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.Vienodėįanti spauda
Kartas nuo karto pasigirsta priekaištas, kad mūsų spauda nuo

bodi, neįdomi Ir juo toliau, juo šis priekaištas garsėja. Jis ypač 
plinta mūsų jaunimo gretose, to jaunimo, kuris išaugęs televizijos, 
angliškų “magazinų” ir didžiosios spaudos įtakoje. Tokio jaunimo 
reikalavimai spaudai yra gerokai skirtingi nuo vyresniosios kar
tos, kuri yra užaugusi lietuviškosios spaudos tradicijose. Jeigu 
vyresniajai kartai lietuviška spauda yra miela vien dėlto, kad ji 
lietuviška ir kelia savojo gyvenimo problemas, tai dabartinei jau
najai kartai to nepakanka. Ji laukia kažko daugiau, būtent, uni
versalesnio žvilgsnio, platesnio dalykų vertinimo, objektyvios in
formacijos, geros'technikos. Jai svetimi partiniai reikalai, kurie 
lietuvių spaudoje tebėra stipriau ginami nei moraliniai principai. 
Jauniesiems neimponuoja žurnalistinės dvikovos, kurios vis prasi
veržia, kai paliečiami politinės praeities dalykai, šen bei ten jau
nieji bando savo plunksnos jėgas, leisdami savo laikraščius, biule
tenius, metraščius ir pan. Jie turi idėjų, gerų norų, bet kai susi-

taip. Tada jie patys pamato, kad vien gerais norais išleisti “New 
York Times” neįmanoma, kad kalnas iš arti daug didesnis nei iš 
tolo atrodė.

Antra vertus, visdėlto negalima lengvapėdiškai ignoruoti jau
nosios kartos pageidavimų bei psichologijos. Tiesa, kad lietuviško
ji spauda nėra finansiškai pajėgi plačiau užsimoti, kad modernio- 
ji technika jai neprieinama, tačiau yra dalykų, kurie lietuviškajai 
spaudai yra galimi. Vienas tokių — tai akiračio praplėtimas bei 
išėjimas iš partinių rėmų, kurie dabartinėje išeivijoje nebėra tiek 
aktualūs, kiek praeityje? Dalis mūsų spaudos ta linkme jau yra 
pasukusi, tačiau kita dalis kietai tebesilaiko senųjų partinių rėmų 
ir į juos rikiuoja visą gyvenimą. Galimas dalykas, kad tai “seno
sios gvardijos” palikimas, kuris nevienam tebėra brangus. Reikia 
tikėtis, kad jaunosios kartos dvasia pasieks ir juos. Tuo būdu visa 
lietuviškoji išeivijos spauda galės būti atjauninta bent savo dva
sia. Žinoma, atjauninimas nebus galimas be jaunų pajėgų. Kaip ir 
kitose srityse, i lietuviškosios spaudos barą turės ateiti jaunimas, 
išaugęs gyvenamųjų kraštų kultūrose bei tradicijose. Deja, kol 
kas mažai matyti veidų, besidominčių lietuviškos plunksnos sriti
mi. Dabar, kai mūsų visuomenės dėmesys yra atkreiptas į jauni
mą, į lietuviškosios veiklos atjauninimą, reikėtų neužmiršti, kad 
ir spaudos sritis laukia naujų pajėgų ir kartu naujo dvelktelėji
mo. Įtraukimas į spaudos darbą daugiau jaunimo turėtų būti vie
nas dabarties uždavinių.

Laukiant to naujo dvelktelėjimo, galima pastebėti kaikuriuos 
dabartinės spaudos bruožus, neprisidedančius prie jos pažangumo 
bei aktualumo. Vienas tokių, tai jos vienodėjimas. žymi dalis 
spausdinamos medžiagos kartojasi beveik visuose lietuvių laikraš
čiuose. Pareigūnų kalbos, organizacijų pranešimai^ apyskaitos, 
nuotraukos ir pan. spausdinamos beveik visuose laikraščiuose. Pa- 
sitaiko^kad net tie patys straipsniai ir korespondencijos pasirodo 
keliuose laikraščiuose. Kai vyksta didesni žygiai bei parengimai, 
informacijos ateina iš pačių organizatorių bei jų centrų ir yra skel
biamos vienoda forma. Visa tai lietuvių laikraščius daro monoto
niškus. O kai laikraštis neįstengia turėti savito veido, darosi ma
žiau įdomus. Didesnieji nelietuvių laikraščiai, rašydami net apie 
tuos pačius įvykius, išvengia monotoniškumo, nes turi savų žmonių 
jiems sekti ir perteikti individualiu būdu. To negali visais atvejais 
padaryti lietuviškieji laikraščiai, nes neturi tokio bendradarbių 
tinklo, kuris įgalintų juos išlaikyti visiškai savitą veidą. Tenka 
tad pasikliauti geros valios savanoriais, kurių šiuo metu yra ma
ža. Jų dažnesnės paslaugos galėtų prisidėti prie lietuviškosios 
spaudos įdomesnio turinio ir vieno ar kito įvykio išgarsinimo. Be 
to, ir informacijos organizatoriai savo darbą galėtų organizuoti kiek 
originaliau, t.y. nepasitenkinti uniforminių pranešimų siuntinėji
mu ir surasti bendradarbių, kurie individualia forma rašytų pasi- 
rinktiem laikraščiam. Tai'būtų vienas žingsnis į lietuviškosios 
spaudos suaktualinimą. Pr. G.

Laisvės žygio atgarsiai dar nenutyla
Lietuviškoji spauda dar tebe

rašo apie Laisvės žygį į Jungti
nes Tautas, įvykusį 1965 m. lap
kričio 13 d. Vieni prisimena vie
ną ar kitą žygio momentą, kiti 
svarsto ateities galimybes. Dau
giausia vietos skiriama žygininkų 
komiteto narių pranešimams apie 
savo veiklosfsritis. “TŽ” jau ra
šėme apie R. Kezio pranešimą, 
liečiantį žygio lėšas. Jis taipgi 
pateikė pranešimą apie informa
ciją lietuvių visuomenės, kuriai 
ta sritis ir taip žinoma. Informa
cijos sekcijai vadovavo V. Raste
nis. Apie svetimųjų informaciją 
pranešimą padarė A. M. Budrec
kis. Jis prieš žygį į JT surinko 
350 amerikiečių ir 571 užsienio 
redakcijų adresų. Svetimųjų in
formacija rūpinosi Br. Bieliukas 
ir A. Sniečkus.

Televizija apie žygį
Kaip matyti iš pirm. A. Mažei

kos pranešimo, Niujorko aštuo- 
nios radijo stotys pranešinėjo 
apie Laisvės žygį. Vienos jų, kaip 
pvz. WRUL, transliavo pasikal
bėjimus su koordinatoriais ir visą 
žygio programą įrašė į plokšte- 
teles, kitos pasitenkino tik trum
pais pranešimais. Radio Free Eu
rope įrašė į magnetofono juostą 
žygio programą, bet nežinoma ar 
panaudojo. Amerikos Balsas pa
naudojo žygio komunikatus ir žy
gio metu įrašytas juosteles. Tele
vizijos bendrovė WCBS—CBS 
padarė pasikalbėjimą su pirm. 
A. Mažeika, ir jį transliavo vaka
re. WNBC bendrovė transliavo 
pasikalbėjimą su A. Budreckiu ir 
A. Mažeika, žygio filmines iš
traukas rodė ir WABC stotis.

75.000 atsišaukimų
A Budreckis, kuris rūpinosi 

žygio dalyvių telkimu, savo pra-
Susimąsčiusi lietuvaitė: “Ar mes parodysim Jaunimo Metais, ką gali nešime pažymėjo, kad buvo pa- 
išeivijos lietuvių jaunimas?” | skleista 50.000 egz. atsišaukimų

Svarbiausias investavimas - mokykla
Kanados ekonominė taryba, 

susidedanti iš įvairių sričių spe
cialistų, paskelbė savo metinį 
pranešimą, liečiantį Kanados 
ūkinę gerovę. Taryba ypač pa
brėžė auklėjimo ir išsimokslini
mo reikalą. Mokykla esąs svar
biausias investavimas, keliąs 
ne tik pavienių asmenų, bet 
ir viso krašto gerovę. Palygi
nus su JAV, Kanada toje srity
je atsilikusi. JAV tarp 25 ir 34 
metų grupėje 15% yra baigę 
universitetus, o Kanadoje —tik 
6%. Baigusių gimnaziją ir įsigi
jusių specialybę uždarbiai yra 
beveik dvigubai didesni, negu 
paprastų darbininkų, o baigusių 
universitetą — dažnai net trigu
bai.

Finansų ministeris Mitchell 
Sharp perspėjo kanadiečius, 
kad kylą atlyginimai ir padidė
jęs išlaidumas gali privesti prie 
infliacijos. Jis tain pat pabrėžė, 
kad Kanados ūkiui reikalingas 
amerikiečių kapitalas.

Kanados darbininkų unijos, 
lygiai kaip ir Kanados pramonė, 
turi savo centrus JAV ir yra 
a m e r ikiečiu kontroliuojamos. 
Nors Kanadoje yra unijų atsto
vai ir vadai, tačiau jie didelio 
balso neturi. Dažnai amerikietiš
ku uniiu struktūra nėra nritai- 
kvta Kanados unijoms ir čia su
siduriama su įvairiomis proble
momis. Visiems aišku, kad uni
jos vra reikalingos ir naudingos, 
tačiau iu prestižas nėra didelis, 
vnač dėl rvšiu su JAV didžių
jų uniiu vadais, kurie nenasi- 
žvmi labai <mru vardu. Vieninte- 
To vra‘
rnn^od^rafion of National 
Trade Unions CNTU turinti 
1 so noo nariu, beveik išimtinai 
Kvebeke. Jos vadu buvo dabar-

Sovietų ir kiniečių grumtynės
s JlbŽ MŪS, korespondS AusMijoj P™™;

tiniu žinios, kad apie 80 sovietu'
ir apie. 30 raudonųjų kiniečių po- į tarpusavio “apsišaudymas” žo- 
vandeninių laivų lūkuriuoja Pači- džiais tarp Maskvos ir Pekingo, 
fike ir Indijos vandenyne. Bū- kad per mažai remiamas šiaurinis 
dingą žinia, kad tam tikras skai- Vietnamas, kalba apie kovą tarp 
čius sovietų povandeninių yra ne- šių dviejų partnerių dėl įtakos 
toli Indonezijos ir pasipildo kuro' sferų. Maskva kaltina kiniečius, 
atsargas iš Indonezijos laivų. Rei-;kad sovietų ginklų transportai į 
kia pažymėti, kad prieš sukilimą š. Vietnamą sulaikomi ištisus mė- 
Indonezijos pakrantėse sukioda- į nesiūs. Maskva aiškina, kad kinie- 
vosi kiniečių povandeniniai. Da- čiai tesiunčia į Š. Vietnamą senus 
bar jų vietoje atsirado sovietai.! ginklus. Tai kova dėl įtakos š. 
Tai reiškia įtakų pasidalinimo Vietname.

tinis imigracijos ministeris ’ J. 
Marchand.

Kas metai jaučiamas vis di
desnis kvalifikuotų darbininkų 
trūkumas. Specialybių neturin
čių asmenų įsileidimas Kanadon 
bus suvaržytas, kadangi jie daž
nai tik padidina bedarbių skai
čių. Per 1965 m. 11 mėnesių į 
Kanadą atvyko 136.966 imigran
tai.

Montrealio kardinolas Leger 
yra laikomas vienu pažangiau
sių bei moderniausių kardinolų 
visoj Šiaurės Amerikoj. Naujų 
Metų išvakarėse kalbėdamas te
levizijoje, jis pasiūlė, kad Kve
beko provincijoje būtų įsteigtos 
neutralios mokyklos vaikams, 
kurių tėvai nenori, kad jie mo
kytųsi religijos, ir kad būtų 
netikintiesiems įvesta civilinė 
metrikacija, kuri Kvebeke iki 
Šiol dar neįvesta

žmonių amžius Kanadoje il
gėja. Pagal draudos įstaigų sta
tistika, vyrų amžiaus vidurkis 
šiuo metu siekia 68 metus, mo
terų — 74. Per paskutinius 30 
metų amžiaus vidurkis pailgėjo 
7 metais.

sferomis. Sovietai tyli apie komu
nistų naikinimą Indonezijoje, kai 
tuo tarpu kiniečiai visomis prie
monėmis skelbia kruvinų likvida
cijų duomenis.

Indija kalba apie divizijas
Indijos paskelbtomis žiniomis, 

kiniečiai ir sovietai kovoja tarpu- 
_________ savyje ne tik žodžiais, bet esą su- 

"Atrodo, kad sovietai nori iš ki- grupavę ir kariuomenę prieš vie-

tu-rytu" Azijoje/ ir ‘todėl pro p*irš-'sienyje prieš sovietus sutraukė 
tris žiūri i tai, kas darosi Indone-^apie 20 divizijų. Sovietai Tadži- 
zijoje. Prieš N. Metus įvykęs' kistane laiko stiprias pajėgas

niečių paveržti jų įsigalėjimą pie-Į ni kitus. Esą Kinija Sinkiango pa- 
4-, 4-zszlAl nrA rJro cmnvia rn*inč cnvinfnc cii frau Iro

Kunigas, buvęs du kartu B. Rūmuose
Su paskutine 1965 m. diena už- Gimęs 1882 m. Miškių k., Pane- 

geso kun. Jonas švagždys, gyve- vėžio apskr., mokslinosi Šeduvoj, 
nęs pas Nukryžiuotojo seseris Mintaujoj, Šiauliuose ir Kauno 
vienuoles Brocktone, JAV. Dar kunigų seminarijoj. Jau studijų 
netaip seniai prof. S. Sužiedėlis 
parašė gražią knygą “Kun. Jonas 
nuo Kryžiaus”, kurioje labai sub
tiliai apibūdino velionies darbus 
ir gyvenimą. Tai buvo berods jo 
75 metų amžiaus sukakties proga. 
Velionis, nežiūrint silpnokos svei-

metais pasireiškė kaip aiškus vi
suomenininkas, o išėjęs į kunigus 
visa širdim kibo į darbą, domėjo
si socialiniais klausimais. Tas, ži
noma, nepatiko tuometinei rusų 
valdžiai, kuri jį persekiojo. Ame
rikon atvyko 1913 m. ir čia pasi-V 1VtX XXXV OXX JLZ X XVIXV0 O V VX X » J a. v * v 1*1. VAI*

katos, sulaukė 83 metų. Knyga,• liko. Ilgiausiai dirbo Brocktono 
pridėjus dar nepaliestus senatvės lietuvių parapijoj. Ir kitur dar-
metus, nebūtų labai padidėjusi, 
nes velionies darbai priklauso 
daugiausia jaunystės ir jau su
brendusio amžiaus laikotarpiui. 
Tai buvo veiklos ir kovos žmogus.

bundamasis dalyvavo lietuvių 
veikloje, buvo delegacijoj 1918 
m. pas prez. Wilsoną ir 1940 m. 
pas Rooseveltą. Tai buvo plataus 
akiračio vyras, nuoširdus patrio
tas ir paslaugus kunigas.

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Esame paskelbę jau visą eilę Tillsonburgo ūkininkų 

šėrininkų, kurie turėtus Spaudos 
Bendrovės “Žiburiai” šėrus pa
aukojo “Tėviškėms žiburiams” 
leisti. Gavimo eilės tvarka čia 
skelbiame sąrašo tęsinį.
O. Mitalienė. Toronto ....$11.20

mahometonų iš Sinkiango srities 
perbėgę į sovietų pusę, kur juos 
sovietai mielai priima ir pritaria 
jų pastangoms iškovoti Sinkiango 
sričiai autonominę savivaldą. Ki
nija sovietų pritarimą mahome
tonams vadina kišimusi į jos vi
daus reikalus ir paskutiniu laiku 
toje srityje pradėjo didelę pro
pagandą prieš rusus. Indijos šal
tiniai skelbia, kad dažnai Įvyksta 
kiniečių ir sovietų susišaudymai 
Tadžikistano ir Sinkiango pasie
nyje. Apie tai nei Pekingas, 
Maskva viešai nekalba.

nei

Kova už prarastą įtaką
Po nepavykusio komunistų 

kilimo Indonezijoje kiniečių įta
ka labai sumažėjo Azijos - Afri
kos valstybių tarpe. Tuo pasinau
dodami sovietai stengiasi atgauti 
prarastą įtaką. Paskutiniu laiku 
paaštrėjusi kiniečių propaganda 
prieš sovietus rodo, kad sovie
tams sekasi užbėgti kiniečiams už 
akių. Sovietų povandeninių pasi
rodymas Indonezijos pakrantėse 
ir Indijos vandenyne kalba sovie
tų naudai.

Naujas reiškinys visame čia 
minėtame žaidime yra tas, kad 
Malezija paskelbė statysianti 625 
tūkst. svarų vertės karinę bazę, 
kurios uždavinys būsiąs sudaužyti 
Indonezijos karinius centrus, jei
gu Indonezija pagyvins puolimus 
Malezijos teritorijoj. Lig šiol Ma
lezija laikėsi tik gynimosi pozici
jos prieš Indonezijos pastangas 
ją sutriuškinti. Indonezijos gv- 
nybos ministeris Nasution pareiš
kė, kad Anglija ir JAV stengiasi 
apsupti Indoneziją karinio laivy
no pajėgomis ir priešiškai nusi- 
stačiusiomis valstybėmis. JAV ir
* « • • w ▼ M • a • •

su-

Vos perskaičius žinia apie kun. i Anglija, pasak Nasutien. storina 
J švagždžio mirtį, atėjo kita ži- savo bazes pradedant Gibraltaru, 
nia — apie prof. VI. Lašo mirtį Malta. Adenu, Singapūru, Austra- 
Lietuvoje. Pastarasis mirė Kau- lija, N. Zelandija, Filipinais. Gua-

Klubas. Tillsonburg 11.20 ne. Tai žymus medicinos mokslo nio, Maldivų ir Diego Garcia ba- 
A. Kairys. Winnineg, Man. 15.00 žmogus, daug prisidėjęs prie nau- ze. Anglija tplanuoja laikyti pa- 
J. Kartis, Port Alice, B.C. 13.60 jų Lietuvos gydytojų paruošimo stoviai karines pajėgas Indijos 

--------  ir parašęs apie 120 moksliniu dar- vandenyne į pietus nuo Indonezi-

R. Sanlys, Toronto___11.20; niems snaudos rėmėjams, ypač

$519.80 j b” Palaidotas Petrašiūnų kapi- ios. Pre? Sukamo kadetams aiš-
Nuoširdžiai dėkojame duos-jnėse. j'*’- ’

22.40 stambiesiems, kurie nuo pat “T.
j C”-rraiia. Toronto 56.00; ” nirmuiu dienu tvirtais įna- 

Kon. P. Ažubalis. Toronto 334.40 šais rėmė juos ir tą paramą pra- 
11.20 tęsia ateičiai.P. Cenonkus, Toronto .....

C. Knras-Kuranskas, 
Minnedosa, Man..........33.60

KLK Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” valdyba

kino, kad jie turi būti visada pa
siruošę, nes Indonezija esanti an- 

Kanados valdžios tarnautojam šunta priešų iš visu pusių. Kad 
keliami atlvginimai. Pirmoje Indonezijos pakrantėse šmėkščio- 
vietoje pakėlimus gauna 19.300 ja sovietu povandeniniai, Sukar- 
profesinių tarnautoju. Valstybės "o neaiškino. Dažnai tik žiauri 
iždui ta$ pakėlimas kainuos 8,6 natirtis atidaro akis, kaio tai atsi- 
mil. dolerių kas metai. I tiko indonezams su kiniečiais.

lietuvių kalba ir 25.000 anglų 
kalba. Be to, A. Budreckis paruo
šė intrukciją lietuvių kolonijų 
komitetams, kurių buvo sudaryta 
47. Kaikuriose vietovėse komite
tai susiorganizavo patys ir krei
pėsi Į centrą informacijų. Ypač 
daug iniciatyvos parodė Ročeste- 
ris, Filadelfija, Baltimore, Ha
miltonas ir St. Catharines. Maža 
pritarimo rasta Čikagoj; buvo su
planuotas “laisvės traukinys”, 
kuriam užpildyti reikėjo bent 
500 keleivių. Deja, tiek neatsira
do ir visas užsimojimas nuėjo 
niekais. • • j ,

Gyviausios apylinkės
A. Budreckis savo pranešime 

taip kalbėjo apie lietuvių koloni
jas: “Proporcingai, pinigais ir žy
gio dalyviais, gyviausios lietuvių 
apylinkės buvo Bostonas, Kiev- 
lendas, Detroitas, Hartfordas, 
Waterbury, Filadelfija, Ročeste- 
ris, Torontas, Elizabethas, Vūste- 
ris ir Patersonas. Kažkodėl, nors 
pinigiškai daug įnešęs, Niujorkas 
dalyvių gausumu nepasižymėjo 
taip, kaip pemykščioje pasaulinė
je parodoje. Čikagos visuomenė 
buvo abejinga ir užsidarius. Iš 
200.000 Čikagos lietuvių tik kele
tas promilių, ne procentų, bet 
promilių atvyko į manifestaciją. 
Antra vertus, iš Wyomingo klo-. 
nio, kuris retai reiškiasi bendra
me lietuvių gyvenime, atvažiavo 
10 autobusų.”

Kiek buvo dalyvių
Koordinatorius A. Budreckis 

apie žygio dalyvių skaičių sam
protavo: “Visi skaičiai iš dalies 
teisingi. Atseit, statistikoje gali
ma pasirinkti tuos duomenis, ku
rie palaiko rašytojo nusistatymą. 
Konkrečiai: 1O.?3 vąL ryto Madi
son Square Garden arenoje susi
telkė 7.500. Pirmą valandą p. p. 

įjau buvo 10.700. Antrą valandą 
p.p. buvo 12.000 dalyvių. Be to, 
užkandžių kioskuose bei lauke 
stovinėjo dar pora tūkstančių 
tautiečių, daugiausia jaunimo. 
Noriu konstatuoti, kad joks 
“manager” ar reporteris neskai
čiavo publikos. Duomenis gavau 
iš Niujorko miesto policijos sau
gumo pareigūno, kurio pareiga

buvo apytiksliai suskaičiuoti žmo
nes, kad, kilus netvarkai, jis žino
tų, kiek policininkų sušaukti mi
mai numalšinti. Po Madison 
Square Garden manifestacijos po
ra tūkstančių dalyvių pasitraukė, 
bet jų vietas užėmė vėlai atvykę 
ir jaunimas. Pačioje eisenoje da
lyvavo 14.000. Eisenos vilkstinė 
buvo pusantros mylios ilgumo. 
Jei truko virš valandos eisenos 
galui pasiekti Hammerskjold Pla- 
zą, tai liudija eisenos gausumą, o 
ne palaidumą, kaip kaikurie pik
tos valios kritikai tyčiojasi.

Arenoje ir eisenoje dalyvavo 
1000 latvių, 200 estų ir apie 100 
kitų Rytų Europos veiksnių at
stovų. Vadinasi, lietuviai sudarė 
vyraujančią daugumą. Vietos ko
mitetų darbuotojų dėka pavyko 
suorganizuoti maždaug 12.000 lie
tuviu demonstrantu.” .t

Kalbėtojai ir eisena
Pasirodo, nelengvas buvo dar

bas surasti žygio kalbėtojus. A. 
Budreckiui teko laiškais ir telefo
nais — tiesiogiai ir per tarpinin
kus kreiptis į daugelį žymių ame
rikiečių, išaiškinti žygio prasmę 
ir net kaikuriems parašyti sveiki
nimų pavyzdžius. Mat, JAV žy
mieji politikai patys nerašo pra
kalbų — jas paruošia atitinkami 
specialistai arba patys rengėjai.

Reikėjo gauti policijos leidimą 
ne tik eisenai, susirinkimui aikš
tėje, bet ir garsiakalbių vartoji
mui. Ypač nelengva buvo gauti 
Niujorko parkų komisijos leidi
mą susiburti Hammarskjold Pla- 
zoje. Į talką atėjo dr. Kazicko pa
žįstami, Ant. Varnas ir tuometi
nio burmistro advokatas Glass.

Sekretoriate dirbo, be A. Bud- 
Įreckio, Irena Sandanavičiūtė ir 
Aldona šileikytė.

Pasak koordinatorių, žygis į 
JT atkreipė dėmesį į Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų bylą ne tik 

| JT delegacijų, JAV visuomenės, 
bet ir JAV" vyriausybės, ypač 

; valstybės departamento, senato 
bei atstovu rūmu.

Šiuo metu žygio į JT komiteto 
iniciatyva tebėra lankomos JT de
legacijos. Rezultatai būsią pra
nešti vėliau. Kn.

Savaitės įvykiai
AMERIKIECIŲ TAIKOS OFENZYVA VISUR PADARĖ GE

RĄ ĮSPŪDĮ, BET KOMUNISTŲ NEĮTIKINO. Pastarieji tebeskel- 
bia, kad tai tik priedanga naujam kariniam puolimui, šį taikos va
jaus laikotarpį š. Vietnamo komunistai, remiami Kinijos ir Sov. 
Sąjungos, išnaudoja savo karinėms jėgoms stiprinti bei aprūpinti 
kariniais reikmenimis, žvalgybiniai amerikiečių lėktuvai pastebė
jo, kad tiekimas iš Š. Vietnamo eina per Laos teritoriją P. Vietna
me kovojantiems komunistų partizanams bei kariams. Todėl ame
rikiečių bombonešiai pradėjo tas sritis bombarduoti. Kol kas Š. 
Vietnamo teritorijos jie nebombarduoja vis tikėdamiesi taikos de
rybų, nors Hočimin jau nekartą pareiškė jų nenorįs. Į Hanoi per 
Pekingą atvyko sovietų delegacija, vadovaujama kompartijos sek
retoriaus šelepino. Manoma, kada-----------------------------------------
ji tarėsi dėl karinės pagalbos pa
didinimo. Kinija į sovietus žiūri 
su nepasitikėjimu ir netgi kalti
na Maskvą bendradarbiaujant su 
JAV. Esą dėl palankios Maskvos 
laikysenos Europoje JAV galėjo 
dalį savo kariuomenės, atitraukti 
iš V. Vokietijos ir perkelti į Viet
namą. Tokį kaltinimą viešai pa
reiškė kiniečių delegacija Hava
noje, kur vyksta tarptautinis 
kompartijų suvažiavimas.

Viršūnių konferencija Tašken
te. kur susitiko Indijos premje
ras šastri su Pakistano preziden
tu Ayub Khan, tarpininkaujant 
sovietų premjerui A. Kosyginui, 
susidūrė su didelėmis kliūtimis. 
Ir viena, ir kita pusė pasiūlė tai
kos sutartį, bet su tokiom sąly
gom. kad nė viena nenori priimti. 
Pakistanas reikalauja galutinio 
Kašmiro klausimo išsprendimo, 
o Indija laiko ji jau išspręstu. 
Besiderant šastri buvo ištiktas 
širdies smūgio ir ten pat mirė, dentą Garcia-Godoy palankumu 

Kariniai sukilimai Afrikos 
valstybėse gausėja. Iš 37 nepri
klausomų kraštų šešiuose valdžią 
paėmė kariuomenė. Per pastarą
sias tris savaites sukilimai įvyko 
Augštojoj Voltoj. Centrinėje Af
rikos respublikoj ir Dahomijoj. 
Dvi pastarosios valstybės po suki
limo nutraukė diplomatinius san
tykius su raudonąja Kinija, nes 
ta kišosi i tu kraštu vidaus reika
lus. Kariniai sukilimai naujose 
Afrikos valstybėse įvyksta dail
iausia dėlto, kad jų gyventojai 
nėra paruošti demokratinei san-

tvarkai, o nepatyrę partijų politi
kai, įsivėlę į tarpusaves kovas, ne
pajėgia sutvarkyti krašto ir pa
gerinti ūkinio gyvenimo. Būdin
ga, kad pvz. kariuomenės nuso
dintas Augštosios Voltos prezi
dentas Yameogo pareiškė savo 
kalboje radijo klausytojams: 
“Jūs galbūt laukiate pareiškiant 
nepasitenkinimą; priešingai, ma
no ministerial ir aš pats džiaugia
mės, kad tokiu būdu reikalai bu
vo sutvarkyti.” Kitų Afrikos vals
tybių galvos taipgi nėra tikri dėl 
savo nadėties ir bijo net išvykti iš

Laikinės vyriausybės preziden
tui pasipriešino Domininkonų 
respublikos kariuomenė. Jos da
liniai apsupo prezidentūrą Santo 
Domingo mieste ir paėmė radijo 
stotį. Sukilo kariniai daliniai ir 
kituose miestuose. Kariuomenės 
vadai, anksčiau pasipriešinę kai
riųjų sukilimui, apkaltino orezi-

komunistams. Pastarasis ei. siek
damas nuraminti kraštą bei grą
žinti konstitucinę tvarką, nu- 
snrendė išsiųsti i užsienius anie
30 karininkų — vyriausvbininku 
ir suk’lėliu. Tam sprendimui pa
sipriešino ir vieni, ir kiti. Prezi
dentas visdėlto nareiškė savo 
sorendimo neatšauksias. Ti re^ia 
Amerikos Valstybių OrganfraHja, 
turinti Domininkonu resnuHikn- 
je 8000 karių —- 1000 brazilų ir 
7000 amerikiečių. Visdėlto prezi
dento padėtis sunki — prieš jį su-

(Nukelta
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niškame pasaulyje, nors ir di
džiausi krikščionių vienybės šili
ninkai žinojo, kad dar turės pra-

20.000 DOLERIŲ RIBĄ PERŽENGUS
PIRMOJO KANADOS LIETUVIŲ VAJAUS ETAPO PROGA
Su pirmaisiais 1963 m. čekiais 

prasidėjęs Kanados lietuvių va
jus — pinigų telkimas davė gra
žių rezultatų — 1965 m. pabai
goj užbaigtas pirmas 20-ties 
tūkstančių tarpsnis. Tai visų Ka
nados lietuvių dovana Lietuvai ir 
lietuvybei. Fonde dalyvauja visų 
profesijų ir, su mažomis išimti
mis, visų apylinkių lietuviai. Da
lyvauja tūkstantinėmis, šimtinė
mis ir mažesnėmis sumomis, tap
dami palaipsniui fondo nariais. 
Tiesa, dar yra neperdidelis narių 
skaičius, bet tai sako, kad tautie
čiai, matydami reikalą, ir ateity 
gali prisidėti didesnėmis sumo
mis. Jau dabar galima tvirtinti, 
kad fondas kiekvienais metais 
duos numatytų ir pastovių paja
mų mūsų bendriems reikalams, 
škiis metais jų bus apie $1.000. 
Ir tai tik pradžia.

Aplamai, mūsų reikalai didėja, 
bet dažnai jie nukenčia dėl lėšų 
stokos. Tad šį įvykį su džiaugsmu 
reikia sutikti dar ir dėlto, kad 
šiais metais įvyksta pirmas fon
do pajamų paskirstymas, t.y. pir
mas toks lietuviškų reikalų finan
savimas.

Pajamų paskirstymo komisijon 
fondo taryba parinko patyrusius 
ir arti lietuviškų reikalų stovin
čius asmenis. Numatyti asmenys 
yra ne iš vienos vietos (Torontas, 
Montrealis, Otava). Tai gal kiek 
nepraktiška, bet tikslinga, atsi
žvelgiant į patį reikalą. Paskirs
tymo komisijos pusę narių skai
čiaus (3) skiria PLB Kanados 
krašto valdyba. Paminėtina, kad 
nuo fondo organizavimo pradžios 
ligi dabar nebuvo panaudota fon
do pajamų administracijos ar su
sižinojimo išlaidoms padengti. 
Laikomasi griežto taupumo ir nu
sistatymo panaudoti tuos pinigus 
tam, kam jie yra skiriami.

šia proga tenka atkreipti dė
mesį ir į tuos dalykus, kurie tu
rėtų sulaukti daugiau mūsų visų 
pritarimo.

Viena priemonių didinti fondo 
kapitalui ir pajamoms yra paliki
mai. Tai yra ne vien priemonė, 
bet kartu ir fondo tikslas — ap
saugoti jį. Pinigas nors ir Kana-

doj uždirbtas, bet pačių lietuvių 
sudėtas ir sutaupytas, bent dalimi 
turėtų būti panaudotas mūsų pa
čių bendriems reikalams. Ligi 
šio laiko dar nėra testamentu už
rašytų nė dalinių palikimų. Kam 
jie priklauso ir kur nueina? Ne 
vien tik savo vaikams ar šeimai! 
Tas turėtų rūpėti ne tik fondui 
ar kuriai kitai mūsų organizaci
jai, bet ir paskiriems tautiečiams

Keiktų; kad fonde dalyvautų 
ne vien organizuotų apylinkių, 
bet ir visoj plačioj Kanadoj iš
blaškyti ir neorganizuoti lietu
viai. Jie, neturėdami sąlygų orga
nizuotai dalyvauti lietuvių gyve
nime, savo kad ir vienkartiniu 
didesniu piniginiu įnašu galėtų 
įsijungti ir remti lietuvišką, judė
jimą. Be to, jie patys pasijustų 
reikalingi ir naudingi bendruo
menės nariai.

Taip pat nesimato fondo narių 
tarpe jaunesnio amžiaus žmonių^ 
nors jų yra ir pasiturinčių, ir pra
simušusių. Fondas skiria savo pa
jamas dabartiniams reikalams, 
bet pilnumoj jis yra ateičiai. Yra 
tikrai verta, kad fonde dalyvau
tų ir jaunesnieji kad ir mažesnė
mis, pradinėmis sumomis. Jau
nesniųjų įsijungimas į fondą bū
tų tikrai sveikintinas, nes fondas 
tada būtų ne vienos kurios kar
tos ir ne vien kurio laikotarpio, 
bet visų kartų tęstinis kūrinys.

Kanados Lietuvių Fondo vajus 
vyksta nuolatos. Jį reikia dar su
stiprinti! 20-ties tūkstančių va
jaus užbaigimo proga linkėtina, 
kad kartą įsisiūbavęs eitų plačia 
vaga, susilauktų visų mūsų prita
rimo, o aukotojų įnašai būtų tar
tum moralinė-piriiginė prievolė 
Lietuvai už gyvenimą laisvajame 
krašte. V. Ignaitis
• Oro burbulai švarina vieną 
ežerą Olandijoj. Suspaustas oras, 
įšvirkštas i daugiau kaip 2 mylių 
ilgio vamzdi su skylutėmis, gulin
ti ežero dugne, — palaiko gyvių 
ir augalų gyvybę bei pašalina ne
malonų kvapą iš ežero, naudoja
mo kanalizacijai. Oro burbulai,, 
kildami i viršų, verčia žemuosius 
vandens sluogsnius kilti ir tuo 
palaiko nuolatinę apykaitą.

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
dukteris — ONUTĘ DALINDAITĘ, KAZIMIERĄ INDREIKIENĘ, 

sūnus — POVILĄ, KLEOPĄ ir KAZIMIERĄ DALINDAS 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

P. L. Norušiai

Brangiam tėveliui mirus Lietuvoje,
ONUTĘ, KLEOPĄ, POVILĄ, KAZIMIERĄ DALINDAS ir 

KAZIMIERĄ INDREIKIENĘ nuoširdžiai užjaučia —
Jeronimas Narbutis
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Santarybos laimėjimai ir kliūtys
KAIKURIE NUTARIMAI JAU PRADĖTI ĮGYVENDINTI, KITI DAR LAUKIA SAVO EILĖS

Vatikano santaryba padarė po-

mų nustelbė krikščioniškos vie
nybės garsą, tačiau nesumažino 
jo reikšmės. Kiekvienoje sesijoje 
jieškota būdų bažnyčioms suar
tinti bei pašalinti istorinėms kliū
tims.

Antroje sesijoje vyko ilgas pa
sikeitimas nuomonėmis dėl Baž
nyčios santvarkos, vyskupų dar
bo apimties, dijakonato ir liturgi
nių reformų, kurios buvo pradė
tos santarybai dar nepasibaigus.

Aptariant vyskupų teises, pa
triarchas Maximos IV pasisakė 
prieš Romos kurijos galią, šiuo 
klausimu tęsė pasisakymus kar
dinolas Frings ir kurijos atstovas 
kardinolas Ottaviani.

Trečioji sesija buvo pati aud
ringiausia. Aptariant vyskupų 
teises ir tikėjimo laisvės klausi
mus buvo net įtampos. Kai buvo 
pranešta apie komisijos neprita
rimą tikėjimo laisvės aptarimui, 
17 kardinolų įteikė popiežiui 
Pauliui VI apgailestavimą.

Ketvirtoji sesija buvo pati il
giausia ir darbingiausia. Anks-. 
tesnieji nuomonių skirtumai pa
miršti. Sutarta dėl tikėjimo lais
vės schemos, kuri buvo iš esmės 
perredaguota. Paskelbti penki 
dekretai ir pareiškimai, liečian
tys nekrikščionis, tikėjimo laisvę 
ir tikybinį auklėjimą.

Aktualieji klausimai
Katalikų Bažnyčia, kuriai buvo 

prikišamas konservatyviškumas 
santykyje su žmogumi, padarė 
didelį mostą atsinaujinti ir per-

tis. Paminėsiu tik kelis.

Bažnyčia išdrįso peržiūrėti san
tykius su krikščionimis, “atsisky
rusiais broliais”, atsisakyti teisi
nio požiūrio į tikinčiuosius ir jo —__ ______ _ ___ „
vieton pasiūlyti Evangelijos išpa- tikintiesiems pripažindama apsi- 
žinimo laisvę, šio posūkio raidą sprendimo laisvę. Kunigai-darbi- 
sunku nūnai aptarti.

Ši santaryba turėjo vargo ne sėkmių buvo nutraukę’veiklą, vėl 
dogmatinėje srityje, o svarstyme pripažinti. Jiems leista, tam tik- 
klausimų, kuriuos iškėlė dabar- romis sąlygomis, dirbti įmonėse 
tis. Paminėsiu tik kelis. ir kartu apaštalauti. Vyskupų si-

Gyventojų prieauglis kaiku- nodas, nauja bažnytinė instituci- 
riuose kraštuose kelia socialinius ja, neabejotinai paties Romos kū- 
ir ūkinius klausimus. Medicina rijos darbų apimtį.
yra suradusi priemones ginti-i Santaryba nusprendė ne tik 
mains sumažinti. Jų moralumo Bažnyčios organizacijoje įleisti 
svarstymas buvo patiktas popie-' naujo oro, pašalinti kas atgyvęn- 
žiui Pauliui VI ir jo sudarytai ta, bet ir iš esmės pakeisti santy- 
specialistų komisijai. Tryliktoje kiavimą su žmogumi ir net tikėji- 
schemoje pravertos durys šiam mo priešais, kurie taria: Bažnyčia 
klausimui spręsti, nes ryškiau iš- mūsų priešas. Jonas XXIII atsa
kyta vedusiųjų tarpusavio mei- kė: “Bažnyčia nėra netikinčiųjų 
lė, tačiau jo sprendimui reika- priešas." 
linuos išsamios studijos.

i ninkai, kurie Prancūzijoje po ne-

Santarybos posėdžiai protar-
Už vedusių dijakonų įvedimą piais buvo įtempti; bet visuomet 

pasisakyta 2.134 balsais prieš 10. išlaikė pusiausvyrą. Bažnyčios 
Tuo- būdu siekiama kaikuriuose santykiai su įvairiomis socialinė- 
kraštuose užpildyti kunigų stoką, mis santvarkomis nebuvo įspraus- 
Šis klausimas gerokai painus. Ga- ti į siaurus rėmus, nes daug san
timas dalykas, kad vedusieji di- tvarkų atėjo ir praėjo.

KORSIKA REIKALAUJA AUTONOMIJOS
Korsika yra senas Prancūzijos salą širšių lizdu. Tokių repatri- 

departamentas, provincija, nors 4'"'*”’— 
tos salos gyventojai yra savo kai-' 
ba ir išvaizda artimesni italams, 
negu prancūzams. Napoleonas 
Bonoparte, kuriuo prancūzai taip 
didžiuojasi ir kuris Prancūziją 
labai mylėjo, buvo savo kilme 
tikras korsikietis. Nuo Napoleono 
laikų iki dabarties korsikiečiai 
gyveno idiliškai, ramiai, bet pas
taruoju laiku netikėtai pradėjo 
miestuose bombos sprogti, o ant 
mūrų rodytis proklamaciniai šū
kiai: “Korsika korsikiečiams!” 

jantų yra apie 15.000. Jiė užval
dė Korsikos rytuose geriausią že
mę, kuri sudaro bemaž pusę dir
bamos žemės Korsikoje. Toje že
mėje galėjo vietiniai korsikiečiai 
Įsikurti, bet dėl tingumo to nepa
darė, o dabar pyksta ant savo tau
tiečių, sugrįžusių iš Alžerijos.

Korsika yra graži sala. Pernai 
ją aplankė 443.000 turistų, 20% 
daugiau negu prieš tai. Bet kor
sikiečiai nori daugiau nei turiz
mo padidėjimas,, būtent, tokios 
autonomijos, kokią turi Italijos 
valstybėje Sicilija ir Sardinija. 
Vienas korsikiečių vadų pasakė: 
“Autonomija yra mūsų pagrindi-

vertinti kaikurioms vertybėms. Korsikos problema buvo minima 
Šis žygis sudarė progą spėlioji- j net priešrinkiminiame Prancūzi- 
mams, kad ateityje atsinaujini-: jos vajuje. Važinėjęs po Korsiką 
mas nustelbsiąs tęstinumą. Į“ ------— -----------_c_----------- ; Jean Louis Tixier-Vignacourt pei- nis tikslas.” Kitas pridūrė: “Tai

Įsibėgėjimą socialinėje srityje kė Ch.. de Gaulle, stengdamasis nėra evoliucija, o revoliucija." T • • V • • « • > • « • • V • a -W—X. • 1 • W 1
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Ar Paryžius sutiks savo departa
mentui duoti autonomiją? ... 
Tuo tarpu neaišku. Juk Alžerija 
buvo Prancūzijos provincija, bet

nelengva nugalėti. Net ir popie- prieš ji nukreipti korsikiečių
žiaus kilnus mostas atsisakyti iš
orinių ženklų — tijaros nesura
do visuotinio santarybos pritari
mo atsisakyti žemiškojo spinde
sio ir priartėti vyskupams, kurie,

pyktį. Korsikiečių nerimavimą 
sukėlė jų tautiečiai, repatrijavę 
iš Alžerijos, kur jie buvo įsikūrę 
kaip Prancūzijos kolonistai. Jų sunkiai gavo nepriklausomy- 
repatrijavimas padarė Korsikos bę ... J. Gs.

Lenkų partizanai Vilniaus krašte
(Tęsinys iš pr. nr.) raudonosios armijos, kuri tuo 

Lenkas J. Roland savo atsimi- ™etu triuškino^ vokiečius netoli 
nimuose pasakoja:nimuose pasakoja: Vitebsko. Jie gavo mūsų stabo

Kartais vykdavau i Vilnių pa- eid™?. P^rzygiuoti per mūsų 
siteirauti apie žmona, kuri buvo ■-kontroliuojamą plotą ir apsaugai 
suimta kita pavarde. Pradžioje! įaru burl Įe^ partizanų. Lenkų 
atrodė, kad ją galima bus išpirk- i s^as. išsirikiavo turgavieteje ir 
ti kyšiu, tačiau vėliau, surinkus i PPeiPe sPvl.e^ partizanų paradą, 
daugiau žinių iš šnipuku, derybos Manėm, tai geras ženklas, kad 
buvo nutrauktos su mūsų celės ftertyje musų ir sovietų santy- 
šefu — universiteto profesorium,' J°ai susiklostys gera linkme. Nie- 
kurio “amatas” buvo išėmimas Juomet nenaikmom sovietų par- 
už pinigus iš kalėjimo mūsų su- tizanų, nors tam progų turejo- 
imtųjų pogrindžio narių. Vis£ lai- me- ka.įP ‘ Dieveniškių tur
inė, kad vokiečiai nesužinojo, jog §aus aiksteje.
žmona užsiimdavo dokumentų ■ 
klastojimu. Iš Stutthofo koncent-: 
racijos stovyklos ją išlaisvino rau
donoji armija.

Užmaskuoti transportai
išvykimai ir atvykimai į brigą- vauti sutiko buv. caro armijos 

dą nepriklausė prie lengvų daly- generolas Plechavičius. Jis suor- 
ku. Keisdavom susisiekimo prie- ganizavp diviziją — apie 18.000 
mones, priklausomai nuo “baga- karių jėgą. Tai buvo viena nelai
žo”, kurį veždavo atgal. Vieną kuri krito ant lenkų gyven- 
kartą vykau vokišku automobiliu. t°jU pečių — “Plechavičiųkai” 
Sargybos netoli Vilniaus kryžke- ’ turėjo didelę laisvę ir išnaudo- 
lių gan lengvai atidarydavo jam j ° visas galimybes. Jie šaudė, 
kelią. Tačiau juo toliau nuo mies- i net dienos metu, Vilniaus miesto 
to, juo didesnis buvo vokiečių1 gyventojus, šaudė kaimiečius, yo-

Lenkas apie lietuvius
Palaužti lenkų partizanų vei- 

; kimo, 1944 m. pavasarį vokiečiai 
pasiūlė lietuviams įsteigti spe- 

! cialius batalijonus. Jiem vado-

Sovietiniai partizanai
1944 m. birželio mėn. genero

las Wilk perėmė visų Vilniaus 
krašto ir Naugarduko lenkų par
tizanų vadovybę, kadangi buvo 
persitvarkyta Į lenkiškas karines 
pajėgas, vadovaujantis visais ka
riniais statutais, veikusiais prieš 
1939 m. karą, štabo vietove pa
sirinktas buvo Dieveniškių mies
telis (apie 80 km. Į pietus nuo 
Vilniaus — K. B.) ir apsistota 
mokyklos ir valsčiaus pataluose. 
Vieną dieną mūsų Dieveniškių 
i gula buvo užatiarmuota besiar
tinančių sovietu partizanų. Pasi-

gė, prievartavo moteris. Paskiri 
Plechavičiaus batalijonai steng
davosi apsupti lenkų partizanų 
grupes, paimti jas, kad vėliau, 
bendromis jėgomis sunaikintų 
lenkų dalinius. Lenkai partizanai 
ju tą planą pastebėjo ir, nelauk
dami puolimo iš lietuvių pusės, 
pirmi puldavo lietuviškus batali- 
jonus. Vienas žinomesnių puoli
mų buvo netoli Ašmenos. Kova 
baigėsi lietuvių pralaimėjimu. 
Lenkų vadas, norėdamas išstaty
ti pajuokai lietuvius, liepė jiems 
nusirengti. Paliko juos tik su šal
mais ir apatiniais baltiniais. 
Taip “apsirengusiems” lietu
viams Įsakyta buvo išeiti Į Ašme
nos— Vilniaus plentą, kur grįž
tantieji vokiečiai sunkvežimiais 
iš fronto juos paėmė ir atvežė i 
Vilnių. (Lenkas nekalba, kiek 
kartu jie gavo nuo mūsiškių “Į 
kaili” Vilniaus krašte. Jis mini 
vieną vokiečiu išdavimą, siekian
ti panaikinti lietuvių batalijonus. 
Kautynės prie Ašmenos — tai 
vežėčių spąstai mūsų kariams —

budrumas. Jie negalėjo suprasti, 
kodėl ambulansu važiuojama j 
taip tolimą kelią... Tuomet 
“drebėdavom” ne už savo gyvy
bę, bet vairuotojo, kuris buvo 
“akoviec” (sutrumpintai Armii 
Krajovej narys — K. B.), vedęs, 
šešių vaikų tėvas.

Kitą kartą vėl važiavau deng
tu vokišku sunkvežimiu. Vežiau 
šešis naujus partizanus ir gink
lus. Mašinos leidimas buvo atžy
mėtas miško kirtimo darbams, 
netoli mūsų brigados sustojimo 
vietovės. Vokiečiai sulaikė patik
rinimui. Sėdėdami sunkvežimio 
viduje, buvome visam kam pasi
ruošę. Deja, vidaus “talpos” jie 
netikrino.

Netrukus vokiečiai, pasak J. 
Rolando, įsitikino, kad mušami 
ir nuginkluoiami “plechavičiu- 
kai” tik paoildo lenkiškus dali
nius ginklais. Jiems nieko kito 
nepaliko, kaip tik nuginkluoti li
kusia dali lietuvišku junginiu, 
kuriems ir taip jie neturėjo di
delio pasitikėjimo.

Vilniaus puolimas
1944 m. birželio mėn. pabai

goje, — toliau pasakoja J. R. — 
Wilko buvau įgaliotas nunešti 
įsakymą majorui Jaremai, kad 
“Burza” (Audra) — sukilimas 
yra pradėtas. Įsakyme nurodo
mas dalinių pergrupavimas Vil
niaus puolimui. Tuo pačiu metu 
vyriausioji vadovybė iš Dieve
niškių persikėlė į Vilkarabiškių 
dvarą, tik 18 km. į pietus nuo 
Vilniaus.

Vilniaus puolimui Wilk suor
ganizavo: 3 brigadas pirmo jungi
nio, vadovaujamas majoro Ant. 
Olechnavičiaus, 4 brigadas ket
virto junginio, vadovaujamas ma
joro Jaremos, 6 brigadą vad. ma
joro Konaro, du Naugarduko ba
talijonus, vieną kavalerijos es
kadroną, būrį žandarmerijos, 3 
brigadas antro junginio, vadovau
jamas Węgielno.

Vilniaus puolimas prasidėjo 
1944 m. liepos 7 d., 2 vai. ryto. 
Kova buvo labai sunki, nes puo
limas buvo vykdomas iš rytinės 
Vilniaus pusės, iš kurios vokie
čiai tikėjosi sulaukti sovietų. Be 
to, birželio mėn. vokiečiai aplink 
Vilnių pastatė įtvirtinimus ir pa
pildė jo įgulą pilna šarvuočių di
vizija. Mūšio metu buvo naudoja
ma artilerija, nors lenkai netu
rėjo sunkiosios artilerijos, tankų 
ar lėktuvų. Po dienos kovų (au
torius nenurodo tikros datos, ta
čiau reiktų spėti, kad liepos 7 d. 
vakarą — K.B.) trečioji motori
zuota lenkų brigada, vad. ščerb- 
co, įsiveržė į vidurmiestį ir Ge
dimino kalne iškėlė lenkišką vė
liavą. Vakarop atvyko sovietų 
tankai ir parėmė lenkų puolimą. 
Ištisas šešias dienas lenkų ir so
vietų daliniai kovojo petys į pe
tį iki galutinės pergalės. Sovietų 
entuziazmas buvo begalinis. Jiė 
esą stebėjosi lenkų kariu drąsa 
bei kovingumu ir norėjo juos ao- 
dovanoti sovietiškais ordinais, 
bet lenkai atsisakė, pareikšdami, 
kad atliko tik savo pareiga.

Po kautynių lenkų vadovybė 
nuvyko i rusų štabą, kur buvo 
pradėti lenku-šovietu pasikalbėji
mai. siekiantieji isteigimo dide
liu kariniu daliniu, egzistavusiu 
nrieš karą. (Neaišku, ka autorius 
turi galvoje, atrodo, kad lenkai 
norėjo išgauti iš sovietų prinaži- 
nima AK daliniu kain remilia- 
rios lenkų kariuomenės ir išside
rėti ginklų. Tačiau rusai iuk jau 
turėjo “savo” gen. Beriingo da
linius! — K.R1 (Rus daugiau)
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mirus GENOVAITEI SKRIPKUTEI,
seserį LIUCIJĄ, Motiną ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir reiškiame gilią užuojautą —

Hamiltono skyriaus valdyba

Buvusiai Hamiltono Lietuvių Bendruomenės pirmininkei
a. t a. GENEI SKRIPKUTEI

mirus, jos mamytę, seseris ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu su visa Hamiltono Bendruo
mene taip anksti netekę taurios ir darbščios lietuvaitės —

Gyvata ras

Hamiltono lietuviai nuliūdo netekę taurios asmenybės,
. buvusios pirmininkės

GENĖS SKRIPKUTĖS.

Skausmą motulės, seserų ir giminių nuoširdžiai atjaučia
H. L. T. "Aukuras"

Mielai GENUTEI SKRIPKUTEI mirus,
jos mamytę SOFIJĄ SKRIPKIENĘ, ANTANINĄ ir JUOZĄ 
ASMENAVIČIUS, LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ, SOFIJĄ ir STASĮ 

RAKUČIUS, OLĘ ir BRONIŲ STEPONAVIČIUS, brolį VLA
DĄ ir VIOLETĄ SKRIPKUS bei jų gimines nuoširdžiai už-, 
jaučia ir drauge liūdi —

Kochankų šeima ir 
J. Lekutis

Mielai GENEI SKRIPKUTEI mirus,
Motiną p. SKRIPKIENĘ, sesutes: — p. LIUCIJĄ, p. ASME- 
NAVIČIENĘ ir Jos vyrą JUOZĄ, p. RAKŠTIENĘ ir dukrą 
p. KRIAUČIŪNIENĘ, p. STEPANAVIČIENĘ, brolį VLA
DĄ ir visų šeimas bei artimuosius skausmo ir liūdesio die
nose nuoširdžiai užjaučiame —

Eugenija ir Leonas Klevai

GENEI SKRIPKUTEI mirus,
Jos mamytei, sesutėms, broliui ir giminėms 

reiškiu nuoširdžiausią užuojautą —
> Pranas Lesevičius

GENEi SKRIPKUTEI mirus,
jos motinai, sesutėms — LIUCIJAI, ANTANINAI 

bei jos vyrui JUOZUI ASMENAVIČIUI 
reiškiu gilią užuojautą —

Ona Adomavičienė

GENEI SKRIPKUTEI mirus, 
liūdinčius — motiną, seseris, brolį bei jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame —
J. Plikaitienė
J. L. Koperskiai

GENOVAITEI SKRIPKUTEI mirus, 
motiną, seseris, brolį ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame —
L. V. Morkūnai 
V. Paliūnas

GENOVAITEI SKRIPKUTEI mirus, 
motinai, sesutėms, broliui, švogeriams ir kitiems giminėms 

reiškiame gilią užuojautą —

A. L. Šilinskai A. Muliuolis
F. P. Krivinskai V. G. Stabingiai '

Mielai GENUTEI SKRIPKUTEI mirus,

motiną SOFIJĄ SKRIPKIENĘ, seseris, brolį ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

' Gertrūda, Vytautas, Gediminas Lumbiai

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

O. J. Juodikiai 
E. J. Račkauskai

Brangiam broliui STANISLOVUI mirus, 
KAZIMIERĄ ir JONĄ STANAIČIUS bei jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame —
Eugenija ir Leonas Klevai

Stockholmas. Į Karlskrono uostą Dar laivui plaukiant jūra tiedu
atplaukė Lenkijos žvejinis laivas, nį su vienu lūnninkv 
iš kurio pabėgo du jūrininkai ir j uostą. Vėliau laivas 

Paruošė K. Baronas paprašė politinės globos teisių, jon.
Lenfc-



NAUJI SOVIETU ANTIREUGINES PROPAGANDOS BRUOŽAI
energingai tuos kaltinimus atme-i banga ... Ateis laikas ir kitai

'ą

tuotas straipsnis žurnale “ Her
der Korrespondez” (1965. VIII). 
Ten rašoma, kad nuolat auganti 
antireliginė kova Sov. Sąjungoje 
1964 m. privedė prie bažnyčių 
skaičiaus sumažinimo iki 7000— 
8000. Kunigų seminarijų skaičius 
sumažintas iki 3, o teologinių 
akademijų — iki 2. Laikotarpyje 
tarp I ir II D. kato religijos per
sekiojimas daugiau reiškėsi tero
ru, negu propaganda. Chruščio
vas toje srityje brutalų terorą su
švelnino ir antireliginės propa
gandos centru padarė ateizmo 
“mokslą” ir naujų kunigų paren
gimo varžymą.

Nauja programa
Antireliginei propagandai pro

gramą ir metodus sudarė kom
partijos vyriausias ideologas Ilji 
čiov, kurio principai yra tokie: 
1. reikia išdirbti “mokslinę” da
bartinės religijos, jos esmės, ten
dencijų ir apraiškų charakteris
tiką ir kritiką; 2. reikia sudaryti 
aiškų religinių santykių ir nuotai
kų vaizdą savo krašto įmonėse, 

. butuose ir net atskirų individų 
sąmonėje; pažinti atskirų grupių 
psichologiją ir pagal ją veikti;
3. ateizmo pagrindų dėstymu 
augštosiose ir kitokiose mokyklo
se parengti “kadrus”, kurie mo
kėtų religiją “demaskuoti” ir sėk
mingai “dirbti” su tikinčiaisiais;
4. turi būti panaudotos visos ide
ologinio paveikimo formos, visos 
visuomeninės organizacijos kovai 
prieš religiją; 5. ateistinė veikla 
turi sąmoningai ir sistemingai ap
imti visus gyventojų sluogsnius 
bei grupes, daryti įtakos žmogui 
nuo ankstyvos jaunystės iki žilos 
senatvės, bet labiausiai turi kon
centruotis į vaikus ir jaunimą.

Taigi, Iljičiovas siūlė daugiau 
dėmesio kreipti į “tikėjimo psi
chologiją” ir ją panaudoti antire
liginei kovai bei propagandai.

Nesiderina su tikrove
Praktiškai vykdant Iljičiovo 

programą, susidurta su trūku
mais bei kliūtimis. Pvz. rašytoja 
A. J. Trubnikova atkreipė dėme
sį į faktą, kad antireliginės bro
šiūros įneša sąmyšio ir klaidina 
propagandistus bei agitatorius. 
“Tikrųjų ortodoksų sekta” buvu
si viešai apkaltinta tinginiavimu, 
parazitizmu, spekuliacija, neapy
kanta sovietinei santvarkai. Toji 
sekta esanti buožių slapta , sub- 
versyvi organizacija kolchozams 
sabotuoti. Komunizmui ištikima, 
išbandyta rašytoja Trubnikova

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
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Ko reikia: teismo ar gydytojo?
AL. GIMANTAS

I. Jaunimo sekcijos veikla. — 
Naujuosius Jaunimo Metus KLB 
krašto valdyba pradėjo jaunimo 
sekcijos pranešimu apie artimiau
sius uždavinius. Pranešimą pada
rė sekc. pirm. G. Rinkūnaitė.

a. Jaunimo sekc. vadovybė pa
pildyta trimis naujais nariais: E. 
Jankute, A. Sapijonyte ir V. Ta- 
mulaityte. E. Jankutė yra liet, 
evangelikų jaunimo atstovė, o A. 
Sapijonyte — sportininkų. Sekci
jos vicepirmininku išrinktas inž. 
A. Viskontas.

b. Pasidžiaugta, kad daugumas 
apylinkių jau paskyrė jaunimo 
įgaliotinius. Iš 20 veikiančių apy
linkių šiuo metu įgaliotiniai dar 
nepaskirti tik trijose.

c. Pasaulio Jaunimo Metų Ko
mitetas pavedė Kanadai pasirū
pinti kongreso plakatu. Toks pla
katas yra dail. T. Valiaus jau su
kurtas ir atiduotas spaudai.

d. Pasidžiaugta, kad gerai vyks
ta kongreso ženkliukų pardavi
mas.

e. Kaip jau buvo skelbta, sau
sio 14-16 d. Toronte Įvyksta Ka
nados Liet. Studentų Sąjungos 
suvažiavimas ir jaunimo atstovų 
suvažiavimas. Sausio 15 skirta 
studentams, o sausio 16 — jauni
mo atstovams, šis suvažiavimas 
prasidės 12.30 vai. sekmadienį, 
studentų būstinėje Toronte.

f. Vienas didžiųjų Pasaulio 
Liet. Jaunimo Metų darbų yra su
rinkimas parašų po peticija, pra
šančia Lietuvai laisvės. .Parašai 
bus renkami visuose laisvojo pa
saulio kraštouse, pradedant vasa
rio 16 d. Peticija bus Įteikta 
Jungtinėms Tautoms jaunimo 
kongreso metu. Visi prašomi iš 
anksto tam parašų rinkimui ruoš
tis. Peticijos blankai bus Įteikti 
jaunimo atstovams suvažiavimo 
metu.

g. Jaunimo sekcijos informaci
nis laikraštėlis pavadintas “Dū
mai”. šiomis dienomis jis išeina 
iš spaudos ir bus įteiktas jauni
mo atstovams suvažiavimo metu. 
Redaguoja D. Skrinskaitė. pade
dama V. Tamulaitytės. Išlaidas 
apmoka krašto valdyba.

h. Per “Tėvynės Prisiminimų”

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

VfenfnfM* rr«t<trwft*s» n»tnrala«w ifvdvmo Ii?tnr1£%» kltnfka
(▼alrm aiHndnhni. *WtWntel Ir Wnhi n»»»kn «p»ndnllnė« tr

?«ra vonfn*. jnd*sl»l Ir p«»choUctne terapija.
B. NanjalK Ps.D.R.M.N.Pt

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

Dievą tuos žmones atvedė į tą!jūs žinote prancūzų revoliucijos 
sektą, pūdė juos rūsyse ir jiems < istoriją? Ar jums žinoma, kokia 
gyvenimą sutrumpino. Kaip gali- buvo reakcija prieš ją, kaip tada 
ma tokią šiurpią žmonių tragedi- žmonės gėdijosi savo ateizmo?” 
ją sumenkinta? — rašė Trubniko- Vienas intelig 
va. Bet iš jos rašto išeina, kad ji j sakė šitaip; “As 
klaidingai supranta religiją ir jos 
“žalingumą”. Religija esanti blo
ga tuo, kad jos šalininkai godūs, 
girtuokliai, eikvotojai ir vagys, 
kad vienuolynuose ir sektiniame 
pogrindyje antišovietiniai ele
mentai randą prieglobstį. Taigi, 
Trubnikova pasmerkė vienus kal
tinimus, o iškėlė kitus, kurie savo 
esme nesiskiria nuo pirmųjų ir 
neįneša aiškumo į keliamą prob
lemą.

Pasisakymai spaudoje
Įvedus “psichologinį” veiksnį 

į antireliginę propagandą, leidžia
ma jaunimui spaudoj pasisakyti 
dėl savo tikėjimo pagrindų bei 
motyvų ir štai tikintieji spaudo- 
ja klausia: “Kas yra grožio krite
rijus? Kame glūdi pagrindinis 
moralės principas? Kas suda
ro gyvenimo tikslą? Kame yra 
aukščiausia laimė?” Tokie klausi
mai yra labai svarbūs religijos 
problemai, svarbesni negu be
kraujės marksistinės tezės. Tai 
rodo, kad religinių bendruome
nių skaičiui sumažėjus, religi
nis kultas nenyksta ir kad religi
ja dar tebesilaiko žmonių sąmo
nėje.

Spaudoj, darant apklausinėji
mus, pasirodo ir tokių teiginių: 
“Man gyvenimo prasmę sudaro 
Dievas. Jame aš viską turiu — 
tikslą, laimę, džiaugsmą ir gyve-

kurios niekas negali iš manęs at-

rą džiaugsmą, tobulą, nenykstan
tį, amžiną džiaugsmą". Aš esu tik
rai laimingas ir už visa tai dėko
ju tik Kristui”.

Kitas laikraščio skaitytojas Į 
klausimą, kurioms aplinkybėms 
jis yra už laimę dėkingas, šitaip 
atsako: “Už daug, daug ką esu 
dėkingas Ortodoksų Bendrijai, 
kuri suteikė man tikėjimo šviesą, 
apreiškė tikrą augštesnę meilę, 
mokė mane i save Įsigilinti, aist
ras pažaboti, dvasią stiprinti, gė
ri pažinti, Įkvėpė gailestingumo, 
pasiaukojimo, išmokė slopinti, sa
vyje didžiausią blogi — neapy
kantos jausmą.”

Vienam protestantų pastoriui 
leista spaudoj ir šitokią idėją iš
reikšti: “... Bendrija turi dabar 
būti kantri... Netikėjimas yra

v

radijo programą, girdimą Toron
te ir Niagaros pusiasalyje, jauni
mo sekcija turės periodinius pra
nešimus.

i. Jaunimo sekcija dalyvauja
Vasario 16-sios magnetofoninės, mergaitės prisiminimai atneš dr. 
juostelės paruošime. Apylinkės, Į Mačiuliui jo vienatvės dienose 
kurios norėtų šią programą pa- bent mažytę prošvaistėlę ir šiek 
naudoti minėjimams, prašomos tiek apie jį sužinos visuomenė, 
iš anksto pranešti krašto v-bai. T'~ i:’-—•—---- --- -

II. Kultūros skyrius yra taip mins manęs, bet nesunkiai atsi-
pat užplanavęs eilę svarbių dar-; mins savo statytą V. Belos lietu- 
bų. Tuo reikalu išsiuntinėjamas višką mokyklą viename S. Paulo 
atskiras bendraraštis. i priemiestyje; toje pačioje gatvėje

III. švietimo skyrius ruošiasi netoliese buvo mažytis namelis, 
Mokytojų Dienai, kuri numato- kuriame gyveno gausi šeima suMokytojų Dienai, kuri numato- • kuriame gyveno gausi šeima su 
ma šaukti Hamiltone balandžio ! penkiais vaikučiais. Taigi, esu 
16 d. Taip pat studijuojamas 
mokslo priemonių klausimas.

IV. “Pasaulio Lietuvio” admi
nistracija praneša, kad visa eilė 
apylinkių dar neužsimokėjo už 
siuntinėtą laikraštį 1965 m. Kraš
to valdyba nutarė persiųsti “Pas. 
Lietuvio” administracijai nau
jausius apylinkių valdybų adre
sus ir paprašyti susirašinėti be
tarpiškai.

V. Kanados Liet. Fondas arti
moje ateityje ruošiasi skirstyti 
1965 m. pelną.' Pagal statutą, 
krašto valdyba paskyrė tris na
rius į skirstymo komisiją: St. 
Kairį, E. Miliauską ir J. R. Sima
navičių.

VI. Specialus krašto tarybos su
sirinkimas statutiniams reika
lams angliškai sutvarkyti įvyko 
1965 m. gruodžio 30 d.

VII. Prieš pat Naujuosius Me
tus Hamiltone mirė a.a. Genovai
tė Skripkutė, buvusi tos apylin
kės KLB pirmininkė. Krašto val
dyba reiškia jos mamytei, sesu
tėms ir giminėms gilią užuojautą.

VIII. Švenčių proga krašto val
dyba gavo daug sveikinimų iš lie
tuviškųjų veiksnių, kitų * tautų 
valdybų ir oficialių pareigūnų, 
įų tarpe Toronto miesto burmist
ro P. G. Givens, Ontario prov. 
ministerio A. Grossman ir Onta
rio liberalų vado A. Thompson. 
Visiems sveikinusiems dėkojame.

A. Rinkūnas,
KLB krašto valdybos pirm.

L. Tamošauskas,
sekretorius

Vienas inteligentas į anketą at
manau, kad žmo

gaus sielai reikia gerumo, betar
piškumo, o ne logiškų galvojimų, 
nuo kurių žmonės pavargsta. Jie 
ilgisi paprastumo, jiems nusibos
ta klausytis mokslininkų ... 
Bendrija yra kukli ir ramiai lau
kia savo triumfo, nes ji žino, kad 
paskutinis žodis jai priklauso.”

Kas po Iljičiovo?
Tokie tikinčiųjų vieši pareiški

mai sovietinėj spaudoj parodo, 
kad Iljičiovo pasiūlytas “psicho
loginis” ir “sociologinis” priėji
mas prie tikinčiųjų neduoda 
lauktų rezultatų, o priešingai — 
skleidžia religines idėjas.

Kritus Chruščiovui, kartu kri
to ir vyriausias sovietų komparti
jos ideologas, vyriausias antireli
ginės propagandos direktorius 
Iljičiovas. Atrodo, kad ir Iljičio- 
vo linija nustojo aktualumo. Mi
nint Lenino 95 m. gimimo sukak
tį (65.IV.22 d.), savo ilgoj kal
boj Denisčev tiesiogiai nepuolė 
religijos, o tik kalbėjo apie “se
nos moralės ir papročių išnyki
mą” ir apie “naujus komunisti
nius žmonių santykius”. Ir kom
jaunimo VII plenume nebuvo tie
sioginių puolimų prieš religiją. 
Ir ukrainiečių žurnalas “Kovin
gas ateistas” pakeistas į “žmogų 
ir pasaulį”. Po Chruščiovo nuso
dinimo sumažėjo antireliginių 
straipsnių skaičius dienraščiuose* 
bet iš to dar nereikia daryti sku
bių išvadų apie tikinčiųjų Bend
rijos būklės palengvėjimą.

J. Gbs.
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Atviras laiškas daktarui Moduliui
Iš Brazilijos lietuvių savaitraš

čio “Mūsų Lietuva” sužinojau, 
•kad neseniai suėjo 70 m. amžiaus 
dr. Petrui Mačiuliui, buvusiam 
pirmajam Lietuvos konsului Bra
zilijoj. Su šiuo faktu grįžo mano 
vaikystės prisiminimai. Menu vie
tinius žmones... kokie jie buvo 
draugiški, kaip jie gerbė europie
čius ir aplamai, kaip labai verti
no draugystes, taip kad ten su pa
žintimis toli nueisi. Prisiminimai 
veja prisiminimus ir mano vai-
kystėj dr. Mačiulio asmuo iškyla 
tartum šviesus švyturys...

Kad ir neturėdama jokių dr. 
Mačiulio biografijos duomenų, o 
tik vadovaudamasi savo (tada dar 
mažos mergaitės) prisiminimais, 
drįstu rašyti per “Tėviškės Žibu
rius” tikėdamasi, kad šio laikraš
čio redaktorius neatsisakys pa
skelbti ši mano laišką, o mielasis 
dr. Mačiulis jį pastebės. Tikiuosi, 
kad šie kuklūs, buvusios mažos

Dr. Mačiulis tikriausiai neprisi-

Kutkų jauniausia duktė, pasta
ruoju laiku gyvenanti Kanadoje. 
Mano tėveliai, kurie dar ten pat 
gyvena, labai sielojosi dr. Ma
čiulio šeimos likimu ir labai 
džiaugėsi sužinoję, kad po karo 
jie išliko gyvi ir tikėjosi, jog grįš 
Brazilijon. Deja, dr. Mačiulis su 
šeima pasirinko Š. Ameriką.

1
Po karo sulaukėme naujos imi

grantų bangos, vadinamųjų “di
pukų”. Jie visi, net nemokėdami 
dar vietinės kalbos, gavo neblo-• - 11 IV

kas sava — lietuviais gimė, lie
tuviais ir mirs!

II
Žinome taip pat, kad konsulas 

per trumpą laiką laimėjo Lietu
vai ir sau nepaprastai daug bi
čiulių įtakingų brazilų tarpe. Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mų progomis gatvėj, kurioj mūsų 

gus darbus, dažnas —■ savose spe- konsulas gyveno, buvo matyti ta- 
cialybėse. Kaikurie, vien tik gim-| rytum jūra automobilių. Tais lai- 
nazijas Lietuvoje baigę, šiandien r kais juos vien didžiūnai teturėjo, 
dirba kaip fabrikų direktoriai ir . Konsulas nepraleido nei vienos 

‘ pan. žodžiu, “dipukų” ateitis bu- progos. Jis visur ir visiems kal- 
vo ir tebėra nepalyginamai švie- bėjo apie Lietuvą, jos praeitį, da- 

' sesnė bei lengvesnė nei pirmųjų i barti ir laisvės kovas. Jis savo 
imigrantų, kurie beveik išimtinai simpatiška, gražia išvaizda, savo 
buvo vien paprastų, juodų darbi- į puikia iškalba supažindindavo 
ninku masė. Todėl su dideliu gai- brazilus su Lietuva.
lesčiii nekartą perkalbėjome, ko- Jo kalbomis bei įtaka susižavė- 
dėl dr. Mačiulis, mokėdamas ne | ję du brazilai — Lyder Sagen ir 
tik vietinę kalbą, bet ir daugelį Franchini Netto nuvažiavo Lietu- 
kitu, turėdamas tiek daug drau- von ir grįžę parašė knygą “Lietu- 
gų šviesuolių brazilų tarpe, negrį- va — šiaurės auksas”. Ji Lietu- 
žo atgal. Jo likimas būtų nepaly
ginamai lengvesnis bei šviesesnis.

Dr. Mačiulis buvo pirmasis Lie
tuvos konsulas Brazilijai, iei ne
klystu nuo 1927-1932 m. Tai bu
vo sunkūs laikai. Dr. Mačiulio su
manumu bei darbštumu, Lietuvos 
lėšomis buvo pastatytos net 5 lie
tuviškos mokyklos. Berods savo 
pažinčių dėka jis gavo net kelis 
nemokamus sklypus mokykloms 
statyti. Mokyklos buvo perpildy- 
dytos lietuviukais ir jos veikė iki 
karo. Konsulas su saujelės inteli
gentu pagalba steigė kultūrines 
draugijas. Buvo išleistas pirmasis nėr kriminalinę Vilniaus okupa- 
laikraštis - savaitraštis “Braziliios.ciją; mano protestas, mano ašara, 
Lietuvis”. Vėliau atsirado kiti, mano meilė, mano amžinasis il-

I Dela. per juos kilo ir rietenos, gesys.”

vai buvo labai palanki, tiesiog 
propagandinė; išleista 1938 m. 
O 1932 m. buvo išleista knyga 
portugalų kalba “Baltojo raitelio 
šalis”, parašyta Jean Mauclere, 
išversta Vina Centi. 1949 m. pa
sirodė Aldeonoff Povoas knyga 
“Joeirando”; reiškia: atsargiai at
skirti gėrį nuo blogio; sakykim, 
kad ir tikruosius brangakmenius 
nuo netikrų. Lietuvai toje knygo- 
ie huvo naskirti pirmieji 32 pus
toniai, užvardinti: “Lietuvos aša
ra”; pridėta dedikacija: “Lietu
viams, kurie buvo nužudyti GPU

Darbas, kaip minėjau, buvo sun- _T
kus, nes ir sąlygos bei laikai bu- m
vo sunkūs; žmonės vargani, ne- f 
mokyti, naujakuriai. Inteligentus trauklios išvaizdos vyras, be to,

Dr. Mačiulis buvo dailios pa-
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Vasario 16 gimnazija Vokietijoje, vadovaujama dir. kun. Br. Liu- 
bino, turėjo jaukias Kalėdas. Ta proga buvo suvaidinta dir. Br. 
Liubino parašytas scenos vaizdelis “Bausmė ir pažadas”. Nuotrau
koje — III veiksmas Prakartė’ė. Iš kairės viršuje: Juozapas — 
Budrys, pranašas — A. Bružaitis, Marija — Kristina Žutautienė, 
arkangelas— M. šiušelis, vaikai — Marija Kuršytė ir Aldona Su- 
bačiūtė (nematyti nuotraukoje); apačioj: A. Gumuliauskaitė, I. 
Klevinskaitė, L. Subačiūtė ir A. Šaduikytė.

buvo galima suskaityti ant pirš
tu, ir tie patys buvo labai skirtin
gu pažiūrų bei nusistatymų. 
Trumpai tariant, dr. Mačiulis pir
mas Brazilijoje įžiebė lietuvybės 
liepsnelę, kuri ir iki šiai dienai 
spinksi. Tiesa, ji buvo tiesiog su
liepsnojusi šiek tiek pagerėjus 
sąlygom. Po karo, deja, dalykai 
pasikeitė. Lietuvai tapus paverg
tai, ilgainiui žmonių nuotaika pa
laipsniui krito, daugelis nemato 
reikalo išlaikyti savąją kalbą ir 
pan. Bet yra nemaža tokių, kurie 
laikosi stipriai ir atkakliai gina

Dr. P. Mačiulis

dar Dievo apdovanotas. aiškiu, 
maloniu balsu ir iškalbingumu. 
Minėjimuose ir susirinkimuose 
jam kalbant salėje viešpataudavo 
mirtina tyle. Klausydavo ne tik 
suaugę, bet ir maži vaikai. Išėję 
žmonės sakydavo: “Tai bent kal
bėjo tas mūsų konsulas! Vaje, va
je! Galėtum amžinai klausytis!”

Apie susirinkimus mums mo
kytoja pranešdavo • mokykloje, 
kad praneštumėm savo tėvams; 
visada pabrėždavo, kad vaikams 
dalyvauti nevalia: jeigu pamaty- 
sianti kurį nors, išvysianti. O mo
kytoja buvo griežta! Galvojau: 
“jei ateisiu įsikibusi į mamos 
ranką, tikriausiai manęs nedrįs 
varyti”-. Taip ir padariau. Ji į 
mane taip šnairiai pasižiūrėjo, 
kad aš nežinojau ką daryti. Bet 
kai nieko nesakė, taip padariau 
ir kitą kartą. Mokytoja, nepai
sydama mamos, visvien mane 
mandagiai išprašė, sakydama, esą 
čia tik suaugę ateina, vaikams ne
įdomu. Tačiau aš, išėjusi iš salės, 
atsitūpiau palangėje ir išklausiau 
dr. Mačiulio kalbos, dažnai šio 
bei to nesuprasdama, bet jo bal

das, tarytum muzika, mane už- 
■ niūniuodavo. Man rūpėjo jį taip 
pat pamatyti. Jis savo puikia 
aristokratiška išvaizda man buvo 
kažkas nepaprasto — toks jau ne
kasdieniškas ir kartu toks papras
tas ir pasiekiamas savo šilima, 
simpatija ir supratimu. Jis man 
buvo tarsi senų laikų galingas ir 
didingas Lietuvos kunigaikštis. 
Kadangi per susirinkimus durys 
visada būdavo atdaros, palaukda
vau prieangyje ir, dr. Mačiuliui 
pradėjus kalbėti, basomis kojo
mis įsprukdavau vidun, tarytum 
lapė. Jam baigus kalbėti,- išeida
vau arba laukdavau kol susirin
kimas bus besibaigiąs. Tada pasi
traukdavau tyliai, o jei pasitaiky
davo, kad mūsų mokytoja kalbė
davo, tai galvą pakišdavau po 
suolu, kad manęs nepamatytų.

IV
Mūsų konsulą, atrodo, dauge

lis pažinojo. Kartą susirgo mano 
sesuo. Ji be jokių tam kraštui 
būdingų formalumų bei laiko 
gaišinimų buvo priimta valdiškon \ 
ligoninėn. Skubiai padaryta ope
racija vien konsulo rekomenda
cija. Prisimenu, kartą pati susir
gau. Nuvežė mane pas geriausią 
vaikiškų ligų specialistą S. Pan
tyje (ten tuo laiku toks specialis
tas buvo prieinamas tik turtin
giems, mes gi buvom labai nepa- 
siturį). Spręsdamas turbūt tik iš 
mamos kalbos, gydytojas paklau
sė, kreipdamasis į mane, mano 
tautybės. Kai atsakiau, kad esu 
lietuvaitė, gydytojo veidas nu
švito ir jis paklausė, ar aš pažįs
tu dr. P. Mačiulį. “O jo, juk tai 
mūsų konsulas”, — atsakiau. Gy
dytojas iš mūsų neėmė jokio at
lyginimo, bet tarė: “Užtai tu man 
turėsi pasakyti “sudiev” lietuviš
kai” ir ištiesė savo ranką plačiai 
šypsodamasis. Aš, nedrąsiai tar
dama “sudiev”, taip pat ištiesiau 
savo rankutę. Gaila, neprisimenu 
šio malonaus gydytojo pavardės. 
Kita proga, man kiek paaugus, ir 
vėl kažkas panašaus atsitiko — 
ir vėl iš mūsų neėmė atlyginimo 
už tai, kad esame lietuviai, nes

Prieš pat praėjusias šventes iš 
Vokietijos atėjo nerimą kelianti 
žinutė: išmetamas, pašalinamas iš 
Bendruomenės vienas aktyvus 
jos narys. Galimas dalykas, kad 
jo nusikaltimas ar nusikaltimai 
buvo sunkūs, gal ir nepateisina
mi, bet jau pats išmetimo faktas 
be galo liūdnas ir skaudus, ver- 
čiąs susimąstyti.

Prieš keletą metų, panašus at
vejis buvo ir JAV. Ir čia vietinė 
Bendruomenės apylinkė, vien sa
vuoju autoritetu besivadovauda
ma, irgi pašalino vieną tautietį. 
Tik čia tragiškai komiško viso 
įvykio esmė buvo tame, kad paša
lintasis asmuo formaliai niekada 
tai apylinkei nepriklausė, nieka
da nario, ar, teisingiau, solidaru
mo įnašo nemokėjo, o pašalinimo 
vienas motyvų, kaip tik ir buvo to 
įnašo nemokėjimas, nors patys 
užkulisiai buvo visiškai kitokie.

Kai kasdien garsiai visada ir vi
sur šaukiame, kad lietuviškajai 
bendruomenei automatiškai pri
klauso kiekvienas lietuvis, kai net 
bendruomenės rinkimuose turi 
teisę balsuoti net ir to solidarumo 
įnašo nesumokėję asmenys, 
atseit, bent jau formaliai organi
zacijai nepriklausą asmenys, kaž
kaip disonansu skamba įvairūs 
šalinimai ar ir visokios kitos pa
našios sankcijos. Skaudu, kai pri- 
siyrę iki trečiojo dešimtmečio vi
durio emigracijoje, pradedame 
vis daugiau nebesusikalbėti savų
jų tarpe. Tiesa, labai paralelių 
įvykių randame ir ankstyvesnėje 
baltųjų rusų emigracijoje. Ir pas 
juos, porai dešimtmečių praslin
kus, prasidėjo didesnės rietenos 
ir, kaip prieš porą metų vienas 
sutiktas baltasis rusas prasitarė, 
buvo kimbama į plaukus vieni ki
tiems vis dėl tų visiškai neesmi
niu smulkmenų. Kas toliau atsi-4. _

DAINOS MYLĖTOJA PALYDINT
Prieš pat Kalėdų šventes. 1965 

m. gruodžio 22 d. Los Angeles 
mieste, Kalifornijoje, mirė dai
nininkas Vytautas Dargis, 42 me
tų amžiaus. Palaidotas Kalvarijos 
kapinėse.

Jo gyvenimo kelias, kaip ir 
daugelio ateivių, buvo sunkus ir 
vingiuotas.

Gimęs gausioje muziko Stepo 
Dargio šeimoje, augo ir pradžios 
mokslą ėjo Alsėdžiuose, Telšių 
apskr., kur tėvelis vargonininka
vo. Gyvendamas muziko šeimoje 
iš pat jaunystės pamilo dainą bei 
giesmę ir nuo pat jaunystės įsi
jungė į dainininkų eiles, nes tėvo 
vedamame chore visa šeima ra
do vietos. Mokydamasis Vilniuje 
įsijungė į Vilniaus operos chorą. 
Karo audros bloškiamas, traukėsi 
tėviškės link, o iš ten toliau į va
karus — Vokietijon. Ir ten, nors 
ir dirbdamas, su draugais rado 
laiko ir prieš karo paliaubas pas
kutinėse Kalėdų švenčių išvaka
rėse paruošė programą ligoniams 
ir ligoninės personalui.

Po karo paliaubų, atsidūręs sto
vykloje, įsijungė į Jarošeko at
kurtą kvartetą, kuris aplankė vi
są vakarinę Vokietiją koncertuo
damas ne tik stovyklose gyvenan
tiems lietuviams, bet ir amerikie
čių, anglų, prancūzų kariuomenių 
daliniams Vokietijoje.

1948 m. atvykęs Kanadon, V. 
Dargis dirbo aukso kasyklose, 
kur rado laiko suorganizuoti cho
rą iš dviejuose miesteliuose, 68 
mylių nuotolyje, gyvenančių lie
tuvių ir su juo pasirodyti anglų 
bei prancūzų visuomenei bei už
pildyti programas įvairių švenčių 
minėjimuose.

1951-52 m. Vytautą jau mato
me Hamiltone vadovaujantį di
džiuliam chorui.

Jieškodamas geresnių darbo 
sąlygų persikėlė gyventi į B. Ko
lumbiją, o iš ten į Jungtines 
Amerikos valstybes: Čikagą ir 
Los Angeles. Ir ten, kiek sąlygos 
leido, dalyvavo muziko Budriūno 
suorganizuotame kvartete.

Daug kartų ir įvairiomis pro

jo teigimu dr. Mačiulis esąs ar Raulino yra pasiruošęs padėti, 
buvęs jo geras draugas. j jeigu jo pagalba reikalinga. Kaip

Tėtis ir po šiai dienai gydosi norėčiau, kad dr. Mačiulis nors 
valdiškoj klinikoj, kur surado vieną laiškelį parašytu šiam pui- 
net du gydytojus, pažinojusius kiam daktarui, kuris jo iki šiol 
dr. Mačiulį. Kai jie pamato tėtį, neužmiršta...
nežiūrint, kad jis tik paprastas^ Baigdama tenoriu pasakyti, 
darbininkas, visada ištiesia jam kad dr. Mačiulis savo malonumu, 
ranką ir paklausia kaip einasi ir patrijotizmu, patrauklumu ir iš- 
neretai užklausia apie dr. Mačiu- mintimi užkariavo daugelio bra- 
li bei aplamai apie lietuviškus zaų širdis. Tad tebūnie dr. Ma- 
reikalus Brazilijoje. Karo metu čiuliui. buvusiam pirmajam Lie- 
Brazilijoje buvo uždrausta spau- tuvos konsului Brazilijoje, paguo
da svetimtaučių kalba. Ta teise da, kad jis, mano nuomone, savo 
tegalėjo naudotis vien ambasa- diplomatinę misiją puikiai atliko, 
dos. taip kad kartą tėtis, gavės laimėdamas Lietuvai ir sau daug 
iš Lietuvos konsulato portugalų šviesių draugų. Jo bei lietuviu 
kalba išleistą biuletenį, nunešė vardas ten gerbiamas ir daug kas 
gydytojui Raulino. Sis, paėmęs dr. P. Mačiulį su ilgesiu mini 
biuletenį į rankas, pavartė ir ta-1 Tad reiškiu Jums, mielasai dr 
re: “Tai nemirtingoji tauta: ji ra- Mačiuli, savo gilią bei didžia pa
do būdą prakalbėt, valio!” Tarp garbą Jūsų 70 metų sukakties 
kitko, tėčiui dr. Raulino yra ne- proga. Daug sveikatos, ilgiausiu 
kartą minėjęs: jei ras progą, te- bei kūrybingų metu!
praneša dr. Mačiuliui, kad drJ Regina Kutka

tiko su ta rusiškąja emigracija, 
visi žinome: ji praktiškai nustojo 
beveik viso savo jaunimo, savo 
prieauglio, kuris visiškai nusisu
kęs nuo tėvų intrigų, pasuko savo 
keliu. Ir galvoji žmogus, ar ir 
mums negresia panašus keltos? 
Ar ir mūsų jaunimui nepakanka 
to viso erzelio, tampymosi, sąs
kaitų suvedinėjimo, užgautų am
bicijų žvairavimo ir dabar jau pa
čio naujausio “išradimo” tai ko
munisto vardo vieni kitiems segi
mo. Čikagoje jau dėl to auga be
rods $50.000 byla. Yra panašių 
“sąskaitų” ir kitose lietuvių gy
venamose vietose. Jei šio auto
riaus turimos žinios yra tikslios, 
to komunisto vardo mėtymosi 
vienų kitiems yra ir kitose kolo
nijose. Juk kaip skaudžiausiai 
įžeisi, kaip giliausiai įskaudinsi 
antikomunistinį pabėgėlį?

Daug kas iš taip užpultųjų arba 
nieko nedaro, šypsosi ir priima 
toki iššaukimą kaip nevykusį 
“džioką”, kiti randa gerą progą iš 
viso lietuviškojo gyvenimo pasi
traukti, negalėdami pakęsti tokio 
įžeidimo, o treti, kurių kolkas dar 
mažiausia, jau tariasi su savo ad
vokatais. Kągi daro tuo klausi
mu mūsų autoritetai, veiksniai, 
kurie paprastai tuojau suskumba 
į vienus ar kitus aktualius dienos 
klausimus atsakyti šauniomis re
zoliucijomis, nurodymais? Bent 
iki šiol nieko. Lyg visa būtų tvar
koje, lyg ir toliau būtų galima ra
miai toleruoti ir leisti bujoti sa
vųjų skaldymuisi.

Pasaka ir fantazija, kad ir kaip 
lakios, vis jau turi ribas, saiką ir 
etiką. Linksmas ir sveikas juo
kas visados laukiamas ir turėtų 
būti mėgiamas, bet pasakykite, 
ką reikia daryti ir kaip elgtis su 
nesveikos isterijos reiškiniais? 
Teismas? Gal jau geriau gydyto
jas. .

gomis jį girdėjome bažnyčiose 
giedant solo giesmes.

V. Dargis buvo linksmas, malo
naus būdo, todėl visur, kur jam 
teko dirbti, surasdavo draugų.

Pasilikusiems broliams ir se
sutėms Vytauto netekimas buvo 
skaudus, juoba, kad tais pačiais 
metais neteko ir tėvelio Stepono 
Dargio, kuris mirė Lietuvoje, Ve
lykų pirmą dieną.

Mielas Vytautai, ilsėkis ramy
bėje! Tavęs liūdi ne tik likę šei
mos nariai, bet ir gausūs tavo 
draugai. K. S.

Pastabos, pastabėlės
EDVARDAS ŠULAITIS

DAR DAUGELIS LIETUVIŲ gerai 
atsimena elektros srovės nutrūkimą, 
kuris ištiko rytinę Amerikos dali ir 
dali Kanados. Kaikurie mūsų tautie
čiai šią nelaimę turėjo patys pergy
venti, o kiti — tik spaudoje ją skaity
tu Amerikiečių spauda pasistengė šį 
įvykį labai plačiai ir įvairiai aprašyti. 
Ir Čikagos laikraščiai šią nelaimę iš
pūstai atžymėjo, nežiūrint, kad Čika
ga liko jos nepaliesta. “Chicago Sun- 
Times” dienraštis 1965 nu lapkričio 
mėn. 11 d. laidoje šalia kitų rašinių 
įdėjo ir lietuvaitės — “N.Y. Herald 
Tribune” dienraščio korespondentės 
Rasos Gustaitytės rašinį “No Sound 
Or Signal — Five Hours Trapped in 
Elevator”, čia autorė plačiai aprašė 
savo išgyvenimus įstrigusiame keltu
ve. Buvo malonu matyti mūsų tautie
tės pavardę tokiame plačiai skaitoma
me dienraštyje, kuriame paprastai tik 
laiškų skyriuje kiti mūsų tautiečiai 
turi progos pasireikšti.

Kažkodėl labai maža jaunų lietuvių 
Amerikos kontinente bando studijuoti 
žumalizmą ir veržtis į vietinę spaudą. 
Ten patekę, mūsų žurnalistai turėtų 
geresnes sąlygas pagarsinti ir lietu
viškus reikalus, kurie dabar retai di
džiojoje spaudoje būna iškeliami, ne
žiūrint, kad ir būtų verti dėmesio. Pa
vyzdžiui, lietuvių demonstracija Niu
jorke Amerikos didžiojoje spaudoje 
praėjo beveik nepastebėta. Nė vienas 
Čikagos laikraštis apie ją neberašė, 
kaip apie dienos įvykį.

(Nukelta į 5 psl.)

Ps.D.R.M.N.Pt
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© PAVERGTOJE TEVMEJE
MINI TĖVĄ EIMONĄ
“Komjaunimo Tiesa” 1965 m. nr. 

43 mini 12 metų Lietuvoje dirbusį 
kunigą vienuolį kapuciną P. Haimo 
— T. Etmoną. Ten, tarp kitko, tvir
tinama, kad 1. Tėvas Haimonas “įtei
kė nuncijaus Pačelio įduotus raštus 
popiežiui Pijui vienuoliktąjam” va
sarinėje jo rezidencijoje; 2. kad tas 
pats T. Haimonas, J. Kairio lydimas, 
lankęs Romoje visokius “škaplieroin- 
kus ir šventenybių vertelgas”. Rei
kia pastebėti, kad komunistiniai ra
šeivos užmiršo, kad nuncijus Pacelli 
jau 1929 m. grįžo į Romą, tuo tarpu 
T. Haimo tik tais metais atvažiavo į 
Lietuvą. T. Haimonas dar niekad sa
vo amžiuje Romoje nėra buvęs. Jo 
vardas, atrodo, Lietuvoje dar nėra 
užmirštas, todėl bolševikų naudoja
mas jam suniekinti. K. G.

MAŽINAMI AMERIKIEČIŲ 
LAIMĖJIMAI
Apie amerikiečių erdvėlaivių susi

tikimą orbitoje aplink žemės rutulį 
lietuvius informavo TASSo apžvalgi
ninkas A. Romanovas. Jis priminė, 
jog du sovietiniai “Vostokai” buvo 
susitikę jau 1962 m. rugpjūčio mėn. 
Nuotolis tarp abiejų sovietinių erd
vėlaivių, girdi, buvęs tik 5-6 km. 
Būdinga, kad Vakarų pasaulio erd
vių sekimo stotys yra kitokios nuo
monės — sovietinius “V ost okus” 
skyrė šimtai mylių. “Gemini VI” ir 
“Gemini VII” amerikiečių erdvėlai
viai, kaip liudija žemėn atvežtos nuo
traukos, suartėjimą matavo coliais, o 
A. Romanovas “Tiesoje” tvirtina: 
“Intervalas tarp Įgulą turinčių paly
dovų sudarė nuo dviejų iki * šimto 
metrų...”

AUKOS VIETNAMU!
Lietuvoje renkamos aukos š. Viet

namu!. Taikos gynimo komiteto pir
mininko Teofilio Tilvyčio prane
šimu spaudai, aukas telkia vadina
masis “taikos fondas”. Viena Vil
niaus Įmonė paaukojo virš 1.500 rb., 
o poetai, pr. metų vasarą išleidę po
ezijos almanachą “Manoji Lietuva”, 
fondui atidavė savo honorarus. Ha
nojaus Moterų Komitetui iš Vilniaus 
buvo išsiųsti du dideli siuntiniai mo
teriškų ir vaikiškų drabužių ir batų. 
Panašias žinias “Tiesoje” skelbia ir 
balerina G. Sabaliauskaitė, kuri yra 
tarybinių moterų komiteto narė: 
“... Dar negalutiniais duomenimis 
Tarybų Lietuvos moterys paaukojo 
kovojančiam Vietnamui apie 60.000 

^rublių ir išsiuntė daugiau kaip 60 
siuntinių. Siuntiniuose drabužėliai 
vaikams, žaislai, tvarstomoji medžia
ga, medikamentai ir kiti pirmos 
svarbos reikmenys...” Rašiniuose 
verkšlenama, kad prie Haipongo su
bombarduotoji elektros jėgainė bu
vo nekarinis taikinys^ nors kiekvie
nam yra aišku, jog elektra suka pra
monės mašinas, kurios gamina gink
lus. G. Sabaliauskaitė, baleto sceną 
pakeitusi politine, šoka propagandi
ni piruetą: “... Dvidešimtojo am
žiaus barbarai su JAV ženklais de
gina kaimus, daužo ligonines, mo
kyklas ...” šiai antiamerikietiškai 
propagandai buvo skirta ištisa prieš

Tautos Fondo atstovybės apyskaita
PAJAMOS

Kasos likutis 1965.1.1 $5.371,02
Nuošimčiai už 1965 m. 224,67
Aukos iš TF atstovybių:

1. J. Kaknevičiaus, kv. nr.576 4,00
2. Toronto TF skyriaus 1.525,70
3. Hamiltono 1.000,00
4. Delhi 308.61
5. Sudburio 350,00
6. Montreal !o 240,00
7. Edmontono 208,50
8. Londono 161.00
9. Vankuverio 149.00

10. Sault St. Marie 116,00
11. Windsoro 100.50
12. Wellando 126,00
13. Rodney 89,00
14. Otavos 86,50
15. St. Catharines 75,00
16. Winnipego 60,00
17. Calgary 60,00
18. Port Arthur 59,00
19. Lethbridge 54,25
20. Oakville 48,00

Pajamų iš viso $10.416,75 
IŠLAIDOS

1. švenčių sveik, sklb. 3 sąsk. $18,75
2. Nuoma už parapijos salę 50,00
3. Išsiųsta TF pirm. Balkūnui 3.000,00
4. Susisiek., pašto, rašt. išlaidos 75,00
5. Išsiųsta TF pirm. Balkūnui 7.000.00
6. “Paramos” patam., sm'ulk. išl. 17,35

Išlaidų iš viso $10.161,10 
Likutis 1965 m. gruodžio 31 d. 255,65

Balansas $10.416.75
Iš pateiktos TF metinės apyskaitos 

matosi, kad aukos pavergtos tėvynės 
vadavimo reikalams mažėja, bet rei
kia tikėtis, kad 1966 m. jos padidės, 
nes į VLIKą grįžo visos politinės lie
tuvių grupės, todėl VLIKas ir TF su
lauks naujų jėgų bei rėmėjų ir šiais 
metais galės pasiekti geresnių rezulta
tų. Ta proga TF atstovybė Kanadoje 
nuoširdžiai dėkoja visiems TF įgalio
tiniams ir KIS apylinkių valdyboms 
už pasiaukojimą renkant aukas TF-dui 
per 1965 m.; taip pat nuoš:rdžiai dė
koju aukotojams ir aukų rinkėjams, 
kurie lankė lietuvių namus, prašyda
mi aukos.

kalėdinė savaitė, nes gruodžio 20 d. 
sukako penkeri metai vadinamajam 
tautinio išsilaisvinimo frontui, kurio 
partizanai ir kelia visą chaosą Pietų 
Vietname.

LIAUDIES TEISĖJAI
1965 m. gruodžio 19 d. Lietuvoje 

buvo renkami rajoninių miestų liau
dies teisėjai. Spaudoje pateikti nuo
šimčiai primena įprastinę sovietinės 
sistemos rinkimų komediją: rinki
muose dalyvavo 99,83% rinkėjų, už 
kandidatus balsavo 99,85%, prieš — 
0,15. Išrinkta 115 liaudies teisėjų, jų 
tarpe 35 moterys. Iš 115 išrinktųjų 
net 107 yra kompartijos nariai ar 
kandidatai Į jos eiles.

“DAILĖS” GAMINIAI
Klaipėdos “Dailės” kombinatas 

ruošiasi pasiųsti į Leipcigo mugę 
gintaro, metalo, tekstilės gaminių. 
Gintaro skyrius šiemet pateikė 78 
naujus pavyzdžius suvenyrų, mozai
kų ir vėrinių. Dėmesio centre yra 
daiL A. Vertulienės suvenyras “Ado
mas ir Jieva”, daiL J. Vertulio mo
zaika “Trakai”. Dailiausiais ženkliu
kais pripažinti “Puntukas”, “Drus
kininkai”, “Verpstelė”, “Anykščiai” 
ir “Baublys”. Kombinato direktorius 
Feliksas Grigas pasakoja, kad “Dai
lės” gaminiai buvo išstatyti Japoni
joje, R. Vokietijoje, Danijoje, Len
kijoje ir kitose valstybėse. Leipcigo 
mugei ruošiamoji siunta bus 14.000 
rublių vertės.

KUR DINGO KALKĖS?
“Tiesa” paskelbė viešą Palangos 

gyventojų skundą: ‘Talangos gyven
tojams, kai reikia suremontuoti kam
barį, pavasarį pasidažyti medelius 
arba kieme akmenėlius, vargas su 
kalkėmis. Palangoje jų negalima 
gauti. Negi negalima ši klausimą iš
spręsti?” Prekybos ministerijos pra
moninių prekių viršininkas K. Per- 
kūmas teisinasi, jog Palangos mies
te nebuvo kalkėms laikyti paruoš
tos aikštelės. Palangos prekybos val
dybai duotas Įsakymas dėl kalkių 
tiekimo tartis su Klaipėdos statybi
nių medžiagų prekybos baze.

ZARASŲ MIŠKŲ ŪKIS
Darbo apsaugos komisijos pirmi

ninkas, kuriuo buvo išrinktas Anta
zavės girininkijos girininkas Kazys 
Aidietis, komisijos nariai — girinin
kas Rimas Grikevičius ir technikas 
Alvydas Pipiras dažnai lankosi miš
ko kirtimo vietose. Ilgą laiką miško 
kirtėjams trūkdavo geriamo van
dens. kol pagaliau komisijos nariai 
kiekvienam darbininkui parūpino 
termoso bonką. Seniau darbininkai i 
darbo vietą klampodavo pėsčiomis, 
ant pečių nešdamiesi sunkius moto
rinius pjūklus, o dabar jie jau nu
vežami. Už darbo saugumą pereina
mąja gairele apdovanoti Turniškių 
girininkijos miškakirčiai. Garbės 
raštai Įteikti šios girininkijos eigu
liui I. Tureikiui, pjovėjui I. Gaide
liui, Zarasų girininkijos vežikui G. 
šabajevui. Už neatsargius’ Įpročius 
papeikimą gavo pjovėjas A. Pužas ir 
Antazavės girininkijos miškakirtis 
A. Minkevičius. V. Kst.

Pranešu visiems TF Įgaliotiniams, 
kad dėl pablogėjusios sveikatos nuo 
š.m. sausio 1 d. esu atsistatydinęs iš 
TF atstovybės Kanadoje pirmininko 
pareigų. Visais reikalais prašau kreip
tis pas naują pirmininką Si. Banelį.

V.- Vaidotas,
TF atst. Kanadoje pirm.

NETEKUSIEMS TURTO 
LENKIJOJE

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad netekusie
ji turto Lenkijoje gali paduoti 
prašymus kompensacijai gauti 
iki 1966 m. gegužės 1 d. Anks
čiau ta pati ministerija buvo pa
skelbusi terminą — 1966 m. sau
sio 1 d. Daugeliui prašant, termi
nas buvo pratęstas, kad suintere
suotieji galėtų pasirūpinti atitin
kamais dokumentais. Neužilgo 
prasidės derybos tarp Kanados 
ir Lenkijos vyriausybių dėl kom
pensacijos už" Lenkijoj nusavintą 
turtą, priklausanti Kanados pi
liečiams. Prašymams blankai 
gaunami: Department of Exter
nal Affairs, Ottawa, Ont.

VETERANAI IR RABINAS
“Darbininkas” rašo: “Massa

chusetts veteranų postas nutarė 
duoti garbės ženklus vietos arki
vyskupui, vietos protestantų vys
kupui ir rabinui, buv. kariuome
nės kapelionui. Nebuvo lauktas 
dalykas, kad rabinas bus sponso- 
rius demonstracijai prieš vyriau
sybės politiką Vietname. Tas ne
lauktas dalykas turėjo nelauktų 
vaisių: postas atšaukė garbės 
ženklo davimą rabinui. Kardino
las Cushingas garbės ženklą pri
ėmė. o protestantu vyskupas atsi- 
'■'»kė. solidariduozadamas su rabi
nu. Tada ir kilo nauji protestai, 
kam ženklas buvo sulaikytas rabi
nui. Tarp protestą pasirašiusių 
vra ir kataliku kunigų narašų 
(vienas yra toks — Bryan Karve
lis, “Persimainymo” bažnyčios 
Manhattane).”

MALONIAI KVIEČIAME
Į ŽŪKLAUTOJŲ - MEDŽIOTOJŲ

ZUIKIU BALIU.
1966 metų sausio 22 dienų

Naujoje parapijos salėje
48 Dundurn St. N., Hamilton, Ont Pradžia 7 vai. vak

HAMILTON*
A.A. GENĖ SKRIPKUTĖ po sun

kios ligok mirė 1965 m. gruodžio 31 
d. Velionė mūsų kolonijoje gėrai pa
žįstama savo visuomenine veikla: bu
bo KLB Hamiltono apylinkės valdy
bos pirmininkė ir dalyvavo mūsų ko
lonijos kultūrinėje veikloje. Genės 
Skripkutės mirtis mūsų koloniją skau
džiai sukrėtė. Velionė paliko giliame 
nuliūdime senutę mamytę, seseris ir 
brolį. Sausio 5 d., trečiadienį, su visu 
;škilmingumu, dalyvaujant daugybei 
žmonių, buvo palaidota per Aušros 
Vartų bažnyčią lietuvių kapinėse Port 
Credit.

“MOKSLEIVIO BALSAS”, mokslei
vių ateitininkų kuopos laikraštėlio 
naujas numeris, bus platinamas šį sek
madienį po visų pamaldų prie bažny
čios. Kvočiame visus įsigyti šį laik
raštėlį ir laisva auka paremti moks
leivių ateitininkų pastangas ir jų dar
bą.

ATEITININKŲ BIBLIOTEKA po il
gesnės pertraukos sutvarkyta ir bus 
atidaryta kas sekmadienį, pradedant 
sausio 16 d., po 10 vai. pamaldų para
pijos salėje bibliotekos kambaryje. 
Norint:eji gauti knygų pasiskaityti 
kviečiami pasinaudoti. Bibliotekoje 
yra apie 400 knygų. Taip pat turį at
liekamų knygų bei žurnalų prašomi 
paaukoti šiai bibliotekai. Knygas iš
duos moksleivės ateitininkės: Nijolė 
Beniušytė, Raimunda Kaminskaitė, 
Danutė Latauskaitė ir Gabija Juozapa
vičiūtė.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS, rengia 
mas ateitininkų. įvyks sausio 23 d., 3 
v. p.p., Jaunimo Centre. Kviečiami vi
si mokyklinio ir priešmokyklinio am
žiaus vaikai. Visi stenkimės dalyvau-

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje 'TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI S5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠĖRUS mokamo 4!4 % divi
dendo iŠ pelno, už DEPOZITUS —- 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

PALYDĖJUS Į PRAEITĮ 1965 me- 
tus, valandėlei atsigrižkime atgal ir 
trumpai prisiminkime, kas svarbes
nio atsitiko tų meų laikotarpyje Či
kagoje.

Sausio 2 d. šv. Kazimiero kapinė
se buvo palaidoti tragiškai žuvę: 
“Margučio” žurnalo bei radijo pro- “Lituanicos” futbolininkai užėmė I-ją ruota ir išpuošta parapijos salė buvo 
gramos leidėja Lilija Vanagaitienė v;etą Čikagos ir apylinkių I-mos divi- pilna dalyvių. Geroje nuotaikoje, su 
ir to žurnalo redaktorius bei pranešė- zjjos pirmenybėse.
jas Algimantas Mackus. Po ju mirties, . .................................  . . .
išleidus viena numeri, “Margučio” . Gruodžio 4 d. įvyko pirmojo išeivi- 
žurnalas sustojo, tačiau radijo valam J0'e garsinio lietuvių fil-
dėlių transliacija tebetęsiama. | mo premjera.

Sausio 8-9 d. posėdžiavo VLIKo Taip atrodo kažkurių svarbesniųjų 
valdyba, ALTos centro valdyba, JAV 1965 m. Čikagos lietuvių įvykių sąra- 
L. Bendruomenės centro valdyba ir šas. žinoma, jis čia nėra pilnas, kadan- 
Lietuvos diplomatai, kurie čia pasie- gi ribota vieta laikraštyje neleidžia 
kė darnumo akordų. j jį išplėsti.

Sausio 29 d. Jaunimo Centre buvo • • •
pagerbtas arkivysk. Antonio Samore.j ČIKAGOS SPORTO MĖGĖJAI, ku-'. 
nepaprastų Bažnyčios reikalų vadovas į rie dar gyvena Europos kontinento! 
Vatikane, didelis lietuvių draugas. ‘ prisiminimais, gruodžio 21 d. turėjo 

Birželio 12-13 d. surengtos tragiškų- progą pamatyti Europos krepšinio at- 
jų birželio Įvykių ir Pabaltijo 25 m.; stovus — Prancūzijos rinktine. Ji čia _______ _ _ W . t _ J® _ _A.—— ■ * 

rungtyniavo su viena stipresniųjų čį-1 
kagos srities krepšinio komandų —; 
Jamaco Saints. Svečiai negalėjo atsi-i 
spirti prieš krepšinio tėvynės atsto- ^an^° *r gydo, ypač didelį rūpestingu- 
vus ir pralaimėjo 93:114. Amerikiečių m\ *r paro^®
komandoje žaidė ir du lietuviai —

okupacijos sukakties demonstracijos. 
Pirmąją dieną buvo programa prie 
Dariaus ir Girėno paminklo, o ant
rąją — koncertinė dalis su kun. B. 
Markaičio, SJ, “Vilniaus varpai” ir G. 
Verdi “Requiem”.

Lietuviai gausiai pasirodė pavergtų
jų tautų demonstracijose miesto cent
re liepos 17 d.

Dr. Kazys Drangelis, ALTos vice
pirmininkas, mirė rugpjūčio 24 d. Ne
toli Čikagos gyvenęs žymus lietuvių 
veikėjas, Lietuvos Laisvės Varpo su
manytojas adv. J. Bagdžiūnas-Borden 
mirė' rugsėjo 25 d. Kitas ankstesnės 
šeirių kartės veikėjas dr. Al. Račkus 

su šiuo pasauliu atsiskyrė spalio 9 d.
Prel. Mykolas Krupavičius, buvęs 

VLIKo pirmininkas, spalio 1 d. sulau
kė 80 m. amžiaus.

Dr. Steponas Biežis, senųjų ateivių 
darbuotojas, spalio 19 d. pagerbtas 
kaip vienas iš daugiau pasižymėjusių
jų svetur gimusių Čikagos gyventojų.

Spalio 16-17 d. lietuviai gražiai pa
sirodė tradic’nėje tautybių parodoje 
Navy Pier salėje.

Inž. Mikalojus Ivanauskas, pasižy
mėjęs originalia “liepsnos tapybos” 
technika, spalio 16 d. įteikė buvusiam 
JAV viceprezidentui Niksonui jo port-

ti su kaukėmis. Juo daugiau kaukių, 
juo pats balius bus įdomesnis. Gra
žiausios ir įdomiausios kaukės bus 
premijuojamos. Visos kaukės bus su
skirstytos į dvi grupes: mokyklinio 
*r priešmokyklinio amžiaus va kų. Ba
liaus metu bus pravesta įvairių žaidi
mų, šokių ir dainelių. Visi dalyvauki
me antrajame vaikų kaukių baliuje.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
Klubas “Giedraitis” gruodžio 18 d. 
pravedė medžioklę taurei laimėti. 
Daugiausia zuikių nušovė P. Brasas ir 
laimėjo geriausio medžiotojo vardą 
bei gražią taurę. Tą pačią dieną su
rengtas “kalakutų” šaudymo ir laimės 
ratas. Premijoms išleista 37 kalakutai 
ir gauta $206.29 pelno. Metinis klubo 
“zuikių” balius ruošiamas 1966 m. sau
sio 22 d. naujoje parapijos salėje 48 
Dundurn St. N. Klubas maloniai kvie
čia Hamiltono ir apylinkių tautiečius 
minėtą datą rezervuoti “zuikių” ba
liui. Pradžia 7 vai. vak. Valdyba

NAUJŲ METŲ sutikimas, ruoštas 
vietos KLB Hamiltono apylinkės val
dybos, įvyko erdvioje Jaunimo Centro 
salėje; dalyvavo arti 300 svečių; pra
ėjo labai gražioje ir pakilioje nuotai
koje. Be šio sutikimo, dar buvo daug 
privačių. J. P.

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

Spalio 23-24 d. Įvykusiame ALTos Kalėdų senelį dovanojo vaikučiams po 
suvažiavime iš pirmininko pareigu pa- sidabrinį pusdolerį. Programai pasi- 
sitraukė 25 metus jose išbuvęs “Drau- baigus mažieji buvo pavaišinti skanu- 
go” red. Leonardas 
pirmininku po poros 
džio 30 d.) išrinktas

Čikagos Lietuvių

šimutis, 
mėnesių 
Antanas
Futbolo

skambančiomis dainomis ir lietuvių 
■orkestro muzika buvo sutikti naujeji 
metai. Rengėjų — Windsoro Lietuvių 

I Bendruomenės valdybos vardu pasvei- 
• kino P. Januška. Užkandžius vaišėms 
paruošė D. Kraniauskienė ir B. Januš- 

! kienė, talkinamos niekuomet nepails
tančios M. Juškauskienės Labai reikš
mingas ir augštai vertintinas B. Saka
lausko vedamo orkestro dalyvavimas 
naujų metų sutikime neimant jokio 

’atlyginimo. K.

muose. Atsilygindamas už tai, aukoju

• Tongo salos karalienė Salo
tė. atvykusi i Auckland^ Naujo
joje Zelandijoje, iš lėktuvo buvo 
iškelta kilnojamu liftu. Ji yra 65 
m. amžiaus ir sveria virš 280 sva
ru. I Aucklanda karalienė atvyko 
pasitikrinti sveikatos.

Rochester, N.Y.
VASILIAUSKAI VINCAS IS ELE

NA yra žinomi Ročesteryje Lietuvių 
Bendruomenėje kaip aktyvūs jos na
riai. Atvykę iš Vokietijos vėliausiai, 

komandoje žaidė ir du lietuviai — E. mc^u, paruošdamas, asistuodamas sun- per trumpą laiką labai gražiai įs’kū- 
Modestas-Modestavičius ir Molis. Be- operacijai ir po jos gydydamas.
je, rungtynės vyko beveik tuščioje sa

rę ir remia savo aukomis lietuviškus 
bei religinius re:kalus. Vyriausias sū
nus Mečys ir duktė Jdana atvyko iš 
Vokiet jos su pirmomis emigracinė
mis bangomis į Kanadą ir apsigyveno 
Toronte. Jaunesnysis sūnus Edmun
das, buvęs Vasario 16 gimnazijos mo
kinys, atvykęs į Ameriką su tėvais 

KLK MOTERŲ CENTRO VALDY- tuoj griebėsi mokytis ir R.I.T. gavo 
į BOS atstovės — pirm. A. Sungailienė, chemijos bakalauro laipsni. Padirbė- 
j S. Aušrotienė ir B. Pabedinskienė ap- jęs pora metų, nuo pn rudens mokosi 
lankė Londono kat. moter s ir susipa
žino su skyriaus veikla.

KATALIKIŲ MOTERŲ adventinis 
susikaupimas praėjo kalėdinės nuo
taikos ženkle. Be klebono kun. B. Pa- 
cevičiaus, dar dalyvavo svečias iš To
ronto — kun. J. Staškevičius.

Tą patį dėkingumą jaučiu visiems 
Įėję: susirinko tik apie 50 žmonių, ku- mane lankiusiems ligoninėje bei na
rių trečdalis buvo lietuviai.

Sausio 2 d. Čikagos lietuvių futbo- bent savo skausmų dalį Viešpačiui, 
lo komanda pradėjo salės futbolo žai- prašydamas visiems Jo palaimos nau- 
dimus ir pasiekė pergalę prieš Hokoah jaisiais metais. Kun. V. Rudzinskas 
vienetą. Laimėjimas gana įspūdingas 
— 4:0. šiose pirmenybėse rungtynės 
truko 20 min., tad per tokį trumpą 
laiką įmušti 4 įvarčius yra neblogas 
atsiekimas.

Iš viso lietuviams reikės sužaisti 9 į 
rungtynes- Varžybos vyks kiekvieną: 
sekmadieni, išskyrus sausio 16 ir va-j 
sario 20 d., Chicago Avenue Armory 
patalpose.

JONAS ČEGYS, jr., aktyvus lietu
viškųjų organizacijų dalyvis, bežais
damas krepšinį sunkiai susižeidė ko
ją. sužalodamas jos sausgysles. Po sėk
mingos operacijos gydosi namuose. 
Linkime kuo greičiausiai pasveikti.

* D. E. pėje. dp.

• Karšta zuikiena
• Taurių įteikimas

• Įvairus bufetas
• Gera muzika

St. Catharines, Ont. '
KALĖDŲ EGLUTĖ. — 1965 m. ]

gruodžio 19 d. Tėvų pranciškonų pa- 5 
1 talpose buvo suruošta kalėdinė eglu
tė lietuvių mokyklos vaikams. Tai 
įvyko T. Barnabo Mikalausko dėka, to 
nenuilstančio jaunimo mylėtojo ir 
globėjo Niagaros pusiasalyje. Tėvai 
pranciškonai duoda nemokamai patal
pas, daug kartų pats Tėvas Barnabas 
mokytojavo. Šiuo metu mokyklos mo
kytoja yra Marija Gverzdienė, kuri 
jau per daugelį metų dirba lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje. Mokyklos 
vaikai parašė Kalėdų seneliui, kaip 
ir kiekvienais metais, gražius laiške
lius ir gavo dideles vertingas dova
nas. Be to, buvo pavaišinti ne tik vai
kai, bet ir tėvai. Visuomenė labai dė
kinga Tėvams pranciškonams, ypač T. 
Barnabui, tiek daug rūpesčio įdėju
siam ne tik į mokyklą ir jos išlaiky
mą, bet ir į visą Niagaros pusiasalio 
jaunimą. Nuoširdus ačiū ir vienuoly
no viršininkui už bendradarbiavimą. 
Mes čia jaučiamės kaip savoj tėvynėj, 
nesame stumdomi po svetimas pa
talpas.

Visi šeštadieninės mokyklos moki
nių tėvai linki T. pranciškonams daug 
sveikatos, ilgiausių metų.

1 Šeštadier^nės mokyklos mokytojai 
p. M. Gverzdienei vadovaujant, moki
niai pasirodė su labai gražia menine 
programa: eilėraščiai, šokiai, akorde
onas ir pianą muzika žavėjo visus. Pa
baigoje vaikų choras pagiedojo kalė
dinių giesmių, vargonais grojo para
pijos vargonininkė Nijolė Gverzdytė. 
Kalėdų seneliu buvo St. Catharines 
universiteto stud. Algimantas Gverz- 
dys. J. D.

WINDSOR, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖ mūsų mažie- 

s’em buvo surengta Bendruomenės 
apylinkės valdybos gruodžio 26 d. lie
tuvių parapijos salėje. Grupinę pro
gramą gražiai atliko mokyklinis jauni
namas. paruoštas V. Tautkevičienės. 
Puikiai deklamavo Rita Na kauskaitė 
ir Vida Giedriūnaitė; duetų padaina
vo Edvardas ir Laimutė Tautkevičiai; 
duetų akordeonais pagrojo Andrius ir 
Rita Čerška! ir akordeonu solo — Bi
rutė Januškaitė. Už visą gražiai atlik
tą programą Kalėdų senelis (J. Mi- 
kelskas) vaikučius apdovanojo maišais 
dovanų, parūpintų B-nės valdybos. 
“Lido” valyklos sav. V. Pundzius per

Nauju niynais.-o suaugusieji — kava ir už- 
(gruo- kandžiais.
Rudis. NAUJŲ METŲ sutikimas praėjo su 
Klubo geriausiu pasisekimu. Gražiai išdeko-

LONDON, ONT.
REIŠKIU NUOŠIRDŽIAUSIĄ PA- 

į DĖKĄ dr. A. Kaveckui, kuris nuo pra
džios mano ligos rūpestingai mane

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PLK. PETRAS KUTKA, gyvenęs 
Čikagoj, staiga mirė gruodžio 22 <L, 
palikdamas skausmo prislėgtą žmoną 
Janiną ir dukrelę Danutę.

MONIKA VERBIENĖ 1965 m. 
gruodžio 22 d. vakare atvyko iš Lie
tuvos pas savo vyrą Julių Verbą, gy
venantį Bridgeporto kolonijoj, Čika
goj. Lietuvoje iki šiol M. Verbienė 
gyveno Medekšių km. Raseinių ap

skrityje. Lietuvoje paliko trys vedę 
sūnūs. Jos atsikvietimu vyras rūpi
nosi lygiai 2 metus.

ALFREDAS KULYS, buvęs torom 
tietis, dabar gyvenąs Čikagoje, gavo 
magistro laipsnį — “Master of Arts 
in Library Science M.L. in S.S.” Ro
sary kolegijoj, River Forest, HL, ir 
dabartiniu metu yra John Marshall 
teisės m-klos teisinės bibliotekos ad
ministratorius ir kartu dėsto teisės 
bibliografiją. A. Kulys kilimu yra 
augštaitis, gimęs ir augęs Utenoj. Jis 
vedęs Reginą Mickevičiūtę ir augina 
dvi dukras — Margaritą ir Rūtą.

BALFAS 1965 m. gruodžio 15 d. 
pasiuntė Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoj 83.215. Tai specialaus k-to ir 
kum B. Suginto surinktos aukos.

Helena grigiškaitė, dr. s. ši- 
moliūnienės sesuo, kilusi iš Mažei
kių, pastaruoju metu dėsčiusi Kau
no universitete anglų kalbą, 1965 m. 
gruodžio 21 d. lėktuvu atskrido į Či
kagą. Apsigyveno pas seserį dr. S. Ši- 
moFūnienę, Monteno, III. E. Grigiš- 
kaitės atsikvietimu ir dokumentais 
rūpinosi Walter Rask-Rasčiauskas, 
Wide World Travel agentūros pirmi
ninkas.

KUN. JUOZAS SKRIPKUS, ilga
metis lietuvių seselių pranciškonių 
kapelionas Pitsburge, mirė pirmąją 
Kalėdų dieną 7 vai. vakare. Buvo gi
męs 1888 m. kovo 18 d. Atvyko Į 
Ameriką paprastu emigrantu. Savo 
dėdės kun. Kazimiero Skripkaus ir 
brolio padedamas, baigė kunigų se
minariją ir 1921 m. geužės 20 d. bu
vo Įšventintas kunigu. Vikaravo ke
liose lietuvių parapijose, o paskui 
buvo paskirtas lietuvių seselių pran
ciškonių kapelionu. Tose pareigose 
išbuvo iki mirties — apie 40 metų. 
Palaidotas gruodžio 29 d. iš vienuo
lyno koplyčios Šv. Kazimiero kapinė
se. Laidotuvių apeigas atliko vysk. 
Wright

NADAS RASTENIS, įžymus čio
nykštės senosios lietuvių kartos vi
suomenininkas ir kultūrininkas, ad
vokatas ir rašytojas, dabartiniu me
tu gyvenąs Baltimorėje, sausio 4 d. 
sulaukė 75-rių metų amžiaus sukak
ties. Sukaktuvininko yra ne tik pa
ties kurta, bet ir daug Įvairių lietu
vių autorių išversta anglų kalbon. 
Jo išverstą Baranausko “Anykščių ši
leli” išleido “Lietuvių Dienos” 1965 
m. Rankraštyje turi išvertęs anglų 
kalbon Donelaičio “Metus” ir eilę ki
tų kūrinių.

JUOZAS KREIVĖNAS, atsiliepda
mas Į “TŽ” 1965.XII.30 paskelbtą 
žinutę apie pokalbi savo bute su 
prof. J. Kubiliumi, Vilniaus universi
teto rektoriumi, pastebi, kad ten da
lyvavęs nežinomas žmogus “angelas 
sargas” buvęs senas ateivis, lietuviš
kos spaudos skaitytojas ir rėmėjas 
Antanas Martinionis. Jis, J. Kreivė
no paurašytas, atvežęs prof. Kubilių 
iš viešbučio ir pabuvęs keliolika mi
nučių išėjo.

Brazilija
SUNKIAI SUSIRGO lietuvių išei

vių didysis , poetas Venancijus Ali- 
šas — prelatas Aleksandras Armi-

Sault S, Marie, Ont.
VALDYBOS RINKIMAI. — Atliku

si dvejų metų terminą apylinkės val
dyba š m. sausio 2 d. iš pareigų atsi
statydino. Šiuo laiku laukiama revi
zijos komisijos knygų bei iždo patik
rinimo. Naujos valdybos rinkimai yra 
numatyti sausio 16 d. Rinkimuose vi
si kviečiami dalyvauti, nes pakartoti
nių rinkimų buvusioji valdyba ne
šauks. Taigi, laukime pakvietimų ir 
nesustabdykime šios, nors ir mažos, 
bet energingos kolonijos veikimo.

toliau Čikagos Lojolos nuiversitete, 
siekdamas aukštesnių laipsnių. Gyven
damas Ročesteryje dalyvavo įvairiose 
lietuviškose oragnizacijose. Studentau
damas visą laiką buvo studentų būre
lio pirmin:nku ir sėktningai pravedė 
himalui “Lituanus” remti vajų Ame
rikoje ir Kanadoje. Jauniausias sūnus 
Vytautas, baigęs parapijine šv. Jur
gio mokykla pirmuoju, mokosi Kenne- 
bunkporte Tėvų pranciškonų gimna
zijoje. Ročesteryje j:s buvo ateitinin
ku jaunučiu ir vėliau moksleivių pir- 
m’ninku, dalyvavo tautinių Šokių gru-

nas, Maua parap. klebonas. Ligonį iš
tiko antras širdies priepuolis ir jis 
bent šiuo metu negali priimti lan
kytojų, net artimiausiųjų draugų. 
Paguldytas Maua Sta Casa ligoninė
je, kur jo sveikatos ir širdies stovį 
seka šios ligoninės geriausieji spe
cialistai. S. Paulo lietuviai, ypatin
gai senesnieji ateiviai, didžiai susi
rūpinę seka jo ligos eigą ir jei galė
tų, kiekvienas atiduotų jam savo 
sveikos širdies dalį, kad tik jis pa
sveiktų. H. M.

Vokietija
įNŽ. BERNARDAS ŠIKŠNIUS 

pradėjo dirbti automobilių fabrike 
Miunchene.

KUN. VACLOVAS ŠARKA su Jo- 
nu Valaičiu ir vienu urugvajiečiu ka
pucinu dalyvavo Lenkijos valstybės 
Įkūrimo minėjimo iškilmėse, kurias 
surengė Hamburgo lenkai. Kun. V. 
Šarka pasakė lenkams kalbą ir pa
sveikino Hamburgo lietuvių vardu. 
Savo kalboj priminė, kad lietuviai, 
nors ir paskutinieji Europoj priėmė 
krikštą, tačiau jau anksčiau turėjo 
labai didelę ir galingą valstybę, kuri 
savo Įstatymais buvo garantavusi vi
siems savo gyventojams religines ir 
tautines laisves. Pabrėžė, kad kaip 
lietuviams, taip ir lenkams, Vytau
to laikai ir Jogailaičių viešpatavimo 
laikotarpis buvo labai gražus, didin
gas ir garbingas.

KARIUOMENĖS ŠVENTEI PAMI
NĖTI Hamburge i šv. Teresės para
pijos salę susirinko nemažas skaičius 
lietuvių ir keletas svetimtaučių pasi
klausyti sol. J. Liustikaitės dainų ir 
A. Gedvilos deklamacijų. Mjr. J. 
Černius tarė žodi kaip savanoris - kū
rėjas. Buvo pagerbti mirusieji ir žu
vusieji kariai. Pamaldas su šventiniu 
pamokslu atlaikė iš Osnabruecko 
kun. P. Girčius.

Argentina
BALTIJOS TAUTŲ KOMITETAS, 

veikiąs prie Baltijos Tautų delegatū- 
ros, perrinktas 1966 m. Pirmininku 
išrinktas latvis Visvaldis Guts, vice 
pirmininku estas Evald Talvari ir 
sekr. lietuvis K. Runimas. Po rinki
mų Įvykusiame pasitarime nutarta 
Baltijos valstybių nepriklausomybės 
švenčių minėjimų metu bendromis 
jėeomis palaikyti ir stiprinti Baltijos 
valstybių vadavimo minti ir kelti ko
vos dvasią.

Italija
ŠV. TĖVAS PAULIUS VI pagerbė 

4 Lietuvos kunigus, dalyvavusius vi
suotinėje santaryboje suteikdamas 
monsinjorų titulus Vilniaus arkivys
kupijos valdytojui kan. Č. Krivai
čiui, Kaišiadorių ir Panevėžio vys
kupijų valdytojui kan. P. Bakšiui, 
buv. Kauno arkivyskupijos valdyto
jui kan. J. Stankevičiui ir Telšių 
vyskupijos kancleriui Broniui Ba
rauskui.

Prancūzija
JANINA MAČIUKAITĖ-MATORE 

staiga mirė 1965 m. rugsėjo mėn. 17 
d. Rocquerbrunne — Cap Martin 
(Alpes Mar.), kur buvo ir palaidota. 
Gimė 1913. IV. 23 Dauj oriuose, prie 
Radviliškio, Lietuvoje. Baigė Vil
niaus lietuvių gimnaziją. Kaune Įsi
gijo vaikų darželių mokytojos diplo
mą. Mokytojavo Pagėgiuose, Klaipė
doje, Kaune, 1937 m., gavusi stipen
diją, studijavo Briuselyje vaikų psi
chologiją. Prasidėjus II pasauliniam 
karui, studijas nutraukė ir grįžo Lie
tuvon. 1941 m. ištekėjo už G. Matu
re — Vilniaus universiteto prancūzų
k. lektoriaus. Nuo 1943 m. su vyru 
gyveno Paryžiuje. Augino dukrą Jo
lantą ir sūnų Danielių. A. a. Mačiu- 
kaitė Matore ilgus metus buvo ak
tyvi Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos narė. Taip pat 
veikė Pasaulinio Motinų Sąjūdžio 
(M.M.M.) lietuvių moterų komitete.

MARIJAI SARKAUSKAITEI 100 
METŲ. — Strasburg© senelių na
muose buvo įspūdinga šventė: mūsų 
tautietė M. Sarkauskaitė minėjo savo 
100 metų sukatį. Miesto burmistras 
P. Pfimlin, buv. Prancūzijos minis- 
teris pirm., negalėdamas dalyvauti 
sukaktyje, atsiuntė jai pasveikinimą, 
arkivysk. Weber atlaikė iškilmingas 
pamaldas, šventėje taip pat dalyva* 
vo mons. Douvier — Vargdienių se
selių kongregacijos dvasinis patarė
jas, Kun. J. Bastian — vietinės pa
rapijos klebonas, V. -Račiūtė • Scha
effer — apylinkės lietuviu pirminin
kė su vyru ir kt. Kun. J. Petrošius 
pasveikino sukaktuvininkę Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės vardu. 
Vietinė spauda gražiai aprašė M. 
Sarkauskaitės neeiline sukakti. Ji gi
mė 1865.Vn.l Virbalyje darbininkų 
tėvų šeimoje. Sovietams užimant Lie
tuva, pasitraukė į Vokietiją. Nuo 
1650 m. gyvena Strasburge. M. Sar
kauskaitė yra dar palyginus judri Ir 
geros sveikatos. Mato gerai: be sa
vo maldaknygės neina į koplyčią pa
maldoms.

U. DUMARKAITĖ -DANFELD su 
savo vyru atvyko iš Lenkijos apsigy
venti nas savo tėvus, Guebwiller.

E. GALVANAUSKAS, buv. Lietu
vos min. pirm., po II-ro pasaulinio 
karo gyveno 16 metų Madagaskare. 
1963 m. rugsėjo mėn. atvyko i Pran- 
crrija. Dabar gyvena pas savo gimi
nes Aiv-’es-Bains. Jį aplankė kun. J. 
Petrošins. E. Galvanauskas jam pa- 
nasakoįo savo atsiminimus iš nlač-os 
darbo veiklos Lietuvoje bei užsieny
je h* mielai juos sutiko (kalbėti 
magnetofono juostoje.



Nr. 2 (833)ALB. BARANAUSKASNAUJA KNYGA AUSTRALIJOJE
1965 m. pabaigoje Australijos 

lietuvių knygų lentyna papildy
ta nauja ‘knyga — tai Benedikto 
Zabielos romanas “Klaida” (232 

. puslapiai. Astpaudė “Minties” 
spaustuvė Sydnėjuje. Autoriaus 
leidinys. Iliustracijos — V. Ka
bailienės-Mikailaitės).

“Klaidoje” vaizduojamas vie
nos merginos, dvaro tarnaitės, li
kimas ir jos flirtas su būsimu ag
ronomu neprikl. Lietuvoje. Len
kiška dvaro aplinka, slaviškas ap
sileidimas ir šlėktos nusigyveni- 
mas. Paskui — dvaro sumoderni- 
nimas, perėjus į amerikiečio lie
tuvio rankas. Neteisėtoje mote
rystėje gimusio vaiko gyvenimo 
kelias ir jo klaidingas įsūnijimas 
su iš to išplaukiančioin išdavom. 

. Tai bendrais bruožais “Klaidos” 
turinys.

“Klaida” yra pirmasis B. Za
bielos kūrinys šioje srityje ir, 
kaipo toks, turi ir silpnesnių vie
tų, kurių išmetimas ar tinkamas 
pataisymas Būtų kūrinį sustipri
nęs.

Ypač nedovanotinai į akis krin
ta korektūros klaidos, kurios mir- 

- gete mirga per visus puslapius. 
Pvz. ‘ssusikišęs’, “gyveenti”, 
“matyko”, “vaikaai” ir visa eilė 
kitų. Tai netvarkingo linotipo ar
ba linotipininko padarytos klai
dos. Spaustuvė, kuri pasiryžusi 
leisti knygas, turi rūpintis ne tik 
pinigo paėmimu, bet taip pat ir 
tuo, kad lietuviška kalba nebūtų 
panaši į estišką ar kitą kurią 
kalbą. Spausdinimas ir apipavi
dalinimas atliktas švariai ir gerai.

“Klaidos” pati pradžia yra nuo
bodoka ir neintriguojanti. Stilius 
—- vietomis nesklandus) sakinių 
konstrukcija nenušlifuota. Dialo
gai ištęsti ir kaikur gana monoto
niški. Pvz. sakinys: “šunes nebe
bėgiojo aplink uostydami, bet 
gulėjo sugulę netoli jų kojų ir 
kaikurie garsiai knarkė”, Kam 
tas “gulėjo sugulę”? Tai lygiai 
kaip sviestas sviestuotas. Ar šu
nes garsiai knarkia? Čia irgi lyg 
naujas išradimas. Kitoje vietoje: 
“Motina ruošėsi keltis ir pabudu
si patyliukais šnabždėjo...” 
Jeigu ruošėsi keltis, tai reiškia, 
kad buvo pabudusi. Miegodama 
negi ruošis kaltis! Arba vėl: 
“Skambėjo peiliai ir šakutės, gir
dėjosi valgančių čiaupsėjimas, i Chicago, Ill., USA. * 
kur vienas kitas posakis dažnai 
nuskambėjo juokais.” Tame pa
čiame sakinyje skambėjo peiliai 
ir skambėjo" juokas. Tai vėl, ta
rytum, skambalas skambalioja. 
“Kur vienas kitas posakis.” Kam 
gi tas “kur?” šioje vietoje jis tik 
gadina vaizdą ir sakinio sklandu
mą. Panašių dalykų galėtume 
pririnkti gana daug, bet, manau, 
pavyzdžiams nurodyti užteks.

Tačiau netikslu būtų rankioti 
tik nevykusius sakinius, stiliaus

nas: “žmonės žiūrėdavo į juos ne 
dėlto, kad jie buvo vaikai, bet 
kad jų buvo daug.” Arba neblo
gas kad ir šis vaizdelis: “Niekas 
neatsimena, kada dvaras buvo 
statytas. Jo akmeniniai pastatai 
buvo milžiniški, taip pat akme
nys, iš kurių jie buvo pastatyti. 
Iš šiaurės pusės jie taip buvo ap
samanoję, kad pačių akmenų 
veik nesimatė. Iš pietų pusės jie 
buvo pilki ir kalkės, kuriomis jie 
buvo sumūryti, daugelyje vietų 
išstrupėję. Plyšiuose, aukštėliau 
nuo žemės, paukščiai krovėsi liz
dus, žiemodavo šikšnosparniai, 
gaudė viena kitą nutukusios žiur
kės. Seni pastatų šiaudiniai sto
gai buvo sulopyti ir tas darė juos 
panašus į elgetos švarką.” šitas 
seno dvaro vaizdelis būtų visai 
neblogas, jei kalbėdamas apie 
pietų ir šiaurės pusę, ištrupėju
sias sienas ir t;t., nebūtų kalbė
jęs apie visą dvarą, o apie atski
rus dvaro pastatus. Pvz. dvaro 
magazino ar tvartų, bet ne viso- 
dvaro. Visas dvaras negali būti 
apsamanojęs, ištrupėjęs ir pan. 
Tai tinka tik paskiriems pasta
tams.

Pagaliau tenka pažymėti, kad 
autorius turi sugebėjimą rašyti 
ir piešti lietuviško kaimo vaizde
lius. Reikia tik daug darbo ir 
kantrybės, o tada iš po autoriaus 
plunksnos gali pakilti lietuviškas 
vieversėlis. Mano manymu, auto
rius geriau būtų savo plunksną 
pirma išgalandęs į trumpus apsa
kymėlius, o po to griebęsis roma
no. .

V. Kabailienės-Mikailaitės su
kurtos iliustracijos dvelkia lietu
viška dvasia ir pagauna romano 
vedamąja mintį. Pirkelės langas 
knygos viršelyje, be jokio įvado, 
pasako anie ką romane bus kal
bama, kokia vedamoji mintis.

Bronius Zumeris

Į

grubumus ir važmėti vien tik 
gruodu. Autorius duoda ir gražių,

Iš krūmokŠniuoto duburio
Iškopia nesiskutęs bomas, švelniai dainuodamas apie Sofiją.

Neris Karosaitė - Ankudavičienė, 
baigusi Toronto universitetą, 
mokslą tęsė Queen’s universitete, 
gilindamasi klinikinėje psicholo
gijoje. Abiejuose universitetuo
se pasižymėjo moksle ir gavo 
įvairias premijas bei stipendijas. 
Queen’s universitete tyrė žmo
gaus amžiaus įtaką klausai ir at
minčiai. Dalis tyrinėjimų buvo 
paskelbta Amerikos psichologų 
suvažiavime, Los Angeles, ir ap
rašyta britų psichologijos žurna
le. Pilnas darbas bus paskelbtas 
šiais metais įvykstančioje pasau
lio gerontologų suvažiavime Vie
noje, Austrijoje. Dabar N. Anku
davičienė profesoriauja Trent 
universitete, Peterborough, su 
“Assistant Professor” titulu ir 
dėsto klinikinę psichologiją bei 
ruošia studiją iš jaunimo krimi
nologijos srities, su kuria jai ar
timai teko susipažinti dirbant 
mergaičių pataisos mokykloje.

60632, USA, ir pas knygų platintojus.
Julius Gaidelis, SONATA E-MIN.

Violin & Piano. Išleido Izidorius Va- 
syliūnas, 27 Dimick St., Somerville, 

j Massachusetts 02143, USA.
j' Pasaulio Lietuvis 1965 m. hr. 19. In
formacinis biuletenis. Leidžia PLB

; valdyba. Pren. metams $2, numeris 
: 30 et. Red. St. Barzdukas.

Technikos žodis 1965 nr. 5. Leidžia 
: Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Čikagos skyriaus tech
nikinės spaudos sekcija.

Lietuviai Amerikos Vakaruose 1965

Atsiųsta paminėti
VYTAUTAS ENDZIULAITIS. Vei

kėjas, kovotojas, politikas. Red. P. 
Maldeikis. Leidėjai: M. Gylienė, S. 
Treigienė ir J. Maldeik:enė. Spausdi
no 1965 m. M. Morkūno spaustuvė,

Gabija. 1965 m. nr. 3-4. Leidžia LSS
Skaučių Seserijos Vadija. Adr. 1934 
So. 48 Court, Cicero 50, Ill., USA.

Krivūlė. 1965 m. nr. 4. Lietuvių
skautų biuletenis. Red. v .s. A. Saulai- nr- Leidžia A. Skirius. Red. redak- 
tis. Adr. 5757 So. Campbell St., Chi-į cinis kolektyvas. Pren. metams S3, 
cago, III. 60629, USA. į Adr- 4366 Sunset Blvd., Los Angeles,

Vanda Frankienė, VAIDINIMAI Cali£- 90°29> USA.
MAŽIEMS IR DIDELIEMS. JAV LB Lietuvių Dienos 1965 m. gruodžio 
Kultūros Fondo leidinys nr. 16. 1965 mėn. Leidžia A. F. Skirius, vyr. red. 
m. 214 psl. Iliustravo Nijolė Banienė. Bern. Brazdžionis. Adr. 4364 Sunset 
Kaina $2. Gaunama: pas J. Bertašių, ■ Blvd., Hollywood, California 90029, 
5348 S. Talman Ave., Chicago, Illinois ■ USA. Metinė prenumerata $6.

JAUNOSIOS KARTOS MINTYS R. VAŠTOKAS

Kūrybiškas kultūros keitimas
IV.

Sustokime dar kartą prie lietu
vybės išlaikymo sąvokos, kiek ji-

i bė Vytauto laikais, lietuvių kal
bos senumas, partizanų kovos ir 
pan. daugeliui čia augančio jauni-1 ¥ 
mo neatrodo svarbesni kaip kiti naį pritaikoma jaunimui. Padėtis 
viešoje mokykloje išmokstami is- t>uvo daug aiškesnė prieš kelioli- 
toruos faktai. ka metu, kada politiniams pabė-

Lietuvoje kalba buvo išmoksta- geliams gyvenamasis kraštas buvo 
ma ne todėl, kad ji graži, ar sena, - - ...................................
ar skambi, bet todėl, kad ji buvo 
naudinga ryšių priemonė. Kodėl 
Lietuvos bajorai kalbėjosi lenkiš
kai, žinodami, kad lietuvių kalba 
yra ir graži, ir sena, ir skambi? 
Ar ne todėl, kad jie turėjo klasės 
akstiną?

Tas pats ir su mūsų jaunimu. 
Jam pagrindiniu akstinu lietuviš
kai balbėti tėra tėvų skatinimai ir 
visuomenės troškimai. O nei tė
vai, nei visuomenė neturi pasto
vių sankcijų ir ištvermės savo 
troškimams įgyvendinti.

Čia nėra teigiama, jeigu lietu
vybė nėra naudinga, reikia jos at
sisakyti, bet iškeliama galimybė, 
kad naudingumo mastas gal galė
tų būti raktu, kuris atvertų duris 
į kūrybišką kultūros keitimą.

Yra tikslus teigimas, kad pilnu
tinei tautinei ištikimybei reika
lingi didvyriai, bet jis nepasako, 
kaip šiuos asmenis brandinti. Be 
to, šitokių apsisprendusių didvy
rių proporcija visada maža, todėl 
kyla pavojus, kad apsiribojant 
tautinių formų išlaikymu, savos 
kultūros tęstinumas bus sutelkia
mas tautinės grupės mažumoje. 
Kaip pražūtinga pilnutiniam tęs
tinumui nesuderinimas kultūros 
keitimosi realybės su visuomenės 
troškimais, taip pavojinga sutelk- ugdymas jaunimo tarpe pilnai at- 
ti visą kultūrinį lobi į kelias, kad si žvelgtų į praeitį ir į dabartį; pir- 
ir didvyriu rankas. Pastaruoju at- ma. atvirai pripažintų kultūros 

• veju kultūra tampa muzėjinė, ke- ■ keitimąsi kaip faktą, realiai susi- 
Žvelgdami į ribojimąsi vien liu atsidavusių globotojų prižiū- • pažintu su esama padėtimi; tre- 

’ v‘ čia. iieškotų personalo, kuris tin
kamiausiai kūrybinį darba atlik
tu: ketvirta, iieškotų priemonių ir 
vietos, kur šis darbas našiausiai 
vyktų.

Pažvelkime i šiuos keturis 
punktus paeiliui. Kultūros keiti
mosi faktas iau užtektinai palies
tas. Tenka tik pabrėžti, kad kultū
ros pasisavinimas ir perdavimas 
vra natūralus reiškinys, kuris ffa- 
li būti bendruomenės, pagal ios 
norus, paveikiamas. Svarbu atsi- 
minti

(Tęsinys iš pr. nr.)
III.

Kultūros keitimosi eiga, ar tai 
būtų visiškas keitimasis, ar išlai
kymas, ar kūrimas naujų formų, 
— priklauso ne nuo visuomenės 
troškimų, bet nuo kiekvieno iš jos 
narių apsisprendimo dėl pirmos, 
antros ar trečios iš šių galimybių. 
Sustokime plačiau prie šių trijų 
kultūros keitimosi apibūdinimų.

Apie visišką pasidavimą kultū
ros keitimosi eigai užtenka tiek 
pasakyti, kad dauguma visuome
nės narių šios galimybės prisiimti 
nenori. Ryškinti kodėl lietuvių 
dauguma nepasirinko šio kelio, 
nėra šio rašinio paskirtis. Svarbu 
tik pridurti, kad jaunosios kartos 
pasirinkimas vienokio ar kitokio 
kultūros keitimosi kelio priklau
so nuo bendruomenės pajėgumo 
savo troškimus paversti darbais

kultūros išlaikymo keliu, randa-'rimą bei saugojama, bet plačio
ms. kad šis kultūros procesas,' stos visuomenės nebegyvenama, 
nors ir skambiai apibrėžtas, kul-' Kūrybiškas keitimas kaip tik ir 
tūros tęstinumo bendruomenės turėtų jieškoti. kaip lietuviškas 
daugumoje neužtikrina, ypač kai kultūros formas padaryti jauni- 
ateivių mažuma pasklinda techni- ’mn naudinpas ir ių perdavimą 

' nės civilizacijos platybėse. Jau patrauklų. Lietuviškos kultūros 
vien jaunimo dažnai keliamas formos savaime persiduotų, jeigu 
klausimas apie lietuviškų formų jaunuolis iš visuomenės susilauk- 
nauda šiame krašte ir nervingas tu pilnutinio susidomėjimo, prita- 
atsakymo jieškojimas vyresniųjų ri**m ;r s»lygų, kuriose galėtų 
tarpe aiškiai rodo, kad atsakymo s»vo kūrybines iėsas išbandyti, 
nėra vien lietuviškos išeivijos dirbdamas lietuviu ir plačioje Ka- 
kullūros rėmuose. Lietuviu galy- i nados bendruomenau.

ka metų, kada politiniams pabė-

tik laikinė "pastogė” pakeliui i 
Lietuvą, čia gimusiam jaunimui 
dviprasmė politinės išeivijos 
reikšmė nebėra tokia ryški. Lais
vinti Lietuvą ir išlaikyti lietuvybę 
jam kitaip skamba. Sunku išlai
kyti kultūrą, kurios jis gal tik 
saujelę tėra gavęs, ir laisvinti 
kraštą, apie kuri jis tik pasakoji
me girdėjęs.

Pilnutinis kultūros formų per
davimas tiems, kurie gimsta nau
jo krašto ribose, vargu Įmanomas: 
pirma, daugelis atsivežtų kultūros 
formų praranda savo būtinumą; 
antra, žemdirbių ir industrinės 
kultūros ideologinės sistemos ne
siderina prielaidos; trečia, dauge
lis kultūros perdavimo priemonių 
gauna ne patrauklumo, bet prie
vartos atspalvį. Pilnutinis kultū
ros formų perdavimas Įmanomas 
tik pilnutiniame grupės užsidary
me.

Taigi, jeigu nekontroliuojamas 
kultūros keitimasis nėra priimti
nas ir jeigu apsiribojimas išlaiky
mu turimų formų neturi savyje 
pilno akstino nei užtikrintos atei
ties, lieka pažvelgti Į trečią kultū
ros keitimosi būdą, būtent — kū
rybišką kultūros ugdymą jauno
joje kartoje.

šitoks kūrybiškas lietuvybės

Paskutiniai karščiai

Sąjunga, kuri primijuotinu laiko minė-

Padūksta ilgaplaukis glėbiavimas.
Tačiau paskui kaitra per radiją traškėdama pasrūva,
Ir užgula Merideno kalną mėlynas negalavimas.
Vilioja akį filosofija ir Hėgelis.
Kemšasi apsnūdusi minia į septintą autobusą,
Dvokiantį kitų šešių guminiais nuodėguliais.
Teherane, Isfane ar Kabule šitokią dienelę neatsigintum musių.
Bet, va, rudas žvėris vėl šoka į šnarantį lapų sūkurį;
Beregint atvėsta kakta, ir stojasi prieš akis filosofija
Su septynioliktojo amžiaus angių metafizikais poetais.

Dumais atsiduodęs
Dūmais atsiduodąs vėjas lekia per šlapias rugienas;
Kamine groja ruduo, bet meilė kaip pavasaris.
Ant juodo arklio su gūnele joja raitelis nuliūdęs, vienų vienas — 
Joja per durpyną tiesiog į žaižaruojančius vakarus.
Sušlamėjo ir pakvipo jos drabužiai pritemusioj virtuvėje, 
“Aš žinau, aš žinau,” ištarė tyliai, truputį sušvepluodama. 
Ne, tai tik vėjas palėpėje taip keistai sudūzgė, 
Tai tik obuoliai kvepia iš pečiaus, medumi prakaituodami.

/ -

Rašinių konkursas apie komunizmą
Amerikos Lietuvių Konservato

rių Klubas skelbia rašinio kon
kursą tema: “Coexistence With 
Communism Is Death of Free
dom” — “Kol komunizmas gy
vas. laisvei gresia mirtinis pavo
jus”.

^Taisyklės
1. Rašinio konkurse gali daly

vauti lietuvių kilmės asmenys, gi
mę neanksčiau kaip 1941 m. sau
sio mėn. 1 d.

2. Rašinys gali būti rašomas 
lietuvių arba anglų kalbomis ir 
turi būti netrumpesnis kaip 500 
ir neilgesnis kaip 1000 žodžių.

3. Rašinys, pasirašytas tikra 
pavarde arba slapyvarde, turi bū
ti prisiųstas Amerikos Lietuvių 
Konservatorių Klubui, 2130 Il
luminating- Building, 55 Public 
Square, Cleveland, Ohio 44113 
nevėliau 1966 m. kovo 31 d. Jei 
rašinys pasirašytas slapyvarde, 
tikroji pavardė turi būti užrašyta 
ant atskiro lapelio, lapelis įdėtas 
į atskirą voką ir užklijuotas.

4. Konkurso rašiniai tampa 
Amerikos Lietuvių Konservato
rių Klubo nuosavybe ir autoriams 
'ie negražinami.

5. Konkurso komisiją - sudaro 
Amerikos Lietuvių Konservato
rių Klubo valdyba; ji išrenka ge
riausią rašinį, kuriam yra pa
skirta $100 premija. Antrojo pa
gal gerumą rašinio premija — 
$50. Konkurso komisijos sprendi-

mai yra galutiniai ir neapeliuoja
mi. ♦ ♦ * • 

Rekomenduotina literatūra: J. Ed
gar Hoover, “The Masters of Deceit”. 
Brief on communism: marxism-lenin
ism. Its Aims, Purposes, Objectives 
and Practices. Published by the Ajner- 
ican Bar Association. 1951.

Conditions in the Baltic States and 
in other countries of Eastern Europe. 
Hearings before the Committee on 
Foreign Affairs. Eighty-Ninth Con* 
gress, First Session, May 17 & 18, 
1965. United States Government Print
ing Office: 1965.

Communist Takeover and Occupa
tion of Lithuania. Special Report No. 
14 of the Select Committee on Com
munist Aggression. United States 
Government Printing Office: 1955.

The Technique of Soviet Propagan
da. Printed for the use of the Com
mittee on the Judiciary. United States 
Government Printing Office: 1960.

Communist Target — Youth. Com
munist Infiltration and Agitation Tac
tics. Released July 1960. Published 
by the House Committee on Un- 
American Activities. U.S. Government 
Printing Office. Washington, D.C.: 
1961.

Lietuva tironų pančiuose. Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos leidinys.

Brošiūros, išleistos U.S. Govern- j Maceina. * 
ment Printing Office, gaunamos už 
nominalią kainą kreipiantis į šią įs
taigą.

S DAIL JONAS SUBAČIUS baigia 
-i atnaujinti šv. Mykolo bažnyčios vidų 
IBayonnėje, N.J., Parapijai vadovauja 

kleb. kun. J. Starkus.
RAŠYT. L DOVYDĖNUI sausio 1 d. 

suėjo 60 m. amžiaus. Jis gimęs 1906 m. 
sausio 1 d. Trumpiškiuose, Rokiškio 
apskr. Jo sukakties proga pacituojame 
pastraipą iš rašyt, kūrinio “Naktys Ka
zliškiuose”.

“Užmesk dar kokį šakalį ant židinio 
tegu ir tavo šuva dar kartą susirango 
pečiaus šilumoje — dar paseksiu pa
saką apie aną šienapjūtę, kurios dal- 
gių plakimas, šieno kvapas dažnai ma- 

<' ne atlanko tarp miesto gaudesio 
S triukšmingo, stotyje traukinio lau- 

kiant, svečioj šalyje, tarp svečių daik-

** tų ir veidų.
S Kartais sėdint prieblandoje ir vie- 

nam, regiu Grigo ratus, apvirtusius
S viršum Karališkių pievos, ir matau 

per plačią pievą be kepurės žengiantį 
dideliais žingsniais dėdę Augustą... 
jis pradeda brydę — liniją tarp savos 
ir Janulionio pievos”... Pr. Al. >

PREL. IGN. ALBAVIČIUS, Cicero 
l et. parapijos klebonas, Kalėdų pro
ga, padovanojo seselių kazimieriečių 
vadovaujamai Marijos Augštesn. Mo
kyklai ir jos jaunajai kartai iš inž. 
M. Ivanausko Lietuvos architektūros 
rinkinio Pažaislio bažnyčios ir vie
nuolyno 80 reprodukcijų (skaidrių), 
kurias galima rodyti projekciniu apa
ratu. Šį rinkinį sudaro bažnyčios bei 
vienuolyno lauko ir vidaus architektū
ra, bažnyčios paveikslai tapyti freskos 
būdu, gipsatūrų puošmenos ir Pažais
lio apylinkės gamtovaizdžiai.

“ATEITIS”, i
paminėti 1966 — Jaunimo Metus, I 
skelbia konkursą, kuriame kviečiami ■ 
dalyvauti visi jaunieji rašytojai ir po- j 
etai. Konkursui skiriama $600 premi- 
ju už poemą (ar poemų ciklą) ar apy-' na^skas^A? GuIJtis'-G^eriri’u^“ J^t. 
saką. Atskiros premijos skiriamos kū-1 
rėjams iki 18 metų amžiaus ir 18-30 į

dės”. Sovietinis žurnalas “Znamia” li
teratūrinę Lenino premiją siūlo su
teikti Mykolui Sluckiųi už jo romaną 
“Laiptai į dangų”.

ALFONSO MALDONIO naują poezL 
jos rinkinį — “Auga medžiai” išleido 
“Vaga”. Už eilėraščių knygą “Saulė
ti lietūs” 1965 m. vasarą jis yra lai
mėjęs respublikinę premiją, iškopda
mas į geriausiųjų poetų eiles. A. Mal
donis dirba “Vagos” knygų leidykloje 
vyr. redaktorium. Paprašytas “Liter, 
ir Meno” anketoje išvardinti įdomiau
sius naujus kūrinius, tokių grupei jis 
priskyrė Just. Marcinkevičiaus poemą 
“Siena” ir Alf. Bieliausko “Kauno ro
maną”.

VILNIAUS DAILĖS INSTITUTAS 
paminėjo 25 m. sukaktį. Šį vardą jis 
yra gavęs 1951 m., kai buvo sujungta 
Vilniaus dailės akademija su Kauno 
taikomosios bailės institutu. Per 25 m. 
į gyvenimą buvo išleisti 576 įvairių 

5 dailės sričių specialistai. Instituto ka
tedroms vadovauja: piešimo — prof.- 
P. Aleksandravičius, tapybos — 
Trečiokaitė - Žebenįienė, interjero 
V. Mikučianis, dailiosios tekstilės — 
J. Balčikonis, keramikos — prof. L. 
Strolis, meno istorijos — T. Adomo
nis, grafikos — J. Kuzminskis, skulp
tūros — K. Bogdanas, dailės pedago
gikos — J. Merkytė, pramoninės dai
lės — F. Daukantas, taikomosios dai
lės Kauno skyriui — Z. Varanauskas. 
Dėstytojų tarpe yra prof. A. Gudaitis, 

į V. Palaima, A. Savickas, prof. V. Jur- 
| kūnas, J. Kėdainis, G. Jokūbonis, S.

. J Krasauskas ir kt. 
norėdama prasmingai | RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIME Vilnių-.

Jaunimo Metus, je trinkta valdyba: pirm. E. Mieže- 
laitis, sekretoriai — J. Macevičius ir 
A. Pocius, valdybos prezidiumo na- 

Į riai — A. Baltakis, A. Bauža, A. Bie-

Marcinkevičius ir V. Reimeris. “Per- 
, galės” ir “Liter, ir Meno” redaktoriai 

metų amžiaus. Detalės apie konkursą palikti tie patys _ ,A Baltakis ir v 
bus paskelbtos spaudoje. i'Reimeris.

dKIIPIldTni I iFTHVni KAUNO DRAMOS TEATRAS žiū- UK UPUOIU J Lit I UVUJ mvams pateikė F. Dostojevskio roma- 
M. K. ČIURLIONIO vardo respubli- ■ no “Pažemintieji ir nuskriaustieji” 

kiniame pianistų konkurse I laipsnio; inscenizaciją. Spektaklio režisorius — 
diplomu atžymėtas Vilniaus pedagogi- i S. Motiejūnas,’ dailininkė — J. Mali
nio instituto dėstytojas Augustinas i nauskaitė. Pagrindinius vaidmenis su- 
Maceina, II laips. dipl. — Minsko; kūrė aktoriai: L. Zelčius, A. Mackevi- 
konservatorijos aspirantas Raimondas į čius, A. Gabrėnas, J. Laucius, A. Ur- 
Kontrimas. III laips. dipl. — Vii- į bonaitė, G. Balandytė, R. Adomaitis 
niaus konservatorijos studentės Noi- • ir kt. 
ma Mlinarskytė ir Birutė Vainiūnaitė. 
Garbės raštas Įteiktas Kauno vid. spe
cialiosios muzikos mokyklos abiturien
tei Glodenei Guliokaitei. Geriausiu 
Čiurlionio kūrinių atlikėju pripažin
tas pirmosios vietos laimėtojas Aug.

suorganizuota cirko
VELIONĮ JUOZĄ MIKĖNĄ kandi 

datų Lenino premijai už jo skulptūros 
darbų seriją “Už taiką” pasiūlė Sov. 
S-gos Dailininkų Sąjunga, žurnalas 
“Tvorčestvo” ir Lietuvos Dailininkų

LIETUVOS CIRKAS “VILNIUS” vi
są mėnesi gastroliavo Rostove prie Do
no. Daugiausia plojimu susilaukdavo 
cirko artistai — Jonas Ramanauskas, 
Alfredas Gineika, Otilija Kaluževičfe- 
nė ir Jadvyga Ramanauskienė. Ši 
prieš 25 metus
grupė planuoja aplankyti Iževską, 
Kostromą ir Gorkį. Po trejų metų per
traukos vilniečius cirkas žada links
minti sekančią vasarą.

VAIKŲ IR JAUNIMO KNYGŲ pa
rodoje Miunchene sovietiniame sky
riuje išstatytos J. Stuko redaguotos ir 
dail. A. Surgailienės apipavidalintos 
P. Cvirkos pasakos — “Kaip' genys eg
lę kirto”, “Gaidys giedorius”, “Kiške
lių krikštynos”, “žmogaus, velnio ir 
perkūno draugystė”, “Žvėrys muzi
kantai”, “Aukso obelis”.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA 
jubilėjine sesija atžymėjo 25 m. veik
los sukaktį. Šalia mokslinių laimėji
mų tikimybių teorijoj, elektrochemi
joj, biologijoj, puslaidininkių ir šilu
minėj fizikoj svarbiu akademijos in
dėliu tenka laikyti J. Balčikonio ir 
vėliau K. Ulvydo redaguoto “Lietuvių 
kalbos žodyno” 8 tomus, “Lietuvių 
tautosakos” 5 tomus. Propagandinio 
niekalo grupei priklauso J. Žiugždos 
“Lietuvos TSR istorija” ir komunisti
nės K. Korsako “Lietuvių literatūros 
istorijos” 4 tomai.

panašūs planai yra būtina sąlyga 
kultūros kūrime. Pagrinde tai yra 
jaunimo centro idėja, kurios nau
da jau keliose kolonijose yra ne- ■ - .
klaustina. šitokio centro nauda tragiškai žuvusiam fotografui 
didėja proparcingai su jaunimo Vytautui Valaičiui plačiai skaitomas 
dalyvavimu jo planavime ir kuri- Amerikos žurnalas “The Saturday 
me. Evening Post” 1965 m. lapkričio 6 d.

Toks centras duotų prieglobstį nr. pridėjo pastabų, kurios yra geras 
visoms jaunimo organizacijoms, paminklas šiam jaunam ir talentin- 
JOS vadovybėje būtų visų jų ats- gam mūsų tautiečiui. Čia buvo Įdėtos 
tovai, bet jos vadovavime neatsi- kelios dešimtys Vytauto Valaičio nuo- 
spindėtų nei viena ideologinė traukų, skirtų dviejų rašinių iliustra- 
kryptis. Tai būtų centras pažini-‘ rijai. Dauguma jų yra tikrai meistriš- 
mo tų kultūrinių formų, kurios, kos. kurių gali pavydėti patys gerie- 
nevisąda perduodamos esamuose ■ ji šio krašto fotografai, viena yra 

‘į spalvota, Įdėta per visą puslapį.
žurnalo numeris pasirodė, kai Vy

tautas Valaitis jau buvo žuvęs. Žurna
lo redakcija savo žodyje, pristatydama 
skaitytojams žurnalo turini, rašė: 
“Shortly after the abovementioned ar
ticles went to press the Saturday Eve
ning Post staff was grieved to learn 
of the death of photographer Vytas 
Valaitis, whose work illustrates both 
articles. Mr. Valaitis, 34, died Ccto- 
ber 4 following a motorcycle accident 
in New York City, as he was prepar
ing to cover Pope Paul Vi’s visit He 
was talented and highly respected scenos mėgėjų būrelis ir nutarė 
photographer.”

Vytautas Valaitis buvo ne tik geras 
fotografas, bet ir šiaip drąsus vyras su 
naujomis mintimis, kurias nekartą vie
šai dėstė diskusijose. Gaila, kad jis 
per anksti pasitraukė iš gyvųjų tarpo.

ros formavimuisi, kad kultūra yra 
perduodama iš rankų į rankas jos 
formomis gyvenant ir dirbant, jos 
troškimais ir rūpesčiais dalinan
tis.

Sustokime prie antro punkto ir 
pažvelkime į esamą padėtį, t. y. 
į esamus kultūros perdavimo 
veiksnius, būtent, šeimą, šeštadie
ninę mokyklą, parapiją, organiza
cijas ir stovyklas. Kaip galima 
bendrai šias institucijas apibū
dinti šio rašinio rėmuose? Pirma, 
su mažomis išimtimis jų vairas 
yra vyresniosios kartos atstovų 
rankose; antra, jose dažniausiai 
apsiribojama vien turimų formų 
perdavimu; trečia, perdavimo ap
linkybės dažniausiai turi ne pa
traukimo bet reikalavimo atspal
vį: ketvirta, nėra atitinkamų 
sankcijų, kurios paremtų kultū
ros perdavimo darbą. Vien tik iš 
bendro apibūdinimo aišku, kad 
turimuose kultūros perdavimo 
veiksniuose kultūros tęstinumas 
nėra pilnai užtikrintas.

Pažvelkime toliau į trečią ir į 
ketvirtą punktą, būtent, į aplinky
bes, kuriose kultūros kūrimas 
vyktų, ir į personalą, kuris šio 
darbo imtųsi, bei vietoves, kurio
se jis galėtų sistemingai reikštis. 
Sustokime prie taip vadinamos vi
durinės kartos. Sion karton įeitų 
vyresnieji jaunuoliai, studentai, 
jaunesnieji profesijonalai, bū
tent. tie, kurie supranta vyresnių
jų rūpesčius ir jaunesniųjų padė
tį, kurie dalyvauja lietuvių bend
ruomenėje ne iš pareigos jausmo, 
bet iš asmeninio apsisprendimo, 
ši vidurinė karta turėtų objekty
viai pažinti esama padėtį, nes jos 
galvosena nėra nei jausmingų pri-_ _ 
siminimu slegiama, nei bepras- ra tik pavyzdys, kaip būtų galima 
mių svajonių paveikta. Kadangi Fetuvybės kūrybišką ugdymą jau- 
šios kartos atstovai nėra pilnai nojoje kartoje praplėsti. Idėjų 
iauge nei į viena, nei į kita kultu- šiuo reikalu turėtu niekam nė
ra. iu panaudojimas yra būtinas stirti. Svarbu tiktai turėti jaunų 
kultūros tęstinumui. Kadangi ši vadu su naujomis idėjomis ir vie- 
karta turi sugebėjimu abiejose ■ ta. kur tos idėjos galėtų bręsti, 
kultūrose, ios dalyvavimas lietu
viškos kultūros tęstinumo gran- pastebėti, kad ta vidurinė karta, 
dvie gali užtikrinti šio tęstinumo 
sėkme. Tik tamkartinis bendra
darbiavimas. glaudus ir nuosek
lus pati įgyvendinti visuomenės 
troškimus.

Kalbant apie ketvirtą punktą, 
būtent, vietove, kurioje kultūros 
kūrimas lokalizuotusi, galima pa
liepti viena toki plana, kuris ap
imtu kūrvbiškos kultūros keiti
mosi sąvoką, šis planas yra tik 
bendras pavyzdys, bet šitokie ar

veiksniuose. Čia būtų augštesnio 
mokslo vieta kursam ar semina
ram, pamokos nemokantiems lie
tuviškai, knygynas ir skaitykla. 
Tai būtų vieta, kur jaunimas ga
lėtų bandyti savo kūrybines jė
gas. čia būtų priemonės ir paska
tinimas reikštis mene, dramoje, 
muzikoje, čia turėtų rasti patari
mo ir pritarimo mokslus einantis 
jaunimas ar noris eiti mokslus bei 
galėtų palaikyti ryšius su moks
lus baigusiaisiais. Tai būtų vieta 
tėvų - studentų - profesionalų su
eigoms bei svarstymui rūpimų 
klausimų, čia būtų nuosekliai se
kamas jaunimo mokslo pažangu
mas ir atžymimi šioje srityje lai
mėjimai.

Viso centro idėja būtų — siekti 
tiek išorinės, tiek vidinės koky
bės, pateikti jaunesniesiems sek
tiną modeli savęs tobulinime ir 
lietuvybės pažinime. Tokio cent
ro įkūrimas ypač parodytų jauni
mui, kad vyresnioji karta kultū
ros tęstinumu visapusiškai rūpi
nasi.

Kaip jau minėta, šis planas tė- - • e *1 W • __ • J W *

Ba’ffiant šiuos žodžius, norėtųsi

kuria minėjome, Kanados jauni
mo kongreso surengimu ryškiai 
i?ėio i kūrybine nlotme. Svarbu 
dabar, kad niekas nenasitenkintu 
vien io surengimu, šiuo metu ir 
visuomenė, ir jaunimas laukia ko 
nors konkretaus. Reikėtų šios 
’'rn^os nenraleisti. nes vargu ar 
‘ni-s .jaunimo užsidegimas nasi- 
kartos. Kultūros keitimosi eigoje 
nraleistos nro^os nanratai rueka- 
’■> arikartoia.

Pastabos, pastabėlės
(Atkelta iš 3-čio pusi.)

Filmo ir dramos 
sambūris “Alka”

Praėjusio lapkričio gale salėje 
virš “Tėviškės žiburių” redakci
jos susirinko Toronto filmo bei 

sukurti vienetą, kuris išvystytų 
veikimą šioje srityje.

Savo uždavinį sambūris apibū
dino dvejopai: auklėti save filmo 
ir scenos meno pažinime ir ban
dyti reikštis sceninėje bei filmi
nėje veikloje. Atsižvelgiant i už
simotų planų vieną dalį, buvo nu
tarta suruošti paskaitų ir filmų 
ciklą sambūrio nariams ir susido
mėjusiai visuomenei, šis sumany
mas tapo įvykdytas, ir pirmojo

DAR VIENA MŪSŲ RAŠYTOJO 
knyga yra pristayta angliškai skaitan
čiam knygos mėgėjui, šį kartą pa
teiktas kan. Mykolo Vaitkaus veikalas 
“The Deluge” — “Tvanas”, kurį išlei
do lietuvių leidykla, besispecializuo- sezono programa jau skelbiama 
janti lietuvių autorių knygų anglų kai- ištisai (Žiūr. 8 psl.). Paskaitų te- 
ba leidime — “Manyland Books”. Kan. mų pasirinkime laikytasi įvadi- 
Vaitkaus romanas angliškoje versijo- rn^ susipažinimo SU dabarties 
je yra kiek trumpesnis nei lietuviško-' dramos ir filmo klausimais. Fil- 

, je ir turi 172 puslapius. I anglų kalbą į mų sąstate jieškota tarptautinių 
ji išvertė rašyt. Albinas Baranauskas, klasikinių pastatymų. Sambūris 
Knygos apianką piešė dail. Pr. Lapė, kviečia visus tautiečius remti šią 
Kainuoja 3.95. j iniciatyvą ir dalyvauti jo rodo-

Juo gausiau lietuviai šias anglų rnuose filmuose bei rengiamose 
kalba leidžiamas mūsų kūrėjų knygas paskaitose.
pirks ir jas padovanos angliškai skai- C " " - - --

i tantiems savo draugams, juo daugiau Algirdo
' leidykla galės išleisti naujų knygų, stulpus turgaus aikštėje”, šis vei- 
, čia mūsų tautiečiai turėtų sukrusti ir kalas išvys Toronto scena pava- 
pasitaroauti bendram reikalui. l_2. ‘ “

šios knygos yra nebloga reklama vi- paties autoriaus 
siems lietuviams. Pavyzdžiui, apie mui. 
Aloyzo Barono angliškai išleistą kny- 
gą “Footbridges and Abysses” 1965 m. nariai: G. Beresnevičius.1 V. Pet- 
gruodžio 16 laidoje trumpai rašė “Ci- rulis, S. Ramanauskas G. Skrins- 
cero Life”. r»a»»dėdsm*«i vėN*n įdėti R. Vaš*O-

v* kivtr-- -eceirrija. kas r. V.

Sambūris yra pradėjęs statyti
‘ > Landsbergio "Penkis

pasitarnauti bendram reikalui. sari. Taip pat ruošiami planai to 
‘ ; “Barzdos” fil-

Sambūrio komitetant įeina šie
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Martel
’J TORONTO^
Sv. Jono Kr, par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Sį sekmadienį daroma spe
ciali vyskupijos įsakyta rinkliava 

i šalpai ir Afrikos misi-
2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

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

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

$19.000 Įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Blow ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

SPORTAS

Sį trečiadienį parapijos kuni
gai išvyksta į Šv. Augustino kole
giją Scarboro, kur Toronto arki
vyskupas kunigams padarys pra
nešimą apie Vatikano santarybą.

— šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: Howard Park Ave., Mar
maduke, Hewitt, Constance, Gre
nadier Rd. Geoffrey ir West
minster.

R, CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

•• *

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE &91M
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. 5¥4 % pirmi moitgi- 
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

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namu teL LE 5-1584

BABY POINT, $7.000 įmokėti, 
šiurkščių plytų 7 kambarių 
atskiras namas, vandens aly
vos šildymas, garažas.

ISLINGTON - BLOOR, apie $6.000 
įmokėti, 6 kambarių viena- 
augštis, garažas su privačiu 
įvažiavimu, poilsio kamba
rys, dvi prausyklos.

DURIE STREET, apie $7.000 įmo
kėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, naujas van
dens - alyvos šildymas, gara
žas, 2 prausyklos.

JANE - BLOOR, $10.000 įmokėti, 8 
kambarių per du augštus, 
atskiras namas, poilsio kam
barys, garažas su privačiu 
įvažiavimu.

GEOFFREY - RONCESVALLES, 
$10.000 įmokėti, 11 kamba
rių atskiras didžiulis namas, 
3 virtuvės, 3 prausyklos, dvi
gubas garažas su privačiu 
įvažiavimu. «

SWANSEA, tripleksas, 3 butai po 
penkis kambarius, vandens 
alyvos šildymas, gąražai su 
privačiu įvažiavimu, keletos 
metų senumo, arti Bloor.

SKLYPAS, leidimas statyti vienos 
šeimos pastatui, gražioje vie
toje, kaina $10.000.

VAKARUOSE, 10 naujų viena- 
augščių, po $7.000 įmokėti 
arba galima susitarti, 4 mie
gamieji, iš viso 9 kambarių, 
pilnai užbaigtas rūsys, dide
li sklypai.

imigrantų 
joms.

— Pirmosios Komunijos ir ka
techetinės pamokos mokiniams 
iki 4 sk. imtinai yra kas sekmad. 
po 10 vai. Mišių, 5 ir 6 sk. — kas 
antrad., 4.30 v. p.p., 7 ir 8 sk. — 
kas ketvirtad., 4.30 v. p.p. Visos 
pamokos — pas seseles

— Religijos pamokos gimna-
— Tikybos pamokos sekmadie

niais — dviejose grupėse po 10 
vai. pamaldų.

— Šį sekmadieni per visas pa
maldas antroji rinkliava — užsie
nio misijoms ir imigrantų šalpos 
reikalams.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse 
praėjusį pirmadienį palaidotas a. 
a. Vladas šešelgis iš Hamiltono. 
Velionies žmonai ir giminėms 
•nuoširdi užuojauta.

— šį šeštadienį 11 vai. jungtu
vių pamaldos.

Bilietai į “Aukso žąsies” spek
taklį, įvyksiantį gausio 30 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje, bus 
parduodami šį sekmadienį, sausio 
16 d., prie abiejų parapijų.

Rengėjai
Šatrijos ir Rambyno tuntų va- 

dijų sueiga — sausio 16 d., 11 v. 
ryto, skautų būkle. Bus svarstomi 
skautoramos ir Vasario 16 minė
jimo klausimai. Visi pareigūnai 
prašomi dalyvauti. '

Iš “Dainos” veiklos. Lapkričio 
28 d. susirinkimas, įvykęs pas L. 
Pocienę, buvo gausus dalyvėmis 
ir darbais. Apsvarsčiusios įvairius 
klausimus, narės nutarė pagerbti 
ilgametę “Dainos” pirm, teisinin
kę K. Butienę gimtadienio proga. 
Apie tai jau anksčiau kažkoks bi
čiulis yra rašęs. Ačiū jam ar jai.

Gauta aukų: iš Marijos Pocie
nės — $10, U. Yauniškienės iš 
Winnipeg© — $10 ir J. Z. Girdzi
jauskų — $5. Visiems nuoširdi 
padėka. Nutarta Spaudos B-vės 
“Žiburių” dainietėms priklauso
mus šėrus padovanoti “Tž” leidi
mui. Visa eilė dainiečių sunegala
vo: P. šablinskienė, J. Dagilienė, 
E. Aleksienė ir dar ligoninėje 
(General) tebeserga pirm. K. Bu- 
tienė. Visoms linkime greit su
stiprėti. Dėkojame L. Pocienei už 
labai šeimynišką ir gražų dainie
čių priėmimą. Sekantis “D” susi
rinkimas — sausio 23 d., 3 v. p. 
p., pas Mariją Karkienę, 403 
Durie St. Tel. RO 2-9752. Laukia
me visu nariu ir viešnių. M. F. Y.

A.a. Vladas šešelgis, 50 m. am
žiaus, mirė po sunkios kaulų li
gos sausio 7 d. Hamiltone. Velio
nis kilęs iš Kauno, baigęs techni
kos mokyklą; Lietuvoje tarnavo 
geležinkelių valdyboje. Iškilmin
gai palaidotas sausio 10 d. iš Ha
miltono lietuvių bažnyčios šv. Jo- 

x no liet, kapinėse Port Credit, da-

rungtynėm su Stefalco.
šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, 

ant scenos įvyks visuotinis Aušros 
klubo susirinkimas išrinkti atstovams 
į visuotinį Sporto Sąjungos suvažiavi
mą. Visi klubo nariai prašomi daly
vauti.

Praėjusį šeštadienį Londone, Ont., 
plaukymo pirmenybėse tarp Amerikos 
ir Kanados A. Kučinskaitė Kanadai 
iškovojo II v. 50 y. peteliškės plauki
me 32.8 sek. ir J. Glanertaitė — V v. 
nugara.

Ontario moterų krepšinio pirmeny
bėse dalyvaus 3 Aušros mergaičių ko
mandos: Junior A iki 21 m., vadovau
jama L. Meškausko; M iki 16 m., vad. 
A. Sapijonytės; B iki 14 m., vad. A. 
Grigaitės. Mergaičių komanda Jr. A., 
atstovaujanti Ontario Church lygai ir 
Toronto miestui, varžysis su Hamilto
no ir Londono rinktinėmis dėl Rytų 
Kanados čempijonato; pirmenybių nu
galėtojas vyks į Vankuverį kovo 3 d. 
varžytis dėl Kanados čempijonato. M 
komanda pirmąsias rungtynes turės 
su Niagara Falls vasario 26 d. B ko
manda, jei laimės prieš Toronto St. 
Vincents, kovo 4 d. žais su Niagara 
Falls B.

Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. B-C lygoje jauniai nugalėjo.
estus 49:47. žaidė: G. Strumila 16, P. lyvaujant gausiam būriui velio- 
Genys 12, A. Genys 5, E. Starkutis 2, nįes artimųjų, jų tarpe žmonai, 
A. Puzeris, V. Akelaitis, A. Akelaitis broliui ir giminėms.
2, R. Tamulionis 11, S. Žutautas. j---- ~ “ —

Į Church lygoje berniukų MB komanda burįaį” metinis susirinkimas — 
šios savaitės rungtynės. Penktadie- nuSalėjo St. Chris 21:10. Žaidė: P.

nį, 7 v.v., King Edward mokykloje Adomaitis 2, A. Janeliūnas 7, A. Ur- 
merga:čių M komanda žais su ,Vyčio k°nas 2, V. Didžbalis 4, S. Didžbalis 
M; šeštadienį, 1 v. p.p., Oakwood Col-,3’ A. Strumila 3, V. Radžiūnas, B. 
legiate patalpose mergaičių MM žais Stočkus, D. Šalvaitis.

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos suvažiavi
mas — sausio 22-23 d. Detroite, Til
man Ave., Liet Namuose. Jame bus 
priimami svarbūs nutarimai, liečią 
moralinius ir lietuviškumo klausimus 
sportiniame gyvenime, organizacinę 
sistemą, reprezentaciją ir t.t. Numato
mos kaikurios reformos.

VYČIO ŽINIOS
Berniukai (16) atkaklioj krepšinio 

kovoj įveikė sustiprėjusius estus 
48:39. Žaidė: Žolpis, Laurinavičius 8, 
Strimaitis 4, Sepulis 6, Stonkus, Sup- 
ronas, Vaičeliūnas 1, Paskauskas 2, 
Ignatavičius 6, Duliūnas 6, Juzėnas 
15. Sekančias rungtynes žais pirmadie
nį, sausio 17 d., 6.30 v. St Christopher 
salėje su St. Peters krepšininkais.

Mergaitės (14) .laimėjo antras rung
tynes prieš St. Leos krepšininkes 
28:5. Žaidė: Žukauskaitė 8, Balsytė 8, 
Zubrickaitė 2, Nacevičiūtė 6, čirvins- 
kaitė 4, Jurkevičiūtė. Šį penktadienį 
7 vai. King Edward mokykloj College 
— Bathurst, vytietės žais su Aušra.

Krepšininkai pralaimėjo antrojo ra
to pirmenybių rungtynes Kodakui 
62:67. šį trečiadienį 7.30 v. Parkdale 
mokykloje vytiečiai žais su Avon 
Sports ir sekantį trečiadienį 7.30 vai. 
ten pat — su Metro Police.

Krepšinio treniruotės — Ryerson 
mokykloje sena tvarka nuo 7 v.v.

A. S.

vai. Mišių aktorių kambariuose.
— Par^ choro repeticija šią sa

vaitę bus atskirais balsais — pir- 
mad., 7.30 v.v. moterims, ketvir
tad. — vyrams. Ruošiamas dainų 
šventės repertuaras. Repeticijos 
labai svarbios.

— Studenčių choro repeticija 
— šį trečiad., 7 v.v., muzikos stu
dijoje. Į chorą jau įsijungė 20 
mergaičių. Laukiama ir daugiau. 
Kviečiamos mergaitės, turinčios 
balsą ir klausą, pasiekusios 15 m. 
amžiaus ir baigusios pr. mokyklą.

— Vaikų choro repeticija — šį 
penktad., 6.30 v.v., muz. studijo
je. Dar priimami berniukai ir 
mergaitės 7-8 m. amžiaus.

— Virimo-kepimo kursai — 
antradieniais 7 v.v. kavinės vir
tuvėje.

— Kat. Moterų Dr-jos susirin
kimas — kitą sekmad., ne šį — 
kaip paskelbta Pr. P. Žiniose.

— Kitą savaitę bus lankomos 
šeimos šiose gatvėse: Glenlake, 
Quebec, High Park, Oakmount ir 
Pacific.

— Per 1965 m. pakrikštyta 36, 
pirmąją Komuniją priėmė 71, su
tuokta 9 poros, palaidota 11. Kitą 
sekmad., sausio 23 d., per visas 
Mišias par. klebonas darys meti
ni pranešimą apie par. veiklą, rei
kalus, statybą, finansus ir t.t.

Vincas Badenas, kurio kelionių 
įstaiga “Port Credit Travel Agen
cy” paskyrė vienos savaitės ne
mokamą kelionę j Bahamų salas 
“Tėviškės Žiburių” spaudos ba
liaus loterijai. Sausio 22 d. To-

kės, kas bus tas laimingasis, ku
riam teks nemokama kelionė. 
Loterijos bilietai bus platinami 
spaudos baliaus metu.

Lietuvių studentų 
žinios

Kanados lietuvių studentų suvažia
vimas įvyksta sausio 15 cL, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos muzikos studi- 
joje.

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

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

PASimsAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

AUŠROS ŽINIOS KLK Kultūros Draugijos “Ži-

su St. Vincents; sekmadienį, tuoj po Toronto gimnazijose pasižymėjusių 
pamaldų, vyrų komanda žais su estais; krepšininkų tarpe didžioji spauda mi- 
taip pat sekmadienį mergaičių J ko- ni L. Meškauską, atstovaujantį Hum- 
manda vyks į Hamiltoną draugiškom berside gimnazijai, ir J. Ramanauską.

Toronto gimnazijose pasižymėjusių

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 - L30 ir 4.30 - 7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv.10-L30ir4.30-7
Penkt 10-130 ir 430-8
šošt.9-12
Sekm. 9 JO • 1

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

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

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

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

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

sausio 29 d., šeštadieni, 3 v. p.p. 
Visi nariai prašomi tą popietę re
zervuoti spaudos reikalų aptari
mui.

Sportas Lietuvoje
Kaune pasibaigė Sov. S-gos moterų 

rankinio pirmenybės, kuriose dalyva
vo 15 komandų, šiose pirmenybėse ge
rai pasirodė ir lietuvaitės. Iš dviejų 
pirmenybėse dalyvavusių komandų 
Kauno Žalgiris laimėjo II vietą ir Vil
niaus Statyba liko IV vietoje. Abi ko
mandos galėjo pasirodyti dar geriau 
— Žalgiriui trūko tik dviejų taškų 
iki pirmos vietos, o Statyba neturėjo 
sėkmės. Be to, Rožė Stasiulevičienė 
buvo pripažinta geriausia vartininke; 
G. Lapinskaitė ir E. Petkienė priskir
tos geriausių žaidėjų grupei.

Sov. S-gos šachmatų pirmenybėse 
V. Mikėnas užėmė 19-tą vietą surinkęs 
6,5 taško.. Paskutinėse rungtynėse jis 
įveikė A. Bychovskį. šie taškai V. Mi
kėnui užtikrino vietą sekančioms 1966 
m. pirmenybėms.

Sov. S-gos krepšinio pirmenybėse 
Kaune Žalgiris įveikė Tartu Kalevą 
70:64, bet pralaimėjo Kievo ASK vie
nu tašku 54:55 ir Kievo Statybininkui 
52:55.

gitos Kačiulių sūnus Jonas. Svei
kiname! -

— Visiems, ypač jaunimui, re
komenduojame pamatyti vaidini
mą “Atžalynas”, kuris bus stato
mas Prisikėlimo salėje šį sek
mad., 6 vai. vak.

Du jaunuoliai, kurie atėmė $58 
čekį iš St. Miniotos ir privertė jį 
savo parašu patvirtinti, teismo 
nubausti kalėjimu. L. St. Onge, 
21 m. amžiaus, nubaustas 12 
mėn., be to, 12 mėn. sąlyginai; 
G. Bellinger, 21 m. amžiaus, — 
6 mėn. ir 6 mėn. sąlyginai.

Apylinkės valdyba savo posė
dyje smulkiai aptarė Vasario 16 
iŠKilmių programą. Angliškąją! 
programos daliai kalbėtoju yra 
pakviesta feder. valdžios min., 
Judy Lamarsh. Minėjimas įvyks 
vasario 20 d., sekmadienį. Vasa
rio 16-ją, trečiadienio vakare, Pri
sikėlimo par. salėje yra rengia
mas pobūvis, į kurį kviečiami 
tautiečiai ir žymūs kanadiečiai — 
lietuvių bičiuliai. Pobūviui su
ruošti apyl. valdyba yra nutarusi 
kreiptis į apylinkės lietuves mo
teris pagalbos. Įėjimas į pobūvį 
— $5 asmeniui. Pobūvio pagrin
dinis tikslas — užmegzti glaudes
nius ryšius su kanadiečių visuo
mene ir supažindinti juos su Lie
tuvos laisvės byla. A.

Trys Tėvai jėzuitai lankėsi To
ronte. Užpraėjusią savaitę buvo 
stTstojęs T. St. Kulbis, kuris išvy
ko į JAV laikinai talkinti kuni
gams kaikuriose lietuvių parapi
jose. Praėjusią savaitę lankėsi T. 
J. Vaišnys, skautų dvasios vadas, 
ir T. J. Aranauskas. Pirmasis, iš
buvęs Montrealio Aušros Vartų 
parapijoje dvejetą metų, grįžo Či
kagon, kur dirbs spaudos ir radi
jo srityje. Antrasis anksčiau dir
bo Montrealyje, o dabar darbuo
jasi Čikagoje kaip namų vyresny
sis.

Norintieji įsigyti bilietus į “T. 
Ž.” balių prašomi kreiptis į admi
nistraciją darbo valandom ir šį 
sekmadienį nuo 12 iki 1 v. p.p.

Programa
10-12 vai. ryto registracija
12-2 vai. atidarymas, L.S.S. centro val

dybos pirmininko Žygo praneši
mas, vietovių pranešimai. Tema: 
“Ar steigti Kanados Lietuvių Stu
dentų Sąjungą?”

2- 3 vai. pertrauka
3- 5 vai. diskusijos, nutarimai

Vakare — studentiškas pobūvis. At
važiuoja dalyvių iš Montrealio, Otavos, 
Hamiltono. Kviečiam visus studentus 
dalyvauti, nes suvažiavimo tema yrą 
visiems aktuali. Toronto XIII klasės 
mokiniai prašomi taip pat dalyvauti, 
nes Jūs būsite studentai už pusės me- 
tą!

Ta pačia proga bus Kanados Lietu
vių Bendruomenės jaunimo sekcijos 
pasitarimas su vietovių jaunimo atsto
vais. šis pasitarimas įvyks sekmadie
nį, sausio 16 d., 12.30 v. p.p. studentų 
būstinėje (prie Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios). Laukiam visų atstovų.

Iki pasimatymo šeštadienį!
Informacijų teirautis pas D. Skrins- 

kaitę, 25 Glenholme Ave. Tel. LE 2 - 
2021.

Ateitininkų žinios
Šv. Jono Kr. par. vyr. moksleivių 

būrelio susirinkimas — sausio 16 d., 
sekmadienį, 3 v. p.p. “Tž” salėje. 
Moksleiviai prašomi atsinešti savo už
sirašytus klausimus ir įmesti į klausi
mų dėžutę.

šv. Jono Kr. par. jaunesnių moks
leivių susirinkimas — sausio 16 d., 
sekmad., 3 v. p.p. kun. Jono kambary, 
klebonijoj.

Jaunesniųjų moksleivių Gintarių ir 
Vaidilučių susirinkimai — šį sekmadie
nį, sausio 16 d., 2.30 v. p.p. L.V. Na
muose; užtruks pusantros valandos. 
Vaidilutės prašomos atsinešti savo 
darbelius.

Jaunučių mergaičių susirinkimas — 
šį sekmadienį, sausio 16 d., 2.30 v. p. 
p. L.V. Namuose; užtruks pusantros 
valandos.

“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programa mini savo veiklos 15 
m. sukakti. Tai progai rengiama 
speciali transliacija, kurioje bus 
prisimintas nueitas kelias. Bus ir 
koncertas Prisikėlimo salėje, ku
rio programą atliks A. Mrozinsko 
vadovaujamas vyru oktetas iš 
Niujorko.

A 1 ,K RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, 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. • .
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 biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate vieta, kokjbe ir 
kaina. Čia gausite rimtų ir sąžiningų patanma,

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Internationol 
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.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis 
Hictonrtiomh. Visas vežamas turtas ap
draustas. VaHuoiam kas savaitę J 

lardons. Wludsora. Ramil 
tona. North Bav. Sndhurl ir kitur.

w nrw«nv <rr. Toronto 
LE. 4-1463

I—Iome Owners

Statybinės medžiagos
MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 

įvairios medžiagos namų taisymams 
Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos 
Grindų ir lubų plytelės, insuliacija 
Atliekam visus statybos darbus

» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 
namus

2

»

ST. CLAIR ST. W.

JUNCTION RO.

2 MULOCK

Sav. B. Saulėnas

Ž 
% 
c

PARDUODAMI TABAKO ŪKIAI
Puiki proga pirkti dabar, nes rinka gera. Sąraše turiu didelį 
pasirinkimą. Pavyzdžiui:
200 AKRŲ su teise auginti 62-se akruose, 4 traktoriai, 2 namai, 8 džio
vyklos. 2 daržinės, prie pat miestelio. Kaina $125.000; Įmokėti $25.000.
100 AKRŲ — su teise auginti 41me akre, pilnai Įrengta, arti miestelio.
Kaina $90.000; Įmokėti $10.000.

SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ TEIRAUTIS:

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

Tel. 842-3337

A L GARBENS
REALESTATE

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.
PRIE JANE GATVES
Vienaaugštis, 5 kambariai, užbaigtas žaidimo kambarys, vandeniu-alyva 

apšildomas, platus privatus įvažiavimas, garažas. Pilna kaina $17.000. 
Įmokėti $6.000; vienas mortgičius balansui.

PRINCE EDWARD DRIVE
Naujas vienaaugštis. Dideli 6 kambariai, užbaigtas rūsys, tinkamas 2 šei

moms, geras sklypas, prijungtas garažas. Kaina $28.900. Įmokėti 
$10.000; balansas — vienas mortgičius.

DOVERCOURT GATVĖJE
3-jų šeimų, 5 metų senumo, 13 kambarių, vandeniu šildomas, geras įva

žiavimas, nėra garažų. Pilna kaina $28.500. Įmokėti apie $10.000.
RONCESVALLES GATVĖ
7-nių šeimų pastatas gerame stovyje. Pajamos į metus apie $8.000. Pilna 

kaina $59.000. Įmokėti apie $15.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

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

B Parkdale B-A Service Centre!
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 1
535-9468 Į
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

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

(Alen Scop) patikrinimai. 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 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450

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

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

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

Namų telefonas: BE. 3-5996
BAYVIEW-SHEPARD. $5.000 įmo

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

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

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

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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KAM LAUKTI PAVASARIO?

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

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

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

pareiškė pianistas Arthur Rubin- 
Šteinas.

Bloga atmintis

Skubos darbas
Jaltos konferencijoj dalyvavo 

Rooseveltas, Churchillis ir Stali
nas. Dabar tik paaiškėja, jog 
Churchillis nevaidino tenai jokios 
rolės. Viskas buvę atlikta amwi- 
kiečių - sovietų užkulisiuose. Ka
pituliacijos pasirašymo dieną (va
sario 11,1945 m.) Churchillis sar-
kastiškai pareiškė:

— Rooseveltas nori sukurti

FOUR SEASONS TRAVEL r*.
323 LAKESHORE RD. EAST, rOFT VreOIT

Vd A A ĖKI A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
. lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681 DARYKITE DABAR!

Sokrato draugas, kuris rengėsi 
vesti, paklausė filosofą, ar verta 
jam tai daryti?

— Mielasis, — atsakė Sokra
tas, — didelio skirtumo nebus. 
Jei neveši, gailėsies, kad nevedei, 
o jei vesi, tai po poros metų gai
lėsies, kad vedei.

Dainuok, kol

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

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

foto aparatai ir tx

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Išmintingieji išnaudoja žiemos 
metą, kai patyrę amatininkai 
turi daugiau laiko ir yra 
pasiruošę patarnauti namų 
taisymo ar atnaujinimo 
darbuose, kada tik jums 
reikia.

, Medžiagos taip pat yra lengviau 
gaunamos ir su jūsų 
atnaujinimui skirtu biudžetu 
žiema dažnai galima daugiau 
padaryti nesezoninių išparda
vimų ir prailgintų išsimokė- 
jimo planų dėka.

Jūs taip pat galite pasiskolinti 
savo banke iki $4.000 ir iki 
dešimties metų išsimokėjimui 
žemomis palūkanomis iš 
valdžios garantuojamų NHA 
namų gerinimui skirtų sumu.

Kaip matote, yra visa eilė 
Jei esate mažo verslo priežasčių* dėl kurių

.-Si. turėtumėt atlikti Įvairias
namų ar verslaviečių 
remonto darbus žiemos metu.

Ir ūkininkai gali gauti 
pasiskolinti iki $15.000 
išsimokėjimui iki 10 metų 
iš ūkiams pagerinti 
skirtų sumų.

Skirtingos priemonės
— Ko reikia sunaikinti Sovietų 

Sąjungai?
— Trijų amerikiečių atominių 

bombų.
— O Amerikai sunaikinti?

Užtektų trijų sovietinių eko
nomistų.

Jaunas amerikiečių tenoras de
biutavo operoje La Scala, Mila
ne. Po pirmos arijos publika pra
dėjo šaukti “bis”. Tenoras pa
kartojo ariją. Kai plojimai ir 
šaukimai vėl suūžė, sudainavo 
trečią kartą. Kai publika ir to
liau šaukė “bis”, jis, pažengęs 
priekin paklausė:

— Ar dar tamstoms neužten
ka mano dainavimo?

— Viskas tvarkoje, — pasigir
do balsas iš salės. — Dainuok, 
kol išmoksi...

Parinko Pr. AI.

pasinaudoti specialia mažų 
verslų paskola, gaunama 
jūsų banke.

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

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

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

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

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

nauti ateityje.

Taigi atlikite dabar!
KIEKVIENAM BUS NAUDINGA, KAI PADAUGĖS ŽIEMOS DARBAI

PATARIMO BEI PAGALBOS KREIPKITĖS Į SAVO DARBO ĮSTAIGĄ 
— NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE

DRAUDIMAI

233 - 3323 roVosi’i

P. BARAUSKO AGENTŪRA
V

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

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

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. lei. LE 6-5363 Kes. '.el. 536-7266

K. STR1AUPIS P. JONIKAS

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

kilo ne tik kariuomenė, bet ir su
kilėliai atsisakė remti; esą prezi
dentas nepasmerkė karinių dali
nių, kurie anksčiau užpuolė suki
lėlių pobūvi Santiago miesto vieš
butyje, ir ten žuvo 28 asmenys. 
Buvęs prez. J. Bosch, kariuome
nės pašalintas 1963 m. ir neseniai 
grįžęs į savo kraštą, taipgi pasisa
kė prieš dabartinį prezidentą ir 
grasina streikais bei protestais. 
J. Bosch yra revoliucinės parti- 
jo's, didžiausios krašte, vadas.

Sulėtėjo ekonominis kilimas V. 
Vokietijoj. Vyriausybė priėmė 
1966 m. biudžetą $17.3 bilijono 
— 5% didesni negu 1965 m. Jis

subalansuotas taip, kad išlygintų 
krašto ūki, nes prasidėjo laikotar
pis, kuriame vokiečiai daugiau 
importuoja nei eksportuoja. Dau
giausia išlaidų naujajame biudže
te numatyta kariniams reika
lams — $4.4 bilijono.

Lenkijos kardinolui Višinskiu! 
komunistinė vyriausybė neleido 
vykti Romon, kur sausio 13 d. nu
matytas Lenkijos krikščionybės 
1000 metų sukakties minėjimas. 
Komunistinė spauda puola ji ir 
kitus Lenkijos vyskupus už pa
kvietimą Vokietijos vyskupų da
lyvauti Lenkijos krikšto sukak
ties minėjime. Esą tai kenkia 
Lenkijos interesams.

TELEViSION-RADIO-Hi-Fi
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. ąstenos 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.

Pajieškojimai
Banionis, Vincas ir Banionytė-Sve- 

čiulienė, Magdalena, iš Tursučių km., 
Šunskų par., Marijampolės apskrities.

Batvinis, Apolonijus, Igno sūnus.
Brakertaitės, Emma, Herta, Lidija

(Krutienė), Natalija.
čapkauskaitė, Janina, gyvenusi Kau

ne ir Vilniuje, dirbusi telegrafiste 
geležinkelių valdyboje.

čapkauskis-čakevičius, Vaclovas, se
niai atvykęs Amerikon iš Tauragės 
apskr.; turėjo sūnus Edmundą ir Er- 
viną.

Daugėlytė, Genovaitė, Jono duktė.
Deveikis, Adolfas, iš žičkų km.,

Linkmenų vai., Vilniaus apskr., žmo
na Michalina, sūnus Adolfas; gyveno 
Bostone.

Deniela, Povilas ir Donielienė, Pau
lina, kilę iš Plungės.

Gecevičius, Juozapas, gimęs Lau
mių km., Sedos vai., Mažeikių apskr.

Jakelaitis, Vincas, ir žmona Marija.
Jakunskas, Juozas, gyvenęs Detroit, 

Mich.
Januševičius, Petras, siuvėjas, gy

venęs Greiz, Vokietijoje.
Jasiūnas, Vytautas, Antano sūnus, 

gimęs 1924 m.; iš Lietuvos išvyko pra
ėjusio II pasauk karo metu.

Kazlauskas, Petras, Kazio sūnus, 
gimęs 1918 m. Kanotų km., Antaliep
tės vai., Zarasų apskr.

Kombar, Bruno, Jurgio ir Joanos 
Reichmanaitės Kombarų sūnus.

Jieškomieji arba žinantieji apie 
juos maloniai prašomi atsiliepti: Con
sulate General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York, N.Y. 10024, 
USA.

PINIGAI Į S.S.S.R.
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, KURI TURI LEIDIMĄ 
TIKTAI GRAMERCY duoda jums 
tuos visus patarnavimus ir garan
tijas.
PILNA GARANTIJA: visi persiun
timai yra pilnai ir be sąlygų ga
rantuoti bei apdrausti.
TURI bankų ir apdraudos departa
mento LEIDIMĄ.
APDRAUSTA: $20.000.00 TIESIO
GINIS Užsienio Prekybos Banko 
Maskvoje AGENTAS. GREIČIAU
SIAS PRISTATYMAS: išmokama 
per dvi savaites. IŠMOKAMA PIL
NAI: be jokių atskaitymų. GRA
MERCY visada duoda jums oficia
lų S.S.S.R. kvitą pasirašytą gavėjo- 
Kursas: 9 rubliai už $10.00
Iki $30.00—$2.75 Virš $30.00—10% 

GRAMERCY SHIPPING INC.
744 Broad St. Newark, NJ.

Rašykite angliškai ar rusiškai pra
šydami pilnų maisto, audinių ir do
vanu katalogų.

GRAMERCY
118 E. 28th St. New York 10016 

Įsteigta 1945.

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

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
Specialus išpardavimas sausio 10 iki 15 d.

Sav. P. Uzbalis

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

Bloor Auto rite Garage das kRc<SegfhTeL^i-i395

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTk 
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

I VALAU FOTELIUS
I IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
J Automatinis eieKira valymas. Sntai-
< sau iširusius gaius ir pradegintus
I kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis. 
' 470 COLLEGE ST„ TORONTO

Telefonas W A 4 - 3 9 2 4

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

... $1.50 $1.19
$0.57 $0.47
$0.75 $0.63

... $0.99 $0.69
$1.49 S0.99

... $0.79 $0.67

... $1.45 $1.19
... $1.19 $0.89

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „

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

Už sutaupąs moka nuo 4¥i% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vz%. 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 10 vaL U 1 vaL 30 m^. kiekvieną 
dieną, ižskyrūs sekmadienius; šeitodieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL, « vakare 
nuo 4 vai. 30 mln. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Buvo Dabar 
ADORN plaukams purkštuvas su nemokamu Deep Magic $2.72 $1.44 
AGAROL 16 unc.__________________________
ASPERGUM 16’ka________________ ________
BABY POWDER J. and J. firmos 9 unc. ___
BAYER ASPIRIN 100-tas______ ____________
COLGATE dantų pasta _______________ ____
DETTOL 4 unc--------------1----------------------------
GILLETTE Super Stainless Steel peiliukai 10 
HALO SHAMPOO ------- ----------_..----------------
METRECAL pieno mišinys 4 dėžutės —--------------------- ... $1.294/$1.09
PENATEN kremas 2 unc.-------------- ------- ...................$1.29 $1.09
VASELINE Jelly (vazelinas) __ _____________________ $0.79 $0.67

CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią nroblemą. paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, "C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISA DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

_A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

NOTARAS
A. LIUDZIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, 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.

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
TORONTO TEL. EM o-eioo280 QUEEN ST. W.

Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir Irt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 
531-1432  A. B. Beresnevičius

OKULISTAS
S. BROGOWSK1, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi 
neto LE. 1-4251; namu CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
Iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

OKULISTĖS
Br Bnkowska-BEJNAR. R.O 
Wiktorin BUKOWSKA R O 
274 RONCESVAI LF.S 4VF 

<D’,’e Geoffrev St.) 
TE1 LE 2 549?

i>nrn«» valandos kasdien IU v 
ryto iki 9 vai vak.; šeštadie- 
-><•»<« nuo 10 vai. rvto iki 6 v.v.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvallea) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

BATHURST

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534 - 8814

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

Calvington Dr, Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167
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I ’’Tėviškės ftiburių- spaudos balius
SAUSIO Ž2 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJ

Vertingi loteriniai laimėjimai: nemokama vienos savaitės kelionė į Bahamų salas

| B MONTREAL
S4 Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

3426 Parthenais St Montreal 24. Que. 1465 rue de Sėve, Montreal 20. P
1965 M. FINANSINE apyskaita _ Jaunųjų choro repetic 

iu A Psnratf/K nafamac* __ caVmo/Imni noc

modernus radijo priimtuvas; dailininkų Anastazijos ir Antano Tamošaičių paveikslai ir kt.

PROGRAMĄ ATLIKS:

įsol. A. Paškevičienė iš Montrealio 
sol. A. Verikaitis iš Toronto 
muz. Dalia Skrinskaitė — akompanuotojo 
tautinių šokių grupė "Gyvataras" iš Hamiltono

VIETOS REZERVUOJAMOS:

/

"Tėviškės Žiburių" administracijoj; L
bilietų kaina — $2.00 asmeniui, k
studentams — $1.00 W
Rezervacijos apmokamos iš anksto

VAKARO ŠOKIAMS GROS:

smagi kapela "Continental Combo", 
grojusi ateitininkų kongreso parengime

KITOS ĮDOMYBĖS:

turtingas bufetas, Įvairūs gaivinantys gėrimai

BALIAUS PRADŽIA:

7 vai. vakaro, programos pradžia
punktualiai 7.30 vai. vakaro.

J KVIEČIAME DALYVAUTI VISUS IŠ TORONTO, KANADOS IR AMERIKOS. DALYVAUSI —NESIGAILĖSI, VERTINGAS DOVANAS LAIMĖSI! Tį-.

Toronte Įsisteigęs filmo ir dra
mos sambūris rengia eilę paskai
tų ir filmų seansų. Programa pa
skelbta šiame “TŽ” nr. (Prašome 
ją išsikirpti). Tai mūsų jaunimo 
iniciatyva. Visuomenė Turėtų ją 
palankiai sutikti ir paremti lėšo
mis bei dalyvavimu. Platesnę in
formaciją žiūr. “TŽ” 5 psl. Sam
būris pasirinko Alkos vardą, ku
ris reiškia šventvietę, aukavietę, 
kalneli bei miškeli. Tai dalykai, 
susiję su senovės lietuvių religi
nėmis apeigomis. Pirmasis “Al
kos” rengiamas filmo rodymas 
ivyks šį sekmadieni, sausio 16, 
šv. Jono Kr. par. salėje, 7 vai. v. 
Paskaitininkais pakviesti žymūs 
filmo bei' dramos kūrėjai, kaip 
B. Pūkelevičiūtė, A. Landsber
gis, J. Mekas, J. Daubėnas ir kt.

IŠį sekmadienį, sausio 16 dieną, 6 valandą vakarą

PRISIKĖLIMO SALĖJE
statomas Kazio Binkio 5 veiksmų vaidinimas

5? n

VISI, ypač studentai, gimnazistai ir 
mokiniai, raginami ši jautrų ir 
nuotaikingą veikalą pamatyti.

Turtingas zuikienos bufetas |
Gėrimai |
Loterija |
Geriausia nuotaika
Įėjimas $1.50 |

| MEDŽIOTOJŲ IR ZUKLAUTOJŲ KLUBAS “TAURAS
KVIEČIA VISUS Į

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

BALIU-SOKIUS

Rinkliavos $8143.86
Specialios rinkliavos 
Parapijos mokestis

3114.02
2353.00

Krikštai 
Sutuoktuvės

73.00
560.00

Mišios 1490.00
Laidotuvės 955.00
Votyvinės lempelės 1626.14

B. Nepaprastos pajamos:
Palūkanos
Aukos
Parengimai
Salės nuoma

$18315.02

$72.38 
872926 

10457.67
471.96

C. Likutis iš 1964 m.
$19731.27

$2684.67

Iš viso pajamų $40730.96
A. Paprastos išlaidos:

Ostijos, vynas, žvakės $795.03
Zakristija ir drabužių plovimas 475.81 
Kunigų algos ir išlaikymas 4510.00
Tarnautojų algos 3892.00
Svečių ir Mišių honoraras 1908.50
šviesa, telefonas, šildymas 2286.68
Remontas, bažnyčios dažymas 4143.33 
Mokesčiai 1549.13'
5% arkivyskupijai 
Atmokėjimas rinkliavų 
Biuro ir kitos išlaidos

150.00
• 755.10

136.11

B. Nepaprastos išlaidos:
Palūkanos
Atmokėta skolų

$20601.69

$4436.88
10000.00

Iš viso išlaidų
C. Liko banke 1965.12.31

$14436.88 
$35038.57 
saldo

$5692.39

VAIDINS Hamiltono “Aukuras”, 
režisuojamas aktorės N. Kudabienės. 
VAIDINIMĄ kviečia Prisikėlimo parapija.

Įėjimas: suaugusiems------$1.50, studentams ir mokiniams — 50 c.

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti i bendrai ren
giamą estų, latvių ir lietuvių karinių organizacijų bendradar
biavimo iškilmingą

SUEIGĄ - BANKETĄ - ŠOKIUS
PROGRAMOJE: trumpa oficialioji dalis, sveikinimai ir koncertas.
Šiose iškilmėse dalyvaus Lietuvos gener. konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
lietuvių ir kitų organizacijų atstovai.
LAIKAS: 1966 m. sausio 15 d., šeštadienį, 6.30 v. v. punktualiai
VIETA: Toronto Estų Namai, 958 Broadview Ave, (į šiaurę nuo Dan
forth Ave). .
Įėjimas: į oficialios dalies programą — nemokamas.
BANKETAS ir šokiai: §2 asmeniui.

Visus maloniai kviečia:
Toronto Estų Veteranų Sąjunga,
Toronto Latvių Veteranai “Daugavas Vanagi” 
Toronto Pūtvio Saulių kuopa.

Pranešema, kad sausio 10 d. mirė Lietuvoje 

a. a. ANTANAS NORVAIŠAS, 

49 m. amžiaus. Buvo ištremtas į Sibirą, 

bet neseniai grįžo ir gyveno Joniškio mieste.

Liko dvi seserys ir brolis Lietuvoje, kitas brolis Klevelande.
Nuliūdęs brolis Stasys Norvaišas

V TORO NT
KLB krašto valdybos jaunimo 

sekcija organizuoja jaunimo įga
liotinių suvažiavimą Toronte sau
sio 16 d., sekmadieni, 12.30 v. p. 
p. studentų būstinėje. Be to, ji 
rengia magnetofoninę juostelę 
Vasario 16 minėjimams mažose 
lietuvių kolonijose. Apylinkės, 
norinčios gauti tą juostelę, pra
šomos kreiptis iki sausio 20 d. kr. 
valdybos adresu. Sekcijai pirmi
ninkauja G. Rinkūnaitė.

A. a. Petras Kairys. 63 m., stai
giai mirė sausio 10 d. vakare —

nepvvas prie savo namų ga- ve- Tesramemas iki sioi nesuras- 
raže 363 Euclid Ave. Policijos t*?- laidotuvėmis rūpinasi gi- 
nuomone, velionis miręs jau sek-Į minąitis Jonas Kairys.
Vienio vakare nuo kaičių už- sLi«tu^ vadovaujančiu veiks- 
^<^0 Pašarvotas Turner a.; "J® konferencija‘numatyta Kle- 
_ i*veiande sausio 22-23 d. Iš Toren-'

to dalyvaus krašto valdybos pirm, j 
A Šinkūnas ir kiti valdybos na-i 
riai.
KVINTETAS “DAINA” — orkestras, 
prityręs groti šokiams, pobūviams, ves
tuvėms ir visokiems parengimams. 
Groja lietuviška, pietietišką, europie
tiška ir populiaria muziką. Skambinti 

telef. 763-2924.

Porter laidojimo Įstaigoje 436 
Roncesvalles Avė. Rožinis — 8 v. 
v. Laidotuvės — ketvirtadieni, 
sausio 13 d., 10 v. r., iš Šv. Jono 
TZr. bažnyčios lietuvių kapinėse 
Port Credit. Velionis kilęs nuo 
Raguvos, i Kanadą atvyko 1928 

.-n. Prieš karą lankėsi neprikl. 
Lietuvoje. Toronto‘liet, gyvenime 
iis veikliai reiškėsi: buvo kuri lai
ką šv. Jono Kr. par. komiteto ir 
pašalpinės dr-jos nariu, dalyvavo 
chore ir vaidinimuose. Buvo ne-Į 

Į vedęs; Dundas gt. turėjo krautu- į 
ve- Testamentas iki šiol nesuras- 

Poiici?os tas- laidotuvėmis rūpinasi gi-

SPAUDOS BALIUS šie
met bus ypač Įdomus savo dova
nomis. Pirmą kartą vienam iš ba
liaus dalyvių teks nemokama vie
nos savaitės kelionė lėktuvu i Ba
hamų salas. Tą dovaną paskyrė 
V. Bačėno kelionių Įstaiga. Meno 
mėgėjai turės progos laimėti dail. 
Tamošaičių vertingus paveikslus. 
Susidomėję radijo naujovėmis ga
lės laimėti “TŽ” rėmėjo J. Tumo- 
sos, “Nordmende” atstovo, pui
kią dovaną. Be to, bus ir kitų lai
mėjimų — tradicinis p. J. Rinkū- 
nienės tortas ir kt. Programoje 
pasirodys pirmą kartą Toronte 
sol. A. Paškevičienė iš Montrea- 
lio. Retas svečias Toronte ir “Gy- 
vataras” — bene geriausia taut, 
šokių grupė š. Amerikoje. Jis pa
šoks Toronte dar nematytus nau
jus šokius. Turėsime progos taip
gi pasigėrėti sol. V. Verikaičio 
ir muz. D. Skrinskaitės menu. Vi
sa tai bus — sausio 22 d., šešta
dieni, Prisikėlimo salėje.'

KLB krašto v-bos kultūros ko
misijos pirm. yra Stp. Kairys, sek
retorius — č. Senkevičius. Ko
misija organizuoja angliškosios 
Lietuvių Enciklopedijos prenu
meratų rinkimą. Tuo ypač rūpi
nasi Aug. Kuolas, kuris taip pat 
Įsijungė kultūros komisijom

“T. Ž.” aukotojai: rėmėjo pre
numeratas atsiuntė: K. Vaitkų 
nas, J. Olšauskas, A. Paškevičius, 
kun. A. šeštokas; aukojo $10: J. 
Švabaitis; po $5: K. Rožanskas, 
J. česna; po $3: A. Šalčiūnas, F. 
Tauras; $2.50: J. Mikšys; po $2: 
J. Stalioraitis, J. Petravičius, M. 
Aukštaitė, E. Heikys, A. Zalagė- 
nas, G. Repčienė, V. Kazlauskas, 
F. Noreika; po $1: Ą. Balnis, M. 
Šimavičius, O. Narušienė, A. Ba
salykas, Uršulė Drazdis, J. Zala
torius, J. Oscila, A. Bertulis, I. 
Katkus. P. Pikevičius, S. Berži
nis. Visiems rėmėjams nuoširdi 
padėka.

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 
akirati filmo ir scenos meno pažinime ir sudaryti sąlygas scenos 
veikalams bei filmams statytu

Užsimotu 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 šv. 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 TERRIBLE. Priedas — Joninės. 
Abi dalys paskutiniojo Eisenšteino filmo, kuriame ryškiomis 
scenomis vaizduojamos Ivano žiauriojo kovos su bajorais Rusų 
imperijoj. Rusiškos 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 paskelb
ta vėliau.

BALANDŽIO 10. Filmas. K. ICHIKAWA, TOKYO 
OLYMPIAD.
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. I. Bergman, SEVENTH SEAL. 
Priedas — LIETUVIŠKOS 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 užsisakyti 
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.

Iš viso $40730.96
Praeitais metais buvo likę sko

lų $104.665.59; atmokėjus ban
kui $10.000.00 dar liko skolos 
$94.665.59. Parapijos finansinis 
pranešimas netrukus bus išsiunti
nėtas kiekvienam parapijiečiui. 
Juo daugiau remsite, juo greičiau 
išsimokėsime!

— Arkivyskupijos patvarky
mu nuo š.m. pradžios nebebus 
šv. Mišių su giedorium. Mišios 
bus skelbiamos ir auka nustatyta 
$5: $1 — kunigui, o $4 — para
pijai. Už laidotuves, sutuoktuves 
visos pajamos eis parapijai; kuni
gas gaus tik $1.00 iš aukos Mi
šioms. Montrealio arkivyskupija 
nustatė kunigams metines algas 
nuo š.m. pradžios, ir parapija tu
rės mokėti: klebonui $3.000; vi
karui, kuris išbuvęs kunigu ne
mažiau kaip 15 metų, $2.400, o 
vikaram, iškunigavusiem mažiau 
kaip 15 metų — $2.100. Visi ku
nigai nuo šių metų mokės paja
mų mokesčius.

— Mišios kasdien rytais 7.30 
ir 8 vai.

— Bažnyčiai aukojo V. Bilevi- 
čius $30.

— Sausio 16 d., ši sekmadienį, 
šv. Kazimiero par. jaunimo klu
bas organizuoja slidžių-ski išvyką 
i Olympia kalnus. Paskutinis ter
minas užsiregistruoti — ketvirta
dienio vakaras; kaina $3. Išvyks
tantiems Mišios — 8 v. ryto.- Kar
tu vyks ir klebonas F. Jucevičius.

— Sausio 22 d. Montrealio Ka
talikių Moterų Dr-jos skyrius 
ruošia jaukią vakarienę; gros or
kestras; pradžia — 7 v.v. Kviečia 
visus dalyvauti.

— Sausio 29 d. — šv. Elzbie
tos Dr-jos metinė vakarienė; bus 
loterija ir gros orkestras; Pra
džia 7.30 v.v. Draugija kviečia vi
sus dalyvauti.

— šv. Onos Dr-ja vasario 13 d. 
šaukia susirinkimą ir ta proga 
skelbia vajų naujoms narėms Įsi
rašyti. Nėra Įstojimo mokesčio; 
metinis narės mokestis — $4.

— Naujasis par. komitetas sau
sio 9 d. turėjo pirmą posėdi ir 
pasiskirstė pareigomis: 3-jus me
tus sutiko būti V. Kalinauskas ir 
Jz. Laimikis: dvejus — Ch. Mi
lius ir A. Russel; vienerius — 
Alb. Dasys ir L. Šimonėlis. Visi 
komiteto nariai yra lygūs parei
gomis. bet pirmuoju išsirinko 
Alb. DasĮ.

— šeštadieninių mokyklų kalė
dinė eglutė ivvko sausio 9 d. su 
programa ir Kalėdų senelio do
vanomis. Smulkesnis aprašymas 
bus vėliau. ”

— “TŽ” prenumeratas galite 
apsimokėti pas kun. J. Gaudzę.

J. G.

Aušros Vartų par. žinios 
rue de Sėve. Montreal 20. P. O

— Jaunųjų choro repeticijom
— kiekvieną sekmadienį pas sc 
seles po 10 vai. Mišių.

— Rinkliavos: Kalėdos —$477; 
sekmadienis po Kalėdų — $203; 
N. Metai ir sekmadienis po N. M.
— $460.

— Aukos bažnyčios fondui: A. 
Mileris — $20, G. Klisevičius 
$5, P. Petronis — $10, P. Tekutis 
—$25.

— Rengiasi tuoktis: Lilija Juo
dytė su Andre Belisle.

— Sausio 7 d. mirė po ilgos ir 
sunkios ligos Kazimieras Kažu- 
kauskas. Žmonai, giminėms ir ar
timiesiems reiškiame gilią užuo
jautą. Bit.

A. ir I. Jokubauskai su dukra 
studente Danute, iš Melburno 
Australijoj pr. savaitgalį viešėjo 
pas giminaičius K. Andruškevi- 
čius ir K. Smilgevičius; apžiūrėjo 
Montrealio ir lietuvių centrus ir 
išvyko Anglijon, P. Jokubauskai 
'keliauja aplink pasaulį; iš Austra
lijos išvyko 1965 m. lapkričio m.; 
ilgiau buvo sustoję Čikagoje ir 
grįš Australijon vasario mėn. 
Australija ateiviams esąs palan
kus kraštas ir ten ilgiau pagyvenę 
lietuviai neblogai yra Įsikūrę. At
rodo, kad lietuvių jaunimas Aus
tralijoj laikosi gal net geriau, ne
gu mūsiškis.

Lietuviai studentai sausio 8 d. 
turėjo gausų susirinkimą pas kol. 
R. Navikėną. Buvo aptarti reika
lai ryšium su studentų suvažiavi
mu Toronte šį savaitgalį. Montre- 
aliečiai ketina suvažiavime gau
siai dalyvauti.

Skautės pr. sekmadienį seselių 
nomuose turėjo tradicinę kalėdi
nę sueigą, kur buvo pasidalinta 
dovanomis ir pasivaišinta.

A. V. parapijoj sausio 9 d. kleb. 
Tėv. K. Pečkys, SJ, paskelbė pini
ginę metų apyskaitą. Biudžetas 
pr. metais siekė virš $35.000, pa
rapijos skolų dar likę $81.000. 
Praeitais metais buvo mažiau sko
lų išmokėta, nes buvo Įsigyta in
ventoriaus salei ir atlikti dideli 
remonto darbai. 1963 m. gale pa
rapija turėjo $106.000 skolos. Tai ' 
rodo parapijos kylanti piniginį 
pajėgumą. Ar jau nebūtų pats 
laikais susirūpinti ir kitais lietu
viškos parapijos gyvastingumui . 
užtikrinti svarbiais reikalais?

Barbora ir Domas Jurkai Įmo
kėjo Kanados Lietuvių Fondan 
$100 ir pabrėžė, kad tai padarė 
lietuviškojo jaunimo garbei ry
šium su Jaunimo Metais. V.

“Baltijos” stovyklavietės komi
tetas išsirinko naują prezidiumą, 
kuri sudaro: P. Rudinskas — 
pirm., kun. J. Gaudzė — I vice- 
pirm., Tėvas Gi Kijauskas, SJ,
— II vicepirm., J. šiaučiulis — 
iždininkas, J. Kęsgailienė — pro
tokolų sekretorė ir J. McLaugh- 
lin-Malaiškaitė — sekretorė. Pil
nateisiais prezidiumo nariais yra 
visų komisijų pirmininkai. Suda
ryti sekančių komisijų branduo
liai: stovyklavietės planavimo ir 
statybos — inž. J. Kibirkštis, inž. 
V. šipelis ir J. Ladyga; lėšų tel
kimo — Tėvas G. Kijauskas, SJ, 
P. Adamonis ir A. Rudinskas; 
administracijos — V. Piečaitis; 
parengimų — S. Baršauskas ir J. 
šiaučiulis. Pritarta buvusio komi
teto nutarimui naujų pastatų sta
tybą atiduoti rangovui Lavoiė, St. 
Donat, už $1,520, o medžiagas ap
mokėti pagal sąskaitas, kaip tai 
buvo daryta praeitais metais sta
tant pagrindinį pastatą. Lėšų tel
kimą nutarta vykdyti daugiau as
meninio kontakto forma. Tain 
pat turima projektų kreiptis dėl 
lėšų i kanadiškas firmas. Smul
kesnius planus tuo reikalu paves
ta paruošti lėšų telkimo komisi
jai. Parengimų komisijai pavesta 
rūnintis sekančios skautoramos 
reikalais ir sueiti į ryšius su kito
mis iaunimo organizacijomis dėl 
jaunimo šiupinio ar vakaro suren
gimo.

Naujasis komitetas tikisi atei
nantį pavasarį užbaigti statybos 
nlaną ir numatyta stovyklavietės 
rajono valymą. Montrealio lietu
viai, kurie dar nėra žymiai prisi
dėję orie šio gražaus ir naudingo 
projekto, prašomi savo paramą 
siųsti: “Baltijos” stovyklai. 1465 
De Sieve St., Montreal 20, Que.

“Baltijos” stovyklavietės rėmė- 
jams rašteliai pajamų mokesčiu 
reikalui jau išrašipėjami ir grei
tu laiku bus išsiuntinėti naštų.

DR. J. URBAITIS 
sausio 10 d. 

išvyksta atostogų. 
Jo kabinetas bus uždarytas 

iki 
vasario 10 d.

suvenlrą ir (vairią reikmenų krautuvei!

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nntMvmai Jūsų namuose arba mū
sų Masėje turintiems laikini™ M- 
1im«n. Ir jau galima pradėti va- 
finoti utrmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom. 
•m BT OCR ST. W. (prie Bathurst! 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

J. BERŽINSKAS 
Užsaf ymai priimami ir paštu

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PI<11A KAINA. 
P LUBYS. Telef. WA 2-7»S1. 
Varnų telefonas AM 1-0537.




