleiviai at
eitininkai bažnyčion ėjo uniformuoti, 
išsirikiavę su vėliavomis, kartu su at
vykusia Toronto moksleivių grupe. Bu
vo iškilmingos pamaldos ir visas jau
nimas ėjo komunijos. Po Mišių visi su 
tėvel:.a:s rinkosi į salę, kur laukė karš
ti pusryčiai, pagaminti mamyčių. Vi- j - ................. - -''°““*’7
są agapę pravedė moksleivių at-kų pir-1 Rengįa skautų vietininkija ir šeš- 

į mininkė D. Latauskaitė. Kuojx>s glo-, tacį mokykla. Kviečiami dalyvauti 
j bėjas J. Pleinys tarė porą žodžių tėve- Mount Brydges ir apylinkių
I liams, ragindamas siųsti savo vaikus j vaįkučiai.
dažniau į susirinkimus ir padėkojo vi- i 
siems atvykusioms į šią agapę. Kalbė-1 
tojas VI. Kažemėkas paruošė įdomią 
kalbą apie čių dienų jaunimą ir jų 
problemas ir gale sužavėjo jaunuosius 
savo kūrybos eilėraščiu. Kai visi paval
gė, prasidėjo Įdomi programa, išpildy
ta Hamiltono moksleivių ir jaunučių. 
Jie skambino pianinu, deklamavo ei
lėraščius, grojo akordeonu; dainavo ir 
jaunučių kvartetas. Visa publika įsi
jungė liaudies dainose. Dar paminėti
na, kad moksleivių valdyba, su globė
jų pagalba suruošė visą šventę. Taip 
praleidome smagų rytą lietuviškoje 
dvasioje ir paminėjome 15 metų veik
los sukaktį. G. J.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
klubas “Giedraitis” gruodžio 18 d., 10 
v. ryto, rengia vadinamą “kalakutų 
šaudymą” įprastinėje vietoje Ancas- 
ter Trap Range. Valdyba

LN V-BOS POSĖDIS įvyko lapkr. 7 
d. pirm. St. Bakšio bute. St. Bakšys 
savo pranešime pažymėjo, kad kylan
ti už LN sklypą kaina ir augančios pa
jamos iš jame įrengtos autoaikštės tei
kia gražių ekonominių perspektyvų. 
Priešpriešais LN sklypui esanti nuosa
vybė, kurios plotas apie 43.000 kv. pė
dų (apie 5000 kv. p. mažesnė už mū
sų sklypą) užrašyta pardavimui ir už 
ją prašoma $200.000 (Hunter ir Fergu
son šiaurės rytų kampas). LN sklypą 
pirkti teiravosi du klientai. Suintere
suotiems duoti sklypo planai ir jie pa-

la ms, P. Z. Sakalams, V. Verbickui, B. 
Grajauskui, B. M. Norkams (Toronto), 
V. A. Kazlauskams (Toronto), J. A. 
Ramanauskams (Toronto), S. A. Mika
lauskams (Kearny, N.J.).

Ačiū visiems
A. B. Parėščiai

PADĖKA
Už nuostabiai gražiai suruoštą staig

meną — vaišes ir dovanas 15-kos me
tų mūsų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga dėkojame p. p.: Gedri
mams, Kalvaičiams, T. J. Cipariams, 
Mingėlai, Stasiuliams, Šeduikiams, Ka
minskams, Piciniams, Gudinskams, 
Tiršlevičiams, Venslovams, Mikalaus
kams, Mikšiams, Kochankoms, Kle- 
vanis, Jakaičiams, Cipariams.

Nepamirštamai dėkingi
Ona ir Vladas Keziai

LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

SV. ANTANO GIMNAZIJOJ šie
met Kalėdų atostogos bus nuo gruo
džio 22 iki sausio 10 d. Kalėdų eglute 
su menine programa ir vaišėm ruo
šiama gruodžio 21 d. vakarą. Moki
niai galės išvykti namo gruodžio 22 
d. rytą. Grįžti į Kennebunkportą jie 
turi sausio 9 d. vakarą. Pamokos pra
sidės sausio 10 čL

INŽ. K. PAUKŠTYS mirė lapkri
čio 30 d. Šv. Kryžiaus ligoninėj, Či
kagoj, kur buvo nuvežtas gavęs šir
dies smūgį. Velionis buvo gimęs 
1909 m. kovo 3 d. Lūšnos km. Viša
kio Rūdos parapijoj, šakių apskr. 
Mokėsi Marijampolės Marijonų gim
nazijoj ir Vyt. Didž. un-te, kurį bai
gęs gavo inžinieriaus diplomą. Gy
vendamas Amerikoj priklausė Ar- 
chitektų-Inžinierių S-gai, Liet. Pro
fesorių Dr-jai, ateitininkų sendrau
gių Čikagos skyriui, Lietuvos vy
čiams, karininkų ramovei. Velionis 
yra daug dirbęs Čikagos Augšt. lit. 
m-klos komitete ir rūpinęsis vadovė
lių leidimu. Liko liūdinti žmona 
dail. Jadvyga Paukštienė, duktė 
Gražina, sūnus Kęstutis, inžinerijos 
studentas, ir Vytautas, lankąs Šv. 
Ignaco augšt. mokyklą. Lietuvoje li
ko brolis kun. Bronius Paukštys.

CHARLES BRONSON, pagarsėjęs 
televizijos aktorius, pasirodąs “Raw
hide” ir kt. programose, esąs lietu
vių kilmės. Taip rašo viena iš Det
roito televizijos programų; jo tėvas 
ir jis pats savo laiku dirbę prie 
Johnstown, Pensylvanijoj, anglių ka
syklose.

MOKYT. OLGA PAULIKIENĖ, 
dirbanti K. Donelaičio lituanistikos 
m-kloje Čikagoje, yra Lietuvos is
torijos ir Lietuvos geografijos prati- 
minių uždavinių (vadovėlių) autorė 
ir augšt. mokyklos mokytoja.

“VILTIES” DR-JOS, kuri leidžia 
“Dirvą”, sekretoriumi, vietoj lig 
šiol buvusio ir pasitraukusio sekr. 
V. Staškevičiaus, pakviestas buv. 
ilgametis “Dirvos” red. K. S. Kar
pius. Tos dr-jos pirmininku yra AL 
Laikūnas.

INŽ. KOSTO DOČKAUS, LB Či
kagos apygardos v-bos ir trečiosios 
dainų šventės iždininko, pranešimu, 
dainų šventės organizaciniams rei
kalams jau išleista $1.100. Pinigai iš-

LONDON ONT,
KALĖDŲ EGLUTĖ įvyks sekmadie

nį, gruodžio 19 d., 5 v. p.p., parapijos 
salėje, 1414 Dundas St. E. Programą 
išpildys mažieji artistai ir daininin-

jų nuosavuose namuose. Tai anksčiau 
buvusi mokykla, esanti gražioje vie
toje su aikštele automobiliams pasta
tyti ir didoka aikšte sportui. Pastatas 
švarus, gerai užlaikytas ir gražiai atro
dantis. Rodniškiai šiuos reikalus tvar
ko gana sumaniai: patalpos įgytos ir 
numatomos išlaikyti grynai iš pelno, 
gaunamo iš trąšų pardavinėjimo. An
samblis yra dėkingas Rodnės ponioms 
už malonų priėmimą ir vaišes.

JAUNIMO ATSTOVAIS palaikyti

KALĖDŲ PAMALDOS. — Gruo
džio 24 d., greičiausia 8 v.v., bendros 
Kūčios; po jų — 11 vai. naktį bus 
Bernelių Mišios. Kalėdų pirmą dieną 
— Mišios 8.30 ir 9 vai. Įprastos Su- ’ ryšiams su krašto valdybos jaunimo
mos 11.30 nebus. Jei kas negalės da-į sekcija ir jaunimo spauda sutiko būti: 
lyvauti Bernelių Mišiose ar rytinėse Londone — V. čegytė, o jos pavaduo- 
pamaldose, galės pasinaudoti mūsų toju E. Bliskis; Rodnėje — A. Naru- 
bažnyčioje laikomomis vokiečių pa-j ševičiūtė mergaičių atstovė ir R. Jo- 
maldomis 10 vai. arba latvių — 12 ■ cius — berniukų. Visi keturi yra 1J- 
val. Abejos kitataučių pamaldos įvyks; bai aktyvūs liet, veikloje. D. E. 
dienos metu gruodžio 25 d. Klebonas | 
prašo visus parapijiečius ir apylinkių ' SUDBURY. Ont. 
lietukus gausiai dalyvauti kalėdinėse! METUS SUTIKSIME 23! Bloor 
pamaldose ir bendrose Kuciose. , ... „x-vrLTrxrrrT x • i St., serbų saleje. “Geležinio VilkoŠEŠTAD. MOKYKLOS rengtasis va- L ... . ... . . .. , ..., , x - i zvejotojų ir medžiotojų klubo valdybakaras buvo sėkmingas^ Gauta nemaža; d kad vjsj atsilankiusieji
pelno, o svarbiausia, kad patys mokv į bū hkrai tenkinti Ten susiti,ksi. 
mai juo buvo labai patenkinti. Jie me savo d s ir vienį ki.
prašo netrukus vėl toki pat vakarėli;.- .. x. . ....v , J tiems pareikšime savo linkėjimus, visisurengti. Programą išpildė ir daug uz- ...... . , . ., , v. .5 , . . bendrai sutiksime dar nežinomos atei-tamautų katuciu susilaukė vaiku cho- .. . • . T i • j, , ‘ ‘ ties naujuosius metus. Laukiame sud-ras, vad. kun. B. PaceAnciaus ir mdi-! buriečiu sveči SauR ste

h v1- ;Marie-North Ba^ir kit^ iietuvi« ap>- 
JAUNIMO ANSAMBLIS, vad. kun.; lįnki Tad ^matym(> 1966 m. iš. 

B Paceviciaus pakviestas išpildyti vakarėse Valdyba
daų Vasario 16 programos Delhi —, 
Tillsonburg apylinkėje, o jų jaunimas: 
pakviestas tokiam pat uždaviniui į 
Londoną.

ANSAMBLIO TAUT. ŠOKIŲ grupė, 
vad. D. Chainauskienės, gruodžio 12 
d. išpildė prieškalėdinę programą St. 
Mary’s ligoninės ligoniams.

SVETINGOJE RADNĖJE gruodžio 
5 d. įvyko pirma ansamblio repeticija

Kanados šimtmečiui paminėti 
ruošiasi visos provincijos, ta
čiau Kvebekas turi konkrečiau- 
sius planus ir labiausiai ruošia
si juos įgyvendinti. Visoje pro
vincijoje yra paruošti 77 pro
jektai, kurie kainuos apie $28 
mil. Ontario provincija toje sri
tyje yra žymiai atsilikusi.

leisti daugiausia repertuaro ir patal
pų nuomos reikalams.

DOMAS IR VALĖ DOBROVOLS- 
KIAI bei jų dukra Alvina, čikagie- 
čiai, tapo jaunimo mecenatais, su
mokėję $100 už siuntą “Garbė Die
vui” giesmynėlių “Dainavos” stovyk

RAMINTA RUDAITYTĖ neseniai 
baigė Čikagos Grant Hospital gailes
tingųjų seserų mokyklą ir jau dirba 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

“HERALD TRIBUNE” Niujorke 
praneša, kad kun. Mykolui Tarvy- 
džiui, vieninteliam kunigui Maskvo
je prie Šv. Liudviko bažnyčios, So
vietų Rusijos vyriausybės buvo leis
ta išvykti iš Maskvos į Romą daly
vauti Vatikano santarybos uždarymo 
iškilmėse. Kun. M. Tarvydžio para
pijoj esą 600 tikinčiųjų, gi visoje 
Sovietų Rusijoje — 7 katalikų kuni
gai.

RAŠYT. KUN. STASIAUS BŪDA
VO sveikata vėl pablogėjo. Gydosi 
namuose. Jo adresas: 737 Cinnamon 
Rd., North Palm Beach, Fla. 33403, 
USA.

Vokietija
JOHANN JAKSCH, Vokiečių 

Tremtinių S-gos pirmininkas, pasi
kalbėjime su spaudos atstovais Bon- 
noje pareiškė, jog Vokietija negalin
ti atsižadėti tų plotų, kuriuos pasisa
vino Lenkija po pereito pasaulinio 
karo. Lenkai, girdi, užgrobę ir tas 
žemes, kurios kadaise priklausė se
nai lietuvių giminei — prūsams.

STEPUI VYKINTUI, žinomam 
žurnalistui ir literatūros kritikui, 
dabar mokytojaujančiam Vasario 16 
gimnazijoj, lapkričio 23 d. suėjo 60 
metų amžiaus. Sukaktuvininkas gi
mė 1905 m. lapkričio 23 d. šikšnių 
km., Lukšių parapijoj, Rokiškio 
valsčiuje tėvų Povilavičių šeimoje. 
Pavardė Vykintas yra buvusi sukak
tuvininko slapyvardė.

Kolumbija
A. ANDRIŪNAS, 64 m. amžiaus, 

mirė lapkričio 8 d. Medellino ligo
ninėj. Velionis buvo atvykęs į Ko
lumbiją iš Vokietijos 1950 m. Ten, 
kaip jojimo specialistas, gavo darbą 
jojimo klube. Jo išdresiruoti arkliai 
ir išmokyti jojikai yra laimėję ne
maža premijų ne tik Medelline, bet 
ir Bogotoje. Paskutiniuosius kele
rius metus jis praleido kolumbiečių 
senelių prieglaudoj, už kurią mo
kėjo jojimo klubas, kuriam jis anks
čiau dirbo.

Prancūzija
ERNESTAS GALVANAUSKAS, 

Lietuvos valstybininkas ir buv. min. 
pirmininkas, dabar gyvenąs Prancū
zijoj ir jau perkopęs 80 m. amžiaus 
slenkstį, sunkiai serga. Prancūzijon 
jis nuvyko iš Madagaskaro ir jo 
šiandieninis adresas yra šitoks: Ave
nue de Marioz — Le Longchamp, 
Aix Les Baines, Savoie, France.

Paruošė Pr. Al.

SIŲSKITE PINIGUS Į S.S.S.R. 
ŠVENTOMS 

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PASIRINKIMUI 

GRAMERCY SHIPPING INC. 
firma įsteigta prieš 20 metų, 

SĄŽININGAI IR PATIKIMAI 
PATARNAUJA. ESATE APSAU- 

GOTI LEIDIMĄ TURINČIOS 
FIRMOS.

Turi Bankų Departamento leidimą. 
Apdrausta $20.000,00.

Tiesioginis S.S.S.R Užsienio preky
bos 
yra 
jui pristato oficialų S.S.S.R. kvitą,

banko agentas. Mūsų firma 
vienintelė, kuri visada siuntė-

gavėjo pasirašytą. 
Pristatoma per 2 savaites. 

Suma pilnai išmokama.
Kursas: 9 rubliai už $10.00 

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

Rašykite angliškai ar rusiškai 
ir gausite pilną katalogą.

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

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

METŲ SENUMO
KANADISKA DEGTINE

METŲ SENUMO 
KANADISKA DEGTINE

METŲ SENUMO 
KANADISKA DEGTINĖ

OLD 
VIC

ACADIAN ACADIAN ACADIAN



Moderniųjų laikų skulptūra II
Po bendro aptarimo įvairių 

reiškinių šių laikų mene sustosiu 
dabar prie skulptūros ir jos di
džiųjų ar charakteringųjų atsto
vų. Modernieji laikai ir skulptū
roje prasidėjo su

impresijonizmu,
t.y. paskutiniajame ketvirtyje de
vynioliktojo amžiaus. Tiesa, jau 
gana laisvai, t.y. impresijonistiš- 
kai, dar prieš tai (apie 1830 m.) 
yra padaręs prancūzų tapytojas 
Daumier (1808-79) keletą karika
tūrinių biustų. Bet jis nelaikomas 
skulptūroje impresijonizmo pra
dininku, nes dirbo ne rimtus 
portretus, bet karikatūras. Be to, 
jis buvo pavienis, be tradicijų. Vi
sais laikais yra buvę modernes
nių darbų tarp tradicinių, bet 
naujo stiliaus laikai ateina ta
da, kai susidaro tradicijos nau
jiems darbams kurti ir nuostatai 
jiems vertinti.

Nuo Mykolo Angelo prabėgo 
trys šimtmečiai, įvairiems skulp
toriams besitrinant ir bevargs
tant susidariusios tradicijos rė
muose, kol atėjo

didysis impresijonistas
prancūzas August Rodin (1840— 
1917). Jis panaudojo laisvesnę 
drąsesnę, gyvesnę modeliavimo 
techniką; jis dėstė formas ir fi-i 
gūras taip, kad krintanti šviesa 
mestų šešėlius ant tolimesnių for
mų, kad tuo būdu vaizdas įgautų 
daugiau erdvės, oro, formų ■ 
minkštumo, lankstumo, paslap
tingumo ir mistiškumo. Tai labai 
svarbu kiekvienam meno kūri
niui.

Jis sukūrė gyvą, neramų, aist
ringą, kažko trokštantį, kažkur 
besiveržiantį žmogų. Jis pripildė 
ji tokia vidine jėga, kad, atrodo, 
jo dvasia nebesutelpa jame. Tas 
mažo ūgio žmogelis piešė-škicavo, 
lipdė, modeliavo, liedino juos 
bronzoje, kalė, šlifavo didelius 
marmoro blokus su aistringais j 
pasibučiavimais juose, dailino 
mažas, nepaprastai žavingas mo
terų galvutes, kūrė grubius vyrų 
portretus, užsispyrusius politikus, 
■netvarkingus rašytojus, meninin
kus ir kitus didžios dvasios žmo
nes Taipgi jis daug kalbėjo, 
dėstė, filosofavo apie meną savo 
mokiniams, kurie yra parašę išti
sas knygas, įkvėptas jo pokalbių. 
Jis serbė dvasiniam gyvenimui 
pasišventusius žmones, todėl iš
vedžiojo, kad šventieji, filosofai

DAINOS IR ŽODŽIO VAKARAS LUEBECKE
Lapkričio 20 d. Lietuvos ka 

riuomenės šventės proga minėji
mą-koncertą surengė PLB Lue- 
becko apylinkės valdyba ir Vo
kietijos krašto valdybos įgalioti
nis prie Schleswig-Holstein val
džios Pranas Liegus. Po jo įžan
ginės kalbos įvyko lietuviškos 
dainos ir žodžio vakaras, kurį iš
pildė solistė Janina Liustikaitė, 
aktorius Albinas Gedvilą, pianu 
palydint estei Silvia Lemke. Sol. 
J. Liustikaitė Luebecko lietu
viams. o taipgi ir vietos svetim
taučiams yra jau ne naujokė. Ji 
yra daugumai gerai žinoma dar 
iš 1961 m. koncerto. Taipgi ir šį 
kartą vyriausia programos atlikė
ja buvo sol. J. Liustikaitė. Ji pa
dainavo lietuvių ir kitų autorių 
kūrinių. Aktorius Albinas Gedvi
lą paskaitė lietuviškos poezijos 
kūrinių su puikiu įsijautimu ir

DAIL. SKULPT. DAGYS

ir meno kūrėjai yra augščiausia 
stovį asmenys.

A. Rodin pradėjo garsėti po 
savo 40-tųjų amžiaus metų. Bū
damas ties XIX—XX amžių są
varta tapo reta žvaigžde meno 
pasaulyje; tada jo didesniųjų 
projektų sunkųjį darbą atlikdavo 
jo padėjėjai. Todėl jis sugebėjo, 
meno pasauliui palikti gana daug 
ir nemažų įvairaus pobūdžio dar
bų, nežiūrint, kad skulptūros pa
gaminimas reikalauja daug laiko 
ir nepavargstančios fizinės jėgos. 
Gal žymiausi ir populiariausi jo 
darbai buvo sukurti grupei, va
dinamai

pragaro vartais.
Tie kūriniai turėjo sudaryti por
talą (duris) prie dekoratyvinio 
meno muzėjaus Paryžiuje, ku-! 
riuos jis pradėjo 1880 m. ir nie-j 
kada nepabaigė. Svarbiausia sta-j 
tūla juose yra mintytojas — var-Į 
tų centre. Trys vyrų statulos, va
dinamos šešėliais arba dvasiomis, Į 
stovi ant vartų viršaus (vieno jų 
bronzinė kopija yra prieš Toron
to miesto galeriją), gi daugybė ki
tų reljefinių figūrų, vaizduojan
čių žmogaus nerimą, yra duryse 
ir rėmuose aplink jas.

Šis projektas davė Rodinui 
įkvėpimo sukurti kitiems dar- ■ 
bams, kaip didelei grupei Pasibu
čiavimas, Amžinas pavasaris, Am
žinasis stabas (vyras amžinai sie
kia paliesti dailią moterį) ir ki
tus, kurie iškeliavo į įvairias vie
tas ir jam suteikė pasaulinio kū
rėjo vardą.

Dar minėtina labai svarbi, tra
giška šešių vyrų grupė, vadina
ma Calais miesto piliečiai. Pagali 
padavimą, XIV a. Calais miestas! 
buvo priešų apsuptas. Jo piliečių 
išgelbėjimui keli vadovaujantieji 
asmenys turėjo vienmarškiniai 
išeiti iš miesto ir pasiduoti prie
šui su raktais ir virvėmis ranko
se (suprask— pakorimui). Situa
cija nepaprastai žiauri — Rodin
as tai išnaudojo jų psichologi
niam išgyvenimui pavaizduoti. 
Tik čia ir kitur, kur Rodinas pa
kliūva į draperijas ir drabužius, 
jo didybė supančiojama; jis yra 
meisteris veiduose, rankose ir 
nuogame kūne.

Aišku, niekas negalėjo šituo 
keliu eiti toliau už didįjį Rodiną. 
Tie, kurie skendo jo šešėlyje, po 
šito impresijonizmo pradėjo 
reikštis kaip 

aktorišku savo talentu. Pabaigai 
buvo sugiedotas Lietuvos himnas 
ir menininkai buvo apdovanoti 
gražių gėlių puokštėmis. Šį pa- 
rengimą-koncertą sveikino raštu 
Luebecko miesto prez. G. Gaul ir 
kiti miesto įžymūs valdžios at
stovai. Koncerte dalyvavo Š. Vo
kietijos sričiai estų atstovas R. 
Moos, ukrainiečių, lenkų, Baltų- 
Vokiečių Draugijos atstovai. Sve
čių tarpe buvo ir Š. Vokietijos 
didžiausio dienraščio “Luebecker 
Nachrichten” recenzentas. Iš lie
tuvių, kaip svečiai iš tolimesnių 
vietovių, dalyvavo: kun. P. Gin
čius, kun. V. šarka ir J. Valaitis. 
“Luebecker Nachrichten” dien
raštyje buvo Įdėta recenzija — 
“Litauische Šopranistin sang”, 
kur recenzentas sol. J. Liustikai- 
tę labai gerai Įvertino. Mes, lie
tuviai, kartais to nepastebime ir 
nedavertiname.

kubistai
ir kitokie figūrų (žmogaus ir gy
vulio) defonnuotojai. Čia ir Pi
casso, lyg juokaudamas, bando jė
gas, ir Brancussi, lyg vaikas, dės
to kaladėles, ir Arp, lyg kepėjas, 
riestainius suka; eta ir visa eilė 
kitų vardų, kurie, nors galutinai 
neatsisako figūros, bet ją savotiš
kai perdirba, nepaprastai defor
muoja. Tai slavas Archipenko 
(gyvenantis JAV), pasaulio per
ėjūnas Zadkin (daugiausia Pran
cūzijoje); taip pat — Druskinin
kuose gimęs (gyveno Paryžiuje, 
dabar Niujorke) Lipšicas - Lip
chitz; laimingoji anglė Barbara 
Hepworth, kuri skyles begriauž- 
dama medžio ar kitų medžiagų 
blokuose pasidarė net ir perdaug 
populiari. Čia priklauso ir primi
tyviai bei stilizuotai ekspresyvus 
italas Marino Marini, atmintinas 
savo brutaliais gyvuliais, lyg ark
liais, ir daugybė kitų vardų — 
šaukiančių ir dūstančių, kylančių 
ir smunkančių, kurių kiekvienas 
stengiasi ką nors kitaip padaryti, 
kuo nors kitu

nustebinti pasaulį,
o jei ne jį visą, tai nors savo ap
linką, joje pagarsėti. Jie visi be j 
išimties naudoja šiais laikais me-i 
džiagas bei technikas; jie suka, Į 
lanksto, laužo, kaitina, šveicuoja, 
virina vielas, skardines, gelžga
lius ir tikrą plieną, jungia įvairių 
mašinų ratus, krumplius, ašis bei! 
kitokias jų dalis; kala vamzdžius, 
dūmtraukius, vandentiekius, sta
lų bei kėdžių dalis, sofų kojas 
bei atramas, — žodžiu, viską, ką 
tik kokioje palėpėje ar kokiame 
šiukšlyne suranda, tempia i savo 
dirbtuves, nes tai yra, jei ne jau 
padargas kūrinys, tai bent tinka
ma ir įkvėpimo duodanti medžia
ga šių laikų išradingajam menui' 
kurti.

Iš minėtųjų medžiagų bei jau 
esamu buities daiktų vienokiems 
ar kitokiems dalykams gaminti: 
nereikia

nei išsimokslinimo,
nei talento, nei prityrimo kruopš-Į 
čiam jų apdirbimui, o apie suge-' 
bėjimą nupiešti bei pavaizduoti 
žmogų pas daugumą nėra nei kal
bos. Todėl jie taip smerkia vaiz
duojamąjį mena ir proteguoja 
išradingąjį. Be didelio vargo šie l 
žmonės, jei tik turi drąsos ir 
veržlumo, šiek tiek darbštumo ir 
laimės, dabar gali maišytis (jei 
ne užvaldyti) beveik visose meno 
parodose bei galerijose.

Už šį taip puikiai pavykusį lie
tuviškos dainos ir žodžio vakarą 
reikia padėkoti Schleswig-Hol
stein socialiniu reikalu ministe
rijai, kuri, finansuodama svetim
taučių parengimus bei jų tautinę 
veiklą Š. Vokietijoje, įgalino ir 
lietuvius surengti tokio augšto 
lygio koncertą Luebecke. Taipgi 
reikia padėkoti ir Pr. Liegui, ku
rio pastangomis buvo išrūpintos 
koncertui lėšos ir atlikti visi tech
niškieji pasiruošimo darbai. Nuo
širdžiai dėkojame ir sol. J. Lius- 
tikaitei, A. Gedvilai ir S. Lemke, 
kad jie buvo pilnai pajėgūs duoti 
augšto lygio koncertą Luebecke. 
Pabaigai taipgi dėkojame ir p. 
Stungurių šeimai, kuri nuošir
džiai priėmė mūsų brangius sve- 
žius — koncerto dalyvius.

J. Pyragas

Dailininkas skulptorius Dagys Aš įtariu tave Ąžuolas
ši 30 inčų skulptūra stovėjo prie autoriaus namo Toronte. Lapkri
čio 21 d. kažkas ją pavogė

Sol. Šukytė priimta Metropolitan operon
Iškilioji Kanados lietuvių so

listė Lilija Šukytė, baigusi įsi
pareigojimus Kanados operai, ra
dijui ir televizijai, užsimojo vykti 
Europon ir sutvarkė kelionės do
kumentus. Kadangi buvo likęs i 
dar vienas kvietimas, ryžosi ir į jį Į 
atsiliepti. Praėjusią vasarą ji dai-: 
navo garsiame Stratfordo festiva
lyje grafienės Almavivos rolę 
“Figaro vestuvėse”. Tarp dauge
lio svečių buvo ir Metropolitan 
operos direktoriaus pavaduotojas, 
kuris po spektaklio sol. L. Šuky
tei įteikė raštelį, išreiškianti norą 
ją išgirsti Niujorke. Tad prieš iš- 
skrisdama į Europą, lapkr. mėn. į 
ji nuvyko į Niujorką dalyvauti 
audiencijose į Metropolitan Ope
ra National Co. Iš viso šiose au
diencijose dalyvavo apie 250 dai- Į 
nininkų; į baigmines varžybas; 
Įėjo tik 40, jų tarpe ir sol. Lilija..

Kiek iš jų priimta, dar neaišku, Į 
bet L. Šukytė gavo po 12 dienų] 
pranešimą, kad priimta, o pačią! 
sutartį .teks pasirašyti prieš N. 
Metus. Gavusi pranešimą lapkr. 
29 d., ji išskrido i Niujorką, kur 
tuo tarpu gyvens, šiuo metu ji 
ruošia operų vaidmenis su pačiais 
geriausiais Metropolitan operos

KALĖDŲ DOVANA
ALDONOS STEMPUŽIENĖS PLOKŠTELĖ

22 DAINOS SU STUTTGARTO SIMFONIJOS ORKESTRU 
Dirigentas Darius Lapinskas

Užsakymus su pinigais ar čekiais siųskite
Fine Music Records, 4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121 f

Mono $6.00; Stereo $7.00 • Gaunama ir pas platintojus )
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a hiiirimiJf veikloje
VIENAME LAIŠKE Iš LIETUVOS, 

kuris buvo parašytas ten užgirdąs 
juostoje Čikagos Lietuvių Operos “Ai
dą”, išreikštas ir Kipro Petrausko sa
kinys: esą, jis galįs ramiai mirti, ka
da išeivijos lietuviai turi tokį tenorą, 
kaip Stasys Baras. Lapkričio 19 d. sol. 
St Baras išskrido Vokietijon įdainuo
ti pirmosios savo operų arijų plokš
telės.

KOMPOZ. BR. BUDRIŪNAS, gyve 
nąs Los Angeles, Calif., baigė rašyti 
muziką kantatai “Tėviškės namai”. 
Kantata sukurta pagal Bernardo Braz
džionio žodžius. Ji susidės iš trijų da
lių ir turės beveik 50 psl. Užbaigimo 
proga “Liet. Dienų” žurnalo redakci
nis kolektyvas (Brazdžionis, Tininis, 
J. Andrius) buvo pakviestas pasiklau
syti kaip kantata skamba. Ją pergrojo 
pats kompozitorius ir visi buvę muzi
ka sužavėti. Kantata jau esanti išsiųs
ta į Čikagą spausdinti. Manoma, kad 
ateinančią vasarą įvyksiančios dainų 
šventės repertuaro planuotojai ją 
įtrauks į programą.

PROF. J. PUZINAS savo paskaitoje 
Bostono neolituanų metinėje šventė
je daro įdomų palyginimą Nepr. Ak
to signatarų amžiaus, koks jis buvo 
jiems Aktą pasirašant 1918 m., su nū
dieniais mūsų jaunesniosios kartos 
veikėjais JAV-bėse. Iš Akto signata
ru. esą, tik dr. J. Basanavičius tuo 
metu ėjo 66 metus ir Narutavičius bu
vo įkopęs į 55 metus, o kitų amžius 
svyravo tarp 45 ir 25 metų. Kad būtų 
vaizdžiau, signatarai palyginami su 
žmonėmis, Amerikoj dirbusiais ar te
bedirbančiais. Pvz. Steponas Kairys 
turėjo 41-rius metus, kaip kad Vytau
tas Vardys ar Algirdas Landsbergis: 
dr. Jurgis Šaulys ėjo 38-sius metus, 
panašiai kaip dabar Kostas Ostraus
kas, Valdas Adamkavičius, Rimvydas

mokytojais, džiaugiasi savo dide
liu laimėjimu, tačiau kiek rezer
vuota dėl ilgesnės sutarties pasi
rašymo (jai siūloma 3 m. sutartis). 
“Jeigu sutartis man bus pasiūlyta 
vieniems metams, su malonumu 
ją priimsiu, bet jeigu reikalaus 
Įsipareigoti 3 metams, teks atsisa
kyti, nes turiu būtinai vykti i Eu
ropą” — pabrėžė mūsų retų ga
bumų operos solistė.

Iki ateinančio pavasario sol. L. 
Šukytė gyvens Niujorke, kad ir] 
sutarties nesirašytų, nes ji numa
čiusi paruošti pagrindines roles 
penkiose naujose operose. Beto, 
sausio mėn. turi svarbų koncertą ■ 
Vašingtone vyriausybės ir diplo-|
— Mississippi valstijoje. Ji taipgi |
— Missisipi valstijoje. Ji taipgi' 
dainuos pagrindinę Violetos rolę 
“Traviatoje””, kurią kovo mėn. 
Čikagoje stato Lietuvių opera.

Op. sol. L. Šukytės laimėjimas
— yra visų mūsų laimėjimas, nes 
ji kiekviena galima proga visada 
pabrėžia, kad ji lietuvaitė.

Šia proga linkime jai atkaklios 
ištvermės ir geriausios sėkmės 
kopiant i pasaulinio garso viršū
nes. Sk. St.

Šilbajoris; Mykolas Baržiška dar ne
buvo sulaukęs 35-rių metų, kaip da
bar Vytautas Kavolis. Aleksandras 
Stulginskis buvo bebaigiąs 32-sius, 
panašiai kaip Kęstutis Keblys ar An
tanas Sužiedėlis; Pranas Dovydaitis 
ėjo 31 metus, kaip ir čia Arūnas Liu- 
levičius, Arvydas Barzdukas ir t.t. Jo
kūbas Šernas buvo 29-rių metų, Petras 
Klimas 26-tų ir pats jauniausias Akto 
signataras buvo Kazys Bizauskas, dar 
nesukakęs 25 m. amžiaus.

MUZ. ANTANO NAKO tapybos dar 
bų paroda įvyks Čiurlionio Galeri
joje Čikagoje sausio 8-16 d.

PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS, il
gametis “Lietuvos Atsiminimų” radi
jo lietuviškos valandos direktorius, 
paskirtas naujai įsteigto tarptautinio 
prekybos instituto prie Seton Hall 
universiteto, S. Orange, N.J., pirmuo
ju direktoriumi. Pr. AI.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUN- 

GOS valdybos plenumas įvyko Vilniu
je. Žodį apie lietuviškosios dailės ke- 

i lią tarė valdybos pirm. prof. J. Kuz- 
minskis, apie skulptūrą kalbėjo G. Jo- 
kūbonis. Pranešimus skaitė dailėtyri
ninkai: G. Vaitkūnas — “Tapybos pa
siekimai ir jos tolimesni uždaviniai”, 

j A. Gedminas — “Grafikų kūryba ir 
| gyvenimas”, V. Uloza — “Tarybų Lie- 
i tuvos skulptūra”, S. Pinkus — “Taiko- 
! moji-dekoratyvinė dailė ir jos ryšiai 
! su gyvenimu”. Lietuvos dailininkų ei
lėse šiandien yra apie 400 narių.

V. GUDELIS išrinktas tarptautinės 
komisijos jūrų ir vandenynų krantams 
tirti nariu. Šioje šešių asmenų komi
sijoje jis atstovaus Sov. Sąjungos 
mokslininkams. Šią vasarą jis dalyva
vo tarptautiniame krantų tyrinėtojų 
kongrese JAV ir pateikė du moks
linius darbus, susilaukusius augšto įver 
tinimo. Nuo 1961 m. geografas V. Gu
delis pirmininkauja Varšuvoj sudary-

tai tarptautinei komisijai, tiriančiai 
Baltijos jūrą.

VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI
JA transliavo Sov. Sąjungai ir jos sa
telitams specialią laidą — “Meno 
meistrai operos scenoje”. Programoje 
dalyvavo Vilniaus operos solistai: J. 
Stasiūnas, E. Saulevičiūtė, R. Siparis, 
M. Aleškevičiūtė, V. Daunoras ir ope
ros veteranas A. Kučingis, padainuo
dami rusų, Europos klasikų ir lietu
vių kompozitorių operų arijų. Žiūro
vus su solistais ir Lietuvos operos te
atru supažindino televizijos pranešėja 
G. Birgelytė.

KARDIOLOGŲ DRAUGIJOS PLE
NUMAS, kuriame dalyvavo virš 200 
širdies ligų specialistų, įvyko Kaune. 
Pagrindinius pranešimus padarė mask
vietis prof. P. Lukomskis, sverdlovs- 
kietis prof. B. Kušelevskis, Kauno me
dicinos instituto rektorius prof. Z. 
Januškevičius, kauniečiai docentai — - 
J. Blužas, J. Jankevičiūtė ir kt. Daly
vių dėmesio centre buvo žmogaus šir
dies ir kraujagyslių gydymas naujais 
vaistais. Prof. Z. Januškevičius kalbė
jo apie kraujo krešėjimo tyrimus ir 
ryšium su jais išsivysčiusią naują me
dicinos mokslo kryptį — koagulogiją. 
Su kraujo krešėjimą naikinančiu pre
paratu fibrinolizinu ir jo efektingumu 
supažindino docentas A. Vitkus.

M. K. ČIURLIONIS buvo paminėtas 
Vilniaus pedagoginiame institute. Re
čiau girdimus Čiurlionio kūrinius — 
ciklus op. 15 ir op. 18 atliko vyr. dės
tytojas V. Landsbergis. Čiurlionio 
dainas “Anksti rytą”, “Oi lekia, le
kia”, “Anoj pusėj Nemuno”, “šėriau 
žirgelį”, giesmę “Sanctus” ir kt. minė
jimo dalyviams pateikė instituto pir
mųjų kursų ir choro studijos chorai, 
vadovaujami vyr. dėstytojos B. Ra- 
zauskienės ir docento A. Jozėno.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 
paminėjo 25 m. veiklos sukaktį. Pra
džią jam yra davusi Juozo Miltinio 
dramos studija Darbo Rūmuose Kau
ne, kuri 1940 m. persikėlė į Panevėžį. 
Dramos studijas baigęs Prancūzijoje,
J. Miltinis išsiaugino savąjį aktorių 
kolektyvą. Jo teatre šiandien dirba vi
suotinio pripažinimo susilaukę akto
riai: D. Banionis, B. Babkauskas, S. 
Petronaitis, E. Šulgaitė, A. Masiulis,
K. Vitkus, V. Blėdis, G. Karka, S. 
Kosmauskas, R. Mikalauskaitė, L. Lie
sytė ir kt. Didžiausio pasisekimo yra 
sulaukusi amerikiečių dramaturgo Ą. 
Miller pjesė “Keliaujančio pardavėjo 
mirtis”, kuri repertuare išsilaikė jau 
septynerius metus, Šekspyro “Makbe
tas” panevėžiečiams rodomas trečius 
metus. Teatro direktorium yra akt. 
S. Kosmauskas. Gilius pėdsakus lietu
viškuose filmuose yra palikę šio teat
ro aktoriai: B. Babkauskas, A. Masiu
lis, S. Petronaitis, filmų režisoriai R. 
Vabalas ir G. Karka. Spektaklių reži
sūroje J. Miltiniui į pagalbą atėjo 
akt. V. Blėdis. Tačiau tikrąja šio dra
mos teatro širdimi ir toliau lieka en
tuziazmo ir plačių polėkių neišsenkan
tis šaltinis J. Miltinis. V. Kst.

Artėjančių Kalėdų proga 
atkreipkite dėmesį į populia
riausią knygą, kuri susilaukė 
didžiausio atgarsio spaudoje. 
Tai

DIEVAS SUTEMOSE
Parašyta kun. prof. Stasio Ylos. 
Joje originaliai atskleisti žy
miųjų lietuvių dvasiniai keliai 
bei lūžiai. Kaina su persiunti
mu $3.15. Adresas: "Žiburiai" 
941 Dundas St. W., Toronto 3, 

Ontario

Lietuvos praeiti surado žemėse
PROF. DR. J. PUZIN UI ŠEŠIOS DEŠIMTYS

A. MAŽIULIS
Lietuvos praeitis — tarpsniais

Prof. J. Puzinas suskirstė akmens amžių 
su senais kaulo ir Įvairiais akmens radiniais 
į tris pagrindinius: senąjį (paleolitą), vidurinį 
(mezolitą) ir naująjį (neolitą) akmens amžius, 
bet dėl proistorinių klimato sąlygų (ilgiau nu- 
sitęsusio trečiojo ledyno) juos visus pastumda
mas sąvartos amžių link. Sen. akmens amžiui, 
arba vėlyvajam paleolitui, teko skirti tik Prū
suose rastus kaulo ir rago dirbinius bei Lie
tuvoje surastuosius vad. svidrinės kultūros 
titnaginius radinius, išplitusius tik pietinėje 
Lietuvos dalyje. Pereinamajam, arba viduri
niam akmens amžiui (mezolitui), buvo jau gau
soka dirbinių — įvairūs kaulo jietgaliai ir 
žeberklai bei kiti titnago dirbiniai. Labai gau
sūs buvo jau vėlyvojo, arba naujojo akmens 
amžiaus (neolito), dirbiniai. Beveik visus šiuos 
radinius prof. J. Puzinui teko naujai suskirs
tyti ir daugumą perdatuoti. Toliau skirstymo 
skalė sekė paprastai: žalvario amžius (1800— 
400 pr. Kr.), prieškristinis geležies amžius (400 
—0 pr. Kr.), senasis geležies amžius (0—400 
po Kr.), vidurinis geležies amžius (400—800 
po Kr. ir naujasis geležies amžius (800—1250 
po Kr.) Susipažinęs su Europos proistorės 
skirstymu nevienas gali priekaištauti, kad 
čia prof. J. Puzinas bus visa suprastinęs, pvz. 
išmetė Hallštato, La Tene ir t.t. įprastinius 
skirstymus. Deja, Lietuvos sąlygoms šis nau
jas skirstymas gal buvo žymiai patogesnis ir 
nemažiau tikslus, nes kas tikę P. ir Vakarų 
Europai, vargiai buvo taikytina šiaurės kraš
tams. kur dėl daugelio priežasčių žalvaris ir 
geležis vėlavo, kur radinių amžius tuo metu 
buvo sunkokai datuojamas, kur susidurta su 

gausiais vietos dirbiniais ir t.t. Taigi, pa
brėžtina, kad prof. J. Puzinui priklauso Lie
tuvos proistorės tarpsnių skirstymas bei ra
dinių datavimas, būtent atskirų radinių tipų 
seka ir jų laikas. Gerai menu, kiek vakarų 
praleisdavo prof. J. Puzinas, kol naują kar
tais radini įsprausdavo į laiko seką. Ir ypač 
sunku buvo datuoti nevieną atsitiktinai su
rastą radini, dar neturintį aiškiai datuotų ati
tikmenų. Pvz. 1939 m. parvežiau iš Nemakš
čių apl. vieno išardyto kapinyno keliolika ra
dinių, kurių tarpe buvo eilė pirmą kartą už
tiktų (antkaklės su raktelio skylutės ir kito
mis užkabomis). Prasėdėjome keletą vakarų, 
kol šiems naujukams prof. J. Purinas davė 
vardus ir vietą mūsų proistorės sekoje, prieš 
tai perversdamas Įvairius užrašus ir savo 
‘juoduosius’ sąsiuvinius, kur buvo radinių 
nuotraukos ar piešiniai sutvarkyti pagal ti
pus bei laiką, kur buvo labai smulkiu jo 
raštu surašytos šių tipų radimų vietovės bei 
kur tie radiniai yra, kur apie juos rašyta ir 
t.t. Tai buvo Lietuvos proistorės radimų la
bai kruopšti inventorizacija ir pirmą kartą 
atlikta. Ir kaip vėliaus buvo tikrai džiugu, 
kai nauja medžiaga ši pirminį jo datavimą 
pateisino, kai viename kape buvo surasta tų 
naujųjų ir jau aiškiai datuotų radinių. §is 
trumpas anų dienu prisiminimas puikiausiai 
atskleidžia, kiek giliai prof. J. Purinas Lietu
vos proistorę jau pažinojo.

Dabar Lietuvoje jis neminimas
Deja, šiandien prof. J. Purino vardas Lie

tuvoje numarintas, autoriai cituodami ar 
šiaip minėdami jo straipsnius ar knygas n u- 

t y 1 i jo pavardę. Jo visai nemini nė 
jo paruošto proistoriko Prano Kulikausko 
baigtinai redaguoti “Lietuvos Archeologijos 
Bruožai” 1961*). Proistorės laikotarpiai su
skirstyta pagal 1951 m. Maskvos reikalavi
mus: atsirado su proistorę nieko neturį tarps
niai: gimininės santvarkos irimo laikotarpis 
(I—IV mūsų eros amžius, taigi prof. J. Puzi- 
no duotasis senasis geležies amžius I—IV a. 
po Kr.); klasinės visuomenės formavimosi lai
kotarpis (V—VIII a.), tai buvęs vidurinis ge
ležies amžius (V—VIII a. po Kr.); ankstyvojo 
feodalizmo laikotarpis (IX—XII a.), buvęs 
naujasis geležies amšžius (IX—1250 po Kr.) 
Atidžiai peržiūrėjus maskviniais reikalavimais

*) Būdinga, kad šiame leidinyje A. Tautavičiaus 
parašytoje Lietuvos archeologinių paminklų tyrinė
jimų apžvalga (29 psl.) sumini tik leidinių pavadi
nimus, bet nutyli net antraštes; ne tik autorių J. 
Puriną, bet visai nemini gen. VI. Nagiaus Priš- 
mančių kasinėjimų ir nė paskelbtos medžiagos Se
novės I t.; (Senovės I t mini tik kitam, pvz. 388, 
395, p., bet be straipsnio vardo, be autoriaus); ne
mini taip pat ir Tarvydo pavardės, kai po 1944 iš
spausdintus ir šiaip labai menkus darbelius sužy
mėjo, visur labai iškėlė P. Tarasenkos darbus, nors 
jie mažiau reikšmingi kaip pvz. VI. Nagiaus. Kar
tais nueita tiek toli Maskvos MVD priežiūroje, kad 
net ir paties vyr. red. Pr. Kulikausko rimti prois- 
toriniai darbai nutylėti, k. a. “Emaliuotieji dirbi
niai Lietuvoje”, “žalvario amžiaus pilkapiai Kur- 
maičiuose“, abu paskelbti Vytauto D. Kultūros Mu
zėjaus Metraštyje I t. 1941; buvo ir atspaudai: jie 
nutylėti, nes leidinys buvo baigtas išspausdinti jau 
vokiečių okupacijos metu. Nutylėtų yra ir dau
giau darbų, pvz. Reginos Volkaitės-Kulikauskienės, 
Rimutės Jablonskytės, M. Alseikaitės-Gimbutienės, 
visų trijų baigusių pas prof J. Puziną proistorę 1942 
m. Jų darbai spausdinti vokiečių okupacijos me
tu. šie nutylėjimai — geriausias pavyzdys sovieti
nės mokslo laisvės, net ir taip vad. atoslūgio lai
kotarpyje.

sukirptus Lietuvos proistorės tarpsnius, ma
tyti, kad išliko prof. J. Puzino skirstymas, 
tik užteptas dialektinio marksizmo nesąmo
nių raudonais dažais, nors yra viena ir kita 
pakeitimo smulkmena. Pvz. Lietuvos proisto- 
rė baigiama pagal 1939 m. kritinę pastabą 
XII a., bet ne 1250 m. Jau tada prof. Z. Ivins
kis klausė berods “židinyje” recenzuodamas 
prof. J. Puzino “Naujųjų proistorinių tyrinė
jimų duomenis”, ar tikslu žymėti 1250 m. 
Lietuvos proistorės baigme, kai tuo metu bu
vo jau Lietuvos valstybė, kuri negalėjo būti 
sukurta vienais metais. Tada siūlo prof. Z. 
Ivinskis baigti Lietuvos proistorę XII a., ką 
vėliau pats prof. J. Puzinas ir padarė.

Šioje vietoje kyla klausimas, kodėl mūsų 
proistorę taip vėlai nutęsiama. Mat, tada dar 
neturėjome patogaus termino tam istorijos 
tarpsniui, kurį vokiečiai vadina Friigeschich- 
te, būtent, kai dar rašytinių šaltinių tiek ma
ža, kad pati istorija rašoma daugiau kasinė
jimais remiantis, bet jau nėra tikroji proisto- 
rė (Vorgeschichte). Nesurasdamas lietuviš
kojo šiam tarpsniui žodžio, prof. J. Purinas ir 
nutempė proistorę iki 1250 m., apvalindamas 
ir pačią baigmės datą, nors iš pa&kaitų kiek 
anksčiau žinojome, kad nuo IX a. yra tikriau 
jau toji ‘ankstyvoji istorija’, arba paistorė.

Lietuvoje išliko ir prof. J. Puzino datavi
mas bei jo pagrindai. Naujai baigę Lietuvos 
proistorikai tebeeina pramintu keliu, nors 
yra rasta nauių, anksčiau nežinotų dirbinių 
tipų, kuriuos Pr. Kulikauskas yra datavęs pa
gal gretiminius radinius, atrodo, dažnai pa
sinaudodamas ir prof. J. Puzino likusiomis 
pastabomis...

Prof. J. Puzino įvestos naujovės
Pradėdamas tvarkyti Vytauto D. Kultūros 

Muzėjaus (dabar vad. Kauno Valstybiniu Is
torijos Muzėjumi — KVIM) proistorės skyrių, 
nasiskolines būdingu radinių iš Šiaulių, Kė
dainių, Panevėžio ir kt. muziejų, prof. J. Puri

nas sutvarkė nauju būdu ir griežtai amžių se
ką, visai atmesdamas smulkių kolekcijų prin
cipą, kuris dar daug kur ir šiandien tebegy
vas muzėjuose, kur pvz. šalia meno paveikslo 
patupdytas akmens kirvukas, Polinezijos kil
ties šiandieninė kaištė ir t.t. Prof. J. Purinas 
čia buvo radikalus, nenusileido kolekcininkų 
užgaidoms ir radinius tvarkė pagal laiko se
ką, kartais juos sutelkdamas ir atskiromis 
vietovėmis, kapais. Ši linkmė buvo nauja ne 
tik mums, bet ir daugeliui Europos muzėjų. 
Antra, tokiu būdu sutvarkytas proistorės sky
rius pilnai tiko ir mokymo reikalams.

Nemažiau naujovių Įvedė jis ir kasinėji
mams. Man teko jau susidurti su jo įgyven
dinta kasinėjimų tvarka, su labai tiksliu ra
dinio vietos (kape) aprašymu, su visų smulk
menų žymėjimu. Nebeprimenu šiandien tiks
liai, ar kriautinio kapo atbaigiamajam paruo
šimui pats prof. J. Puzinas, ar Pranas Bale- 
niūnas pirmą kartą panaudojo vandens 
švirkštą, kuris buvo sėkminga naujovė ne 
tik mūsų proistorės tyrinėjimams, bet per
imtas ir kaimynų, švirkštas Įgalino neišardy
ti moterų kapuose smulkių karoliukų vėri
nio, jų eilės ir leido mums IV—VI a. po Kr. 
kapuose surinkti pirmą kartą taip gausius ka
roliukus ir jų vėrinio eilę bei visokius pra- 
švaistus. Taip pat prof. Puzinui pavyko tiks
liai nustatyti skobtinius karstus, o arklių ka
puose priėjo išvados, kad jie buvo laidojami 
gyvi, šis nustatymas Įdomus ir religijos is
torikui, nes leidžia manyti, kad tai ne tiek 
Įkapės, kiek auka.

Tain pat prof. J. Puzinui priklauso ir mū
sų proistorės terminijos sutvarkymas, kurią 
jis nustatė pasitardamas su prof. A, Saliu. Jo 
sudarytoji proistorės terminija buvo tikrai 
pavykusi. Įdomu, kad ja po 1938 m. ėmė sek
ti ir latviai. Pvz. jie Įsivedė “iemauts cirvis” 
vietoje vokiškos darybos “tūle cirvis” ir pn. 
Tai pastebėjau vieną kartą dar 1939 m. skai
tydamas jų “Senatne un Maksla” žurnalą. B.d.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOK,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

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

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai 6% %, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.900 metinių pajamų.

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
LIETUVIAI NUGALĖJO SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Lapkričio mėn. Kaune Lietuvos 
sportininkai pasiekė neeilinę sportinę 
pergalę įveikdami Sov. Sąjungos ran
kinio rinktinę 25:24. Sov. S-gos rink
tinė, prieš vykdama į pasaulio ranki
nio pirmenybes Švedijoj, buvo susto
jusi Kaune jėgų išbandyti. Nors nie
kas nesitikėjo lietuvių pergalės, ta
čiau lietuviai jau senokai visiems ži
nomi kaip geri mažojo rankinio žaidė
jai. K. Lekeckas, A. Macežinskas, V. 
Eizitavičius, A. Samuolis, A. Kensta- 
vičius, P. Kisielius, P. Petrėnas, paly
dimi triukšmingų žiūrovų džiūgavimų, 
įrodė, kad verti pasirodyti pasaulinė
je sporto arenoje ir savo tautos vardu. 
Pradžioj rungtynės buvo atsargios, bet 
vėliau jos tapo labai greitos ir per
mainingos. Nė viena pusė nebuvo to
liau atsiplėšusi kaip per 2 taškus. 50 
sek. prieš pabaigą rusai vedė 24:23, 
bet gavo baudą, kurią A. Kenstavičius 
pavertė įvarčiu ir pasiekė lygiąsias 
24:24. Po to tuoj pat prie priešo var
tų atskubėjo Vilius Eizitavičius, kurio 
net žiūrovai nespėjo pamatyti, ir gavęs 
kamuolį pasiekė pergalės įvartį. V. 
Eizitavičius yra Sov. S-gos rankinio 
rinktinės kandidatas ir Šiose rungty
nėse buvo nesulaikomas. Mums tai, be 
abejonės, malonus įvykis. Bet dar ma
lonesnis jis buvo pavergtiems lietu
viams. Vietinė spauda, aprašydama tą 
įvykį, sako: “... sunku apsakyti kas 
dėjosi žiūrovų tarpe. Džiaugsmui ne
buvo ribų ... Kamuolys nedelsiant at-
sidūrė jo rankose ir... Tikrai atrodė, mai. A. S.

kad halės lubos neišlaikys.”

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai pasiekė pirmą laimė

jimą įveikdami Greyhounds 66:42. Žai
dė: Motuzas 2, Grigaitis 9, Grigas 2, 
Butvydas 6, Klimas 29, Kiškis, Eiži- 
nas 15, J. Juozaitis 3, Mikelėnas, šį 
antradienį 7.30 v. Parkdale m-kloj vy
rai žaidė su Hawks.

Berniukai 16 m. po permainingos 
kovos įveikė Aušrą 39:33. Pirmadienį 
7.30 v. Givins m-kloj e vytiečiai vėl 
žais su Aušra, komanda turi du laimė
jimus.

Berniukai 14 m. augšta abipuse pa
sekme įveikė St. Christopher 56:35. 
šį penktadienį 7 v. Ryerson m-kloje 
vytiečiai žais su Aušra. Komanda irgi 
turi 2 laimėjimus.

V. Nešukaitytė vyrauja Kanados 
stalo tenise. .Violeta atstovavo Kana
dai komandinėse moterų stalo teniso 
pirmenybėse, kurios įvyko Detroite, 
čia komanda laimėjo I vietą. V. Ne
šukaitytė iš 9 žaistų rungtynių laimė
jo 7. Ji taip pat pastaruoju laiku da
lyvavo trijose pirmenybėse, kuriose 
laimėjo šias pirmas vietas: Toronto 
TTC pirmenybėse — moterų, mergai
čių ir mišrų dv.; Harmonie — moterų, 
mergaičių, moterų dv. ir mišrų dv.; 
Westend Y — moterų, mergaičių, mo
terų dv. ir mišrų dv. Tai neeiliniai 
jaunosios stalo tenisininkės laimėji-

--alfa RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn^ 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI Įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) 
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 

1965 m. liepos mėn. 31 d. KAPITALAS — S 1,737,056

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4^0-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4 JO - 8
Sošt.9-12
Sekm. 9 JO -1

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, gražių plytų, atskiras, 8 dide
li kambariai per du augštus, alyva-vandeniu apšildomas; garažas, priva
tus ir platus įvažiavimas. Namą užimti galima tik kovo 30 d. Prašoma 
kaina $29.500. Liks viena atvira skola balansui 15 metų. Gera vieta, gra
žus, nereikia jokio remonto.
ROYAL YORK — QUEENSWAY, $20.000 įmokėti, 7 metų senumo, mūro, 
atskiras, aštuonių butų, po 2 miegamuosius; pastatas — apartamentas; 
už vieną butą gauna $120; prašoma kaina $75.000; prie gero susisiekimo 
ir apsipirkimo; nėra tuščių butų.
SHAVER — BURNHAMTHORPE, $3.500 įmokėti, mūro, gražių plytų, at
skiras 6 kambarių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo 
$29.900.
EGLINTON — DUFFERIN, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 butų pa
statas, 8 metų senumo, prašoma už butą $8.500.

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

TORONTO
Lietuvių studentų žinios

Norite prailginti atostogas? MonV 
realio studentai rengia žiemos slidi
nėjimo stovyklą. Bus gera proga ko
jas palaužyti, su draugais (ir prie
šais) vėl susitikti. Registruotis pas 
G. Skrinską, LE 2-2021. Laukiam 
visų.

Svarbus pranešimas. Sausio 15 d. 
Toronte įvyks Kanados studentų su
važiavimas. Diskusijos tema: “Ar 
steigti Kanados Lietuvių Studentų Są
jungą?” Laukiam visų studentų.

Jauniems talentams ugdyti M. Hun
ter Toronte Lothian Mews prieš tre
jus metus yra įsteigusi meno galeri
ją, kurioje savo darbus išstato net ir 
gabesnieji gimnazijų mokiniai. Jų tar
pe yra ir R. Astrauskas, 19 m. amžiaus 
Humberside Collegiate 12 skyr. mo
kinys. Jis dalyvavo pirmojoj parodoj.

Toronto universiteto odontologijos

fakulteto paskutinių metų studentai 
rengia kasmet savo kurso meninius 
pasirodymus. Šiemet jie vyko North 
College patalpose tris dienas — gruo
džio 9, 10, 11. Visų tikslas buvo su
kelti juoko kartais nesiskaitant su 
principais. Iš lietuvių studentų R. 
Karka akomponavo visiems solistams 
ir chorui, Dalia Andriulionytė vaidino.

(Kandija duoda stipendijas studen
tams, norintiems gilinti studijas Olan
dijos universitetuose. 1966-67 m. nu
matytos 5 metinės stipendijos (gra
duate scholarships) po $1.210. Kelio
nės išlaidos iš Olandijos Kanadon ap
mokamos paties studento. Prašymus 
stipendijai gauti galima siųsti: Direc
tor of awards, Canadian Universities 
Foundation, 75 Albert St., Ottawa, 
Ont. Ten pat gaunamas informacinis 
leidinys “Study in Holland”.

Lietuvių skautų veikla
Vyr. skaučių Vaidilutės draugovės 

nauja draugininke sutiko būti vyr. sk. 
Jūratė Batūraitė. Linkime jai naujose 
pareigose sėkmės!

Bendras Kūčias ruošia skautės gruo
džio 18 d., šeštadienį, su kalėdinėm 
giesmėm, deklamacijom ir visais lie
tuviškais papročiais. Pakviesti daly
vauti dvasios vadovai ir skautininkės.

Dainos draugovė gruodžio 11 d. su
sirinko pas ps. D. Skrinskaitę pasimo
kyti kalėdinių giesmių. Sesė Dalia ge
rai visas “pakankino”, bet ir atpildas 
už gražų giedojimą buvo neblogas:

skanūs sumuštiniai, pyragai, ledai... 
Ačiū sesei Daliai.

Praeitą sekmadienį įvyko Šatrijos 
ir Rambyno tuntų vadijų sueiga Kalė
dų eglutės galutiniam aptarimui, kuri 
įvyks Prisikėlimo par. salėje sausio 
2 d., 4 v. p.p. Pasiruošimas vyksta di
dele sparta. Paukštytės rengia lietu
viškas Kalėdas ir ritminės mankštos 
pasirodymą. Jūros skautai ir skautės 
— Cezario sapną. Skautai ir vilkiukai 
suvaidins “Meškiuką Rudnosiuką”, o 
skautės pasirodys su giesmių ir dekla
macijų pyne.

PADĖKA
Mirus mano vyrui Jonui Bielošauskui, liūdesio valandoje patyriau 

daug nuoširdumo ir bičiuliškumo. Dėkoju visiems aukojusiems šv. 
Mišias už velionį, prisiuntusiems gėlių, lankiusiems laidojimo namuo
se, pareiškusiems užuojautas ir palydėjusiems į amžinojo poilsio 
vietą.

Ypatingą padėką reiškiu gerb. T. Placidui, O.F.M., T. Tarcizijui, 
O.F.M., ir T. Kornelijui, O.F.M., už atlaikytas šv. Mišias ir suteik
tus paskutinius patarnavimus; Andriui Chvedukui už giedojimą solo 
šv. Mišių metu. Dėkoju šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui už atlaikytas šv. Mišias už velionį, pareikštą užuojautą ir 
nuoširdžius patarimus. Ačiū p. J. Čaplikienei už buvimą kartu su 
manimi sunkiose dienose ir taip daug padėjusiai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems ir už viską —
Nuliūdusi žmona

Vietoj kalėdinių sveikinimų St. 
ir inž. V. Liuimos ir A. K. Rusi
nai užsakė dvi “TŽ” ir dvi “Mo
ters” metines prenumeratas tau
tiečiams Vokietijoje.

“Stamps”, filatelistų savaitraš
tyje, 1965 m. gruodžio 4 d. laidoj 
yra straipsnis “Latvian Writers 
Who Awakened a Nation”. Jo au
torius — Arnold Engel. Prieš ke
letą savaičių tame savaitraštyje 
buvo irgi rašyta apie latvius, o 
lietuviai filatelistai tik paminėti. 
Būtų gera, kad lietuviai filatelis
tai atkreiptų į tai dėmesį ir pasi
naudotų žurnalo skiltimis Lietu
vos garsinimui. Minėtas savaitraš
tis leidžiamas Niujorke — 153 
Waverly Place, New York, N.Y. 
10014, USA. Metinė prenumera
ta Kanadoje $4.40.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Antradienį, 

8.30 v.v., Deer Park m-kloje moterų 
komanda žais su Louis Roy; trečiad., 
7 v.v., pas mus berniukų MB koman
da — su USH; penktad., 7 v.v., Ryer
son m-loje (Bathurst ir Dundas) ber
niukų B komanda — su vyčio B; šeš- 
tad., 1 v. p.p., Oakwood Collegiate pa
talpose mergaičių MM komnada — su 
St. Leos: sekmad., 12.30 v., mūsų salė
je vyrai — su Andys.

Pr. savaitės rungtynių rezultatai. 
TLB lygoje mergaičių Sr. komanda 
nugalėjo Yonge Oats 73:16; žaidė: J. 
Klimaitė 14, R. Bilkytė 6, B. Starku- 
tytė 17, M. Romanovaitė 4, N. Kėkš- 
taitė 12, J. Simonaitytė 17, V. Beržins- 
kaitė 2. Church lygoje berniukų B ko
manda nugalėjo Woodgreen 71:3. Žai
dė: K. Tamošiūnas 8, G. Rautinš 20, 
K. Simonaitis 14, V. Ardavičius 8, P. 
Adomaitis 4, E. Girdauskas 8, P. Raš
kauskas 5, E. Bekeris 2. Berniukų M 
komanda pralaimėjo Vyčio M 34:39. 
Draugiškose rungtynėse vyrai nugalė
jo latvių Y Sr. 109:69; žaidė: A. Šle
kys 26, R. Burdulis 16, A. Klimas 20, 
Eižinas 2, M. Barškėtis 28, G. Strumi
la 7 ir L. Meškauskas 11.

International 
Driving School

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis į 

ir Volkswagenois.

Seselių suruošta Kalėdų eglu
tė praėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Jaunosios ateitininkės suvai
dino vaizdeli, parodydamos kaip 
Marija kalba Į vaikučių sąžines. 
Mažieji darželio auklėtiniai pa
šoko tris ratukus ir snaigių šoki, 
šv. Mikalojus, atėjęs su dovanė
lėm, apsidžiaugė radęs salėje 
tiek daug vaikučių; sakėsi tik, 
kad jam buvę liūdna, nes negir
dėjęs nei vieno vaiko kalbant 
lietuviškai. Tačiau pirmose dvie
jose eilėse, kur sėdėjo darželio 
auklėtiniai, girdėjosi tik lietu
vių kalba. Seselės Įvykdė “ne
įvykdomą” dalyką — išmokė vai
kus tarp savęs kalbėti lietuviš
kai. Po programos vaikučiai sa
lėje pažaidė ir pašoko. Iš pra
džių nedrąsiai, bet paskui taip 
Įsilinksmino, kad sunku buvo 
namo išprašyti. Visi išsiskirstėm 
geroj nuotaikoj. Vaikučiai džiaug
damiesi gražiais šokiais ir sal
dainiais, o suaugusieji — maty
dami, kad mūsų prieauglis ne
mažėja, tebešoka, tebežaidžia lie
tuviškus žaidimus ir jau nuo 
mažens Įauga i mūsų bendruome
nę. ' ' B. M.

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, gruodžio 19 d., įvyksta 

šie susirinkimai:
Jaunučių berniukų — 2.30 v. Prisi

kėlimo muzikos studijoje;
Jaunesniųjų berniukų — 2.30 v. 

Liet. Vaikų Namuose;
Vyr. moksleivių bendras susirinki

mas — 7 v. Liet. Vaikų Namuose.
Nario mokestis yra privalomas vi

siems ateitininkams. Visi prašomi pa
sistengti jį sumokėti iki Kalėdų. Jau
nučiai ir jaunesnieji berniukai ir mer
gaitės moka po 50 et, vyr. mokslei
viai — $1.

Studentų ateitininkų žiemos stovyk
la-kursai rengiami Kalėdų atostogų 
metu (tarp Kalėdų ir N. Metų). Vie
ta — Round-Up Lake, Ohio, netoli 
Klevelando ir Ohio “turnpike”. Ten 
pat gruodžio 28 ir 29 d. vyksta Lie
tuvių Studentų Sąjungos organizuo
jamas metinis jaunimo stovyklų va
dovų - rengėjų pasitarimas.

M. K. Čiurlionio vakaras — šį penk
tadienį, gruodžio 17 d., 8 v.v., Prisikė
limo muz. studijoj. Plačiau žiūr. bend
rojoj kronikoj.

Jaunesniųjų moksleivių Gintarių ir 
Vaidilučių bei jaunučių ateitininkių 
mergaičių prieškalėdinis susirinkimas 
— šį sekmadienį, gruodžio 19 d., 2.30 
v. p.p., LV Namuose

Vaidilučių ir Gintarių specialus su
sirinkimas — ketvirtadienį, gruodžio 
23 d., 11 v. ryto, Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Susirinkimą praves stud. 
Živilė šlekytė.

Visų būrelių nariai, atvykstą į susi
rinkimus šį sekmadieni, prašomi at
nešti pagal išgales maisto dėžutėse 
arba paaukoti pinigais, kad būtų gali
ma pasidalinti Kalėdų dovanomis su 
labiau nepasiturinčiais.

Lietuviški ženkleliai. — Prieš 
šventes Kanados ir JAV Įvairios 
šalpos organizacijos išleidžia 
ženklelius. Neseniai pasirodė me
niškai paruoštas lietuviškas ženk
liukas, klijuotinas ant kalėdinių 
bei kitų sveikinimų laiškų greta 
pašto ženklo, ženkliukas spaus
dintas dviem spalvom. Centre 
matomas susimąstęs Rūpintojėlis, 
fone Lietuvos bažnyčių bokštai. 
Virš Rūpintojėlio galvos — sau
lė ir Įrašas: “Saleziečių gimnazi
ja — jaunimo šviesa Lietuvai”, 
ženkliukai gaunami saleziečių 
gimnazijoj: Istituto Salesiano Li- 
tuano, Castelnuovo Don Bosco, 
(Asti), Italia, ir pas nuolatinius 
šios gimnazijos rėmėjus Kanado
je bei kituose kraštuose, ženkliu
kai duodami visiems, kurie ski
ria kokią nors auką saleziečių 
gimnazijai. V. Matis

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽLAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
variu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

VIKING IMPORTS
Sandėlio kainomis jūs gausite estų krautuvėje:

• Lėkščių su priedais rinkinys 8 žmonių pietums $26.95
• Puikūs kristalai ir porcelanas iš Vokietijos ir Čekoslovakijos.
• Įvairios naujausios mados skandinaviškos lempos.
• Didelis pasirinkimas sidabrinių papuošalų, odos išdirbinių ir 

kitko, importuotų tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.
1022 BLOOR STREET West • Toronto • Tel. LE 5-9152

REALTORS
2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255

P. L. SERGAUTIS
GRENADIER HEIGHTS — liuksu

sinis 8 nepaprastai didelių kam
barių namas, didžiulis kiemas, 
medžiai, privatus įvažiavimas, 
dvigubas garažas. Profesionaliai 
užbaigtas rūsys su didžiuliu pobū
vių kambariu. Šios nuosavybės 
vertė yra daug didesnė, negu jos 
prašomoji kaina, būtent, tik S 
33.500.

TRIPLEKSAS. BABY PT. - JANE -
$8.000 įmokėti; du 5-ių kambarių 
butai ir vienas 4-ių kambarių bu
tas. Labai geros pajamos, 6% 
mortgičius; 8 metų senumo, gel
tonos plytos; arti parkas, mokyk
los ir krautuvės; privatus įvažia-

vimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, Swansea 

rajone, $19.800—pilna kaina, ar
ti Bloor gatvės, atskiras namas 
su įvažiavimu ir garažu; 6 kamba
riai, didelis sklypas, naujai įves
tas alyvos šildymas.

PARLIAMENT ir CARLTON rajo
ne apartamentinis namas, pilna 
kaina $75.000, — $13.000 metinių 
pajamų; pakankamai vietos auto
mobiliams; didelis sklypas, viskas 
išnuomota.

FANE — DUNDAS — $6.000 įmo-
kėti, 6 kambarių, mūrinis, atski
ras namas; moderni virtuvė, dvi
gubas garažas, arti katalikų mo
kyklos ir susisiekimo.

Mes turime daug klientų, atvažiavusių iš kitų miestų ir norinčių greit 
nusipirkti namus. Jei Jūs norėtumėte greit ir už gerą kainą parduoti 

savo nuosavybes, prašome skambinti:
Mr. P. L. SERGAUTIS RO 2-8255 arba 766-6267

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite I 
Montreal!. Txwidona. Windsora. Hamil
toną. North Rav. Sndburi ir kitur.

Ml DFWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
JANE - ANNETTE, atskiras 6 kmb. 

mūrinis vienaaugštis, graži 
moderni virtuvė, naujas šil
dymas, garažas; pilna kaina 
$18.900.

RUNNYMEDE - BLOOR, $5.000 
įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras, mūrinis 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena 
skola balansui.

HIGH PARK - RONCESVALLES, 
apie $6.000 įmokėti, 12 kam
barių atskiras namas, 4 prau
syklos, dvigubas garažas su 
geru įvažiavimu.

KINGSWAY, $5.000 įmokėti, pui
kus 6 kambarių vienaaugštis, 
2 užbaigti garažai, kambariai 
rūsyje su ekstra prausykla, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, arti visko.

BLLOR - KENNEDY, apie $8.000 
įmokėti, 9 kambariai per du 
augštus atskiras namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
puiki vieta.

HIGH PARK, apie $15.000 įmokė
ti, 17 kambarių, tripleksas, 
maždaug 8 metų senumo, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražai

SOUTH KINGSWAY rajone, 
$12.000 įmokėti gražus atski
ras liuksusinis 12 kambarių 
dupleksas su 4 kambarių bu
tu rūsyje, 4 prausyklos, vos 
keletos metų senumo.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE

RETA PROGA I
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5¥4% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt. $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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.

ŪKIS SU ĮRENGIMAIS
$12.500 pilna kaina, netoli Hamiltono, su mažu įmokėjimu, geri trobesiai, 

sodas.
VIENAAUGŠTIS (BUNGALOW)
$17.500 pilna kaina, 5 kambariai su prijungtu garažu, Queensway rajone, 

įmokėti apie $5.000. .
VIENAAUGŠTIS ____
$24.900 6 dideli kambariai, arti Bloor gatvės ir susisiekimo pilnai užbaig

tas rūsys, vandeniu - alyva apšildomas, atskiras valgomasis kambarys, 
didelis sklypas, prijungtas garažas.

11 BUTŲ APARTAMENTAS
$78.000 pilna kaina, po vieną ir 2 miegamuosius, įrengtas, geros pajamos 

ir geroj vietoj, įmokėti apie $15.000.
Dėl teisesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
> Atliekam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI —
, r »t S) ir- TAISYMAS — MONOGRAMOS 

Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

964% BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Ehidžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

DUNDAS-DUFFERIN $2.500 įmo
kėti; gerų plytų 6 kamb. (visi ne
praeinami), 2 modernios virtu
vės; 2 prausyklos; nauja šildymo 
krosnis.

PARKDALE 10 KAMB. NAMAS
$3.000 įmokėti; gerų plytų; šiltu 
vandeniu apšildomas; 2 virtuvės, 
2 prausyklos; pobūvio kamb. pra
šo tik $15.900

$2.700 PAJAMŲ, prašo $21.800. 1
$4.000 įmokėti; mūrinis; krautu
vė su 2 apartamentais, nauja šil
dymo sistema (vandeniu); naujas 
stogas; nauja elektros sistema ir 
visas vamzdžių įrengimas (plum
bing).

> Namų telefoną*: BE. 3-5996
BAYVIEW-SHEPARD. $5.000 įmo

kėti; mūro, atskiras, 6 dideli 
kamb.; 2 prausyklos, prijungtas 
garažas; 8 metų senumo; pobū
vio kambarys.

DUNDAS • DOVERCOURT. $2.500 
įmokėti, 6 kamb. ir uždara ve
randa; 2 modem, virtuvės, nauja 
krosnis, garažas, prašo $13.900; 
bus tik vienas mortgičius.

BLOOR - RUNNYMEDE. $23.900 
visa kaina, atskiras, gero mūro, 6 
dideli kamb., labai moderni ma- 
hogony virtuvė, aliejiniais da
žais išdažyti visi kambariai; pla
tus įvažiavimas; garažas, arti prie 
Bloor.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių (vai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičhj.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAPDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ A 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYT 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY- 
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA Namų tel.: 277-0814 <13 METŲ PATIRTIS)

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

Geriausia ir vertingiausia 
jūsų degtinė

Tradicinė FIVE STAR BRANDY yra 
nepaprastos kokybės, neturinti sau 
lygios skoniu ir švelnumu, parduoda
ma prieinama kaina. Garsioji Paari 
importuota degtinė yra ilgai laiko

ma ąžuolo statinėse, kad būtų ska
nesnė, nors nuostabiai žema jos kai
na Meka ta pati. Be abejonės, tai 
puikiausios kokybės degtinė Ka
nadoje.

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

Vo a A ė KI A C tisais kelionių reikalais, visame pašau*
• DA.GIilN.A5 lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 

535 - 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

ĮVAIRĖIS SIUNTINIAI IR DOVANOS Įi

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

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

foto aparatai ir ii.

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17 % svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
» Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

Tėvas ir sūnus
Mark Twain pasakojo: — Kai 

buvau 14 metų, mano tėvas man 
atrodė visiškas ignorantas; kai 
man suėjo 21 metai, labai nuste
bau, kad mano tėvas tiek daug 
per septynerius metus išmoko — 
visi žodŽai, posakiai ir patarimai 
buvo išmintingiausi...

Sveikata ir reklama
Viena tabako bendrovė JAV-se 

išsiuntinėjo savo tarnautojus po 
kraštą, jieškodami žmogaus, kuris 
būtų senas, daug rūkąs ir... svei
kas. Pagaliau buvo surastas 94 m. 
seniokas, eurūkąs 4 dėžutes ciga
rečių į dieną, rūkyti pradėjęs 
nuo 12 m. amžiaus ir dar gana 
sveikai atrodąs.

— Mes filmuojame tam tikrus 
pasirodymus per televiziją, kaip 
reklamą mūsų gaminių, — tarė li
ves atstovas tam seniui. — Jeigu 
jūs leistumėt save parodyt televi
zijoj ir papasakotumėt istoriją 
apie savo rūkymą ir ilgą amžių, 
bendrovė jums sumokėtų $1.000.

— Okey. Kada jūs norėtumėte 
mane turėti televizijoj? — pa
klausė senis.

— Galėtumėt būti televizijos 
stoty rytoj devyniomis?..

— Nope, too early... Aš nenu
stoju kosėjęs maždaug iki po
piet... — paaiškino senis.

Perspėjimas
Toronte, centrinėje finansų 

ištaigoje, ant visų durų iškabinė
ti tokie skelbimėliai: “Prašome 
uždarinėti duris, nes mūsų patal
pos apšildomos jūsų pinigais.”

Gaisrininko įspėjimas
Gaisrai — žmonijos didelė ne

laimė, bet jie dažnai atsitinka. 
Vienas gaisrininkas, galvodamas 
apie gaisrų sumažinimą, sugalvo
jo toki skelbimą: “Nerūkykite lo
voje, nes pelenai, kurie po gais
ro bus surenkami, gali būti jūsų 
pačių!”

Paslaptis
— Klausyk, kaip tu drįsti pava

dinti mane kvailiu? Ir dargi vie
šai!

— Labai atsiprašau, nežinojau, 
kad šį dalyką tu laikai paslapty.

Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI
^30^ arba 

400 - 0040 RO 6 - 0811

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W. A. LENCKI,
B.A., L.LJB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24188

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

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

Savininkai A. ir Š. KALCZA

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. tel. 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Servtce - dm*™

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. ąstenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

1DUFFERIN RADIO and TVR SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1 1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

I NEPAMIRŠKITE, prieš važinėdami Į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
I pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
I su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i
I RIa«» A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-iDloor Aurorite (jara90 das ir couego. TeL 5311305

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ 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 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nno 10 vai. Iki 1 vai. 30 mts- kiekvieną 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL Iki 1 vaL, vakare 
ano 4 vaL 30 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

MCGUINNESS
DIDELĖ PUIKIŲ KANADIŠKŲ 

GĖRALŲ GRUPĖ

— gaivinantis kokteilis 
su jūsų mėgiamu mišiniu

— pagamintas iš Niagaros 
sultingų raudonųjų vyšnių.

KALĖDŲ METU tikrai geras skonis 
reikalauja McGuinnes. Tai vienintelė 100% 
kanadiška degtinės gamykla!
McGuinnes — puikių alkoholinių gėralų gamintoja

MCGUINNESS
DISTILLERS LIMITED

MIMICO, ONTARIO

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

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 • 6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 

jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

Pajieškojimai
Jieško: Grigaičių — Jurgio, Prano, 

Petro, Juozo ir Onos Kugrienės-Gri- 
gaičiūtės. Anksčiau gyveno: 2351 Rur- 
sell St., Detroit, Mich., USA. Žinantie
ji prašomi atsiliepti šiuo adresu: V. 
Sibulis-Cibulskas, 216 Dovercourt Rd., 
Toronto 3, Ont.

Kanados ūkininkų pajamos
1965 m. sieks netoli $4 bil., o
1966 m. perspektyvos dar ge
resnės. Kviečių eksportas la
biausiai prisidėjo prie ūkininkų 
gerovės.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trukumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiemra varymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
Iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nno

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai ryto iki 6 v.v.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

dėjimas iš Howard Park Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v. 
įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

d. si u d. i i
N AM V,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudi

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo volondos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas SO. 6-1372
I ■ ii ■ ■■■■!

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Wn Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St)

i: BATHURST :

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

'i (Kampas Bloor ir Bathurst)

? Tel. 534-8814

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633 -1167

.o Įstaiga

24 vaL pat RO 94411 
Darbo vaL RO Mill 
Namų RO 6-7132

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJ4.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS
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V TORONTO
$v. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Šiais metais Kalėdų pamal
dos pirmą kartą įvyks gimtąja 
lietuvių kalba. Palaikykime kalė
dines tradicijas: tradicinio Kūčių 
stalo paruošimą, pasikviečiant as
menis, kurie galbūt neturi progos 
turėti Kūčių. Jaustame pareigą 
dalyvauti Bernelių Mišiose vidur
naktyje ir pirmąją Kalėdų dieną.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos šį sekmadienį po visų pamal
dų parapijos salėje.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai — Indian Grove ir Indian 
Road, o taip pat baigiamos aplan
kyti praėjusią savaitę nesuskub
tos aplankyti šeimos.

— Prašoma pranešti klebonijai 
sergančius ligonis, o taip pat j 
vargą patekusias šeimas; švenčių 
proga norima jas aplankyti.

— N. Metų sutikimą šv. Jono 
Kr. par. salėje rengia lietuvių! 
jaunimo sporto klubas “Vytis”. 
Bilietų galima gauti klebonijoje.

— Šį penktadieni, 8 v.r., Mi
šios už a.a. Petrą Jurkštą; šešta
dienį, 9 v .r., a.a. Tado Normanto! 
mirties metinės.

Toronto lietuvių Caritas šį sek- Į 
madienį šv. Jono Kr. bažnyčioje 
rinks aukas kalėdinei šalpai. Dr. 
A. Valadka su ponia vietoje kalė
dinių sveikinimų Caritas šalpai 
paaukojo $30.

A.a. Morta Vingevičienė, 46! 
m., po ilgos ir sunkios ligos mi-j 
rė gruodžio 7 d. Velionė kuri lai-! 
ką gydėsi Šv. Mykolo, o vėliau' 
Šv. Juozapo ligoninėse. Vėliau ji! 
buvo rūpestingai slaugoma na-■ 
muose. Velionė yra slovake, bet’ 
gana gerai mokėjo lietuviškai ir! 
dalyvavo lietuvių gyvenime ir, 
stengėsi kitiems padėti. P. Vinge- Į 
vičiai pirmieji pasisiūlė priimti 
neseniai iš Vokietijos atvykusią 
J. Gailiaus šeimą. Velionė palai
dota iš Prisikėlimo par. bažnyčios 
lietuvių kapinėse, dalyvaujant: 
gausiam būriui lietuvių. Velionę j 
ligos metu rūpestingai globojo p.' 
Vingevičius ir p. M. Normantie-j 
nė.

Šaulių VI. Pūtvio kuopos ir 
Tautinės Sąjungos Toronto skyr. 
iniciatyva Liet. Namuose Įvyko; 
pagerbimas neseniai iš Lietuvos 
pas savo vyrą atvykusiai O. Be-į 
notienei. Vaišėse buvo apie 100 
dalyvių. Pasakyta keletas sveiki
nimų ir Įteikta dalyvių vardu do
vanėlė. Pobūviui vadovavo S. Jo
kūbaitis, šaulių kuopos pirm. O. 
Benotienė su savo vyru karo Įvy
kių buvo perskirta 20 metų. Ku
ri laiką ji labai vargingose sąly
gose gyveno Sibire ir tik prieš 5 
metus buvo grįžusi į Lietuvą.

Ona Janušonytė, iškviesta P. 
Darliūno, atskrido iš lietuviškojo 
Suvalkų trikampio ir tikisi įsi
kurti Kanadoje. Sėkmingos atei
ties naujame krašte.

Organizuotos katalikės mote
rys gruodžio 12 d. abiejose para
pijose iškilmingai paminėjo savo 
metinę šventę. Pamaldose jos 
dalvavo su vėliavomis, o salėse 
surengė iškilmingus pobūvius.! 
Prisikėlimo par. paskaitą skaitei 
sesuo Paulė, o šv. Jono parapi-l 
joj — kun. Pr. Gaida kalbėjo apie 
Vatikano santarybos naujoves, 
šv. Jono Kr. par. skyriaus valdy
ba, vad. O. Jonaitienės, šventės 
proga pagerbė parapijos akade
mikus, šiemet baigusius augštąji 
mokią, ir Įteikė dovanų — rinkti-; 
nių knygų. Nors oras buvo blogas 
ir keliai slidūs, abiejose parapi
jose dalyvės buvo gana gausios.

Dramos ir filmo sambūris, su-' 
organizuotas š.m. lapkričio 21 d. 
Toronte, planuoja pirmuosius 
žingsnius. Jis yra numatęs 6 fil
mų ir 6 paskaitų ciklą sausio 16 
— gegužės 29 d. kas antrą sek
madieni. Jau gauti sutikimai Įvai
rių tos srities žmonių — B. Pūke- 
levičiūtės, A. Landsbergio, dr. K. 
Ostrausko, Vyt. Petrulio, R. Vaš- 
toko ir kt. Sambūris yra numatęs 
paruošti filmavimui A. Landsber
gio scenos vaizdelį “Barzda”. 
Smulkesnės žinios bus paskelbtos 
vėliau.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYsSirtu- 
vė ir veranda High Parko rajone vie
nam asmeniui už $40 mėnesiui. Viskas 
naujai dekoruota. Yra Šaldytuvas ir 
elektrinė virimo krosnis. TeL RO 2 - 
9324.

Maloniai pranešame, kad jau 
priimame šventėms užsakymus:

— Nuoširdžiai užjaučiame: 
Vyt. Vingevičių, mirus jo žmonai 
Mortai. Velionė palaidota šešta
dienį; P. Dalindą ir jo šeimą, Lie
tuvoje mirus jo tėveliui; už velio
nį šeimos užprašytos Mišios — 
sausio 2 d., 11.15 v.r., o p. Bur- 
dulienės užprašytos — gruodžio 
23 d., 7 v.r.; M. Malinauską, Lie
tuvoje mirus jo mamytei Elenai 
Malinauskienei.

— Šį šeštad., 8.30 v .r., A. M. 
Štuikių užprašytos Mišios už a.a. 
ponios brolį Joną Sauką; 9 v.r. — 
S. B. Vaitiekūnų užprašytos Mi
šios už Karolinos Vaitiekūnienės 
sielą.

— šį sekmad. per Sumą gie
dos sol. V. žiemelytė.

— T. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Prisikėlimo parapijoje dir
bęs beveik 4 metus; paskirtas T. 
pranciškonų leidžiamo laikraščio 
“Darbininkas” redaktoriumi ir 
moderatoriumi. Įdomiai rašančio 
ir kalbančio, visados šviesios nuo
taikos, paslaugaus ir pavyzdingo 
kunigo apgaili visa parapija. T. 
Kornelijui nuoširdžiai dėkojame 
už darbą ir pasiaukojimą ir linki
me sėkmės bei gausios Dievo pa
laimos naujose pareigose.

— Į Prisikėlimo parapiją vėli 
grąžinamas torontiečiams, ypač I 
jaunimui, gerai pažįstamas T. Ra- i 
faelis Šakalys, OFM. Ir T. Rafa-' 
eliui linkime geriausios sėkmės. Į

— Kleb. T. Placidas išvykęs i 
JAV; grįš šios savaitės antroje 
pusėje.

— Nuoširdžiai dėkojame T. K. 
Trimakui, SJ, už gražiai praves
tas moterims ir vyrams uždaras 
savaitgalio rekolekcijas. Jose da
lyvavo 31 moteris ir 22 vyrai. 
Nuoširdžiai dėkojame KLK Mot. 
Dr-jos Prisikėlimo Dar. skyriui ir 
Prisikėlimo par. Katalikų Vyrų! 
Dr-jai už šių rekolekcijų suorga-! 
nizavimą, ypač ju pirmininkams 
A. Kuolienei ir VI. Sondai.

— Jau išsiųsti parapijiečiams 
aukų vokeliai 1966 m. Tvarkingas 
aukojimas lengviausiai Įmanomas I 
naudojant vokelius, todėl prašo
me juos reguliariai vartoti.

— Katechet. pamokos — sek
mad., antrad. ir ketvirtad. nusi
stovėjusia tvarka.

— Religijos pamokos gimna
zistams — sekmad. do 10 v. Mi
šių aktorių kambariuose.

— Par. choro bendra repetici
ja — ši ketvirtad., 7.30 v.v., mu
zikos studijoje.

— Par. jaunimo choro repetici
ja, oaskutinė prieš Kalėdas, šį 
penktad.. 6.30 v.v.

— Kalėdinės plotkelės šiokia
dieniais gaunamos par. raštinėie. 
o sekmad. — po kiekvienų Mišių 
prie iėiimo bažnyčion.

— Virimo-kepimo kursai — 
kas antrad. par. kavinėje.

— Savaitėje prieš Kalėdas bus 
lankomi tie parapijiečiai, su ku
riais iš anksto susitarta.

Uždaros rekolekcijos vyrams 
King City pas Tėvus augustinijo- 
nus praėjo labai sėkmingai. Da
lyvavo 22 vvrai iš abiejų parapi
jų. Prisikėlimo nar. kataliku vy
ru drauriia ir jos valdyba nuo
širdžiai dėkinga rekolekcijų vedė
jui T. K. Trimakui, SJ.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam už įkurtuvių 

surengimą ir brangią dovaną: kun. 
P. Ažubaliui, p.p. — Adomavičienei, 
Adomavičiams, Dūdai. Dvilaičiams. Ja- 
kubiekams. Jonaičiui, Graibui, Gele
žiams. Kajeckienei, Keršiams, Liegie- 
nei. Matusevičiui. Mačioniams, Ruk- 
šoms, Paciūnui. Pusvaškiams, S;mana- 
vičiams/Saulėnams. dr. Valadkai, žol- 
piams. Dar kartą tariam visiems nuo
širdų ačiū.

J. ir K. Liutkai

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
mielą MYKOLĄ MALINAUSKĄ ir šeimą, 

prislėgtus gilaus liūdesio, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Stasys ir Ona Dačkai
Jurgis ir Marytė Danusevičiai

KLB TORONTO APYLINKĖS 
NAUJOJI TARYBA

šiuo skelbiamas 1965 m. lap
kričio 28 d. rinkimuose Į KLB 
Toronto apylinkės tarybą išrink
tų narių balsų gavimo eile sąra
šas.

1. Verįkaitis, Vaclovas
2. Augaitytė, Dana
3. Kuolas, Augustinas
4. Simanavičius, Algis
5. Ažubalis, Stasys
6. Vaštokas, Stasys
7. Anskytė, Vida
8. KarasiejiĄ Juozas
9. Bumbulis, Antanas

10. Staškevičiūtė, Valentina
11. Tumosas, Jonas
12. Grigaitis, Kęstutis, jr.
13. Saplys, Bronius
14. Bačėnas, Vincas
15. Lelis, Petras
16. Abromaitis, “Eugenijus
17. Keršienė, Danutė
18. Poškus, Kęstutis
19. čižikienė, Eugenija
20. Sekonienė, Teklė
21. Jokūbaitis, Stasys
22. Kregždė, Kostas
23. Butėnas, Petras '
24. Kudaba, Justas
25. Urbonas, Vincas

Rinkiminė komisija
“Parama” praneša savo klien

tams, kad prieš šventes raštinė 
bus atidaryta gruodžio 23 d. nuo 
10 v. iki 1.30 v. ir po pietų nuo 
4 v. iki 8 v.v.; penktadienį, gruo
džio 24 d., nuo 10 v. iki 4 v. p.p. 
Prieš N. Metus, gruodžio 30 d., 
nuo 10 v. iki 1.30 v. ir po pietų 
nuo 4 v. iki 8 v. v. Penktadieni, 
gruodžio 31 d., raštinė bus ati
daryta nuo 10 v. iki 4 v. p. p.

Solidarumo Įnašų gruodžio 12 
d. surinko: K. Batūra $30, V. 
Sendžikas $30, J. Karasiejus $10; 
iš viso $70; nuo pradžios — $659. 
Ši sekmadienį, gruodžio 19 d., 
įnašus rinks K. Kregždė su talki
ninkais. Ižd. P. Lelis

Kalėdinių giesmių koncertas 
prie nauj. rotušės — gruodžio 
15, 16, 17 ir 18 dienomis 7-9.30 
v. vak. Programą atlieka įvairių 
tautybių pajėgos, išskyrus lietu
vius. fį

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANTS ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros 

kokybės.
Teiraukitės nas J. C. (Joe) COFFEY 

Tel. LE 4 -1191 
711 St. Clair Ave. West 

I>eonard Dodge — Chry

SPECIALUS PRIEŠKALĖDINIS 
IŠPARDAVIMAS — lietuviškų ilgo 
grojimo plokštelių. Perkant daugiau 
atvežu i namus. Skambinti Stasiui 

RO 7-9088

ŽĄSŲ, 
KALAKUTŲ, 
ANČIŲ ir 
PARŠIUKU.

KAZIMIERUI DALI N D Ai mirus, 
likusią žmoną, dukras, sūnus bei jų šeimas 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia — 

J. N. Baltakiai 
J. I. Baltakiai 
T. I. Vadauskai.

Uždaras rekol^cijas gruodžio 
3-5 d. vedė T. K. Trimakas, SJ, 
Toronto Prisikėlimo ir §v. Jono 
Kr. par. moterims. Pamokslinin
kas kruopščiai paruoštose konfe
rencijose suteikė naujų minčių 
ir jėgų sėkmingiau grumtis gy
venimo kasdienybėje, ugdant 
krikščionišką dvasią. Dalyvės, ku
rių buvo 30, išsiskirstė pasiryžu- 
sios ateity vėl pasinaudoti šio
mis susikaupimo dienomis. Užda
ras Rekolekcijas kiekvienais me
tais organizuoja K.L.K Moterų 
Dr-jos Prisikėlimo skyrius. Kr.

Dar yra laisvų vietų N. Metų 
sutikimui Prisikėlimo par. salė
je. Bilietų kaina $6; užsakyti pas 
A. Štuikį RO 9-5602; taip pat 
gaunami sekmadieniais kavinėje 
nuo 11-1 v. p.p. K. V. Dr-ja

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimo proga lapkričio 28 d. 
kūrėjų-savanorių prie lietuvių 
bažnyčių buvo padaryta rinklia: 
va Vokietijoje esantiems laisvės 
kovų invalidams ir vietos sky
riaus nariams sušelpti. Surinkta: 
prie Prisikėlimo bažnyčios 
$212.18, prie šv. Jono Kr. — 
$131.42 ir prie lietuvių evange
likų — $19.40; išviso — $363.00.

Gerbiamiems klebonams, leidu- 
siems rinkliavas vykdyti, ir ma
loniems rinkliavos talkininkams: 
O. Indrelienei, V. Kralikauskie- 
nei ir P. Morkūnui, o taip pat 
duosniai lietuvių visuomenei, ku
ri savo aukomis kasmet tas rink
liavas remia, sudarydama sąly
gas tęsti savanorių savišalpos 
darbą, — visų šelpiamųjų vardui 
skyr. v-ba nuoširdžiai dėkoja.

Toronto kūrėjų-savanorių sky- 
irius, kuriame iš buvusių 30 na- 
! rių jau trečdalis paliko šį pasau
lį, jau eilė metų Velykų ir Kalė
dų švenčių progomis po’ $100 re
guliariai siunčia Vokietijoje esan
tiems laisvės kovų invalidams 
bei sanatorijose esantiems sava
noriams sušelpti, o taip pat, išti
kus reikalui, duodama materiali
nė parama ir vietos skyriaus na
riams. Skyriaus valdyba

KLK Moterų Dr-jos centro val
dybos pirm. A. Sungailienė, vi-l 
cepirm. S. Aušrotienė ir “Mo-j 
terš” žurnalo adm. B. Pabedins-- 
kienė buvo nuvykusios į Londo-i 
ną, Ont., kur dalyvavo vietinio 
skyriaus metinėje šventėje, su
jungtoje su rekolekcijomis. Re
kolekcijas vedė kun. B. Pacevi- 
čius, paded. kun. J. Staškevičiaus. •

SLA 236 kuopos metinis susi
rinkimas, neįvykęs dėl nepakan
kamos informacijos, pakartotinai 
šaukiamas šį sekmadienį, gruo
džio 19 d., 1 v. p.p., Liet. Namuo
se. Jame bus svarstomos nomina
cijos į SLA pildomąją tarybą.

Prof. R. Vaštokas gruodžio 11 
d. Prisikėlimo muz. studijoje 
skaitė įdomią paskaitą apie žmo- 
tgaus raidą, pavaizduodamas savo 
mintis įdomiais radiniais, atsineš
tais iš Ontario muzėjaus. Paskai
tos klausėsi 45 dalyviai; rengė — 
Akademikų Draugija.

— Gruodžio 12 d. įvyko Sv. 
Onos Dr-jos metinis susirinkimas. 
Vienbalsiai nutarė, kad dabartinė 
draugijos valdyba labai gera ir 
daug dirbo, todėl palikta ta pati.

— Dar primenama, kad šį sek
madienį po Sumos bus naujo pa
rapijos komiteto rinkimai. Klebo
nas duos platų paaiškinimą apie 
mūsų parapijos ateities reikalus. 
Bus galima gauti kavutė su už
kandžiais.

— Kūčių plotkelių taipgi bus 
galima gauti šį sekmadienį salėje. 
Pagal lietuviškus papročius, Kū
čių dieną ant stalo padedama tru
putį šieno, apdengiama staltiese, 
o viduryje padedamos plotkelės; 
visa tai mums primena užgimusį 
Kūdikėlį prakartėlėje.

— Kūčios — gruodžio 24 d. 
Pasninkas ir susilaikymas nuo 
mėsiškų valgių.

— Bernelių Mišios Kalėdų nak
tį prasidės 12 vai.

— Kalėdų pirmą dieną Mišios 
— 9, 10, 11 vai. ir 5 vai. vakare.

— Išpažinčių bus klausoma: 
trečiadienio ir ketvirtadienio va
kare (22 ir 23 gruodžio) nuo 7 v. 
v.; penktadienį — Kūčių vakare 
nuo 6.30 vai. iki Bernelių Mišių.

— Kas Kalėdų naktį priims 
Komuniją ir dalyvaus Mišiose die 
nos metu, taip pat galės priimti 
Komuniją.

— Nauji metai — 1966 sausio
I d., šeštadienį; Mišios — 9, 10,
II v. r. ir 5 vai. vakare.

— Trys Karaliai — sausio 6, — 
ketvirtadienį. Mišios — 9, 10, 11 
v. r. ir 8 vai. vakare.

— N. Metų sutikimo vakarienė 
gruodžio 31 d.; pradžia 9.30 v. v.; 
gros labai geras orkestras, labai 
gausi vakarienė su priedais. Jūsų 
atsilankymas padės parapijos fi
nansiniai padėčiai pagerinti.

— Prašoma pranešti į kleboni
ją apie ligonius namuose ar ligo
ninėse.

— Turime įvairių ligonių netik 
ligoninėse, bet ir namuose ser
gančių. Jiems visiems geriausi 
Kalėdiniai linkėjimai.

— Visus “Tėviškės Žiburių” 
skaitytojus Montrealyje ir už jo 
ribų sveikina kun. Jonas Gaudzė 
su šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventėmis ir dėkoja, kad turėjote 
kantrybės skaityti tas mažytes ži
nias. Ačiū!

— Jeigu jūs patys neprisiren
giate pratęsti “T. Žiburių” prenu
meratos, tai mielai už jus padarys 
kun. J. Gaudzė.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $137.21; speciali rinklia
va par. skolų mokėjimui — $170. 
11; Nekalto Prasidėjimo šventės 
rinkliava — $64.70.

Už einamąsias sąskaitas “Li
tas” ir toliau mokės 4% palūka
nų, tačiau jų skaičiavimas ir pri
rašymas bus daromas nuo ma
žiausio trimėnesinio sąskaitos ba
lanso. Mėnesinis palūkanų skai
čiavimas sudaro labai daug dar
bo. Be to, vieno mėnesio laikas 
yra pertrumpas racionaliam pini
gų investavimui ir todėl už stai
giai įdėtas dideles sumas dažnai 
tenka mokėti palūkanas dar net 
nespėjus pinigų išskolinti.

“Baltijos” stovyklavietės komi
tetas pagal statutą savo kadenci
ją užbaigė kartu su Montrealio 
KLB seimelio prezidiumu praei
tos seimelio sesijos metu.

Visos stovyklaviete suintere
suotos Montrealio lietuvių orga
nizacijos prašomos deleguoti į 
naująjį komitetą po vieną atsto
vą. Pagal stovyklavietės statutą, 
komitetą sudaro trys Montrealio 
KLB seimelio prezidiumo dele
guoti atstovai ir po vieną atstovą 
iš parapijų ir kitų organizacijų. 
Komitetas pirmame savo posėdy
je renka iš savo tarpo 5 asmenų 
prezidiumą ir sudaro komisijas.

Pirmasis naujo “Baltijos” sto
vyklos komiteto posėdis — 1966 
m. sausio 4 d., antradienį, 7 v.v., 
“Lito” patalpose, 1465 De Seve 
Street. Montreal.

“Baltijos” stovyklavietės tur
tas vertas jau netoli $10.000 ir at
einantį pavasarį dar numatoma 
investuoti apie $5.000. Užtat vi
sos organizacijos prašomos pa
rinkti tikrai stovyklaviete suinte
resuotus delegatus, kad komite
tas būtų, darbingas ir aktyvus.

P! Rudinskas,
“Baltijos” stovyklavietės 

komiteto pirmininkas

Lietuvių šeštad. mokyklos Ka
lėdų eglutė įvyks sekmadienį, 
gruodžio 19 d., 5 v. p.p. punktu
aliai Prisikėlimo par. salėje; pro
gramoje: žiemos vaizdelis, dekla
macijos, žemesniųjų ir augštes- 
niųjų skyrių chorai,* tautiniai šo
kiai. Mokiniai, kurie norės gauti 
dovanėlę, prie įėjimo įsigyja bi
lietą, kurio kaina 50 et. Maloniai 
kviečiami visi mokiniai (ir mo
kyklos nelanką) dalyvauti.

Tėvų komitetas
M. K. Čiurlionio pagerbimas. 

Ateitininkų sendraugių susirinki
mas M. K. Čiurlioniui pagerbti 
įvyks šį penktadienį, gruodžio 17 
d., 8 v.v., Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Susirinkimo metu bus 
iškabinta keliasdešimt Čiurlionio 
paveikslų, kuriuos aptars dail. J. 
Dagys. Muzikiniu atžvilgiu apie jį 
kalbės muz. kun. B. Jurkšas. 
Apie jo asmenį patirsime iš S. 
Čiurlionienės-Kymantaitės prisi
minimų, kurių pluoštą paskaitys 

' mokyt. V. Taniulaitytė. Programa 
truks apie 1 vai. vėliau bus gali
ma pasikalbėti meno klausimais. 
Susirinkiman kviečiami ir stu
dentai bei moksleiviai ateitinin
kai. Valdyba

P. Siūlys iš Hamiltono rašo: 
“Vietoj kalėdinių sveikinimų, 
kuriuos visi ir visiem siunčia ir 
kurie čia taip madoj,, mes čia 
kuklią auką paaukojam “Tėviš
kės Žiburiams”.

Tai maloni staigmena, įvykusi 
bene pirmą kartą per 16 metų. 
Paprastai mūsų tautiečiai vietoj 
kalėdinių sveikinimų aukoja įvai
riems tikslams, bet liet, spau
dos neprisimena.

Dar yra kalėdinių kortelių, 
pieštų dail. T. Valiaus ir išleistų 
“Žiburių” b-vės, 941 Dundas St. 
W„ Toronto 3, Ont. Jos yra sti
lingos, dailaus formato, lietuviš
kos nuotaikos, atspaustos ant ge
ro popieriaus. Taip pat gaunama 
“Žiburiuose” puiki kalėdinė do
vana prof. St. Ylos knyga “Die
vas sutemose”.

Šv. Jono Kr. bažnyčioje rastas 
moteriškas laikrodis. Prašoma at
siimti klebonijoje.

Mieliems klijentams pranešame, kad jau pats laikas užsisakyti šiuos produktus: 
ŠVIEŽIAS ANTIS, VIŠČIUKUS, KALAKUTUS, PARŠIUKUS, ŽĄSIS IR KITKĄ.

Turime viskę kas yra reikalinga Kūčių Taip pat turime didelį pasirinkimų vietos
stalui: sližikai, aguonos, silkės ir t. t. ir importuotų maisto produktų.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PARKSIDE MEAT 
MARKET

Sav. Ed. ir Ir. Punkriai
335 Roncesvalles Avenue. Tel. LE 5*1258

A&B TAILORS
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

siuvėjų A. B. Beresnevičių

Norime pranešti mieliems tautiečiams, 
kad mes turime nemažų pasirinkimą vyriškų 
eilučių ir apsiaustų (kostiumų ir paltų), už
tektinai didelį pasirinkimą kelnių, megztu
kų, marškinių ir kitų visokių reikmenų vy
rams. Jeigu pirksite pas mus eilutę ar ap

siaustą (kostiumą ar paltą), ištikrųjų gausite 
nuo $5 iki $15 pigiau kaip kitur pirkdami tą 
patį daiktą. Pirkti drabužiai bus Jums pri
taikinti, kaip pagal užsakymą, be atskiro at
lyginimo. Taipgi turime labai gražių dova
nų Kalėdų šventėms.

Mielai Jums patarnaus
A. B. BERESNEVIČIAI

343 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO 3, ONT.
Tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave TEL. 531 - 1432

— -------------------------------- ------ - --------

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nur adymai jūsų namuose arba mu
su klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 B T OOR ST. W (nrie Rathnrct> 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

3426 Parthenab St Montreal 24. Que. 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.
— Praėjusį sekmadienį pami

nėta katal. moterų šventė. Po Su
mos parapijos salėje paskaitą 
skaitė iš Toronto atvykusi Irena 
Kairienė.

— 1966 m. sausio 1 d. Kvebeko 
provincijoje įsigalioja naujas įs
tatymas, tvarkąs parapijos bažny
čios komitetus ir parapijos admi
nistraciją.

— Mūsų parapijiečių susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį, 
gruodžio 19 d., tuoj po Sumos pa
rapijos salėje. Visi kviečiami da
lyvauti ir išrinkti naują komitetą. 
Balsuoti gali visi, sulaukę 21 m. 
amžiaus

— Pakrikštytas A. ir C. Kačins
kų sūnus Povilo Raimondo vard.

— Gruodžio 10 palaidota Juzė 
Mitchel, mirusi po ilgos ligos 
gruodžio 7 d. Gyveno Verdune. 
Giminėms ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

— Kalėdų pamaldos: Bernelių 
Mišios — vidurnaktį bažnyčioje ir 
parapijos salėje. Kalėdų dieną 
Mišios — 8, 9, 10 ir 11 vai. Iš
pažinčių bus klausoma Kūčių die
nos rytą prieš Mišias ir 4—6 v.p. 
p. Naktį, prieš Bernelių Mišias, 
11.15 vai. bažnyčioje.

— Kūčių pasninko dieną gali
ma pasirinkti: gruodžio 23 d. ar
ba gruodžio 24 d. Lietuviams pa
tartina laikytis senos tradicijos ir 
švęsti Kūčias gruodžio 24 d. Kas 
vidurnaktį priima Komuniją, gali 
taip pat eiti Komunijos ir Kalėdų 
dieną.

— Naujų Metų pamaldų tvar
ka: vidurnakčio Mišios lygiai 12 
vai. N. Metų dieną Mišios: 8, 9.10 
ir 11 vai. ryto ir 5 v. p. p.

Tėvui J. Vaišniui, S.J., šio mėn. 
gale paliekančiam AV parapiją ir 
išvykstančiam i Čikagą, būrelis 
bičiulių A. ir V. Zubų namuose 
pr. šeštadienį surengė atsisveiki
nimo vakarienę. Montrealy T. 
Vaišnys išbuvo vos 2 metus ir 
apgailestaujama, kad taip greitai 
išvyksta (tik tokiam laikui čia bu
vo paskirtas). Būdamas Montrea
lyje T. Vaišnys įnešė daug gyvu
mo kultūrinėje srityje. Paskuti
nių 2-jų metų laikotarpyje buvo 
suruošta svečių solistų koncertai, 
skautorama — daugiausia jo ini
ciatyva ir pagalba. Skautiškasis 
jaunimas nepamirš jo pravedamų 

• laužų stovyklose, o parapijiečiai 
pasiges įdomių nekasdieniškų pa
mokslų. Palinkėta T. Vaišniui ge
riausios sėkmės naujuose darbo 
laukuose.

Mergaičių rekolekcijos įvyko 
pr. savaitgalį seselių- namuose; 
vedė Tėv. J. Vaišnys.

Montrealio šaulių kuopa, tesė
dama savo pasižadėjimą, įmokė
jo $25 įnašo dalį Kanados Liet. 
Fondui. Mūsų šauliai pasižymi ne 
tik drausminga ir gera savo veik
la, bet tvarkingai vykdo ir duo
tus pasižadėjimus. Tai turėtų bū
ti pavyzdys ne tik kitoms organi
zacijoms, bet ir pavieniams asme
nims, kurie savo pasižadėjimus 
yra užtęsę.

Visuomenininkas ir naujai K. 
L.B. seimelio prezidiuman išrink
tas inž. Jonas Ladyga įmokėda
mas $25, šešeto savaičių laikotar
pyje pasižadėjo sumokėti visą 
$100 įnašą.

Dėkodamas šaulių kuopai ir 
inž. J. Ladygai kviečiu visus mie
lus tautiečius padėti užbaigti šių 
metų planą. Įgaliotinis

Studentų žiemos stovykla įvyks 
Dainavos vasarvietėje nuo gruo
džio 29 iki sausio 2 d. Dalyvaus 
Toronto, Hamiltono, Otavos ir 
Montrealio lietuviai studentai.

“Litas” primena, kad geriau
sia savo santaupas “Lite” peržiū
rėti jau dabar ir norimus jų per- 
kilnojimus surašyti gruodžio 31 
d. data. Indėliuose patartina pa
likti tik tas sumas, kurių nenu
matoma ateinančiais metais išim
ti, nes už išimtas sumas dividen
dai nemokami už visus metus. 
Priešingai, kas turi didesnes su
mas einamose sąskaitose, tam 
pravartu jų dalį perkelti į indėlių 
sąskaitas. Už indėlius “Litas” 
mokės 5% dividendų ir duos ne
mokamą gyvybės draudimą iki 
$2000. Jeigu kam tektų metų ei
goje indėlius išimti, tai nuo pu
sės metų jau ir piniginiu atžvil
giu geriau pasiimti “Lite” indė
liais garantuotą paskolą ir ją nu
rašyti nuo indėlių metams pasi
baigus. Pr. R.

’’LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20. Que., tel. 766 • 5827

Be to, pas mus galima gauti:
Įvairių rūšių silkių, kaimiškų sūrių, daug skirtingų rūkytų dešrų, kumpių 
bei kitų mėsos gaminių. • Augštos kokybės šviežios mėsos, daržovės, 
geri importuoti europietiški sūriai ir skanėstai. Didelis pasirinkimas im
portuotų šokoladų, marcipanų, eglntei papuošti importuotų šokoladinių 
figūrų. • NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

SAVININKAI: ALBINA IR JUSTAS KRASAUSKAI

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
V £ f •

2899 BLOOR W. (kampas Prince Edward Dr.) Tel. 233-9783

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas 
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto oask. 
Visos paskolos atviros.
Piffiis naskolu draudimas iki $10.000.

KASOS VALANDOS: 14SS D* S«v* $♦., nuo 10 ^0 <ki 1? 30 v . dnrHo
nomis — nuo 10 iki 3 v., Hskiriont otrmodtenhjs iv lHtod»<*nnn: vokoro^ — 

nuo 7 Iki 9 vol.
3907 Retemovrit Btvd., tel. 722.2472: cf^no — penktod’4*nkj’< nuo 1 ?k1 A ir 
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