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Po žygio
. Laisvės žygis į Jungtines Tautas, bent jo demonstracinė dalis, 

baigėsi ties institucijos sienomis, institucijos, kuri turėtų būti Vi
sų tautų laisvės saugotoja. Deja, baltiečiams tos sienos liko neby
lios ir Lietuvos nepriklausomybės klausimas pro jas kol kas ne
prasiveržė iki oficialios darbotvarkės. Baltijos kraštų vėliavos sim
boliškai pasibeldė j uždaras duris ir sugrįžo. Tai reiškia, kad ko
vą už Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų laisvę reikia tęsti toliau. O 
jos tęsimui žygis į Jungtines Talitas sužadino atnaujintą entuziaz
mą ir parodė naujas galimybes. IniciatoriąT^ffTsu pagrindu di
džiuotis žygio sėkme. Tiesa, tarptautinėje plotmėje stebuklo jie 
nepadarė, bet Lietuvos bylą pajudino ir priminė daugelio kraštų 
atstovams. Didžiausios sėkmės jie susilaukė lietuvių visuomenėje* 
Kaip matyti iš koordinatoriaus R. Kezio ataskaitinio pranešimo/ 
manifestacijos ženklelių buvo pagaminta 20.000, liko neparduotų 
tik 1.500. Bilietų į Madison Square Garden parduota ir nemoka
mai išdalinta 10.243; iš jų latviai pardavė 1.108, estai—57 bilietus, 
Iš viso pajamų iki 1965 m. gruodžio 15 d. turėta $64.652,37, išlai
dų — $50.162,15. Stambiausios išlaidų pozicijos: salė — $14.- 
200, “New York Times” puslapis — $7.500, propaganda — $9.300 
ir t.t. Ižde liko $14.490,22. Koordinatorių nutarimu, tos lėšos bū
siančios, panaudotos prasmingai Lietuvos laisvinimo akcijai. Dėl 
dalyvių skaičiaus koordinatoriai nėra linkę ginčytis ir pareiškė 
visuomenei: “Mums atrodo, kad skaičius buvo įspūdingas. Jei ir 
būtų dalyvavę dar pora tūkstančių daugiau, tas esmėje nebūtų pa
keitę nei manifestacijos įspūdžio* nei gautų rezultatų.”* * *

Žygio iniciatoriai, žinoma, turėtų daug ko pasakyti visuome
nei. Bet jau iš suminėtų materialinių duomenų aiškiai matyti, kad 
padaryta, palyginti, labai daug. Juk tai pirmas tokio pobūdžio žy
gis. Išvesti lietuvį į gatvę su plakatu rankoje nėra lengvas daly
kas. Jeigu šis pirmasis tokio masto bandymas pavyko, tai vien mil
žiniškų pastangų dėka. Tiktai jauna energija ir gali ryžtis tokiem 
užsimojimam. Už tokias pastangas žygio organizatoriams priklau
so visuotinė padėka. Didėlg neteisybę daro tie, kurie už vieną ar 
kitą nesėkmę plaka pasiryžėlius. Tai, be abejonės, skaudina juos, 
nors visuomenės akyse plakėjų smūgiai dažnai grįžta jiems pa
tiems. Prikaišioti, kad tuo žygiu nieko realaus nepasiekta, yra ten
dencinga. Laisvės žygis į Jungtines Tautas buvo vienas tvirčiau
sių bei ryškiausių patrijotinės išeivijos valios pareiškimų ryšium 
su 25-tomis Lietuvos pavergimo metinėmis. Tai viena laisvės ko
vos grandinių, kurios veda į Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mą. Apie ją neabejotinai kalbės laisvės kovų istorija. Ji matys, 
kad viešos manifestacijos yra viena kovos priemonių, kurių lietu
viai iki šiol pakankamai neišnaudojo.★ ★ ★

Išklausius žygininkų apyskaitos, kyla klausimas: kas toliau? 
Iš koordinatorių nutarimo — laikyti likusias lėšas banke ir panau
doti prasmingai Lietuvos laisvinimo akcijai — atrado, kad jų ko
mitetas lieka veikti ir toliau. Jei taip, atsiranda dar vienas sava
rankiškas veiksnys, kuris ateina Lietuvos laisvinimo baran. Iš vie
nos pusės reikia džiaugtis naujom ir jaunom pajėgom, iš kitos — 
klausti, ar tai tikslu? Paralelizmas gali bereikalingai sudilinti 
daug energijos savitarpėje trintyje. Tai būtų klaida. Iš gražiai pra
vesto žygio nusileisti tarpusavio trintim reikštų sunaikinti savo 
nuopelnus. Dabar būtų metas koordinatoriams suderinti savo veik
lą su esamais Lietuvos laisvinimo veiksniais. Viena galimybė — 
pasilikti autonominiu vienetu, vykdančiu VLIKo vadovaujamos po
litikos specialius uždavinius, pvz. manifestacijų, peticijų srityje ir 
pan. Antra galimybė — pakeisti dabartinę Amerikos Lietuvių Ta
rybą arba isiderinti jos rėmuosna. ši antroji galimybė, atrodo, ne
bus priimtina nei vienai, nei kitai pusei. Artimesnė galimybė bū
tų pirmoji. Tuo atveju dabartinis koordinatorių komitetas galėtų 
išplėsti savo veikla ne tik JAV. bet ir Kanadoje, ir P. Amerikos 
kraštuose. Ateityje manifestacijos galėtų būti rengiamos tą pa
čią diena keliuose miestuose ir net kraštuose. Tik visas vadovavi
mas turėtu eiti iš vienos centrinės vadovybės. Yra viena Lietuva, 
o jai laisvinti turėtų būti viena vyriausia vadovybė. Pr. G.

Dabartinė Kanados Bendruomenės Krašto valdyba. Iš kairės sėdė
kas — informacijos reikalams, O Indrelienė — Šalpos Fondo pirm., A. Rinkūnas — pirm., G. Rin- 
kūnaitė — jaunimo sekcijos vad., St. Kairys — kultūros komisijos vadovas. Stovi: J. R. Simanavi
čius — politinio komiteto pirm., T. Tamašauskas — sekr., S. Čepas — ižd.. ir E. Miliauskas — 
švietimo komisijos vad. Trūksta V. Judzentavičiūtės — II sekr. Nuotr. S. Dabkaus

Lietuvos rašytojų suvažiavimas
Gruodžio 13-14 d. Vilniaus sta

tybininkų kultūros rūmuose įvy
ko Lietuvos rašytojų IV-sis suva
žiavimas, kuriame buvo aptarti 
nuo 1959 m. pasiekti laimėjimai, 
nesėkmės ir planai ateičiai. Pre
zidiume, be rašytojų, vietas už
ėmė kompartijos ir valdžios par
eigūnai, pradedant kadaise žur
nalisto duoną ragavusiu J. Palec- 
kiu ir baigiant paklusniu Krem
liaus įsakymų vertėju į lietuvių

Janušytė, J. Kaškaitis, K. Kiela, 
J. Kotliaras, K. Kubilinskas, A. 
Lastas, R. Lukinskas, V. Mozū-

Savaitės įvykiai

V. Mykolaitis-Putinas sirgo
Atidaromąjį žodį tarė neseniai 

liaudies rašytojo titulo susilaukęs 
A. Venclova, primindamas Lietu
vai suteiktą Lenino ordiną, mask- 
vinę premiją E. Mieželaičio eilė
raščių rinkiniui “žmogus”. Tylos 
minute buvo pagerbti septynerių 
metų laikotarpyje mirę rašytojai: 
V. Abramavičius, K. Boruta, L.

Tautkaitė, P. Vaičiūnas, V. Žilio
nis, J. Ratnikas ir V. Spudas. Ra
šytojų Sąjunga šiuo metu turi 
108 narius.

Dėmesio centre buvo lietuvių 
literatūros veterano V. Mykolai
čio-Putino sveikinimo raštas su
važiavimo dalykams (dėl ligos 
Putinas negale^ dalyvauti suva
žiavime). Į jo raštą buvo atsaky
ta padėkos ir sveikinimo telegra
ma, o vėliau jį pagerbė E. Mieže
laitis, paskalydamas Putino po
ezijos ištraukų.

Ataskaitinius pranešimus pada
rė Rašytojų Sąjungos valdybos 
pirm. E. Mieželaitis ir sekr. A. 
Pocius, revizijos komisijos pirm. 
A. Bauža. Mintimis pasidalino ra
šytojai — A. Jonynas, Alf. Bie-

SLAPTI MIKROFONAI AMBASADOSE
Sovietų laikraštis “Izvestia” 

rašo, kad* sovietų ambasada Ota
voje esanti pilna slaptų mikro
fonų, kurie yra Įrengti *su JAV 
žvalgybos pagalba; Kanadoje 
esą skleidžiama antisovietinė 
propaganda, prie kurios sklei
dimo prisideda JAV imperialis
tai. Min. pirm. L. Pearsonas 
minėto straipsnio turinį pavadi
no melagingu ir pareiškė, kad 
jis galįs duoti kaikuriu komen
tarų apie paslėptus mikrofonus 
Kanados ambasadoie Maskvoje.

Kanados indėnų ir eskimų 
sveikatos stovis yra vienas blo
giausių visame pasaulyje. Indė
nų amžiaus vidurkis Kanadoje 
yra 33 metai, o eskimų, gyve
nančių Northwest teritorijoje 
— 26 metai. Daugiausia miršta 
naujagimiai ir pagyvenę nuo 
persišaldymo ar plaučių uždegi
mo. Visoje Kanadoje gyvena 
227.000 indėnų.

EXPO 67 Montrealio pasauli
nės parodos darbai eina pilnu 
tempu pirmyn ir visi, kurie 
anksčiau abejojo parodos pasi
sekimu, pamatė, kad iki 1967 
m. viskas bus pagal planą pada
ryta. Nusiskundžiama amerikie
čių kontroliuojamomis Įmonė
mis Kanadoje, kurios nerodo 
didelio susidomėjimo parodos 
paviljonų statyba bei Įrengimu.

Rūpinamasi mokytojų trūku
mu Kanadoje, nes kas metai 
gana didelis mokytojų skaičius 
iškrinta. Programom keičiantis 
iš mokytojų reikalaujama dides
nio pasiruošimo arba atskirų 
kursų lankymo. Daug mokytojų^ 
užuot ėję į kursus, pasirenka
kitas profesijas. Taigi, proble- Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso finansų komisijos pirmininkas 
mą sudaro ne tik “dropouts” Pranas Razgaitis ir iždininkė Aurelija Balašaitienė. Jie vadovauja 

lėšų telkimui. Finansų komisija iš PLB valdybos gavo $300 ir iš 
JAV LB centro valdybos $500. Aukos jau pradėjo plaukti.

V. Pliodžinsko nuotrauka

liauskas, J. Lankutis, E. Matuze
vičius, V. Reimeris, A. Maldonis, 
Just. Marcinkevičius ir kt.

Pasimetusi kritika
Valdybos pirm. E. Mieželaitis 

didžiąją savo pranešimo dalį sky
rė rašytojų nuopelnų iškėlimui 
ir tik vėliau palietė kaikurias 
problemas. Ilgiau jis stabtelėjo 
ties kritika: “Literatūrinę visuo
menę džiugina tai, kad kritikoje 
išnyko grubaus - komandavimo ir 
asmenybės kulto metais pasireiš
kę triuškinimo metodai, kad jos 
tonas pasidarė daug draugiškes
nis ...” Dabarties gyvenimo vaiz
davimui šiandien kompartija yra 
nukalusi naują istorinio konkre
tumo terminą, kuris, pasak E. 
Mieželaičio, klaidina ir kritikus, 
ir rašytojus; Esą kaikas atmeta 
simbolinius-alegorinius, asociaty- 
vinius vaizdus, griebiasi natūra
lizmo ir pasimeta įkyriam buiti
nių detalių aprašymo gausume, 
nore asociatyvinis elementas yra 
tavęs puikių rezultatų M. Sluc- 
iio, J. Mikelinsko, I. Mero pro
goj, Putino ir Just. Marcinkevi
čiaus poezijoj. Šią temą kritikai 
:urėtų plačiau išgvildenti. E. 
Mieželaitis pasigedo kritinių 
straipsnių, kuriuos būtų keliamos 
<albos išraiškingumo, grožio, sti- 
iaus problemos, nes kalba yra 
jagrindinis rašytojo darbo iran-

SU NAUJŲ METŲ PRADŽIA AMERIKIEČIAI PRADĖJO 
TAIKOS OFENZYVĄ. Visa eilė pirmaeilių diplomatų, kaip Humph
rey, Harrimanas, Goldbergas ir kiti, aplankė daugelį Europos ir 
kitų žemynų sostinių, kur jie aiškiųo amerikiečių poziciją ir kvie
tė paveikti Š. Vietnamą, kad sutiktų pradėti derybas. Be to, ameri- 
kiečiąįjustabdė bombardavimą š. Vietnamo teritorijos. Iki šiol ne
matyti jokios pažangos- taikos srityje. Š. Vietnamo prez. HoČimin 
pareiškė, kad kova bus tęsiama iki galutinio komunistų laimėjimo 
Vietname. Jei S. Vietnamas iri 
toliau laikysis tokios kietos poli
tikos, prasidės žiauresnis karas 
kaip ligi šiol, šiaip ar taip -karas 
Vietname yra kartu JAV ir Kini
jos susidūrimas, kuris -gali plės
tis toliau ir įtraukti daugiau kraš
tų. Popiežiaus Pauliaus VI pa
stangos taikos linkme iki šiol irgi 
nebuvo sėkmingos.

Indijos premjeras šastri ir Pa
kistano prez. Ayub Khan susiti
ko Taškente tartis Kašmiro klau
simu, dėl kurio kilo karas. Tarpi
ninkauja Sov. Sąjungos premje
ras Kosyginas su savo užsienio r. 
min. Gromyko ir gynybos min. 
marš. Malinovsky.

Vyriausybės laižė gresia Itali
joj ryšium su užsienio reikalų 
min. ir buvusio Jungt. Tautų se^ 
sijos pirm. A. Fanfani atsistatydi
nimu. Pastarasis, dar būdamas 
Niujorke JT sesijoje, pranešė 
JAV prezidentui L. Johnsonui 
savo draugo italo prof. G. La Pi
rą iš Hanoi atvežtą žinią, kad š. 
Vietnamo prez. Hočimin pasiruo
šęs taikos deryboms su JAV. 
Sląnta žinia pateko spaudon, ir 
Hočimin ją paneigė. Prof. La Pi
rą italu spaudoje už tai kritikavo 
JAV užs. r. min. D. Rusk ir nei
giamai pasisakė apie Italijos 
premjerą A. Moro, esą jis ner- 
švelnus ir menkas vadas. Tokias

gaudavo vamzdžiais per Rodezi
jos teritoriją. Britanijos, JAV ir 
Kanados lėktuvai gabena Zambi
jai skystąjį kurą, tačiau to kiekio 
kol kas dar neužtenka. Britanija 
tikisi, kad ūkinis boikotas pri
vers dabartinę Rodezijos vyriau
sybę nusileisti, o pastarosios 
premjeras Smith atsisakė auto
mobilio ir važinėja dviračiu, 
kviesdamas pasekti jo pavyzdžiu.

Kariuomenės daliniai Dominin
konų respublikoje nerodo pa
klusnumo laikinei prez. Garcia- 
Godoy vyriausybei ir kartas nuo 
karto pasipriešina jo įsakymams, 
kurie dažnai būna palankūs suki
lėliams. Plačiai nuskambėjo vie
no karinio dalinio Įvykdytas stai
gus puolimas Santiago mieste, 
kur vyriausybės viešbutyje buvo 
susirinkusi šimtinė sukilėlių va-
du. Apie tai jau buvo rašyta, bet 
dabar paaiškėjo, kad ten įvyko 
gana didelis mūšis, trukęs 7 va
landas. Jame žuvo 28 asmenys, 
jų tarpe 16 kareivių. Mūšyje bu
vo panaudoti 3 tankai ir kulko
svaidžiai. Padėtį išgelbėjo ame
rikiečių kariai, atskraidinti iš 
Santo Domingo. Sekančią dieną 
minėtas kariuomenės dalinys dar 
kartą sugrįžo Į viešbuti ir išsiga
beno visus baldus į savo kareivi
nes. Tai, matyt, protestas prieš w w W « Voastabas jis pareiškė korespon- laikinės vyriausybės politiką, ku- 

dentui būdamas svečiu A. Fanfa- ri siekia Įjungti sukilėlius į vy- 
ni žmonos siirengtame priėmime riausybinę kariuomenę, šiuo me- 
Italijoie. Dėl to Italijos spaudoj į tu Domininkonų respublikoje 
pasipylė priekaištai užs. r. minis-! pradeda reikštis Birželio 14-sios 
teriui, kuris po dviejų savaičių sąjūdis, labai kairus ir veikiąs 
audros atsistatydino, nors nrem- prieš JAV-bes.
jeras Moro nrašė ii pasilikti par- " ‘ _

mokiniai, bet ir “dropouts” mo
kytojai.

Laidotuvių kainos, nežiūrint 
spaudoje pasirodančios akcijos 
prieš laidotuvių direktorius, vis 
dar kyla ir nuo 1956 m. beveik 
padvigubėjo. Visoje Kanadoje 
palaidojimo vidurkis siekia 
virš $500. Augščiausios kainos 
yra Kvebeko provincijoje —

prenumeratas nelaukdami atski- y -
ro paraginimo. Kviečiame tai pa- Nauju imigracijos ministeriu 
daryti ir visus kitus. “Tž” meti- paskirtas 47 m. Kvebeko atsto- 
nė-prenumerata ir 1966 m. lieka vas Jean Marchand, buvęs uni
tą oati — $5.00. Lietuviškas laik- jų sąjungos pirmininkas. Mar- 
raštis iš prenumeratos, ypač pa- chand yra įvairių refonnų ša- 
kilus spausdinimo išlaidoms, iš- liniukas ir iš jo daug tikimasi.

Jo žinioje taip pat naujai Įkur
ta darbo jėgos ministerija, kuri 
rūpinsis suaugusių švietimu, 
įvairių specialistų paruošimu ir 
ju lieškoiimu kituose kraštuo
se. Nors Kanadoje bedarbių dar 
yra apie 3% visos darbo jėgos, 
tačiau specialistų trūkumas jau
čiamas visame krašte.

MALONŪS SKAITYTOJAI,
Su pirmuoju šių metų nume

riu kreipiamės į Jus kviesdami 
atnaujinti savo prenumeratas. 
Greitas Jūsų atsiliepimas paleng
vins “Tž” administracijos darbą 
ir įgalins sklandu laikraščio lei- __
dimų. Jau daugelis pratęsė savo $632,* Ontario —*$575k

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus

Kritikos netobulumu nusiskun- 
lė ir Just. Marcinkevičius: “Aš 
iž visų stilių, braižų, literatūri- 
ūų krypčių egzistavimą mūsų li- 
eratūroje, tačiau aš prieš tai, 
tad būtų proteguojami silpni ku
lniai ...” E. Matuzevičius netgi 
netė priekaištą, kad kritikai 
rūksta principiškumo, reiklumo, 
cad kartais panegiriškose recen- 
:ijose kūrinio tikrojo Įvertinimo 
enka jieškoti tarp eilučių.

Sumažinti honorarai
Suvažiavime buvo diskutuoti 

ašytojų savaitraščio “Literatūra 
r Menas” ir “Pergalės” žurnalo 

reikalai. Pirmasis dėl sumažėju
sio formato neįstengia aprėpti vi
so Lietuvos meninio gyvenimo, 
nors jo prenumeratorių skaičius 
yra beveik padvigubėjės ir jau 
pasiekęs 27.400. Pakeitus laik
raščio formatą, buvo sumažinti 
redakcijos etatai, pusiau sumažė
jo honoraras. Siekdama sudaryti

jeras Moro nrašė ii pasilikti par- Naujasis Filipinų prezidentas 
eigose. A. Fanfani yra įtakingas Marcos perėmė pareigas ir pa- 
nolitikas, buvęs keturis kartus j reiškė, kad jo pagrindinis rūpes- 
premjeru. šiuo metu jis yra kai
riojo kr. demokratų sparno va
das. Ryšium su tuo pajudėjimu 
ėmė svyruoti ir visa vvriausvbė, 
kuria sudaro: kr. demokratai, so
cialistai. socialdemokratai ir jes- 
publikininkai.

Skystojo kuro klausimas kelia 
didelių rūpesčių Rodezijos vy
riausybei, kuri sauvališkai pasi
skelbė nepriklausoma ir nesiskai
to su krašto gyventojų dauguma. 
Britanija ir daugelis kitų valsty
bių paskelbė Rodezijai ūkini boi
kotą. Daugelio importuotų pre
kių Rodezija gali atsisakyti, bet 
be skysto kuro ilgai negalės lai
kytis. Jau dabar Rodezijoj benzi
no pardavimas yra suvaržytas: 
leidžiama pirkti tiktai po 3-5 ga
lionus į savaitę. Premjeras I. 
Smith pareiškė jieškosiąs skysto 
kuro komunistiniuose kraštuose. 
Abejojama, ar tai pavyks, nes ir 
komunistiniai kraštai nepatenkin
ti dabartine Rodezijos vyriausy
be. Buvo tikėtasi, kad pagalbon 
ateis P. Afrika ir Portugalija, 
bet šios pareiškė neparduosian- 
čios Rodezijai skystojo kuro. Kai
myninė valstybė Zambija tain 
pat kenčia dėl kuro stokos, nes ji

tis — sutvarkyti krašto finansus, 
padidinti gamybą, sudrausminti 
nesąžiningus pareigūnus, dėl ku
rių kaltės kraštui susidaro kas
met $200.000.000 nuostolių. Taip
gi Marcos pareiškė remsiąs už 
laisvę kovojančias tautas, jų tar
pe ir P. Vietnamą. Per rinkimini 
vajų jis skelbėsi esąs prieš pagal
bos siuntimą Vietnamui, bet da
bar savo nuomonę pakeitė. Įžan
ginėje prezidento iškilmėje daly
vavo JAV viceprez. Humphrey.

Maisto stoka Indijoj vis labiau 
jaučiama. Labai sausa vasara ir 
karas su Pakistanu neleido gy
ventojams pasigaminti net mini
mumo maisto. Miestuose jis gau
namas tik su kortelėmis — vie
nam gyventojui tenka 12 uncijų 
grūdų į dieną. Tarapur vietovė
le, kur amerikiečių bendrovė sta
to atominę jėgainę, kilo darbi
ninkų streikas su riaušėmis dėl
to, kad darbininkai buvo verčia
mi mokėti už kantinėse gaunamą 
maistą. Per riaušes nuo policijos 
kulkų žuvo 8 indiečiai, sužeisti 
akmenimis 52 policininkai. Kana
da ir JAV padidino maisto siun
tas Indijai iki $15.000.000 ir $50. 
000.000.

LAISVĖS ŽYGIO LĖŠOS
Apie Lapkričio 13-sios mani

festacijos finansinę pusę ir kitus 
reikalus koordinatorius R. Kezys 
padarė viešą pranešimą. Jame 
suminėjo asmenis ir būdus, ku
riais buvo telkiamos lėšos. Jos 
jau sutvarkytos ir LB Niujorko

silaikyti negali, žymi dalis skai
tytojų, tą suprasdama, prie meti
nės prenumeratos prideda ir au
ka. Tas duosnus mostas padeda 
pu-^Mni laikyti. Už tai nuo- 
<ff-’*iai dėkotame ir kviečiame 
kitus tuo būdu paremti savąją 
spaudą.

Į“TŽ” leidėjų kreipimąsi šėri- 
ninkai atsiliepė nuoširdžiu lietu
višku duosnumu. Čia skelbiame 
naują duosnių aukotojų sąrašą. 
Pr. Pauliukonis,

Worcester, Mass........ $11.20
M. Regina, Toronto______ 22.40
V. Stankūnas, Montreal__ 11.20
Rasa. Jolanda Renkauskaitės,

Toronto_________ __ 11.20
A. Cirūnas, Toronto______ 11.20
Kun. J. Kubilius, SJ;

Chicago____ __ _____77.30
J. Mikšys, Hamilton______ 57.50
A. Grajauskaitė-Mikšienė

Hamilton ....____
K. Kudirka,

Brampton, Ont. _ 
J. Kirvaitis, Toronto ...

Lukošiūnienė, Toronto 15.00 
A. Sagevičius, Toronto__ 11.20

L. Razgaitis, Toronto .... 15.00 
J. Aleliūnas, Forget, Sask. 15.00 
A. Aleliūnienė, Forget__ 15.00
J. Bielskutė, Chicago, Ill. 11.20 
V. Barisas, Windsor, Ont. 11.20 
J. Žilys, Toronto_______  17.40
A. Kuncaitis, Winnipeg 10.00 
A. Raila, Port Arthur, Ont. 22.40

11.20

11.20

$379.00
Visiems reiškiame nuoširdžią 

padėką ir kartu tikimės, kad prie 
šios spaudos talkos prisidės ir ki
ti šėrininkai, kurių žodis tuo rei
kalu dar nėra gautas.

K.L.K. Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” valdyba

jv,----------- - -- --------- -- j J įvairaus meninio temperamento
sveikesnę kūrybinę atmosferą, re-1 autorių pastangos geriau ir gi- 
dakcija i savaitraščio puslapius liau atspindėti savo epochą su vi- 
neisileidžia plūstančios kritikos, sa jos didybe ir prieštaringu- 
pasitenkindama kartais perdaug mais...” 
nuglostytomis ir drungnomis re- __
cenzijomis. “Pergalės” žurnalas Kaunas atsilieka
buvo padidintas iki 12-kos spau- Jaunųjų rašytojų sekcijų veik- 
dos lankų, bet ir jo bendradar- lą palietė Rašytojų S-gos valdy- 
biams pusiau sumažintas hono- bos sekr. A. Pocius. Vilniuje jau- 

nieji literatai yra daugiausia susi
telkę augštosiose mokyklose. 
Sekcijai vadovauja jaunas poetas 
Marcelijus Martinaitis, bet pla
tesnės veiklos nematyti. Dar 
liūdnesni reikalai yra Kaune, kur 
netrūksta studijuojančio jauni
mo ir inteligentijos. Daug kas 
mėgina savo jėgas literatūroje ir

raras.
Pastaraisiais metais šiek tiek 

padidėjusią lietuvio rašytojo kū
rybinę laisve taikliais žodžiais 
apibūdino Alf. Bieliauskas: “Vi
sų didžiausias šio laikotarpio lie
tuvių literatūros pasiekimas yra 
tas, jog pagaliau suvokta, kad 
vienintelis kelias eiti toliau — 
tai literatūros kūrinių turinio ir 
formos įvairumas, vieningos įvai
raus amžiaus, įvairaus braižo,

apygarda yra pakviesta padaryti 
reviziją. Pranešėjas, pažymėjęs, 
kad finansų sekcijai pirmininka
vo Ant. Reventas, dėstė:

“Pradžioje darbas buvo sun
kūs. Kaikurie asmenys, žadėję fi
nansinę paramą, vėliau atsisakė 
paremti. Tas gerokai pakenkė or
ganizatorių moralei ir trukdė 
darbą. Viena pirmųjų ir didžiau
sia piniginė auka — $1,000 at
ėjo iš Amerikos Lietuvių Tary
bos. Likusia stambią sumą, reika 
lingą sumokėti už salę ir kitas 
skabias įskaitas, teko surinkti 
paskolomis. Didžiausias paskolas 
davė: dr. J. Kazickas $3.000; 
ALB centro valdyba, Ant. Mažei
ka ir R. Kezys po $2,000; ALTa 
$1,000 ir Tautos Fondas $500. 
Už kaikuriu skolų grąžinimą as
meniškai įsipareigojo A. Mažeika 
ir R. Kezys.

Kaio žinote, “New York 
Times” puslapyje mes turėiome 
atkarpėle su prašymu siųsti au
kas. Atsilieoė 89 asmenys, pri-
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Ar Kanada nugalės dvilypumo pavojų?
Žymus Kanados teisininkas dr. 

Eugene Forsey dalyvavo praėju
sią vasarą Couchiciung konferen
cijoj, kur buvo svarstomi įvairūs 
tautinių grupių klausimai. Ten 
jis skaitė paskaitą, kurią čia pa
teikiame pagal Canadian Scene 
agentūros paruoštą tekstą. Red.

Pasak dr. E. Forsey, Kvebekas 
reikalauja didesnių teisių Kana
dos konferencijoj. Esą vieni no
ri visiškos nepriklausomybės, ki
ti — atskiros valstybės unijoj su 
Kanada, treti — atskiros valsty
bės sąjungoj su likusia Kanados 
dalimi kaip lygus su lygiu. Bet
gi gausiausias kvebekiečių ele
mentas nori pasilikti konfedera
cijoj, pagrįstoj nauja konstituci
ja. “Šiais klausimais aš noriu bū
ti visai atviras”, sakė dr. Forsey, 
“ir pareiškiu: 1. Jei Kvebekas 
nori tikrai nepriklausomybės, 
mes neturime teisės nei priemo
nių tai stabdyti. Viską, ką mes 
galime daryti, tai atsisėsti ir de
rėtis dėl sąlygų. Manau, kad at
siskyrimas būtų blogas mums vi
siems, o gal ir fatališkas. Dauge
liui abiejų kalbų kanadiečiams 
tai būtų širdies smūgis, o pasau
liui — galas visų lauktų bandy
mų siekiant koegzistencijos. 2. 
Jei Kvebekas nori padalinti vals
tybę, tai angliškosios Kanados at
sakymas turėtų pakartoti Angli
jos Olivero Cromwell’io žodžius: 
“Vardan Dievo, eikite”. Jokios 
schemos čia neveiks, ir nėra pras
mės jas nagrinėti. v Atrodo, kad 
kaikurie prancūzai kanadiečiai 
mano, jog be jų negalima apsi
eiti, ir mes mokėsime betkurią 
kainą išlaikyti nors ir menkiau
sioms ryšiams. Tai pavojingas 
manymas. 3. Kaikurie Kvebeko 
prancūzai kanadiečiai, vadinan
tieji save nuosaikiais, nori'išlai- 
kyti vieną Kanados bendruome
nę, tačiau reikalauja Kvebekui 
teisių, kurios nėra galimos tokioj 
bendruomenėj. Jie nenori atsi
skirti, bet nori tokių dalykų, ku
rie yra galimi tik atsiskyrus. Jie 
prašo sauso vandens, verdančio 
ledo, sūraus cukraus ir panašių 
dalykų.

Tai kieti ir rūstūs žodžiai pran
cūzams kanadiečiams, bet aš tu
riu jų ir anglams kanadiečiams. 
Pastarieji irgi yra ant klaidingo 
kelio, galvoja nerealiai ir neiš
mintingai. 1. Kanada niekad ne
buvo, nėra ir nebus šalis vienos 
kalbos ir kultūros. Prancūzų kal
ba ir prancūzų civilinė teisė vi
sada turėjo ir* visada turės spė

ti vieną valstybę, turime sutikti 
mokėti ir atitinkamą kainą. 5. 
Kainos minimumas tuo - atveju 
yra dviejų kalbų įgyvendinimas 
centrinėje administracijoje; ofi
cialus įvedimas dviejų kalbų 
New Brunswicke ir aplamai tose 
Kanados savivaldybėse ir teis
muose, kur yra žymi prancūzų ka
nadiečių mažuma, kuri to nori; 
prancūzų kalbos įvedimas švieti
mo srity prancūziškai kalban
tiems vaikams, kur tėvai to no
ri ir kur yra pakankamai vaikų. 
Žinau, kad tai nėra lengva. Bet 
jei mes norime Kanadą išlaiky
ti, privalome duoti prancūzams 
kanadiečiams aiškiau pajusti, kad 
šalis yra ir jų, kaip ir mūsų. 6. 
Angliškai kalbantieji kanadiečiai 
privalome atsisėsti su mūsų pran
cūziškai kalbančiais draugais pi
liečiais ir padiskutuoti galimus 
ir specialius pakeitimus. Aš ne
matau, kaip galėtume išlaikyti 
Kanados ūkinę ir politinę bend
ruomenę sumažinus dabartinės 
Dominijos parlamento teises. Bet 
aš norėčiau pažiūrėti į kiekvieną 
skundą, jį padiskutuoti ir pamė
ginti pa j ieškoti priemonių jam 
pašalinti. Turėtų būti dirbama iš 
abiejų pusių. Mes irgi turime ir 
reikalavimų, ir teisių, ir tradici
jas, ir istoriją, ir nuomones bei 
pažiūras ir savo kultūrą, nors kai- 
kada ir užmirštą.

Esu linkęs diskutuoti, reiškia 
duoti ir imti galimybių ribose. 
Tai nereiškia pasakyti “taip” au
tomatiškai i viską, ko Kvebekas 
ar prancūzai kanadiečiai reika
lauja. Angliškoji Kanada vis dau-j 
giau ir daugiau piktinasi prancū-1 
zų kanadiečių Įsakančio pobūdžio 
tendencijomis: “pasirašyk čia, ir 
tai greitai”. Mes negalime būti 
moliu prancūzų kanadiečių puo
džių rankose. Taip pat neužten
ka pasakyti, kad pakeitimus pri
valome priimti kaip teisėtas 
prancūzų kanadiečių aspiracijas. 
Reikia atsakyti i klausimą, kas 
yra teisėta? Jei anglai kanadie
čiai pareikš, kad jų teisėtas rei
kalavimas yra perkelti sveikatos 
reikalų tvarkymą iš provincinių 
vyriausybių i Dominiją, tai pran
cūzai kanadiečiai gali panorėti 
žinoti kodėl? Ir jie bus teisūs.

Nei automatiškas priėmimas, 
nei automatiškas atmetimas kons
titucijos pakeitimų, ar tai būtų 
iš prancūzų Kanados ar iš anglų* 
nebūtų išmintingas. Tokia laiky
sena gali padaryti neįmanomą ci
vilizuotą gyvenimą Kanadoje C.S.

Ganytojai išsiskirstė. Jie grįžo 
į savo vyskupijas nešdami geras 
žinias ir neišspręstų klausimų 
naštą. Antroji Vatikano santary
ba baigta gruodžio 8 d., bet šio 
tarpsnio drama visu svoriu gula 
nutarimų vykdytojus.

Santarybos sukvietimas pavė
luotas bent 40 metų. Anuo metu, 
po pirmojo visuotinio karo, iški
lo didieji klausimai, kurie nūnai 
gniuždina ne tik katalikus, jų 
Bažnyčią, ne tik krikščionis, bet 
paliečia visą pasaulį. Indijos buv. 
min. pirm. Nehru, vakarietiškos 
kultūros, bet tolimas net savojo 
tikėjimo mistikai, apie santarybą 
išsitarė: “Katalikai nūnai svarsto 
savo klausimus. Ir tie, kuriems 
katalikybė yra nepriimtina, turi 
jų žodžių klausytis”. Jei Church- 
illis būtų buvęs gyvas ir kreipęs 
dėmesį į vykusį suvažiavimą, bū
tų turėjęs rimtai persvarstyti sa
vo ankstyvesnius teigimus, kad 
katalikų dvasiškija tėra kapitalis
tinio^ pasaulio barometras.
' Ši santaryba pavėluota, nes bu

vo užvilkintas atsakymas į šio 
tarpsnio esminius klausimus. Di
deli ir pavojingi Bažnyčios išorė
je sūkuriai nemažiau nūnai, pavo
jingi už anuos, kai reformacija 
skaldė jos vidinę vienybę, šiame 
amžiuje žmogų slegia jo vidi
nis skilimas, atšlijimas nuo ri
kėj mo ne tik kraštuose, kuriuo
se tikintieji persekiojami, bet ir 
Vakarų pasaulyje, kur taipgi iški
lo sudėtingi visuomeniniai klau
simai, skurdas, iš dalies susietas 
su gyventojų nepaprastu prieaug
liu, ypač nepasiturinčiuose kraš
tuose. Branduoliniai ginklai gre
sia tikintiems ir netikintiems. 
Anuo metu, Tridento santaryboje 
(1545—1565), klausimai buvo 
sunkūs, tačiau nelengvesni buvo 
ir šioje santaryboje, kurios dar
bų vaisiai pasirodys ateityje.

Sumanytojas ir tęsėjas
■ Jonas XXIII augštai iškėlė po

piežių istorijoje paniekintą var-i11^065- 
dą. Kaikas sako, kad jis turėjęs I Suvažiavimo dalyviai jautėsi 
gabumus prancūzo kardinolo Ri- pašaukti spręsti esminius klausi- 
chelieu, iškilusio valstybininko ■ mus. Ir kai kurijos atstovai ban- 
Liudviko XIII laikais, Gandhi Į dė rikiuoti kaikuriuos klausimus 
jautrumą, Vašingtono pramaty- pirmoje sesijoje, iškilo ryškus 
mą, lordo Acton žinojimą, Fordo nuomonių skirtumas. Teologas 
sugebėjimą organizuoti, eilės ži- Congar leidinyje “Informations

nomų vyrų tikroviškumą, pasiti- Catholique Internationales” 62. 
kėjimą ir mokėjimą paprastais XII.18 nurodė, kad suvažiavimo 
žodžiais išreikšti tiesą. Jis buvo'pirmąją sesiją slėgė dalyvių di- 
paprastas ir sudėtingas, kaip ir .delis skaičius, nepaprasta apim- 
kiekvienas žmogus. Jo švelnu- tis darbų, kuriems nebuvo tinka
mas, nuoširdumas, meilė arti- mai pasiruošta, pasigesta vieny- 
mui, platus požiūris ir sugebėji- bes, o pateiktieji sumanymai, 
mas vertinti ne tiek atskirą žmo- ypač jų vertimai, nebuvo lydimi 
gų, kiek matyti didžiąsias gyve- darnos. Jonas XXIII stengės, kad 
nimo sroves, jį vertė padaryti kurija nesiektų daryti Įtakos san- 
sprendimą: turi būti sušaukta vi- tarybos sprendimams.
suotinė santaryba.

Jonas ^XIII padarė šį spren
dimą vadovaudamasis dviem prie
laidom. Pirmoji: Bažnyčia gyve
na praeities paveldėjimu, jos vai
siais ir jai reikalingas atsinauji
nimas — aggiomamento ne tikė
jimo dogmose, bet santykiuose 
su tikinčiuoju žmogumi ir esan
čiais šalia Bažnyčios. Antroji: 
siekti vienybės krikščionijoje ir 
visoje žmonijoje. Tai buvo dide
lio įžvalgumo ir nuojautos vai
sius. Aišku, ne tik kardinolas 
Tardini, bet ir dalis kurijos, gy
venusios tradiciniu įsibėgėjimu, 
šias mintis ir nusistatymą'' šaukti

Antroji sesija jau buvo atida
ryta Pauliaus VI, kuris anksčiau 
buvo pasižadėjęs tęsti pirmtako 
darbus. Jis kalbėjo Jono XXIII 
žodžiais apie Bažnyčios atsinauji
nimą, krikščionių vienybę ir jos 
pokalbį su nūdieniu pasauliu. Iš
oriniu požiūriu, rodos niekas ne
pakitėjo, tačiau kaikurie teologai 
pajuto, kad kurija, nesugebėjusi 
prisitaikyti Jono XXIII didie
siems pažangos polėkiams, jo 
įpėdinio ženkle vėl bandė atgau
ti pirmykštį svorį. Paulius VI tą 
tendenciją sumaniai švelnino. Be 
to, jis žvelgė dar toliau — užmez
gė platų pokalbį su pasauliu, nu- 

yisuotinę santarybą laike sunkiai, foj© įvykusiame eucharistiniame 
įgyvendinamoms svajonėmis. kon^e ir 1965 m. rudenį pasa. 
Popiežius mate, kad jau šernai is- kė jungtihėse Tautoje Po- 
muse valanda perziureti Bazny- kaib^e supatauliujistoliaužen- 
cios organizaciją ir pajudinti kie-į r£ikalavo ^ė.
tą italų seimą kurijoje. Dvejus drr>o reįkajaį j0 pavedimu nual
mėtus dirbta suvažiavimai pa-1 cįjaį tarpininkavo taikos raktui 
ruošti. Ir kai 1962 m. spalio 11 d.; surasti ne tik Kuboje, Dominin- 
atidaryta santaryba pradėjo dar- konų respublikoje, bet ir Vietna-

* * 'ii * ' • ji , me. Tačiau jis atsargus reformųvisais klausimais dalyviai pnta- srityje Galimas dal*k kad - 
na kurijos linkmei. J - - ■

Keturios suvažiavimo sesijos Egidio Va^nozzi, apaštališkasis 
Keturiose sesijose daug klau- \

fl V-f f w * * If 1 * * P?' pą. kaip “nuosaiku dogmose, betdaryta, tačiau nevisais-klausimais r
dalyviai galėjo sutarti. Pirmoji Ck7“tritvie’^ ' 

Į Vakarinės E

nuomonei atstovavo arkivyskupas

: nunciius Vašingtone, kai jis ap
tarė Čikagos naująjį arkivysku-

pažangų liturgijoje ir rasių san-

Vakarinės Europos kaikurie te- 
,. . ologai Pauliu VI vadina konser-

— spręsti pasaulinio vatoriumi nors jis labai jautriai
vimo dalyviams buvo uždėta sun 
ki našta ■
masto klausimus. Protarpiais bu- atsiliepia i šio Jtarpsnio degan- 
vo dalyvių keliami nelengvi ir, čįus kfausfmus. Galimas dalykas, 
drąsus Kausimai, nors kėlėjai ne-Į -is ven ė stai iu lūžiu kūri. 
visuomet numatė įvykdymo gali-. ioįe 0 refOrmuoti jis linkęs pa- 
myt)es* ; Mosniui. Vyskunų kolegijos-sino-

do su važiavim ai, kurių pirmas 
numatytas 1967 m., neabejotinai 
šalies ir kūriios darbų apimtį. 
Visi Pauliaus VI žygiai vargu ga
li būti paženklinti konservatišku- 
mu. nes iis, nors kitais būdais, 
siekia Bažnyčios atsinaujinimo.

PRANEŠIMAS IŠ MADRIDO K. KAZ. PATALAVIČIUS

UŽSAKAU 'TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS" KAIP DOVANĄ

šiuo vardu----- ----------------- -------------- ----------------- - ------
Gatvė ir numeris__________________ O vieneriem metam
Miestas ir provincija------ -----------------O dvejiem
Valstybė ________ .— -------------- ,— □ naujas skaitytojas
Siunčiu-------- dolerių □ atnaujinu pren.

Užsakytojas ---------------------- - ----- ----------- ----- .-----------

Kviečiame skaitytojus užsakyti “TŽ” kaip dovaną savo bičiuliams, 
ypač kituose kraštuose. Metinė prenumerata $5. Naujiems skai- 
tytojams daroma nuolaida. Prašome išsikirpti šį pranešimą, jį ♦ 
užpildyti ir atsiųsti su pašto perlaida arba čekiu:

“Tėviškės Žiburiai” 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Imigrantai bėga iš Australijos
BR. ZUMERIS 

Mūsų korespondentas Australijoj

žiuoja atgal. Skirtingas klimatas 
ir gamta sudaro savotišką vaizdą 
iš Europos atvykusiam imigran
tui ir tas, be abejonės, sukelia 
namų pasiilgimo jausmą labiau, 
negu Kanadoje ar>JAV, kur bent 
gamta yra panaši į europietišką
ją-

“Galite mane pašalinti”
Australijos artimiausias kaimy

nas — Indonezija vis tebeturi pa
kankamai rūpesčių viduje. Prez.

Australijos valstybinės statisti
kos paskelbtais duomenimis, pas
kutinių trijų mėnesių laikotarpy
je iš Australijos į savo gimtuo
sius kraštus sugrįžo 4000 buvu
sių imigrantų. Iš viso 1965 m. lai
kotarpyje iš Australijos ^išvyko 
10.000 buvusių imigrantų. Imant 
procentais, išvykstančių imigran
tų skaičius padidėjo 113% paly
ginus su praėjusiais metais.

Priežastys, kodėl taip gausiai • 
imigrantai pradėjo išvažiuoti iš J , 
Australijos, nenurodomos. Viena Sukarno vakarietiškai vadinamo 
ju — tėviškės pasiilgimas. Yra parlamento nariams pareiškę, 
betgi ir kitų priežasčių. Pirmiau-! ,^on atgauti pries sukih- 
šia pačių australu laikysena imi-i turėtą neribotą galią krašto 
grantų atžvilgiu. Neminint pade-' manęs menonte,
ties, kuri Australijoje buvo prieš § .^e 1S prazidento pareigų pasa- 
17 metu, dabar laikysena imi-!įinti.- f?1110 .Sparno ir pa- 
grantu atžvilgiu yra labai sušvel- breze.’ kad buvusių teisių glumi
nėjusi*, nors skirtumas visada žy-1 i J?. rankas 5Ta reikalingas 
mus, ypatingai darbovietėse. Imi-! Indonezijos gerovei, žinoma, tie 
grantas tebėra “antros klasAs” į atstovai negalėjo Sukarnui jokių 
pilietis, net ir priėmęs pilietybę.' ^5 nei Prldet1’ ™ .nes 
žinoma, viešai šitas traktavim^ i lemiamas žodis priklauso kanuo- 
jau išnykęs, nes imigrantu masė menes generolams, kūne praktis-

cialią poziciją. Prancūzai kana
diečiai nėra viena iš daugelio ki
tų tautinių grupių, arba net ir j 
didžiausioji iš jų. 2. Kvebekas 
nėra tokia provincija kaip kitos.' 
Ji yra prancūziškos Kanados tvir-! 
tovė. Taip yra įrašyta aiškiai ir' 
neatšaukiamai BNA Įstatyme. 3. 
Mes negalime išlaikyti konfede
racijos nuostatų jų nepakeitę. 
Kvebeko pramonės* išaugimas, 
kultūrinis atgimimas, prasiplėti- 
mas prancūzų kanadiečių už Kve
beko ribų reikalauja išlyginimo. 
4. Jei mes tikrai norime išlaiky-

• Sovietų paskelbtomis žinio
mis, Kazachstane esą apie 17 di
delių požeminių ežerų, kurių van
duo yra geriamas ir turi daug mi
neralinių savybių. Ligi šio laiko 
nei vienas iš tų ežerų neišnaudo
jamas.

• Alžerijoje yra nedidelis eže
riukas, kurio vanduo panašus į 
rašalą ir juo galima rašyti ant 
popieriaus. Į tą ežeriuką Įteka 
2 upės su skirtingos rūšies mine
ralais, kurie ežere susijungę, su
daro skysti, panašų i rašalą.

ILGAS GINČAS DEL ISPANIJOS APELSINŲ
Jau visi metai kaip Bendrosios > sius 1965 m. buvo gauta $125 mi-į Reikėtų daug daugiau lietaus, 

Europos Rinkos posėdžiuose lijonai pajamų. Suprantama, ko- i ypač po žydėjimo. O dabar vyks- 
Briuselyje vyksta ginčai tarp Ita-j dėl nuo šio riebaus verslo ispanas : ta priešingai. Tik laistymo siste- 
lijos iš vienos pusės ir Ispanijos ■ ūkininkas, prekybininkas ir vy- mos dėka gaunami apelsinai ir 
bei Izraelio iš kitos. Mat, Ispani-! riausybė nenuleidžia akių. Ispa- kiti vaisiai bei javai. Lietaus va
ja, nors ir nėra Bendrosios Euro-; nija, po JAV-bių, užima pirmą sąrą čia nepaprastai maža. Tuo 
pos Rinkos narys, tačiau kartu su, vietą pasaulyje apelsinų augini- tarpu apelsinų auginimo specia- 
Izraeliu parduoda Vokietijai, i me. Beveik visa plati Ispanijos listai tvirtina, kad geram jų der- 
Olandijai, Prancūzijai ir Belgijai ’ teritorija išmarginta milžiniško- liui gauti kiekvienam žemės hek- 
savo apelsinų perteklių pigesnė-; mis apelsinų -plantacijomis. Ypač: tanui reikėtų nuo 9.000 — 12.000 
mis kainomis, negu juos iki šiol, jie gerai tarpsta ilgu Viduržemio ■ kubinių metrų vandens per me- 
pardavė Italija tiems Bendrajai i pajūriu — nuo Gibraltaro iki tus. Ispanijoje yra labai mažai 
Europos Rinkai priklausantiems . Barcelonos. Vien tik Almerijos j upiu ir iš jų negalima pasisemti 
kraštams. Italai dėl to pakėlė di-į— Valencijos ir Kašteliono pro- 
delį triukšmą ir ne tik pakartoti- ’ vincijose per 38 milijonai apelsi
nai apskundė Ispaniją siūlančią nu vaismedžių. Taip pat nepasku- 
savo apelsinus, pigesnius ir ge- i tinę vieta užima apelsinų augini- 
resnės rūšies, bet kartu priešinasi' me Sevilijos, Malagos, Tarrago- 
Ispanijos priėmimui į Bendrosios 
Europos Rinkos narių tarpą.

Milijonai apelsinmedžių
Ispanija iš kitos pusės gali pa

sididžiuoti apelsinų auginimu. 
Krašte priskaitoma per 42 milijo
nai apelsinų medžių, už kurių vai-

drėkinimui vandens. Dėl to kasa
mi gilūs šuliniai ir jų vanduo pa
naudojamas apelsinų plantaci
joms drėkinti.

Apelsinų kilogramas —
12 centu
ispanai nuo 18-to šimtmečio 

eksportuoja savo apelsinus įvai- 
riosna šalysna, nors dėl vidaus ir 

čiuose vyrauja kasmet ilga ir ar-'užsienio politikos bei pastarųjų V • T * J v * JT • • T V ♦ V • j t T_ •

nos, Kordubos, Kadizo provinci
jos ir Balearų salos.

Trūksta vandens
Šio krašto Viduržemio pakraš-

ši sausra, todėl apelsinų medžius dviejų dešimčių metų nelabai
reikia gerą metų dalį drėkinti, lanksčių prekybinių- santykių su

Lenkų partizanai Vilniaus krašte

padarė savo įtaką. Išnyko, bent 
iš australiškos spaudos vadina
mas “naujo australo” terminas. 
Tačiau vis tebėra tie nelemti 
skirtumai. Anksčiau, būdavo, 
naujas australas darbą gausi tik 
tada, jeigu . nėra pakankamai 
australų. Dabar, kai darbo pasiū
lymų yra gana daug, problemos 
nesudaro. Yra darboviečių, kur 
imigrantai sudaro pusę visų dir
bančiųjų ir net daugiau. Ten at
mosfera yra visai kita.

Antra priežastis, atrodo, yra 
ta. kad Europos kraštuose gyve
nimo lygis nebesiskiria nuo Aust
ralijos. Atvykę į Australiją imi
grantai neranda geriau kaip savo 
rimtuose kraštuose ir todėl va-
užsieniu ispanai buvo verčiami 
sumažinti šios Dievo dovanos pre
kybą su užsieniu. Dabar jie kiek 
galėdami stengiasi atgaivinti ir 
praplėsti apelsinų-prekybą su už
sieniu. Užtat labai žiūrima čia į 
šių vaisių kokybę ir greitą prista
tymą užsieniui ir į kainą, kuri vis- 
tiek dar žemesnė negu pvz. Itali
jos, Egipto ar JAV apelsinų. Jų 
kilogramas čia kainuoj’a ne dau
giau kaip 11—12 amerikinių cen
tų. Esant dideliam apelsinų pa
reikalavimui šiaurės, Vakarų Eu
ropoje, o pastaruoju metu jau ir 
Rytų Europoj, ypač Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje, ispaniškų apelsi
nu kainos kyla ir pačioje* Ispani
joje. Tuo, žinoma, džiaugiasi is
panų -ūkininkai, nors miestiečiai 
dūsauja dėl pragyvenimo vidur
kio pakilimo.

kai valdo kraštą savo nuožiūra. 
Sukarno viešas pareikalavimas 
buvusių teisių patvirtino anksty^ 
vesnius* spėliojimus, kad jo dikta
tūra yra apibrėžta ir jis pats pri
klauso nuo generolų, kurie tebė
ra užsiėmę komunistų valymu.

Kitas ir pats svarbiausias In
donezijos šiandienos galvosūkis 
yra ekonominė problema. Krašto 
valiuta padvigubėjo: iš 500 bili
jonų rupijų praėjusiais metais li
gi 1000 bilijonų šiuo metu. Tai 
kelia infliacijos pavojų. Ryžių 
derlius Indonezijoje šiemet nėra 
blogas, bet suiręs transportas. 
Ryžių kainos pakilo nuo 370 ru
pijų ligi 2500 rupijų. Eiliniam in- 
donezui yra nepakeliama našta. 
Ryžiai yra pagrindinis indonezų 
maistas. Indonezijos universiteto 
profesoriai ekonomistai pakviesti 
prisidėti savo žiniomis prie kraš
to gerovės atstatymo. Indonezijai 
reikia užsienio paskolos, tik ne
aišku, iš kur ją. gaus.

Karvininkų demonstracijos
Komunistinė Kinija įteikė In

donezijos vyriausybei protestą, 
reikalaudama viešai atsiprašyti 
už tai, kad Medene, Sumatros sa
loje, “chuliganai užpuolė Kinijos 
konsulatą ir apmėtė akmenimis”. 
Esą buvo sužeisti 3 konsulato tar
nautojai, išdaužyti langai ir t.t.

žinoma, tai nėra jokie “chuli
ganai”, kaip skelbia kiniečiai, 
bet antikomunistų demonstraci
jos, kurios tūkstančiuose Indone
zijos salų vis tebevyksta įvairio- 
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Paryžiuje leidžiami lenkiški “Zeszyty Historyczne” (Istoriniai są
siuviniai) nr. 7 paskelbė Jono Rolando prisiminimus iš lenkų parti
zanų veiklos Vilniaus krašte. Kadangi autorius daug kartų paliečia 
ir lietuvius, įdomesnes vietas pateiksime mūsų skaitytojams. Red.

Atmintina data J. Rolandui yra kuo gražiausiai priimti ir pagerbti”. Ir 
1944 m. vasario 5 d., kai 5 vai. ry- vakarienės metu tas kapitonas prisi- 
to į jo butą Vilniuje atėjo Gesta
po tarnautojai jo suimti. Lenkas 
suėjo pasprukti ir dar tą pačią 
dieną pasimatyti su komendantu 
“Armji Krajowej” (Krašto Armi
jos, kurią sutrumpintai vadinsi
me AK) Vilniaus - Naugarduko 
apygardai pulk. Wilk-Krzyžanovs-

niaus — K. B.) ir surengė minėji
mą klojime. Artistai buvo parti
zanai, o klausytojai — vietos gy
ventojai. Atidaromąjį žodį tarė 
pats vadas, o paskaitą skaitė švie
timo karininkas. Po minėjimo 
lenkai nutarė užpulti netoli Eišiš
kių (autorius vietovės neprisime
na). .. beginklius lietuvius tar
nautojus. Staigiu puolimu paėmė 
lietuvių paštą ir kt. administraci
nes įstaigas. Tikėdamiesi lietuvių 
puolimo, lenkai kulkosvaidžius išl 
statė ant pagrindinio Varėnos — 
Eišiškių kelio, vėliau pasitraukė į 
Kaniavą. Iš išmestų raketų paste
bėjo, kad juos seka lietuvių ir vo
kiečių jėgos. Poilsis buvo labai 
trumpas, kadangi lietuviai ir vo
kiečiai susidūrė su ių pirmąja 
kuopa. Aštri kova esą baigėsi len
kų laimėjimu, o lietuviai ir vokie
čiai turėjo pasitraukti, netekdami 
sužeistais ir užmuštais 50 karei
vių. Iš lenkų pusės krito tik 7 
nartizanai ir sužeista 12.

Viena didžiausių lenku partiza
nų nroblemu buvo patalpinimas 
sužeistuiu. Ta klausimą turėjo iš- 
snręsti šeštoji brigada po kauty
nių nrie Astravo, Kaniavos ir Ka
lesninkų. Dažniausiai sužeistuo
sius oafalnindavo dvaruose (be
veik visame Vilniaus krašte dva
ru administratoriais buvo lenkai 
— K. B.) arba kaimuose, o sun
kiai sužeistus atveždavo i Vil
niaus ligonines, kur lenkai gvdv- 
toiai Krašto Armijos nariai, parū
pindavo vieta, sufalsifikuodami 
dpkument’is ir naguldydami iuos 
Vain <ratvėie ivvkusių nelaimingų 
atsitikimu ligonius.

Kiek ilgiau autorius sustoja 
ties partizanų kilme. Kaip jis sa
ko, šeštos brigados dauguma bu
vo-Vilniaus jaunimas, išauklėtas 
lenkiškose mokyklose. Kituose 
daliniuose galima buvo rasti ir 
kaimo jaunimo.

*

Lenkiškumas ir statistikos
čia jau lenkas pradeda svaičio

ti. Jis prisimena 1941 m. lietuvių 
pravestą surašymą ir sako, kad 
lertkų gyventojų nuošimtis buvęs 
didesnis už Lenkijos nepriklauso
mybės laikais įvykdytą gyventojų 
surašinėjimą, jis ima Ašmenos ir 
Lydos apskritis, kuriose, pagal J. 
Rolandą, lenkais užsirašė net vi
sas 100%. Pirmiausiai J. Rolan
dui norėtume atsakyti, kad šių 
prisiminimų atpasakotojui teko 
surašinėti gyventojus labai sugu- 
dėjusioj ir sulenkėjusioj Svyrių 
apskr.. kur iš 7 kaimų lietuviais 
užsirašė 60%, o visi vyresnio am
žiaus gyventojai dar kalbėjo lie- 
t.’rviškai. Antra, gyventojų sura
šymas ivyko ne 1941 m., bet 1942 
m. Ašmenos apskr., kur veikė 
stiprus lenku pogrindis, lietuviais 
užsirašė 13.2%, lenkais — 51,8 
%, gudais bei rusais 29,6%. Ly
dos anskr. didesnė dalis atiteko 
gudams. Lutfuvos valdžios suda- 
rv+oi Eišiškių aoskr. (Bėniakai-

Dieveniškės, Šalčininkai, 
\r»nrininkai, Varėna, Kaniava ir 
kt) 1942 m. surašymo metu lie
tuvių tautvbės rasta 47.7%, len
ku — 45% ir gudu — 7%. ®r. 
Kviklys, Mūsų Lietuva. 11) B.d.

Paruošė K. Baronas

nar” štabą. Žygiai vykdavo nak
ties metu, o poilsis buvo randa
mas kaimiečio namuose, panašiai 
kaip ir maistas. Pasak J. R., vie
tos gyventojai dalindavosi su len
kais partizanais tuo, ką patys tu
rėjo. s

Vengė atviros kovos.
šeštoji lenkų partizanų brigada 

dar buvo organizavimosi* stadijo
je. Ji turėjo dvi kuopas ir štabą— 
iš viso apie 500 vyrų. Kaip auto
rius sako, jie buvo gerai ginkluo
ti, o kovos dvasia puikiausia. Bri
gados vadovavimas priklausė 
Lenkijos vyriausybei Londone, 
todėl ir jų radijo telegrafistas bu
vo numestas parašiutu iš Londo
no, lygiai kaip ir brigados vadas 
maj. “Konar”. Stoti į atvirą kovą 
brigada negalėjo, kadangi kiek
vienu metu ii galėjo gauti specia
lu uždavinį iš Londono, kaip ovz. 
nntraukima geležinkelio bėgiu ir 
išlaikymą savo rankose tam tikro 
ruožo bent 24 vai. Tai buvo vie
nas pagrindiniu ių tikslu, kadan
gi nėr Vilniaus kraštą ėjo svar
bios geležinkelio linijos, tiekian
čias karina narama vokiečiams, 
kovojantiems su sovietais.

Užpuolė lietuvius
Gegužės 3 diena yra lenku tau

tinė Šventė. Brigada sustojo heto-

statė tam futbolininkui, pasisakyda
mas Krzyžanovskio pavardę. Gal Gar
dine sutiktas krzyžanovskis nebuvo 
tas “Wilk”, tačiau jie galėjo būti gi
minės — broliai, kilę iš Lietuvos, pa
našiai kaip Koseialkovskių plati gimi
nė. Be to vyriausias AK vadas Bor- 
Komarovski, be abejonės skyrė Vil
niaus - Naugarduko apygardos vadu 
tokį žmogų, kuris pažinojo tas apylin
kes, gyventojų nuotaikas.

įsakymas pasitraukti
J. Roland, gavęs iš Krzyžanovs

kio įsakymą kuo greičiausiai pasi
traukti iš Vilniaus, jis tai įvyk
dė ir apsistojo dvare prie Tra
kų, kur laukė tolimesnių instruk
cijų. Netrukus J. R. buvo paskir
tas prie 6-tos-partizanų brigados. 
(Pirmieji lenkai partizanai susi
organizavo prie Naručio ežero 
1943 m. — K. B.). Tačiau pasiek
ti paskirtieš vieta nebuvo lengvas 
dalykas, nes reikėjo pereiti per 
tris “zonas”, kontroliuojamas lie
tuvių ir vokiečių^ “niekieno” ir 
lenkų partizanų. ,

tį...” Salia Stovėjęs lenkas kapitonas Po ilgų vargų J; R. pasiekė sa- 
puikia lietuvių kalba atsakė: “Negrą- vo tikslą. Tuoj pat jis buvo pa- Ii Vilniaus, Turgelių miestelyje 
žu taip kalbėti. Mes norime lietuvius skirtas į brigados vado maj. “Ko- (apie 30 km Į pietryčius nuo Vil-

Teatleidžįa skaitytojai, jeigu kiek il
giau sustosiu ties Krzyžanovskio pa
varde, kadangi prisiminiau vieną epi
zodą, papasakotą man Kauno LGSF 
futbolininko, komandos gastrolėse po 
Lenkiją ir rungtynes Vilniuje 1939 m. 
pavasarį. Iš Lietuvos Brastos, kur lie- 
tuvia; ten laimėjo 7:1, LGSF komanda 
traukiniu atvyko į Gardiną rungty
nėms su vietos kariškių WKS Smigly 
klubu (Wojskowy Klub Sportowy, o 
Smigly yra buv. Lenkijos maršalo pa
vardė; lietuviai ten pralaimėjo 2:4). 
Stotyje kauniečius daugiausiai sutiko 
kariškiai su gėlėmis, prakalbomis ir 
orkestru. Futbolininkas V.S, gerokai 
išvargęs nuo rungtynių Lietu 'os Bras
toje, savo draugui tarė: “Greičiau tie 
velniai lenkai vežtų poilsiui j viešbu-
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Kodėl ir kaip netylėti?^
Per studentų suvažiavimą kaus karta yra paskutinė, tai 

Klevelande, dr. H. Nagys skaitė niekad nesusitiksime, 
paskaitą “Kodėl ir kaip netylė
ti?” šioje paskaitoje prelegen
tas pareiškė daug Įdomių nuo
monių. Tie, kurie tyli ir nepa
reiškia nuomonės — daug ko 
nustoja. Už tuos kas nors turi 
kalbėti ir galų gale įtikinti be
tylančius. Kartais kalbantis nevi- 
sada tą sako, ką kiti galvoja. 
Žiūrint iš kitos pusės, galima pa
naudoti liaudies priežodį “Tyli 
kiaulė gilią šaknį knisa”. Tyla.

Pajudėkime!
Ypatingai per šiuos Jaunimo 

Metus mes neturėtume tylėti. 
Eilę metų jaunimas vis priekaiš
tavo, jog vyresnieji tą ir tą daro 
blogai. Dabar, jaunime, kalbėki
me, siūlykime, dirbkime. Val
dybose visur matosi jaunimo at
stovų. Jų tikslas yra atstovauti, 
išmokti vadovauti, kad ateityje 
galėtų perimti pareigas. Jeigu

J. T. Adams: “Kiekvienas astronomas gali pilnu tikslu
mu pasakyti, kurioje vietoje kiekviena planeta bus naktį 
pusę dvyliktos valandos, tačiau jis negali padaryti tos pra
našystės apie savo jauną dukterį.”

D. Eastman: “Viskas darosi lengviau įgavus praktikos, 
išskyrus atsikėlimą rytais.”

Dr. S. Aliūnas:
“Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, 
Prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia, 
Bet tas, kurs išdrįsta tart nuosavai žmonai, 
Kad vynas ir alus jam nieko nekenkia.”

Sidney J. Harris: “Viena vyriškos prigimties neišaiški
namų priešingybių yra ta, kad nė vienas 40 metų amžiaus 
tėvas nenori matyti savo dukters elgiantis taip, kaip jis pats, 
būdamas 20 metų, norėjo matyti kitų tėvų dukras elgiantis.”

Samuel Butler: “Tyla ne visuomet reiškia taktą; taktas 
reiškia auksą, bet ne tyla.”

Dag Hammarskjold: “Niekada nežiūrėk atgal ir negai
šink laiko svajodamas apie ateitį. Niekas nesugrąžins praei
ties ir nepatenkins ateities svajonių. Tavo pareiga, tavo at
lyginimas, tavo likimas yra čia, dabar — šiuo momentu.”

Michelangelo: “Viešpatie, duok, kad aš visada trokš
čiau daugiau, negu galiu atlikti.” V. K.

A.1Q U1V . X J Ad, v-.

prelegentas toliau aiškino, yra jaunieji vadovai tylės, tai savo 
susikaupimas, poilsis, maldos se
suo, mirtis, tuštuma ir t.t. Bet 
tylėti laisvam žmogui nėra ver
ta, ypatingai jaunimui, kuriam 
yra sąlygos, tik kalbančiam rei
kia atsiminti, kad žodis gali žmo
gų pakelti arba jį nužudyti.

Kalbėti reikia, jeigu norime 
suartinti vyresniąją ir jaunes
niąją kartą, žodžiais galime iš
reikšti savo skirtingus jausmus, 
idėjas ir surasti vidurkį bei ry
šius su tėvais;-Toliau dr. H. Na
gys davė kalbėjimo būdų. . Pa
vyzdžiui . literatūroje galima 
daug ką pasakyti, bet trūksta ra
šančių iš jaunimo. Jeigu Mac- 

Koks bus jaunimo kongresas Čikagoje?
Akademinėje dalyje bus jau

nimo posėdžiai ir paskaitos. Ap
žvalginėse paskaitose jaunoji 
karta žvelgs i jaunimo padėti ir 
veiklą laisvajame pasaulyje ir 
pavergtoje Lietuvoje. Toliau po
sėdžiuose bus diskutuojamas at
skirų kraštų lietuvių jaunimo 
bendravimas, jaunosios ir vyres
niosios kartos darbas Lietuvos 
laisvės kovoje, kaip derinti kū
rybinį jaunosios kartos pasireiš
kimą dvilypėje (lietuvių ir kita
taučių) aplinkoje ir t.t. Taip pat 
numatyti kelių sekcijų posė
džiai, kaip literatūros, sporto, 
mokslo, anglų kalba kalbančių
jų ir t.t. Baigiamosiose paskai
tose jaunimas žvelgs i savo at
eities uždavinius šeimose, mo
kyklose, organizacijose, visuo
menėje ir kitur.

Kultūrinėje dalyje vyks jau
nųjų pasaulio lietuvių meninin
kų koncertas, literatūros ir po
ezijos vakaras. Jaunimo Centre 
bus suruoštos jaunosios kartos 
parodos: dailės, meno, spaudos, 
fotografijos, filatelijos, archi
tektūros, mokslo ir pan.

Religinėje dalyje numatytos

šių metų tikslo nepasieksime.
Kanados lietuvių jaunimo 

kongresas parodė, kad skirtingos 
kartos gali kartu dirbti. Tegu 
būna tas kongresas pavyzdžiu 
ateičiai. Kalbėkime visi. Tik kal
bėdami galime atrasti bendrą 
kelią. Ne tik gerokai kalbėki
me, bet ir rašykime, žodis spau
doje daug toliau nuskambės, ne
gu posėdyje arba susirinkime, 
šie metai yra mūsų, jaunųjų, 
metai, stenkimės visi prisidėti 
prie Jaunimo metų ir pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso sėk
mės.

G. Rinkūnaitė

iškilmingos pamaldos katali
kams, protestantams ir kt.

Politinėje dalyje bus pasau
lio lietuvių jaunimo peticijos 
įteikimas Jungtinėms Tautoms, 
prašant Lietuvai nepriklauso
mybės.

Pramoginėje dalyje ruošia
mas didelis balius-banketas, šo
kiai.

Sportinėje dalyje vyks ge
riausių lietuvių sportininkų 
rungtynės (krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso ir t.t.).

Kongreso pabaigoje visas jau
nimas ir svečiai dalyvaus įspū
dingoje III-je JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventėje.

Prieš jaunimo kongresą (bir
želio 25-30) Michigan valstybė
je Dainavos stovyklavietėje ruo
šiama jaunimo organizacijų sto
vykla.

Po jaunimo kongreso (liepos 
4-10) iš kitų kraštų atvykusiam 
jaunimui ruošiama studijų sto
vykla kartu su kviestais JAV ir 
Kanados jaunimo atstovais.

Įsidėmėkime: jaunimo kon
gresas įvyks 1966 m. birželio 
30 — liepos 3 Čikagoje!

PLB inf.

Lietuvių jaunimas Vokietijoje
Vokietijoje 1965 m. lapkri

čio 16 d. susirinko krašto valdy
bos kviesti aštuoni Įstaigų ir 
jaunimo organizacijų atstovai ir 
nutarė pasivadinti Vokietijos 
Lietuvių Jaunimo Metų Komite
tu ir paremti PLB ir Vokietijos 
krašto valdybų darbus Jaunimo 
Metais, štai organizacijos ir jų 
atstovai, sudarą minimąjį komi
tetą: Vokietijos krašto valdyba
— J. Barasas, Vasario 16 gim
nazija — kun. B. Liubinas, Lie
tuvių Katalikų Sielovada — 
kun. V. Damijonaitis, lietuvių 
evangelikų liuteronų atstovas
— E. Simonaitis, Studentų At
eitininkų Sąjunga — V. Bar
tusevičius, Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjunga — kun? J. Riau- 
būnas, Evangelikų Jaunimo Ra
telis — F. Skėrys, PLSS Vokie
tijos rajono seserija — H. Mot- 
gabienė, PLSS Vokietijos rajo
no brolija — A. Veršelis.

Buvo išrinktas trijų asmenų 
vykdomasis organas: pirm. — 
kun. V. Damijonaitis, 684 Lam
pertheim - Hūttenfeld;; Schloss 
Rennhof; vicepirm. ir ižd. — F. 
Skėrys, Hūttenfeld; sekr. — V. 
Bartusevičius, Tubingen.

Komitetas laiko savo uždavi
niu veikti PLB valdybos ir Pa
saulio Jaunimo Metų Komiteto 
nubrėžtose gairėse, skatinti jau
nimą aktyviau reikštis lietuviš
koje visuomenėje, sudarant tam 
reiškimuisi galimybes.

* Jaunimo Metais yra prama- 
toma suruošti visos Vokietijos 
lietuvių jaunimo suvažiavimą 
Vasario 16 gimnazijoje. Vieną 
savaitę lietuviškasis jaunimas 
galėtų pabendrauti. Savaitgaly
je pramatoma iškili programa, 
kuri turėtų sutraukti kuo dides
nį skaičių ir stovykloje nedaly
vaujančio jaunimo.

* Į 1966 m. centrinio Vasario 
16 minėjimo ir kitų tautinių

švenčių rengimo komisijas 
VLJM Komitetas deleguoja sa
vo atstovus.

* Bus stengiamasi surinkti 
kuo platesnes žinias apie Vokie
tijos lietuviško jaunimo padėtį. 
Gilesniam jaunimo padėties ir 
jo nusistatymo, ypač lietuviš-

. kais klausimais, pažinimui bus 
pravesta anketa.

* Surinkti duomenys apie lie
tuviško jaunimo padėti, organi
zacijas ir Įstaigas sudarys pa
grindą metų gale leidžiamam 
specialiam leidiniui.

* šalia tokių centrinių paren
gimų ir darbų, VLJM Komitetas 
stengsis, kad dėmesys i jaunimą 
būtų atkreiptas visose apylinkė
se. Tam bus atrenkami keli pa
grindiniai ir Vokietijoje galimi 
pravesti punktai iš Pasaulio JM 
Komiteto plano. Savo svarsty
mus ir sugestijas VLJM Komi
tetas bendraraščiais pateiks 
bendruomenės apylinkėms arba 
tiesiai pačiam jaunimui.

* Vokietijos JM Komitetas 
telks lėšas numatytiems dar
bams. Tam reikalui jau atidary
ta banke sąskaita: Nr. 555, Be- 
zirkssparkasse Weinheim/Berg- 
str. “Litauischer Jugendkon- 
gress”. Darbo pradžiai kiekvie
na komitete atstovaujama orga
nizacija Įneša po DM 5 už kiek
vieną savo narį.

* VLJM Komitetas toliau rū
pinsis, kad Vokietijos jaunimas 
būtų atstovaujamas 1966 m. 
Čikagoje ruošiamame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese.

* Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Metų Komitetas kviečia vi
sus lietuvius Vokietijoje, o ypač 
pati jaunimą, prisidėti prie 
bendro darbo, kuris niekam ki
tam neatneš naudos, kaip tik 
lietuvių tautos ateičiai.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Metų Komitetas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

natūralaus rvdrtno (ifturiSka klinika, 
(vairūs spindeliai. elektriniai !r fiziniai rankn masalai; spmdnllnės ir 

R<ni vonios. Gvdotnieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujai*. Ps.DJtJtt.NTl.

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

“Bytnikai” - sąvėlos įsigalėjo ir už geležinės uždangos. Vaizde matome juos žygiuojančius Čekoslova
kijos sostinės Prahos gatvėmis

Jaunimas anapus geležinės uždangos
Prieš karą Čekoslovakijos sos-: Sąjungos satelitiniuose kraštuose 

tinė Praha buvo vadinama auksi- * - x:-
niu miestu — jos bažnyčių bokš
tai, žvilgantieji pastatų stogai ir 
džiugi gyventojų nuotaika stebin
davo turistus. Karo metais 
džiaugsmą užgožė skaudi Trečio
jo Reicho okupacija, vilties liku
čius skausmo tvane paskandino 
sovietinis imperializmas, palaido
jęs Čekoslovakijos nepriklauso
mybę pokario laikotarpyje. Stali
ną aklai garbinęs režimas Čeko
slovakiją ilgus metus laikė tam
siame kalėjime, bet pastaruoju 
metu pastebimas varžtų atleidi
mas — turistai jau atvyksta i 
Prahą. 1964 m. Čekoslovakiją ap
lankė 370.000 turistų iš Austri
jos, Vokietijos, Prancūzijos, Ang
lijos ir kitų kraštų, o 1965 m. jų 
beveik 500.000.

Ilgi plaukai — protesto
ženklas
Turistai pasakoja apie kasdien 

auganti nerimą ir nepasitenkini
mą Čekoslovakijos jaunimo eilė
se. Prahos gatvėse kiekvienam 
užsieniečiui i akis krinta jaunuo
lių apranga ir jų išvaizda. Madin
giausi drabužiai — iš Vakarų 
įvežtos amerikietiškos kilmės 
kaubojiškos kelnės, odiniai palai
dinukai, o plaukų nešioseną yra 
užvaldžiusi britiškųjų “bytnykų” 
— Beatles mada. Sakoma, kad 
šiandien tų ilgaplaukių sąvėlų 
Čekoslovakijoje yra daugiau, ne
gu pačioje Anglijoje.

Prieš metus laiko Prahos mili
cija buvo pradėjusi gaudyti sąvė- 
las ir kirpti jiems plaukus savo 
nuovadose, bet tai būta beviltiš
kų pastangų, nes tokia neprotin
ga kompartijos akcija tik padidi
no jų skaičių — jaunimas ilgus 
plaukus pradėjo auginti protesto 
ženklan. Greit ilgaplaukių sąvėlų 
eilės pasidarė gausesnės už visos 
Čekoslovakijos milicininkų gre
tas, ir kompartija buvo priversta 
uždaryti “kirpyklas” nuovadose. 
Komunistams liko vienintelė pa
guoda — ilgais plaukais reiškia
mas protestas gerokai sumažino 
politinių demonstracijų skaičių. 
Seniau kiekvieną kompartijos su
organizuotą šventini paradą sek
davo nelegalūs jaunimo susibūri
mai Prahos parkuose, kur būdavo 
kritikuojamas sovietinis komuniz
mas, vietinis režimas ir reikalau
jama laisvės. Dabargi parkuose 
antikomunistinių prakalbų nebe
girdėti, bet kiekviename žingsny
je komunistams akis bado kapita
listinio pasaulio “bytnikų” ilgi 
plaukai, skelbiantieji jaunimo 
opoziciją komunistinei santvar-

o retkarčiais jie pasirodo ir šia
pus geležinės uždangos.

Kariuomenė tramdo 
įsikarščiavusius
Ritmo Įaudrintas Prahos jauni

mas dažnai praranda savitvardą
— salėje ima skraidyti kėdės, 
virsta stalai, dūžta langų stiklai. 
Prasideda savotiška prieš kom
partiją nukreipta revoliucija, ne-

! apykantos išliejimas suvalstybin
to turto sąskaitom Todėl kiek
vieno ilgaplaukių “bytnikų” pa
sirodymo metu salėje ar kavinė
je budi keletas automatiniais 
ginklais apsikarsčiusių karių, ku
rių pareiga yra sutramdyti Įsi
karščiavusius jaunuolius. Dau
giausia vargo kompartija yra tu
rėjusi su “Hell’s Devils” grupe
— šių “pragaro velnių” išėjimas 
scenoh beveik visada sukeldavo 
chaosą. Net ir 50 karių apsauga 
neįstengdavo atstatyti tvarkos. 
Kompartija buvo priversta grieb
tis drastiškų priemonių: “velniai” 
buvo pasiųsti i psichiatrinę ligo
ninę, kur ilgokai buvo tiriama jų 
protinė sveikata, o po to jiems 
buvo uždrausta koncertuoti.

Ilgaplaukių sąvėlų muzika pa
tinka ne tik jaunimui civilinėje 
aprangoje, bet ir kario uniformo
je. Kariuomenės eiles aptarnauja 
tam tikslui specialiai angažuotų 
50 kūtvėlų. Jie Įsileidžiami ir Į 
kompartijos kontroliuojamų pro
fesinių sąjungų parengimus, kur 
jų koncertai taip pat gana dažnai 
baigiasi muštynėmis, o karei
viams skirtuose koncertuose kar
tais net karininkams tenka bėg
ti nuo scenos, jeigu jie nelaiku 
pamėgina nutraukti koncertą.

Atviri studentų žodžiai
Hamburge leidžiamo žurnalo 

“Stern” bendradarbiai turėjo il
gesni pasikalbėjimą su Prahos 
studentais. Jie nesibaido netgi 
kavinėse pasakyti teisybę i akis, 
nors kompartijai labai karčius jų 
žodžius girdi prie kitų stalų sėdin
tieji asmenys. Į žurnalistą Įspėji
mą studentai šyptelėdavo:

— Jie yra tokios pačios nuo
monės apie kompartiją kaip ir 
mes...

Visi Čekolsovakijos studentai 
gauna mėnesinę 500 kronų sti
pendiją, o už vyrišką eilutę jiems 
tenka mokėti 1.500 kronų. Škoda 
fabriko pagamintas automobilis 
neprieinamas net 1.800 kronų už
dirbančiam inžinieriui — už ji 
vietinėje rinkoje ' reikalaujama 
40.000 kronų.

Sutiktam užsieniečiui studentas 
primena:

— Mums komunizmas nereika
lingas, nes mes jau 1938 m. tu
rėjome augščiausią gyvenimo ly
gi visoje rytų Europoje. Mūsų 
pramonė savo modernumu pra
lenkė net ir daugelį vakarų Euro
pos kraštų, žemės ūkis žydėjo, 
gyventojai buvo patenkinti. O da
bar ... Dabar mes esame viską 
praradę...

Kiekvieną jaunesnį turistą ge
ležinkelių ir autobusų stotyse už
kalbina merginos, j ieškančios pa
žinties ir jungtuvinio žiedo, kuris 
joms suteiktų galimybę išvykti į 
laisvąjį Vakarų pasaulį ir užmirš
ti Prahą, kadaise vadintą auksi
niu miestu. Vyt. Kastytis

KLB JAUNIMO ATSTOVŲ 
suvažiavimas šaukiamas 1966 m. sau
sio 16 d., sekmadieni, 12.30 v. p.p. 
Toronto lietuvių studentų būstinėje. 
Darbotvarkė — jaunimo Įsijungi
mas Į Jaunimo Metų programą, pe
ticija ir kiti reikalai. Visos apylin
kės prašomos atsiųsti savo atstovus.

KLB jaunimo sekcija

KANADOS LIET. STUDENTŲ 
suvažiavimas šaukiamas Toronte 
1966 m. sausio 15 d., šeštadieni, Pri
sikėlimo par. muzikos studijoje — 
1021 College St. (Įėjimas iš Rushol- 
me Pk. Cr.). Atstovai laukiami iš 
visų Kanados miestų. Dalyvaus ir 
Liet. Studentų Sąjungos pirm. K. P. 
žygas iš JAV. Suvažiavimo pagrin
dinė tema: “Ar steigti Kanados Lie
tuvių Studentų Sąjungą?” Registra
cija 10-12 v. ryto; suvažiavimo pra
džia 1 vai. p.p. Rengėjai kviečia 
studentus gausiai dalyvauti ir pri
mena, kad, be diskusijų, bus ir Įdo
mus pobūvis.

Tarėsi organizuoto jaunimo vadai
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso Komiteto ir lietuvių 
jaunimo organizacijų pirminin
kų bei atstovų pasitarimas, įvy
kęs Lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavimo metu Klevelande 
1965 m. lapkričio 27, susipaži
nęs su Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso atliktais parengia
maisiais darbais, nutarė aktyviai 
jungtis i jaunimo kongreso pro
gramos vykdymą šiais užsimo
jimais:

1. Kiekviena jaunimo ideolo
ginė organizacija pasirūpina lė
šomis atvykti bent vienam idė
jos atstovui iš P. Amerikos, Eu
ropos ir kitų kraštų, kurių lietu
viai finansiškai mažiau pajėgūs.

2. Prašo “Ateiti”, “Metme
nis”, “Mūsų Vyti”, “Skautų Ai
dą” ir kitus jaunimo žurnalus 
skirti visą galimą dėmesį Jau
nimo Metams ir jaunimo kon
gresui, ypatingai domintis kitų

kraštų (už-JAV ir Kanados ribų) 
jaunimu.

3. Prašo Čikagos lietuvių jau
nimo organizacijų padalinius 
padėti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komitetui vykdy
ti parengiamuosius jaunimo 
kongreso darbus ir teikti visą 
galimą p'aramą.

4. Pritaria bendrai lietuvių 
jaunimo stovyklai Dainavos sto
vyklavietėje Mičigane ir padeda 
ją vykdyti.

5. Džiaugiasi tuo pritarimu ir 
entuziazmu, kuris rodomas Jau
nimo Metų ir jaunimo kongre
so idėjai ir jos vykdymui.

6. Prašo visus lietuvius remti 
Jaunimo Metus ir jaunimo kon
gresą.

7. Sveikina Australijos Lietu- . 
vių Jaunimo Kongresą, Įvyk
sianti 1966 m. sausio 3-8 d. Syd
ney mieste.

Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Kalėdos lietuvių gimnazijoj
tinieji laimėjimai krepšinio 
rungtynėse su kitomis apylinkės 
gimnazijomis, šiame žaidynių 
sezone šv. Antano gimnazija tu
ri laibai stiprią krepšininkų ko
mandą, kuri iš eilės laimėjo aš- 
tuonias rungtynes su labai stip
riomis komandomis, susilaukda
ma didelio Įvertinimo spaudo
je ir radijo programose. Tai vi
soje Maino valstybėje išgarsino 
Šv. Antano gimnaziją, o moki
nius tokie laimėjimai sujungė i 
dar glaudesnę bendruomenę. 
Yra vilties, kad ši gimnazija 
laimės net visas rungtynes šia
me sezone ir bus atitinkamai at
žymėta.

Mokiniai Kalėdų atostogų iš
siskirstė po visas Amerikos ir 
Kanados vietoves. Jie i gimnazi
ją turi grįžti sausio 9 d. vakarą. 
Pamokos gi- prasidės sausio 
10 d. Koresp.

Šv. Antano gimnazijos Kenne- 
bunkporte mokiniai Kalėdų 
atostogų išvyko gruodžio 22 d. 
Išvakarėse jiems buvo suruoš- 

; ta eglutė su vaišėmis ir meniš
ka programa. Prieš vakarienę 
buvo .kalėdinis vaidinimas di
džiojoj salėj — inscenizuota 
Tolstojaus raštų ištrauka apie 
gerąjį Martyną, kuris, > visiems 
vargdieniams padėdamas, paga
liau juose pamatė Kristų. Pasa
kojimą scenai pritaikė akt. B. 
Kerbelienė. Vaidino patys moki
niai, tiek vyrų, tiek moterų ro
les.

Po vaidinimo mokiniai sveiki
no mokytojus prie vaišių stalo, 
deklamavo kalėdinius eilėraš
čius, grojo kalėdines giesmes. 
Jie visi buvo apdovanoti in taip 
pat pasveikinti iš mokytojų pu
sės.

Gimnazijos mokinių kalėdi
nes nuotaikas ypač kėlė pasku-

Laukinis ritmas ir gitaros
Ilgi plaukai nėra vienintelis 

protesto ženklas — kompartiją 
dar labiau skaudina iš Vakarų 
importuota Beatles muzika. Vien 
tik Prahoje šiandien jau yra apie 
200 šios muzikos mėgėjų grupių, 
nasivadinusiu angliškais vardais: 
“Hell’s Devils”, “Heavęns An
gels”, “Hurricans”, “Olympic”, 
“George and the Bethovens” ir 
t.t. šlageriai Prahos kavinėse ir 
šokių salėse dainuojami angliš
kai, nors dauguma tų čekoslova
kiškų “bytnikų” nemoka anglų 
kalbos.

Pradžioje kompartija buvo pa
skelbusi karą visiems vakarietiš
kos muzikos pamėgdžiotojams, 
bet pastebėjo, jog sąvėlų pamėg
tasis ritmas ir jų gitaros yra tik
ros aukso kasyklos valdžios kont
roliuojamam pramogų verslui. 
Ju koncertai duoda daugiausia 
pelno ir netgi atneša užsienio 
valiutos, kai sąvėloms leidžiama 
išvykti už Čekoslovakijos ribų, 
šiandien tie čekoslovakiški ilga-

Akordeonistas A. Kusinskis iš Sudburio garsėja savo virtuoziškumu. 
Čia jį matome išpildant programą Kanados lietuvių jaunimo kong
rese Nuotr. E. čuplinsko

Modernus būdas išmokti lietuviškai
Pedagoginis Lituanistikos insti- j dr. P. Jonikas. “Lietuvių kalbos 

tūtas, veikiąs Čikagoje, pradeda pratimai” suplanuoti leisti nedi- 
leisti seriją “Lietuvių kalbos pra-i dėlės apimties sąsiuviniais (po 40 
timų” mokyklai ir namams. Nors — 60 psl., kanceliarinio format®), 
šie “Pratimai” pirmoj eilėj skiria- Sekantieji “Pratimų” sąsiuviniai 
mi Instituto mokomiesiems rei- apims morfologiją bei rašybą ir 
kalams (ypač neakivaizdiniam sintaksę. Pratimai paruošti tokiu 
kursui eiti), bet jie taip suplanuo- pagrindu, kad visi pratybiniai 
ti, kad šia kalbos mokymo prie- darbai atliekami tame pačiame 
mone galėtų pasinaudoti ir kitų sąsiuvinyje. Kas šiomis praktinė- 
mokyklų mokytojai, o taip pat ir. mis kalbos mokymo priemonėmis 
tėvai, kurių vaikams lietuviškoji ■ domėtųsi, prašomi atsiliepti šiuo 
mokykla sunkiai tepraeinama. į adresu: P. L. Institutas, 5620 S. 
Pirmasis “Lietuvių kalbos prati- Claremont Ave., Chicago, Illinois 
mų” sąsiuvinis, kuriame pratybų 60636. Atsiliepimai laukiami tam, 
forma aiškinami pagrindiniai teo- kad bent kiek būtų galima spėti, 
riniai ir praktiniai tarties dalykai kiek tokių sąsiuvinių gamintina. 
/_ 1 • • • V M \ _ A • H _ • _ • — X (garsų tarimas ir jų rašyba), jau 
spausdinamas. Šio ^siuvinio da
lykiniu priedu išleidžiama ir mag
netofoninė juosta su kalbos garsų 
tarimo bei , kirčiavimo pavyz
džiais. “Pratimus” paruošė liet, 
kalbos lektorius Domas Velička, 
Įskaitymą i magnetofoninę juostą 
patikrino liet, kalbos Ikt. prof.

“Pratimų” sąsiuvinio kaina, atro
do, nesieks daugiau 2 dol. Mag
netofoninės juostos kaina tuo tar
pu nežinoma, nes juosta tebėra 
darbo eigoje, tačiau ir jos kaina 
negalės būti neprieinama, nes 
Institutas nesiekia jokių piniginių 
pelnu, o tik gamybinių išlaidų ap
mokėjimo. Vk.

SAKALAI AERODROMŲ SARGYBOJE
Kanados aerodromuose 1964 

m. per 2 mil. dolerių nuostolių 
padarė paukščiai, sukeldami ky
lančiu ir nusileidžiančių lėktuvų 
avarijas, per kurias žuvo 123 as
menys. Platūs, žole apsėti plotai 
— aerodromų aikštės sudaro 
paukščiams puikią, patrauklią 
poilsio vietą. Buvo vartojama 
daug akustinių priemonių paukš
čiams nuo aerodromų nubaidyti; 
tarp kitko, per garsiakalbius bu
vo transliuojamos sužeistų žuv
ėdrų riksmo imitacijos, bet tos 
priemonės tedavė laikinius rezul
tatus: paukščiai priprato prie tų 
baidomųjų priemonių ir nustojo 
i juos reaguoti. Anglijoje buvo 
bandoma radaro bangomis vai- 
kyt paukščius iš aerodromų, bet 
ši priemonė nėra patikima. Ka-

nados vyriausybė nutarė tam 
tikslui panaudoti sakalus. Pirmie
ji bandymai pasirodė visai ne
blogi. Pasirodžius sakalui viršum 
aerodromo, visi paukščiai kilda
vo nuo žemės ir išsigandę skris
davo šalin. To fakto paskatinta 
vyriausybė įsteigė Otavoje specia
lią mokyklą sakalininkams. Atei
tyje kiekvienam didesniam aero
drome dirbs sakalininkas, kuris 
turės išdresiruotų sakalų. Visdėl- 
to sakalų panaudojimas paukš
čiams baidyt iš aerodromų dar 
neišsprendžia visos problemos, 
todėl visame pasaulyje specialis
tai dirba toliau, jieškodami dar 
geresniu priemonių kylantiems 
ir nusileidžiantiems lėktuvams 
apsaugoti nuo paukščių sukelia
mų nelaimių.
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® PAVERGTOJE TFVffiJE
KEZYS, MIKLOVAS, 
RASTENIS, LANDSBERGIS

O LIETUVIAI PASAULYJEMEDŽIOTOJU IR ŽŪKLAUTOJO KLUBAS “TAURAS”
KAIP SIS LIETUVIŲ KLUBAS {SIKŪRĖ TORONTE, KO SIEKIA IR KĄ PLANUOJA?

Klubas įsikūrė 1953 m. balandžio 19 
<1, pasivadindamas “Lietuvių Taisyk- 

pateikia sovietinė agentūra “Novos- lingosios Medžioklės ir Žūklės Klubas 
Įvairiomis kalbomis ji leidžia Toronte”. Per 13 m. klubui vadovavo 

keliasdešimt laikraščių ir žurnalų. šie pirmininkai: K. Kalendra, A. Bra
zius, B. Mackevičius, Z. Zaleskis, P. 
Kudreikis ir J. Juodikis. 1954 m. ba
landžio 25 d. klubas buvo priimtas į 
OFAH — Ontario Meškeriotojų ir Me
džiotojų Federaciją. 1963 m. gruodžio 
15 d. klubo nariai nutarė pirkti 500 ak
rų nuosavybę apie 30 mylių į šiaurės 
rytus nuo Parry Sound, prie 520 ke
lio, sudedami po $60. Norint klubo 
vardu turėti nuosavybę, buvo nutarta 
organizaciją inkorporuoti ir išrinkti 
dešįrnties asmenų komisiją, kuri vė
liau tapo pirmąja direktorių taryba. 
Pasirinkta naujas vardas “Tauras”, 
kurio simbolis dabar vartojamas ants
paude, uniformos ženkle ir laiškų 
blanke. 1965 m. gegužės 7 d. gautas 
čarterisTš Ontario valdžios, kuriuo
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ti”.

Sovietinei Lietuvos okupacijai pro
paguoti Vilniuje buvo įsteigtas “No- 
vosti” agentūros Lietuvos visuome
ninis skyrius ir sudaryta speciali ta-

Lietuvoje švenčiamos čekisto die
nos proga valstybės saugumo komi
teto . pirm. Alfonsas Randakevičius 
“Tiesos” korespondentui M. Bary
sui atskleidė savo didžiausių priešų
sąrašą, nepašykštėdamas čekistiškų ryba, kurios pirmininku paskirtas 

technikos mokslų dr. A. Žukauskas.
_ _ ____ _ _ Tarybos sudėtyje randami: Žurųa-
ri ryšius su amerikiečių žvalgybos S-gos valdybos sekr. č. Zgirs- 

kis, Vilniaus un-to prorektorius J. 
Grigonis, agentūros korespondentas

komentarų. Jo tvirtinimu, daugumas 
lietuvių išeivių organizacijų JAV tu-

ir kontražvalgybos organais. Labiau
siai Čekistui A. Randakevičiui nepa
tinka Pavergtųjų Tautų Seimas — Akstinas, “Tarybinės Moters
jis netgi prisimena Vašingtono laik
raštį “Human Events”, kuris 1965
m. spalio 23 d. laidoje, girdi, juodu redaktoriaus pavad. S. Lauri- 
ant balto parašęs, kad seimą remia naitis, “Minties” leidyklos direkto- 
slaptieji vyriausybės fondai. Nepa- “Sovietskaja Litva”
tinka A. Randakevičini ir Romas sekr. M. Chienas, “Žinijos draugi- 
Kezys, bandęs 1962 m. Helsinkyje sekr' Sinkevičius, kultūros 

' užmegzti ryšius su okup. Lietuvos ryšininkai — L. Kapočius ir gen. V.
jaunimo delegacija, atvykusia į jau
nimo festiyalį. Pasak A. Randakevi
čiaus, komunistinis jaunimas jį greit veikėjų. Vadinamajam taikos gyni-

red. B. Boreišienė, “Tėvynės Bal
so” red. M. Jackevičius, “Tiesos”

Karvelis, operos sol. E. Čiudakova 
ir visa eilė kitų meno bei politikos

klubas tapo teisiniu vienetu.
Klubo tikslai

SOL. ST. BARAS, įdainavęs plokš
telę Vokietijoj, jau grįžo į Čikagą.

D' _YTVTĖ, Ęenosha, Wis., {dainavimas gerai pavyko, bet praeis 
keletas mėnesių, kol plokštelė bus 

te gražuolės titulą tarp 700 studen- pagaminta
Klubo veiklai plečiantis, jautėme čių. H ’ Jduleule’ ų PLK. LTN. ALBERTAS AUDIC

KAS, bostonietis, Antaninos ir Jono 
Audickų sūnus, dabartiniu metu ko
voja Vietname.

demaskavęs. R. Kezys,' girdi, jieško- 
jęs ryšių su Lietuvos sportinin
kais Niujorke, o an tiso vietinei de
monstracijai paremti padovanojęs 
$2000. čekisto akis užkliūva už Juo
zo Miklovo, iš Lietuvos išvykusio 
1961 m. kovo mėn. Jį A. Randakevi
čius priskiria prie pačių juodašim- 
tiškiausių Amerikos jėgų ir, vado
vaudamasis stalininių laikų senu 
įpročiu, primena, kad Lietuvoje yra 
likusi senutė J. Miklovo motina. 
Vincą Rastenį ir Algirdą Landsbergį 
čekistas A. Randakevičius apkaltina 
bandymu šantažuoti iš okup. Lietu
vos į JAV atvykstančius sovietinius 
piliečius. Jam ypač nepatinka A. 
Landsbergis: “Pastarasis Amerikos 
lietuvių tarpe stengiasi vaidinti li- 

_ teratūros kritiko, lietuvių kultūros 
puoselėtojo ir netgi ‘objektyvaus’ 
tarybinės kultūros vertintojo vaid
menį...” A. Randakevičius, aišku, 
norėtų, kad kultūros puoselėjimas 
ir jos vertinimas būtų paliktas kom
partijai ir čekistams, kaip anais ge
rais tėvelio Stalino laikais, kai net 
J. Avyžius neišdrįso “Kaimo kryžke
lėje” užbaigti. Belieka pakartoti P. 
Vaičiūno pjesės “Naujieji žmonės” 
persenusio Sargelio žodžius: “Gerrri 
buvo laikai...”

SALDAINIAI ANT EGLUČIŲ
Sovietinis komunizmas, panaikinęs 

krikščioniškas Kalėdas, neįstengė iš 
vaikų atimti kalėdinių eglučių — jos 
buvo atiduotos naujametinio Senio 
Šalčio komunistinėms valdoms, o 
tai, pasirodo, buvo didelė komparti
jos klaida, nes ir N. Metų eglutėms 
reikia papuošalų. Sovietinių raketų 
— “Lunų” ir “Vostoku” —< ant eg
lutės šakų nepakabinsi: Gagarinas 
ir kiti kosmonautai įsižeistų. Išra
dingą išeitį surado Vilniaus saldai
nių fabrikas “Pergalė”, kur gimna
zistai į spalvotus popierėlius vynio
ja naujos rūšies saldainius — “Tra
kai” ir “Neris”, Apie jų įpakavimą 
rašoma: “Kaukė žalsvame, rausva
me ir kitokių spalvų fone...” To
kių saldainių ‘Tergalė” pagamino 
visą milijoną — blogi vaikučiai gaus * 
po vieną, o geriems turbūt teks po 
porą, jeigu, žinoma, ir Maskva ne
susižavės tomis “Neries” ir “Trakų” 
celofane įvyniotomis kaukėmis. ‘

GERIAUSI KIRPĖJAI
“Jūratės” sanatorijos salėje Palan

goje įvyko Klaipėdos zonos kirpėjų 
ir fotografų konkursas. Geriausia i 
moterų kirpėja pripažinta G. Pele- • 
nienė, geriausiu vyrų kirpėju — A. 
Norkienė, o fotografijos srityje savo J 
varžovus įveikė S. Gutauskas. Jie 
dalyvaus Vilniuje įvyksiančiame vi- 1 
sos Lietuvos kirpėjų ir fotografų • 
konkurse.

mo komitetui taryboje atstovauja 
Teofilis Tilvytis.

DŽIOVA LIETUVOJE
1945 m. Vilniuje įsteigto tuberku

liozinio instituto direktorius dr. J. 
Gamperis pateikia pluoštą žinių apie 
šią ligą Lietuvos gyventojų tarpe. 
Minėtasis mokslinio tyrimo institu
tas kelia gydytojų kvalifikaciją, pa
sinaudodamas prof. Juozo Kazakevi
čiaus ir kitų dėstytojų patirtimi. Li
goninės džiovininkams veikia Klaipė
doje, Šiauliuose, Zarasuose, Vilniu
je, Dauguose, Ariogaloje ir kt. vie
tovėse. Džiova susirgę vaikai gydomi 
Kulautuvos ir Valkininkų mokyklo- 
se internatuose. Sudėtingos operaci
jos džiovininkams, pašalinančios da
lį plaučių, atliekamos Vilniaus tu
berkuliozės institute ir specialiame 
Kauno klinikinės ligoninės skyriuje. 
Šių operacijų pionierius dr. Anta
nas Sučyla yra išugdęs eilę gabių 
chirurgų. Pastaraisiais metais susir
gimų džiova skaičius sumažėjo du 
kartus, o ligonių mirtingumas — 
penkis kartus. Dėl vis dar palyginti 
didelio ligos įsigalėjimo gydytojai 
kaltina pačius ligonis, kurie po 6-8 
mėn. nuoseklaus gydymo grąžinami 
į namus ir čia jie užmiršta ne tik 
gydytojų patarimus, bet ir nemoka
mai duodamus vaistus. Po poros mė
nesių jie vėl grįžta į ligoninę, ir šį 
kartą gydymo procesas jau yra ge
rokai sunkesnis, nes organizmas ma
žiau reaguoja į vaistus.

“GINTARAS” VIETOJ MUILO
Kauno buitinės chemijos gamykla 

pradėjo gaminti specialų skystį — 
“Gintarą”, kuris pakeičia muilą 
skalbimo geldose ir rečiau užtinka
mose skalbimo mašinose. Sintetinių 
chemikalų mišinys aktyvina ir bal
tina skalbiamų medžiagų paviršių. 
Jo 50 gramų pakanka 4-5 litrams 
vandens. Taigi, chemijos pramonės 
laimėjimais dabar naudosis ne tik 
lietuvės šeimininkės, gyvenančios 
Vakaru pasaulyje, bet ir tos, kurios 
skalbia Lietuvoje, nors joms tuo 
tarpu tėra tik vienas “Gintaras” — 
geras ar blogas. V. Kst.

Pagal čerterį, klubas gali:
a. Laikyti medžiotojų ir meškerioto

jų klubą, parūpinti patalpas ir plotus 
medžioklei bei žuvavimui;

b. rūpintis laukinių gyvulių apsau
ga Ontario provincijoj šiais būdais: 
remiant mokslišką laukinių gyvūnų 
tyrinėjimą, laikantis laukinių gyvūnų 
apsaugos ir medžioklės — žvejybos tai
syklių, kaip pridera sportininkams, 
bendradarbiaujant su provincijos, 
valsčių ir kitomis valdžios įstaigomis, 
klubais, organizacijomis ir asmenimis, 
besirūpinančiais laukinių gyvūnų ap
sauga.

Be to, klubas siekia sukurti pastovų, 
tautiškai sąmoningą vienetą, kuriame, 
nežiūrint išsilavinimo, amžiaus ar pa
žiūrų skirtumo būtų galima draugiš
koje nuotaikoje praleisti laiką, atitrū
kus nuo kasdieninių rūpesčių; finan
siškai pagelbėti nariams, dalyvaujan
tiems “lėkščių” šaudymo varžybose, 
bendrose medžioklėse arba žuvavimo 
iškylose ir kituose bendruose sporto 
pasireiškimuose; auklėti narius spręs
ti organizacines problemas demokra
tinėje dvasioje ir formoje; dalyvauti 
Ontario lietuvių bendruomenės gyve
nime ir atitinkamose sporto varžy
bose.

Lėšos sutelkiamos iš nario mokes-, ir žvejų išvyka, surengtas metinis ba- I. A. Valstybės 
čio ir kasmet sėkmingai pravedamo lius-šokiai. Užsiregistravus atitinka- E ----- -----------“ J —
tradicinio baliaus pelno. mam ska čiui berniukų, bus pradėta gruodžio 5 d. laimėjo Wisconsin un-

Dalyvavimas Ontario Federacijoje jaunimo sekcijos veikla.
Klubas jau visą eilę metų priklauso 1.

Ontario Meškeriotojų ir Medžiotojų atej0 laikas duoti skaitytojui dau-
Federacijai, turinčiai virš 12.000 na- j ^au a^ie save. hnil*- Nebandant būti B-nės pirmininkas, grįžo iš ligoninės 
rių šešiose Ontario srityse. Federaci- ga^ma j.pasa^yt\’
jos rėmuose sutelpa daugelis tautinių 
vienetų: estų, suomių, graikų, vokie
čių, vengrų, italų, latvių ir lenkų. Tau
tiniai klubai veikia savarankiškai, sri
čių vadovybei visiškai nesikišant į jų 
vidujinę santvarką. Išskyrus pavienius 
atvejus, tautiniai klubai taip pat ma
žai dalyvauja sričių veikloje. Reikė
tų pažymėti, kokią naudą galėtų turė
ti organizuotas ar neorganizuotas .tau
tietis medžiotojas ir^ meškeriotojas, 
priklausydamas minėtai federacijai. O 
ta nauda yra tokia: per federaciją pa
siekiami kitų tautybių vienetai spor
tinėms varžyboms; federacija žinoma 
Kanados visuomenėje, ne tik kaip or
ganizacija, jieškanti pramogų, bet ir 
kaip dirbanti laukinių gyvūnų apsau
gos srityje, visoje Ontario5 provinci
joj; federacija atstovauja medžiotojus 
bei žūklautojus prieš žemės ir Miškų 
Departamentą (Department of Lands 
and Forests), kuris, kraštui augant, 
kontroliuoja šį sportą.

Ryšys su lietuviška visuomene
'Klubo įstatuose pažymėta, kad or

ganizacijai gali priklausyti lietuvių 
kilmės nariai. Tokiu būdu šis klubas 
yra dalis lietuviškos bendruomenės, 
kurioje pramatoma ilgų metų ateities 
veikla. Lietuviškoji visuomenė klubą 
paremia atsilankydama į tradicinį ba
lių šokius, išvykas, sporto varžybas. 
Klubo vadovybė, kreipdama ypatingą 
dėmesį į mokyklinį jaunimą, kviečia 
juos tapti nariais ir mokytis medžiok
lės bei žvejybos gamtos aplinkoj, sa
vųjų tarpe. Suaugę “jaunuoliai” taip 
pat nepralaimės pasukdami klubo 
link.

Ateities planai
-1966 m. programa dar nėra priimta, 

bet jau dabar yra žinoma, kad bus 
pradėtas tvarkyti klubo namas ūkyje; 
vėl bus intensyviai atliekamos lėkščių 
šaudymo treniruotės ir varžybos, su
organizuota bendra stirnų medžioklė

kad organizacija augs ir stiprės, jei 
bus laikomasi drausmės, sąžiningumo 
ir draugiškumo. Šiuo keliu nariai yra 
pasukę eiti nutardami bendrai pirkti 
nuosavybę ir inkorporuoti klubą val
džios įstaigose. Klubo inf.

Margos įvairybės

J. J. BAČICNAS, Pasaulio Liet.

• Šiaurinėje Australijoje yra 
Robinzono upė, kurioje gyvena 
savotiška krokodilų rūšis — jie 
žmogui nepavojingi. Upėje vaikai 
maudosi drauge su krokodilais ir __ __________ _ ___ _
net paj odinėj a ant krokodilų nu- devutis Mantautas, jėzuitu kolegijos 
garų. Krokodilai su malonumu 
pavėžina vaikus ir jiems nieko 
nedaro, kol vaikai jų neįskaudi
na.

ir gydosi' namie. Po akies operacijos 
dar nebus darbingas apie šešias sa
vaites

SOFIJA PUTVYTĖ • MANTAU- teStament“ PaU‘
TIENĖ, Šaulių s-gos tremtyje garbės ko ALTal $500' 
narė, Brocktono Martyno Jankaus 
vardo šaulių būrio aktyvi darbuoto
ja ir LB‘bei kitų organizuotų viene
tų veikli narė gydosi Elizabeth li
ninėj Bostone.

Sofija vaikystėje susižeidusi koją, 
ligi šiol turėjo septynias operacijas. 
Paskutiniu laiku liga tiek pablogėjo, KUN. J. SVIRNELIS, misijonie- 
kad gydytojai nutarė koją amputuo- rjus jndijoje, šiuo metu gyvena Ita- 
ti; Ligoninėje ją nuolat lanko vyras kur jam padaryta kojų 
Aleks. Mantautas, sūnūs prof. Vai- cijx Italijoj jfe išbus iki 1%€ m 

pradžios. Dabartinis jo adresas: Rev. 
Svirnelis, Via Maria Ausiliatrice 32, 
Torino, Italy.

DOMININKAS BERNATAVIČIUS

EMILIJA KUDIRKAITE - LIE- 
TUVNINKIENE, jauniausioji dr. 
Vinco Kudirkos sesuo, sulaukusi 78 
m. amžiaus, 1965 m. gruodžio 9 d. 
mirė Čikagoje.

Italija

PROPAGANDOS TARNYBAI
Propagandines žinias apie Sovietų 

Sąjungą ir jos respublikas pasauliui

Šaulį S. Marie, Ont
LANKĖSI LIETUVIŲ KAPELIO

NAS. — 1965 m. gruodžio 19-20 d. iš 
Sudburio lankėsi kolonijos kapelionas 
kun. A. Sabas, kuris abi dienas kroatų 
bažnytėlėje klausė išpažinčių ir laikė 
pamaldas, o sekmadienį gausiai susi
rinkusiems tautiečiams pasakė ilgą, 
gražų pamokslą, kuriame be religinės 
temos buvo paliestos ir lietuviškos ak
tualijos — tėvynės meilė ir jaunosios 
kartos auklėjimas. Nors kroatų bažny
tėlė yra nedidelė ir vos sutalpina mū
sų susirinkusius tautiečius, tačiau jos 
šeimininkų draugiškumas bei palanku- 
nas lietuviams, daug vietos automo
biliams ir leidimas naudotis ja lietu
viams kiekvienu laiku, atrodo, padarys 
taip, kad ji taps ne tik kroatų, bet ir 
lietuvių nuolatine pamaldų vieta, kai 
atvyksta lietuvis kunigas. Sekantį kar
tą kapelionas kun. A. Sabas prižadėjo 
mūsų koloniją aplankyti Vasario 16 
proga ir prieš Velykų šventes.

APYL. VALDYBA greitu laiku ren
giasi sušaukti tautiečių susirinkimą, 
kuriame būtų renkama nauja valdyba.

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choro valdyba. Iš kairės: Z. An 
tanaitienė, chorvedis sol. V. Verikaitis, M. Kėžinaitytė; P. Zubas 

j pirm. G. Vindašius, choro seniūnas, ir A. Dransutavičius

a HAMILTON
SKAUTAMS REMTI DRAUGIJA, j tvarkomas pasilinksminimas ir vaišės 

pradėdama naujuosius metus, 1966 m. j vaikams. Br. 
sausio 8 d., 7 v.v. Jaunimo Centro sa- Į 
Įėję rengia įdomų vakarą. Programą 
atliks “Aukuro” jaunieji artistai — 
va:dins vaikų pasaką “Laimės dėžu
tė”. Veikalą režisuoja p. Kudabienė, I 
šokius ir baletą tvarko M. Pusdešry- 
tė. Grojant Benni-Ferri orkestrui — 
linksmi šokiai. Veiks bufetas su gėri- Į 
mais ir užkandžiais, loterija, laimės Į 
staliukai ir kitokios įvairenybės. Tuo 
pat metu parapijos salėje — skautų prieškalėdinį susirinkimą pas globėją

T. Verbickaitę. Susirinkime kalbėjo 
kuopos narys E. Bugailiškis apie evo- 
Fuciją. Po to moksleiviai pasiskirstę 

Turėdami prieš akis du faktus — i tris būrelius diskutavo šią valdybos 
kaip sunku išrinkti naują valdybą ir parinktą temą “Ar Katalikų Bažnyčia x Y • J _ Y * „A, * * • AH O

• Vakariniame Berlyne varžy
tinėse buvo parduotas Beethove- 
no sonatos rankraštis už 11.000 
sv. — 105.000 DM.

• Saigone, Pietų Vietname, 
yra 39 amerikiečių generolai ir 
admirolai, kurie vadovauja ame
rikiečių pajėgoms kovoje su Viet- 
kongu. P. Vietnamo kariuomenei 
vadovauja 36 vietnamiečiai gene
rolai. Iš viso P. Vietname kari
nėms pajėgoms vadovauja 75 ge
nerolai ir admirolai.

• Prancūzė G. Dubosų yra pir
masis žmogus, kuriam buvo leis
ta miegoti toje vietoje, kur gimė 
Kristus. Ji atliko 3300 mylių mal- 
dininkės kelionę su asilu, o pas
kutines 100 mylių — pėsčiomis. 
Tokią ilgą kelionę" i Betlėjų ji at
liko todėl, kad jos sūnūs pagijo 
iš pavojingos ligos. ■

• Japonai pagamino labai ma
žytę fotokamerą, kuria gydytojai 
naudoja skrandžio ligoms tirti: 
nuleidžia i skrandi ir gauna žaiz
dų vaizdus. Minėtas aparatas esąs 
daug praktiškesnis už rentgeno 
spindulius. Br. Zumeris

dėstytojas, duktė. Raminta Molienė, 
marti Izidora ir žentas Petras. So
fija Putvinskaitė Mantautieųė yra 
Lietuvos šaulių S-gos steigėjo ir ide
ologo Vlado Putvinskio-Pūtvio vy
resnioji duktė, kuri, kaip ir jos tė
vas, savo amžių ir jėgas pašventė 
Lietuvos šaulių s-gos idėjai ir dar
bui.

GEDIMINAS RAKAUSKAS, LB 
Pietų Australijos apylinkės v-bos vi
cepirmininkas, šiuo metu su šeima 
atostogauja JAV-bėse. Jis Australijo
je dirba ka’p statybos rangovas — 
turi milijoninę apyvartą darančią 
firmą Adelaidėje. Amerikoj su šei
ma jis žada išbūti iki vasario pra
džios.

JONAS ŠIMUTIS, JAV karo avia
cijos kapitonas, šiuo metu einąs at
sakingas pareigas vienoje Tolimųjų 
Rytų karinėje aviacijos bazėje, šio
mis dienomis pakeltas į majoro lai
psnį. Jis yra “Draugo” redaktoriaus 
ir Angelės Simutienės sūnus. Majo
ro J. šimučio sūnus Jonas lanko Ma- 
rianapolio augštesniąją m-lą, o žmo
na (Beržinytė) su dviem dukterim 
laikinai gyvena Park Forest, Ill.

VIETOJ KALĖDINIŲ IR N. ME
TŲ SVEIKINIMŲ Z. ir D. Jasaičiai 
iš Tampa, Fla., paaukojo Balfui $50, 
o prel. M. Krupavičius Kultūros 
Fondui — $15.

Prancūzija
PASAULIO MOTINŲ SĄJŪDŽIO, 

kongresas įvyks 1966 m. spalio mėn. 
Paryžiuje, šiame sąjūdyje dalyvauja 
30 tautų. Jis turi patariamąjį statusą 
prie Jungtinių Tautų įvairių organi
zacijų. Sąjūdžio centre Paryžiuje 
gener. sekretorės pareigas dabar ei
na Elena Turauskienė. Į sąjūdžio 
tarptautinę tarybą įeina Ona Bačkie- 
nė, o sąjūdžio garbės nare yra Ma
rija Rudienė. Ryšium su kongresu 
yra išsiuntinėjamos anketos moti
noms ir jaunimui, kurios bus panau
dotos to kongreso dokumentacinei 
medžiagai.

Argentina
DR. ALDAS MIKAS ŠLEPETYS 

prieš keletą metų baigė medicinos 
mokslus ir jau spėjo pasižymėti 
džiovos ligos studijose. Įvairių medi
kų kongresuose pateikė įdomius sa
vo studijų duomenis.

BUENOS AIRESE lapkričio 28 d. 
buvo gražiai pravesta imigrantų die
na. Per televiziją buvo atlaikytos 
Mišios, kuriose dalyvavo visų imi
grantų atstovai, jų tarpe ir lietuviai.

Į Karaliui prie prakartėlės prisiartino 
l-du tautiniais drabužiais apsirengę lie- 
į tuviukai — A. Gutauskas X sk. ir V.
Riekutė V sk. Pirmasis atnešė Lietu
vos gintaro, o antroji — žalių rūtų 
puokštę. Abudu čia padeklamavo savo 
sukurtos kūrybos. Į vaidinimą buvo

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS numato-j įjungtas ir vaikų bažnytinis choras, 
Į ^as suruošti sausio 23 d., sekmadie
Įnį, Jaunimo Centre. Tėveliai kviečia-Į labiau pagilino šios šventės nuotaiką, 
mi paruošti savo vaikams kaukes, kad 
linksmai galėtų praleisti sekmadienio 
popiete. Šį balių, kaip ir pernai, orga-

Į nizuoja ateitininkai.

VYRESNIEJI MOKSLEIVIAI AT-
EITININKAI gruodžio 23 d. turėjo

kuris savo kalėdinėm giesmėm dar

turėtų užsidaryti zakristijoje?” Susi
rinkimas praėjo labai gražioje nuotai
koje. Po susirinkimo globėja visus pa
vaišino. Vaišių metu vyko pasikalbė
jimai veiklos reikalais.

IŠVYKA Į ČIUOŽYKLĄ. Jaunesnie- 
' ji moksleiviai gruodžio 27 d. organi- 
I zuotai dalyvavo išvykoje į čiuožyklą.

dabartinės valdybos gana sėkmingą 
veiklą, daugelis tautiečių jau iš anks
to kalba, kad reiksią dar porai metų 
perrinkti seną apyl. valdybą, kas bū
tų pats teisingiausias sprendimas ir 
pati geriausioji išeitis. J. Sk.

VANCOUVER, B.C.
B. RADZEVIČIENĖ po sunkios li-l p» STaža“ lr smigaus čiuožimo visi 

.. . a i x- - susirinko pas savo globėją E. Guains-gos sveiksta namuose. Anksčiau Ji , . . . . . ,i kiene, kur visi dalyvavusieji buvo jos 
dirbo kaip mokytoja sekmad. lietuvių' Po to vyko įvairūs žaidi-
mokykloje. Tikimasi, kad pasveikusi 
ji ir vėl galės talkinti mokyklai.

SUDBURY, Ont.
VALDYBOS RINKIMAI. — 1966 m. 

sausio 16 d. apyl. valdyba šaukia vi
suotinį Bendruomenės narių susirin
kimą tuoj po pamaldų toje pačioje sa
lėje. Programoj — 1966 m. valdybos 
ir revizijos rinkimas ir kiti einamie
ji reikalai. Valdyba

Taupyk ir skolinkis . 
kooperatiniame bankelyje "TALKA“ 

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI SS.OOO, 
paskolos iki 60% furto vertės. UŽ SERUS mokomo 4Vi % divi
dendo H pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais Ir penktadieniais S vėl. p.p. — 8 vai. vakaro .

Telefonas JA 8-051111, MAIM STREET VAST, ROOM 207

mai ir dainos. Visi išsiskirstė paten
kinti išvyka. J. P.

VYSK. M. VALANČIAUS LIET. 
ŠEŠTAD. MOKYKLOS gruodžio 19 d. 
ruošta Kalėdų eglutė šiemet sutrau
kė į Jaunimo Centrą rekordinį skai
čių mūsų jaunųjų ir tėvelių. Nors am
žius buvo skelbtas nuo 4, bet salėje 
girdėjosi garsai dar jaunesnių ir ma
tėsi vyresn o amžiaus atėjusių pasi
žiūrėti įdomios programos. Šiemet 
mokykla statė 2 v. vaidinimą “Kalėdų 

‘ naktis”. Veikalėlį parašė ir rež’savo, 
| talkinant dar kitiems mokytojams, 
i mokyt. B. Antanaitienė. Tai tipingi 
Kalėdų nakties vaizdai su piemenė
liais. angelais, Trimis Karaliais, šv. 
Juozapu. Marija ir gimusiu kūdikėliu 
— Jėzum. Gal šitas vaidinimas išsi
skyrė iš kitų panašių tuo, kad trims 
išminčiams atidavus savo brangias do-

Australija
PLK. V. ŠLIOGERIS po sunkios li

gos išėjo iš ligoninės. Jo paruošta 
knyga “Smetona kaip žmogus” jau 
atiduota spausti^ Leidėjas — J. J. 
Bačiūnas, Pasaulio Liet. B-nės pirmi
ninkas.

BRISBANIEČIAI LIETUVIAI su
ruošė iškilmingas išleistuves Kaje
tonui Sakalauskui, kuris išskrido j 
Romos Šv. Kazimiero kolegiją.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULATUS

jo valandėlės pranešėjas. Jis Anglijo
je. išeinančiame “Europos Lietuvyje” 
rašo: “Daugiau kaip 14 metų, kai aš 
jus palikau... žadėjau nepamiršti, 
daug rašyti apie Ameriką, bet viskas 
nubluko prieš tą žaliąjį doleriuką. 
Gaudau ji ištisus metus, ir vis maža ir 
maža. Tai taip ir neturiu laiko nei į 
spaudą parašyti, ypač užjūrio, kur 
tiek metų praleista, ir su savo bičiu
liais padraugauti. Sakysit, kad labai 
gobšus ir savanaudis pasidariau. Oi, 
ne. Tik gyvenimo sąlygos tokios, kad 
žmogus vis bėgi ir bėgi, ir niekad ne
gana, o ypač tai jaučiama Amerikoj.” 

VĖL DVI LIETUVĖS atvyko iš 
Lietuvos i Čikagą. Gruodžio 21 d. at
skrido Elena Grigiškaitė, o sekančią 
dieną — Monika Verbienė. Pirmoji 
atvažiavo pas savo seserį Sofiją šimo- 
liūnienę, dirbančią valstybinėje ligo
ninėje Monteno, III., o antroji — pas 
savo vyrą Julių Verbą, gyv. Bridge- 
porte.

Elena Grigiškaitė, kilusi iš Mažei
kių, paskutiniu laiku dėstė anglų kal
bą Kaune. Jos pasakojimu, Lietuvoje 
angių kalba yra gana populiari ir jau
nimas jos sparčiai mokosi. Atvykėlė 
su savo seserimi šventes praleido Flo
ridoje. E. Grigiškaitės atvykimo rei
kalais rūpinosi Wide World Travel 
bendrovės pirm. V. Rask-RasČiauskas, 
koris painformavo, jog artimiausiu 
laiku iš okup. Lietuvos yra laukiama 
dar keturių asmenų.

Monika Verbienė Lietuvoje gyveno 
Medekšių kaime, Raseinių apskr. Jai 
atvykti Amerikon pasisekė, palyginus, 
gana greitai: visa procedūra užtruko

ŠALIA MALONIŲ DALYKŲ rei
kia prisiminti ir liūdnus, kurie čika- 
giečius nekaip nuteikia. Tai mirtys, 
dažnai visai nelauktos, kurios išskiria 
tautiečius iš gyvųjų tarpo. Lapkričio 
30 d. nuo širdies smūgio, visai nesir
gęs, mirė 56 m. amžiaus INŽ. KAZI
MIERAS PAUKŠTYS, buvęs “Techni
kos žodžio” administratorius. Jis pa
liko žmoną — daiL Jadvygą, du sū
nus ir vieną dukterį. Palaidotas gruo
džio 4 d. Šv. Kazimiero kapinėse.

Iš gyvųjų tarpo taip pat atsiskyrė 
ir jau senokai sirgusi EMILIJA KU- 
DIRKAITĖ - LIETUVNINKIENE, pa
ti jauniausioji dr. Vinco Kudirkos se
suo. Ji mirė gruodžio 9 d., sulaukusi 
78 m. amžiaus. Ji paskutiniu metu gy
veno pas savo dukterį Mariją Valiu
kevičienę. Čikagoje gyvena ir kita duk
tė — Uršulė Lipčienė, o Vašingtono 
valstijoje — Agne Žitkienė. Be to, Či
kagoje gyvena ir trys jos sūnūs — 
Lietuvninkai. Kai mirė jos brolis dr. 
Vincas Kudirka, velionė dar buvo la
bai jauna ir lankė Paežerių pradžios 
mokvklą Vilkaviškio apskrityje. Ame
rikon buvo atvykusi 1949 m. Palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse gruodžio 13 d.

Reikia paminėti ir vieną nelaimingą 
atsitikimą, kuris atėmė mūsų tautiečio 
gyvybę. Nelaiminga auka buvo BRO
NIUS RŪKSTELE, 51 m. amžiaus, ku
ris buvo mirtinai sužeistas sunkveži
mio, kai bandė pereiti per Western 
gatvę.

Didelį talentą savo dekoracijom pa
rodė mokyt. Aid. Volungienė. Po vai
dinio į salę atėjo Kalėdų senelis 
<Alf. Juozapavičius). Jis perdavė iš 
Lietuvos vaikučių sveikinimus ir pa- 
sidž;augė, kad ir.čia vaikai lanko lie- 
tu^ šką mokyklą. Jam vaikai padekla
mavo daug gražių eilėraščių. Po to 
visits vaikus Kalėdų senelis apdovano
jo dovanėlėmis. Ta proga mokyklos 
ved. mokyt. J. Mikšys pasveikino ten 
buvusius mokinių tėvelius, priminda
mas jų tautinį susipratimą, kurį jie 
parodo, suveždami savo prieauglį šeš
tadieniais į mokyklą, kad jaunieji čia 
gautų daugiau žinių nei atskira šeima 
gali duoti. Kalėdų eglutės svečiams 
buvo dalinamos pačių mokyklos vai
kų pieštos programos, išgražintos tau
tinių juostų raštais, lietuviškais kry
žiais ir trispalve pasipuošusia Gedimi
no pilim.1

Po eglutės programos klebonijos 
patalpose tėvų komitetas mokytojams 
suruošė arbatėlę. Mokyklos globėjui 
mons. dr. J. Tadarauskui nesant na- Į rijos studentas, šis gabus mūsų tau- 
muose, jam gražiai atstovavo par. ko- tietis studijas baigs kitų metų pavasa- 
miteto pirm. inž. J. Kšivickas. Jis I ri. Tolimesnio laipsnio siekti jis ža- 
sveik no mokytojus monsinjoro vardu da važiuoti Kalifomijon. 
ir dėkojo visiems už jų darbą. Savo • • • 
žodyje jis prisiminė, kad ir jis savo VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO 
laiku buvęs mokytoju-mėgėju. Jis kai-1 GIMNAZIJOS įsteigimo 50 m. sukak- 
bėjo: “Materialinę naudą, kurią iš to čia! paminėti Čikagoje yra organizuo- 
tada turėjau, jau seniai esu pamiršęs, jamos iškilmės. Jos buvo numatytos 
bet dvasinį atpildą aš vis dar gaunu. 1965 m. rudenį, bet dabar jos yra nu- 
Mokytojo darbas yra ilga investacija. 
šitame Amerikos krašte, dalyvaujant 
didesnėse lietuvių šventėse, pasitaiko, 
kad prie manęs prieina nebeatpažįsta
mas jau suaugęs žmogus, pavadina 
mane mokytoju ir primena vieną ar 
kitą įvykį, kur mano patarimas ar 
griežtesnė ranka pastatė jį į gyvenimo 
tikrąjį kelią. Girdėdamas tai jauti, 
kad č a yra didžiausias atpildas, kurį 
galėjau gauti už savo pastangas ir

NEMAŽA ČIKAGOS IR APYLIN
KIŲ LIETUVIŲ studentų gražiai pa
sižymi moksle. Vienas tokių yra iš 
Brazilijos atvykęs Gediminas Jurgis dvejus metas. 
Mošinskis (jo motina yr t'TŽ” bendra-į * 
darbe Brazilijoje), kuris gyvena pas! “MARGUČIO” RADIJO valandėlėje 
savo gimines Cicero ir šiuo metu bai- gruodžio 24 d. buvo išpildyta kalėdinė 
ria inžinerijos studijas Illinois un-te. • programa, kurios didžiąją dalį atliko 

šv. Antano par. lietuvių kalbos klasės 
mokiniai, šios mokyklos choras, diri
guojamas mokyt Juozo Kreivėno, su
giedojo kalėdinių giesmių, o moki
niai padeklamavo eilėraščių ir patei
kė momentui pritaikytų minčių, šio
je programoje taip pat kalbėjo kun. 
J. Kubilius, SJ.

Mošinskis jau kelinti metai patenka 
į pirmuosius savo klasės mokinius. Ne
seniai jis pasiekė dar vieno atžymėji- 
mo — buvo pakviestas i inžinerijos 
stuedntų garbės draugiją Tau Beta Pi, 
kuri yra seniausia savo rūšies drau
gija Amerikoje. Išrinkimas nariu Į 
šią draugiją yra pats augščiausias 
įvertinimas, kokį gali pasiekti inžine-

keltos j 1966 m. gegužės 28-29 d. Jau 
sudarytas iškilmių komitetas, kurio 
garbės pirmininkais pakviesti prof. 
Adomas Varnas ir Marija Varnienė, o 
komiteto pirmininku — dr. E. Ringus.

I vanas užgimusiam dangaus ir žemės darbą .

AMERIKIEČIAI, kaip sakoma, sku
ba gyventi. Skuba ir Čikagos lietuviai 
Tą skubėjimą gerai charakterizavo či- 
kagietis lietuvis, anksčiau gyvenęs 
Anglijoje, Balys Brazdžionis, čikagie- 
č’ams pažįstamas kaip Barkaus radi-

DAUGELIS LIETUVIŲ MOKYK- 
LŲ kalėdiniame laikotarpyje turėjo 
Kalėdų eglutės programas. Viena to
kių programų, kurią šių eilučių auto
riui teko stebėti, buvo surengta Sv. 
Antano par. salėje Cicero mieste gruo
džio 26 d. Šią pramogą surengė Sv. 
Antano par. mokyklos lietuvių kalbos 
klasės mokinių tėvų komitetas, o pro
gramą išpildė tos klasės mokiniai. Pa
grindinė programos dalis buvo moki
nių choro, kuris šiuo metu yra pats 
ūmiausias lietuvių vaikų muzikinis 
vienetas Čikagoje bei apylinkėse, pa
sirodymas. Šio choro vadovas J. Krei
vėnas parodė, jog ilgiau padirbėjus ir 
iš vaikų galima gana daug išspausti. 
Taip pat programoje buvo taut šokių 
ir deklamacijų. Neapsiėjo ir be Kalė
dų senio, kuriam vaikai parodė savo 
sugebėjimas, o šis — išdalino dova-

Vokietija
A.A. PETRAS' BARKAUSKAS, 

rugpjūčio 13 d. išėjo grybauti į 
Geesthachto miškelį, kuriame pakly
do. Užėjus vakarui, atrodo, pastebė
jo šviesas ir ėjo judink; priėjo tvo
rą, perlipo ją ir įkliuvo į vielas. Te
nai pasiliko net tris savaites. Niekas 
jo ten nebūtų radęs, jeigu ne ūki
ninkas, išėjęs pasižiūrėti lauko. Tik 
iš dokumentų buvo nustatyta tapaty
bė. P. Barkausko šeima likusi tėvy
nėje. Giminių turėjo Australijoj, 
Anglijoj ir Amerikoj. Jis paliko la
bai gražų ir brangų pašto ženklų rin
kinį ir kt. smulkmenas. Palaidotas 
Geesthacht-špakenbergo lietuvių ka
pinėse. Testamento nepaliko. Velio- 
nies daiktai yra pas Frau Hardies. 
Informacijų galima gauti pas Joną 
Valaitį.

LUEBECKE gruodžio 4 d. įvyko 
folkloro jaunimo vakaras. Lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai buvo pa
kviesti kaip svečiai Pomeranijos vo
kiečių jaunimo. Praėjo ir tas vaka
ras gana gražiai. Lietuvišką vakaro 
programą atliko atvykusios lietuvės 
moterys su savo tautiniais šokiais, 
kuriems vadovavo p. Baliulienė (ku
nigo Kelerio duktė), o akordeonu 
grojo pats Baliulis. Abu Baltuliai yra 
studentai ir studijuoja Hamburge. 
Abu yra buvę Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai. Nuo lietuviškos veiklos bei 
kultūrinio darbo niekada neatsisako. 
Baliulis yra Hamburgo vargo mo
kyklos vadovas. Paruošė Pr. AI.

AMERIKOS SPAUDA daug rašo 
apie Čikagos priemiestyje Waukegene 
gyvenančio Patrick Nngent susižieda- 
vimą su JAV prezidento Johnsono 
dukra Luci. Prezidento busimojo žen
to motina yra Amerikoje gimusi lie
tuvė, dar tebekalbanti lietuviškai. Jo 
tėvas yra airių kilmės. Susižiedavimas 
įvyko Kūčių vakarą prezidento sody
boje Teksas valstijoje. Kalėdų dieną 
Patrikas ir Luci atskrido pas Nugen- 
to tėvus j Waukegana ir čia išbuvo 
iki sekančios dienos popietės. Kaip 
amerikiečių spauda rašo, sekmadienio 
rytą susižiedavusieji, karta su Nugen- 
ta*s ir Patriko senelės seserimi Mari
ja Dapkiene, buvo nuėję į Waukegeno 
katalikų bažnyčią. Luci yra tik 18 m. 
amžiaus. Ji priklausė episkopatų baž
nyčiai, bet praėjusią vasara perėjo i 
kataliku tikėjimą. Patrikas, 22 m. am
žiaus, šiuo metu atlieka karinę prie
volę Lacklando aviacijos bazėje, Tek
sas mieste. Jis tarnybą baigs 1966 m. 
vasarą ir tada yra planuojamos ves-

žino praėjusią vasarą Milwaukee mles-
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Lietuvos žuvimas beletristikoj
JURGIO GLIAUDOS "AGONIJĄ" VERTINANT

Po ranka turime Nidos išleis
tą naują Jurgio Gliaudos knygą, 
pavadintą “Agonija”. Joje auto-

valdžios, kurią jam yra suteikusi 
jo paties sudarytoji konstitucija,

rius beletristine forma vaizduo
ja Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo paskutines dienas. Veikėjai 
yra anuo metu politiniam Lietu
vos gyvenimui vadovavę asme
nys, tikrais vardais: Smetona, 
Merkys, Urbšys, Vitkauskas, Bi
zauskas, Jokantas, Šakenis, Au
dėnas, Raštikis, Musteikis, Nat- 
kus, Mačiulis, Turauskas, Škir
pa, Galvanauskas, Saladžius, Pa
leckis ir visa eilė kitų žinomų 
asmenų, dar tebegyvų ar nese
niai mirusių. Pats istorinis lai-

atsakingoms pareigoms, jų ne
kontroliavimas, pagaliau visiškas 
palūžimas įvykiams užgriuvus, 
kad net posėdžio nesugeba už
baigti, pagaliau ir pats traukima- 
sis iš Lietuvos rodo daugiau pasi
metimą ir bailumą negu valsty-

testo žygius. Suprantama, kad

tik už 25 metų. Tokia daugybė 
gyvų liudininkų, dar tebesinešio- 
jančių savo širdyse nenusitrynu- 
sius, pačių išgyventus, tragedijos 
įspūdžius ir vaizdus bei nuotai
kas. Ir patys įvykiai, jų aiškini
mas ir vertinimas dar ir dabar 
neturi vienos nuomonės. Tokia 
kontroversinė medžiaga ir žino
mų asmenų vaizdavimas bele
tristikos veikale autoriui prieš 
akis stato labai dideles proble
mas: istorinį objektyvumą, įžval
gumą įvykių esmėje, bešališku
mą asmenų atžvilgiu, pilnutinį 
įvykių žinojimą, kristalinio spin
dėjimo teisingumą, šitokia me
džiaga stato autoriui du uždavi
nius — istorinį ir meninį. Tais 
dviem atvejais ir tenka vertinti 
J. Gliaudos “Agoniją”.

Gale knygos pridėta du pusla
piai šaltinių, iš kurių autorius 
sėmė žinias. Tai daugiausia atsi
minimų knygos ir platesni 
straipsniai spaudoje. Įvykių chro
nologinė eiga duodama tiksliai ir 
gana smulki: rusų priekabės dėl 
tariamai grobiamų jų kareivių iš 
Įgulų Lietuvoje, Lietuvos teisini- 
masis, derybos Maskvoje, ultima
tumas. vyriausybės paskutiniai 
posėdžiai, prezidento pabėgimas, 
prosovietinės vyriausybės sudary
mas, Pozdniakovui ir Dekonozo- 
vui esant jau padėties viešpa
čiais Lietuvoje. Greta šaltų isto
rinių faktų mėginama pagauti ir 
žmonių nuotaikas, vertinti įvy
kius. Įžvelgiant jų esmę ir tikslą.

Ar pavyko J. Gliaudai išlikti 
objektyviu stebėtoju ir vaizduo
tojų? Ar kontroversiniai laiko
tarpio Įvykiai padėti ant teisin
gų istoriko svarstyklių? Atsako
me: labai abejojame! Atrodo, kad 
autorius tebestovi Antano Smeto
nos atsiminimų šešėlyje ir kartu 
su buvusiu prezidentu pakartoja 
kaltinimus kitiems asmenims dėl 
tragiškų Įvykių, dėl reagavimo i 
juos, ypač dėl nesiryžimo gintis 
karo lauke. Ir prezidento bėgi
mas mėginama daryti dideliu po
litiniu aktu, nors tokiomis aplin
kybėmis. kaip jis Įvyko, nepali
ko gilesnės reikšmės nei tautine, 
nei tarptautine, teisine prasme. 

/Prezidentas mėginamas padaryti 
herojumi, giliau už kitus Įžvelgu
siu Įvykių tikrą prasmę, rodžiu
siu tikrą tautos kelią — gynimą
si. Tačiau jo visiškas neveiklu
mas tragedijos išvakarėse, nei 
paskutiniam tragedijos aktui at
siskleidus nepanaudojimas savo

kurių nėra laisvi nė žymieji žmo
nės. Bet tuo atveju tebūna leis
ta turėti ir kitokią nuomonę. Ki
tokios nuomonės buvo ir toji de
legacija, už kurios stovėjo dide
lė lietuvių tautos dauguma su 
mintimi, kad sunkiausiu istori
niu momentu prezidentas turė
tų būti kartu su savo tauta. Bet 
autorius tą delegaciją keliais 
plunksnos brūkšniais suniekina, 
padaro net'tautos reikalų išdavi
ke. Subjektyvus autorius yra ir 
tas iliuzijas vaizduodamas, kai 
dar buvo tikima Į šiokią tokią 
kultūrinio ir ūkinio gyvenimo 
nepriklausomybę. Žinoma, tai bu
vo iliuzija, bet ano meto akimis 
tai dar buvo tikimumo ribofee. Ir 
daugelis įvykių, kaip Krėvės ar 
Galvanausko atsiradimas vyriau
sybėje, buvo to tikėjimo iliuzija 
vaisiai. Kareivinių epizodas, po
kalbiai kavinėse parodo tik vie
ną Lietuvos gyvenimo paveikslo 
pusę. Lyg užmiršta, kad būta ir 
kitų spalvų tame paveiksle: pa
siryžimo, kovos dvasios, pasiau
kojančio patriotizmo. Taip prašy
te prašosi, kad autorius būtų nu
vedęs skaitytoją į uždarytas* ka
reivines, raudonarmiečiams žy
giuojant gatvėmis ... Taigi, isto
rinės tiesos atžvilgiu matome au
toriaus subjektyvumą, fragmen
tiškumą: visuomenės nuotaikų 
vaizdas lyg nepilnas, nepakanka
mai apšviestas, ne vispusiškas. 
Liečiamųjų asmenų vaizdavime 
jaučiamas šališkumas: vienus pa
šviesina, stoja jų pusėje, kitus 
natamsina. net paspiria (Bizaus
ką, Saladžių). Taigi, ir kyla klau
simas: kam knyga parašyta? 
Kontroversiniams ginčams sukel
ti ar istorinei tiesai išryškinti?

Literatūriniu požiūriu romanu 
knygos nedrįsčiau vadinti. Pa
grindinė tema yra Lietuvos tra
gedijos paskutinis veiksmas — 
nepriklausomo gyvenimo mirtis. 
Tačiau čia trūksta centrinio vei
kėjo ar jų grupės, pro kurių gy
venimo sceną atsispindėtų didie
ji Įvykiai. Veikėjai tėra tik pa
reigūnai, autoriaus apmesti ir at
austi tik paviršutiniškai, atsitik
tinai. Net ir toks ministeris pir
mininkas Merkys, kuriam nepa
gailėta kiek ryškesnės charakte
ristikos, neiškyla prieš mūsų 
akis kaip literatūrinis persona
žas, kaip pilnas žmogus. Jam ten
ka tik nevykusio pareigūno vaid
muo. O dar labiau atsitiktiniai 
veikėjai yra kiti politikos žmo
nės. Tiesa, plačiau sustojama ties 
A. Smetonos odisėja iš preziden
to i tremtinį, bet ir čia daugiau 
atsitiktiniu mažų įvykėliu grupa
vimas Kybartų pasienyje, negu

pilnos politinės asmenybės at
skleidimas. Ir paties pabėgimo 
epizodo išplėtimas padalo knygą 
lyg Į du suklijuotus pasakojimus. 
Taigi, jei žiūrėtume į knygą, kaip 
į istorinį romaną, pasigestume 
literatūrinių personažų ir vienti
sos fabulos.

Suprantama, kad knyga yra 
beletristinė, turinti ir daug gerų, 
gliaudiškų literatūrinių savybių. 
Autoriaus gili erudicija spindi 
drąsiuose palyginimuose: Liudvi
ko XIV ir Smetonos bėgimas, 
Place de Concord, Raudonosios 
aikštės ir Vienybės aikštės sugre
tinimai. Grožimės ir jo asmenų 
išorinėmis apybraižomis. Nulen
kiame galvą ir prieš tą drąsą, 
kad jis ėmėse tokios sunkios ir 
nedėlpngos medžiagos. Tai labai 
kietas riešutas. .Ir atrodo, kad į 
jį bus gerokai atsikandęs dantį. 
Rastume ir užtaisytų, bet neiš
šautų šautuvų. Tai jau priklausy
tų kompozicijai (Junčys ruošiasi 
antaninių laužui, Vitkelio pokal
biai su Rameika kareivinėse, Ka
zėnas, Arminas, Lankutis, But
kus kavinėje, Logės namų staty
ba ir t.t.). Pasitaiko pasikartoji
mų (ėjimas Kremliaus korido
riais, istorijos apie dingusius rau
donarmiečius). Jei veikalo visu
ma savo menine vienuma būtų 
be priekaištų, tai šitie maži ne- 
išbaigimai būtų tik trūkumėliai.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA, roma
nas; išleido Nida. Londonas 1965 
m., 408 psl.; kaina minkštais vir
šeliais $2.50, įrišta $3.00. Medžio skulptūraŽydintis medisDail. Dagys

JAUNOSIOS KARTOS MINTYS

JANIS RAINIS

IŠĖJUSIEMS SUGRĮŽTI
ŽVEJAI

Mes metame kilpomis siūlus šviesius 
Aplink mūsų gimtąją žemę — sugaut: 
Minčių vielomis ją apraizgome tampriai, 
Iliejam į formas drąsingų troškimų, 
Ir laikom susklendę ją dvasioj tvirtai. 
Kaip spindinčią išvalką laiko žvejai.

AUŠRA
Nusiminimas sielą taip pripildė, 
Jog laimę mirusią ji tesvajoja. 
Gyva šviesa aplinkui pasilieja, 
Ir atveria viltis pražilusį jau vožtą. 
Ir norint su krauju vėl atsivers aušra — 
Sugrįš dienos šviesa — ta laukiama, gera!

IŠĖJIMAS '
Kad reikėjo išeiti, 
Ko skųstis vis tau: 
Ar ne saulę išeinant 
Kasdieną matau? 
Taip rodės tau visad, 
Ir visad taip bus;

rudenį suėjo 100 metų nuo žy
miojo latvių poeto Janio Rainio Pliek- 
šans gimimo (1865-1929). Gimęs neto
li Daugpilio, mokslą išėjo Rygoj ir 
Petrapily, kur baigė teisę. Buvo arti
mas lietuvių bičiulis, du kartus paskir
tas tarnybinėm pareigom į Lietuvą — 
į Vilnių ir Panevėžį. Kaip ir mūsų 
Maironis, kūrė lyriką ir dramą su tau
tos žadinimo motyvais. Jo lyrikoje 
apstu ir filosofinio elemento ir socia
linių pradų. J. Rainio pasakos drama

šj

Tik tu vien skundiesi, 
Kad visa sugrius. 
Bet niekas negriūva, 
Ir visa laikys.
Tik rasą nukrėtus 
Padvelks tau naktis.

Vertė A. Tyruolis
“Aukso žirgas” buvo išversta į lietu
vių k. (1924), o “Pūsk, vėjeli” buvo 
statoma Klaipėdos teatre (1935) ir iš
leista atskirai (1938). Viena žymesnių 
J. Rainio dramų yra “Ugnis ir naktis” 
(1905), kur parodytas tautinio karžy
gio (Lačplėšio) paveikslas. Dramos 
“Juozapas ir jo broliai” (1919) vyriau
sias veikėjas eina į pasaulį jieškoti 
laisvės ir teisybės. J. Rainio žmona 
Aspazija irgi buvo poetė ir savo dra
mai “Vaidilutei” siužetą ėmė iš Lietu
vos praeities. A. T.

R. VAŠTOKAS

fl KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

MARISS VĖTRA, latvių operos 
listas, -nvrė 1965 m. gruodžio 24 
sulaukęs 64 metų. Nuo 1922 m. dai
navo valstybinėje operoje Rygoje ir 
gastroliavo užsienio kraštuose. Atvy
kęs į Kanadą įsteigė operą Halifakse 
1950 m. Be to, yra parašęs atsimini
mų knygą apie Rygos operą “Mans 
baltais nams”.

so
či.,

DAIL. V. RATAS, gyvenantis Syd- 
nėjuje, Australijoj, neseniai buvo iš
kviestas pas pagarsėjusį Australijoje 
86 m. amžiaus dailininką Norman Lin
dsay, kad jį supažindintų su majolikos 
technika (majolika yra dar senovėje 
praktikuotas piešimo būdas). DaŲ. 
Lindsay yra augšto išsilavinimo ir di
delių gabumų žmogus. Jis — rašyto
jas, skulptorius, tapytojas, dirbąs įvai
riausiomis technikomis. Paskutiniu 
laiku jis susidomėjo majolika ir jieš- 
kojo eksperto, kad jį su šio meno tech
nika supažindintų.

STUDENTIJA DOMISI LIETUVA. 
Illinois universiteto studentė Dolores 
Butry, susidomėjusi lietuvių kalba ir 
istorija, kreipėsi į dr. K. Jurgėlą, o 
paskui — į “Draugo” redaktorius, pra-’ 
šydama painformuoti ją apie leidinius, 
iš kurių ji galėtų pramokti lietuvių 
dalbos ir susipažinti su Lietuvos is
torija.

DAIL. IRENA PETRATHENĖ, ku
rios paveikslas pavergto Vilniaus te
ma puošė Karo Muzėjų Kaune, o ki
tas — Valstybės teatro fojė, jau ku
ris laikas gyvena Los Angeles mieste. 
Ji tenai pragyvenimą užsidirba kitu 
darbu, bet nepadeda ir teptuko. Turi 
nupiešusi nemaža paveikslų — dau
giausia kraštovaizdžio temomis: ežerų, 
vandenyno pakraščių su uolomis ir kt. 
Turi ir portretų. Dailininkė rengiasi 
suruošti savo parodą, tikėdamasi, kad 
buvę jos mokiniai ir mokinės jai tai 
padės padaryti. A

RASUTĖ ARBAITĖ, architekto ir 
rašytojos Alės Rūtos duktė, pradžios 
m-los mokinė Santa Monica, Calif., iš
statė Redondo Beach festivalyje savo 
paveikslą “Motina ir sūnus”, už kurį 
jai mėgėjų grupėje paskirta premija 
kaip už geriausią - vandeniniais dažais 
pieštą darbą. Spaudoje rašoma, kad 
“teisėjų komisija, skirdama premiją, 
nežinojusi paveikslo autorės nei am
žiaus (jai tik 10 metų), nei profesinio 
pasiruošimo, tad šis sprendimas vėliau 
sukėlęs tam tikrą sensaciją”. Parodai 
buvo pristatyta keli tūkstančiai pro-

fesionalų ir meno mėgėjų darbų. “Lie
tuvių Dienos” ta proga rašo:”... įdomu, 
kad, kiek mums žinoma, dviejų gerai 
žinomų lietuvių dailininkų paveikslai 
buvo atmesti, kaip netinkami".

J. A. JŪRAGIS Melbourne redaguo
ja literatūros skyrių Australijos lietu
vių savaitraštyje “Tėviškės Aiduose”. 
To laikraščio redaktoriumi yra kun. 
Pr. Vaseris.

NAUJĄ LIET. KALBOS GRAMATI
KĄ, pagal LB Kultūros tarybos nusta
tytą tvarką, paruošė dr. A. Sešplaukis. 
Leidėjas — J. Karvelio Prekybos Na
mai. Pr. Al.

P. YOŲNG, lietuvių kilmės žurnalis
tė ir rašytoja, 1965 m. gavo premijas: 
iš Kanados moterų spaudos klubo už 
straipsnį žurnale “Chatelaine Magazi
ne” apie narkotikes moteris; iš Kana
dos krikščionių ir žydų konferencijos 
už straipsnius laikraštyje “Our Sun
day Visitor”; iš Catholic literary 
Foundation” už romaną “The Prophe
cy”, kuris 1966 m. išeis ir mažuoju 
formatu.

LITERATŪRINIAI ĮVAIRUMAI
EDVARDAS ŠULAITIS

“The New York Times Book 
Review” — “The New York Ti
mes” dienraščio priedas (žurnali
nio formato, 96 puslapių) lapkri
čio 21 d. Įdėjo “Manyland Books” 
leidyklos reklamą, garsinančią 
tos leidyklos išleistą lietuvių ra
šytojo Igno šeiniaus knygą anglų 
kalba “Rejuvenation of Siegfried 
Immerselbe”.

čia pažymima, jog Ignas šei
niu yra pasižymėjęs lietuvių rašy
tojas ir diplomatas. Taip pat 
trumpai atpasakojamas knygos 
turinys ir duoti keli atsiliepimai 
apie šią knygą. Knygos kaina 5 
dol. Leidyklos adresas: Manyland 
Books, Ind., Box 266, Wall St. 
Station, New York, N. Y, 1005.

Tame pačiame numeryje lat
viai garsina savo knygą “Latvian 
Literature”. Ši latvių literatūros 
antologija apima 40* autorių 45 
apysakas. Taip pat yra ir rašyto
jų biografijos, nuotraukos ir lat
vių literatūros apžvalga. Knygos 
autoriai — Niagara un-to prof. A. 
Rubulis ir New York State Uni
versity College, Buffalo mieste,

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VYTAUTAS GRIVICKAS, Vilniaus 

baleto teatro vyriausias baletmeiste
ris, išvyko į Jungtinę Arabų Respub
liką, kur jis vienerius metus vado
vaus Kairo operoje suorganizuotai ba
leto grupei. Jos branduolį sudaro jau
nieji egiptiečių baleto atstovai, šo
kio meną studijavę Maskvoje. Pirmie
siems pastatymams pasirinkti baletai 
“žizel” ir “Bachčisarajaus fontanas”. - 
V. Grivickas yra 40 m. amžiaus; stu
dijas baigė Maskvos teatriniame ins
titute 1951 m. ir baleto srityje dirba 
jau 25 m. Jo pastangomis Vilniuje bu
vo pastatyti visi pagrindiniai pokario 
baletai, pradedant lietuviškaisiais ir 
baigiant užsieniečių kompozitorių kū
riniais. Jis taipogi yra parašęs knygą 
“šokio menas”.

LIETUVOS TEATRO DRAUGIJOS 
teatrologų sekcija išsirinko naują val
dybą: pirm. V. Mažeika, nariai M. Pe- 
tuchauskas ir A. Vengris. Susirinkimo 
metu buvo pasikeista mintimis apie 
premjerų aptarimus, išvykas ir ben
dradarbiavimą' spaudoje. Pokalbyje, 
be naujosios valdybos narių, dalyvavo: 
J. Lozoraitis, I. Aleksaitė, J. Chlivic- 
kas, A. Kleinas, A. Marcinkevičius ir 
kt.

JUOZAS PAUKŠTELIS ruošiasi 
įteikti “Vagos” leidyklai romano “Jau
nystė” trečiosios knygos rankraščius, 
šį romaną jis laiko savo vertingiausiu 
kūriniu, nors nėra užmiršęs ir “Kai
mynų”, kuriems teko skirti trejų me
tų vakarus ir naktis. Rašytojas gyve
na nuosavame name Kėdainiuose: 
“... čia, prie Nevėžio, Dotnuvėlės, 

i man taip ryškiai prisimena gimtosios 
Mūšos pašlaitės, prisimena jaunos 
dienos. Pasenėjęs kažkodėl pradedi 
gyventi jaunyste, pamilsti jaunus. Ir 
mano naujųjų romanų pagrindiniai 
herojai irgi jauni. Per juos galima 
įtikimiau atskleisti revoliucinį gyve
nimo vystymąsi...”

A. TELYČĖNAS, Vilniaus onkologi
jos (auglių) tyrimo-instituto direkto
rius, Kauno medicinos instituto moks
linėje taryboje apgynė disertaciją 
“Radioaktyvaus ksenono ir kriptono 
taikymas plaučių ir širdies funkci
joms tirti plaučių vėžio atveju”. Jam 
suteiktas pirmasis Lietuvoje medici
nos mokslų doktoratas vėžio ligų'spe- 
cialybėje.

PROF. J. MATULIS, Lietuvos Moks
lų Akademijos prezidentas, lankėsi 
Čekoslovakijoje. G. Akimovo vardo 
medžiagų apsaugos nuo korozijos tyri
mo institute jis padarė pranešimą 
apie šios srities atliekamus tyrimus 
Lietuvoje ir įteikė čekoslovakams 
Lietuvos chemikų sveikinimo adresą.

VARGONŲ MUZIKOS KONCERTĄ 
Vilniaus filharmonijoje surengė Le
opoldo Digrio klasės valstybinės kon
servatorijos studentai — V. Prekerytė, 
N. Trinkūnaitė, B. Vasiliauskas, L. 
Paškevičiūtė ir G. Lukšaitė. Progra
moje buvo J. S. Bacho preliudai, fu
gos, M. Dupre variacijos, F. Peterso 
siuita, koncertas vargonams ir forte- 
p:jonui.

prof. M. M. LaHood. Latvių lite
ratūros antologija turi 451 pusla
pi, kainuoja 7 dol. Ją išleido — 
Daugavas Vanags Publishers, 491 
College St., Toronto 4, Ont.

Kaip matyti, latviai šioje srity
je yra pralenkę lietuvius, kadan
gi lietuviai dar neturi išsamesnės 
savo kūrybos antologijos anglų 
kalba. Gal “Manyland Books” lei
dykla, vad. Stepo Zobarsko, kuri 
išleido angliškai jau nevieną lie
tuvio autoriaus knygą, ateityje 
imsis šio darbo?

❖ ❖
Lietuvių autorių anglų kalba 

išėjusių knygų tarpan įsiterpė ir 
Aloyzo Barono romanas “Foot
bridges and Abysses”. Šis roma
nas 1961 m. laimėjęs “Draugo” 
premiją (“Lieptai ir bedugnės” 
vardu) išleistas “Manyland Bo
oks” leidyklos Niujorke. Knyga 
turi 230 puslapių, kainuoja 5 dol.

Šiai knygai prof. Charles An- 
goff yra parašęs Įvadą, kurio pa
baiga skamba taip:

“Footbridges and Abysses” yra 
didinga prozinė poema ne vien 
apie skaudžią bei garbingą Lietu
vos istorijos dali, bet liečianti vi
są epochą žmonijos istorijoje. Tai 
yra tragiška prozinė poema, bet 
ji kartu. nuskaidrina ir išaukšti
na ir ji yra labai svarbus įnašas 
Į nesenstančią žmonijos literatū
rą”.

kultūra buvo apibūdinta kaip pa- stovi, ir keitimasis joje dažniau- 
yeldėjimas, kuris perduodamas iš šiai pasireiškia kartu su gamtinių 

bei socialinių sąlygų pasikeitimu* 
Lietuvių kultūros atveju, žinoma, 
keitimasis atėjo ne pamažu, bet 
staiga, ne prašomas, bet per prie
vartą. Šis staigus nepalaipsniškas 
pastovios kultūros pažeidimas yra 
dar vienas raiškinys, kuris turėtų 
būti Įtrauktas į pilnutinį lietuvi^ 
kos kultūros keitimosi pažinimą.

Grįžtant prie žemdirbių kultū
ros, reikia pastebėti, kad šioms 
kultūroms keitimosi sąvoka nėra 
Įprastas galvosenos polėkis ir į 
kultūros formų keitimąsi nėra 
žiūrima palankiai. Visuomenės 
pritarimas tenka tiems, kurie tu
rimas formas kartoja.

Lietuvių kultūroje pastebimas

kartos į kartą, išplaukia kultūros 
keitimosi pradmuo: kultūros per
davimas arba kultūros išmokimas 
niekada nėra toks tikslus, kad se
noji karta, kaip veidrodyje, atsi
spindėtų jaunojoje kartoje. Kul
tūra keičiasi taip pat ir su naujo
mis aplinkybėmis: gamtos pasikei
timais, išradimais, tautų susitiki
mais bei judėjimais. Savaime 
aišku, kad susidūrus dviem skir
tingom kultūrom, šis procesas 
ryškiausiai pasireiškia. Jame pa
stebimi šie būdai: pasidavimas 

lentelės, tada tokią grupę skiria- natūraliai keitimosi eigai; antra, 
me nuo kitų su skirtingomis kul- išlaikymas ar perdavimas turimų 
tūromis. Taigi, galime apie kultu- formų; trečia, kūrybiškas keiti- 
rą kalbėti bendrai, nors atskirose masis arba bandymas kontroliuoti
žmonių grupėse ji pasireiškia kitimo eigą, atsižiūrint į laiko ir panašus reiškinys: pilnas neseki- 

skirtingai. Paprastai šitokias gru- . ...................................
peš laikome tautomis, nors tautos 
ir kultūros sąvokos nevisada su
tampa.

Kalbant apie kultūros keitimo
si eigą, yra labai svarbu prieš 
akis turėti šitą plačiąją kultūros 
sampratą, nes kultūros pilnatis 
pasireiškia tiek 'kalbos mokėjimu, 
tiek savito maisto pamėgimu. Tik lietuvių idėjų sistema, kurios tik- 
kai maistą ir sąvoką įtrauksime į ri atstovai yra vyresnioji karta? 
vieną sąvoką, lietuvybės išlaiky- Pirmiausia, lietuvių kultūros pa
ntas, kuris paprastai matuojamas grindai yra žemdirbių kultūros tureliai keitimosi eigai, 
vien lietuvių kalbos pajėgumu, pagrindai. Technikos ir pramonės Kyla klausimas, ar lietuvių kul- 
atsistos tikroje perspektyvoje, atsiekimai nebuvo daug paveikę turns keitimosi supratimas atsi- 
Mūsų jaunimo kultūra yra pasi- aplinkos, kurioje vyresnioji karta žvalgia i kultūrą kaio natūralų 
keitus daug daugiau, negu dauge- augo, žmogus buvo giliai ileides keitimosi procesą? Reikia atsi- 
lis nori pripažinti. Jo nepajėgu- šaknis tiek i žeme, tiek į tradici- ^inti. kad kiekvienas subrendęs 
mas lietuviu kalboje, yra tik vie- jas. Žemdirbių kultūros ritmas lietuvis atsisakė nuo pilno lietu- 
nas. nors ir labai žymus, keitimosi yra nalainsniškas ir lėtas, kaip ir vvbės išlaikvmo jau tada, kai at- 
eiCT^s raiškinys.

Taiffi. kiek svarbu kultūra visa
pusiškai suprasti stebint kultūros 

. . . keitimąsi, tiek svarbu šia sąvoką
panaudoti planuojant kultūros 

reikšmingi. ugdymą jaunojoje kartoje.

Kūrybiškas kultūros keitimas
šio rašinio autorius yra jaunas antropologijos profesorius Trento

no universitete Peterboro, Ont., mieste. Apie kūrybišką jaunimo pasi
reiškimą lietuviškoje kultūroje autorius skaitė paskaitą Kanados lietu
vių jaunimo kongrese Toronte. Vėliau jis ją pertvarkė ir pateikė spau
dai. Red.

Šis rašinys liečia lietuvybės 
reikalą jaunoje kartoje. Pagrin
dinis jos teiginys yra tas, kad 
lietuvybės išlaikymo sąvoka, kiek 
jinai dabar taikoma jaunajai kar
tai, nėra sėkminga lietuviškos 
kultūros tęstinumo atžvilgiu. Lie
tuvybės ugdymas jaunoje karto
je, kitaip tariant, paėmimas kul
tūros keitimosi eigos Į savo ran
kas, atsižvelgiant Į praeitį ir da
bartį, būtų našesnė sąvoka kultū
ros tęstinumo plotmėje.

čia nėra tvirtinama, kad lie
tuviškos kultūros kūrimo išeivi
joj nebuvo ar nebus, o tik pabrė
žiama, kad perdidelė visuomenės 
dalis pasitenkina vien praeities 
formų ir formulių perdavimu ir 
prisibijo pritarti ar pradėti nau
jus bandymus. Praplečiant ši tei
ginį. yra nagrinėjami trys klau-

linksta jo norai bei troškimai. Ji 
yra taip pat ir taisyklių lentelė, 
kuri nusako, kaip šiuos norus ir 
troškimus Įgyvendinti.

Kai randame daug panašumo 
tam tikros žmonių grupės Įran
kiuose, jų bendruomeniniame ar 
dvasiniame gyvenime, arba kai 
grupė žmonių laikosi vienokio

❖ * *

ros sąvokos klausimą. Visų pir
ma norėtųsi pastebėti, kad apie 
kultūrą čia kalbama plačiąja 
prasme, neapsiribojant ja vien &Ttūrim‘o femėlapiTar taikliu 
tik kaip dvasinio ar protinio gy- - ■ - -
venimo apraiška. Paprastai, kai 
minimas kultūringas žmogus, tu
rima galvoje pasišventęs moky
tas žmogus, šio rašinio rėmuose 
ne apie šitokį kultūros suprati
mą kalbama. Visa, kas žmogų pa
daro žmogumi visoje gyvūnijoje 
yra kultūra — visi žmogaus įran
kiai bei padargai, visas jo šeimy
ninis ir bendruomeninis gyveni- 
nas, visos jo ideologinės siste
mos. Visa tai yra kultūra, ši pla
ti prasmė Įtraukia Į kultūros rė
mus ne tik žmogaus maldas, bet 
ir jo keiksmažodžius, ne tik žmo
gaus mokslą, bet ir jo burtus. 
Visa, ką žmogus išmoksta iŠ tėvų

Simai:’' Kultūra kaip sąvoka, kul- ir bendraamžių, visa, ką jis pa- 
tūra kaip procesas, ir kultūra sisemia iš gyvenamosios aplinkos, 
kain keitimo objektas. yra kultūra. Kultūra yra visa, ką

Taipgi čia paliestos galimybės, kiekvienas žmogus paveldi daly- 
kaip konkrečiai mobilizuoti vi- vaudamas bendruomeniniame gy- 
suomenės kūrybines jėgas lietu- venime. Be bendruomenės žmo- 
vybės ugdymui jaunimo tarpe. " -
Daug dalykų, apie kuriuos čia 
bus kalbama, yra girdėti, ir daug 
idėjų, kurios čia minimos, yra iš 
dalies įgyvendintos, todėl mano 
tikslas yra paskatinti padaryti 
tai. kas dar nepadaryta ir pri
minti, kad kultūros keitimosi ei
goje praleistos progos niekada 
nepasikartoja.

gus kultūros neturėtų, be bend
ruomenės jo protinės galios kul
tūrai pasisemti neišsi vystytų, 
žmnmis teatliktu tik tam tikrus 
tikslius, instinktyvius veiksmus,

Bet kultūra yra daugiau, negu 
žmogaus padargai, Įrankiai, jo Turėdami galvoje minėtą kul- 
beridruomėninis ar dvasinis gyve- iūros aptarimą, pažvelkime i kul- 
nimas. Ji yra kartu ir žemėlapis, turą ne kaip sąvoką, bet kaip ei- 

Pažvelkime pradžioje į kultu- rodąs žmogui kryptį, kurion gą, procesą. Jau vien iš to, kad

visuomenės reikalavimus.
Prieš nagrinėdami tuos keiti

mosi būdus, atsakykime į klausi
ma, kokia aplamai yra lietuvių 
galvosena apie kultūros keitimą
si. Kaip minėta, kiekviena kultū
ra turi savitą idėjų sistemą, kuri 
tęsiama iš kartos į kartą. Kokioje 
gi aplinkoje yra susiformavusi

irias praėjusios kartos kultūros 
fermų laikomas nutautėjimu. Pa
žiūros į keitimąsi ypač suakmenė
ja. kai visa kultūra atsiranda vi
siško pasikeitimo pavojuje. Tada 
nažiūra i kultūros keitimąsi pra
deda nesutapti su tikrove, ir kai 
nilnutinis kultūros išlaikymas pa
sidaro aiškiai neįmanomas, vyres
nioji karta vis dažniau puola į 
“kultūrinį nuovargį” bei abejin
gumą ir palieka jaunaią kartą na-

Kyla klausimas, ar lietuvių kul-

gamtos ritmas. Verfvbiu skalė to- motė nasiūlvma visiem kartu per- 
kioie kultūroje keičiasi pamažu; sikdti i Britu Hondūrą ar Mada- 
kas inrasta. kas daryta, tas ir to
liau darytina. Gvvenimo išbandy
tos formos, kurios atitinka žmo
nių reikalavimus, tampa vertybė
mis. saugojamomis ir perduoda
momis vaiku vaikams, žemdirbiu
kultūra keitimosi akstino sayyje viu išeivijai išimti ir atleistu ją 
neturi, kam pavyzdžiui kad turi nuo natūralios keitimosi eigos? 
industrinė kultūra. Jinai yra pa- (Bus daugiau)

cr^kara ir išsisklaidė po Siaurės 
Amerikos didmiesčius.

Ar tikslu laukti tautinės ištiki- 
mvbės jei visuomenėje nėra he
roin iai i<rwendinti? Ar tikslu 
’™kti kaH istorija oadarvtu lietu-

Spalio mėnesio viduryje Frank
furte Įvyko XVI-ji Tarptautinė 
Knygų paroda, kuri sutraukė 
1.500 leidėjų, išstaoiusių daugiau 
kaip 160.000 knygų. Trečdalis iš
statytų knygų buvo naujai išleis
ti kūriniai, o du trečdaliai — per
spausdinimai. UNESCO apskai
čiavimu, per metus visame pasau
lyje išleista 400.000 atskirais pa
vadinimais knygų.* * *

Kaip praneša “The New York 
Times” knygų priedas. Sovietų 
Sąjungoje išlėkta dviejų autorių: 
Kafkos ir Pasternako knygos. 
Kafka iki šiol Sov. Sąjungoje bu
vo uždraustas (išskyrus kelias no
veles paskelbtas periodikoje), tad 
jo novelių rinkinys buvo sutiktas 
su nusistebėjimu.

Pasternakas, nežiūrint, kad jo 
kūryba buvo Įvertinta Nobelio 
premija, Sov. Sąjungoje vis buvo 
ignoruojamas. Tik šį sezoną pasi
rodė jo poemų rinkinys, turintis 
dauriau kaip 700 puslapių. įžan
gą Pasternako poemų rinkiniui 
parašė Andrei Siniakovsky, kuris 
neseniai buvo suimtas ir apkal
tintas už tai, kad Vakaruose 
Abram Tertz slapyvarde išleido 
prieškomunistinio pobūdžio kny
gą.

Siame Pasternako poemų leidi
nyje nieko nerašoma, jog 1961 m. 
University of Michigan leidykla 
išleido šio rašytojo 3 tomus kūri
nių ir nieko neužsimena anie 
“Daktarą živago”, kuris Sov. Są
jungoje Pasternakui užtraukė 
partijos pasmerkimą, o visur ki
tur oasaulvje — didžiulį garsą ir 
susidomėjimą.

V. Kst.

Kun. Kazimieras Raudeliūnas, SJ, 
parengęs spaudai pirmąjį lietu
višką Mišiolą, kuris pradedamas 
vartoti lietuvių parapijose. Mišio
lo leidėjai — Tėvai jėzuitai Cika-
IM*
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Lietuvių skautų veikla

Skautų tėvų ir rėmėjų susirinkimas 
kviečiamas sausio 9 ČL, 3 v. p.p. Pri
sikėlimo par. muzikos studijoje. Tė
veliai prašomi atsilankyti, išklausyti 
tėvų komiteto veiklos pranešimo, tun- 
tininkų apžvalgos ir padiskutuoti rū
pimais klausimais. Dalis tėvų be dide
lio raginimo labai aktyviai dalyvauja 
susirinkimuose, parengimuose ir viso
keriopai remia skautišką veiklą. Tuos, 
kurie iki šiol neparodė didesnio susi
domėjimo, ypatingai kviečiame atsi
lankyti, susipažinti su sk. vadovais, 
su tėvų komiteto planais. Juk bus 
planuojama ir aptariama jūsų vaikų 
organizacijos veikla ir gerovė.

Skautų būkle gruodžio 24 d. įvyko

Jis turi 3 vyčius ir 6 vyčius kandida
tus. Būreliui vadovauja s. vyt. vyr. 
sklt. K. Batūra. Kandidatai intensy
viai rengiasi vyčiams nustatytai pro
gramai, kad vasaros stovykloje galėtų 
duoti sk. vyčių įžodį.

Poniai ir sk. Reginai už leidimą pa
sinaudoti N. Metų pobūviui patalpo
mis jaukiuose jų namuose nuoširdžiai 
dėkojame.

“Birutės” draugovės draugininkei 
p. Jankaitienei ir jos draugovei už su- 
pakavimą dovanėlių skautų eglutei 
skautiškas ačiū.

Kalėdų eglutė, nežiūrint pasitaikiu
sio labai blogo oro, praėjo su geriau
siu pasisekimu. Tėvams pranciško-

skautų vyčių kandidatų būrelio suei- nams už leidimą pasinaudoti parapi- 
ga. Būrelis išsirinko.savo vardą: Skau- jos sale dar kartą nuoširdžiai dėko
tų Vyčių Kandidatų Gedimino būrelis, jame. * 11

Lietuvių studentų žinios

Ateitininkų žinios
Susirinkimai: sekmadienį, sausio 9 

d., jaunučių berniukų — 230 vai. Pri
sikėlimo muzikos studijoje; vyr. moks
leivių bendras susirinkimas — 6 vaL 
L. Vaikų Namuose; jaunesnieji ber
niukai su savo globėju vyksta į Maple 
Leaf stadijoną, kur 2 vai. įvyks ledo 
ritulio rungtynės tarp Čekoslovakijos 
ir Kanados Mariboros komandų. Už 
bilietus reikės mokėti po $1, o skir
tumą sumokės globėjai.

“Pirmyn Jaunime” laikraštėlis dėl 
techniškų kliūčių negalėjo būti at
spausdintas. Bus platinamas prie pa
rapijų šį sekmadienį.

Visi ateitininkai, ypač studentai, 
liūdi staiga žuvusio buvusio Studentų 
Ateitininkų Sąjungos pirmininko Ant. 
Vainiaus, kuris praėjusių Kalėdų lai
kotarpyje buvo suvažinėtas sunkveži
mio. Tėvams ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

“Aukso žąsis”, pirmasis lietuviškas 
garsinis ir spalvotas filmas,'' bus rodo
mas Toronte sausio 30 d., sekmadienį. 
Filmą kviečia Toronto studentai ir 
moksleiviai ateitininkai.

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS 
RO 7-5454 

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

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

©^SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšininkai paskutinėse praeitų 
metų rungtynėse įveikė Hawks pasek
me 59:47; žaidė: Kiškis, Eižinas 16, 
Butvydas 9, Grigas 2, Klimas 23, Mo
tuzas, Juozaitis 5, Grigaitis 2.

Berniukai (16) paskutines rungty
nes sužaidė lygiomis 39:39. Vytiečiai 
žaidė su Aušra, žaidė: Strimaitis 8, 
Sepulis, Supronas, Laurinavičius 11, 
Ignatavičius 6, Duliūnas 9, Stonkus 
5.

Krepšinio treniruotė, pirmoji šiais 
metais, įvyks penktadienį — sausio 
7 d. ta pačia tvarka. Pirmas šių metų 
krepšinio pirmenybių rungtynes žais 
Vyčio berniukai (16) su St. Peters. 
Rungtynės įvyks šį šeštadienį 4 vai. 
Woodgreen salėje.

Mūsų rėmėjams — V. Dagiliui ir 
L. Kirkiliur už ypatingą paramą nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

Sportas Lietuvoje
Sov. S-gos krepšinio pirmenybėse 

Kauno Politechnikos krepšininkės

pradėjo su vienu pralaimėjimu ir vie
nu laimėjimu. Jos pralaimėjo augšta- 
ūgėms TTT latvėms 43:49, bet laimė
jo prieš Tartu USK estes 65:40. Se
kančiose pirmenybių rungtynėse Kau
no Politechnikos krepšininkės įveikė 
Maskvos Spartaką 51:49 ir Leningra
dą po dviejų pratęsimų 77:69. Kaunie
tės 12-kos komandų grupėje yra ant
roje vietoje.

Sov. S-gos šachmatų pirmenybėse 
vilniečiui V. Mikėnui trūksta sėkmės. 
Iki šiol jis tesurinko 2 taškus. Po 12 
ratų šiose pirmenybėse pirmauja L. 
Polugajevskis su 7 taškais ir dviem 
atidėtom partijom. Tolimesnėse šach
matų pirmenybėse V. Mikėnui sekėsi 
geriau. Tryliktame rate jis sužaidė 
lygiąsias su antroje vietoje stovinčiu 
L. šteinu ir keturioliktame rate nu
galėjo E. Buchmaną.

Moterų rankinio pirmenybėse Kau
ne dalyvauja apie 15 komandų. Po 7 
rungtynių čia pirmauja Maskva su 14 
taškų. Antroje vietoje yra Kauno Žal
giris su 12 taškų ir trečioje — Vil
niaus Statyba su 11 taškų.

Mielą JONĄ TUMOSĄ ir šeimą, 
jo mylimai sesutei BIRUTEI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —
J. K. Ozolai
G. L. Šmitai

4 ,I,KASALFA 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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr.lO-UO

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 
Pėnkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
tešt.9-12
Sekm. 9 JO • 1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
55.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGICIAI — 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. KAP ITALAS — $ 1,737,056

1043 BLOOR ST. WEST
Didžiausias pasirinkimas namų, fannų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
EGLINTON — KEELE, $10.000 Įmokėti, atskiras, 7 metų senumo, 6 butų 
pastatas, prašo $59.000.
BATHURST — LAWRENCE, $15.000 Įmokėti, gražus mūrinis, atskiras 
8 butų pastatas, prašoma $78.000. Prie gero susisiekimo, geras nuoma
vimui.
CONCORD — COLLEGE, $6.000 Įmokėti, mūro, 12 kambarių dupleksas, 
gražus didelis kiemas, prašo $23.900.
INDIAN ROAD — HIGH PARK BLVD., $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
12 kambarių, 3 virtuvės., garažas, privatus įvažiavimas, prašo $26.000.
COLLEGE — GLADSTONE, $4.000 Įmokėti, mūro, 3 augštų, 8 kambarių, 
3 virtuvės, prašo $17.000. ,. _ , t . .
BLOOR — JANE, $12.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambnai per du 
augštus, 2 virtuvės, garažas, šoninis 7% p. įvažiavimas, prašo $24.500.
6 KAMB. VIENAAUGŠTIS (bungalow), prie 5 kelio, netoli nuo Fordo 
dirbtuvių, prašo $17.000.

Neradę atitinkamo namo bei btaiio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate .viela, kokybe ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Suvažiavimas Toronte. — Sausio 
15 d. visi renkamės į suvažiavimą To
ronte. Tema: “Ar steigti Kanados Lie
tuvių Studentų Sąjungą?” Tai aktu
alus klausimas, liečiantis visus Ka
nados lietuvių studentus. Laukiam 
atstovų iš visų miestų. Netik pasi
šnekėsim, padiskutuosim, bet vakare 
bus linksmas ir įdomus pobūvis. Po 
egzaminų ir mokslo vargų kaip ge
riau pasisemti jėgų? Tad laukiam

jūsų visų^ 'tolimesnes informacijas 
gausite pas D. Skrinskaitę — 25 Glen- 
holme Avė., Toronto 4; telefonas — 
LE 2-2021.

Atvažiuoja K. P. žygas, LSS centro 
valdybos pirmininkas, kuris padės 
spręsti tą klausimą. Iki pasimatymo 
sausio 15 d. Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoj.

Registracija 10-12 v. ryto; pradžia 
1 vai. po pietų. Rengėjai

Buvusiai Hamiltono apylinkės pirmininkei
a. a. GENOVAITEI SKRIPKUTEI mirus, 

jos seseriai KLB tarybos narei L. SKRIPKUTEI, motinai
ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

KLB krašto vaidyba

A t A
GENEI SKRIPKUTEI mirus, ♦

motinai, sesutėms, broliui ir artimiesiems
gilią užuojautą reiškiu —

J. Dambrauskas

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1965 m. gruodžio 
31 d. mirė GENOVAITĖ SKR1PKUTĖ. Laidojama sausio 5 d., 
10 vai. ryto, iš Hamiltono Aušros Vartų parapijos bažnyčios 

šv. Jono lietuvių kapinėse Port Credit.
Nuliūdę: motina,'seserys 

ir brolis su šeimomis

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
dukteris KAZIMIERĄ INDREIKIENĘ, ONUTĘ DALINDAITĘ 
ir sūnus — KLEOPĄ, KAZIMIERĄ ir POVILĄ DALINDAS 

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —
A. A. Šmigelskiai

Seseriai BIRUTEI Lietuvoje mirus, 
JONĄ TUMOSĄ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

J. P. Riaubos
M. S. Meškauskai

PADĖKA
Mirus mano broliui VLADUI BYTAUTUI, kilusiam iš Radviliš

kio ir gyvenusiam Toronte, patyriau daug pagalbos ir užuojautos. Nuo
širdžiai dėkoju visiems, kurie pagelbėjo laidotuvių reikaluose ir paly
dėjo velioni i amžino poilsio vietą. Tebūnie velioniui broliui ir anks
čiau mirusiai jo žmonai MARIJAI lengva Kanados žemė.

Nuliūdę: Marija Bytautaitė - Kizienė, 
vyras Antanas ir duktė Vida

SLA 236 kuopos susirinkimas 
— sausio 9 d., sekmadienį, 1 v. 
p.p. Lietuvių Namuose. Naiiai 
prašomi gausiai dalyvauti.

Valdyba 1

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 

ir Volkswagenais.

Solidarumo įnašai. Sekmadie
ni, sausio 2 d., surinko: G. Beres
nevičius $22, Vyt. Aušrotas $14, 
P. Lelis $4; iš viso $ 40. Nuo pra
džios surinkta $801. Toliau solid, 
įnašus prašoma įmokėti lietuvių 
bankeliuose — “Paramoje” pas 
A. Statulevičių, Prisikėlimo par. 
bankelyje pas J. Matulionį. Taip 
pat įnašus visą laiką priima: 
Aug. Kuolas, P. Lelis, K. Kregž
dė ir A. Bumbulis. Už 1966 m. 
solid. Įnašų pagrindinis rinkimas 
bus metų pabaigoje, tačiau gali
ma jį ir anksčiau Įmokėti.

P. Lelis, apyl. ižd.
Telefoninį pasikalbėjimą su 

dukterėčia Kaune turėjo ponia J. 
Geršgovič, 83 m. Gauti tam 3 
min. pasikalbėjimui reikėjo ištiso 
mėnesio. Pasikalbėjimas buvęs 
kontroliuojamas, nes į jos klau
simus atsakymas buvo duoda-
mas po 3 sekundžių. Dienraštis 
“Daily Star”, 1965 m. gruodžio 
29 d. pateikdamas tą žinią, rašo: 
“Mrs. Gershgovitch’s three min
ute chat to Kaunas in the part of 
Russia that used to be Lithu
ania ...” Taigi, ir Kaunas ir Lie
tuva laikomi Rusijos dalimi. Mū
sų veiksniai turėtų į tai atkreipti 

; ^dienraščio vadovybės dėmėsi.
CBC radijas paruošė progra

mą apie ukrainiečių laisvės poetą 
Taras ševčenko Kalėdų švenčių 
proga, kurias jie švenčia sausio 
7 d. Programa pavadinta “The 
World of Taras Shevchenko”; 
transliacija — sausio 5 d. nuo 8 
iki 9 v.v. Ji paruošta Winnipege 
rėžis. Dan Wood. Dalyvauja Win- 

k nipego ukrainiečių vyrų choras,

Lietuviams gerai žinoma Mar
gio vaistinė šiais metais turės 
kas savaitę specialius įvairių reik
menų išpardavimus nupiginto
mis kainomis. Skaitytojai prašo
mi atkreipti dėmėsi i skelbimus 
“Tž”. Sk

N. Lukoševičienė 1965 m. 
gruodžio 28 d. iš Panevėžio lėk
tuvu atskrido į Torontą aplanky
ti brolių Klemkų. Vienas jų gy
vena Delhi-THlsonburgo apylin
kėse. Viešnia gavo turistinę vizą 
dviem mėnesiam. Maskvoje ji iš
buvo 8 dienas. Taipgi buvo susto
jusi Paryžiuje.

vad. W. Boriohos, ir Ted Komar 
orkestras.

Dvynukės — Regina ir Ange
lė Baškytės, praėjusią vasarą ke
letą kartų pasirodžiusios televizi
joj, su savo tėveliu aplankė “T. 
Ž.” redakciją ir čia gražiai padai
navo duetą. Jos turi malonius 
balsus ir ateityje gali pamėgti 
dainos meną. Būtų gera, kad jos 
daugiau pramoktų 
bos.

Tradiciniame N. 
me pas Ontario 
Rowe dalyvavo taip pat šeši tau
tinių grupių atstovai. Lietuviams 
atstovavo apyl. valdybos pirm. 
Aug. Kuolas.

“Aukso žąsis”, pirmas lietuviš
kas filmas išeivijoj, bus rodomas 
Toronte sekmadienį, sausio 30 d. 
Ta proga Torontan atvyks ir 
“Aukso žąsies” autorė, režisorė 
ir filmo statytoja B. Pūkelevičiū- 
tė. Filmas yra garsinis, spalvo
tas ir užtrunka 2 vai. Premjera 
Įvyko Čikagoje gruodžio 4 d. To
rontas yra viena iš pirmųjų lietu
viškų kolonijų, kuri galės filmą 
pamatyti. Bilietai bus platinami 
iš anksto. »

J. ir K. Liutkų padėkoje “Tž” 
nr. 50 vietoj p. KSjėckienės pa
vardės turėjo būti p. Kojelienė.

Inž. P. Labanauskas, dirbąs 
“Amerikos Balso” svetimų kalbų 
skyriuje, švenčių proga lankėsi 
Toronte pas savo gimines bei bi
čiulius. Taip pat jis aplankė “T. 
ž.” ir papasakojo apie “AB” 
veiklą.

Vienas geradaris, nenorįs 
skelbti savo pavardės, užsakė “T. 1 
ž.” dviem nepasiturinčiom šei
mom.

A. Delp, SJ, straipsnis “Kris
taus gimimas dabartyje”, at
spaustas kalėdiniame “Tž” nr., 
susilaukė daugelio skaitytojų dė
mesio. Ji išvertė K. Mileris, gyv. 
Hamiltone. Jo pavardė po verti
mu iškrito per neapsižiūrėjimą.

lietuvių kal-

Metų priėmi- 
gubernatorių

PARDUODAMI TABAKO ŪKIAI
Puiki proga pirkti dabar, nes rinka gera. Sąraše turiu didelį

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite | 
Montreal!. Londoną. Windsora. Ramil- 
tona. North Bay. Sndburi ir kitur.

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1483

200 AKRŲ su teise auginti 62-se akruose, 4 traktoriai, 2 namai, 8 džio-1 
vykios, 2 daržinės, prie pat miestelio. Kaina $125.000; Įmokėti $25.000.
100 AKRŲ — su teise auginti 41-me akre, pilnai Įrengta, arti miestelio. 
Kaina $90.000; Įmokėti $10.000.

SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ TEIRAUTIS:

CHARLES POCIUS REAL ESTATE
93 VIENNA RD., TILLSONBURG, ONT. 

Tel. 842-33371

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
i. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LB M1W

RETA PROGA !
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. 514% 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 $275X)00.

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 miešto.

PASITEntAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.

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 tec’s senių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

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

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

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

baterijos^ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. V. RO 6 - 8503 ___

Mechanii - — -
(Alen Scop) patikrinimas Kvalifikuoti mechanikai.

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 BENDROVĘ 
Bhdžeto 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.i
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-599*

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.
$4.000 įmokėti; mūrinis; krautu
vė su 2 apartamentais, nauja šil
dymo sistema (vandeniu); naujas 
stogas; nauja elektros sistema ir 
visas vamzdžių įrengimas (plum-

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 modern, virtuvės, nauja 
krosnis, garažas, prašo $13.900; 
bus tik vienas mortgiėius.

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 

7. Blow. 1
Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgMlų.

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius



A PI) R AŪDA
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI ♦ OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

© SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVISKI FILMAI

LAISVĖS ŽYGIO LĖŠOS
(Atkelta iš 1 psl.) atskaitomybę vedė V. Padvarie- ŠYPSENOS

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
ER LVA Namų tel.: 2774)814 <U METŲ PATntnS) 

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

FOUR SEASONS TRAVEL r* . C U.
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreaiT

Vk n a Ėkl A C Visąis kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAVKlXAd lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRUS S1UNTINIAIIRD0VM0S |
Lietuvę, Latviją, Estijų, 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 t.i.

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
•^Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus Įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio. 4
• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvena 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

“Tėv. Žib.” vedamasis apie liet, fil
mą mane suįdomino. Filmas kaip pra
moga, filmas kaip mends, filmas kaip 
mokomoji priemonė. Tarp kitko — 
mes Rodnėj niekieno neparaginti jau 
kelinti metai naudojamės filmu. Pas 
mus filmas yra suįdominimo priemo
nė patraukti vaikus lietuviškiems rei
kalams. Jie su malonumu leidžiasi fil
muojami, dar su didesniu malonumu 
žiūri filmo.

“TŽW keliamas mokomųjų filmų rei
kalas yra, manau, netaip sau pasaky
mas, bet apgalvotas ir siūlomas pasi
sakymas už filmą, kaip mokomąją 
priemonę. Žinoma, jei pavyktų, tai 
būtų nepaprastai gera ir patrauklu. 
Mūsų bendras mokymo vaizdas yra ir 
nepatrauklus, ir sunkus. Šia proga 
štai ką aš galvoju. Tokį mokomąjį fil
mą re’ktų paruošti. Kokiu būdu? Ne
būtinai tai turėtų atlikti aktoriai. Ga
lima būtų atlikti ir “kartūnų” būdu. 
Lygiai vaikams būtų įdomu. Bet ne
su prityręs ir nežinau kuris būdas pa
rankesnis ir pigesnis? Jeigu tai įma
noma atlikti, tai būtų tik finansų 
klausimas. Bet tai būtų galima iš
spręsti. Pirmiausia — tai nusistatyti! 
To reiktų imtis krašto valdybos švie
timo skyriui. Jam parankiausia — jis 
turi savo rankose visą mokyklų tinklą.

V. Ignaitis, Rodney, Ont.

“THE NEW YORK TIMES” ATSAKO

Vienas “TŽ” bičiulis, patyręs abe
jingą NYT laikyseną Laisvės Žygio į 
Jungtines Tautas klausimu bei labai 
trumpą to žygio paminėjimą, išreiškė 
raštu savo nepasitenkinimą dienraščio 
vadovybei. Laiške buvo prilninta, kad 
praeityje NYT Baltijos kraštų klausi
mu yra pasisakęs teigiamai, bet repor
tažuose iš Vilniaus pateikęs vienašališ
kų informacijų, pateiktų okupacinių 
Įstaigų. Į “TŽ” bičiulio laišką gautas 
šis atsakymas:

“Dėkui už laišką, rašytą gruodžio 21

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

oplankyti 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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Seryice-
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. dienos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

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

J SALES AND SERVICE
$ Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos
- lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

Bloor Autorite Garage das

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių . D . „ 

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

Už sutaupąs moka nuo iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 16 vaL IM 1 vaL 36 n&. kiekvieną

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 -0100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau i 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

d. Apgailestaujame sužinoję, kad esą- taučiąi. Bet tai ir suprantama, — didelis ačiū.
te nepatenkinti aprašymu neseniai įvy- lietuviai labai duosniai auko* Iki 1965 m. gruodžio 15 d. 
kusio sąskrydžio Madison Square Gar- jo P61* kitus kanalus. KLNA aukomis ir paskolomis tu-
den ir demonstracijos Jungtinių Tau- Labai svarbus mūsų pajamų r®j° $64,652.37 pajamų. Išlaidos 
tų aikštėje. Galimas dalykas, kad mes šaltinis buvo išsiuntinėti laiškai — $50,162.15. Šiuo metu kasoje 
aprašymui apie tuos įvykius skyrėm (“Ar girdėjai...”) su prašymu yra $14,490.22. Pagrindines pa
ne tiek skiltinių inčų, kiek jūs būtu- aukoti ir dalyvauti manifestaci- jamas sudarė aukos, parduoti bi- 
mėte norėję matyti, -bet informacija joje. Šiam projektui vadovavo J. lietai ir paskolos. Pagrindinės iš- 
(article) buvo tiksli ir objektyvi. Klivečka su gausiu būriu t»lkl- laidos (apvaliais skaičiais): salė 

Baltiečių spauda dažnai kritikuoja ninku. Jam ir jo pagalbininkams $14,200, “New York Times” pus- 
“The New York Times”. Malonu gir- priklauso mūsų visų padėka. Bu- lapis — JAV ir Europos laidos 
dėti prisimenant kitus The Times vo išsiuntinėta apie 18,500 laiš- $7,500, propaganda ir leidiniai 
straipsnius apie Baltijos kraštų reika- kų. Iš jų yra gauta 1,489 teigiami $9,300, atlyginimai už darbą $2,- 
lus, nes buvo ir tokių, kurie kaltinda- atsakymai. Tas sudaro 8%. Tai 500 (KLNA vienu metu turėjo 4 
mi mus nepraleidus žinių apie nese- gana augštas procentas, ką galį apmokamus tarnautojus), kelio- 
niai įvykusį laisvės žygį, -neprisiminė patvirtinti tie, kurie renka aukas nės $940, išmokėtos paskolos $9,- 
“The Times” daugybės informacinių laiškais. Su atsakymais gavome 600. Valstybėmis didžiausias pa- 
straipsnių apie Baltijos valstybių veik- $9,151. Teigiamais atsakymais jamas esame gavę iš šių (neskai- 
lą per pastaruosius 20 metų, arba 10 laikome tuos, kurie su atsakymu iant paskolų): New York $12,400, 
ar daugiau vedamųjų apie Baltijos prisiuntė nemažiau kaip $1. Su Illinois $8,600, Massachussetts 
kraštų reikalus per pastaruosius 10 atkarpėlėmis esame gavę įvairių $6,000, Connecticut $4,500, Ohio 
metų. prierašų. Kaikurie jų tiesiog aša- $3.700, New Jersey $3,600, Ka-

Esame dėkingi už prisiminimą bend- rą išspaudžia. Pav., viena senutė nada $3,500, Michigan $3,000,
ros mūsų informacijos ir kartu užtik- drebančia ranka rašo: “Esu 91 Pennsylvania $2,600, Kalifomi-
riname, kad “The Times” ir toliau in- metų amžiaus Atleiskite, kad ga- ja $1,400. Iš kitų kontinentų esa- 
formuos apie Baltijos reikalus. Jūsų liu tik 1 dol. paaukoti iš savo ma- me gavę: $25 iš Afrikos, $10 iš
j. . fog p^jjgįjpg jūsų kilniam darbui. Venecuelos ir $ 5 iš Vokietijos.”

Tegul Dievas Jums padeda išlais
vinti Lietuvą”. Esame gavę ir to
kiu atsakymų, kurie priverčia nu
sišypsoti. Pvz., vienas pilietis ra
šo: “Jūs, prakeikti dypukai, turė
tumėte daugiau melstis, o ne iš
sigalvoti visokių triksų kaip iš 
žmonių pinigus siurbti ir su vi
sokiais laisvinimais žmonėms ner
vus gadinti. Nei cento jums!”

Iš šių laiškų, turint laiko, gali
ma įdomių statistinių duomenų 
išvesti. Viena jų esu padaręs. 
Laiškas, kaip žinote, vienoj pusėj 
buvo surašytas lietuviškai, kitoj 
— angliškai. Buvo įdomu patirti, 
kiek žmonių naudojo lietuvišką
ją pusę, kiek — angliškąją. Suve
dus duomenis, paaiškėjo, kad 
25% naudojo angliškąją puse, 
75% — lietuviškąją- Iš to gali
ma daryti išvadą, kad ketvirtada
lis sąmoningu ir lietuviškam rei
kalui jautriu lietuvių mieliau 
naudoja anglų kalbą negu lietu
vių, kada tarp siu dviejų turi 
laisvą pasirinkimą.”

“Madison Square Garden” bi
lietai buvo platinami 76 vietovė
se' JAV ir Kanadoje. Iki 1965 
m. gruodžio 15 d. 14 platinto
jų dar nebuvo atsiskaitę už bilie-

rėdotės?
— Mieloji mergaite, — atsakė 

anoji, — mano amžiuje- jau nesi- 
puošiama, tik apsirengiama...

Mocarto nuomonė
Kompozitorius Mocartas, ku-

prastus gabumus muzikoje, vė
liau pats nemėgo vaikų talentų. 
Kartą jis buvo pakviestas į na
mus išklausyti jaunučio talento. 
Išklausęs jo skambinimo, Mocar-

— Gabumų netrūksta. Jei sun
kiai padirbėsi, būsi geras muzi-

— Bet aš jau dabar norėčiau 
rašyti savo veikalus. Ar negalė-

dėmesį didžiai vertiname.
Iš šio pranešimo matyti, kad 

laisvės žygis sutelkė ne tik ma
ses dalyvių, bet ir gausias su
mas lėšų. M.

daroma? — teiravosi berniukas.
— Turi palaukti, kol pilnai 

suaugsi.
— Bet juk maestro kompona

vai būdamas trylikos metų!
—* Taip, bet aš neklausiau nei 

vieno, kaip tai daroma...
Parinko Pr. AI.

su-

Pas. George Palmer 
Assistant to Managing Editor 

1965 m. gruodžio 27 d.* * *
Vienas “TŽ” skaitytojas rašo:
JAV ir Kanados lietuviai turėtų

daryti filmams gaminti bendrovę, ku
ri nufilmuotų lietuvių bažnyčias, įstai
gas, kapines, bankus, įmones, chorus, 
tautinių šokių grupes, mokyklas, ūkius 
ir t. t. Toks filmas būtų labai naudin
gas visiems, o ypač jaunimui. Di
džiosios filmų bendrovės to darbo ne
atliks — reikia tai padaryti patiems 
lietuviams. Į pagalbą turėtų ateiti lie
tuviai verslininkai bei finansininkai.

Lietuvių jaunimas turėtų surengti 
demonstracijas-prie Sovietų Sąjungas 
ambasadų Vašingtone, Otavoje ir P. 
Amerikoje tuo pačiu laiku ir reikalau
ti Lietuvai nepriklausomybės.

Senas žmogus

P. BARAUSKO AGENTŪRA

IMIGRANTAI BĖGA IŠ AUSTRALIJOS
Atkelta iš 2-ro psl. 

mis formomis. Vienose salose to
kios demonstracijos praeina švel
niau, kitose išsivysto ligi žiauru
mų. Mahometonai, kurių Įtaka 
labai didelė Indonezijoje, yra pa
skelbę “šventąjį karą” prieš ko
munistus.

Mahometonų grupės, ginkluo
tos plačiaašmeniais kirviais, ku
rie vadinami “parangs”, savo 
veiklą pradėjo centrinėje Javo
je, kur yra stipriausia komunistų 
prune. Iš centrinės Javos šitos 
kirvininkų grupės persimetė i ki
tas Indonezijos salas.

Centrinėje Javoje pati kariuo
menė organizavo mahometonų 
jaunimo grupes kovai su komu
nistais. Vakariečių diplomatų ir 
įvairių turistų surinktomis žinio
mis, kirvininkai centrinėje Javo
je eidavo į komunistų namus ir

žudydavo ištisas šeimas. Nužudy
tų lavonų buvę tiek daug, kad su
keldavo epidemijų pavojų, nes la
vonai tropikiniame klimate imda
vo greitai gesti.

Išžudyta tūkstančiai
Niekas nežino, kiek tūkstančių tiis. Neskaitant jų, iš viso parduo- 

komunistų žuvo nuo kirvininkų. ta ar nemokamai išdalinta 10,243 
Indonezijos komunistų partija tu- bilietai. Iš. šio skaičiaus latviai 
rėjo 3 milijonus narių ir bent 
dvigubai daugiau komunistų sim- 
patikų. Nuo kirvininkų rankų 
krito ne tik komunistai, bet ir jų 
simpatikai. žudynės ir komunis
tų medžioklė dar tebevyksta ir 
šiuo metu plačiai išmėtytose In
donezijos salose. Niekas neabejo
ja, kad jeigu komunistai būtų įsi
tvirtinę Indonezijos valdžioje, __ r_,
gal būtų vykdę dar žiauresnes konsulatams, Jungtinių Tautų at- 
žudynes ir našlavę milijonus stovybėms, Šv. Antano gimnazi- 
žmonių. Apie tai vaizdžiai kalba jai ir vienai lietuviškai mokyklai 
net ištisu tautu naikinimai. New Jersey valstybėje. Bilietų

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
a-GO-GO “66” 

nuo sausio 3 iki 8 

Margis Drug Store 
"08 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944 
Alco pieštukų pripild. 5/39 c. 5/19 
Alka Seltzer 25’s 78 c. _____ 66
Aqua Seal naujagimiams 

kelnaitės 39 c. ______ .2/66
Aqua Velva 4 unc. 90 c___.2/1.66
Arrid kremas (deodorant) 78 c. 66 
Baby Powder Z.B.T. 9 unc. 75 c. 66 
Pirm, pagalbos plastikinės 

juostelės 98 c.  —66 
Ban Lotion Deodorant 97 c. 2/1.66 
Bayer aspirinas 100 99 c.____ 66
Benelyn nuo kosulio sirupas 

$1.75 ________ i___.2/2.66
Borg svarstyklės $7.95 -------- .6.66
Brylcream plaukams tepalas 
79 c____ ________________66
Bufferin tabletės 100 $1.89 2/2.66 
Angliška sveikatos druska ------66
Patikrinti žuvies taukai $2.29.1.66 
Patikr. mineraUne alyva 16 unc. 66 
Contact C nuo slogos 

kapsulės $1.49 ...-------- 2/2.66
Coricidin tabletės 25 $1.49...2/2.66 
Cover Girl Make Up $125-2/1.66 
Crest dantų pasta $1.19---------- 96
Dee Tee A.S.A. tabletės 89 c. 2/1.66 
D. T. veidšluostė  ----------2/26
Dyna Pan filmai, juoda-balta 2/66 
Easterbrook Ctg. plunksnako

tis $1.00/79 ---------------- .66
Elektrinis plaukų džiovintuvas 7.66 
Enfalac skysčiai 31 c. ------3/76
ENO vaisių druskos 4 unc. 79 c. 66 
Evenflo vaikams pieno bonkutės 

8 unc. talpos 45 c.------- 2/66
Ex Lax 36 98 c. z.________ 2/1.66
Flush-A-Bye vystiklai $2.49 2.16
Geritol tabletės 40 $3.29.......... 2.96
Gillette Stainless skutimosi 

peiliukai 75 c..................— 56
Hankscraft Vaporizer-Humidifier 

$9.95 ______________766
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISA IEFN 5- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

Heatmaster šildymo pagal
vėlės $4.95_______ __ 3.96

-Šildomoji bonka _________ 86
Johnsons vatos kamuoliuk. 98 c. 76 
Johnsons kūdikiams alyva

5 unc. 79 c.___ _______ —.66
Kaopectate 8 unc. $1.39 __ 2/2.66
Kleenex 200 ______________16
Lady Petricia plaukams

purkštuvas 99 c._________ 66
Meads Tri-Vi-Sol 50 c. !c. $4.25 3.66 
Micrin burnai plauti 7 unc. 79 c. 66 
Modess 12 51 c__ ____ 3/1.16
Neilson’s 10 et. šokol. plytelės 3/26 
New Dawn plauk, dažai $2.25 4.66 
Nivea kremas 4 unc. $1.43— 2/2.66 
Noxzema odos kremas 4 unc.

99 c____________   2/1.66
Nylon mot. kojinės 3/99 c... 2/66
One-a-Day vitam. $4.49/3.99 3.26 
One-a-Day su geležim 50 $2.98 2.66 
Paramette 100, plius nemokamai

25 $6.00 _____________ 3.66
Pertussin purkštuvas $1.39 2/2.66 
Philips Milk of Magnesia 79 c. 66 
Prodon kvepalai 99 c____ .2/1.66
Q Tips 190 98 c.76 
Refill sheets spec, kaina 98 c. ... 66 
Resdan plaukų priež. $1.50 2/2.66 
Right Guard 5 unc. $1.29...... 96
Safeguard muilas, reguliarus 2/36 
Shampoo VO5 4 un. 89 c. ...2/1.66 
Silver Bell žadintuvai _____ 2.66
Sniego baltumo tualetinis

popierius 4/58 c.___ __—4/29
Sominex miego tabl. $1.50 2/2.66 
Stri Dex 20 99 c. ____ ..__ 2/1.66
“Tek” dantims šepetukai

suaugusiems 2/$1.38 ------- 2/66
Toni Home Permanent $2.00 2/2.66

arba
RO 6-0811

Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W. A. LENCKI
z B .A., LJL.B.

-Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

yra pardavę 1,108 bilietus, estai 
— 57. Prie Įėjimo buvo parduoti 
768. bilietai. Komplimentariniai 
bilietai buvo duoti visiems pro
gramos dalyviams, pagalbinin
kams salėje, žygio maršalams, or
kestru ir tautiniu šokių daly
viams^ KLNA nariams ir jų šei
moms, spaudai, užsieniečių atsto
vams. užsieniečiams studentams,

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

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: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

VYRU IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A &B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi 
neto LE. 14251: namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6J0 vai. vak. Šeštadieniais nno

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

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

(prie Geoffrey St) 
TEL. LE 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. Įstaigos: WA 4-3501
Tel. namų: BE 3-0978

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele*
Priėmimo valandos:

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

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

DR. V. J. MEILU VIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIUDŽIUS, 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.

(Įėjimos iš H o word 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 lanko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

t . .

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Dantų Klinika
794 Bathunt St.

(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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat. RO 94611 
Darbo vai KO MISI 
Namą BO 6-71S2



TORONTO^
Visi maloniai kviečiami sausio 8 dieną, šeštadienį j 

PRISIKĖLIMO CHORO TRADICINI

ARTĖJA "TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ" SPAUDOS

BALIUS

Prisikėlimo par. žinios
— Linkime, kad nauji metai— 'Linkime, kad nauji metai —N. Metų dieną bažnyčioje

visiems būtų sėkmingi ir laimin- linkėta sekmadieniais daugiau 
gi! ’ {dėmesio kreipti į lietuviškų baž-

— Šį ketvirtad. — Trijų Kara-, nyčių lankymą. Lietuviškos para- 
«—pijos išeivijoje tam įsteigtos, kad

Augščiausias būtų garbinamas 
savo gimtąja kalba. 1966 m. šu

lių šventė. Visi tikintieji privalo 
išklausyti šv. Mišias. Prisikėlimo 
bažnyčioje jos bus: 7, 7.30, 8 ir 
9 v. ryto ir 7.30 v. vak. Pfer visas 
Mišias klausomos išpažintys ir 
dalijama Komunija.

— Šią savaitę — pirmasis mė
nesio penktadienis. Mišios — 7, 
7.30, 8 v. ryto ir 7.30 v. vak. Li
goniai sakramentais aprūpinami 
iš anksto susitarus.

Įvairi linksma programa:

choro dainos, moterų sekstetas su solo, turtingas bazaras, 
šokiai grojant visų mėgiamam V. Babecko orkestrui, 

gėrimai, užkandžiai.

— Šį penktadienį, 8 v.r., V. 
Vingevičiaus užpr. Mišios už a.a. 
M. Vingevičienę jos 1 mėn. mir
ties sukakties proga; šį šeštad., 
8 v.r., — per p. O. Pabedinskai- 
tę bendrabučio užpr. Mišios už 
a.a. M. Vingevičienę; 8.30 v.r. — 
p. Baltrūnų užpr. M. už a.a. K. 
Dalindą; 9.15 v.r. — p. Venckų 
užpr. Mišios už sūnų Donatą jo 
mirties metinių proga; po Mišių 
vykstama į Šv. Jono kapines pa
šventinti paminklo.

— Šį sekmad., 10 v.r., p. Kas
peravičių užpr. M. už a.a. J. Mik- 
ševičių; 11.15 v. — p. Kiškių 
užpr. už a.a. K. Dalindą, 11.30 v. 
— p. Birštonu užpr. už a.a. Feli
ciją Petrokaitis kaip užuojauta 
dukrai p Br. Simonaitienei, Port 
Colbome, Ont.

— Švenčiant Šv. šeimos šven
tę, šį sekmadienį kviečiame vi
sas šeimas gausiai eiti sakramen
tų.

— Pirmos komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikučiams ir

nuo šio sekmad. vėl dėstomos 
įprasta tvarka.

— Šią ir ateinančią savaitę lan
komos šeimos sekančiose gatvė
se: Beresford, Humber Trail, 
Kennedy, Jane, Glendonwynne, 
Evelyn Ave. ir Cr., Norma, Birch
view, Oakview, Clendenan, Fair
view, Gothic, Elora, Fisken, Glen
wood, Gilmous, Mapleview, Lin
coln, Woodside, Brummel, Gross- 
mere,

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad. po vakarinių 
Mišių.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — šį penktad., 6.30 v. vak. 
Po to vaikučiai gieda vakarinėse 
Mišiose. Į chorą dar priimami 
beraiukm.ir mergaitės 7-8 m. am
žiaus. Vaikučių pasirodymas sce
noje — šį pavasarį.

— Sveikiname naujai susikū
rusį studenčių chorą! Repeticijos 
jau pradėtos ir pirmas pasirody
mas numatomas ši pavasarį. Cho
rui vadovauja kum B. Jurkšas, o 
jam uoliai ir sumaniai talkina 
mokytoja D. Augaitytė. Dar pri
imamos mergaitės ne jaunesnės 
kaip 15 metų amžiaus, baigusios 
bent pradžios mokyklą, turinčios 
klausa ir balsą. Sekanti choro re
peticija — šį trečiad., 7 v. vak. 
muzikos studijoje. Norinčios į 
chorą naujai įsijungti, kviečia
mos ateiti į šią repeticiją.

— Kviečiame susidomėti par. 
choro šį šeštad. rengiamu pasi
linksminimu, bazaru ir t.t. Iš gau
to pelno choras yra pasiryžęs nu
pirkti salei koncertinį pianiną ir 
paremti choistinę kelionę Į dainų 
šventę. Tam reikia visuomenės 
paramos. Maloniai kviečiame šį 
parengimą paremti ir Į jį gausiai i 
atsilankyti. Beje, bus ir meninė 
programa, kurią išpildys pats 
choras.

— Pakrikštyta: Vyto ir Ramu
tės Petrulių dukrelė Danutė Juli
ta, Petro ir Liudos Jurėnų sūnus 
Paulius Mindaugas. Raimundo ir 
Jadvygos Stirbių dukrelė Vaida 
Jūra.

šeštadieninėje mokykloje pa- || 
mokos po Kalėdų atostogų pra- j5 
dedamos šį šeštadieni, sausio * 
8 d. Vedėjas

KLK Moterų Prisikėlimo para
pijos skyriaus surengti virimo-ke- 
pimo kursai po atostogų vėl pra
sidės sausio 11 d., 7.30 v.v. Visos 
juos lankančios prašomos nuro
dytu laiku rinktis par. kavinėje.

St. Jokūbaitis kandidatuoja į 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
je vykdomąją tarybą. Jis yra 
veiklus SLA organizacijos narys 
ir žymus kitų organizacijų veikė
jas. SLA centras yra JAV. Nori
ma ten turėti ir Kanados lietuvių 
atstovą. St. Jokūbaičio kandida
tūrą remia SLA veikėjų komite
tas: J. Račiūnas, dr. J. Puzinas, 
J. Daugėla. J. Strazdas. J. Karde
lis, Z. Pulianauskas, P. Polgri- 
mas.

atsinaujinkime lietuviškume!
— Per 1965 m. parapijos baž

nyčioje pakrikštyta 26, sutuokta 
17 porų, palaidota 17, pirmąją 
Komuniją priėmė 29, sutvirtinti 
32. ,

— Šv. Jono lietuvių kapinėse 
1965 m. palaidota 39, įskaitant ir 
4 perkėlimus iš kitų kapinių. Iš 
viso lietuvių kapinėse nuo jų 
įsteigimo palaidota 181.

— Šį ketvirtadienį, Trijų Ka
ralių bažnytinėje šventėje, pa
maldos rytą 7.30 ir 8 v.; vakare 
— 7.30 v.

— Šis penktadienis — sausio 
mėnesio pirmasis; vakarinės pa
maldos 7.30 v. Po rytinių 8 vai. 
pamaldų lankomi ligoniai.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai gatvėse: Indian Trail, Al
hambra, Bloor ir taip pat užbai
giama Indian Rd., prieš tai susi
tarus telefonu.

— Tikybos pamokos vaikams, 
besiruošiantiems pirmajai Ko
munijai ir belankantiems viešą
sias mokyklas, po Kalėdų atosto
gų vėl pradedamos ą sekmadie
nį įprastu laiku: po 10 vai. pa
maldų dviem grupėm.

— Gerojo Ganytojo stovyklos 
reikalais įvyko pasitarimas; suda
ryta stovyklai globoti komisija.,

— Trijų Karalių pamaldose 
7.30 v. vak. prisimenama a.a. Ma
rija Petrušaitienė 2 metų mirties 
sukaktyje; šį penktadieni, 7.30 v. 
v., pamaldos už a.a. Kazimierą 
Pacevičių mirties metinėse; šeš
tadienį, 8 v. ryto — pamaldos 
už a.a. Povilą Budreiką 5 metų 
sukakties proga.

— Sutuokta: Kazimieras Mika- 
lojūnas ir Dorotėja Titze.

KLK Moterų Dr-jos Toronto 
Šv. Jono Kr. par. skyrius 1965 
m. gruodžio 12 d. atšventė savo 
metinę šventę. Skyrius reiškia 
nuoširdžią padėką kun. dr. Pr. 
Gaidai už šventės proga skaitytą 
paskaitą apie visuotinę santarybą. 
Dėkojame gerb. kun. klebonui už 
visokeriopą paramą mūsų sky
riaus veiklai, jauniesiems akade
mikams, visoms viešnioms ir sve
čiams dalyvavusiems mūsų šven
tėje. Valdyba

Jonė Kvietytė dėsto Toronto 
un-te kūno kultūrą. Jos progra- 
mon įeina ir įvairių tautų šokiai. 
Tuo būdu ji turi progos mokyti 
kanadiečius ir lietuvių tautinių 
šokių. Neseniai J. Kvietytė turėjo 
progos pademonstruoti savo dės
tomus šokius įvairių gimnazijų 
mokytojams, kurie gėrėjosi, be 
kitų, ir lietuvių taut, šokiais.

Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
metinis susirinkimas — sausio 9 
d., 3 v. p.p., salėje virš “Tėv. Ži
buriu”. *

Naujų Metų sutikimai buvo su
rengti: Prisikėlimo salėje. Prince 
George viešbutyje,, šv. Jono Kr. 
par. salėje ir Liet. Namuose. Be 
to, buvo visa eilė privačių suti
kimų. šaulių Pūtvio kuopos reng
tame sutikime Liet. Namuose 
Kostas Striaupis laimėjo nemoka
mą trijų dienų kelionę į Niujor
ką. šią kelionę paskyrė V. Bačė- House (Box 160, Port Elgin, Ont.) 
no kelionių įstaiga “Port Credit šeimininkas yra “TŽ” skaitytojas 
Travel Agency”. ir rėmėjas.

Pradžia: 7.30 v.v. Prisikėlimo salėje 
Įėjimas: $1.50, studentams — $1.00

lietuviškos spaudos bičiuliai 
rinksis į tradicinį spaudos ba
lių didžiojoje Prisikėlimo au
ditorijoje. Parengiamieji dar
bai vyksta sklandžiai: pasam
dytas publikos mėgiamas or
kestras “Continental Combo”, 
užsakyti gaivinantys gėrimai 
ir užkandžiai, platinami rezer
vuotų stalų bilietai. Ką tik 
gautas pranešimas, kad V. Ba- 
čėno kelionių įstaiga “Port 
Credit Travel Agency” “TŽ” 
loterijai paskyrė nemokamą 
vienos savaitės kelionę į Baha
mų salas. “Nordmende” fir
mos generalinis atstovas J. Tu- 
mosa taip pat yra pažadėjęs

FILMO IR DRAMOS SAMBŪRIS ALKA
1965 m. lapkričio 21 d. Toronte įsikūręs Dramos ir Filmo Sam

būris ALKA ryžtasi vykdyti savo '‘uždavinius dviem kryptim: plėsti 
akiratį filmo ir scenos meno pažinime ir sudaryti sąlygas scenos 
veikalams bei filmams statyti.

Užsimotų planų pirmoji dalis pateikiama visuomenei šiame 
pranešime. Tai filmų ir paskaitų ciklas: kas antrą sekmadienį pa
kaitomis bus rodomi filmai ir skaitomos paskaitos. Vieta — To
ronto §v. Jono Kr. par. salė. Pradžia — 7 vaL vakaro.

Paskaitų temos yra įžanginio pobūdžio ir siekia supažindinti su 
dabarties filmo ir dramos klausimais. Filmų programos sudaryme 
atsižvelgta į istorinę filmo raidą, stiliaus įvairumo galimybes, į 
tarptautinės filmo kalbos pajėgumą ir jo pramoginį patrauklumą. 
Programoje prie pagrindinio filmo duodamas ir lietuviškas priedas.

. PIRMOJO VEIKLOS SEZONO PROGRAMA
SAUSIO 16. Filmas S. M. Eisenstein, IVAN THE TERRIB

LE. Priedas — JONINES.
Abi dalys paskutiniojo Eisenšteino filmo, kuriame ryškiomis 
scenomis vaizduojamos Ivano Žiauriojo kovos su bajorais Rusų 
imperijoj. Rusiškoj? gamybos filmas. Visuose filmuose, išsky
rus “Gold Rush”, angliški pavadinimai.

SAUSIO 30. Paskaita. BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ, 
“AUKSO ŽĄSIES” PATIRTIS.

VASARIO 13. Filmas. C. Chaplin, GOLD RUSH.
Priedas — NERINGA.
Tai vienas žymiausių Čaplino ankstyvųjų filmų, kuriame susi
pažįstame su vieno aukso jieškotojo nuotykiais (amerikietiškas).

VASARIO 27. Filmas. J. Von Sternberg, THE BLUE ANGEL. 
Priedas — DAINŲ ŠVENTĖ VILNIUJE.
šis ryškus prieškarinis vokiškas filmas tiksliai ir vaizdingai per
teikia to laiko dvasią ir pirmą kartą pristato Marlene Dietrich 
pagrindiniame vaidmenyje.

KOVO 13. Paskaita. Algirdas Landsbergis, TEATRO IR 
DRAMOS PROBLEMOS ŠIANDIENĄ.

KOVO 27. Paskaita. Juozas Daubėnas. Tema bus paskelbta 
vėliau.

BALANDŽIO 10. Filmas. K. ICHIKAWA, TOKYO OLYM
PIAD.
Dokumentinė 1964 m. olimpiados kronika, panaudojusi visas 
modernios technikos galimybes. Rodoma Cinemascope ekrane. 
Japoniškas filmas.

BALANDŽIO 24. Paskaita. Jonas Mekas, “NEW AMERI 
CAN CINEMA” sąjūdis. Iliustruota filmų ištraukomis—

GEGUŽĖS 8. Filmas. R. Rosellini, OPEN CITY.
Priedas — STOVYKLOS PRISIMINIMAI.
šiurpus pavaizdavimas Romos gyventojų pasipriešinimo nacio
nalistų okupacijai, padėjęs pagrindus pokariniam italų realisti
niam filmų stiliui. Itališkas filmas.

GEGUŽĖS 15. Paskaita. Vytautas Petrulis,
EIGA KINEMATOGRAFINĖJE PRODUKCIJOJE.

GEGUŽĖS 22. Filmas. L Bergman, SEVENTH SEAL.
Priedas — LIETUVIVŠKOS VESTUVĖS.
Filmas sprendžia buities klausimus vidurinių amžių fone. Jis iš
kėlė Bergmaną Į tarptautinę plotmę, švediškas.

GEGUŽĖS 29. Paskaita. Romas Vaštokas,
SCENOS IR EKRANO KRYŽKELĖJE.
Po kiekvieno vakaro programos — kava ir pyragaičiai. Progra
mos pradžia — 7 v.v. šv. Jono Kr. par. salėje.

Visa programa pristatoma kaip vienetas, šešiom paskaitom ir še
šiem filmam bilieto kaina $10 ASMENIUI, $5 STUDENTUI, $15 
ŠEIMAI. ATSKIRO BILIETO KAINA $2. Bilietus galima užsiakyti 
raštu: ALKA, 941 DUNDAS ST. W., TORONTO 3, ONT. Bilietai 
parduodami: parapijų spaudos kioskuose, “Dainos” krautuvėje 111 
Roncesvalles Avė., ir prie Įėjimo.

Informacijų teirautis: Vyt. Petrulis, tel. 762-2362.

Juoz. švabaitis turi gražią va
sarvietę Port Elgin vietovėje. Jo 
viešbutis pavadintas Holiday

i!ll!

“Parama” išleido sieninį, mė
nesiais nuplėšiamą kalendorių, 
pritvirtintą prie kartoninio lapo, 
kuriame atspausdintas Lietuvos 
Nežinomojo kario paminklas.

MEDŽIOTOJU IR ŽŪKLAUTOJI! KLUBAS “TAURAS
I KVIEČIA VISUS |

1966 m. sausio 15 d., 7.30 vai. vakaro
; Prisikėlimo parapijos salėje įvykstantį tradicinį

BALIU-SOKIUS
Reikalinga moteris pasaugoti mokykli
nio amžiaus mergaitėms bent keletą 

mėnesiu. Skambinti po 6 v. v. 
TeL 2614312.

DAUG ŽADANTI VIETA
jaunai moteriai didelėje kanadiškos bendrovės 
įstaigoje, gaminančioje moteriškus sportinius 

drabužius.

I4K

Smulkesnių informacijų teirautis 
MR- GROPPER 

EM 8 -2391

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

Užsjf ymai priimami ir paštu.

'Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai iš Kingstono atsiuntė 
loterijai du labai vertingus sa
vo kūrybos paveikslus. Trum
pa, bet jauki baliaus programa 
maloniai nuteiks dalyvius. Bi
lietų kaina — $2.00 asmeniui, 
studentams — $1.00. Stalai

cijoje iš anksto apmokant bi
lietus. Iš provincijos galima 
užsakyti rezervacijas laišku 
pridedant čekį. Sausio 22-trą 
bus jaukus spaudos bičiulių va
karas. Rengėjai kviečia visus 
tautiečius gausiai dalyvauti ir 
pasigėrėti mūsų menininkų 
programa, kurią atliks: Hamil
tono “Gyvataras”, sol. Paške- 
vičienė iš Montrealio ir sol. V. 
Verikaitis.

Kanados politinės partijos ir 
parlamento nariai religiniu at
žvilgiu įvairiai pasiskirstę. Iš 
buv. parlamento 129 liberalų at
stovų 74 buvo katalikai, 52 — 
protestantai, 3 žydai. Iš 95 kon
servatorių — katalikų buvo 11, 
protestantų — 81, ortodoksų — 
3. Iš 24 Sočiai Credit atstovų: 
katalikų — 18, protestantų — 
6. Iš 17 n. demokratų katalikų
— nė vieno, protestantų — 15, 
žydų — 2.

“Globe and Mail”, vienas įta
kingiausių dienraščių visoje Ka
nadoje, buvo parduotas “Free 
Press” laikraščių grandinei, ku
ri jau kontroliuoja 9 laikraščius 
Kanadoje. Dėl “Globe a. Mail” 
varžėsj įvairūs verslininkai bei 
■laikraščių bendrovės. Tiražas
— 225.000. Didžiausiu “Free 
Press” šėrininku yra Calgary 
milijonierius Max Bell.

Automobilių pramonės darbi
ninkai reikalauja atlyginimų 
suvienodinimo Kanadoj ir Ame
rikoj. Unijų atstovai pareiškė, 
jeigu atlyginimai nebus suvie
nodinti, tai gali sustoti visos 
automobilių įmonės, šiuo metu 
atlyginimų skirtumas yra nuo 
40 et. iki $1 už valandą. -Kana
dos darbininkų reikalavimą pa
laiko ir JAV automobilių dar
bininkai.

Jonas Cėsna iš Omahos, viešė
damas Toronte pas savo bičiuli 
A. Brazi, lankėsi “TŽ”; pratęsė 
prenumeratą, ir paliko $5 auką.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Toronto Pūtvio 

šaulių kuopos valdybai už suruoštą 
gruodžio 11 d. man sutikimą ir vaišes. 
Tai buvo malonus momentas man, at
vykusiai iš Lietuvos pas savo vyrą po 
24 metų nesimatymo.

Taipgi didžiausią padėką reiškiu vi
siems sutikimo dalyviams už duosnu- 
mą bei puikias ir vertingas dovanas.

Lieku Jums visada dėkinga —
Teklė Benotienė

Turtingas zuikienos bufetas
Gėrimai
Loterija
Geriausia nuotaika

Įėjimas $1.50

av. Kazimiero par. žinios pasamdo orkestrą, kad netektų 
3426 Parthenajs St. Montreal 24. Que. nuobodžiauti. Kviečia visus atsi-

— N Metų sutikimo vakarienė, lankytįįrt-fwiol5« A . .
pasisekė labai puikiai. Tai pirmas *. . M9Ątreaho studentai suva- 
kartas, kad bilietai buvo išpar- * Torontą sausio 14-15-
duoti iš anksto. Paskutinę dieną į® dienomis siunčia^savo atsto- 
prie įėjimo nebebuvo jų galima Norima steigti Kanados be
gauti Teko atsakyti bent 30 no- tuvių studentų sąjungą.
rinčių asmenų. Su bilietais daly- .. Yra gautas raštas is Montre- 
vavo 332 žmonės. Gryno pehio ah? k'f™ne nuro^°‘
padaryta $1203.03. Tenka pasi- M nebebus Mišių ai^giedo- 
džiaugti, kad tiek daug gauta pel- JOS,bus skelbiamos baznyčio-
no, o jis didelis todėl, kad mūsų nustatoma $5. Laidotu-
mielos šeimininkės ir talkininkės,1 ves. ^us dar atliekamos su giedo- 
ne tik aukojo savo darbą, bet ir nais> nebent vėliau įseis kitokie 
atnešė nemažai dovanų — įvairių Patvarkymat .....
maisto dalykų. Nuotirdus ačiūl ~ 
šeimininkėms patarnautojoms, ^lavoje gauta $136.
komitetui ir visiems vyrams talki-, • „ .., . .. . ,
ninkams. Kas gauta pelno, tai jū- u Ka^U antios dienos rink- 
su visų dėka, žinomaf neįamirš- .“ $į27.3į Kalėdų dienos

rinkliava $364.68. Naujų Metų 
dienos rinkliava $110.63. Praėju
sio sekmadienio rinkliava 
119.56.

— šv. Kazimiero par. Jaunimo 
klubo valdyba organizuoja slidžių

tant gausiai atsilankiusių mielų 
svečių.

— Sausio 9 d., 3 v. p.p. šešta
dienį mokyklų Kalėdų eglutė. Vi
si yra kviečiami gausiai dalyvau
ti ir tuo paremti lietuvišką mo
kyklą. Bus vaidinimas ir Kalėdų 
senelio atvykimas su dovanomis.

— Sausio 9 po Sumos — Šv. 
Onos ir Šv. Elzbietos draugijų su
sirinkimas par. salėje.

— Sausio 9 po Sumos kleboni
joje — naujo parapijos komiteto 
pirmasis posėdis; bus pasiskirsto
ma pareigomis ir išrenkamas pir
mininkas.

— Sausio 22 d. Montrealio Ka
talikių Moterų Dr-jos sekcija ren
gia vakarienę su įdomia progra- --•» r 
ma; gros geras orkestras šokiams, sys. J. u.
Pradžia 7 v.v. Kaip yra žinoma, Dividendai už indėlius “Lite” 
jos paruošia puikią vakarienę ir bus prirašomi tuojau po N. Me-

$

16 d., sekmadienio rytą. Valdyba 
ragina visus norinčius skubiai už-

noti reikalingas 40 skaičius; kai
na — po 3 dol. Kreiptis į valdy
bos narius. , - .

— Mirė Tamašauskas - Thom
son; palaidotas gruodžio 28 d.

— Susirgo p. Vilkelis; gydomas 
Jean Tolon ligoninėje.

— Namuose smarkiai buvo su
sirgęs 98 m. amžiaus tautietis Ma-

Dividendai už indėlius “Lite”

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBE — GYVYBE

Tikslus ir greitas patarnavimas

tų. Kas nenori gauti pajamų mo
kesčių kvitų, indėlių sąskaitose 
turėtų palikti ne daugiau $2.000, 
kadangi 1966 m. už indėlius nu
matoma mokėti 5% dividendų.

“Lito” metinis susirinkimas — 
vasario 26 d., šeštadienį, 5 v. p.p. 
Šv. Kazimiero par. salėje. Re
gistracija 4.30 v. Vakarienė 8 v. 
Metiniam susirinkimui ruošti su- ' 
daryta komisija iš P. Adamonio, 
J. Adomaičio, J. Blauzdžiūno, J. 
Juškevičiaus ir Pr. Rudinsko. 
Bus renkami du nauji valdybes 
nariai, vienas kredito komisijos 
narys ir du revizijos komisijos 
nariai.

“L/TA S” Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos. X

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5%
Asmenines paskolas 7.6% 

y Investacines paskolas 8.4%
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.

STANISLOVUI STANAIČIUI mirus, 
KAZIMIERĄ ir JONĄ STANAIČIUS 
bei visą giminę giliai užjaučiame —

S. S. Rakščiai
L. J. Kriaučiūnai

Fruitland, Ont.

J-ietuviš^G baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai 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 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Lietuvos rašytojų suvažiavimas
(Atkelta iš 1 psl.)

žinimo. Dėl šios priežasties Kau
ne neįmanoma sudaryti pajėges
nio jaunųjų literatų branduolio. 
Pastaruoju metu ten aktyviai 
reiškiasi dviejų poezijos rinkinių 
autorius A. Mikuta, jaunieji po-

P etai A. Dabulskis, R. Keturakis, 
S prozininkai B. Vilimaitė ir A. 
į Zabielskas. A. Pociaus nuomone, 
ji geriausia išeitis būtų perkelti į 
B Kauną kurio nors respublikinio 

žurnalo redakciją, kad prie jos 
galėtų susitelkti ne tik literatai,

H bet ir Kaune gyvenantieji daili
ninkai.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

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 paf 
rėiimas tęsdavosi daugelį mėnesių

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ja 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” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Rašytojų vadovas — kompartija
Pranešimuose ir diskusijose 

nemaža vietos buvo skirta rašyto
jo kūrybai ir jo problemoms, bet 
kompartijos atstovų akivaizdoje 
negalima buvo išvengti ir parti
nės propagandos. Valdybos pirm. 
E. Mieželaitis suvažiavimo daly
viams priminė artėjančias^lOO- 
sias Lenino gimimo metines ir 
revoliucijos 50 m. sukakti, šias 
lietuvio širdžiai svetimas datas 
rašytojai įsipareigojo atžymėti 
propagandiniais kūriniais. E. 
Mieželaitis ragino: “Ryšium su 
artėjančiais jubiliejais mūsų kū
riniuose turėtų dar giliau, dar ■ 
prasmingiau suskambėk interna
cionalizmo, tautų draugystės, ^so
cializmo idėjos ir principai — ti
są tai, ką davė mūsų epochai Le
ninas, revoliucija, Komunistų 
partija...”

Suvažiavimo dalyviai taipogi 
buvo priversti atiduoti duoklę 
kompartijai specialia rezoliucija, 
kurioje, tarp kitko, skelbiama: 
“... Partija visada buvo ir bus 
mūsų darbo vadovas. Partinis va
dovavimas ir kūrybinis socialisti
nio realizmo metodas užtikrina 
idėjinę mūsų rašytojinės organi
zacijos konsolidaciją. Kaip nie
kad idėjiškai vieninga, draugiška 
ir darni, Lietuvos tarybiniu raŠv- 
toju šeima šiandien visiškai pajė
gi įvykdyti partijos Programoje 
iškeltus uždavinius ir pateisinti 
aukšta pasitikėjimą ...”

Taigi, nenaisant kompartiios 
varžtų atleidime nadidėjusios lie 
tuviu rašytoju kūrybinės mozai
kos, kuri ypač ryški noezijoje. 
lietuvis rašytojas ir toliau pasi
lieka visiškoje kompartiios va
lioje ir malonėje. V. Kst.




