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Milijoninė peticija
šiaurės Amerikos demokratinėje tvarkoje du faktoriai yra 

ypatingos reikšmės: pinigai ir viešoji opinija. Daug ką čia galima 
padaryti pinigais, bet turbūt dar daugiau per viešąją opiniją, nes 
jos bijo ir tie, kurie su pinigais nesiskaito ir jų nebijo. Tai gerai 
žino ir tie, kurie kovoja už teisingą reikalą, bet dar daugiau žino 
ir išnaudoja tie, kurie stengiasi laisvąjį pasaulį sugriauti. Tik pa
sidairykime aplinkui ir pamatysime, kaip paslaptingoji griaunan
čioji ranka išnaudoja mažiausią progą viešajai opinijai nustatyti 
prieš betkurį veiksmą, kuris tik aniepis nenaudingas. Gerai dar 
atsimename, kaip prieš keletą metų buvo vykdomas p'asaulio mas
tu parašų rinkimas “už taiką”, t. y.* “raudonąją taiką”. Rinko tol, 
kol patys atominį ginklą pasigamino. O ir dabar mažiausias ąme- 
rikiečių pajudėjimas tuoj sukelia nežinomų asmenų organizuoja
mas demonstracijas, riaušes, parašų rinkimą. Laimės ką, ar ne 
— mažiau reikšminga, bet svarbu klausimą kelti, atkreipti žmo
nių dėmesį, sukelti kalbas, žodžiu — neleisti klausimui mirti.

Jei viešosios opinijos tribūną meistriškai naudoja anoji pu
sė, tai laisvasis pasaulis, kaip taisyklė, šią sritį yra pasigailėtinai 
apleidęs. Prie tokios tyliosios armijos nemaža dalimi priklauso
me ir mes, lietuviai, su savo laisvės byla. Nepaprastai stipriai 
kalbame savųjų tarpe, bet nepakankamai drąsiai reiškiamės savo
sios apylinkės viešose demonstracijose prieš Tėvynės pavergimą. 
Dar mažiau ryžtamės išeiti plačiai ir atvirai viso laisvojo pasaulio 
mastu, prašant mūsų reikalu pasisakyti ne tik savuosius bet ir ki
tataučius.

Šiame lemiamame mūsų tautos likimo šimtmetyje tikrai pla
čiai pasisakę esame berods tik kelis kartus.

Vienas toks tvirtas pasisakymas įvyko 1920-21 m., kai seno
sios emigracijos JA Valstybių lietuviai surinko kelis milijonus pa
rašų po peticija, prašančia pripažinti nepriklausomos Lietuvos 
vyriaušybę. Toji peticija, po kuria rašėsi lietuviai ir nelietuviai, 
susiūta sudarė net 138 knygas, kurios buvo įteiktos JAV prezi
dentui Hardingui 1921 m. Keli milijonai parašų neatsirado, pri
puolamai. Kiekvienas pasirašęs žmogus turėjo būti užkalbintas, 
jam reikalas paaiškintas. Kokia milžiniška demonstracija, koks 
plataus masto prakalbėjimas i viešąją pasaulio opiniją!

Mintis ir vėl prabilti i pasaulį milijoninės peticijos forma 
puoselėjama mūsų bendruomenės sluogsniuose jau keletą metų. 
Konkretesnes formas ji Įgavo per II-ji Pasaulio Liet. Bendruome
nės seimą 1963 metais Toronte, kai tuo reikalu buvo skaitytas J. 
Kardelio specialus referatas ir priimta rezoliucija nr. 10, raginan
ti naująją PLB valdybą tą reikalą vykdyti. Dėl mums nežinomų 
kliūčių tas reikalas nusitęsė net trejetą metų. Turėjo ateiti jau
nimo metai. Turėjo ateiti jaunųjų entuziazmas, negaišinąs per
daug laiko grupių pasitarimuose ir išsiaiškinimuose.aiš
kus, jie pasakė, darykime ir padarysime. Jaunimas tą darbą ren
giasi pradėti. Šių metų vasario 16 dieną visame laisvame pasau
lyje lietuvių jaunimas pradeda rinkti parašus po peticija, reika
laujančia Lietuvai laisvės. Dideliam darbui — laiko nedaug: bet 
padaryti galima. Juk ir pati nepriklausoma Lietuva atsirado tik 
todėl, kad buvo padaryta, kas atrodė negalima.

Peticija su parašais bus įteikta Jungtinėms Tautoms jaunimo 
kongreso metu. Jaunimas iš visų laisvojo pasaulio kraštų nuneš 
i Jungtines Tautas lietuvišką laisvės maratono ugnį. A. R.

NEMOKAMI KURSAI BEDARBIAMS
Kanados vyriausybė kreipia 

• dėmesį į specialybių neturin
čius kanadiečius, kurių apmo
kymui skiriamos vis didesnės 
pašalpos. Paruoštas planas, pa
gal kurį federacinė vyriausybė 
mokės $35 kiekvienam bedar
biui, lankančiam suaugusiųjų 
profesinius kursus. Tiem, kurie 
turi šeimas, bus mokama net 
iki $75 į savaitę.

■ Krašto gerovė kyla, bet didė
ja ir bankrotavimų skaičius. 
1965 m. bankrutavusių įmonių 
skaičius, palyginti su 1964 m., 
padvigubėjo. Pirmoje vietoje 
eina Ontario provincija, kurios 
bankrutavusių įmonių deficitai 
siekė $240 mil. Planuojama pa
keisti įstatymus, kad būtų ap
saugoti visuomenės pinigai.

Kanados jaunimas organizuo
ja naują sąjūdį, kurio tikslas 
bus teikti pagalbą vargingose 
Kanados apylinkėse, įskaitant 
indėnus ir eskimus. Jaunuoliai 
pasižadės dirbti 2 metus Įvairio
se apylinkėse Kanadoje, lygiai 
kaip šiuo metu “Peace Corps” 
JAV arba CUSO organizacija 
Kanadoje, kurios savanoriai 
vyksta užsienin. Naujas sąjūdis 
tikisi gauti $1 mil. iš federaci
nės vyriausybės.

Kuris yra oficialus Kanados 
himnas? “God Save the Queen” 
ar “O Canada”?. Kol parlamen-

tas padarys sprendimą, Winni- 
pego simfoninis orkestras nuta
rė prieš koncertus negroti nė 
vieno.

Pragyvenimo lygis Kanadoje, 
buvęs prieš keletą metų 25% 
žemesnis kaip JAV kyla, ir skir
tumas tarp abiejų kraštų mažė
ja. Amerikiečiai mažiau moka 
už automobilius, bet daugiau — 
už maisto gaminius, žinoma, at
lyginimai dar greitai nesusily
gins tarp abiejų kraštų.

Gyventojų skaičius Kanadoje 
1966 m. prašoks 20 milijonų. 
Statistikos biuras šiais metais 
planuoja visuotinį gyventojų su
rašinėjimą. Provincijomis gy
ventojų skaičius šiuo metu: On
tario — 7,8 mil., Kvebekas — 
5,7 mil., Br. Kolumbija — 1,8 
mil., Alberta — 1,5 mil., Mani
toba — 960.000, Saskačevanas 
— 953.000, Nova Scotia — 760.- 
000, New Brunswick — 625.000, 
Newfound land — 501,000, 
Prince Edward Island — 108.- 
000.

Kanados šimtmečio proga iš
leidžiama serija knygų apie Ka
nada, jos istoriją ir žymesnius 
kanadiečius. Pirmasis tomas pa
vadintas “The Making of the 
Nation”, parašytas W. Kiiboum 
jau pasirodė. Viso numatoma 
išleisti dar 8 tomai.

Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
vienas po kito atsiliepia lietu

viškosios spaudos rėmėjai, paau
kodami Spaudos B-vės “žiburiai” 
turėtus šėrus savaitraščio “Tėviš
kės Žiburiu” leidimui, čia tęsia
me paaukojusių sąrašą.
J. B. Sekas, Toronto _$16.29 
J. Dudėlas. Toronto_____ 14.00
V. Petraitis, Toronto
P. Tmbrasa«. Toronto 
f'. Pocius. T*11sonburg 
Z. Mažokas. Toronto

Jiems visiems “Tž” leidėjai 
reiškia nuoširdžią padėką ne tik 
už duosnumą bei paramą, bet ir 
reikalo supratimą. Kiekvieno šė- 
rininko duosnus atsiliepimas la
bai palengvina leidyklos pertvar
kymą. Dar yra eilė šėrininku. ku-

.... 13.00' rie neatsiliepė į siųstus laiškus.
43.801 Maloniai prašome juos taip pat 
22.40 j nedelsti ir atsiliepti. Jų neatsilie- 
11.20 įpimas apsunkina ir uždelsia pla- 

v. I’-TrnJinskas. Toronto 22.40 nu vykdymą. Tad tikimės, kad ir
V. čHamVas. Detroit 10.00, likusieji netrukus prisidės prie
P. Klimavičius, ” ’---- “— ’ *

Simcoe, Ont. „
Kun. M. Vembre,

Brockton, Mass. H-20
"$175.40

’ bendro plano vykdymo ir tuo pa-
1110 sitarnaus lietuviškos spaudos 

I stiprinimui.
1120, KLK Kultūros Draugijos 

“žiburiai” valdyba

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vykdomasis vicepirmininkas Stasys Barzdukas, sekreto
rė Milda Lenkauskienė ir vicepirmininkas jaunimui ir informacijai Vytautas Kamantas. Jų didžiau
sias rūpestis šiuo metu yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų ir jaunimo kongreso darbai.

V. Pliodžinsko nuotrauka

RAŠO IŠ MADRIDO K. /GAZ. PATAMV/Č/US

Raudonoji knyga Gibraltaro klausimu
Be abejonės pats sensacingiau

sias Įvykis praeitų metų gruodžio 
mėnesyje Ispanijoje buvo “Rau
donosios knygos” apie Gibralta
rą paskelbimas, kuri įvykdė Ispa
nijos užsienio reikalų ministerija 
savo vyriausybės vardu. Knyga 
pasirašyta užsienio reikalų minis- 
terio sr. Fernando Maria Castiel- 
la.

Ką rašo “Raudonoji knyga?”
Tai ilgas rimtų dokumentų

užleistoj mažytėj Gibraltaro teri
torijoj. Ten pasakyta: “Jei kada 
nors Didžiajai Britanijai atrodys 
naudinga dovanoti, parduoti ar iš
nuomoti Gibraltaro miestą, — ji 
teatsimena,, kad yra sutarta ir 
pasirašyta, jog Ispanijai pirmoje 
vietoje bus duota galimybė mies
tą atsipirkti”.

Ispanija kaltina britus
Ispanijos vyriaūSybė ne tik kal

tina britus “paskutinės Europoje
apie Gibraltarą rinkinys. Jame at- kolonijos laikymu”, bet ir “kari- 
pasakojama, kaip šis ispanų že- niu plėtimusi bei kontrabanda”, 
mės gabalas buvo nuo Ispanijos i “Raudonojoj knygoje” pastebi- 
atplėštas, kaip ji britai iki šiol! ma, kad anglai dar “žygiuoja į 
valdo ir kokios ispanų i jį teisės. Gibraltaro šiaurę”, būtent, “kiek- 

Prieš paskelbimą ši'knyga buvo viena proga įieško didesnės teri- 
iteikta svarstyti Ispanijos eparla- i torinės erdvės ispanų sąskaiton, 
mentui ir Jungtinių Tautų gener. Į nepaisydami Utrechto sutarties, 
sekr. U. Thantui. Ispanijos ats- 
tovas Jungtinėms Tautoms sr. 
Manuel Aznar, įteikdamas šiai 
pasaulinei politinei organizacijai 
“Raudonąją knygą”, pasakė: “Is
panija tikisi, kad jai bus grąžin
ta jos teisė į Gibraltarą”. Sr. Az
nar ypač pabrėžė britų nepaklus
numą Jungtinių Tautų pageidavi
mui tartis su Ispanija abu kraš
tus liečiančiu reikalu. Kaip ži
nome, Jungtinės Tautos savo po
sėdžiuose net kelis kartus palietė 
Gibraltaro klausimą. Neseniai 24- 
rių komisija 90 balsų už ir il-kai 
nuo balsavimo susilaikius, kvietė 
Britaniją ir Ispaniją “kuo vei
kiausiai” pradėti tarpusavio pasi
tarimus dėl Gibraltaro ateities.
Prancūzija, Portugalija, ir komu
nistinis blokas nebalsavo.

Plataus pasaulio spauda apie 
“Raudonąją knygą” labai Įvairiai 
ir sudėtingai atsiliepė. Pačių 
anglų laikraščiai apie ją ir jos tu
rinį irgi Įvairiai pasisakė. Daugu
ma šių laikraščių knygos turini ir 
net tekstą paskelbė savo veda
muosiuose.

Kaip Gibraltaras atiteko
Britanijai?
Pats “Raudonosios knygos” 

tekstas yra labai Įdomus, tiek is
toriškai, tiek politiškai. Pradžio
je trumpai nusakoma, kaip anglai 
1704 m. neva austrų kunigaikščio 
Karolio vardu, pretendavusio Į Is
panijos sostą taip vadinamo Pa
veldėjimo karo metu, ne tik užė
mė Gibraltarą, bet tuojau jame 
sustiprino savo karines pajėgas. 
Taip jie įvykdė tikrą ir formalią 
to ispanų pusiasalio okupaciją, 
nors ištikrųjų britai niekad už tai 
nepaskelbė Ispanijai karo. Pavir
šutiniškai žvelgiant, atrodė, kad 
britai nieko kito nenorėjo, kaip 
tik pasodinti minėtą Austrijos ka- 
raliūną Karolį Į Ispanijos sostą. 
Be to, “Raudonojoje knygoje” Is
panijos vyriausybė pabrėžia gar
siosios Utrechto sutarties 10-tąjį 
straipsnį, kurį anglai laiko juridi
niu pagrindu pateisinti Gibralta
ro užgrobimui. Nors Utrechto su
tartis buvo pasirašyta tiek Angli
jos, tiek Ispanijos, tačiau ispanai 
kaltina britus už iškreinima su
tarties raidės ir dvasios ir už nu
tylėjimą sutartyje išreikštų ir pa
brėžtų klauzulių, aiškiausiai pri
pažįstančių Ispanijai teritorines, 
juridines ir ūkines teises anglams

! Faktiškai Britanija per 251 oku
pacijos metus gerokai pasistūmė 
šiaurėn — i ispanų teritoriją, už
imdama taip vadinamą “Campo 
neutral” (neutraliąją teritoriją), 
kuri minėto Utrechto sutartimi 
numatyta išlaikyti neutralia. 
Anglai šios klauzulės nesilaikė, 
pateisindami savo elgseną kari
niais ir saugumo sumetimais.

Karinis britų pasiruošimas, Įsi
tvirtinimas ir stūmimasis pirmyn, 
sako ispanai savo “Raudonojoje 
knygoje”, yra pavojingas ispa
nams ir saugumui šiame Europos 
pietų kampe. Pvz. 1938 m. ispa
nams vedant kruviną karą prieš 
komunistus, anglai Gibraltare įsi
rengė karinį ir civilinį aerodro
mus minėtoj neutralioj zonoj, ku
ri esanti Ispanijos suvereni žemė. 
Ji niekados nebuvo užleista Brita
nijai, o tik nukariauta iš Ispani
jos pusės.

Ispanų vyriausybė pagaliau pa
gristai kaltina britus noru “įsi
kasti” ispanų žemėje, pastačius 
Gibraltare mūrinę sieną, panašiai

Savaitės įvykiai
IKI ŠIOL RAMIOJE AFRIKOS VALSTYBĖJE NIGERIJOJE 

ĮVYKO STAIGUS KARINIS SUKILIMAS. Nužudyti šiaurinės ir va
karinės Nigerijos premjerai, o centrinės vyriausybės premjeras ir 
finansų ministeris suimti ir jų likimas kol kas nežinomas. Kariuo
menės "vadas Ironsi sukilėlius numalšino ir sudarė karinę vy
riausybę, kii 'ino ir sukilėliai. Nigerija, buv. britų koloni
ja, prieš pen me tapo nepriklausoma ir turi 55 mil. gyvento
jų. Dėtos viltys, kad demokratija naujojoje valstybėje įleis šaknis, 
nepasiteisino. Priežastis, kaip irę 
kitose naujose Afrikos valstybė
se, — politinis nesubrendimas. 
Nigerijoje yra apie 600 kanadie
čių, bet jiems povojus negresia.

JAV diplomatinės kelionės tę
siamos toliau. Saigone lankėsi 
valstybės sekr. Rusk ir Harrima- 
nas. Rusk Indijos premjero šast
ri laidotuvių metu susitiko sovie
tų premjerą Kosyginą ir porą va-

Prez. Johnson pasakė kongreso 
■atidaromąją kalbą. Pabrėžė, kad 
Vietnamo karas bus tęsiamas to
liau. Prezidentas paskelbė rekor
dinį biudžetą — $112.8 bilijonų, 
kurių $58.3 bil. tenka gynybai, 

i Sykiu kongresui išdėstė ir plačią 
i socialinę programą šiems me
tams. Savo kalboje palietė ir 

j krašto vidaus reikalus, kaip upiųtų premjerą Kosyginą ir porą ya-vandens apsaugą> namų 
landų kalbėjo Vietnamo reikalu, statybos būtinumą, sveikatos", 
Diskusijose dalyvavo ir viceprez. • aufciėjimo problemas ir pagalbą 
H. Humphrey. S. Sąjunga k^ba ^įn^ Robe rt C. 
apie moderniųjų ginklų tiekimą w£aver) negras> paskirtas staty- 
š- .y16*?3111?1’ yPa.c. P° ^lepino bos ministeriu. Pirmą syki neg-

kaip Berlyne, kuri fiziškai Gibral
tarą skyrė ir tebeskiria nuo moti
nos tėvynės. Be to, Gibraltaro 
mūrinė siena buvo anglų “apvai
nikuota” spygliuotomis vielomis 
ir grotomis.

Kviečia tartis
Anglų vykdomą Gibraltare 

kontrabandą ’’Raudonoji knyga” 
apibūdina kaip šios britų koloni
jos ‘‘vidaus klausimą”, kuris pa
saulyje nelabai žinomas, bet jis 
aiškiai atskleidžia dirbtinius vie
tos ūkinius pagrindus, kuriais yra 
pagrįstas šio žemės iškyšulio eko
nominis gyvenimas. Kontraban
dos klausimas, Gibraltare esąs ne
dviprasmiškai susijęs su pačia jo 
esme, darančia šį uolėtą Ispanijos 
kampą kolonija. Nenormalūs ūki
niai Gibraltaro pagrindai laiko 
būvyje vertė Angliją keisti pa
gal aplinkybes, Ispanijai net ne
pranešus, kolonijos padėti: nuo 
karinės bazės pereinant į kolo
niją, ir nuo šios — į Anglijos 
karalystei “laisvai” priklausančią 
ir “laisvai” apsisprendusią teri
toriją. “Raudonojoje knygoje” is
panai draugiškai kreipiasi į Bri
tanijos vyriausybę su prašymu 
tartis dėl Gibraltaro klausimo, 
kurį iškėlė istorija ir politika nuo 
pat 1704 metų, kai Anglija užėmė 
šį ispanų žemės plotą. Knygoje 
kreipiamasi ir i Gibraltaro gyven
tojus, jiems siūlant nepaprastą 
ekonominę Ispanijos pagalbą, jei 
jie linktų Įsijungti Ispanijos teri
torijom Pagaliau Ispanija yra pa
siryžusi suteikti lengvatų ir pa
čiai Britanijai. Pvz. išnuomoti 
lengvomis sąlygomis karinius 
Įrengimus ir panašiai.

Ateitis parodys, ką Anglija at
sakys Ispanijos vyriausybei dėl 
“Raudonosios knygos” Gibraltaro 
reikalu.

vizito Hanoi ir Pekinge. Jau ke
turios savaitės, kaip Vietnamas 
nebombarduojamas. Priešas iš
naudoja aplinkybes ir atstato til
tus bei geležinkelio linijas, kurio
mis buvo tiekiami ginklai iš Ki
nijos. Apie šiuos veiksmus prane
ša amerikiečių žvalgybiniai lėk
tuvai.

Indonezijoje vyksta žiaurūs va
lymai. Per tris pastaruosius mė
nesius nužudyta apie 150.000 ko
munistų ar jų simpatikų. Kerši
jama už jų suruoštą perversmą 
bei kariškių šaudymą. Visi svar
bieji komunistų vadai likviduoti. 
Valymus atlieka ne tiek kariuo
menė, kiek civiliniai komitetai, 
kurie anksčiau k buvo komunistų 
labai persekiojami.

Indijos premjeras Šastri mirė 
pasirašęs taikos sutarti su Pakis-

ras pateko į min. kabinetą.
Britų Bendruomenės konferen

cija Nigerijos sostinėje Lagos 
truko porą dienų. Svarstytos eko
nominės sankcijos prieš Rodeziją. 
Sudarytas komitetas sekti sankci
jų efektingumą. Konferencija 
pravesta Br. Bendruomenės sekr. 
kanadiečio diplomato Arnold 
Smith ir pirmą sykį vyko ne Lon
done. Konferencijoje dalyvavo 
20 kraštų min. pirmininkai bei 
atstovai.

Vatikanas pabrėžė anglikonų 
primo dr. Ramsay vizito reikšmę 
pas popiežių Paulių VI. Primas 
rengiasi su šešiais teologais vykti 

lį Romą. Manoma, bus sprendžia- 
; mi mišrių vedybų, anglikonų dva- 
isininkų šventinimų galiojimo ir 
kiti klausimai.

__________ j Prez. De Gaulle lankysis Mask- 
tanu. Derybos vyko Taškente, so- v°je- Paskutinį sykį lankėsi Mask- 
vietų Uzbekistano sostinėje. Sėk- voje 1944m. ir pasirašė draugiš- 
mingai tarpininkavo sovietų kūmo sutarti, kurią sovietai po 
premjeras Kosyginas. Taškento metų nutraukė.
susitarimas laikomas sovietų dip-Į Prancūzijos užs. reik, ministe- • 
lomatiniu laimėjimu. Prasidėjo! ris Maurice Couve de Murville 
politiniai manevrai Indijos prem-! vyks į Europos Bendrosios Rin- 
jero vietai užimti. Minimi keli kos konferenciją Liuksemburge, 
kandidatai, ypač Nehru duktė In- De Gaulle boikotavo Rinkos posė- 
dira Gandhi, informacijos minis- džius nuo pr. metų liepos mėn. 
terė. Pastebima taikymosi ženklų.terė.

Kanados lietuvių studentų suvažiavimas

Kanados Lietuvių Fondo vajus
bus; kiek sunkiau bus Įvykdyti 
planą trijose didžiosiose kolonijo
se: Toronte, Montrealy, Hamilto
ne. Tuose didmiesčiuose numaty
ta sustiprinti vajų, sudarant Įna
šams telkti komitetus. (Monrea
lyje jau yra). Tikime, kad Kana
dos lietuviams netrūks patrijotiz-

Pradedant antrąjį Fondo va
jaus etapą, gauti Įnašai ir Įrašyti
į fondo narius:
134. V. Miškinis, Hamilton $100
135. V. Sinkevičius, Toronto $100
136. D. Jurkus, Montreal $100

Papildė įnašą: . . . . .......
23. Otavos apyl. valdyba iki $200’0?° ¥* tautines garbes įsijungti į 

3 * i Fondo narius, švenčiant 50 metu
Kaip jau buvo minėta, šiais > Lietuvos nepriklausomybės pa

motais numatyta surinkti Fondui skelbimo sukakti, turėtu būti pu- 
$15.000.^ToronteJ5;000, Montre- sė Fondo plano* išpildyta.

P. Lelis, Fondo reik. ved.aly $3.000, Hamiltone $2.000, 
mažesnėse apylinkėse po mažiau. 
Bendras Fondo planas ($100.000) 
yra išsiuntinėtas visiems Fondo 
Įgaliotiniams, o kur jų nėra —;

TARPTAUTINIAME FESTI
VALYJE Cannes mieste. Prancū- 

aoylinkių pirmininkams. Pagal zijoj, pagrindinę premija Grand 
planą reikėtų surinkti: Toronte Prix laimėjo okupuotoj Lietuvoj 
$35.000, Montrealy $20.000, Ha-!gamintas filmas “Paskutinė ato- 
miltone $10.000, Delhi-Tillson- stogų diena”. Jo režisorius yra A.
burg-Rodney $7.000, Londone ir 
Winnipege po $3.000: kitose kolo
nijose po $2.000. Kaikurios kolo
nijos pusę to plano jau išpildė; 
nvz. Otava, Delhi-Tillsonburg- 
Rodney; Torontas — tik ketvirta
dali Sies sumos nustatytos plane 
atsižvelgiant į lietuvių skaičių ko
lonijoj, jų koncentraciją, nuoto
lius ir i kitokius faktorius. Su ma
žesnėmis kolonijomis vargo ne

Žebriūnas. filmnotoias J Gricius. 
Festivalyje dalyvavo .30 kraštų 
filmų jaunimui kūrėjai. Rimčiau
sias konkurentas buvo švedų ga
mybos filmas “Kapakabana — 
mano namai”. Lietuviai autoriai 
pergalės nesitikėjo; manė, kad 
neatsilaikvs orieš švedus. Premi
juotasis filmas užsieniuose vadi
namas kitu vardu, būtent, “Mer
gaitė ir aidas”.

tuvių studentų sąjungą. Tam bu
vo paruoštas planas ir sukviestas 
šis suvažiavimas. Jam pirmininka
vo R. Repšys iš Čikagos, dabar 
studijuojąs Toronte, sekretoria
vo V. Tamulaitytė ir ž. Stančikai- 
tė. Pranešimą apie praeities veik
lą padarė stud. A. Šileika, o apie 
JAV LSS veiklą — jų pirminin
kas P. žygas.

Po ilgų diskusijų suvažiavimo 
dalyviai nubalsavo Įsteigti KLSS. 
Buvo išrinktas specialus dvylikos 
asmenų komitetas, kirns nustatė 
bendrus KLSS struktūros bruo
žus. Šiam komitetui pirmininkavo 
stud. K. Batūra, o sekretoriatą su
darė G. Rinkūnaitė ir'Ž. Šlekytė. 
Komiteto pasiūlytą KLSS struk
tūrą suvažiavimas priėmė su ma
žais pakeitimais. Suvažiavimas 
nubalsavo, kad Montrealio liet, 
studentai sudarytų laikinę KLSS 
centro valdybą iš sekančių parei
gūnų: pirmininko, sekretorės, iž
dininko ir trijų narių iš kitų vie
tovių — K. Batūros iš Toronto, 
G. Breichmano iš Hamiltono ir 
P. Buivido iš Otavos. Montrealio 
studentų atstovai buvo įgalioti 
iki š. m. Darbo Dienos savaitga
lio paruošti KLSS konstituciją ir 
bendrą suvažiavimą.

Suvažiavimo dalyvius svęikino 
KLB pirm. A. Rinkūnas, konsu
las dr. J. žmuidzinas, Toronto 
apyl. vald. pirm. A. Kuolas.

Vakaro programa
Po karštu ir sėkmingu diskusi

jų bei rinkimų Įvyko linksmoji 
dalis. Tai buvo gera proga ne tik 
atsipūsti po suvažiavimo darbų, 
bet ir susipažinti. Buvo ne tik pa
sišokta, bet ir padainuota lietu
viškų dainų. Rengėjai išdalino 
visiems dainų tekstus, ir todėl 
dainavimas sklandžiai vyko. Pa
sirodo, kad studentai moka dai
nuoti, tik reikia išsijudinti. Pro
gramoje buvo ir humoristikns. 
kurios paskaitė studentės 2. šle
kytė ir A. Bušinskaitė. Visi daly

Sausio 15-16 d. savaitgalis To
ronte buvo skirtas jaunimui: Įvy
ko Kanados lietuvių studentų su
važiavimas ir KLB krašto valdy
bos jaunimo sekcijos Įgaliotinių 
pasitarimas. Prisikėlimo parapi
jos muzikos studija buvo pilnutė
lė studentų iš visos Kanados, iš
skyrus vakarines sritis. Jaučia
mas Kanados lietuvių studentijoj 
lietuviškas atgimimas po pernai 
Įvykusio Kanados lietuvių jauni
mo kongreso. Studentai ėmė gy
viau domėtis lietuviškomis prob
lemomis. Tai galima buvo jausti 
ir per suvažiavimo diskusijas: da
lyviai gana drąsiai ir lietuviškai 
reiškė savo nuomones šiuo klau
simu— steigti savarankišką Ka
nados lietuvių studentų sąjungą 
ar priklausyti* JAV lietuvių stu
dentų sąjungai? Beveik visi pasi
sakė už atskirą Kanados sąjungą, 
kitaip tariant, už savo nepriklau
somybę.

Suvažiavime dalyvavo: iš To
ronto 43 studentai, Hamiltono — 
10, Montrealio 6, Otavos — 5, 
Londono — 4. Be to, delegacijos 
atsivežė Įgaliojimus ir nedalyvau
jančių studentų, taip kad balsavi
muose dalyvavo arti 100 studen
tų. Už steigimą atskiros Kanados 
lietuviu studentų sąjungos pasi
sakė 86, susilaikė 5, prieš — 1.

Kas buvo ir kas dabar?
■ Lietuvių studentų oficiali veik

la Kanadoje prasidėjo prieš 10 
metų, kai buvo Įsteigta Kanados 
lietuvių studentų sąjungą su 
dviem skyriais — Toronte ir 
Montrealyje. Tada studentai su
judo ir surengė keletą bendrų 
akademiniu stovyklų tarp Toron
to ir Montrealio. Gražiai pradėta 
veikla neilgai trukus apmirė ir 
organizacinis gyvenimas sunyko. 
Kuri laiką kanadiečiai (Toronto 
skyrius) priklausė JAV Lietuviu 
Studentų Sąjungai. Matydami 
reikalą sustiprinti Kanados lietu
viu studentų judėjimą, torontiš- ________________ _______
kiai ėmė studijuoti galimybes iš viai išsiskirstė pilni entuziazmo 
naujo steigti atskirą Kanados lie- ateities veiklai. A. Viskontas
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Pokalbis su žmogumi
Siaurės Vietnamo vyriam 
stengaamasis, kad nė viena 
ga neliktų nepanaudota kri

Bažnyčia ir santvarkos

motinai, seserims, broliui ir jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą —

viltį.”
Didžiųjų pasikeitimų amžiuje 

Authorized as second class mail by the Post Ofice Department, Ottawa, reikėjo jieškoti naujo švyturio ar
ba esamojo šviesą sustiprinti, že
mės žmogus nustelbė tikintį žmo
gų. Civilizacijos kraštuose, ypač 
šiame pokaryje, mokslas padarė 
nepaprastą pažangą. Technika ta
po prieinama masių žmogui, ku
ris vis drąsiau ėmė jieškoti pato
gesnės buveinės žemėje. Buvusio
ji socialinė santvarka susidūrė su 
didelės apimties naujais, daug 
kur nesėkmingais, komunizmo 
bandymais, žmogų įterpiančiais 
tik į žemiškojo gyvenimo rėmus. 
Jonas XXIII aiškiai matė, kad K. 
Bažnyčia turi išeiti iš gynimosi 
apkasų, kuriuose ji tūnojo nuo 
XVI a., smerkdama protestantiz
mą, revoliucijas, liberalizmą, mo
dernizmą ir komunizmą. Tai bu-

and for payment of postage in cash.
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© RUIGIAI AMI: GY VEIWME
★ Prancūzų komunistų teore- kelionę 40 katalikų kankinių 

tikas Roger Garaudy parašė garbei nuo Londono bokšto, kur 
knygą “Nuo anatemos iki dialo-' buvo kalinami katalikai, iki Ty- 
go”. Autorius joje atsiliepia į burn — jų nužudymo vietovės.

' Vatikano santarybos iškeltą po- Pakeliui' aplankė ir Smithfield 
kalbio galimybę tarp komunistų aikštę prie šv. Pauliaus angli

konų katedros. Ten jie stabte
lėjo susimąstymo ir maldos va
landėlei prie paminklo 45 pro
testantams kankiniams, žuvu- ’

ir katalikų. Garsusis prancūzų 
katalikų rašytojas Francois 
Mauriac parašė apie tą leidinį 
palankią recenziją, o vokiečių 
jėzuitas, žymus teologas Kari 
Rahner pažadėjo parašyti įvadą- 
komentarą vokiškam vertimui. 
R. Garaudy įrodinėja, kad šiuo 
metu stipriausios pasaulio jėgos 
yra krikščionybė ir komuniz
mas. Jų bendradarbiavimas ga
lįs apsaugoti pasaulį nuo ato
minės katastrofos. Praeityje 
marksizmas esą puolė ne krikš
čionių tikėjimą, meilę, troški
mus, viltį, bet Bažnyčios susi
jungimą su pasaulietinėmis ga
lybėmis — kapitalizmu ir mo
narchijomis. Dabar komunizmas 
ir krikščionybė esą gali bend
rom jėgom veikti socialiniam 
teisingumui įgyvendinti. Anot 
R. Garaudy, “žmogaus ateitis 
nebus suformuota nei prieš ti
kinčiuosius, nei be jų. žmogaus 
ateitis negali būti suformuota 
nei prieš komunistus, nei be 
jų”. Šios mintys dar nebuvo pa
neigtos kitų Prancūzijos komu-, 
nistų vadų, nors yra joms ne
pritariančių ir tai galbūt dau
giau nei pritariančių. Penki ko
munistų vadai ir penki katali
kų intelektualai išleido kitą kny
ga “Bandomasis dialogas” kur 
dėsto pokalbio galimybes. Yra 
betgi visai priešingų nuomonių 
iš abiejų pusių. Nežiūrint lig
šiolinių pastangų, krikščionybe 
komunistų valdomuose kraštuo
se tebėra persekiojama.

* Daugelis vyskupų, dalyva
vusių II Vatikano santaryboje, 
žada atsisakyti savo brangių vys
kupiškų žiedų ir dėvėti papras
tus paauksuotus žiedus, padova
notus popiežiaus visiems santa
rybos dalyviams. Sakoma, kad 
santarybos žiedų mintį šv. Tė
vas gavęs iš kard. Suenens ir 
kard. Lercaro, kurie prieš san
tarybos .pabaigą i t e i k e savo 
brangius vyskupiškus žiedus po
piežiui. Vyskupu brangieji žie
dai būtų parduodami, o už juos 
gautieji pinigai panaudojami 
neturtingų kraštų paramai.

* Vysk. E. Carter iš London, 
Ont., yra vienas iš penkių nau- 
jai paskirtų vyskupų į Vatikano 
santaryboje nutartos liturginės 
konstitucijos vykdomąją komi
siją, kuriai vadovauja kard. Ler
caro. Kiti naujai paskirtieji yra: 
arkiv. M. Pellegrino iš Italijos, 
vysk. S. Kovacs iš Vengrijos, 
vysk. A. Lazik iš Čekoslovaki
jos, ir vysk. J. Bluyssen iš Olan
dijos. Vysk. Carter yra jau ant
rasis kanadietis toje komisijoje. 
Anksčiau paskirtasis yra vysk. 
Joseph Martin iš Nicolet, Que.

* 150 Osterley seminarijos 
jėzuitų klerikų atliko maldingą

sos peržiūrėti santykius su įvai
riomis santvarkomis. Aišku, iški
lo reikalas aptarti santykius su

Šiuo įvy
kiu labiausiai džiaugiasi Lietuvos 
tikintieji.

K. J. Stanaičiai ir šeimos

jimą komunizmui pasmerkti, ge
rai žino, kad komunistinė san- 

kurios neatsiejamos nuo ateizmo. į tvarka paneigia esmines žmogaus 
laisves apsispręsti ir ateizmą pa
naudoja politiniams tikslams, ta
čiau pokalbį laiko naudingesnių 
už tylą. Posūkis į susitaikymą su 
ortodoksais, kurių vadovybė su
skilusi, verčia jieškoti būdų tęsti 
nors ir nemalonų pokalbį su 
Maskva.

Vatikano santarybą nelengva 
aptarti, nes neįmanoma aprėpti 
milžinišką medžiagą ir įvairias 
sroves. Didžiausia kliūtis — ne
turėjimas atitinkamos laiko per
spektyvos, kuri padeda išryškin
ti svarbiausius dalykus, išskirti 
juos iš šalutinių, kurie kartais at
rodo lemiantys.

Antrosios Vatikano santarybos 
užbaiga buvo didžiausias 1965 m. 
įvykis, metų, kurie pasižymėjo 
neramumais ir pakrikimu. Jis 
įleido stiprią gaivaus oro srovę, 
kuri šiuo metu atrodo neįprasta, 
tačiau stiprinanti krikščionybę, 
išlyginanti istorinius nesutarimus 
ir vedanti platu pokalbi su kito
mis bažnyčiomis. K. Bažnyčia vi
siems tiesia ranką taikai stiprin
ti ir padėti vargstantiems. Tai di
delė pradžia, kurios istorinis 
spindėjimas dar nėra išryškėjęs.

Jonas XXIII pastebėjo, kad ateis
tai laiko Bažnyčią savo priešu, 
nors Bažnyčia neturinti priešų. 
Paulius VI tęsė savo pradininko 
nurodymus: nieko nepasmerkti. 
Aišku, jis naudojosi skirtinga tak-

bužį, tačiau vengė apvaldyti neit 
santarybos įsisiūbavimus. Kai 
450 vyskupų įteikė siūlymą pa
smerkti komunizmui, jis tarė: 
“Pasaulietiškas humanizmas pa
rodė pasibaisėtiną veidą ir šiame 
susirinkime. Tikėjimas į Dievą 
susikirto su tikėjimu, sukurtu 
žmogaus, kuris yra Dievo kūri
nys. Ir kas įvyko? Smūgis, pa
smerkimas, kova? Tai galėjo 
įvykti, bet neįvyko.”

Jokia santvarka nebuvo užgir- 
ta, nei pasmerkta. Lenkijos kar
dinolas Wyszinski, daug smūgių 
patyręs iš komunistinės santvar
kos, iškalbingai perspėjo, kad 
Bažnyčia negali būti sutapdinta 
su kapitalistine santvarka. Jo žo
džiais, Bažnyčia turi kovoti, kad 
nė viena valstybinė santvarka ne
siaurintų žmogaus teisių. Bažny
čia apgailestauja ateizmo pada
rinius, tačiau kalbasi ir su komu-

,. . .. ,, vo pirmoji Bažnyčios santaryba,
siems karalienes Marijos valdy- kurioj niekas nebuvo pasmerktas 
mo metu 1553 - 1558. „ ir visiems buvo išskėstos rankos

Katalikų vysKupo J. M. pradėti platų pokalbį.
Breitenbeck konsekracijos iškii-į Atsisakius smerkti, tapo pra- 
mese Detroito katedroje dalyva- ■ vertos durys savikritikai. Atviri 
vo ir garbes sostuose sėdėjo du pasisakymai išsaukė ' nuomonių 
nėkataliKų vyskupai: episkopą-įvairumą, tačiau nebuvo trinties, 
lų vysk. Richard S. Emnch ir; burtos kaikas būkštavo. Bažny- 
ortodoksų vysk Germanos. Abu čios atsinaujinimo dvasia nustel- 
devejo savo iškilmingus vysku- baimingą atsinaujinimo užsi- 
piškus drabužius. i sklendimą, kuris buvo ryškus

* Katalikų ir presbiterininkų nuo Viduramžiu. Tik kaikuriose
ekumeniniame pasitarime Lynd-. srityse laikytasi seno įsibėgėjimo, 
hurst, N.Y., be ruošiamos bend- ...
ros maldų dienos, nutarta dari Tikėjimo laisve 
parengti ir bendras krikšto apei-f Vatikano santaryba gali di- 
gas, kurios būtų naudojamos džiuotis ne vidaus santvarkos pa
vienes ir kitos Bendrijos dvasi- keitimais, ne kurijos reformomis, 
ninku krikštijant mišrių (tiky- ne vyskupų teisių aptarimu, ne 
bos atžvilgiu) šeimų vaikus. nauja pamaldų tvarka, kurios įve-

* Naujasis “Tėve mūsų” mal-; dimas užtiko kliūčių, bet įsijauti- 
dos vertimas į prancūzų kalbą i mu į šio meto sąlygas ir priartėji-

.---- _•-------- mu prie žmogaus bei jo tikėjimo
laisvės. Tiesa, tikėjimo laisvės ministerio Dean Rusk ir gynybos 
klausimas nenaujas. Tikėjimo ministerio McNamara perspėji- 
laisvę Bažnyčia ir anksčiau pripa- niai apie komunistinį pavojų lais- 
žino, tačiau tik dabar ją ryškiai; vajam pasauliui.
paskelbė. Kaikas laiko 13-ją Savo atidaromojoj prakalboj 
schemą, kurioje aptariami tikėji- Dean Rusk kreipėsi į Europos są- brėždamas, jog po kelių metų Ki
mo laisvės klausimai, perdaug jungininkus, prašydamas juos su- nija tapsianti atomine galybe ir 
bendra, tačiau pats pradas pakan- orasti ir paremti Amerikos politi- Į galėsianti turėti tokius šaudme- 
kamai aiškus ir toli siekiantis, ką Vietname, pabrėždamas, jog nis, kurie pasieks betkurią sosti- 
Bažnyčia dvasiniuose dalykuose tai yra ir visos Vakarų Europos' nę Vakaruose. McNamara skatino 
nori būti laisva, neįsipareigojan-; interesas. “Europos likimas yra sąjungininkus pradėti rengtis to- 
ti nei draugiškoms* nei priešin- i sprendžiamas Vietnamo laukuo- kiai galimybei ir užtikrino juos, 
goms valstybių santvarkoms.

Vatikano santaryba bandė jieš- munistai skaitysis su JAV įsi 
koti tikroviško sąlyčio ir su tais pareigojimais Atlanto Sąjungai,' iš V. Europos ginti pietryčių Azi- 
šio laikotarpio klausimais, kurie jei tuo turės pagrindo abejoti ioi 
netiesiogiai paliečia Bažnyčią, j Vietname”, pareiškė Dean Rusk. 
Paulius VI rodė didelių pastan- Komunistų laimėjimas Vietname 
gų taikai išlaikyti. Santaryba aiš- galės juos sugundyti į avantiūras 
kiai pasmerkė branduolinius kitur, sakė Rusk, bet jis neprašė 
ginklus. Kaikurie JAV kardino-’ savo sąjungininkų karinės pagai
lai bandė aiškinti, kad šis nutari- bos P. Vietnamui, o tik civilinės 
mas liečia JAV apsiginklavimo paramos'— gydytojų, inžinierių, 
politiką. Jiems netrukus atsakyta: i i vairiu specialistų ir materialinės 
mums rūpi ne atskirų kraštų po-i paramos, 
litika, bet taikos įgyvendinimo 
pradas. Paulius VI, ką tik pasi
baigus santarybai, padarė toli 
siekiančių žygių taikai įgyvendin- diplomatija kritiškai žiūri į ame- 
ti pietrytinėje Azijoje. Jis žinojo! rikinę politiką Vietname ir nori 
kliūtis, tačiau bandė kiekvieną i kuo greičiausio Vietnamo karo 
būdą kraujo praliejimui Vietna-, užbaigimo. Ji linksta manyti, jog 
me baigti. Jis kreipėsi ne tik į užsitęsęs konfliktas Azijoje galįs 
JAV, bet ir Sovietų Sąjungos iri daugiau pakenkti Vakarams, ne-

nauja pamaldų tvarka, kurios ive-

gilaus skausmo prislėgtai mamytei, seserims, broliui 
bei jų šeimoms nubširdžią užuojautą reiškia —

K. J. Šlekaičiai
G. VI. Kažemėkai

GENEI SKRIPKUTEI mirus, 
motinai, sesutėms, broliui ir šeimoms .

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —
Danutė ir Petras Babin

GENOVAITEI SKRIPKUTEI mirus, 
motinai, seserims, broliui ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
L. P. Dauniai
M. Petravičienė

baigtas ir patvirtintas visų pran
cūzų krikščionių: katalikų, pro
testantų ir ortodoksų. Jis bus 
naudojamas visuose prancūziš
kai kalbančiuose kraštuose. 
Naujame vertime kreipiamasi į 
Dievą “Tu”, o nebe “Jūs” kaip 
anksčiau prancūzai darydavo.

* Anglikonų arkiv. dr. A. M. 
Ramsey pareiškė, kad II Vati
kano santaryba susiaurinusi ply
šį tarp katalikų ir anglikonų. 
Jis prisipažino nežinąs kaip bus 
žiūrima į anglikonų šventimus, 
tačiau pabrėžė, jog kunigystės 
šventimų klausimas esąs tik da
lelė viso dogmatinio mokymo 
santykiavimo srityje. Pasak jo, 
praeityje buvusi padaryta klai
da išskiriant kunigystės šventi
mų klausimą ir tik apie jį dis
kutuojant; esą reiktų išdisku
tuoti eilę dogmatinių klausimų.

* Apeigų kongregacijos na
riai Romoje buvo susirinkę iš
klausyti kaikurių vyskupų ir ki
tų asmenų prašymo kanonizuo
ti palaimintąją E. Bayley Seton.

* Kard. Spellman, Kalėdų 
metu lankydamasis Vietname, 
pareiškė atvykęs kaip karinis 
dvasios vadas, išreikšdamas lo
jalumą savo valstybei, kovojan
čiai už pasaulio taiką. Savo ka
lėdiniame laiške vyskupijai, ku
ris buvo skaitomas Niujorke 
jam esant Vietname, jis pabrė
žė, kad nei vienas žmogus ne
gali šalintis nuo kitų žmonių 
sunkumų. “Mes negalime sau
gioj ir indiferentiškoj sapnų ka
ralystėj atstumti nuo savęs da
lį, žmonijos šeimos ir sakyti, kad 
ju likimas nėra mūsų reikalas”. 
“Jei vienoj vietoj puolamas 
žmogaus taurumas ir laisvė, vi
sur žmonijos laisvė ir taurumas 
yra pavojuje”. K. J. Stš.

Amerika perspėjo Vakaru Europą
Neseniai Paryžiuje įvykusioje 

NATO — Šiaurės Atlanto Sąjun
gos užsienio reikalų ministerių 
konferencijoje mandagiai buvo 
išklausyti JAV užsienio reikalų

Mielai sesutei BIRUTEI Lietuvoje mirus, 
JONĄ TUMOSĄ ir jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMĮJ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
(VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

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

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

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

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

gu komunistams, nes Sovietų Są
junga negalėsianti ilgą laiką lik
ti neįtraukta. Europos diploma
tai bijo, jog konfliktas Azijoje ne
trukus būsiąs juntamas Europoje, 
būtent, Rytų ir Vakarų santykiai 
pradės kaisti.

McNamara atkreipė konferen
cijos dėmesį į galimą pavojų iš 

i komunistinės Kinijos pusės, pa-

Pranas ir Alytė Kerberiai

Ilsėkis ramybėje brangiosios tėviškės žemelėje.

Gilaus liūdesio valandoje

ONĄ BUGAILIŠKIENI ir jos šeimą, mirus Lietuvoje mamytei 
a. a. MARIJAI VINICKIENEI, 

nuoširdžiai užjaučiame —
R. J. Pleiniai

sė.” “Kaip galiti tikėtis, kad ko- jog JAV nesirengia atitraukti žy- 
■į- ’ mesnės savo kariuomenės dalies

jai. z
Galutinis komunikatas
Galutinis užsienio reikalų mi- 

nisterių komunikatas buvo taip 
sutrauktas, jog minėtų Amerikos 
vadų pastabų jame nejaučiama. 
Dokumentas apsiribojo įsiparei
gojimu “tęsti pasitarimus dėl 
problemų, kylančių iš Kinijos 
liaudies respublikos” ir išreiškia 
pasitenkinimą, kad Dean Rusk 
užtikrinimu, JAV, nors ir pasiry- 
žusios laikytis savo įsipareigoji
mų P. Vietname, sutinka be jo
kių sąlygų ‘ pradėti derybas dėl 
karo užbaigimo Vietname.

Valstybės sekretorius D. Rusk
(Nukelta j 9 psL)

Mirus Lietuvoje seseriai .
o. a. BRONEI JUODELYTEI-BIVAINIENEI

ir pusbroliui Kanadoje a. a. JONUI PAŠKEVIČIUI
BALĮ JUODELI ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

sss

Europiečių diplomatija
V. Europos, ypač Prancūzijos,

Pranešame, kad metinės Mišios už z .

a. a. FELIKSO TIKNIAUS sielą
bus laikomos 8 vai. ryto, šeštadienį, 1966 m. sausio 22 d. 

Hamiltono lietuvių parapijos bažnyčioje.
E. Tiknienė ir Bagdonų šeima

Lenkų partizanai Vilniaus krašte
kadangi vokiečiai pradėjo atski-Į skirtas sovietų ryšių karininkas, 
ru miesto kvartalu gvventrviii > n ian 1 ienos 15 d epn. Wilk nra- 
evakuaciją ir neleido sūkilėliamš' nešė: “Kaip AK dalinių vadas, 
sutelkti didesnių vienetų. Aštrio- buvau pakviestas gen. černia- 
se kovose lenkų daliniai užėmė kovskio, trečiojo Gudijos fronto 
paskiras miesto dalis. Apie 4 vai. j vado. Pasikalbėjimai vyko geroj

Generolas apie Vilnių kadangi vokiečiai pradėjo atski-Į skirtas sovietų ryšių karininkas,
Gen Wilk buvo isitikines kad rų miesto . kvartalų gyventojų1 o jau liepos 15 d. gen- Wilk pra- 

tai, kas nepavyko įvykdyti vy
riausybėms priei “žaliojo stalo”, 
jam pavyks pravesti “žaliojoj pie-
V°Tiek apie lenkus partizanus P° Pietll i įsijungė sovietų nuotaikoj. Nebuvo keliami poli- 
viinianc kračtA ir «A«tinėc kariuomenė. Mūšis truko keletą tiniai klausimai, nei mūsų dali- 
uSmą rSo J rZI»Ungi?T į ?erUng° a'rmiją‘ 
paėmę AK ir Varšuvos sukilimo "es.L Timpos 13 d. jų pasipne- Musų pasiūlymui —suorgamzuo- 
vado generolo Tado Bor-Komo-, s?^mas buvo palaužtas Lenkų ti vieną pėstininkų diviziją ir vie- 

. • • • • — * ___ - . natiniams dar tekn nersekinh vn- na kavalenms brigada skirtasrovskio prisiminimus “Armia 
Podziemna” (Pogrindžio Armija, 
Londonas, 1951 m.) 206-207 psl. 
rasime daug platesnį ir objekty
vesnį Vilniaus užėmimo aprašy
mą. Ir atrodo, kad daugiau tikėti 
reiktų gen. Bor - Komorovskiui, 
nes J. Rolandas kiek simpatizuo
ja sovietams ir nemini Vilniaus 
“išlaisvintojų” — lenkų likimo.

Pirmomis liepos mėn. dieno
mis, — rašo gen. Bor-Komorovs
ki, — raudonoji armija užėmė 
Smurgainius (ant Vilniaus-Mins- 
ko geležinkelio linijos, apie 30 
km. į rytus nuo Ašmenos; garsūs 
savo riestainiais — “baronkom” 
Kaziuko, šv. Petro ir Povilo, šv. 
Jurgio, šv. Jono mugėse Vilniaus 
mieste ir dresiruotam meškom iš................................... ......
Smurgainių “akademijos” - K.B.). pasirodys administracine valdžia. 
Tada gen. Wilk nutarė savo pa- T 
grindinėm jėgom, apie 5.500 ka
rių. iš liepos 6 į 7 dieną suduoti 
smūgį Vilniui, anksčiau įsakęs 
pogrindžio jėgom pradėti sukili
mą miesto viduje. Puolimas tu
rėto eiti trim kryptim (J. Roland 
mini tik vieną — K.B.): iš šiau
rinės pusės, vad. majorui Wę- 
gielnui. rytu — vad. majorui Po- 
horeckiui ir pietryčių — majo
rui Jaremai. Miesto viduje esan
tieji AK daliniai, pradėję sukili- 

vykdė jį paskirais būriais,

daliniams dar teko persekioti vo- ną kavalerijos brigadą, skirtas 
kiečius ir už miesto ribų.

Perankstyvas džiaugsmas
Liepos 14 d. radiotelegramoj tikimą, rašo Bor-Komorovski, — 

Naugarduko apygardos vadas Po- skubiai išsiunčiau.
leszuk pranešė: “Vilnius užimtas, Liepos 16 d. gen. Wilk vėl su 
dalyvaujant AK daliniams, kurie visu štabu buvo pakviestas gen. 
įžengė į Vilnių. Dideli sunaikini- černiakovskio. Deja, iš tų pasi
niai ir nuostoliai. Santykiai su kalbėjimų jau niekas negrįžo. Vi- 
sovietų armija korektiški. Pasi- si buvo suimti. Tą pačią dieną 
kalbėjimai eigoje. Vilnius pergy- Bogušių vietovėj, į kurią atvyko 
veno trumpą, tačiau labai džiaug- j ak karininkai ir augštieji sovie- 
smingą laisvės momentą. Miesto tu karininkai aptarti geresnio ap- 
lenkiškumas krinta į akis. Pilna ginklavimo savo daliniams, sovie- 
mūsų karių. OPL tarnyba (Obro- tai netikėtai lenkus suėmė ir iš- 
na Przeciw Lotnicza — priešlėk- vežė nežinoma kryptimi. (Ar ne- 
tuvinė apsauga — K. B) lenkiš- pasikartojo ta pati istorija, kuria 
ka. įmonėse steigiami komitetai 
ir lenkiškos savivaldos. Netrukus

jo trauktis, galėjo išsisklaidyti | Eišiškių plentu prie Rasų kapi- 
visame plote. Sovietų lėktuvai nių, iš čia į Daukanto (lenkiškai 
pradėjo apšaudyti susigrupavu- Piwna) ir Aušros Vartų gatves, 
sius dalinius ir mėtyti atsišauki- žemyn Didžiąja ir Pilies gatve 
mus, kurstančius grįžti atgal ir iki Katedros aikštės. Atrodo, kad 
atiduoti ginklus. Priešingu atve- ' 
ju, grasino visišku sunaikinimu. 
Pasiskirstyta mažais daliniais. 
Vieni jų išsislapstė Rūdninkų gi
rioje, kiti pradėjo žygį Gardino 
ir Balstogės link. Daugumą jų 
sovietai visdėlto pajėgė apsupti, 
nuginkluoti ir išvežti į Rusijos šę (dabar Dailės Muzėjus) ir visą 
gilumą. Deportuotu skaičius šie- ---
kia 5.700.

Baigiamosios pastabos
-Kaip matome, kiek skirtingai 

aprašo gen. Bor-Komorovski. Ta
čiau viename punkte jie sutin
ka — tai Vilniaus puolime iš ry
tinės pusės, nors AK ir Varšuvos 
sukilimo vadas dar prideda du 
taškus — šiaurinę ir pietrytinę 
miesto dalį.

Panagrinėkime jas, juo labiau, 
kad išeivijos lietuviškoje spaudo
je 1944 m. Vilniaus užėmimo 
klausimas beveik nebuvo gvil
dentas. Imant abiejų teigimą, 
kad lenkų daliniai įsiveržė į mū
sų sostinę iš rytinės pusės, puo- 

i limo vietovių reiktų jieškoti Mar
kučių, Belmanto, Rasų, Užupio 
priemiesčiuose; iš šiaurės — Va- 
lakumpiai, Antakalnis; pietry
čiuose — Liepkalnis, Kaminai. 
Pasiekti Gedimino kalną, miesto 
centrą jiems lengviausiai buvo 
nuo Užupio pusės Batoro plentu, 
Polocko gatve ir iš čia Užupio, niausiu ne tik pačiam Vilniui, 
Malūnų gatvėmis, prie šv. Onos bet ir visai Lietuvai. Lenku atsi- 
ir Bernardinų bažnyčių, įsiveržti 
į Jaunimo ir Bernardinų parkus, 

kraščius, virš jų galvų nuolat] taigi į pačią Gedimino kalno pa
pėdę ir Pilies kalne iškelti lenkiš
ką vėliavą. Kita prielaida — at- 
žv<navimas nuo Lieukalnio (len
kiškai Lipovka) — Lydos plentu 
ar Kaminų (lenkiškai Kommy) —

čia ir vyko didžiausios kautynės, 
nes Vokiečių gatvė buvo beveik 
90% (berods, ir Pylimo) sunai
kinta. Tuoj po karo, stovint Ge
dimino ir Vilniaus g-vių kampe, 
galima buvo lengvai matyti šv. 
Kazimiero bažnyčių, miesto rotu-

i pasiųsti į frontą — pilnai pritar- 
: ta be jokių pataisų, žadėjo gink
lus. Prašau sutikimo”. Savo su-

nerpyveno Lietuvos karininkai 
1941 m. birželio mėn. Varėnos 
ir Švenčionėlių poligone?—K.B.).

Likvidavo lenkų dalinius
Vilniaus apygardos dalinių va

dovybę perėmė pulk. Strycliaus- 
ki, o Naugarduko — pulk. Praw- 
dric. Nieko nelaukdami jie nuta
rė trauktis į Rūdninkų girią. Kai 
liepos 17 d. jie pasiekė jos pa

Lietuvių nėra”.
šis entuziazmas neilgai truko. 

AK daliniams sovietai uždraudė 
būti mieste ir paskyrė jiems ra
joną į pietryčius nuo Vilniaus, 
įtempimas augo. Gen. Wilk įsa
kė visiems daliniams pasitrauk
ti i rytus nuo Rūdininkų girios, 
Tabariškių - Turgelių apylinkėn, 
liepos 16 d.

Sovietai apgavo
Nuo liepos 12 d. prie gen. Wil- į lo prasiveržti į vakarus su ginklu 

ko vyriausios vadovybės buvo pa- ■ rankose. Tie kariai, kurie nenorė

skraidė sovietu lėktuvai, sekda
mi žygio kryptį. Po trumpo pasi
tarimo nutarta iš sovietiško kati-

Arklių, Didžiosios ir Aušros Var
tų trikampio rajoną, kai prieš ka
rą (Vilniaus ir Vokiečių g-vės bu
vo vingiuotos), tai buvo neįma
noma. Greičiausiai, vokiečių ka
riuomenė traukėsi Pylimo, Vo
kiečių, Basanavičiaus ir Savano
rių prospektu (šiandien Raud. Ar
mijos) Kauno link, tad juos čia 
apšaudė ir artilerija ir lėktuvai, 
naikindami gražius pastatus. Tai

Vilnius, palyginus su Kaunu, la
bai nukentėjo.

Nors lenkai su pašaipa atsilie
pia apie bendras lietuvių ir rau
donarmiečių kovas prieš lenkus 
1920 m., tačiau negeresnis liki
mas juos ištiko 1944 m. už pasi- 
tarnavimą kovoje dėl “lenkiško” 
Vilniaus. Sovietų karių kapai 
irengti Antakalnyje; apie len
kų — nesigirdi. Maskva tyli ir 
apie lenkų partizanų kovas...

Mūsų sostinės gyvenimo istori
jos lape 1944 m. liepos 7-13 d. 
vėl bus įrašytos kain vienos liūd-

minimų apie tuos įvykius gal yra 
ir dar bus daugiau. Nėra ko 
laukti, kad lenkai to meto lietu
viu daliniu kovas Vilniaus kraš: 
te įvertintų teisingai, nes jie bu
vo lenkų partizanų priešai ir ne
kartą — pabaisa. >

Paruošė K. Baronas
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BLOGI VAIKAI? KODĖL? T. J. VENCKUS, S J.Reikia pertvarkyti šalpą
Kartu su Kanados krašto val

dyba į Torontą vėl persikėlė Šal
pos Fondas, kuris šešis metus bu
vo Montrealyje. Tam Fondui va
dovauti paskirta žinoma Toron
to veikėja O. Indrelienė, kuri 
anksčiau keletą metų yra jau bu
vusi Šalpos Fondo pirmininke. 
Ne be vargo naujajai pirminin
kei teko vėl tvarkyti Fondą.

Ar reikalinga šalpa?
Kaikas klausia, ar iš viso Šal

pos Fondas reikalingas? Kana
dos piliečiai lietuviai jau yra ne
blogai įsikūrę. Ypatingais atve
jais j vargą patekusius lietuvius 
sušelpia parapinės organizacijos, 
Caritas ir t.t. Į Lietuvą ir Sibirą 
vargstantiems lietuviams pasiun
čia siuntinių giminės. Atrodytų, 
kad šalpos Fondas kaip ir nebe
reikalingas. Tačiau taip manyda
mi — klystame. Vokietijoj ir 
Lenkijoj (Suvalkų trikampyje) 
yra dar daug vargan patekusių 
lietuvių, kurie neturi, nei gimi
nių, nei draugų, į kuriuos jie ga
lėtų kreiptis ir prašyti pagalbos. 
Tik bendra užjūrio lietuvių šal
pa, kad^ir nedidelė, jų vargą 
šiek tiek sumažina ir suteikia 
jiems džiaugsmo.

Daugiausia kitų kraštų vargin-. 
guosius lietuvius šelpia BALFas 
per savo Įgaliotinius, bet Kana
dos šalpos Fondas padeda kiek 
jis gali, t.y. kiek Kanados lietu
viai tam tikslui suaukoja pinigų.

Gimnazijai remti būreliai
Antra nemažiau svarbi šalpos 

Fondo sritis yra Vasario 16 gim
nazijos rėmimas. Apie 1951 m. 
Kanadoje įsisteigė apie 30 būre
lių gimnazijai remti, bet tarp jų 
nebuvo ryšio ir kokio nors cent
ro, kuris tą būrelių veikimą ko
ordinuotų. 1954 m. kr. taryba 
Hamiltone nutarė Vasario 16 
gimnazijos rėmimą Įjungti i Šal
pos Fondą. Tas Įjungimas ir ko
ordinavimas buvo suprastas taip, 
kad atskiri rėmėjų būreliai įna
šus siųstų Šalpos Fondui ir pi
nigai bendroj .sumoj būtų per
siunčiami gimnazijai. Be to, Šal
pos Fondas galėtų matyti, kaip 
tie būreliai veikia ir 'kiek pini
gų jie surenka gimnazijai.

Nevisi būreliai pakluso tokiai 
tvarkai, ir siuntė savo Įnašus be
tarpiškai gimnazijai arba per 
BALFą. Kaikurie būreliai net 
nepranešdavo ŠF apie pasiųstas 
sumas. Ir taip gimnazijos šelpi
mo “koordinavimas” nebuvo pil-, 
nai pasiektas. Vėliau, daugeliui 
būrelių sunykus ir aplamai šal
pos veiklai susilpnėjus apylinkė
se, šalpos Fondo pajamos labai 
sumažėjo. Kaip rodo perimta iš 
Montrealio apyskaita, 1965 m. 
ŠF turėjo pajamų $1.209 (iš jų 
$536 būrelių įnašai) ir išlaidų 
$1.168 (gimnazijai duota $936, 
bendrai šalpai $252 ir liko ižde 
$41). Anksčiau apyvarta būdavo 
5.000 — 7.000 dol. Išskyrus pi
nigų persiuntimą Vasario 16 gim
nazijai, bendrai šalpai mažai kas 
padaryta. Kyla reikalas š. Fon
dą reformuoti.

Centralizuoti veiklą
Pirmiausia reikėtų atsisakyti 

fondo vardo, kaip tai padaryta 
su Kultūros Fondu ir laikyti kr. 
valdybos sekcija ar skyriumi, 
šalpos Fondas ar skyrius turėtų 
būti žymiai sustiprintas įjungiant 
i jų apyskaitas visų kitų šalpos 
organizacijų veiklą ir atskaito
mybę. Dabar tos šalpos organi
zacijos veikia partizaniškai, nie
ko bendro viena su kita neturė
damos ir Liet. B-nei jokios at
skaitomybės neduodamos.

Nėra reikalo ŠF operuoti tų 
organizacijų šalpos pinigais, bet

Pas mus ir kitur
ŠVEICARIJA yra daug kuo 

garsi: savo šokoladu, laikrodžiais, 
Alpėmis, demokratija, bankais 
ir... nedavimu moterims teisės 
balsuoti. Paskutinių 46 metų lai
kotarpyje jau 23 kartus tas klau
simas buvo svarstomas ir atiduo
tas balsavimui (vyrų). Kiekvieną 
kartą vyrai pasakė “ne”.

KOMUNISTINĖJE KINIJOJE 
ūkininkai yra skatinami mažiau 
valgyti, kad būtų sutaupoma dau
giau maisto komunizmui ir revo
liucijai. Komunistų laikraštis Pe- 
kinge prašo susilaikyti nuo val
gymo tuos, kurie nelabai sunkiai 
dirba. Moterys, kurios paruošia 
maistą, yra raginamos taupyti 
— nekepti pyragų švenčių dieno
mis ir nekreipti dėmesio, jeigu 
vyras nori pasmaguriauti. Įdomu, 
ar skiepijama ideologija nugalės 
alki?

VISAME PASAULYJE trūksta 
darbo jėgos. Didžiausias trūku
mas jaučiamas Euronoie. Vokie
tijon vvksta 3000 darbininku iš 
Tunisiios Virš 1.5 mil. užsienie
čiu jau dirba Vokietijoje: viskas 
daroma, kad būtų pagreitinta 
mechanizacija, tačiau vistiek dar 
trūksta 750.000 darbininkų.

jos galėtų duoti savo veiklos 
apyskaitas Šalpos Fondui. Kolo
nijose, kur nėra šalpos organiza 
cijų, visą šalpos darbą vykdo šai
pos Fondas. Metų gale Šalpos 
Fondas suveda bendrą šalpos 
apyskaitą, kurioje būtų matyti 
pilnas šalpos darbo vaizdas. Liet. 
Bendruomenė turi jau čarterį ir 
gali išduoti šalpai aukojusiems 
kvitus, tinkamus mokesčių suma
žinimui. Todėl minėta šalpos 
centralizacija yra reikalinga. Or
ganizacijos ar apjdinkes, nepra- 
nešusios šalpos Fondui apie su
rinktas ir išleistas aukas, negaus 
kvitų atleidimui nuo pajamų mo
kesčio. Kvitų išdavimas turi bū
ti centralizuotas ir ŠF kontro
liuojamas, nes kitaip gali įvykti 
nesusipratimų su valdžios Įstai
gomis.

Vasario 16 gimnazijos 
rėmimas ir būreliai

Kaip matyti iš 1965 m. apy
skaitos, šalpos Fondas gavo įna
šus iš šių būrelių:
Ont. gydytojų, (dr. J. Yčas), $36 
Sault Ste Marie, Skaržinskas, 84 
Fort William, dr. Jasevičiūtė, 128 
Otavos, Balsevičius, 36
Sudburio, Bataitis, 120
Sudburio, Staškus, 80
Betarpiškai pasiuntė:
iš Toronto, Aug. Kuolas, 150 
iš Toronto, P. Lelis, •-* 300
iš Hamiltono, S. Dalius 120 
(“T. Ž.” nr. 43)
Š. Fondas pridėjo iš 

bendros šalpos, 400 
Tokiu būdu 1965 m. gim
nazijai pasiųsta iš viso $1.506

Apie kitus būrelius ir jų įna
šus neturime žinių. Išeitų, kad 
Kanadoje yra tik 8 būreliai. 
Anksčiau Hamiltone gerai veikė 
6 rėmėjų būreliai, bet sunyko. 
Dabar jie ten organizuojami iš 
naujo.

Vasario 16 gimnazijos rūmų 
statyba

Kaip žinome, tie rūmai jau pa
statyti, bet yra skolų. Vokiečių 
valdžia davė statybai 500.000 DM 
($125.000), o lietuviams reikėjo 
surinkti likusius $50.000. Kai 
direktorius Liubinas buvo atvy
kęs į JAV ir Kanadą, surinko 
tik apie $2.000 Kanadoje ir 
$15.000 Amerikoje. Be to, iš 
BALFO gauta dar $3.000. JAV 
suorganizuotas gimnazijai remti 
komitetas, vadovaujamas V. Šim
kaus, dar surinko pinigų, bet 
Kanadoje nieko nepadaryta. Pra
eitą vasarą V. Šimkus, atvykęs i 
ateitininkų kongresą, atvežė i 
Torontą dėžę kvitų knygelių va
jui — loterijai pravesti. Kitą dė
žę tokių kvitų gavo kr. valdyba 
Montrealyje. Nei šalpos Fondas, 
nei kita kuri organizacija nesi
ėmė to vajaus vykdyti ir tie lo
terijos bilietai — aj&ie 2.000 kny
gučių — liko nesunaudota. To
ronte tos knygutės gautos 1965 
m. liepos 5 d., o dovanų paskirs
tymas turėjo Įvykti 1965 m. lie
pos 11 d. Tai kas gi per savaitę 
tokį vajų gali suorganizuoti?

1965 m. lapkričio mėn. Įvyko 
Šalpos Fondo posėdis Toronte, 
kuriame pasiskirstyta pareigo-1
mis: pirmininkė — O. Indrelie- 
nė, sekr. — St. Bakšys, ižd. — 
St. Dabkus ir Vasario 16 gimna
zijos reikalams — P. Lelis. Nu
tarta: atnaujinti Toronto apyl. 
šalpos komitetą; prašyti visus 
apylinkių šalpos komitetus, šal
pos Įgaliotinius ir būrelių vado
vus siųsti pinigus iždininkui St. 
Dabkui, 117 Springhurst Avė., 
Toronto 3, Ont.; prašyti buvusių 
(nebeveikiančių) būrelių vadovus 
atnaujinti būrelių veikimą; orga
nizuoti naujus būrelius.

P. Lelis

“Aš PAMIRŠAU“ greitu laiku 
nebebus pasiteisinimas. JAV da
romi bandymai sužadinti atmin
tį. Atrodo, bus išrasta ir “memo
ry pili”. Galbūt tada žmonės no
rės pamiršti, bet negalės.

VADAI, kurie yra nepakeičia
mi krizės metu, atmetami krizei 
praėjus. Churchillis buvo hero 
jus karo metu, bet karui praėjus 
Anglija pirmuose rinkimuose jį 
atmetė. Panašiai buvo ir su De 
Gaulle. Nors jis dar laimėjo, ma
žytę daugumą, bet jo didybė jau 
liko praeities dalyku.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” vie
name vedamajame rašė apie lie
tuviškus mokomuosius filmus. 
Bet kas tokį filmą finansuos? 
Jau dabar madoje premijos ro
manams, kurių jaunimas neskai
to. Pagaliau su malonumu skai
tėme, kad Toronte pirmo lietu
viško mokomojo filmo mecenatu 
sutiko būti J. Tumosa. Gal atsi
ras ir daugiau nanašiu mecenatu 
Bet pinigų ir filmu reikia dabar, 
tuoj pat — ne už 20 ar 30 metu, 
įdomu, ka su tais pinigais darys 
fondai, kurie dabar “konservuo
ja” tūkstančius? . V. K.

Viena didžiausių ir geriausią tautinių šokių grupių išeivijoj — Hamiltono “Gyvataras”. Ji neseniai at
šventė 15 m. veiklos sukaktį; “Tėviškės žiburių” spaudos baliuje Toronte pašoks naujausius šokius. 
Grupės vadovė — G. Breichmanienė

RAŠO /Š BRAZILUOS HALINĄ MOŠINSKIENĖ

Vieni veikia, kiti peikia
1965=ji metai su paskutinėmis 

gruodžio mėnesio dienomis nulin
gavo senelio žingsniu į praeities 
slenkstį tropiškos kaitros ir liū
čių palydimi, šie metai Įžengė į 
Brazilijos lietuviškus sambūrius 
garsiai skelbdami viso pasaulio 
lietuviams apie įvyksiantį Pietų 
Amerikos lietuvių sąskrydį, 
kviesdami, ką tik galėjo pasiekti, 
į svečius S. Paulo didmiestin. 
Kviesdami tam, kad sustiprintu
me bendrus siekimus ir pasijus
tume išeivijoje didele ir darnia 
šeima! Buvo įdėta daug darbo ir 
pastangų, kad šis neeilinis įvykis 
triumfaliai nuskambėtų visoje 
Brazilijoje, kad išjudintų lietu
vių išeiviją. Tai buvo lyg kome
tos pasirodymas. Kongreso Ren
gimo Komitetui išsiskirsčius, at
rodė, kad toji kometa nuskrido, 
bet jos tąsa atitrūko, atsiliko ir 
dar kurį laiką vis tebežėrėjo tro- 
piškame skliaute, skatindama ne
pasiduoti apsnūdimui, bet tęsti 
toliau naujus darbus.

Buvo surengtas viešas Lietuvos 
okupacijos 25 m. minėjimas. Jis 
buvo atžymėtas plačiai Brazilijos 
spaudoje, ištisai paskelbtas Pa
vergtųjų Tautų manifestas, su
rengtos iškilmingos pamaldos S. 
Paulo katedroje, išklausyta pa
skaita bei meninė dalis V. Zeli- 
nos gimnazijos salėje. Tik kažko
dėl pasigedome tos gausios lietu
viu minios, kuri taip aktyviai 
reiškėsi kongreso metu.
VAIKŲ SAMBŪRIS “ŽILVITIS”

Liepos mėn. sekė “žiemos” ato
stogos moksleiviams. Mažieji lie
tuviukai mokinukai jas praleido 
besiruošdami vaikų šventei, ku
ri įvyko rugpjūčio 8 d. Paprastai 
rugpjūčio mėnuo būdavo skiria
mas jaunimo šventei, bet šiais 
metais jaunimas nespėjo pasi
ruošti, ir todėl tą spragą užpildė 
“Žilvitis” — Magdalenos Vinkš- 
naitienės vadovaujamas vaikų 
sambūris. M. Vinkšnaitienė savo 
kantrumo ir energijos dėka su
gebėjo įdiegti ne tik mažiesiems, 
bet ir jų tėvams didelį susidomė
jimą lietuviškomis dainomis, žai
dimais ir šokiais. Kadangi moky
toja kalbasi su jais tik lietuviš
kai, tai ir vaikai savaime paska
tinami namuose kalbėtis su tė
vais jų kalba. Vaikų susidomėji
mas tomis lietuviškomis popietė
mis yra didelis — kiekvienas no
ri scenoje viešai pasirodyti, “pa
sididžiuoti” prieš publiką. Tokiu 
būdu pasisekė suorganizuoti apie 
50 lietuviukų, kurie vaidina, šo
ka ir dainuoja lietuviškai. 4

ALMD Vaikų Namuose Čikagoje 1965 m. lapkričio 27 d. įvyko ALB rajoninė lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencija, kurioje dalyvavo apie 100 mokytojų. Lietuvių kalbos parodomąją pamoką su 
V. Namų auklėtiniais pravedė vedėja S. Vaišvilienė !r J. Juknevičienė. Nuotraukoje — po pamokos 
jauniausias atžalynas žaidžia ir dainuoja. Nuotr. VI. Juknevičiaus

Jaunimo stovyklavietė
Suburti lietuviškam jaunimui 

jau seniai yra kilęs sumanymas 
įsigyti 'kur nors pajūry žemės 
sklypą jaunimo stovyklavietei, 
pasistatyti nors provizorinius na
mus, kur moksleiviai galėtų pra
leisti kaitriosios vasaros atosto
gas lietuviškoj atmosferoj, čia ir 
vėl “žilvičio” sambūrio tėvų ko
mitetas išjudino seniai puoselė
jamą idėją. Jis tuo tikslu suren
gė koncertą-vakarą ir visą pelną 
atidavė “pirmajam milijonui”, 
skiriamam lietuviškos jaunimo 
stovyklos steigimui, geriau sa
kant — fondui. Visuomenė į tai 
reagavo vis tik gana pasyviai, 
bent neparodė ypatingo entu
ziazmo — atsilankė i suruoštą 
koncertą negausiai, tačiau auko
ti — aukojo...

Jaunimo šventė
Rugsėjo 29 d! įvyko tradicinė 

S. Paulo jaunimo šventė. Toli 
gražų ji neturėjo to iškilmingu
mo, kaip prieš keletą metų, kai 
tekdavo pamatyti viešai įstojan- 
čius į moksleivių ateitininkų 
gretas naujuosius narius. Nebe
buvo ir šventiškos nuotaikos, nes 
jaunimo buvo labai mažai susi
rinkę. Ta proga buvo suvaidinta 
Celaibinsko trijų veiksmų pjesė 
“Gairės”, kurią režisavo advoka
tas Vincas Tūbelis. Vaidino 
moksleiviai ateitininkai — Asta 
Vinkšnaitytė, Vincas Bilevičius, 
Julija Kraujalytė, Albinas Selio- 
kas, Vanda Misiūnaitė ir P. But
rimas. Visuomenė neparodė dide
lio susidomėjimo — negausiai at
silankė į šį viešąjį jaunimo pa
rengimą. Taip ir užgožė apatija 
tas visas pastangas! Tačiau liūd
niausia, kad mūsų jaunimas pa
sirinko iš visų turimų scenos vei
kalų “kaimo kluone” tinkamą 
vaidinti dalyką. Kodėl? Todėl, 
kad Brazilijos lietuviai visiškai 
nebeturi savo bibliotekose tinka
mų šiems laikams scenos veikalų. 
Juk su pavydu tenka skaityti už
sienio lietuvių spaudoje, kaip yra 
vaidinama ir KAS YRA VAIDI
NAMA Š. Amerikos lietuvių 
centruose! Bet tai tėra “senelės 
pasakos’” Brazilijos jaunimui. Iš 
“išdžiūvusio šaltinio nepasisem- 
si vandens..

Ko labiausiai reikia?
S. Paulo lietuviai girdėjo labai 

gražius pažadus ir jautrius žo
džius iš Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovų III P. Ameri
kos Lietuvių Kongreso metu. 
Juos girdėjo lietuviai iš Urugva
jaus ir Argentinos. Tiesą tenka

Maži vaikai skreitą drasko, dideli-širdį

pripažinti—atsiuntė mums daug 
gerų knygų per BALFą, atsiuntė 
romanų, atsiminimų, V. Alanto 
pjesių ... Bet viso to negana, 
čionykščiams teatrams — išei
vių sąlygomis — reikia tų pjesių, 
kurias vaidina Putnamo bendra
bučio ar “Santaros” suvažiavi
muose. Mums “verkiant” reikia 
pjesių, kurios neperkrautos ar
tistais ir atkualios šių dienų gy
venimui — ne vien tik mūsų tau
tos “kančiai”, bet ir turinčios sa
vyje universalinių idėjų. Tokias 
pjeses galėtų suvaidinti ir S. Pau
lo teatrai išvertus jas į portuga
lų kalbą. Jas galėtų pamatyti mi
lijonai žiūrovų televizijoje! Tik 
atsiųskite jų! Brazilija ypatingai 
nuskriausta — stokoja lietuvių 
intelektualinių pajėgų. Jei turi
me čia “porą”' rašytojų, tai ir tie 
yra perkrauti visuomeniniais dar
bais arba serga, arba “neturi 
įkvėpimo!” Kai reikalingas vaidi
nimas, tai bėga rengėjai, ritasi 
per visus “raštinguosius” ir pra
šo, maldauja: “Paruoškite mums 
tokiai ir tokiai datai scenos vaiz
delį!”

Darosi liūdna ir koktu, kad iš
eiviai lietuviai taip menkai tesi
rūpina vienas kitu, kad “ambici
jos ir prietarai” veda mus prie 
nuosmukio, prie gailiai liūdno 
kultūrinio nuosmukio išeivijoje! 
P. Amerikos lietuviams pagalba 
reikalinga nedelsiamai, jei nori
me, kad mūsų atžalos, čia gimu
sios ir išaugusios, nesutirptų nu
tautėjimo mariose!

Spaudos vakaras
Po tų jaunosios kartos lietu

viškų parengimų sekė “spaudos 
vakaras”, suruoštas Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės šv. Juo
zapo Dr-jos iniciatyva. Jis įvyko 
spalio mėn. Mookoje Lietuvių 
Sąjungos mokyklos patalpose^ 
Publikos susirinko apsčiai. Buvo 
paskaita, kalbos, dainos, bet vėl 
nebuvo tų mūsų “veiksnių” nė 
vieno atstovo, kuriuos taip iškil
mingai skelbė po kongreso. Ne
buvo nė vieno, kuriems labiausiai 
turėtų šiandien rūpėti lietuviško
ji spauda, kaip ginklas prieš bet- 
kokius neteisėtumus, vykstan
čius išeivių bendruomenės gyve
nime. O ir tuos, kurie buvo, tuo
metiniai “mokyklos šeimininkai” 
viešai išbarė už “pergarsiai dai
nuojamas” lietuviškas dainas. 
Tiek to, rengėjams visada reikia 
“savo dalį” šiokiu ar kitokiu bū
du atsiimti. Visdėlto lietuviškos 
minties “Mūsų Lietuvai” buvo 
surinkta nemaža suma. Tai irgi

(Nukelta j 6 psl.)

Tai yra lietuviškas priežodis, 
kuris nekartą gyvenime skau
džiai pasireiškia. Neseniai suti
kau vieną motiną, kuri, tiek daug 
nuo dukters nukentėjusi, pasakė: 
‘Geriau, kad aš tos dukters bū
čiau neturėjusi”. Yra kitas posa
kis: “Jeigu tavo motina tave nu
teisia, tai nerasi teisėjo pasauly
je, kuris tave išteisintų”. Kol bu
vo jauna buvo nepaprastai graži, 
kaip angeliukas, ir gerai mokėsi. 
Paskui pasidarė nebeįmanoma, 
prieš motinos valią išeidavo šok
ti ir grįždavo apie trečią valan
dą nakties. Viena su berniukais 
išvažiuodavo laiveliu. Nustojo 
ruošti pamokas. Yra patirta, kai 
vaikas pradeda blogai mokykloje 
mokytis ir pradeda gauti blogus 
pažymius, jau kas nors su vaiku 
yra netvarkoje.

Pavyzdžiai kalba
Važiuoju vieną kartą autobu

su. Vienos motinos vaikas, kokių 
4-5 metų, klykauja, rėkia, kelei
vius užkabinėja ir motina nieko 
nesako, nes ji laikosi, kaip suži
nojau vėliau, tos teorijos, esą 
reikia duoti vaikams visišką lais
vę, kad negautų “kompleksų”. 
Viena vienuolė pasakojo, kad tė
vai atvedė į vaikų darželį ber
niuką, kinis bijojo iš vietos pa
sijudinti. Vienuolė stebisi, nes 
visi žino, kad sveiki berniukai 
mėgsta palakstyti, parėkauti, pa
triukšmauti, o šis — nieko. Pra
dėjo manyti, kad gal berniukas 
yra psichiškai atsilikęs. Paskui 
paaiškėjo, kad tėvai gyvena to
kiame bute, kurio šeimininkė ar 
savininkė buvo keistuolė. Kada 
išgirsdavo kolų nuomininką bal
siau lipant laiptais, išbėgusi pra
dėdavo rėkti, kaip ragana. Vai
kai buvo gąsdinami, kad tik ty
liai ir tyliai liptų laptais. Tokiu 
būdu vaikas pasidarė užuitas.

Kitas pavyzdys. Tai buvo Ang
lijoje. Įeinu į vieną šeimą ir pra
dedu kalbinti lietuviškai. Papras
ta moterėlė, kuri tiek metų išgy
venusi neišmoko teisingai pasa
kyti ir ištarti angliškai savo gat
vės. Kalbinu dukrą — ji tik 
angliškai atsakinėja. Klausiu: 
“Kaip tu, vaikeli, susikalbi su sa
vo mamyte?” Patyriau, juo tėvai 
tamsesni, juo labiau vaikai yra 
ištautėję. Suprantama, vaikai gė- 

I disi savo tamsių tėvų, savo tėvų 
j kalbos. Sutikau toje pačioje Ang- 
; lijoje du brolius: vienas gydyto
jas, antras vaistininkas. Jų vai
kai, baigę augštuosius mokslus, 
didžiavosi savo tėvų lietuvybe.

Užėjęs į lietuvių šeimas žiū- 
! riu į ant sienų pakabintas ir ant 
stalo pastatytas fotografijas. Daž
nai atrandu pačių šeimininkų 
vestuvių fotografijas; kitos foto
grafijos yra vaikų. Klausiu, kur 
mokosi, kur dabar dirba. “Tai, 
tėveli, buvome pradėję į mokslus 
leisti, bet nenorėjo ... ” Tai jau 
yra taip vadinami “dropouts”. 
Vaikai gali mokytis, turi visas 
galimybes, bet nenori. Pradeda 
High School ir pabėga. Vieni 
kaltina tėvus, kiti kaltina pačią 
mokyklą, kad vaikams nedavė 
taip vadinamos “motivation”, t.y. 
nenurodė vaikams motyvų, kodėl 
reikia mokytis, kokia mokslo 
nauda.

Kodėl blogi vaikai?
Už blogus vaikus yra dažniau

siai kaltinami patys tėvai. Net 
yra priežodis: “Nėra blogų vai
kų, tik yra daug blogų tėvų ir 
blogų mokytojų”. Man norėtųsi 
labai patarti, kad tėvai pasiskai
tytų “Reader’s Digest” 1965 m. 
gruodžio mėn. laidos 181 psl. 
straipsnį “Why Good Parents 
Have ‘Problem Children’, paim
tą iš “Woman’s Day”. Niekas ne
sistebi, jeigu blogi tėvai turi blo
gus vaikus pagal priežodį “Obuo
lys netoli krenta nuo obels”. Bet 
kai geri tėvai, kurie visą savo 
gyvenimą bei turtą vaikams pa
švenčia ir susilaukia blogų vai
kų, yra skaudu.

Tas straipsnis stengiasi išaiš
kinti, kodėl geri tėvai turi blo
gus vaikus — “problem child
ren”. Pirmiausia tai priklauso 
nuo paveldėjimo. Pagal Mende- 
lio dėsnius, vaikai daugiau pana
šūs yra į senelius, tetas ir dėdes, 
negu į pačius tėvus. Ne nuo tėvų 
valios priklauso, kurie tėvų ge
nai pereina vaikams, čia yra 
tam tikro fatalizmo. Vaikus rei
kia priimti tokius, kokie jie gi
mė. Daug reikšmės turi aplinka: 
kaimynų vaikai, mokykla. Paga
liau ir patys tėvai nėra šventieji 
— turi savo silpnybes, ydas. Vai-, 
kai tai mato ir seka. Straipsnis

yra įdomus tuo, kad daugiau 
yra pabrėžiama šeimos, namų 
drausmė. Pirmiau ir pati psicho
logija reikalaudavo vaikams dau
giau laisvės, dabar vėl grįžta į 
didesnę drausmę; neatsisako nuo 
bausmių ir atpildo. Jeigu vaikas 
nusikalto, reikia jį bausti, jeigu 
gerai pasielgė, gerai per metus 
mokėsi, galima pažadėti atlygi
nimą, kokią kelionę ir pan. Dau
giau reikia ugdyti atsakomybės 
jausmą. Jeigu vaikas ką blogai 
padarė, tai vaikui reikia leisti 
pergyventi pasekmes. Tėvams la
bai patariama nebūti silpnuo
liams, bet drąsiais ir reikalauti 
kietų pastangų. Visa šeima, kaip 
vienetas, tėvai ir vaikai turi 
stengtis kopti augštyn “by- a 
dream so big there are no words 
foi- it”.

Vyro auklėjimas
Tame pačiame Reader’s Di

gest 33 psl. yra kitas straipsnis 
“The Making of a Man”. Straips
nyje yra pavaizduotas tėvas, ku
ris norėjo iš savo sūnaus padary
ti “a man”, a “real man”, tikrą, 
drąsų vyrą. Kai vaikas bijo 
griaustinio ir žaibų, slepia galvą 
po antklode, tėvas traukia jį ir 
veda į verandą, nežiūrint kad jis 
dreba. Vaikas pripranta ir pas
kui sako, kad jam gražu lauke 
žiūrėti į žaibus ir klausyti griaus
tinio. Kai vaikas nenori maudy
tis, nes bijo šalto vandens, tėvas 
verčia — “a real man” turi mo
kėti nusigalėti. Tėvas mano, kad 
“tikras vyras” turi būti manda
gus: jeigu įeina moteris, reikia 
atsistoti. Tikras vyras turi būti 
kultūringas: iš klausos pažinti 
'klasišką muziką. Tėvas iš kelio
nės po Europą parveža, parinkęs 
muzėjuose, žymių tapytojų atvi
ruko formoje paveikslus. Vaikas 
turi atskirti , ir įvertinti juos. Tik
ras vyras turi būti savarankiškas 
ir nagingas — mokėti staliaus, 
siuvėjo, virėjo, mūrininko ir elek
triko kaikurių darbų. Tikras vy
ras turi būti apsiskaitęs: pradėti 
nuo Robinsono Crusoe, Ben Hu- 
ro, Gulivero kelionių ir pan.

Sūnus, kuris ten aprašo savo 
tėvo spartaniškus auklėjimo me
todus, jo nepeikia, bet priešin
gai — giria.

Šeima — pagrindinė mokykla
Yra ne paslaptis, kad tautybės 

atžvilgiu taip tėvų ir vaikų susi
darė didelis skirtumas. Klausi
mas yra, ar galima išlaikyti lie
tuvišką dvasią be lietuviškos kal
bos? Yra tokiu, kurie mano, kad 
tas, kuris lietuviškai jau nebe
kalba, . nebėra lietuvis, nors iš 
lietuvių tėvų kilęs. Pietų Ameri
koje, pavyzdžiui, lietuviškas jau
nimas nors ir taip savęs ispaniš
kai ar portugališkai kalba, bet 
“kriolais” (ispanų ir portugalų 
kilmės) nenori būti. Jaunimas 
dalyvauja lietuviškame kultūri
niame gyvenime. JAV gimę iš 
lietuvių tėvų vaikai, tapę kuni
gais, visdėlto nori būti lietuvių 
parapijose, mokosi skaityti lietu
viškai evangeliją.

Geriausioji charakterio, tauti
nio ir religinio, auklėjimo vieta 
yra, be jokios abejonės, šeima. 
Aš laikau klaida, jeigu ateina 
svečiai, vaikai tuojau išbėgioja. 
Kartais gal nėra patalpų visus 
kartu susodinti prie stalo, bet jei
gu galima, vaikai turėtų pasilik
ti ir dalyvauti. Tai yra didelė pe
dagoginė klaida vaikus atskirti 
nuo šeimos įvykių. Aš esu turė
jęs progos savo gyvenime labai 
gražių ir vieningų šeimų matyti. 
Pvz. šeštadieniais ar sekmadie
niais atvažiuoja visa šeima ir at
lieka išpažintį. Sekmadieniais vi
si atvažiuoja į Mišias ir priima 
Komuniją. Visi kartu sugrįžę 
pusryčiauja, visi kartu pietauja, 
visi kartu dalyvauja pramogose. 
Yra gražus angliškas priežodis 
“who pray together, stay toge
ther”. Senieji lotynai sakydavo: 
“Maxima puero debetur reveren- 
tia” (vaikui teiktina didžiausia 
pagarba). Tėvai turi savo vaikus 
gerbti, tada ir vaikai daugiaū 
gerbs savo tėvus.

Vienas žymus žmogus į klausi
mą, kas beliko mums iš praras
to rojaus, atsakė: “Mums liko 
vaikučių akių grožis”. Eini į sve
čius, stenkis ir vaikučius — vie
ną ar kitą — nusivesti. Tegul ta
vo vaikai susidraugauja su tų šei
mų vaikais, kurias tu gerbi. Ne
kartą atsitinka, kad jauni bedrau- 
gaudami paskui vėliau ir sau gy
venimo drauee susiranda. Tada 
tėvai savo vaikų santuokoje ne
turės nemalonių staigmenų.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Rcncesvalles Avė., Toronto Tel IF 3-ROO*

Ps.D.R.M.N.Pt
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IŠKILMĖS VYSKUPUI
Laiške iš Lietuvos rašoma, kad Ro

moje įšventintas vyskupas J. Labu
kas per Kalėdas su iškilmėmis įžen
gė Kauno bazilikon. Žmonių buvo 
tiek daug, kad netilpo bazilikoj ir 
stovėjo Lauke. Esą tiek žmonių nesu
sirenka nė per Velykas. Tokių iškil-
mių nėra buvę per 20 metų.

BAUSMĖ ĮVYKDYTA
Apie 1965 m. lapkričio 20 d. Ro- 

kiškyje nuteistus sušaudyti Kazimie
rą Dagį, Steponą Lašą, Stasį Varną 
ir Petrą Strumskį buvo tylima iki 
šių metų pradžios. “Tiesos” sausio 
6 d. laidoje paskelbtas trumpas so
vietinės ELTOS pranešimas: “Nu
teistieji kreipėsi į Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumą, prašy
dami suteikti jiems malonę: mirties 
bausmę pakeisti ilgalaikiu įkalini
mu. Prezidiumas malonės prašymus

siame mokytojų būryje ir šiandien 
tebedirba buvusi pogrindininke, Lie
tuvos TSR nusipelniusi mokytoja E. 
Eidukaitytė, Didžiojo Tėvynės karo 
partizanė V. Burokev’č, šio karo da
lyvis K. Šimas ir daugelis kitų atsi
davusių pedagogų .. .” Komjaunimo 
organizacijai priklauso 250 mokinių, 
kurie prižiūri sovietinių karių ir par
tizanų kapus, lanko kautynių vieto
ves, susirašinėja su žuvusiųjų gimi
nėmis. šiuos jų veiksmus dir. Vladas 
Motiejūnas vadina “kraštotyriniu 
darbu”.

5^

KOMJAUNUOLIŲ SKAIČIUS
Kiekvienam lietuviui, pirmąją so

vietinę okupaciją sutikusiam Lietu
voje, gerai yra žinomas kompartijos 
ir komjaunimo negausumas. Kom
jaunimo centro komiteto sekr. A. 
česnavičius rašinyje “Taip grūdino
si komjaunimo gretos” pateikia ke-

atmetė ir visiems nuteistiesiems nuo- lėtą oficialių statistikos duomenų, 
sprendis įvykdytas.” Antrosios okupacijos pradžioje 1945

m. Lietuvoje buvo 3.800 komjaunuo
lių, 1946 m. — 8.850, 1950 m. — 52.- 
689, 1960 m. — 131.012. Šiandien jų 
priskaičiuojama iki ketvirčio milijo
no. Panašus, tenka manyti, buvo ir 
kompartijos eilių augimas. Taigi, 
sovietinės okupacijos pradžia, kurią 
komunistinė propaganda vadina en
tuziastingu lietuvių liaudies įsijun- 
g’mu į komunizmo statybą, tegali 
pasigirti skandalingai mažais partie-, 
čių skaičiais. Jie, žinoma liudija vi
sišką sovietinės kompartijos nepopu
liarumą lietuvių tautoje. Apie sava
norišką Lietuvos įsijungimą į Sov. 
Sąjungą negali būti nė kalbos. Kom
jaunimo eilių pagausėjimas pasta- 
ra?sias metais yra suprantamas, nes 
jaunimui daromas didelis spaudimas,
statoma daug kliūčių mokslo sieki- kurie, nebijodami nuovargio ir ilgos 
me ir aplamai proveržyje į gyveni
mą tiems, kurie nenori tapti kom
jaunuoliais.

Mūsų tautietis Britų Kolumbijoj su motoriniu pjūklu parirenjęs nuversti šimtamete pusi
Nuotr. Gumbslevičiaus

LIETINGA METŲ PRADŽIA
Vilniaus oro biuro inžinierė F. No

sova pasakoja, kad sausio 2 d. žemo 
slėgimo sritis iš Atlanto į Lietuvą 
atnešė drėgno oro mases. Lietuvoje 
ir Karaliaučiaus rajone buvo 5-6 
laipsniai šilumos, lietus gerokai pri
minė rudenį, nors sausis paprastai 
laikomas šalčiausiu žiemos mėnesiu. 
Dabar Lietuvą jau užplūdo šalčio 
banga iš Barenco jūros — minimali- 
nė temperatūra esanti 14-19, maksi- 
malinė 7-12 laipsnių žemiau nulio.

PRAVAŽIAVIMAS
PRO KAUNĄ
Lig šiol automobiliams, važiuojan

tiems iš Vilniaus į Kapsuką ir Ka
raliaučių, tekdavo perkirsti riša Kau
no senamiestį ir per Aleksoto tiltą 
pasiekti Garliavos plentą. Dabar gi 
jau biagiama įrengti tiesioginė plen
to linija tarp Garliavos ir Kauno hid
roelektrinės, o iš čia tarpmiestinis 
judėjimas bus nukreiptas į Vilniaus 
— Kauno autostradą ties Palemonu.

g HAMILTON
PARAŠYKIME BENT PO VIENĄ 

LAIŠKĄ. Demonstracijoms prie Jung
tinių Tautų surinkta $888 ir gauta iš 
Preston’o $13; iš viso $901. Centrui pa
siųsta $751.35, jaunimo kelionei pa
remti ir plakatams išleista $149.65. Ha
miltono komitetas dėkoja mons. dr. J. 
Tadarauskui už nuoširdų žygio garsi
nimą parapijos bažnyčioje ir už ragi- 
n'ma prie jo prisidėti.

Taip pat dėkoja aukų rinkėjams ir 
visiems tautiečiams, prisidėjusiems sa
vo auka prie žyg’o pasisekimo. Ypa
tinga padėka ekskursijos dalyviams,

VYTAUTO D. GIMNAZIJA
•Vilniaus Vytauto D. gimnazija 

kompartijos buvo pavadinta A. Vie
nuolio vardo vidurine mokykla. Jos 
direktorius Vladas Motiejūnas, pri
simindamas šios mokslo įstaigos 50 
m. jubilėjų, pasakoja, kad jo žinioje 
šiandien yra 1.700 mokinių. Mokyk
la tęsia jos ilgamečio direktoriaus 
M. šikšnio pradėtas matematines tra
dicijas — Švietimo ministerija jai 
yra suteikusi matematikos-fizikos 
kryptį. Sovietinėje jaunųjų matema
tikų olimpiadoje pr. mokslo metais 
Lietuvai atstovavo jos mokiniai V. 
Mackevičius ir A. Juozapavičius, lai
mėdami prizais atžymėtas vietas. VI. 
Motiejūnas prisimena pagarsėjusius 
mokyklos auklėtinius — architektus 
brolius Nasvyčius, režisorių V. Gali
nį, chirurgą P. Narbutą ir aktorių 
A. Chadaravičių. Jis rašo: “Šiandien 
— tai viena didžiausių Vilniaus vi
durinių mokyklų, šventai saugojan
čių revoliucines tradicijas. Jos gau-

TAMSUS TURISTAS
JAV viešėjusį Vilniaus universite

to prorektorių J. Grigonį Niujorke 
užklupo netikėtas elektros srovės su
trikimas. Savo įspūdžius jis pasako
ja “Tiesoje” paskelbtame rašinyje 
“Tamsi naktis Niujorke”. Nušvietęs 
amerik'ečius tą naktį užgriuvusius 
vargus, jis bara telefono bendroves, 
kurios, girdi, sustabdžiusius telefoni
nius pasikalbėjimus, nes dėl srovės 
trūkumo neveikę skaitytuvai, regist- I 
ruojantieji pasikalbėjimų skaičių. Į 
Kad modernioms telefono centri
nėms taip pat reikia elektros srovės, 
turistas J. Grigonis, atrodo, nebuvo j 
girdėjęs. Jam, tiesa, Niujorko gatvė- j 
se niekada netrūko propagandinės 
išmonės: “Eini sau dangoraižių pa
pėdėje ir galvoji: aš esu socializmo 
šalies žmogus, mūsų šalyje žmogus 
visada pirmoje eilėje — jo švieti
mas, mokslas, sveikata mūsų visų, 
visos visuomenės reikalas ...” Raši
nio pabaiga apie grįžimą į tėvynę, 
kur saulė teka, kur komunizmo aušra 
kyla, verta bolševikinės premijos.

V. Kst.

kelionės, vyko į demonstracijas.
Komitetas Lietuvos Neprikl. atsta

tyti dar neužbaigė savo darbo demons
tracijoms prie J. Tautų. Ham. komi
tetas prašo visus apylinkės lietuvius 
rašyti laiškus - 24-rių komiteto p’rmi- 

; ninkui, prašant, kad išstudijuotų ko- 
j loninę padėtį Lietuvoje, Latvijoje, Es- 
I tijoje ir iškeltų Pabaltijo okupacijos 
klausimą 1966—1967 m. darbotvarkėje 

j ir duotų tuo klausimu pranešimą J.

Tautų visumos sesijoje.
Štai laiško pavyzdys:

His Excellency Sori Coulibaly, 
Chairman
United Nations Special 
Committee of 24
United Nations Secretariat, 
New York, N.Y., U.S.A.

Your Excellency,
I appeal to you Sir and to the Com

mittee of 24 to study the occupation 
of Lithuania. Latvia and Estonia by 
the Soriet Union and your findings 
to report to the General Assembly 
that the Baltic question be put on the 
agenda of the General Assembly.

I feel that this problem has been 
long overdue.

Yours very truly,
- (parašas)

Aukojo lapkričio 13 d. demonstraci
jai: po $25: B-nės v-ba, kredito banke
lis “Talka”, L:et. Namų b-vė, Tautos 
Fondo skyr., Žūki, ir Medž. klubas;

$22: A. šilinskas; po $20: A. Dirsė, 
A. Pilipavičius, A. Povilauskas, J. Va-

Gilaus skausmo valandoje, mirus GENOVAITEI SKRIPKUTEI, 

K. L. Katalikių Moterų Draugijos Hamiltono skyriaus 
valdybos narę SOFIJĄ RAKŠTĮ ENĘ, mamytę ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir reiškiame 
gilia užuojauta —

K. L. Katalikių Moterų Draugijos Hamiltono skyrius

levičius; $10: K. Butkev čiusjr A. Gu
delis, B. Kronas, K.'Mikšys, A. Lįau- 
kus, SLA kuopa, V. Stankevičius; $12: 
A. Tėvel y $5: P. Armonas, Z. Bolskis, 
A. Buinys, J. Bulionis, p. Didžbalis, E. 
K. Gudinskai, M. Joii’kas, G. Jurgutis, 
J. Karaliūnas, V. Kybartas, J. Liaug- 
minas, P. Lelionas, G. Martišius, J. 
Mikšys, J. Miltenis, G. Palmer, A. 
Prunskus, F. Rimkus, P. Sakalas, J. 
Steiblys, I. Svilas, mons. dr. J. Tada- 
rauskas, C. Tiškevičius, P. Zabaraus- 
kas, X ir Y; $4: L. Gutauskas, K. Sta
naiti; $3: B. Aselskis, V. Babeckas, J. 
Bajoraitis, P. Bulkė, J. Gimžauskas,
A. Giriūnas. p. Jakimavičiūtė, P. Kaže- 
mėkas, A. Muliolis, M. Pikė, R. J. Plei- 
n:ai, Z: Pulianauskas, L. Skripkutė, D. 
Slavinskas, p. Stasiai s, J. Šarūnas, Ig. 
Varnas, B. Vengrys, A. Žulys, A. Bi- 
vainis, A. Laugalys, Z. Laugalys; pa
skutinieji trys iš Preston, Ont.

Kiti aukojo po mažiau.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
klubas kviečia Hamiltono ir apylinkių 
taut:ečius atsilankyti j ruošiamą me
tinį klubo “zuikių” balių, sausio 22 d. 
Jaunimo Centre, 48 Dundurn St. N. 
Baliaus pradžia. 7 vai. vak. Baliaus me
tu bus įteikti laimėjimai šaudytojams, 
medžiotojams ir žuvautojams. Vertin
gos taurės yra gautos iš Walker‘s ir 
Labatt’s bendrov/ų. Svečiai turės pro
gos pasivaišinti skania zuikiena, deš
relėmis ir karšta kavute, galės links
mai pas'šokti, grojant stiprios sudėties
B. Ferri orkestrui ir išmėginti laimę 
loterijoje. Tad ligi pasimatymo Jauni
mo Centro salėje. t

Klubo valdyba

VANCOUVER, B.C.
pasisekimu. Užbaigdamas pranešimą, 
pirmininkas padėkojo savo buv. v-bos 
nariams ir visiems lietuviams už gra
žų ir damų bendradarbiavimą. P. Vi- 
leita išreiškė didelį pasitenkinimą bu
vusios v-bos veikla ir prašė susirinki
mą gausiai paploti išreiškiant padėką. 
Visi tam mielai pr tarė. Priėjus prie 
V-bos rinkimų susidurta su nelauktais 
sunkumais jai sudaryti. F. Valys dar 
kartą priminė 1966 metų reikšmę ir 
siūlė statyti kandidata;s į v-bą jaunes
nius žmones. Kai po kelis kartus kai- 
kurie kandidatai savo kandidatūras at
siiminėjo, išskyrus p. Šmitą ir p. Gum-

IŠRINKTA NAUJA APYL. VALDY
BA. K.L. B-nės Vankuverio ir apylin
kės lietuviai, susirinkę š. m. sausio m. 
9 d.. 3 v. p.p., prancūzų kat. Blessed 
Sacrament parapijos mokyklos salėje, 
išs rinko naują valdybą. Į susirinkimą 
atsilankė 27 turį teisę balsuoti asme
nys. Pagal narių skaičių, susirinkimas 
nebuvo gausus. Susirinkimą atidarė v- 
bos pirm. dr. J. Sakalauskas, pakvies
damas p:rmin*nkauti P. Baroną ir sek
retoriauti H. Tumaitį. Perėmęs susi
rinkimo vadovavimą P. Baronas apgai
lestavo. kad nevisi Vankuverio lietu
viai domisi susirinkimais ir apylinkės
ateitimi; į šokius esą susirenka dvigu- belį, pirnvninkaujantis pasiūlė geriau 
bai daugiau. Ragino tuo susirūpinti, apylinke likviduoti. Tas padėjo ir pa- 
Be to. pakvietimuose į visuotinį narių galiau išrinkta nauja v-ba. kurion įėjo 
sus;rinkimą buvo įrašyta, jog 1966 me- ir jaunesnės kartos atstovų: pirm. p. J. 
tai yra paskelbti lietuviško jaunimo • Šmitas, vicepirm. Z. Katilienė, sekr. E. 
metais, kur jaunimas prašomas ir. Gumbelis, Ant. Stalionis ir parengimų 
kviečiamas pasireikšti kaip organizaci-; vadovė E. Hormanienė. Vieninteliu 
niame, taip ir visuomeniniame veiki- kandidatu pasiliko visų seniausias — 
me, užimant vadovaujamas pozicijas. 1 F. Valys. Į revizijos komisiją išrinkti: 
Deja, iš to jaunimo nė vienas nepasi- inž. K. Vanagas, dr. J. Sakalauskas ir 
rodė,! Praeito metinio susirinkimo K. Skrinskas. Sumanymuose dr. J. 
protokolas buvo priimtas be pakeiti- Sakalauskas, kaip Kanados L. Fondo 
mų. Ta p pat buvo priimtas ir rev. ko- atstovas Br. Kolumbijai, pasiūlė apy- 
misijos pranešimas su pageidavimu, linkei įstoti į Fondą nariu bent su pir- 
kad visos bylos ir turto knyga bei pats ma š;mtine. Taš susirinkimo vienbal- 
apylinkės turtas būtų laikomas apyl. šiai buvo priimta. Daugiau sumanymų 
v-bos sekretoriaus globoje, o ne, kaip neatsiradus ir senajai v-bai pasveiki- 
>ki šiol, išskirstytas tarp keliolikos as- nūs naująją, susirinkimas baigtas 5.30 
menų. Taip esant, neįmanoma pačio v. v. Kor.
turto patikrinti. Apie pr. metų apyl.' KALĖDŲ EGLUTĖ vaikams su ati- 
v-bos veiklą pranešimą padarė pirm, tinkama programa praėjo labai gra- 
dr. J. Sakalauskas. Jis pažymėjo, kad žiai. Rengiama programa Vasario 16 
buvo sušaukti 6 v-bos posėdžiai, pra- šventei.
ve-ti rinkimai į K.L. B-nės krašto ta-f D. RADZEVIČIENĖ vis dar negali 
rri>a. suruošta nriėmimas bei išleistu- dirbti lietuvy mokykloje — vėl išvy- 
vės kun. Kulbiui, S.J. ir kun. dr. P. kn gydytis į ligoninę.
Gaidai; paminėta Motinos Diena, su- BIULETENIS “Br. Kolumbijos Lie- 
pengta vaikučiams eglutė, suorganizuo- tuvis” planuojamas išleisti Vasario 16 
ta sekmadieninė mokykla ir suruošti proga. Jis ir toliau bus leidžiamas ne
keli pobūviai bei išvykos —? kaip an- periodiškai — neketina būti mėnesi* 
tanfriių. Joninių ir Petrinių progomis, niu, kaip anksčiau buvo rašyta “Tž”. 
N. Metų sutikimas praėjęs su dideliu K.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.OOO, morfg^hl 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokamo 4 Vi % <!m> 
dendo H pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokomas gy
vybės Ir paskolų draudimai. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

21, MAIN STUKT EAST, ROOM 207
8 vol. vakaro .
- Telefonas JA 8-0511

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mons. dr. J. Tadarauskui, atlaikiusiam ge

dulingas Mišias Hamiltone ir nuvykusiam į Niujorką pala:doti a. a. 
mūsų mylimo brolio Stanislovo. Ta;pgi nuoširdžią padėką reiškia
me vietiniam klebonui kun. Kintai, nuolatiniam velionies lankytojui 
kun. Viktorui Dabušiui ir kun. Totoraičiui.

Visiems, pareiškusiems mums užuojautas dėl brolio mirties raš
tu, telefonu, per spaudą ir asmen'škai, tariame nuoširdžiausią ačiū.

Broliai K. J. Stanaičiai ir šeimos

Čikagos vaizdai ir vargai
SULAITTS
spalio mėnesį susituokė su vienos tur
tingos amerikietės dukra. Taip pat 
praėjusiais metais jis minėjo 
amžiaus 40 m. sukaktį.

J. A. Valstybės
PRELATAS PR. JURAS — APAŠ

TALIŠKOJO SOSTO PROTONOTA- 
RAS. Popiežius Paulius VI pakėlė 
pret Pr. Jurą į savo protonotarus. 
Apie tai prelatą painformavo telegra
ma kardinolas Cushingas.

ST. ROKIENĖ, buv. Sibiro tremti
nė, dabar gyvenanti Amerikoj, rašy
dama apie Kalėdas Sibire, su dideliu 
pietizmu pris mena tuos, kurie ten 
amžinai pasiliko ilsėtis — kapinėse. 
Prisimena senuką lenką nuo Dūkšto, 
kuris nuo pat Naujosios Vilnios guo- 
dęs tremiamuosius, o ir S:bire tą pat 
kartojęs: “Parvažiuosime namo”, 
bet... neparvažiavo. ’’Išvažiuodama 
dar aplankiau kapinyną, — toliau ra
šo St. Rūkienė. — Ant senuko lenko 
kapo jau kryželis buvo nupuvęs ir 
nuvirtęs. Ten pat guli mirę badu: du 
Stupeliai, du Bacerskia;, du Repšiai 
senukai, Tamašauskas ir daugybė ki- . x. . 
tų. Sustojau prie Mindaugėlio ir Al- *
giuko Preibių kapo, nes tuos kapus 
aš pyliau savo rankomis. Jie šių 
švenčių metu bus laimingesni už ki
tus. nes tikrai žinau, kad jų tėvelis 
Kūčių vakarą prisimins savo sūnelius 
ir nubrauks nuo skruostų dvi dideles 
ašaras”.

AMERIKOS LIET. TARYBOS 
centro v-ba pasiskirstė pareigomis.' 
Nauju pirmininku išrinktas inž. An
tanas Rudis, vicepirmininkais — dr. 
Pijus Grigaitis, Teodoras Blinstm- 
bas, Paulius Dargis, dr. VL Šimaitis, 
dr. Jonas Valaitis ir Jonas Žiuris, I 
sekr. Eugenijus Bartkus, sekr. dr. 
Kazys Šidlauskas, ižd. Mykolas Vai- 
dyla, fin. sekr. Jonas Talalas.

INŽ. ALGIRDAS KEBLINSKAS, 
čikagietis, išvyko Panamos respubli
kom Jį tenai delegavo toji b-vė, ku
rioje jis dirba, hidroelektrinės jėgai
nės statybos priežiūrai. Kartu su juo 
išvyko ir jo žmona Vida Krikšciūnai- 
tė-Keblinskienė. Ten gyvens apie po
rą metų.

ARCH. ALGIS BUBLYS, atšven
tęs Kalėdas pas savo tėvelius dr. VI. 
ir Stasę Bublius Detroite, išvyko at
likti karinės prievolės P. Korėjon. 
Pereitą rudenį Algis gavo leitenanto 
laipsnį, o pavasarį baigė augštuosius 
architekto mokslus Detroite.

JERONIMAS PETRAUSKAS, lie- »r tremtis”. Visų trijų tautybių at- 
tuvis pranciškonas broliukas, jau ku
ris laikas gyvena ir darbuojasi Siri
joj. Jo dabartinis adresas: Salhieh, 
St. Anthony’s Church, Damascus, 
Syria. ’ -

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS MO
KINIAI, Kennebunkport spaudoj pa
stebėję Laisvės žygio k-to atsišauki
mą Lietuvos vadavimo reikalu, para
šė laiškus Jungtinių Tautų gen. sekr. 
U. Tantui, pirm. A. Fanfaniui ir 24 
spec, k-to pirm. Coulibaliui. Laiš
kuose, kuriuos pasirašė visi, paaiški
nama, kad jie yra lietuviai mokiniai, 
daugiausia g‘mę Amerikoj ir Kana
doj, siekią mokslo lietuvių gimnazi- Nagrinėdamas visų pavergtų tautų 
joj. Pažymimas jų ryžtas visuomet 
veikti, kad komunistų pavergta tėvų 
žemė visuomet būtų laisva. Pagaliau 
prašoma Lietuvos pavergimo klausi
mą svarstyti Jungtinėse Tautose. 
Gauti iš Jungtinių Tautų malonūs at
sakymai, skatiną mokinius ir ateity 
kolektyviniais laiškais prisidėti prie 
L;etuvos laisvinimo.

vykias, uoliai platino lietuviškus laįk- 
raičius, žurnalus ir knygas, rėmė vi
sas lietuviškas organizacijas, organi
zavo suvažiavimus. Stengėsi gražiai 
atstovauti lietuviams tarptautiniuose 
sąskrydžiuose. Rėmė mūsų senukus, 
lankė ligonius, nelaiminguosius kalė
jimuose ir laisvėje su dovanomis; vi
sur nešė pagalbą.

STUDENTAI LINGĖ ARVYDAS 
ir BALIULIS RIČARDAS reiškiasi 
kaip geri sportininkai ir yra Ham
burgo Universiteto tinklinio rinktinė
je.

KUNIGAS JONAS TAUTKEVI- 
CIUS atšventė sidabrinį kunigystės 
jubilėjų vokiškoj parapijoj: Katho- 
lische Kirche, 8931 Walkertsho
fen ueber Schwabmuenchen. Kun. J. 
Tautkevičius per 24 metus savo ku
nigavimo tarnavo lietuviam, o pas
kutiniais metais tenka jam klebonau
ti vokiečių parapijoje ir gražiai dar-

RITA VAILOKAITYTĖ nupirko iš 
savo kuklios algos pas mūsų liaudies 
meno atstovą Stasį Motuzą lietuvišką 
kryželį ir persiuntė kaip dovaną 
Amerikos prezidento dukrai su ati
tinkamu laišku. Dovana pasiekė Bal
tuosius Rūmus, o prezidentas įgalio
jo Amerikos gener. konsulą Hambur
ge padėkoti Jo vardu mūsų tautietei.

STUTTGARTO APYLINKĖJE gy
vena 181 lietuvis; labai išsisklaidę, 
todėl gyvesnis visuomeninis ir kultū
rinis veikimas beveik neįmanomas.

DORTMUNDO LB APYLINKĖ 
veikia net nuo 1921 m. Ten yra at
vykusių lietuvių iš Rytų Prūsijos ir 
Klaipėdos krašto. Apylinkės istoriją 
apsiėmė parašyti žurn. Stepas Vykin
tas.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS su- 
rengta kalėdinė eglutė buvo didelė 
šventė ne tik mokiniams, bet ir vie
tos visuomenei. Joje dalyvavo ir lie
tuvių, ir vokiečių, ir amerikiečių at
stovai. Programą labai gražiai įverti
no vokiečių laikraščiai — “Mannhei- 
mer Morgen” 1965.XII.24 ir “Lam- 
pertheimer Zeitung” 1965.XII.24. 
Abudu atspaude ilgus aprašymus ir 
nuotraukas, vaizduojančias kaiku- 
riuos momentus iš kun. Br. Liubino 
parašyto scenos vaizdelio “Bausmė

stovai uždegė eglutės žvakutes, o 
amerikiečiai ir lietuviai kariai įteikė 
gimnazijai piniginę dovaną ir pareiš
kė savo džiaugsmą mokinių atlikta 
programa.

Šveicarija
ŠVEICARŲ RYTŲ INSTITUTO 

BERNE leidžiamas leidinys “Der kla- 
re Blick” 1965 m. gruodžio mėn. pa
skelbė straipsnį apie Baltijos vals
tybes ir jų ateitį. Apžvelgiama, ko
kiomis aplinkybėmis tos valstybės 
pateko sovietų okupacijon ir kaip 
ten įsigalėjo komunistiniai režimai.

TAUTINW ŠOKIŲ GRUPĖ “GYVA- 
TARAS” rengiasi dalyvauti “Tėviškės 
Žiburių” spaudos baliuje šį šeštadienį, 
sausio 22 d., .Toronte Prisikėlimo sa
lėje. “Gyvataras” yra pakviestas atlik- 
t: dalį programos. Pašoks naujai iš
moktų šokių, kitų grupių dar nešoka
mų.

A. A. VLADAS ŠEŠELGIS, 52 m., 
po sunkios ligos mirė sausio 7 d. Gi
liame nuliūdime l’ko žmona ir bro
lis Stasys. Iškilmingai pala dotas iš 
Aušros Vartų bažnyčios lietuvių ka
pinėse Port Credit.

“AUKURAS” vad. aktorės E. Ku
dabienės, sausio 22 d. išvyksta į Kle- 
vėlandą, kur vaidins 5 v. K. Binkio 
veikalą “Atžalynas”. Teatrą kviečia 
Klevelando L.B. pirmosios apylinkės 
valdyba.

“LAIMĖS DĖŽUTĖS”, 4 v. pasakos, 
premjera įvyko sausio 8 d. Jaunimo 
Centre. Veikalą vaidino dramos te
atras “Aukuras”, režisavo aktorė E 
Kudabienė. Vaidino jaunieji artistai. 
Daugelis jų gal pirmą kartą pasirodė 
scenoje, bet savo roles išpildė ne
blogai. Esama mažųjų tarpe gerų ir 
gražių talentų, tik reikia daugiau su 
jais padirbėti. Baletą paruošė šios

pastangas išsilaisvinti iš sovietų oku
pacijos, straipsnio autorius išveda, 
kad sovietinis blokas nebėra vienaly
tis ir kad jo galybė smunka. Tokiu 
būdu baltiečiai gali puoselėti vilti, 
kad jie ateityje galės atgauti praras
tą laisvę.

EDVARDAS
LIETUVIŲ DAILININKŲ BŪRYS 

Čikagoje vis gausėja, nes į jų tarpą Įsi
jungia buvusieji kitų sričių specialis
tai. Neseniai čikagiečiai turėjo progą 
sus:pažinti su anksčiau tik scenoje be- 
sireiškusio Jono Kelečiaus dailės kū
ryba, o sausio 8 d. visuomenei prisista
tė muzikos pasaulyje matytas Antanas 
Nakas, šio naujojo, nors amžiumi jau , 
gerokai pažengusio, tapytojo darbų pa- j 
rodą buvo atidaryta Čiurlionio galėti- tą 2:1. Tad po 2 rungtynių “Lituani- srities mokytoja M. Pusdešrytė. De
joje. Čia Įvadinį žodį apie dailininką ca” turi 4 taškus, 
tarė vienas iš galerijos direktorių —
B. Macevičius; taip pat kalbėjo Lietu- du Čikagos lietuviai krepšininkai su globojo Skautams Remti Draugija, 
vių menininkų klubo pirm. P. Gaučys. Čikagos amerikiečių komanda “Jama- p0 vaidinimo buvo šokiai, o jaunimui 
ir Tėvų jėzuitų provincijolas kun. Bru-1 co Saints” sausio mėn. pradžioje išvy- parapijos salėje — vaišės, su šokiais, 
no Markaitis. Parodą surengė korp! ( ko i Ispaniją, kur žais tarptautiniame'
Neo-Lithuania, kurios pirm. A. Modes- krepšinio turnyre. Tai E. Modestas-j KALĖDINIAI SENI ATVIRUKAI 
tavičius pasveikino šios korporacijos Modestavičius ir W. Molis. Lietuvių j renkami ateitininkų sendraugių, ku- 
filisterį, dabar į dailės pasaulį įžengu- tarpe atstovauja korp! Neo-Lithuania r’e vėliau bus persiunčiami į misijų

ir savo

GYVE- 
futbolo

IŠ LIETUVIŲ SPORTINIO
NIMO yra paminėtina antroji 
komandos Lituanica pergalė salės fut
bolo pirmenybėse. Sausio 9 d. rung
tynėse lietuviai sukirto Adria viene-

Vokietija
T. ALFONSAS BERNATONIS, 

O.F.M. cap. — lietuvių sielovados 
vyriausias tvarkytojas dėl susilpnėju- 
sios sveikatos ir kitų gausių pareigų 
vienuolyne ir sielovadoje pasitrau
kė. J s 15 metų gražiai vadovavo 
Lietuvių Sielovadai Vokietijoje ir 
Austrijoje. Nuolat rūpinosi Vasario 
16 gimnazijos reikalais: rūmų užpir
kimu, gimnazijos personalo parinki
mu bei padidinimu, gimnazijos išlai
kymu, mokinių parūpinimu. Kas me
tai organizavo jaunimo vasaros sto-

Prancūzija
ALGIS AUGAITIS iš Čikagos šiuo 

metu atlieka karine prievole Nancy, 
Prancūzijoj. Dažnai jis atvyksta į Pa
ryžių, kur jau spėjo sueiti į pažintį 
su lietuvišku jaunimu.

EGLĖ LIUTKUTĖ Sorbonos uni
versitete gavo anglų literatūros dip
lomą (Diplome d’Etudes Superieur- 
es), išlaikydama reikiamus egzami
nus ir paruošusi tezę apie anglų ra
šytojos Virginia Woolf kūrybą.

GRAŽINA MUSTEIKYTĖ atvyko 
iš Čikagos Į Paryžių pagilinti biologi
jos studijų Pasteur Institute.

Paruošė Pr. Al.

j koracijos Aid. Volungienės. Gaila, kad 
Taip pat įdomesnė žinia yra ta, jog buvo mažokai publikos. Vaidinimą

sį, A. Naką. Pastarasis parodoje išsta
tė 49 temperos ir aliejaus kūrinius, la
bai Įvairius savo pobūdžiu ir spalvo
mis.

ADOLFAS MEKAS, anksčiau čika- 
giečiams prisistatęs su savo filmu 
“Hallelujah the Hills”, vėl čia pasiro
dė su nauju ekrano kūriniu “The 
Double-Barrelled Detective Story”. 
“Cinema” teatre, kuriame yra demons- 
ruojami tik rinktiniai filmai, įvyko jo 
naujojo f’lmo premjera, šio filmo 
tekstas yra parašytas pačio A. Meko 
oagal Mark Twain apysaką. Taip pat 
Mekas filmą pats režisavo ir jame net 
vaidina.

Filmas yra linksmas, kaip amerikie
čių spauda vadina “linksmiausioji me
tų komedija”. Žinoma, jis taip pat yra 
gerokai modernus ir skiriasi nuo Ho
livudo komedijų. Bet ir Meko filme 
yra gražių merginų, kurių dalis perne
lyg mažai apsirengusios.

Ryšium su filmo premjera į Čikagą 
ii Niujorko buvo atvykęs ir pats Adol
fas Mekas, kuris čia skaitė paskaitų 
Čikagos studentams. Viena pažymėti
na naujiena iŠ A. Meko asmeninio gy- 
verimo yra ta, jog jis praėjusių metų

penketukui. " ! kra&us- Vykdami sekmadieniais į pa
vasario 5—6 sporto mėgėjai turės maWas atneškite ir perduokite bet- 

progą stebėti didesnio masto liet, kuriam valdybos nariui.
krepšinio varžybas: Vid. Vakarų spor- VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS jau čia 
to apygardos vyrų krepšinio pirmeny- pat šį sekmadienį, sausio 23 d., 3 v.

p.p.. Jaunimo Centre. Kviečiami visi
ALVUDO ORGANIZACIJA, kuri ša- Hamiltono ir apylinkių vaikai su tė- 

lia vaikų-tėvų auklėjimo labai stipriai vėliais atsilankyti į šį antrąjį vaikų 
n’-opaguoja blaivybę lietuvių tarpe, kaukių balių. Pirmasis praėjo su la- 
vieną mėnesinę savo programą buvo bai gražiu pasisekimu. Tikėkime, kad 
paskyrusi alkoholio žalai aiškinti. Sau- bus įdomesnis ir įvairesnis savo 
šio 7 d. Marquette Parko liet parap. programa ir kaukėmis. Nespėję pa
šalėje įvykusiame mėnesiniame “kul- ruošti kaukių, kviečiami ir be jų. 
tūriniame penktadienyje” susirinku- Ateitininkų sendraugių valdyba ir glo- 
sieji turėjo progą išgirsti gerai pažįs- bėjai ruošiasi balių pravesti įdomiai, 
tarnus kalbėtojos: kun. J. Bružiką, S. j Gražiausios ir įdomiausios kaukės bus 
J^ (svečias iš Brazilijos), prof. Liang- premijuojamos. Bus įvairių ža’dimų, 
miną ir dr. J. Adomavičių. Kun. Bru- j ratelių ir dainų. *!e to, vaikučiai ir 
žikas čia papasakojo apie vieną absti- tėveliai bus rengėjų pavaišinti, 
nentų draugiją Airijoje, kurios pa
grindinis darbuotojas buvęs girtuoklis, fHOROMANSKYTĖ susižiedavo 
dabar norimas paskelbti šventuoju. su *n^- Henriku Švažu, kuris š uo me- 
Prof. Liangm nas. kuris dirba Loyolos Įu ^*r^a vienoje įmonėje Montrealy- 
universitete ir turi progos susitikti su 
alkoholio pavergtais žmonėmis, davė 
konkrečių pavardžių apie šios žmonijos 
nelaimės oasekmes. Inž. J. Slabokas 
narodė filmu, kurie irgi lietė alkoho
lio temas. Programai vadovavo Pra-

I nas Solas,

LONDON, ONT.
JAUNIMAS SUPLIEKĖ SENIMĄ., mo komandoje žaidė ir taškus laimėjo: 

Mūsų sporto klubo “Tauras” jaunieji Butkus 34, E. Bliskis 13, V, Navic- 
, ......................... . kas 12, E. Daniliūnas, jr. 10 (žaidė tikkrepšinio žaidėjai seniai jau lauke pro- ’ , , * „ ’ • „..................... . .. ; pirmą puslaikj), V. Kiaupa 8, o Fin- 
gos “atitaisyti 1965 m. pavasarj jiems i kenzeller 4 (žaidė Uk antrą puslaikįt o 
padarytą “skriaudą” ir kaip reikiant pirmame teisėjavo), f ’ . " 
“atsiskaityti” su senimu. Jaunimas ne-
no^ėio sutkti. kad minėtą pavasarį jie švilpa. 6, J. Brazlauskas 5 ir A. Švilpa 
sužaidė su senimu beveik lygiomis:
“Tos rungtynės buvo neteisingos ...
kas nors padarė klaidą..i

Senimo koman
doje: St Navickas 20, A. Pocius 6, St.

bes.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS jau čia

je ir kartu studijuoja augilesniam 
mokslo laipsniui gauti. Vestuvės nu
matomos gegužės mėnesyje. J.P.

NAUDOKFTfiS PATARNAVI
MAIS TŲ. KURTE SKELBIASI 

“TRVTSKES ŽIBURIUOSE”

2. Rungtynės buvo gyvos ir tikrai įdo- 
| mios. Žiūrovų skaičius šį kartą buvo 

kas nors padarė klaidą.. ”, nevienas | irgi truputį didesnis. Visuomenė tarė
jų kartojo. Todėl kai šį kartą jų bu- j tu atsiminti, kad sportas kartu pasi- 
vo atsiklausta prieš ką jie nori žaisti, 
nedvejodami atsakė: “Tik prieš seni
mą. ..” Rungtynės įvyko Kalėdų atos
togų metu. Vos žaidynėms prasidėjus, 
komandų kapitonai — senimo St. Na
vickas ir jaunimo — L. Butkus “apdo
vanojo” viens kitą metimais ir tas “do
vanas” netrukus vėl pakartoja. Juo to
liau. juo daugiau senimas pradėjo at
silikti ir atrodė pavargęs. Kai seni
mas pirmame pušlaikyje surinko 20; tensyviai ruošiasi išvykai j Delhi-Till- 
taškų. o antrame tik 19, tai jaunimas sonburg, kur numato išpildyti Vasario 
atvirkščiai: pirmame 31, o antrame net 16 dienos programą. Jaunimas lanko 
pilną pusšimtį! Pirmame pušlaikyje repeticijas labai tvarkingai. Dar trūks- 
pirmavo E. Daniliūnas. jr. su 10 taš- į ta berniukų, ypač tenorų. merga:čių 
kų ir L. Butkus su 9 taškais, o antra- balsai skamba pasigėrėtinai. D. E.
me puslankyje dominavo komandos ka- j----------------- ------------------------------
pitonas L Butjcus, surinkęs net 25 OADAki*TiAkj ai ta 
taškus, o E. Daniliūnas. jr. teisėjavo WKVIWM I IUN, ALIA 
Senimo komandoje abiejuose pušiai- ^nVAT, CROWN HOTEL savininkas 
kiliose neabejotinai pirmavo jos kapi- ”-a K. Vaitkūnas. Nors jis ir toli ffv- 

! tonas St. Navickas, ypač turint galvo-vena nuo lietuvių centrų, bet duosniai 
je metimus, iš 39 per run^tyn*>s pe’- t^naia lietuvišku spauda. Atsiųsdamas 
nytų taškų surinkdamas net 20. Pir- -»-nėio orenumeratą “Tž” rašo: “Sio- 
mas pusla kis baigtas 20:31 jaunimo mis dienomis soauda yra labai reika- 
naudai, o rungtynės — aštroku santy-’ n^a tiek jaunimui, tiek senesnės kar
kiu 39:81 irgi jaunimo naudai. Jauni-*as Fetuviams.”

tarnauja kaip viena priemonių lietu
vybei ugdyti. Re’kia tikėtis, kad kitą 
sykį atvyks dvigubai daugiau žiūrovų, 
nes buvusieji, atrodo, nesigailėjo su
gaišę porą valandų. Pavasarį numato
ma išmėginti jėgas ir su kitų apylinkių 
komandomis.

RUOŠIAMASI IŠVYKAI. Jaun'mo 
ansamblis, vadovaujamas energingojo 
mūsų klebono kun. B. Paccvičiaus. in-



PASKAITYKITE IR ATSAKYKITE

Ko mes jaunieji
WHAT WE ARE TRYING TO DO?

siekiame?

Jaunosios pianistės - dainininkės D. ir L. Blauzdžiūnaitės, 
dalyvavusios programoje Kanados lietuvių jaunimo kong
reso metu Toronte

Ko trūksta jaunimo stovykloms?

šis rašinys buvo skaitytas anglų kalba Montrealio lietuvių stu
dentų būreliui. Jame autorius iškelia labai aktualių minčių, nors ir 
vietomis klaidingų. Tuo, atrodo, jis nori išprovokuoti kitus tais klau
simais pasisakyti. Ypač reikalaujanti teisingo atsakymo jo mintis, 
kad čiagimis lietuvių jaunimas neturi jokių pareigų Lietuvai. Taipgi 
reikalinga patikslinimo idėja, kad niekas iš čiagimių lietuvių negrįž
tų į laisvą Lietuvą. Į iškeltus klausimus laukiame atsakymo. Red.

Atšalo oras, atvėso rūpestis 
lietuvių jaunimo vasaros stovyk
lomis. Atrodytų lyg stovyklų 
rengėjai, vadovai, visuomenė, 
stovyklautojai ir jų tėveliai su
grįžta vėl prie “išbėdinės” filo
sofijos — paskutinę minutę pa
ruoštos stovyklos.

Nevisai teisybė. Iš stovyklau
tojų pusės auga stovyklose pra
dėtos pažintys (pvz. Hamiltono- 
Toronto jaunimo tarpe), laiška
nešys tempia laiškus bei nuo
traukas iš vieno stovyklautojo 
namų į kito, išdrįsta stovyklau
tojas buvusio vadovo, kuriam 
stovyklos metu dėl to paties 
turbūt plaukai šiaušėsi, paklaus
ti, “Kaip einasi gyventi be mū
sų?”, ir abu smagiai nusišypso, 
laukdami sekančios Wasagos ar 
Dainavos ar Romuvos.

Bruzda dar visuomenės tarpe 
aukotojų medžiotojai stovyklų 
taisyti ir tobulinti (pvz. Baltijos 
stovyklavietei Montrealyje). Ki
ti, jaunimu susirūpinę, mielai 
prisideda — jau niekas neabe
joja, kad stovyklos svarbios, 
šalia namų ir kelių valandų 
šeštadieninės mokyklos ar or
ganizacijos susirinkimo lietuviš
ka aplinka būtina beveik kiek
vienam jaunuoliui, jaunuolei, 
kad lietuviški dalykai būtų ma
lonūs, artimi, suprantami.

Vadovai, iš stovyklos rūpes
čių laikinai atleisti ir darbovie
tėje užsiėmę, ar prie mokslo 
suolo prilipę, suspėja retkar
čiais mesti akį į rašinėlį apie 
stovyklas ar pajieškoti vasaros 
programai naujų sumanymų. 
Sulaukę Jaunimo Metų, nenori 
ir stovyklų organizatoriai snaus
ti — kas 1966 metais neišjudės 
ir nepasispaus, liks lietuvių, 
ypač jaunimo, gyvenimo nuoša
lėj.

Kalėdų atostogų metu, 1965 
m. gruodžio 28-29, stovyklų va
dovai bei rengėjai buvo suva
žiavę į pirmąjį metinį pasitari
mą .— studijų dienas netoli 
Klevelando. Ten jie svarstė Įvai
rius klausimus, kurie galėtų bū
ti sutraukti Į tris žodižus: žinios, 
bendradarbiavimas, pagalba.

I
Neįmanoma jokios stovyklos 

ruošti ar pravesti be praktiškų 
žinių, ir užtat stengiamasi skai
tyti amerikiečių ar kanadiečių 
leidinių apie stovyklavimą; bet 
būtina pažinti ir lietuvių stovyk
lų ypatingus tikslus, metodą, 
priemones. Galime džiaugtis 
straipsniais laikraščiuose, skau
tu vadovų leidinėliuose, bet kai 
reikia stambesnio veikalo — 
oeržiūri knygų lentyną, ir to
kios knygos nerandi. Ar neįma
noma prašyti įvairių sričių spe
cialistų paruošti po skyrių ir 
pusmečio laikotarpyje esamiems 
ir būsimiems stovyklų vado
vams nateikti rimta vadovėlį? 
Jeigu teisybė, kad vienas lietu
vių įnašų į socialinę kultūros 
plotmę yra stovyklų metodas, 
kain teigė dr. V. Vygantas savo 
paskaitoj Lietuvių Studentų Są- 
i tintos suvažiavime Klevelande 
1965 m. pale ar nebūtų naudin
ga naruošH kitataučiams knygą 
apie stovyklavimą?

Yra bendru žinių, bet šalia jų 
būtu idomn nauiaus’” C”- 
r^anvmu ir staHcHkos. kuri knv- 
pnie nasentu. Siūloma paruošti 
stowklu metraš+i. kuriame bū
tu visu nirma. techninis Jinvnas 
anie stovyklų skaičių, stovykla

vietes, mokestį, transportą, die
notvarkę, ilgį, bendrą vaizdą; 
antroji metraščio dalis talpintų 
įvairių stovyklų, kurių 1965 m. 
įvyko apie 28 Kanadoje ir Ame
rikoje, programos santraukas — 
išmoktų dainų sąrašus, sportinę 
programą, pašnekesių bei disku
sijų temas, žinias apie darbe
lius, žaidimus, laužus; o trečias 
skyrius būtų pašvęstas rašinė
liams ir vadovavimo proble
moms — drausmė, vadovų lavi
nimas, lietuviškumas ir pan.

Žiniomis reikia pasidalinti su 
kitais vadovais —■ “savosios” 
stovyklos ar organizacijos, ypač 
jeigu žinios specializuotos, ii; 
kitų stovyklų ar sąjūdžių. Stu
dijų dienos Lietuvių Studentų 
Sąjungos ir Lietuvių Bendruo
menės iniciatyva jau ruošiamos. 
Ar nebūtų galima pratęsti ryšį 
vadovų studijiniais būreliais 
vietovėse ar “stovyklų rašti
nės”, “sekretoriato” būdu vi
soms vietovėms per ištisus me
tus? (Gal perbaugu būtų mums 
kurti stovyklų vadovų sąjungą 
ar tarybą, kuri galėtų palaikyti 
ryšius net su American Camp
ing Association ar Catholic 
Camping Association).

II
Svarbiausias klausimas — tal

ka stovykloms. Būtinai reikia as
menų ir priemonių pagalbos. 
Asmenų-vadovų reikia ten, kur 
vietovės nepajėgia ar nespėja 
stovyklų paruošti (pvz. spaudoje 
minėta Sudbury ir Sault Ste 
Marie; JAV Vašingtono, Balti- 
morės ir Filadelfijos trikampis). 
O jau įsikūrusioms stovykloms 
neretai trūksta vadovų ar spe
cialistų iš kurios nors srities. 
Ar nebūtų puiku, jeigu jau pen
kerius metus siūloma mintis pa- 
galiau būtų įvykdyta: stovyk
loms vadovų talka? Talkos na
riais būtų iš anksto nors kiek 
paruošti vadovai, daugiausia 
studentai ar mokytojai (vasarą 
nedirbą), galį važinėti iš stovyk
los į stovyklą pagal stovyklų pa
reikalavimus ir savo sugebėji
mus: laužvedyba. gamtosaka, li
tuanistiniai dalykai, literatūros 
vakarai, sanitarija, etiketas, 
sportas ir maudymasis, saugu
mas prie vandens, darbeliai, tau
tiniai šokiai, dainos, drama, me
nas. virimas, spauda ir kt. Nu
tarta 1966 m. vasarą šią mintį 
nors bandymo būdu įgyvendin
ti (pirmasis bandymas 1961 m.).

III
Reikia ir priemoninės pagal

bos. Jauniems vadovams trūks
ta sportinio žodyno — kokia 
nauda iš žaidimo, kur vieninte
liai lietuviški žodžiai yra skai
čiai. o irankin ir taisyklių termi
nai kita kalba? Ar neįmanoma 
suarganizuoti bei papildyti sto
vyklos knygvnėli yoač knygo
mis su paveikslais ir fotografi
jomis? Būtu'gera žiemos metu 
juostose įgroti šokiams muzikos 
lietuviškai (pvz. kain Klevelan
do “Vėjūnės” išverčia “moder
nui” šokiu dainas). įgroti trum- 

nasakas. muzika, dainas ir 
gipc^es (kad būtų lengviau iš- 
n'nkti). Kain būtu puiku stovyk- 
inn nekviesti ansambli (kad ir 
tik kelis narius) stovyklos va- 

nMainvnfi, ar dramos bū- 
rc’i. kuris kelis savaitgalius va- 
S9WM8 metu praleistų įvairiose 
netolimose stovyklose! Gera bū
tu arimlįti nuotraukų ar meno 
narMėle. kad stovykloje būtų

*Į**”*!*

R. Augustinavičiūtė iš Delhi, 
Ont., pasižymėjusi puikiomis 
deklamacijomis

jaunimo okkialyos^
Kreipiuosi į pasaulio lietuvių jaunimo

Pradedant Jaunimo Metus, aš 
apeliuoju į viso pasaulio lietu
vių jaunimą nepalūžti dvasioje, 
lietuvybėje ir kovingume. Pa
vergtos Lietuvos jaunimas ir vi
sa tauta įpareigoja ir laukia iš 
mūsų aktyvesnės veiklos.

Pirmiausia mes patys turime 
būti sąmoningi ir giliai persi
sunkę tėvynės meile, turime su
prasti jos išgyventas ir tebegy
venamas kančias. Turime pažin
ti kas yra tikras priešas ir tik
ras draugas. Su priešu turi bū
ti vedama energinga kova visais 
frontais ir visomis priemonė
mis. Lietuvis jaunuolis kovoja 
su ginklu rankoje Vietname. 
Mes, būdami laisvame pasauly
je, turime išvystyti drąsią ir 
energingą laisvės kovą. Padarę 
vieną žygį į Jungtines Tautas, 
nesitraukime iš kovos lauko. 
Tas žygis tegul tęsiasi per visus 
Jaunimo Metus. Turim būti bud
rūs, nes okupantas ir jo tarnai 
dės visas pastangas Jaunimo 
Metuose mus suskaldyti, suma
žinti jaunimo kongreso reikšmę. 
Jie bandys skleisti veikėjų tar
pe įvairius gandus ir panaudoti 
kiršinimui spaudą. Jaunimo“ Me
tų proga aš kreipiuosi į visas 
lietuviškų laikraščių redakcijas, 
mėgėjus ir profesijonalus 
straipsnių rašytojus būti santū
riais, visas žinias apie jaunimą 
pirma patikrinti ir tik tada pa
naudoti spaudai. Kiekvienas ne
apgalvotas straipsnis gali pasi
tarnauti mūsų priešui, mūsų įsi
siūbavusią veiklą susilpninti ar
ba visai paralyžuoti.

Jaunimo Metuose nejieško- 
kim kas mus skiria, bet jieško- 
kim kas mus jungia. Mus visus,

JAUNIMO KONGRESO
Pasitraukus buvusiai Pasau

lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
finansų komisijai, PLB valdyba 
sudarė naują šios sudėties: Vy
tautas Kamantas — pirm., Mil
da Lenkauskienė ir Jūra Gailiu- 
šytė — vicepirmininkės, Birutė 
Juodikienė — ižd., Andrius 
šenbergas — sekr., kun. Jonas 
Grigonis ir Algis Garlauskas — 
nariai.

Buvusios PLJK fin. komisijos 
nariai Valdas Adamkevičius, 
Aurelija Balaišaitienė, Šarūnas 
Lazdinis ir Juozas Stempužis pa
žadėjo naujai finansų komisijai 
savo talką.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui gyvai ruošiasi jauni
mas visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose. Jis suvažiuos 1966 
Jaunimo Metais birželio 30 — 
liepos 3 j Čikagą parodyti vi
sam pasauliui lietuvių jaunimo 

įvairiau ir įdomiau. Smagu būtų 
narodyti lietuvišką filmą, pvz. 
“Aukso žąsį”.

Stovyklų vadovai tikisi pasi
naudoti Jaunimo Metų ir jauni
mo kongreso sukeltu užsidegi
mu ir domėjimusi jaunimo klau
simais kad gražius žodžius ir 
ism’džiiis įprasmintų aiškūs ir 
apčiuopiami darbai.

Antanas Saulaitis, SJ.

Siandien išgyvename rimtą 
problemą su lietuviškomis orga
nizacijomis. Kiekvienas buvęs 

Ci

klubų valdybose prisipažins, kad 
ir geriausiu atveju yra turėjęs 
daugiau problemų nei tikėtasi 
panašiose organizacijose. Dau
giausia nerimo keliąs reiškinys 
— tai narių apatija. Jaunimas 
neina į susirinkimus, naudoda
mi įvairiausius pasiteisinimus 
nuo savo mažo broliuko daboji
mo ar svarbaus pasimatymo iki 
gerų futbolo žaidynių žiūrėjimo. 
Pakanka jau vien tokios apati
jos apvilti eiliniam organizato
riui, bet dar daugiau bauginan
ti problema — nežinojimas 
kam mes veikiame, ką norime 
tuo atsiekti, kodėl darome susi
rinkimus, rengiame paskaitas, 
diskusijas, pobūvius? Dažnai 

’ girdime garsų ir jau atsibodusį 
karingą šūkį “reikia veikti” ir 
“yra daug darbo”. Ir tada daž
nai atsistojame prieš klausimą: 
“Ka gi mes bandome darvti ir 
kodėl?”

Kaip atsirado ši problema?
Ši problema-staigiai neatsira

do. Ji neišdygo per naktį, bet 
vystėsi per 20 metų laikotarpį. 
Pabandykime tad, atkurdami

tiek senus tiek jaunus, jungia 
tėvynės meilė ir partizanų uždė
ta vienoda visiems pareiga. Te
gul okupantas žino, kad jo deda
mos pastangos mus suskaldyti 
yra bergždžios ir kad laisvinimo 
kova bus vedama tol, kol Lietu
va bus išlaisvinta.

Jaunimo Metų ir Naujų 1966 
metų proga Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Komiteto 
vardu sveikinu viso pasaulio 
lietuvių jaunimą ir linkiu stip
rios valios, darbštumo ir ištver
mės.. Jaunimo Metų proga tene- 
lieka nei vieno jaunuolio, jau
nuolės, kurie nebūtų įsijungę 
į pavergtos Lietuvos laisvinimo 
kovą. Rimtai susikaupę ruoški
mės jaunimo kongresui, skelb- 
kim pasauliui okupanto Lietu
vai daromą skriaudą, rinkime 
parašus po peticijom Jungtinių 
Tautų atstovams, reikalaudami 
Lietuvai laisvės. Vasario 16-tos 
minėjimo proga rašykime savo 
vyriausybėms memorandumus, 
reikalaudami iškelti Lietuvos 
bylą Jungtinėse Tautose. Talki- 
ninkaukim ir imkimės. iniciaty
vos laisvinimo ir lietuvybės iš
laikymo darbe. Jaunimo Metų 
proga tapkime Lietuvos laisvės 
byloje ambasadoriais visame pa
saulyje.

Mielas jaunime, junkimės į 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvy
bės išlaikymo darbą visa savo 
jaunatviška jėga. Tegul mūsų 
visų prote ir širdyse viešpatau
ją mūsų pasirinktas šūkis: “Mū
sų jėgos, mūsų žinios — laisvai 
Lietuvai Tėvynei!

Algis Zaparackas, 
PLJK pirmininkas

FINANSŲ KOMISIJA
jėgą ir pasiryžimą kovoti už pa
vergtos Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Išeivijos, lietuvių 
tautos ir Lietuvos ateitį užtik
rins sąmoningas ir ryžtingas jau
nimas, kuris dabar tęsia Lietu
vos laisvės kovą ir ją laimės!

Paremkime lietuvių jaunimo 
darbus ir pastangas mūsų talka 
ir auka, čekius rašykime Lith
uanian Youth Congress vardu 
ir siųskime visas aukas PLJK fi
nansų komisijos iždininkei šiuo 
adresu:

Lithuanian Youth Congress 
c/o Mrs. B. Juodikis 
1794 East 227 Street 
Cleveland, Ohio 44117, USA

Algis Zaparackas, pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui rengti 
pirmininkas, yra gimęs Lietuvoj 
1940 m. Mokslus baigė JAV. Uo
liai dalyvauja skautų veikloje, 
šiuo metu dirba kaip inžinierius 
Detroite.

Jaunimo metų proga “Laiškų 
Lietuviams” žurnalas yra pa
skelbęs straipsnio konkursą te
ma “Jaunimo gyvoji atsakomy
bė dabarty”. Tiek suaugusiems, 
tiek jaunimui iki 20 metų 
amžiaus bus skiriamos atskiros 
nremiios. Konkurso terminas — 
vasario 1 d.

myse iššaukti kaltės jausmą, bet siminimas mūsų tėvams, bet 
tai klausimo dar neišaiškina, kultūrinė Lietuva yra dar priei- 
Mūsų daugumai “Lietuva” yra narna ir mums, jei jos trokštam, 
tik žodis — žodis su įvairiau- Jei galbūt ir neturime pareigos 
siais jausmų atspalviais, bet vis- palaikyti tokio paveldėto turto 
tiek — tik žodis. Tačiau ir nega- gyvavimo, mes turime privilegi- 
lėdami gauti atsako iš vyresnių- ją juo dalintis.

,. , jų, mes vistiek jį turime susi- ... , , .
bendruo- rasti. Kitaip būtume panašūs ^ia.lr Y™ atsakymas į musų 

žmogui, kuris eina begaliniu klausinę. Jeigu norime turėti 

dėll^’^T^Ttik'jE'pavaiK §ali^e Prl\mt} trądic’inio moty- 
atsisės ir nebeis. vo tarnauti Lietuvai , tai tas

tikslas turi būti šis: sukurti bei 
ugdyti jaunime naują lietuvio 
charakterį-tapatybę. Mes turi
me keisti savo narių nusistaty
mą iš “eisiu į susirinkimą, kad 
mano tėvas nustotų bambėti”, Į 
“tai bent poetas tas Maironis — 
keliais žodžiais tiek daug pasa
ko” (Quite a poet, this Maironis 
guy — able to put so much into 
such a few words).

Mes turime pakeisti pareigos 
jausmą kalbėti lietuviškai pasi
didžiavimo jausmu, kad moka
me seniausią gyvą kalbą pasau
lyje. Mes turime įsąmoninti jau
nimą, kad lietuvių kalba, nors 
turį mažai praktiškos vertės mū
sų industrinėj aplinkoj, visdėlto 
yra viena turtingiausių, poetiš
kiausių kalbų šioje planetoje 
(kurioj gi kitoj kalboj gali ištar
ti daiktavardį, veiksmažodį, būd
vardį ar prieveiksmį dvidešim
čia įvairiausių atspalvių — 
“merga”, “mergaitė”, “mergy
tė”, “mergužėlė”, “mergelė”, 
“mergička” ir t.t.); kad mūsų 

-tautinių dainų lobynas, nors nė
ra taip populiarus kaip Rolling 
Stones, visdėlto yra labai platus 
(surinkta iki 50.000 liaudies dai
nų, kurių dalis siekia ii00 me
tus) ir turtingas (ar kada girdė
jai liūdnesnę dainą kaip “Ant 
melsvo ežero bangų”?). Iki šiol 
mes per dažnai slėpėmės po 
priedanga — “Me — I’m just 
a Canadian”. Mes turime su
prasti, kad esame daugiau nei 
kanadiečiai, kad esame palikuo
nys garbingų pagonių karių tau
tos, paskutinės tapusios krikš
čioniška Europoje. Jau laikas 
mums pakeisti savo galvoseną į 
“yra kažkas ypatingo būti lietu
viu, ir aš didžiuojuos juo esąs”.

Tai ir yra atsakymas į tai, ką 
darome ir ko siekiame — lietu
viškos tapatybės galvą pakeiti 
augštyn. Klausimą “Kodėl” pa
lieku atsakyti Jum. Atsakymui 
palengvinti štai kelią rodanti 
mintis: “Kodėl mūsų valdžia rū- 

žemės konservacija?”
E. Tekutis

mūsų lietuviškosios 
menės išeivijoje” istoriją, ati- „
dengti dabartinės problemos plentu, nežinodamas kur ir ko- tikslą savo organizacijoms ir ne- 

..................-.....................................~.........
is būtinumo. Pabėgėlis, atsidū
ręs svetimoj aplinkoj, valstybėj, 
kuri jo atžvilgiu nepalankiai 
nusiteikusi, instinktyviai šliejo
si prie kitų tokių kaip jis ir 
bandė susikurti sau “mažutę 
Lietuvą”, kad joje jaustųsi rei
kalingas. Tokiu būdu jis sukū
rė ir visokių organizacijų pagal 
turėtąsias “senojoje tėvynėje”. 
Klausimas — kokiam tikslui vi
sa tai, tuo metu net nekilo. Iš
skyrus gal tokius motyvus kaip 
“išlaisvinti tėvynę”, šių organi
zacijų gyvavimas daugiau buvo 
pagrįstas įsitvirtinimo bei drau
gystės stokos užpildymu. Tai 
buvo vienintelis būdas, kuriuo 
pabėgėlis galėjo veikti kaip so
cialinis padaras.

Visdėlto, laikui bėgant ir at
sirandant naujajai kartai, šis 
socialinio vieneto reikalas din
go. Jaunimas pamatė, kad jie 
gali būti priimti ir kitų — ne 
tik savųjų. Jie pastebėjo, kad 
jų perimtasis kraštas nėra sve
timas, kad jie gali susidraugau
ti su kitais įvairiausių tautybių 
vaikais. Be to, atsirado noras 
trauktis nuo geto pobūdžio 
bendruomenės. Žmonės išsi
sklaidė, ir kaimynais daugiausia 
tapo jau nebe lietuviai. Tokiu 
būdu naujosios kartos padėtis 
pasidarė visai priešinga — jų 
pagrindinis socialinis ištikimu
mas krypo i draugus anglus, o 
lietuviškasis jų tėvų socialinis 
vienetas pasidarė mažiau su
prantamas. Senosios organizaci
jos neišmirė, bet kaižkaip tapo 
anemiškom. Viskas buvo vis daž
niau daroma iš įpročio, o ne su 
tikslu. Senesnioji karta negalė
jo suprasti šio energijos dingi
mo jaunime ir bandė dar viską 
stumti pirmyn. Tekiu būdu ir 
atsirado ši problema. Iš vienos mirusi, lietuviai yra gyvi. Tebė- 
pusės mes turime savo tėvus ir 
vyresniuosius tvirtinančius, jog 
“reikia veiklą išlaikyti”, o iš ki
tos — mūsų galvas kvaršina 
klausimas “Kodėl?” Įprastinių 
atsakų mums nepakanka. “Rei
kia lietuvybę išlaikyti” gali mu

Atsakymas
Kelias i šios problemos spren

dimą yra šis: reikia susirasti 
naują vertybių mastą lietuviš
kumo atžvilgiu. Visų pirma tu
rime atsiminti, kad fiziškai Lie
tuva mums yra mirusi. Ji nusto
jo gyvuot II pas. karo pabaigo
je, ir, net jeigu kokiu nors atei
ties amerikiečių-rusų jėgų rung
tyniavimo atveju ji atgautų 
laisvę, nė vienas iš- mūsų “ne
grįžtų į tėvynę”. Mes netiktume 
toj mažoj, neindustrinėj, žem
dirbystės krašto aplinkoje Lie
tuva, tai tik kraštas, kur gimė 
mūsų tėvai, bet kokios nors po
litinės idėjos ar planai apie mū
sų ateiti išlaisvintoje Lietuvoje 
yra nubrauktini. ‘Be to, mes tu
rime atsikratyti ir minties, kad 
esame kuo nors Įpareigoti Lie
tuvai. Toks įsipareigojimo jaus
mas kraštui, kurio niekados ne
pažinai, yra ne tiktai irraciona- 
lus, bet labai dažnaį sukelia 
kaltės jausmą, kuris gali būti 
labai žalingas jaunuolio asmeni
niam bei socialiniam gyvenimui. 
Jis įžiebia ne tiktai kaltę, bet 
taipgi, per ilgą laiką, sukelia ne
sąmoningą traukimąsi nuo pa
čios lietuvybės. Kaip galima iš 
žmogaus tikėtis pagarbos ide
alui, jeigu jį seka vien dėl tėvų 
jam įskiepyto kaltės jausmo.

Ir kyla klausimas, jei visa kas 
augščiau pasakyta yra teisinga, 
ką reikia daryti? Ar galime pa
likti savo draugijas ir organiza
cijas, ar galime pamiršti, kad 
esame lietuvių vaikai, ar gali
me mesti šalin visa tai, kas mu
myse yra lietuviško, ir priimti 
į save vien kanadišką kultūrą 
bei palikimą? Anaiptol! Nors 
nepriklausoma Lietuva ir yra 

ra gyva lietuvių kalba, lietuviš
koji kultūra bei tradicijos, dar 
tebėra daug žmonių, kurie mo
ka ir kalba lietuviškai ir kurie 
dalinasi šiuo plačiu ir turtingu 
palikimu. Politinė ir geografinė 
Lietuva gali būti tik gražus pri-

Viena populiariausių sporto šakų Kanadoje — vad. “curling”. Ji žaidžia 400.000 kanadiečių. Šis žai
dimas buvo ‘šrastas 1759 m. Kvebeke, kai gen. Wolfe kareiviai sulydė patrankų sviedinius ir pa
darė tinkamus stumdyti ant lygaus paviršiaus

Vida Čegytė baigė universitetą
Nesyki “Tėviškės Žiburių” pusią* 

piuose skaitytojams yra tekę matyti 
Vidos čegytės — Londono jaunimo 
veikėjos pavardę. 1965 m. ruduo jai 
tikrai buvo labai laimingas, nes jis ją 
apdovanojo ta dovana, kurios ji la
biausiai troško, būtent, BA diplomu. 
Ji Vakarų Ontario universitete užbai
gė trejų metų kursą per dvejus me
tus su nedideliu kaupu.

Vida nepriklauso prie tų, kuriems 
rūpi tik pigios pramogos. Ji nėra ta, 
kurią kolonija mato liet parengimo 
salėje ar scenoje t;k retkarčiais. 
Priešingai — ji yra suaugusi su lie
tuviška veikla ir visiems taip sava ir 
miela jaunosios kartos pareiginga 
atstovė. Todėl netenka stebėtis, kad 
šia džiugia proga ją sveikino beveik 
visos liet, organizacijos ir pavieniai 
tautiečiai, nes, galima sakyti, ji pri
klauso visoms čia veikiančioms or
ganizacijoms. Gražią ir vertingą do
vaną įteikė parapija, Bendruomenės 
vaMyba, skautų vietininkija, taut šo
kių grupė ir kat moterų skyrius, žo
džiu ją sveikino klebonas kun. B. Pa- 
cev’čius. z

Ligi šiol beveik nebuvo parengimo, 
kurio paruošime ar jo programos iš
pildyme ji nedalyvautų. Ji atliko 
daug gražių darbelių, bet ypač minė
tinais turbūt reikėtų laikyti šiuos 
du. Vienas jų — jaunuolių taut, šo
kių grupės 1964 m. rudenį suorgani
zavimas. Si grupė D. Chainauskie- 
nės vadovybėje per pirmuosius darbo 
metus labai aktvviai ir gražiai pasi
reiškė, net du sykiu dalyvaudama te
levizijos programoje, Stratfordo fes
tivalyje ir kitomis progomis.

Antras, jos pačios sumanytas dar
bas — pravedimas, padedant* keliems 
jaunuoliams, rinkliavos jaunimo eilė
se besikuriančiai Šiluvos Marijos pa
rapijai Kaikurie jaunuoliai ir stam
biau aukojo, bet dauguma, ypač ma
žųjų, ištuštino savo “kiaulyčių ban
kus. . kad mūsų parapija atsistotų 
ant tvirtų pagrindų. Surinkta suma 
buvo didesnė, negu pradžioje buvo ti
kėtasi, nors ne sumos dydyje glūdi 
šios rinkliavos svoris* o jaunimo

Vida čegytė 
duosnume. Jaunieji aukotojai para
piją laikys sava, nes jon sudėtos vi
sos jų santaupos.

Vida yra mėgiama jaunimo eilėse 
— pirmoji tarp lygiųjų. Viena jau
nuolė apie ją šitaip išsireiškė: “Mes 
stebimės, kaip ji puikiai sugeba su

Čia ir yra atsakymas j mūsų

pinasi

mumis dirbti. Ji yra už mus vyres
nė savo amžiumi, bet ji taip gražiai 
prie mūsų prisiderina, ir mes visi ją 
labai mylime”. Pirmas ir svarbiau
sias klausimas, nulemiąs čionykščio 
jaunuolio ar jaunuolės apsisprendi
mą, skamba šitaip: “Ar Vida daly- 

• vaus? Ar Vida pritaria tam?” Dau
guma tėvų labai džiaugiasi, kad ji 
yra tokia aktyvi liet, veikloje ir pa
vyzdinga tiek tautiniu, tiek ir religi
niu atžvilgiu. Dėl čia suminėtų daly
kų jos diplomo gavimas buvo ne vien 
tos šeimos, bet visos apylinkės žymus 
įvykis. Juo daugiau turėsime išmoks
lintų jaunų žmonių, nuėjusių lietu
viškuoju keliu, juo stipresni būsime 
kovoje dėl tautos išlikimo ir jos lais
vės. Kanados lietuvių jaunimo kong
rese ir kitomis progomis buvo pa
brėžta, kad yra labai svarbu turėti 
tarpininkus tarp vyresnės kartos ir 
jaunimo. Vida kaip tik yra tokia ry
šininkė. šia proga tenka sveikinti ir 
jos tėvelius Juliją ir Joną Cegius, iš
reiškiant jiems pagarbą už jų dide
les pastangas savo jauniesiems.

Vida čegytė gimė 1943 m. Kėdai
nių ^nskritv. Kanadon atvyko 1948 
m. ir Londone mokėsi šv. Marijos 
katalikų mokykloje, o paskui Med- 
wav gimnazijoj ir Vakarų Ontario 
universitete. Ji numato būt’ istorijos 
ir prancūzų kalbos mokytoja; dabar 
atlieka praktiką ir mokosi College of 
Education; numato užbaigti 1966 m.; 
ka’lu studijuoja ir bibliotekininkės 
kursą.

Mieloji Vida, ir toliau sėkmingai 
*Mb»k mokslo žinių bagažą, būk švie
čiančiu pavyzdžiu jauniesiems krau
jo broliams bei sesėms ir ateity su 

didesniu pasišventimu dirbk Lie
tuvai tėvynei! D. E.



. z

v"
O

6 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. I. 20 — Nr. 3 (834)

LOSMK^S 
SMIMMKSOa 
Maniu

X

Atgijo carinės istorijos šešėliai
P. LELIS

Toronte garsėja verslininko Jono Tumosos “Nordniende” radijo priimtuvų atstovybė. Nuotraukoje: 
jos Įrengtas skyrius buvusioje Kanados krašto pa odoje Toronte

taigi negalėjusi būti Rasputino 
viliotoja.

Visdėlto, teismas Jusupovui 
jieškinio nepripažino. 1934 m. ta 
pati princesė gavo iš Metro Gold- 
wyn Mayer $250.000 (be teismo) 
už filmą “Rasputin the Mad

Vinco Bačėno kelionių Įstaigoje, Port Credit, Ont., kuria naudojasi 
nemažai lietuvių keliauninkų. įstaiga oficialiai vadinasi “Port Cre
dit Travel Agency”. Joje gaus nemokamą vienos savaitės kelionę 
į Bahamų salas tas “Tėviškės žiburių” spaudos baliaus dalyvis, 
kuriam nusišypsos laimingas loterijos numeris.

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

Mažieji nori pamokyti didžiuosius
Pasaulio, o ypač naujuju vals- _ _

tybiu, nepastovumą šiandien pa- myninės Malavijos prezidentas 
rodo kad ir Tanzanijos paskuti- H. Banda apkaltino Tanzaniją, 
niujū ketveriu metu istorija. 1961 kad ši teikianti prieglobsti žmo
ni.'šios valstybės didesnioji da- nėms, kurie ruošiasi nuversti tei- 
lis, buvusi Tanganika, gavo ne- sėtą Malavijos vyriausybę. Kiti 
priklausomybę. 1963 m. mažės- Tanzanijos kaimynai, Kenija ir 
nioji dalis, buvęs Zanzibaras. ta- Uganda, jau nuo seniau skelbia, 

“ ‘ ‘ kad iš Dar es Salamo į jų terito
riją ateina propagandinė literatū
ra, kuri Kenijos prezidentą J. 
Kenijatą vadina ‘fašistu” ir “ne
garbingu” žmogumi. Ant propa
gandinės medžiagos pasirašo “Ry
tų Afrikos Liaudies Frontas”. Ir 

: terminologija ir “liaudies fronto”

Neseniai taip pat juodos kai-

po nepriklausomas. Tais pačiais 
metais ten pat socialistiniai revo- 
liucioninkai nuvertė sultoną ir 
Zanzibarą paskelbė respublika. 
1964 m. Tanganikoje maištavo 
kariuomenė, o vėliau Įvyko unija 
su Zanzibaru. Iš to ir Tanzanijos 
varias, sudėtas iš buvusiu vals- nauuxvo^vuvv
tvbiu pavadinimu pirmųjų skie- pavadinimo naudojimas labai pri
menu. Praėjusiu 'metu gale Tan- mena komunistinę agitaciją. Be 
zaniia nutraukė diplomatinius to, Kenijos pasienio sargybiniai 
santykius, su Britanija, nes toji i neseniai sulaikė koloną, kuri ne- 
neva nesiėmus pakankamai griež- i legaliai gabeno kinietiškus gink- 
tu priemonių baltiesiems rode- lūs iš Tanzanijos.
ziečiams numalšinti. j - Dar es Salame dar yra įsikūręs

Tanzanija yra pietryčiu Afri-j “Afrikos Vienybės Organizacijos”
■ koje, netoli pusiaujo, apsupta In-į 

dilo? 1 
dos, Ruandijos. Burundijos, Kon
go, Zambijos, Malavijos ir Mo
zambiko. Jos dydis — kaip Pran
cūzijos ir Italijos kartu sudėjus, 
bet gyventojų tik 10 mil. Ji yra 
anksčiau buvusi anglų kolonija 
ir dabar tebepriklauso Britui 
Bendruomenei. /

Tanzanijos santykių nutrauki
mas su Britanija rodo, kad ideo
logija Tanzanijai yra svarbesnė, 
negu gyventojų gerovė ir krašto 
ūkinė pažanga. Santykių nutrau
kimas reiškia, kad anglai gali 
neduoti žadėtų 21 mil. dol., už 
kuriuos tanzaniečiai būtų pasista
tę: 15 žemesniųjų ir augštųjų 
mokyklų, 15 ligoninių ir ambula
torijų, V elektros jėgainės užtvan
ką, 17 vandens stočių provincijo
je. 3 sveikatos centrus provinci
joje ir būtų' nutiesdinę 8 plentus.

Juodukai prieš baltuosius
Santykiai su Anglija buvo nu

trukti, nes “Afrikos Vienybės 
Organizacija” to reikalavo. Tan- 
za uja pakluso pirmoji iš AVO 
prildausančių daugiau kaip 30 
Afrikos valstybių.

Anglija karinių priemonių 
prieš Rodeziją nesiėmė ir nema
no i-^tis. Premjeras Wilsonas 
pernai gruodžio 15 d. pareiškė: 
ką Afrikos valstybės bedarytų, jo 
vyriausybė yra priešinga Rodezi- 
jos klausimo sprendimui jėga.

Tanzanijos elgesys pademonst
ravo tam tikrą rasinį solidarumą, 
nes dauguma Afrikos valstybių 
vra piečiausiai priešingos baltų
jų rasistų valstybei Rodezijoje. 
Tas elgesys taip pat būdingas la
bai jau nerealiam mažųjų valsty
bių galvojimui, kad didžiosios sa
vo jėga turėtų saugoti jų intere
sus.

Tanzanija gali nustoti ne tik 
anglų svarų, bet ir anglų valdi-; 
ninku bei mokytoju, kunu ten 
vra maždaug 5 000 Diplomatinis1 Mdiausko gydymo išlaidoms pa

Nors jau beveik pusė šimtme
čio praėjo nuo rusų autokratijos 
galo ir bolševizmo įsigalėjimo, 
bet tų tragiškų įvykių gyvi liudi
ninkai, kaip istorijos šešėliai, dar 
pasirodo pasaulinėje scenoje.

Byla Niujorke
1965 m. spalio mėn. Niujorke 

buvo svarstyta 1,5 milijono dole
rių jieškinio byla, kurią iškėlė 79 
m. amžiaus princas Jusupovas Co
lumbia Broadeasting System 
bendrovei už tai, kad ji 1963 m. 
savo televizijos programoje neva 
klaidingai parodžiusi Jusupovo 
vaidmenį Rasputino nužudyme ir 
tuo padariusi jam ir jo žmonai 
princesei Irinai moralini nuostolį. 
Esą CBS televizija parodžiusi, bė. Jis tada buvo premjeru ir 
kad Jusupovas panaudojęs savo; vyr. karo vadu. Po bolševikų 
gražuolę žmoną, 21 m. amžiaus įvykdyto perversmo 1917 m. spa- 
princesę, privilioti Rasputinui Į į lio mėn. jis bandė organizuoti 
savo rūmus, kur buvo pasiruošta Petrapilio išvadavimą, bet nepa- 
ji nužudyti. vyko ir pats pabėgo‘Į užsienį.

x. < , , Dramatiškiausias Kerenskio
Apie Rasputino nužudymą bu- nuopelnas — tai jo Įsakymas ka- 

1 1 . 1* S * * 4- (( -J T ,, • riuomenei nr.. 1, kuriuo buvo pa-
moiplo dMynai tą garbę savi*{ naikinti karo lauko teismai, t.y. 
nosį. (Punskeviciaus knyga rusų mJHies bausmė. Tas įsakymas pk- 
kalba Kak ja ubil Rasputina kirto kariuomenės drausmę, pa
buvo išleista po I D. karo. Jusu- ^arg nesuvaldoma ir nebepa- 
povas paraše net dvi knygas). —

Rasputino galas
Niujork° teis™ Jusupovas pa-į^Į^į pSXs7r

pasakojo, kaip ,^u^' norėdamas patriotizmu įtikinti
mas. iy o m. gruoazio lo a. jis juos toliau kariauti, bet karei- to Įsižiebė karšta polemika. Kiek krikščionybės pradžios Lenkijoj, 
su ar. Lozovet nuvažiavo pas nas-vįaį, bolševikų suagituoti, jau i anksčiau vyskupai iškilmingai Pakvietimas buvo 54 Rytų ir Va- 

‘ šaukė “šalin karas” ir masiškai minėjo 20 metų Bažnyčios gyve- karų Vokietijos vyskupų bei kar-
ir nn pradėjo bėgti. Tuo pasinaudojo nimo sukakti Vakaru Lenkijos te- dinolų maloniai priimtas. Pakvie- 

atffbolševikai ir Kerenskį nuvertė, j ritorijoje, atgautoje'iš Vokietijos timo tekstas užima 17 puslapių, 
apsiovas monarcnisras runssevi, , j* profesijos Kerenskis buvo po II pasaulinio karo. Ta proga Jame kalbama apie Lenkijos tei-

advokatas. Kaip geras kalbėtojas, pasirodė pastoraciniai vyskupų sės Į vakarų žemes, bet taip pat
nakSė . 1912 m. pateko į Dūmą, atstbvau-į laiškai, pabrėžią pilną lenkų tei- yra sakinys: “Atleidžiame jums

„S damas pradžioj socialrevoliucio- sę i tas teritorijas. Vakaru Vokie- visas skriaudas, tad atleiskite jas
taSuS Švno^batSTot (eserų) partijai’ paskiau katalikų vyskupai viešai pa' ■’---------- -- -------------——- -
ta uznuoayto vyno, arbatos ir py- trudovikų. Buvo humanistas, de- - 
vo^be^nuodafta1 nTveik^i^tik mokratas ir norėj° visoms Rusi‘ 
vo, bet nuodai jo neveike jis tik j0 tautoms padaryti daug gero, 
prase Jusupovą dainuoti. Jusupo- įet iemiamu momentu neparodė 
kia’ nuėjoHiršuti^augšVoIS" tvirtos rankos> kad nukreiptų 
tarti su kitais suokalbininkais^ Jie ! ‘“^m,
visi nutarė Rasputiną nušauti ir 
tą pavedė atlikti Jusupovui. Su
grįžęs pas Rasputiną, Jusupovas 
tarė — “Dabar melskis” ir pra
dėjo šaudyti. Atėję iš viršaus ki
ti dalyviai rado Rasputiną negy
vą, gulinti ant grindų ir pradėjo 
tartis ką toliau daryti. Po kiek 
laiko Rasputinas pradėjo šliaužio
ti ir atsistojęs ėjo laukan, o išsi
gandę sąmokslininkai nežinojo ką 
daryti — tik ji.sekė. Išėjus jam 
i kiemą, Puriškevičius pradėjo 
vėl šaudyti ir paklojo ji ant že
mės, o Jusupovas, paėmęs geleži
nę štangą ji pribaigė. Niujorko 
teismui Jusupovas pasakojo Ras-

kur ant paruošto stalo buvo padė-

van^emtao^Kenii^^l^an- ”al is‘atus turėtų rūpintis likusių ne politiniais
MMB.rundiioskolonijų Ulaisvinimu. bet tikrovė- o t* « pa^bjaurenmo.

Gi jo advokatas Zelenko Įrodinė
jo, kad nužudymas buvęs Įvykdy
tas tauriu tikslu — manyta, kad 
tuo aktu bus išgelbėta Rusija.

Princesė Irina, 70 metų senutė, 
liudijo teisme, kad ji Rasputino 
nužudymo metu buvusi Kryme,

Monk”, kuriame ji buvo parodyta 
Rasputino meiluže.

Nauja knyga, sena istorija
Aleksandras Kerenskis, 84 m. 

amžiaus, tebegyvena Niujorke. 
Neseniai jis išleido savo atsimi
nimų knygą anglų kalba “Russia 
and History’s Turning Point”. 
Kerenskis valdė Rusiją tik tris 
su puse mėn., kai nuvertus carą 
buvo sudaryta laikinoji vyriausy-

kirto kariuomenės drausmę, pa

jėgia karo veiksmams. Kerens
kis, pradžioje buvęs gynybos mi- 
nisteriu, važinėjo po frontus, sa-

j t j^d|s|||K
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Kivirčas tarp Lenkijos kompartijos ir vyskupų
Prieš pat Kalėdų šventes tarp žės 3 d. bus iškilmingai minima 

Lenkijos kompartijos ir episkopą- f"tuksiančio metų sukaktis nuo
Varšuvos valdžia atsisakė Iš

leisti kardinolą Wyszynski Ro
mon, kur sausio 13 buvo paminė
ta Lenkijos krikščionybės sukak
tis. Tai ženklas, kad kard. Wy
szynski negalės atvykti nė į JAV, 
kaip buvo planuota. Be to, ir po
piežiaus Pauliaus VI atvykimas 
Lenkijon i krikščionybės tūks-' 
tantmečio iškilmes pakibo ore. 
Pažymėtina, kad popiežius nori 
ta proga apsilankyti Lenkijoje, 
bet kard. Wyszynski tam nėra la
bai palankus. Jis mano, kad dar 
neatėjo laikas koegzistencijai su 
komunizmu. Kardinolas savo pa
moksle pareiškė: “Į mane buvo 
nukreiptas pats sunkiausias kalti
nimas. Jie apkaltino mane, kuris 
20 metų tarnavo tautai. Nėra rei
kalo jiem atsakyti, ir neatsakysiu.

ir mums.” Lenkų episkopatas tu
rėjo galvoje vokiečių vargus ry
šium su jų ištrėmimu iš Vakarų 
Lenkijos. Tas atsiprašymas, kal
čių atleidimas iš lenkų episkopa
to pusės patiko vokiečių vysku
pams, nes tuo patys lenkai prisi
pažino, kad jie yra ne vien nu
kentėję iš Hitlerio pusės, bet ir 
patys yra padarę vokiečiams 
skriaudų. Bet tas atsiprašymas Mane gerai pažįstate. Ir jeigu ma- 
labai suerzino Lenkijos komunis- nimi pasitikite, žinote, kad nepa
tinę vyriausybę, ir ji per komu- dariau tėvynei nė mažiausios

Dabartinis kivirčas tarp Baž-

&ai ’ \ pulti" Bažnyčiai ir ėmė ta proga pagilins bedugnę tarp tų dviejų
Vokiečių vyskupams i pagalbą plačiu mastu naudotis. Lenkų vy- ’ institucijų ir įkaitins sujaudintas

reiškė, kad tos teritorijos esan
čios vokiškos. Taigi, ginčas pra
džioje iškilo tarp lenkų ir vokie
čių vyskupų, bet netrukus po Vo
kietijos episkopato reakcijos i 
lenkų vyskupų pastoracinį laišką 

vagą. Jo valdymo metą rusai va- išėjo'i sceną' Vokietijos protes- 
dina ‘kerenščina (suglebusios vai- tantai, kurie viešai paskelbė savo

i džios sinonimas). memorandumą, pripažįstanti Len-
Minėtoje savo 558 psl. knygoje kijai teisę i vakarų 'teritorijas, 

Kerenskis, be autobiografinių ži- kaip kompensaciją už lenkų kan- 
nių, nedaug ką naujo duoda, kas čias, patirtas iš vokiečių, per jų —c ------- ,------- v— -M—
dar kitų nežinoma. Tik tiek nau- į okupaciją. Tas protestantų me- nistų spaudą smarkiai puolė ir: skriaudos”.
jo, kad jis norėjęs išgelbėti caro; morandumas sudarė nemalonią tebepuola savo vyskupus. Kom- Dabartinis kivirčas tarp Baž- 
šeimą. Buvo susitaręs su britų situaciją, iš kurios reikėjo jieško- partija čia Įžiūrėjo puikią progą nyčios ir Lenkijos kompartijos 
vyriausybe, kad ji atsiųs karo lai- ti garbingos išeities. pulti Bažnyčiai ir ėmė ta proga , pagilins bedugnę tarp tų dviejų
va caro šeimai išvežti Į Britani- Vokiečių vyskupams į pagalbą plačiu mastu naudotis. Lenkų vy- ? institucijų ir įkaitins sujaudintas 
ją, bet jo nesulaukė. Dabar jis atėjo Lenkijos primas kardinolas; riausybė gali neduoti vokiečių galvas, žinoma, daugiau komunis- 
kaltina Britanijos karalių Jurgi Wyszynski. kuris būdamas Romo-; vyskupams vizų, tad jie gali š. m. į tų, negu katalikų, nes katalikai 
V už pažado netesėjimą, nors ka- je pakvietė Vokietijos vyskupus, gegužės 3 d. nepasirodyti Čensta-| savo episkopato elgesyje jokios 
ralius, veikiamas spaudos ir kai-;* ---- t
riųjų parlamento narių, kitaip ir 
negalėjo pasielgti. Kerenskis ca
rą su šeima išsiuntęs į Tobulską, 
bet po dviejų mėnesių pats turė-

i jo gelbėtis, o caro šeimą perėmė 
“globoti” raudonieji ir vėliau ją 
išžudė. Kerenskis pasidarė amži
nu emigrantu, be pilietybės ir be 
draugų. Jis buvo persekiojamas 
ir savo priešų, ir vienminčių, o 

i dabar visu užmirštas baigia savo 
dienas kaip istorijos šešėlis.

memorandumą, pripažįstanti Len-

! į Čenstakavą, kur- 1966 m. gegu- kavoj. 1 žalos Lenkijai nemato. J. Gbs.

je, korespondentų liudijimu, dau
giausia laiko praleidžia tarpusa
vio intrigoms ir peštynėms. Tam 
komitetui komunistinė Kinija 
taip pat duoda ginklus, skirtus- 
pabėgėliams Iš likusių kolonijų 
apginkluoti.

Svečiai ir vietiniai
Tanzanija didžiuojasi, kad yra 

keliautojo ir gamtos mylėtojo ide
alas. Ten daug saulės, smėlynų, 
kalnų, džiunglių ir visokių žvėrių 
žvėrelių — kaip zoologijos sode. 
Nors vietinių juodukų gyveni
mas, kurie dažniausiai verčiasi 
medvilnės, kavos ir prieskonių 
auginimu, yra vargingas, baltieji 
gyvena gerai. Pvz. kviesdama 
anglus mokytojus pas save, Tan
zanija jiems žadėdavo nuo 3.500;,

6.300 dol. algos per -metus, nai $1,064,406), kasa banke $103.737, je kaip pirmieji “mortgičiai
— - - - - - ($97,197), centrinėje kasoje $40,000; kaip asmeninės paskolos su geromis

($43,000), inventorius $2,261 ($1,904). j garantijomis. Ir šiemet neišjieškomų
Pasyve:' indėliai (šėrai) $1,010,183 

($841,762), einamosios sąskaitos 
$524,671 ($349.266), atsarga neišjieš- 
komoms paskoloms dengti $17,235 
($17,235), atsargos kapitalas $2,407, 
namų statybos fondas $2,300, nepa
skirstytas pelnas $5,670 ($2,518).

Per praeitus metus už einamas są- 
; skaitąs buvo išmokėta nariams palū-

Litas” turi virš 1.500.000 doleriu
Montrealio “Litas" užba:gė 1965 m. 

su $1,564.575.54 (pern. $1.215.352,21), 
taigi padidėjo $350,000 arba beveik 
30%. Pažymėtina, kad “Litas” jau

kanų $17,695 (S5.604) ir dividendų 
už indėlius S37.272 (34,625). Tuo bū
du išmokėjimai nariams už santau
pas pakilo nuo $42,876 1964 metais 

antrus metus iš eilės paauga daugiau iki $53.320 1965 metais. Nepaskirsty-
kaip vienu trečdaliu milijono dole- tas pelno likutis taip pat padvigubė- 
rių. šiemet, pakėlus dividendus iki jo.
5%. “Litas” turėtų iki galo metų pa
siekti du milijonus.

Aktyve: paskolos $1,411.012 (per-

Lito” apyvarta padidėjo nuo 
S3,940,242 1964 metais iki $4,922,614 
praeitais metais.

Lito” pinigai išskolinti daugumo- 
arba

CANADA

Galima įsigyti Kanados pilietybės

MINIATIŪRINIU PAŽYMĖJIMU

Tai labai augštas atlyginimas 
krašte, kur žmogaus vidutinės pa
jamos yra vos keli šimtai dolerių 
per metus.

Valstybės prezidentas yra Ang
lijoj mokslus baigęs tanganikietis 
J. Nierere. Jis vadovauja ministe- 
rių kabinetui, i kuri Įeina ir 5 
zanzibariečiai, tarp jų prokomu- 
n’stiškas užsienio reik. min. A. 
Muhamedas, vadinamas “Babu”.

VIENI VEIKIA, KITI PEIKIA
Atkelta iš 3-čio psl. 

parodo, kad S. Paulo lietuviai 
nori turėti savo lietuvišką žodį, 
taip brangų ir mielą!

Vakaras ligoniui padėti
Paniekinimas vienos iniciaty

vos atsiliepia kitoje vietoje. Toki 
rezultatą turėo 1965 m. lapkri
čio mėn. suruoštas Lietuvių Są- 

Į jungos vakaras-koncertas prel. K.
vra maždaug 5.000. Diplomatinis 
lūžis kol kas nėra visuotinis; pvz. 
anglams buvo leista palikti kelis 
savo atstovus prie kanadiečių at
stovybės Dar es Salame, Tanzani
jos sostinėje.

Raudonoji ranka
Kaikas snėlioia. kad toks Tan- 

zamios pasiskubinimas vykdant 
AVO rezoliucija vra Kinijos ko-i 
munistų simoatikų darbas per 
buvusio Zanzibar© atstovus Tan
zanijos vyriausybėje. Prieš susi
jungiant Tanganikai su Zanziba
ru. pastarajame didelę įtaką tu
rėjo raudonųjų kiniečiu ir kubie
čiu 4riui<rai kurie ir no unijos pa
sitaikė svarbias valdžios vietas.

dengti. Vakaras buvo tikrai nuo
širdžiai rengiamas. Lietuvių Bra
zilijoje seno veikėjo Kazimiero 
Ambrozevičiaus to vakaro pa
ruošta programa savo menine da
limi sužavėjo kad ir nepergausiai 
susirinkusią publiką. Visdėlto pa
sidairius po salę, jautėsi, kad S. 
Paulo lietuviai ir vėl tapo suskal
dyti tų “mėgėjų”, kurie kiekvie
ną darbą stengiasi sužlugdyti pa
niekos “purkšna”.

Veikla ir “purkšna”
Nežiūrint tos visos “purkšnos”, 

kas buvo veiklus ir toliau tebevei
kia. S. Paulo L. K. Bendruome
nės choras, lietuvių kolonijos pa-

skolų nenurašyta.
Jeigu “Lito” augimas vyks pana

šiu tempu ir 1966 m., su perspektyva 
pasiekti 2 m:l. dolerių, tai “Litas” 
bus pajėgus išmokėti 5% dividendų 
nepakeldamas dabar įmamų 6.5% pa
lūkanų už nekilnojamo turto pasko
las, nors visos didžiosios bendrovės 
jau seniai tai padarė.

“Litas”, duodamas paskolas žemes
niu procentu ir mokėdamas beveik 
dvigubai augštesnius dividendus ir pa
lūkanas taupytojams, atlieka labai 
naudingą darbą. “Litui” tai yra įma
noma dėlto, kad jis nesiekia sau pel
no, nekrauna didelių kapitalų ir kad 
jo administracinės išlaidos yra že- 

________z____ _____ mos. Beveik visą susidariusiį per- 
kartais taip nevykusiai prasita- teklių “Litas” grąžina nariams divi-

gyvas ir jautrus lietuviškai d^i-pas. Užtat būtų labai gražu, jeigu 
nai. Juk šis choras yra S. Paulo, esamieji nariai galimai daugiau sa- 
išeivijos pasididžiavimas. Ne kas vo bankinių operacijų perkeltų į “Li- 
kitas, o L. K. Bendruomenės tą”, < 
choras giedojo ir šiais metais “Lito’ 
per “Išeivių Dienos” minėjimo v ’ 
viešąsias pamaldas S. Paulo ka
tedroje Advento pirmąjį sekma
dienį. Chorui vargonais akompo- 
navo p-lė Liucija šukytė. O tų 
išeivių buvo pilnutėlė katedra!

Kalėdų proga surengta Kalėdų 
eglutė V. Anastasio rėmėjų būre
lio. Naujai sudaryto choro kon
certas Įvyko ir Mookoje Tėvu jė
zuitu iniciatyva. L. K. Bendruo
menės choras surengė tradicinį 
N. Metu sutikimą. S. Paulo lietu
viai nesnaudžia, veikia kaip išma
nydami lietuvybės labui. Praėję 
metai parodė, kad mūsų ateitis 
— jaunosios kartos rankose. Tik 
jai reikia tvirtos ir neskaldančios 
naramos!

sididžiavimas, suruošė savo meti
nes sukaktuves šv. Cecilijos die
ną, Įžengdamas Į savo gyvavimo 
30-tuosius metus, čia pamatėme, 
kad S. Paulo jaunimas, apie kurį 
r ■ ' ' \ ‘ ‘ '
narna vietinėje spaudoje, tebėra dendais ir palūkanomis už jų santau- 
gyvas ir jautrus lietuviškai d a i , pas. Užtat būtų labai gražu, jeigu 
nai. Juk šis choras yra S. Paulo, esamieji nariai galimai daugiau sa-

____ •_________________ i— ; «T;

o kiti nieko nelaukdami taptų 
” nariais ir santaupas iš kitų 

bankų perkeltų į savo lietuvišką kre
dito uniją. Pr. Rudinskas

Kiekvienas Kanados pilietis gali įsigyti miniatiūrinį Kanados pilietybės pa
žymėjimą. Šis sumažinto dydžio pažymėjimas su asmens fotografija bei 
parašu jau priimtas kaip asmens tapatybės įrodymas.
Jį galima nešiotis kišenėje bei piniginėje. Šis patogus pažymėjimas kainuoja 

du doleriu.

Jei norite žinoti daugiau apie šiuos Kanados pilietybės pažymėjimus ir kaip 

bei kur juos gauti, kreipkitės į jums artimiausią Kanados pilietybės teismą. 
Tos įstaigos tarnautojai mielai jums patarnaus. Jeigu jums patogiau, rašy
kite šiuo adresu:

THE REGISTRAR OF CANADIAN CITIZENSHIP, 
DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION, 
OTTAWA, ONT.

Kanados pilietybės teismai yra: Moncton, N.B., Montreal, P.Q., Ottawa, 
Ont., Toronto, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, London ir Windsor, Ont 
Winnipeg, Man., Edmonton ir Calgary, Alta., Vancouver, B.C.

Žymiausia moterimi Kanadoj 
1965 m. išrinkta generalinio gu
bernatoriaus žmona Pauline Va- 
nier. Ji su savo vyru George Va- 
nier yra Įsteigusi Šeimos Insti
tutą įvairiem šeimos klausimam 
tyrinėti.

Daugiausia neturtingų šeimų 
yra Nova Scotia provincijoje. 
Iš visoje provincijoje esančių 
146.825 šeimų daugiau negu 
trečdalis — 37% yra reikalin
gos vyriausybės paramos. Di
desnėje pusėje tų šeimų vyras 
turi tik pradžios mokyklos arba

J. R. Nicholson (porašas) 
Pilietybės ir Imigracijos ministeris
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turtinga iškiliais leidiniais. Be to,: versta gana sudėtinga tradicinė 
nedažnai joje padvelkia gaivus malda “Tikiu vieną Dievą”; taip 
naujumas. Užtat kiekvienas nau-! pat — “Garbė Dievui danguose” 
jas žingsnis toje srityje yra labai ir kitos. Kiek mažiau sklandumo 
sveikintinas. Vienas tokių žings-, kintamųjų Mišių dalių vertime, 
nių yra kun. Algimanto Kezio, jė- Į Pvz. “Teisingo žmogaus burna by- 
zuito, paruoštas leidinys “Švento- loja išmintį, ir jo liežuvis skelbia 
ji Auka”, kuriame autorius origi- tiesą“. Atrodo, kad tai dar per- 
naliu būdu nušviečia Mišių auką, daug žodinis vertimas. Norėtųsi 
Leidinio pagrindą sudaro rinkti- daugiau natūralaus laisvumo. Ar
ne paties autoriaus fotografijų ei- gi nederėtų pvz. kad ir toks verti- 
iė, parodanti^ sverbesnius Mišių mas: “Teisingojo žodis byloja iš- 
momentus. Autorius ilgokai jieš- mintį ir skelbia tiesą”? Arba kad 
kojo, kol surado fotografijai tin- ir šis tekstas: “Žengsiu prie Die- 
kamas rankas, kurios figūruoja vo altoriaus, pas Dievą eisiu, ku- 
beveik visose nuotraukose. Be- ris man duoda jaunystę ir 
rods jis išrinko jas iš 200 kuni--džiaugsmą”. Vertimas geras, iš- 
gų. Taigi, rankų motyvas auto-‘skyrus “prie Dievo”, gan tikslus, 
riaus labai rūpestingai išjieškotas( bet perdaug arti prigulęs prie lo
ir labai ryškiai pateiktas skai- tyniško teksto. Argi nebūtų gali

ma sakyti kad ir šiaip: “Artin- 
siuos į Dievo altorių ir Dievą, ku
ris man teikia jaunystę ir džiaugs
mą?”

Vertimo klausimą čia iškėliau 
kiek ryškiau dėlto, kad šiuo metu 
rengiami spaudai kaikurie jau 
oficialūs bei priimti lietuviški Mi
šių ir kitų apeigų tekstai, o kiti 
dar bus rengiami. Labai svarbu, 
kad tie vertimai būtų paruošti 
kompetentingų teologų, rašytojų 
ir kalbininkų. Kai lietuviškas žo
dis Įvedamas į liturginę vartose
ną, reikia, kad jis būtų grynas, 
taisyklingas,-sklandus ir ypač tin
kamas viešumai.

Leidinys “šventoji Auka” yra 
labai graži pradžia ir kalbiniu, ir 
liturginiu, ir meniniu požiūriu. 
Jis patarnaus šeimoms, mokyk
loms ir paskiriems asmenims. Tai 
pasigėrėtinas darbas, vertas pla
taus dėmesio. Kartu tai puiki do
vana kiekvienam, besidominčiam 
ne tik religiniais klausimais, bet 
ir

tytojui, kuris gėrėdamasis juo 
pasigenda ir kitokių motyvų. 
Techniškai ir meniškai leidinys 
paruoštas be priekaištų. Jei už fo
tografijos meną atsakingas kun. 
Alg. Kezys, tai už meninį apipavi
dalinimą — dail. Algirdas Ku- 
rauskas. Abiejų santara toje pa
čioje temoje daro leidinį meniš
kai vieningą. Prie jų prisideda 
trečias menininkas — kun. Br. 
Markaitis, S.J. — garso ir žodžio 
meisteris. Jis pateikė skaitytojui 
Įvadini paaškinimą apie auką ap
lamai ir apie Kristaus Auką — 
specialiai. Jame aiškintojas apta
ria aukos esmę ir atkreipia skai-. 
tytojo dėmesį į pagrindinius da
lykus. Be to, kun. Br. Markaitis, 
Š.J., pateikė vertimą pastoviųjų 
(nevisų) Mišių dalių ir šv. Kazi
miero Mišių. Jo vertimas gerokai 
skiriasi nuo dabar vartojamų 
tekstų iš mišiolėlio “Būk mums 
malonus”. Jis yra žymiai sklan- 
desnis, laikosi minties prasmės, 
paiso stilingos išraiškos. “Būk 
mums malonus” pateiktuosiuose 
lotynišku tekstų vertimuose lai
komasi žodinės prasmės, jieško- 
ma žodinio tikslumo, bet dažnai 
nepaisoma minties aiškumo. Už
tat daugelyje vietų žodžiai išvers
ti gana tiksliai, bet mintis neiš- 

. rvškinta bei nesuvesta i sklandžią 
išraiška. Dėlto daug kur mintis 
lietuviškame vertime sunkiai pa
gaunama. Kun. B. Markaitis, SJ, 
bent leidinyje pateiktuose verti

Kun. Alg. Kezys, SJ, (kairėje) pasižymėjęs meniškomis nuotraukomis, turėjo progos parodyti savo 
darbus Čikagos televizijoj — WBBM—TV stotyje. Jo nuotraukos buvo sugrupuotos pagal temą: “Žmo
gus įieško tikslo ir gyvenimo prasmės”. Atitinkamus paaiškinimus paruošė J. Mulcahy. Kun. Wrob- 
leski (dešinėje) yra Čikagos arkivyskupijos pareigūnas ryšiu reikalams

EVANGELIKU KUNIGO SUKAKTIS

RAŠYT. J. GLIAUDAI paskirta pen
kioliktoji “Draugo” romano premija už 
jo naują romaną “Delfino ženkle”.

Si premija rašyt. J. Gliaudai yra 
ketvirtoji, kurią jis laimėjo “Draugo” 
konkurse. Vertintojų komisiją sudarė: 
P. Gaučys, N. Martinaitytė, D. Velič
ka, Pr. Razminas ir N. Jankutė-Užuba- 
lienė.

MUZ. J. BERTULIS pakartotinai 
kreipėsi į liet, laikraščius, priminda
mas, kad aprašymuose apie koncertus 
batų paminimi ne tik solistai, bei cho
rai, bet ir išpildomieji kūriniai bei 
jų autoriai. Esą ateityje rašant moks
liu us darbus nebus pakankamai tiks
lių duomenų apie muzikos kūrinių au
torius. Be to, jų paminėjimas esąs vie- 
n ntelis honoraras. Muzikai, kaip ir 

K kitų sričių menininkai, turėtų būti vie
nodai traktuojami.

P. GRINIUKAS rašo atsiminimus iš 
savo gyvenimo ir supažindina ukrai
niečius su nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimu. Jis yra ukrainietis, virš 20 
metų išgyvenęs Lietuvoje. Technikos 
mokslus baigė Kaune. P. Griniukas bu
vo statybos darbų vykdytojas Kaune, 
Panevėžyje, Petrašiūnuose, Tauragėje 
ir kitur. Buvo aktyvus Lietuvos ukrai
niečių dr.-jos narys. Veikė ir Lietuvių- 
Ukrainiečių dr-joje. Jo žmona taip pat 
rašo straipsnius ukrainiečių spaudai 
Lietuvos temomis. Be to, išvertė V. 
Krėvės “Antanuko Rytą” į ukrainiečių 
k. šiuo vertimu p. Griniukienė litera
tūros konkurse gavo pagyrimo raštą ir 
premiją.

DR. R. BARZDAITIS, geologijos 
profesorius Aliaskos universitete Fair- 
banke, pakviestas apie savo bandymus 
skaityti paskaitą į Stockholmą, Svedi- 
jon, kur balandžio mėn. bus pasaulio 
mokslininkų suvažiavimas. Dr. R. 
Barzdaitis yra dail. J. Subačiaus sese
rėnas.

SMUIKININKAS IZIDORIUS
SYLIŪNAS ir jo sūnus Vytenis 
giasi smuiko ir piano koncertui Jor-, 
dano salėje, Bostone, kovo 15 d. Bus 
išpildomi kompozitoriaus Julijaus Gai
delio, Mocarto ir Brahmso kūriniai.

DZŪKAI IR JŲ DZŪKIŠKAS “PAT- 
RIJOTIZMAS”. Pirmasis mums žino
mas Krėvės kūrinėlis lietuvių kalba, 

! parašytas dzūkų tarme, “Bobulės var- 
i gai”, buvo išspausdintas 1907 m. “Sal- 
! tinyje”, leistame Seinuose. Tais pat ■ jautriausią atsisveikinimo žodį tarė 
metais V. Krėvė, Liudas Gira ir Palū-1 normalinės fiziologijos katedros do- 
kėnas paskelbė “Šaltinyje”, esą jie centas B. Padegimas: . “Ilgus metus 
leisią žurnalą dzūkų tarme. Tai paty- Jūs, brangus mokytojau, kantriai ir

• ręs dr. J. Basanavičius pakvietė Krė- nuosekliai mokėte ir brandinote jau- 
Į vę ateiti tuo reikalu pasikalbėti, bet ■ nuosius gydytojus, pedagogus ir' moks- 
Krėvė, nujausdamas, kad tas pasikal- lininkus. Su didžiausia pagarba gau- 
bėjimas su Basanavičium nieko gero sus Jūsų mokinių ir bendradarbių bū- 
nežada, į kvietimą neatsiliepė. Basana
vičius atėjo pats pas Krėvę ir Girą, savo galvas ir taria: “Tebūnie Jums 
juos išbarė už kėsinimąsi įvesti į lite- lengva gimtoji žemė!
ratūrą kažkokią naują tarmę; esą, įdentų vardu atsisveikino M. Dirsytė, 
toks darbas bus Lietuvos suskaldymas, 
ir jis tol kalbėjęs ir aiškinęs jiems, 
kol, pagaliau, Krėvė ir garbės žodžiu 
pasižadėjo nuo to sumanymo atsisaky
ti. (Iš “Vinco Krėvės Mickevičiaus”).

SIBIRO MALDAKNYGĖ LENKŲ 
KALBA. Ją išvertė žymi lenkų poetė 
Sofija Bohdanoviczowa, gim. Varšuvoj 
1898 m., dabar gyvenanti Anglijoj. 
Maldaknygę išleidžia Londone, Ang
lijoj, veikianti lenkų-lietuvių A. Mic
kevičiaus draugija. Naujasis vertimas 
papuoštas Aušros Vartų Marijos pa-

Į veikslu, leidžiamas lenkų spaudos dr- 
' jos “Veritas”. Įžanginį žodį parašė
vysk. W. Rubin. Pr. AI.

ČEKŲ MUZIKINĖS LITERATŪROS 
LEIDYKLA Prahoje išleido pirmą to
mą žodyno - žinyno apie čekų muzikus 
ir ansamblius. Įdomus kaikurių san
tykis su Lietuva. Vilniuje 18 š. gyve
nęs žymus fleitistas Kenitgeris. Ro
kiškyje būta mokyklos vargoninin
kams kurią vedė čekas R. Lymanas, o 
J. Galia Vilniuje parašė muziką sim
foniniam orkestrui C. Sasnausko “Re
quiem”.

NUO “UNIJOS” LAIKŲ kaikurios 
temos įdomios lenkams ir lietuviams. 
Varšuvoje neseniai išėjo nauja apysa
ka apie Žalgiri — W. Bartzo “Grund- 
waldzkie miecze” (Žalgirio kardai). Iš
ėjo ir Marijos Krueger apysaka apie 
1863 metų sukilimo dalyvę Žemaitijoj 
“Powiesc o Emilii Plater”. Unijos lai
kų baudžiauninkų būklei nušviesti išė
jo istoriko prof. K. Tymienickio “His- 
torio Chlopow polskich” (542 psl., 
2 000 egz.). Lenkams Sienkevičiaūs 
“Kryžiuočiai”, matyt, labai patinka, 
nes nuo 1945 m. Varšuvoje išleista net 
dešimta jos laida. Jos vertimą yra iš
leidusi ir mūsų “Kario” žurnalo re
dakcija.

RUMUNIJOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS žurnalo “Romanoslavica” nr. 12 
(psl. 283—297), yra prof. A. Vračo 
raštas “Slavų ir baltų kalbos: senyvi jų 
ryšiai naujų tyrinėjimų šviesoje“.

AMERIKIEČIŲ CHEMIKŲ DRAU
GIJAI pranešta išradimas tikros prie
monės nustatyti k lmei senovės Grai
kijos ir Mažos os Azijos (net Egipto) 
kapuose archeologų iškasamo gintaro. 
Iš 600 tirtų radinių visi pasirodė esą 
Baltijos jūros kilmės. Tai sustiprina 
pro:storikų nuomonę, kad prieš 4000 
metų Baltijos gintaras vyravo tarptau- 
t nėję prekyboje.

GARSAUS RUSŲ MOKSLININKO
Pavlovo laboratorijai Kaltušiuose (ne
toli Leningrado) vadovauja prof. N. J. 
Vaitonis. Tai patiriame iš straipsnio 
Vašingtone išeinančiame “Psychologi
cal Review” žurnale. Varšuvoje įvyko i Nurims kaip ši banga

tirti tarptautinė* tik putas ’šw^j
i ’ onfe.-encija. Jos darbai išspausdinti * v. Kst

veikale, kurį suredagavo prof. Kazi
mieras Ajdukiewicz.

AMERIKIEČIO RAŠYTOJO NOR
MAN MAILER vėliausioje apysakoje 
viena veikėjų, tarnaitė, turi vardą Rū-

NIUJORKO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Astoro vardu) turi platų slavistikos- 
lituanistikos skyrių, šiomis dienomis 
jis išleido 26 tomų visų turimų knygų 
bibliografinį sąrašą, kuriame virš dvie
jų tūkstančių lietuviškų knygų ar lei
dinių kitomis kalbomis apie Lietuvą ir 
lietuvius. Visų tomų kaina — $1,150. 
(Žinutės autorių prašytume nurodyti 
tikslų knygos adresą. Red.). Š.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. VLADAS LAŠAS, medicinos 

mokslų daktaras ir ilgametis Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys, mirė Kau
ne sausio 2 d. Velionis buvo gimęs 
1892 m. Paupės vienkiemyje, Rokiš
kio apskr. Studijavo Petrapilio un-to 
fizikos-matematikos fakultete, medici
nos mokslus ėjo Tartu un-te, dirbo gy
dytoju carinėje kariuomenėje.

Grįžęs į Lietuvą, VI. Lašas trejetą 
metų buvo Rokiškio ligoninės vedėju. 
Vėliau dęstė Kaune suorganizuotuose 
augštuosiuose kursuose ir Kauno vals
tybiniame universitete. Jis sukūrėz fi
ziologijos ir fiziologinės chemijos ka
tedrą ir jai vadovavo iki pat mirties. 
Ilgus metus yra buvęs medicinos fa
kulteto dekanu. Jo vadovybėje buvo 
pastatyti medicinos fakulteto rūmai, 
išaugo modernūs universiteto klinikų 
pastatai. Tačiau bene didžiausias ve- 
lionies nuopelnas buvo mokslinių kad
rų ugdymas. Vienas ir su kitais auto
riais jis yra paskelbęs virš 120 moks
lo darbų, parašęs monografijų ir va
dovėlių. Mokslinėje srityje yra atlikęs 
tyrimus Lietuvos gyventojų mitybos, 
anafilaksijos, alergijos ir kitais klau
simais.

Velionis palaidotas Petrašiūnų kapi
nėse. Prie jo kapo Mokslų Akademi- 

I jos prez. J. Matulis pareiškė: u... Ve
lionis vienas pirmųjų stovėjo prie 
gimstančio augštojo mokslo lopšio 
Lietuvoje po pirmojo pasaulinio ka
ro ..Panašią mintį kėlė ir medici
nos instituto rektorius prof. Z. Januš
kevičius: ti'... Mes, medikai, baigę 
mokslus Lietuvoje, beveik visi esame 
profesoriaus Lašo mokiniai...” Bene

Laiškai Lietuviams. 1965 m. gruo
dis, nr. 11. Tėvų jėzuitų leidžiamas 
religinės ir tautinės kultūros mėn. 
žurnalas. Red. Kęst. Trimakas, SJ. 
Adr. 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA.

Skautų Aidas. 1965 m., nr. 10. Ofi
cialus Lietuvių Skautų Sąjungos or
ganas. Leidžia LSS Tarybos Pirmija.

Daumantas Cibas. ŽAIŽARAS. Pa
saka mažiesiems. Ilius. A. Korsakaitė- 
Sutkuvienė. Išleido “Lietuvių Dienų” 
leidykla. 21 psl. Kaina nepažymėta.

Dr. P. Mačiulis. TRYS ULTIMATU
MAI. Autorius, dirbęs Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje, iškelia ultimatu
mų nusikalstamumą praeities ir da
barties Įvykių šviesoje. Viršelis P. 
Jurkaus. Išleido “Darbininkas”, Brook
lyn, N.Y., 134 psl.

1965 m. gruodžio 4-5 d. Čika-! dirbo religijos, tautų ir rasių lais- 
goje Įvyko evang. kunigo Anso'vės komisijoje kaip vienas jos 
Trakio 25 m. kunigystės ir 20 m.' sekretorių.
vedybų sukakties paminėjimas, i Kalbėtojas pasveikino ir jo 

" —’•— ’-----  ! žmoną, kuri jau 20 metų dirba,
oadėdama savo vyrui sunkioje 
bažnytinėje veikloje.

Vakarienės metu parapijos jau
nimas paįvairino minėjimą įvai
riomis deklamacijomis, pianino 
muzika ir giesmėmis. Sekmadienį 
įvyko iškilmingos pamaldos, da- 

linskas, dr. M. Anysas su žmona lyvaujant minėtiems kunigams, 
i ir parapijos tarybos pirm. B. Bun- Liturgiją skaitė kunigai — Bur- 
i tinas. Sukaktuvininką sveikino be bulis ir Neimanas, pamokslą sa- 
i minėtų kunigų, gen. konsulas ir kė kunigai — Dilys, Trakis ir ži- 

keletas artimesnių draugų. Gauta linskas. A.
Į daug sveikinimų raštu ir Įteikta ‘ : ■

..............PaŠu tan“U Trakio nuotykių pilJ AtSIUSfa pominėti 
pinigų ir raštų. Norėtųsi manyti, nu gyvenimu svečius supažindi-i Pranas Naumiestiškis, BAISUSIS 
kad mes esame pajėgūs šitą trū- no dr. M. Anysas, nušviesdamas birželis. Dramos. Spausdino imma- 

trumpais bruožais jo gyvenimą culata Press. Dail. Vyt. Ignas. 238 psl. 
iki jo Įšventinimo, kunigu, Įvyku- Kaina $3.50. \
ŠIO jau okupuotoje Lietuvoje, Pasaulio Lietuvis. 1965 m. spalis, nr. 
stovint bolševikams prie bažny-j18. informacinis biuletenis. Leidžia 
C10S durų. Toliau jis apžvelgė jo Pasaulio Lietuviu Bendruomenės val- 
gyvemmą tremtyje, Vokietijoje dyba. Red. st. Barzdukas, 18308 Hiller 
ir šiame kontinente. Kalbėtojas Ave., Cleveland. Ohio 44119, USA. 
paminėjo jo dvejų metų mokyto- • Pren. s2. atsk nr. 30 et 
javimą Augustanos teologijos se-, Lietuviu Dienos 1965 m j kr nr 
rninare, kur jis dėstė sistematmę 9 Ant F Skirius Vyr7Yed.

šeštadienio vakare buvo iškil
mingas aktas bažnyčios salėje, 
dalyvaujant apie 300 parapijie
čių, draugų, pažįstamų ir kviestų 
svečių. Jų tarpe buvo kunigai — 
Burbulis, Dilys, Neimanas, Pau- 
peras; Lietuvos gen. konsulas dr.

menu.
Šventoji Auka. Fotografija Algi
manto Kezio, S.J., maldų vertimas
— Bruno Markaičio, SJ, iliustra
cijos (dviem spalvom) — dail.
Algirdo Kūrausko; surinko Mor-
Kūno sPaūKluvė spausdino Hay- i gį'“į™^‘"“7 
nėr Lithographing Company, išlei
do Tėvai jėzuitai 1965 m., 92 psl.
Gaunama 2345 West 56th St., Chi
cago, Ill., USA. Kaina $8.00.

Pr. G.

Dėmesio "Eglutės" prašymui
Bežengiant į naujus 1966 me

tus, kuriuos vadianame ir Jauni
mo Metais, turime sau * pasakyti, 
kad juos privalome pripildyti 
darbais — ši kartą žodžių nebe
gali užtekti, nes tie tuščiavidu
riai žodžiai po kėlų metų bus ne
gailestingi mūsų kaltintojai.

Šia proga negalime pamiršti 
pačio svarbiausio mūsų tikslo — 
kad nemažėtu skaičius lietuviu-, ruomenės ir visų kitų organizaci 
kų. galinčių lietuviškai bent skai- jų.
tyli ir kalbėti.

Tikslui siekti reikia ir tinkamu

kurną pašalinti, bet dabartinės 
“Eglutės” reikalų rūpintojos, ku
rioms “Eglutė” buvo primesta 
kritiškiausią jos valandą, turėtu 
sulaukti daugiau pagalbos iš šei
mų, iš niekad nepavargstančių 
lituanistinių mokyklų mokytojų', 
iš plunksnos žmonių, iš L. Bend- j _ • • • 1 -A '• •

Daromi žygiai

VA- 
ren-

AUGUSTINAS MACEINA, M. K. 
Čiurlionio pianistų konkurso Vilniuje 
laimėtojas, kurį vertintojų komisija 
pripažino geriausiu Čiurlionio kūrinių 
atlikėju, spaudai pateiktame praneši
me pasakoja: “Svarbiausia,, kad atli
kėjas sugebėtų atskleisti klausytojui 
visą Čiurlionio muzikos grožį, o kaip 
jis tai pasieks, kokiomis priemonėmis 
— antraeilis klausimas. Kadangi Čiur
lionis savo fortepijoniniuose kuriniuo- 
33 atsisakė bet kokių virtuozinių-bra- 
viūrinių elementų, į p’rmą planą išky
la polifoninė kūrinio struktūra. Pa- 
grindin:s sunkumas — išryškinti sudė
tingas muzikines linijas, pajusti v są 
Čiurlionio sielą. Teiginys, kad Čiurlio
nio muzika “nep'anistiška” — neturi 
jokio pagrindo, joje nuostabiai išnau
dojamos visos instrumento skambesio 
galimybės ...” Jaunasis laureatas sa
kosi būsiąs laimingas, galėdamas po
puliarinti Čiurlionį ir tuo pasimau
ti lietuvių kultūrai.

KOMPOZ. BALIO DVARIONO “Ele 
gijos”, kurias išleido Peterso leidykla 
R. Vokietijoj, pardavinėjamos Bonnos 
ir kitų V. Vokietijos miestų knygy
nuose. V. Kst.

rys, atsisveikindamas su Jumis, lenkia

Instituto stu-

KAUNO DRAMOS TEATRAS pami
nėjo didžiojo lietuviškos scenos entu
ziasto J. Vaičkaus 80-tąsias gimimo 
metines ir profesinio dramos teatro 
45 m. veiklos sukaktį. Minėjimą atida
rė scenos veteranų sekcijos pirm. A. 
Sutkus, apie J. Vaičkų ir dabartinį te
atrą kalbėjo Šiaulių dramos teatro re- 
žisorius K. Tumkevičius, aktorės — 
P. Pinkauskaitė ir A. žalenkevičaitė. 
Minėjimas užbaigtas K. Inčiūros pje
se “Žemaitė”. Ant J. Vaičkaus kapo 
Eigulių kapinėse padėti vainikai.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJUJ ati
daryta tapybos, graviūrų, skulptūros 
ir taikomosios - dekoratyvinės dailės 
kūrinių paroda, kuriai eksponatus pa
rūpino 25 m. sukaktį atšventęs valsty
binis dailės institutas. Išstatyta apie 
400 buvusių ir' dabartinių instituto 
auklėtinių diplominių bei kursinių 
darbų.

VIOLETOS PALČINSKAITĖS pasa
ką apie ledinio Varvekliuko nuotykius
— “Keistuolio planeta” N. Metų proga 
pastatė Vilniaus jaunojo žiūrovo teat- - 
ras. Spektaklį režisavo neseniai studi
jas baigęs dramos aktorius Gintautas 
Žilys, muziką sukūrė Benjaminas Gor- 
bulskis, dekoracijas — Viktorija Ga- 
tavynaitė. Jauno žiūrovo teatras tebė
ra organizavimosi būklėje, ir šis pro
ginis spektaklis nelaikomas tikrojo 
darbo pradžia.

J. TALLAT-KELPŠOS vardo muzi
kos technikumas Vilniuje atžymėjo 
25 m. veiklos sukaktį. Į gyvenimą jis 
yra išleidęs 670 absolventų, kurių di
džioji dalis kultūrinį-muzikinį darbą 
dirba mažesniuose Lietuvos mieste
liuose, kiti mokytojaūja vidurinėse ir 
augštosiose mokyklose, šį technikumą 
yra baigę: radijo ir televizijos chpro 
vyr. dirigentas L Abarius, kompozi
toriai — B. Gorbulskis, V. Paketūras, 
V. Barkauskas, A. Rekašius, T. Maka- 
činas, M. Novikas, operos dainininkai
— V. Noreika, P. Kasperavičiūtė, J. 
Urvelis. A. Domeika, G. Krasauskaitė 
ir kt. Technikumo gretose šiuo metu 
yra 515 moksleivių ir 128 dėstytojai.

VLADO MOZŪRIŪNO pomirtinį po
ezijos rinkinį — “Jūros posmai”, ku
rį spausdinimui buvo paruošęs dar 
pats autorius, išleido “Vaga”. Iš re
cenzentų cituojamų posmų dėmesio 
verta yra ši miniatiūra:
“Dangus tamsus, o dar tamsesnė jura 
Riaumoja, siausdama su viesulu rūsčiu. 
Atbėgusi banga krante tuščiam sugūra 
Ir nuteškia putas ant virpančių pečių. 
Jos nuostabi galia išblėsta, išsisklaido 
Ir, virtusi purslais, sugrįžta į gelmes. 
Taip ir žmogaus širdis,

kitoj neradus aido,

teologiją; toliau — jo darbuotę 
Įkuriant savarankišką parapiją 
Čikagoje, mažesnių parapijų Įkū
rimą bei aptarnavimą Klevelan- 
de, Detroite, Hamiltone, Montre- 
aly ir Toronte (pastaroji tapo sa
varankiška parapija); paminėjo jo 
dalyvavimą Įvairiuose evang. liu- 
teronių suvažiavimuose. Pasaulio 
but. sąjungos suvažiavime Stock
holme ir Helsinkyje kun. A. Tra- 
kis buvo pilnateisis atstovas ir

Bem. Brazdžionis. Pren. $6, atsk. nr. 
65 et.

Lituanus. Anglų kalba trimėnesinis 
meno ir mokslo žurnalas. Red. T. Re- 
meikis. Adr. Lituanus, P. O. Box 9318, 
Chicago, Ill., 60690, USA. Pren. me
tams $3. Atsk. nr. $1.

Evangelijos Šviesa. 1965 m. rugsė
jis-spalis, nr. 5. Red. kun. K. Burbu- 
lys. Adr. 656 W. 35th St., Chicago 16, 
III., USA.

Biuletenis nr. 1. 1965 m. gruodis. 
Leidžia Lietuvių Religiniam Kongre
sui Rengti Komitetas. Adresas: 225 S. 
4th St., Brooklyn 11, N.Y., USA.

“Eglutės” turi- --  _ ■ *
didinimas yra 

reikalas. Todėl

priemonių. Nėra abejonės, kad' n,lui. sustiprinti, bet “Eglutės
vienas tokių veiksmingų priemo
nių yra vaikų protiniam pajėgu
mui pritaikintas spausdintas lie
tuviškas žodis — vaikų literatū
ra. Daug ką jau Įsigijome savo 
gyvenimui gerinti, bet tebesame 
neturtingi sava vaikų literatūra.
. Iš periodinių leidinių turime 
tik vieną vaiku laikraštėli “Eg
lutę”, apie kurią čia norime ši 
tą ir Jums pasakyti. “Eglutės” 
gyvenimas iki šiol nebuvo leng
vas, nes jai kasmet pritrūksta ir

skaitytojų būrio 
pats, skubiausias 
prašome “Eglutę” jau skaitančių 
vaikų tėvus nedelsiant atnaujinti 
prenumeratą, o tas šeimas, kurios 
turi “Eglutės” skaitytojų am
žiaus vaikų, bet dar neturi “Eg
lutės”, šiemet ją savo vaikams 
užsakyti. Didžiausios talkos lau
kiame iš mokytojų.

Jei “Eglutė” šiais metais pa
dvigubintų savo skaitytojų skai
čių, Jaunimo Metai šiame lietu-

vybės saugojimo ruože būtu pras
mingai paminėti.

“Eglutės” palaikytojai

Okupacijoje išaugusi poezija
“Manoji Lietuva — tarybinės raščių. Sakysim, toks Jovaras, ku-

poezijos rinktinė”. Taip ją pava- rio trejetas eilėraščių yra ne po-
dino redakcinė komisija iš V. ezija, o sueiliuotos propagandi-
Kubiliaus, J. Marcinkevičiaus, E. nės prakalbėlės. Joms toli nuo jo
Mieželaičio, V. Reimerio ir V. paties “Ko liūdi, berželi, ko liū- eilėraščiai S. Nėries, V.’ Montvi-
Kubiliaus. Sudaryta V. Rudoko, di?” Daug prozos, kad ir eiliuo- los, L. Giros, T. Tilvyčio, Putino,
Tai, palyginti, didelė knyga, tu- toj formoj, yra A. Lasto, A. Chur- B. Sruogos, P. Vaičiūno, Jovaro,
rinti 439 psl. Viršelio aplankas gino, Liudo ir Vytauto Girų ir kt.
— lietuvaitė tautiniuose drabu- A. Churginui užkliūva “staiugian-
žiuose. Iliustracijos — 18-kos gra- Čios vargonų dūdos” ir “pablūdu-
fikų 25 medžio raižiniai. Jų tema- sios davatkos”. Tai gal vieninte-
tika Įvairi: M. Buląka —_Gėlės; lis prięšreliginis eilėraštis visoje

rinktinėje, neskaitant vieno, kito 
“gnybtelėjimo” ir pas kitus au
torius.

Tikras poetas pereis per ugnį 
— nesudegs, perplauks per van-

R. Gibavičius — šventė, Pavasa
rio rytas, Lietuvaitė; A. Kučas — 
Lauke, Gėlės; V. Jurkūnas — Ant 
griuvėsių, Kosmonautai; V. Va
lius — Obelis; K. Juodikaitis — 
Pirčiupis; D. Tarabildienė — Sa- denis”— nenuskęs. Bet ir tikram 
kaleliai; A. Makūnaitė — Motina, talentui pakenkia, kai jis bando 
Linų daina; B. žilytė — Po aud- būti ne tik poetu, bet ir agitato
res, Miško pasaka; S. Valiuvienė rium. Agitacija, politiniai šūkiai 
— Dūdorėliai, Taika; J. Kuzmins- stipriai pakenkė tokiai talentin* 
kis — Vilnius; V. Žilius — Ąžuo- gai poetei kaip S. Nėris. Nei su 
las; A. Steponavičius — Rytas; P. žiburiu nerasime poezijos kad irlas; A. Steponavičius — Rytas; P. žiburiu nerasime poezijos kad ir 
Rauduvė — žaibas; L. Paškaus- tokiame jos eilėraščio posme: 
kaitė Nauja diena; A. Skiruty- Lietuva — skambės tautu brolijoj 
tė — Prie Baltijos; V Kalinaus- tsrs skamWansi<>ji styga, 
kas — Elektrėnai; S. Krasauskas 
— Jaunystė. Apie iliustracijų me
ninę vertę galėtų tikresnę nuomo
nę pasakyti menininkas-grafikas, 
bet jos. aplamai paėmus, atrodo 
meniškos ir net modernios, šių 
dienų Lietuvoje yra stiprių gra
fiku.

Rinktinėje dalyvauja 58 auto
riai. Tai per pastaruosius 25 m. 
labiau pasireiškę poetai, iškai
tant ir kelis mirusius. Jų tarpe 
yra jau seniai poeto vardą ir gar
bę nešiojančiu poetų, yra jaunu 
ir visai jaunučiu. Yra. kaip Mai
ronis sako, dainių iš Dievo malo
nės, yra vidutinių gabumu ooetų, 
bet yra ir silpnu, kiek, žinoma,

ma eilėraščių yra poetiški.
Rinktinės turinys suskirstytas 

laikotarpiais. Pirmąjį sudaro — 
1940-41 m. Tame skyriuje sudėti

Smarkiausias šios grupės agitato
rius, netgi pralenkiąs S. Nėrį, 
yra Vyt. Montvila. Pvz. “Eilėraš
čio šūvis” pradžioje sakoma:

Kaip mašina palūžus 
šliaužia Į garažą — 
taip tu, 
buržujau, 

grobęs 
praradai.

Pirkėjams iš kasos 
davei tu grąžą, 
dabar — ne tavo pinigai.

1941-45 m. skirsnyje, bė anks
čiau minėtų poetų, suminėti rašy
tojai: A. Venclova, K. Korsakas, 
J. Šimkus, VI. Mozūriūnas, Ed. 
Mieželaitis, V. Reimeris, St. Za
jančkauskas, V. Valaitis, P. Šir
vys.

Lyriniu nuoširdumu išsiskiria 
A. Venclovos eilėraščiai — “Ne-

Lietuva grobikų jau nebijo:
Budriai saugo milžino jėga.

Tas pats pasakytina ir apie V. munas ir tu”, “Tėviškė”, “O, kaip 
Mykolaiti-Putiną: kur jis kartoja svaigsta širdis”. Pastarasis prade- 
nartijos šūkius, atiduoda jai sko- damas posmu:
la. ten jo Poezijoj gryna proza. O, kaip svaigsta Širdis.
Pvz. eilėrašti “Darbo Lietuvai
jis bairia tokiu posmu:

Po Lietuvą dainos.
Po Lietuvą šūkiai, plakatai...
Apsvaigo krūtinės.
Bet gniaužiasi rankos — sveikatai!
Jau plakami dalgiai.
Jau noksta rugiai, vasarojus —
I’ Lietuvai aušta
Darbymečio naujas rytojus.

Gerai, kad Putinas daugely at- maža), VI. Grybas (poeziją nu
veju liko Pi’tivL to4č1 jo dangų- stelbia agitacinis elementas), But-

vėl pajutusi Baltijos vėją, 
Sūru vėją, kurs neša

dvelkimą kraštų tolimų!
Nežinau, kaip pasveikinti

laisvės audringąją sėją,
Nežinau, kaip pagarbint

jaukumą gimtųjų namų ...
1945*56 m. skyriuje išeina su 

savo kūryba V. Valsiūnienė 
(sklandžiai eiliuoja, bet poezijos

kų Juzė su nuoširdžiu “Laišku 
motinai”, Kazys Jokūbėnas, Jus
tas Paleckis, A. Jonynas (nedaug 
meno, daug agitacinės iškalbos), 
K. Kubilinskas (gabus vaikų lite
ratūros kūrėjas, o ir neblogas ly
rikas), Eug. Matusevičius (linkte
lėjęs partijai, bet neblogų eilė
raščių davęs), Alb. Žukauskas, J. 
Macevičius, P. Širvys, V. Giedra 
(stiprus jo eilėraštis “Mano Mer
kinė), Br. Mackevičius, A. Balt
akis. Pastarasis vieną savo eilė
rašti pradeda tokiu posmu:
Smėliu užžarstėm kraujo klaną 
Tuščios gatvelės vidury... 
Gimtine mano, žeme mano, 
Kodėl tu kraujo tiek geri?

1956-65 m. dešimtmečio
riuje Įdėta “malonę” atgavusių 
poetų K. Borutos, A. Miškinio, K. 
Inčiūros, St. Anglickio, J. Grei
čiūno eilėraščių. Ir jie padaro 
vieną kitą “kinku-linku” reikia- 
mon kryptin, bet pasilieka kas 
buvę, ypač A. Miškinis.

Čia pasirodo ištisa eilė visai 
jaunų poetų, kaip V. Rudokas, J. 
Marcinkevičius (originalus ir 
stiprus), A. Maldonis (turi savitą 
žodi ir stiliuj, J. Degutytė (neabe
jotinai gabi poetė), V. Spudas (jo 
vienintelis eilėraštis “Melsvosios 
lygumos” vertas rinktinėje būti). 
Jis prasideda taip:

O melsvos lygumos!
O lygumos saulėtos! 

O jūs beržai, beržai lig debesų!... 
Ir debesėlio pilkšvas siluetas 
Ant saulės gintaro kasų.

Vyt. Bložė norėtų, kad jo pe
lenus lėktuvas pasėtų jo gimti
nėje, kad jis vėl prisikeltų rugio 
želmeniu. Ed. Selelionio stiprus 
eilėraštis “Žemaitijos keliais”, 
Alb. Bernoto “Ne kovos trimitas” 
pradedamas šiuo posmu:
Ko sužv'ngai. b* I? Pešk rasotą žolę.

sky-

šienpjūvėn aitojai tuoj tave kinkys. 
Juk ne gaisro liepsnos —

tai aušra gražuolė 
Pro beržyną plieskia tiesiai į akis.

Ir likusieji, patys jauniausieji, 
poetai daro gerą Įspūdį: VI. Šim
kus su eilėraščiu “Pradžia”, Ju
dita Vaičiūnaitė su “Senieji Nag
liai”, “Tebus šviesa” ir “Erdvės 
gatve”; Ant. Drilinga su “Tėve 
Nemune”; M. Martinaitis su “Pa
sitinkant vasaros aušrą”; D. Ur- 
nevičiūtė su labai nuoširdžiu “‘Ne
munas atves”, kurio nors pirmą 
posmą noriu pacituoti:

Mano tėviškę rasi prie kelio — 
Tave Nemunas senas atves.
Visas pulkas lieknučių pušelių 
Bėgs krantu pasitikti tavęs.
Mažiau originalus J. Juškai t is, 

Vyt. Karalius, Alg. Mikuta, kiek 
galima spręsti iš vieno kito eilė
raščio.

Pačiame gale rinktinės Įdėti 
trys eilėraščiai Violetos Palčins
kaitės. Stiprus jos eilėraštis “Ak
menys žydi”, o ypač mielas antra
sis — “Tik žodi pasakyk”, čia 
dailia forma išreikšta kilni tėvy
nės meilė. Verta pacituoti bent 
nirmieji du posmai:
Tik žodj pasakyk — ir patikėsiu. — 
Saulėlydy aukšta pušim stovėsiu. 
Saulėteky — lengvu paukščiu pakilsiu. 
Putojančia banga krante pražilsiu.
Tik pasakyk — nuplausiu tavo keltą 
Lietaus tyrom 

dainuojančiom srovelėm.
Tik pasakyk. Tėvyne ... Eisiu naktj 
Žibintų, žiburių, žvaigždžių uždegti.

Taigi, ir pavergtoje Lietuvoje, 
nežiūrint rusiškos priespaudos, 
sovietinės prievartos poezijoj 
prasiveržia tyro lietuviškumo pra
giedruliu.

MANOJI LIETUVA, Vilnius 
1965 m. Kaina 89 kan.

Dr. J. G.



Lietuvių studentų

& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

« TORO NT ©w

Duke Ellington muzika

žinios
Pažvelk į savo sielos gelmes ir ne-

O’KEEFE CENTRE |
FRONT &YONGE EM.3-6633

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 
pljrtaj, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su- 
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

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

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

Darbo telef. RO. 2-8255
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REALTORS

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. Į 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 įmokė ji- 
mas.
SWANSEA,

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

B. SAKALAS *
Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS

STASIUI NORVAIŠAI ir jo žmonai MARIJAI, 
liūdintiems brolio o. a. ANTANO NORVAIŠOS, .

mirusio Lietuvoje/-reiškiame gilią užuojautą —

R. CHOLKAN
K. ir J. Rugiai 
V. ir Br. Misevičiai

eik geriau ir apsišviesk, žmogau. Sį 
sekmadienį, sausio 23 d., 7.30 v.v. Pri
sikėlimo muzikos studijoje įvyks pa
skaita tema “The Death of God” skai
toma Toronto universiteto profeso
riaus Father Quealey. Laukiame tavęs.

Studentų ateitininkų valdyba
Nepraleiskite šių metų geriausios

CBWTME

DVI SAVAITES SAUSIO 24 — VASARIO 5 

THEODORE BIKEL-L I L O 
POUSSE-CAFE 

NAUJA MUZIKINĖ PROGRAMA

karną draugę ar draugą ir lėkite į 
STUDENTŲ BALIŲ Prince George 
viešbučio Fiesta salėje, šeštadienį — 
vasario 15 d. Tik pagalvokite — tas 
didis malonumas tekainuos Jums $5 
porai, nestudentams — $7 porai.

Visus studentus i susirinkimą kvie
čia valdyba sausio 31 d., sekmadienį, 
studentų būstinėje 12 vai. Bus svars
tomas bendras pabaltiečių studentų 

, suvažiavimas Niujorke vasario 12 d.

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
BABY POINT, $7.000 įmokėti, 

šiurkščių plytų 7 kambarių 
atskiras namas, vandens aly-

VAKARAIS 8.30 — POPIETINIAI SEANSAI 2 V

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio vakarais — 
$5.50, $4.25, $3.25, $2.50

Penktadienių ir šeštadienių vakarais — 
$6.50, $5.00, $4.00, $3.00

Trečiadieniais popietiniam seansui — 
$4.00, $3.00, $2.25, $1.75

šeštadieniais popietiniam seansui — 
$4.50, $3.50, $2.75, $2.00

Kasa atidaryta 11 v. r. — 9 v. v.

Ateitininkų žinios
Jaunesniųjų moksleivių Gintarių ir 

Vaidilučių būrelių susirinkimai — šį 
sekmadienį, sausio 23 d., 2.30 v. p.p. 
LV Namuose. Susirinkimas truks pus
antros valandos. (Vaidilutės atsineša 
savo darbelius).

Jaunučių mergaičių susirinkimas — 
šį sekmadienį, sausio 23 d., 2.30 v. p. 
p. LV Namuose.

rungtynes.. Pirmenybėse dalyvaujan- j 
čios komandos žaidė 5 rungtynes, ku
rių 4 laimėjo. Vyrai Metro Intermedia
te pirmenybėse įveikė Avon Sports 64: 
57. Žaidė: Juozaitis 7, Mikelėnas, Gri
gaitis 9, Grigas 4, Klimas 23, Eižinas 
14, Motuzas 7, Kiškis.

Mergaitės (14) CYO lygos pirmeny
bėse laimėjo dvejas rungtynes. Pirmo
se rungtynėse jos įveikė Aušrą 22:20 
ir antrose St. Anselms 17:15. Žaidė: 
Balsytė 15, Žukauskaitė 4, Zubrickai- 
tė 2, Nacevičiūtė 9, Jurkevičiūtė, Čir- 
vinskaitė 9. šioje grupėje Vytietės turi 
5 laimėjimus ir vienas lygiąsias ir pir
mauja.

Berniukai (16) Church lygos pirme
nybėse įveikė St. Christopher krepši
ninkus 50:34. žaidė: Strimaitis 8, Su- 
pronas, Ignatavičius 4, Laurinavičius 
10, Stonkus 3, Duliūnas 12, žolpys 2, 
Paškauskas 4, Sepulis 7, Berniukai šio
je grupėje eina be pralaimėjimų ir 
pirmauja.

Berniukai (14) pralaimėjo prieš St.
_ ______ ___ Christopher 13:37. Komanda dabar tu-

k^fe galėtų matyti,“kĮ mes nuvedėm lti du laimėjimus ir du pralaimėjimus, 
per pereitus 65 metus”. š.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė šį savaitgalį išvyksta 

į Meryland valstiją, kur dalyvaus ry-^ 
tinės Amerikos stalo teniso pirmeny
bėse. Jaunoji vytietė dalyvaus mergai
čių iki 15 m., moterų grupėje, o taip 
pat turės apginti 17 m. grupės meiste
rystę. V. Nešukaitytė yra rytinės Ame
rikos mergaičių meisterė.

G. Kerniūtė dalyvavo tarpklubinėse 
Kanados ir Amerikos plaukymo rung
tynėse Londone. Asmeninių laimėjimų 
nepasiekė, tačiau padėjo klubui lai
mėti I v. Ji plaukė nugara ir estafetė
je.

Krepšininkai turėjo sėkmingą savai
tę — laimėjo beveik visas pirmenybių

Amerikos Lietuvių Sporto Istorija. 
Tokiu vardu Čikagoje yra išleista kny
ga, kurią parašė ir išleido senosios 
kartos lietuvių sporto darbuotojas 
John Jakubs-Jakubauskas. šioje kny
goje yra nepaprastai daug duomenų 
apie senųjų ateivių sportinę veiklą, 
sportininkus. Taip pat yra nemaža nuo
traukų iš j i veiklos, tačiau nevisos aiš
kiai išėjusios, nes perspausdintos iš 
senų leidinių. Vienas skyrius aprašo 
ir Amerikos naujųjų ateivių sportinę 
veiklą, pradedant 1949 metais. Šis sky
rius irgi gausiai iliustruotas. Medžiagą 
jam paruošė Edvardas Sulaitis.

Knyga turi 160 puslapių, įrišta kie
muose viršeliuose. Tik įspūdį gal kiek 
gadina, kad knygos autorius ir leidė
jas nepasirūpino kalbos grynumu ir 
stiliaus išlaikymu. Tačiau dėl to jos 
istorinė vertė, žinoma, nesumažėja, ži
nant, jog ji yra vienintelis tokio pa- 
būdžio leidinys Amerikoje. Autoriaus 
žodyje J. Jakubs-Jakubauskas pasisa
ko, jog knygą nutarė išleisti laikrašti
ninkų paskatintas “kad ateinanti gent-

A. S.

Sportas Lietuvoje
Kaune ir Rygoje ką tik pas baigė da

linės S. S-gos krepšinio pirmenybės. 
Kiekvienoje grupėje žaidė 6 koman
dos. kurios sužaidė po 5 rungtynes. 
Kauno grupėje žaidė ir Kauno Žal
giris, kuris 3 rungtynes laimėjo ir 2 
pralaimėjo. Kauniškiai yra V vietoje.

Vilniškis “Sportas” vėl pateikia sa
vo skaitytojams žinių iš anapus Atlan
to, t. y. apie mus. Pirmiausia jis labai 
pesimistiškai apibūdina FASKo pirm. 
J. Gustainio pranešimą, padarytą Kle- 
velande konferencijos metu. Toliau 
via sužymėti J. Kavaliauskas, V. Ne
šukaitytė,' I. Macijauskaite-Piotrowski, 
Čikagos krepšinis ir futbolas.

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4 JO-7
Antr.lO-UO
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4 JO-8 
8e§t9-12
Setam 9.30-1

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

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

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

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

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, fannų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
EGLINTON — KEELE, $10.000 įmokėti, atskiras, 7 metų senumo, 6 butų 
pastatas, prašo $59.000.
BATHURST — LAWRENCE, $15.000 Įmokėti, gražus mūrinis, atskiras 
8 butų pastatas, prašoma $78.000. Prie gero susisiekimo, geras nuoma
vimui.
CONCORD — COLLEGE, $6.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių dupleksas, 
gražus didelis kiemas, prašo $23.900.
INDIAN ROAD — HIGH PARK BLVD., S8.000 Įmokėti, muro, 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.
OAKWOOD — ST. CLAIR, gražus mūro, atskiras. 19 did kambariai. 4 v r- 
tuvės, garažas, privatus įvažiavimas, metinės pajamos $7.500. Skubus par
davimas, graži vieta.

Neradę atitinkamo namo bei biznio tiame skelbime, prašomi Paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybe ir 
kaina, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Namų teL LE MINI
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- 

K na kaina.
KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo

kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5V4 % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti.. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel- 

’tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

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

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ- 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

ISUNGTON -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- < 
baiys, garažas su privačiu i 
įvažiavimu. '

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

SWANSEĄ^ tripleksas, 3 butai po 1 
penkis kambarius, vandens ’ 
alyvos šildymas, garažai su Į 
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 

x arba galima susitarti, 4 mie
gamieji, is viso 9 kambarių, 
pilnai užbaigtas rūsys, dide
li sklypai.

Lietuvių skautų 
veikla

Skautininkų Ramovė Montrealyje. 
Vyr. skautininko J. Vaišnio, SJ, inicia
tyva pereitų metų gale buvo įsteigta 
skautininkų Ramovė, kuriai priklauso 
visi čia gyveną skautininkai. Į valdy
bą yra išrinkti ps. J. Kibirkštis, s. S. 
Naginionis ir ps. Jūratė Tanner, dabar 
einanti pirmininkės pareigas. Pirma
sis Ramovės darbo posėdis buvo kartu 

Ben^om^ės’^ii^iu“Tauto®!surištas su stei^° v- s- J- Vaišnio iš- 
Fondo komitetams bei * įgalioti- ’leistuvėmis- Montrealio skaučių ir 
niams, kad pasikeitus Tautos 
Fondo atstovybės Kanadoje vado
vybei, dabartinį TF atstovybės 
Kanadoje komitetą sudaro: St. 
Banelis' — pirm., E. Jurkevičienė 
— vicepirm., VI. Kazlauskas — 
ižd., Iz. Matusevičiūtė — sekr., 
J. Preikšaitis — informacijos rei
kalams. Atstovybės adresas: St. 
Banelis, 230 Salem Avė., Toron
to 4, Ont. Tel. 535-5803. Prašome 
apylinkių valdybų, TF komitetų 
ir Įgaliotinių glaudaus bendradar
biavimo vykdant T. Fondo vajų, 
kuris numatytas pradėti tautos 
šventės — Vasario 16 minėjimu 
ir baigti gegužės 1 d. Tenelieka 
nė vieno geros valios lietuvio, ne- 
atidavusio savo duoklės paverg
tos tėvynės laisvinimo reikalams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

“Dūmai” — tokiu vardu To-1 TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS
ronte pasirodė jaunimo biulete
nis. (Jį išleido KLB krašto valdy
bos jaunimo sekcija. Redaktorės 
— Vida Tamulaitytė ir Dalia 
Skrinskaitė. Įžangos žodis parašy
tas jaunimo sekcijos pirm. G. 
Rinkūnaitės. Jame sakoma: “Šis 
numeris yra pirmasis bandymas, 
po kurio paaiškės, ką su juo to
liau darysime.” Vicepirm. A. Vis- 
kontas kviečia susidomėti Jauni
mo Metais. Ketvirtame puslapyje 
pateiktas jaunimo sekcijos įgalio
tinių sąrašas su jų adresais. 
Yra šiek tiek humoro ir apylin
kių veiklos aprašymų. Gale įdė
tas E. Tekučio angliškas straips
nis “What arė we trying to do?” 
Būtų geriau, jei leidėjai apsieitų 
be anglų kalbos. Dabartinė karta 
dar pakankamai moka lietuviškai. 
Angliškus rašinius redaktorės ga
lėtų išversti į lietuvių kalbą. (E. 
Tekučio rašinys lietuviškai yra 
atspausdintas šiame “TŽ” nr. 
jaunimo skyriuje).

PADĖKA
' Tėvams pranciškonams, visiems 
draugams ir pažįstamiems, sveikinu- 
siems mudu 25 metų vedybų jubilė- 
jaus proga, nuoširdžiai dėkojame —

E. K. šlekiai

Reiškiu nuoširdžiausią padėką vi
siems dalyvavusiems mano gyvenimo 
draugo Antano Lapatos šermenyse, 
palydėjusiems ji i kapus, puošusiems 
jo karstą ir kapą gėlėmis bei reišku- 
siems man užuojautą liūdesio valan
doje.

Marta Lapatienė

Geriausiu Lietuvos sportininku 
Sporto” laikraščio skaitytojai išrinko 

krepšininką M. Paulauską. Nuo jo ne
toli teatsiliko boksininkas R. 
lis.

Geriausia 1965 m. komanda 
pripažinta Žalgirio keturvietė
kuri iškovojo Europos meisterystę. 
Valtį sudarė—J. Jagelavičius, V. Ster- 
likas, A. Bagdonavičius ir Z. Jukna. 
Geriausiu sporto kolektyvu buvo pri
pažintas Kėdainių Chemijos Kombina-

Tamu-

buvo 
valtis,

Praėjusiais metais Lietuvos sporti
ninkai S. S-gos rinktinės sudėtyje da
lyvavo 3-jose pasaulinėse pirmenybė
se, penkiose Europos pirmenybėse, 
universitetų varžybose ir kitur, čia 
lietuviai iškovojo 19 meisterysčių, 3 
antras vietas ir 1 trečią.

Italijoje viešinti S. S-gos krepšinio 
rinktinė nugalėjo Ignis krepšininkus 
77:72. Ir šį kartą Rusijos rinktinei 
daugiausiai taškų laimėjo lietuvis M. 
Paulauskas — 22.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 DEWSON St., Toronto, OnL

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė Įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

PRANEŠIMAS
Pranešame Kanados Lietuvių

" Draugiškumo sutartis pasirašy
ta sausio 15 d. tarp mūsų šaulių, 
latvių šaulių organizacijos “Dau
guvos Vanagai” ir estų karo vete
ranų draugijos. Iškilmingose ap
eigose Toronto Estų Namuose, 
dalyvaujant vėliavoms, lietuvių 
vardu aktą pasirašė šauliai S. Jo
kūbaitis ir J. Preikšaitis.

Invokaciją anglų kalba skaitė 
kleb. kun. P. Ažubalis. Lietuvių 
vardu kalbėjo kons. dr. J. žmųi- 
dzinas ir S. Jokūbaitis. Be to, il
gesnes kalbas dar pasakė latvių 
liuteronų naujasis vysk. A. Lūsis 
ir estas I. Heinsoo. Po to ėjo kon
certinė dalis, kurioje iš lietuvių 
pusės dalyvavo sol. A. Simanavi
čius. Į šias iškilmes taip pat bu
vo nuvykęs KLB pirm. A. Rinkū- 
nas, Toronto apyl. pirm. Aug. 
Kuolas ir kiti.

Povilas Liaukevičius, gyvenąs 
Portage La Prairie miestelyje, Ma 
nitobos provincijoje, praėjusią 
savaitę lankėsi Toronte pas savo 
bičiulius ir dalyvavo medžiotojų - 
žūklautojų baliuje. Taipgi aplan
kė “TŽ” redakciją, atnaujino sa
vo prenumeratą ir paliko auką. 
Iš Toronto išvyko i Floridą ilges
niam poilsiui ir per Čikagą grjš 
i savo gyvenvietę. Anksčiau jis 
turėjo didelį ūki, bet neseniai jį 
pardavė ir apsigyveno su žmona 
miestelyje. P. Liaukevičius yra 
žinomas kaip patrijotas veikėjas, 
kuriam labai rūpi lietuviškieji 
reikalai.

Filmo ir dramos sambūris “Al
ka” sausio 16 pradėjo savo veik
los sezoną filmu “Ivan The Ter
rible”. Buvo susirinkęs gražus 
būrys žiūrovų. Sausio 30 d., sek
madienį, šv. Jono Kr. par. salėje 
— B. Pūkelevičiūtės iš Čikagos 
paskaita: “Aukso žąsies” patir
tis. “Aukso žąsies” filmas bus ro
domas taipgi sausio 30 d. Prisikė
limo par. salėje.

i leistuvėmis. Montrealio skaučių ir 
• skautų vardu atsisveikino tuntų tunti- 
ninkai, ps. Ilona Gražytė ir ps. Juozas 
Piečaitis, įteikdami išvažiuojančiam v. 
s. J. Vaišniui dovaną, kuri primintų 
Montrealį ir kartu praleistą laiką su 
skautais.

Susirinkime buvo diskutuojami įvai
rūs klausimai, liečią dabartinę skautų 
ir skaučių veiklą. Vienas iš skautinin
kų Ramovės uždavinių — koordinuo
ti abiejų tuntų, o taip pat ir tėvų rė
mėjų veiklą. Yra susirūpinta skautų 
būklo steigimu ir patalpų suradimu. 
Norima surasti kambarį ar rūsį priva
čiuose namuose, už kurį būtų atsily
ginama. Skautai ten galėtų įsirengti 
būklą pagal tradicijas, pradėtas dar 
Lietuvoje.

Užbaigiant susirinkimą buvo vien
balsiai ir entuziastingai suaukota pi
nigų vienai “Skautų Aido” garbės pre
numeratai. žurnalas bus siuntinėja
mas skautui ar skautei Vokietijoje, ne- 
gatlinčram pačiam užsiprenumeruoti 
“Skautų Aido”. J. E. T.

Tėvų susirinkimas išrinko naują tė
vų komitetą, apie kurio sąstatą bus 
pranešta pasiskirsčius komitetui parei
gomis.

J vasario 5 d. ruošiamą koncertą - šo
kius negalint atvykti sol. Stempužie- 
nei, programą išpildyti maloniai suti
ko sol. Prudencija Bičkienė.

Dariaus - Girėno dr-vės sueigoje bu
vo pravestas mazgų rišimo konkursas, 
kuri laimėjo Erelių skiltis. Buvo mo
kytasi dainų, kurias pravedė brolis A. 
Kairys; si. J. žolpys pravedė porą žai
dimų. Dr-vės sueigos vyksta kas dvi 
savaitės, pirmadieniais Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje.

Pirmosios vilkiukų dr-vės sueiga 
įvyko sausio 15 d. Draugininkas džiau
giasi stropiu vilkiukų ruošimus! pa
tyrimo laipsniams. Pirmą patyrimo 
laipsnį laiko 6 j. skautai, antrą — 9 
skautai ir trečią patyrimo laipsnį — 2 
kandidatai. Draugovė yra numačiusi 
greitu laiku baigti skautiško pasiruoši
mo teoretinę dalį ir pradėti praktinę. 
Numatyta yra čiuožimas ant ledo, mau
dymasis baseine ir kėgliai — “bow
ling”. Pavasario programoje numaty
ta keletas gražių iškylų gamtoje. Ačiū 
visiems tėveliams už taip malonų 
bendradarbiav mą. Numatyta visu 
100% užsiprenumeruoti “Skautų Ai
dą” 1966 m. Jau yra virš trečdalio at
siskaičiusių už prenumeratą ir tikima
si greitu laiku bus visi atsiskaitę. 
Nuoširdus ačiū skautams ir jų tėve
liams. I-mosios dr-vės draugininkas

“Pirmyn Jaunime” — Toronto 
ateitininkų moksleivių laikraštė
lio š.m. nr. 1 pasirodė sausio 16 
d. Redaguoja Ramūnas šakalinis, 
šiame nr. rašo: A. Bušinskaitė, 
L. Reginaitė, R. šakalinis, R. Sa
kalauskaitė. D. Kušlikytė, R. Ur
bonaitė ir kt. Laikraštėli nuošir
džiai pasitinka ir jaunieji, ir vy
resnieji. Platintojai lengvai jį iš
parduoda sekmadieniais prie lie
tuvių bažnyčių.

A L GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.
PRIE JANE GATVĖS
Vienaaugštis, 5 kambariai, užbaigtas žaidimo kambarys, vandeniu-alyva 

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

PRLNCE 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 garažu. 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
497 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

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

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

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Mųdžeto 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 ’ ,K SAIM RADIO & 7V
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

Owners

Statybinės medžiagos
? MULOCK AVĖ. 769-5171 rak. 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

ST. CLAM ST. W.

JUNCTION RO.

Sav. B. Saulėn#*

2 MULOCK 
AVL į

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

SWANSEA - (BERESFORD ST.) 
$2.500 įmok., pusiau atskiras, 5 
kamb., moderni virtuvė, poilsio 
kamb., prašo $13,900 .

ST. CLAIR - BATHURST $23.900. 
atsk ras, gerų plytų, 7 kamb., 2 
augštai, privat. įvažiavimas, ga
ražas. naujai ištinkuotas.

YONGE - EGUNTON, atskiras, ge
rų plytų, 7 kamb., 2 augštai, til
tu vandeniu apšildomas, šoninis 
įvažiavimas, garažas.

DUNDAS - DOVERCOURT. $2.500 
įmokėti. 6 kamb. ir uždara ve
randa; 2 modern, virtuvės, nauja

BLOOR - LANDSDOWNE, 6 butų 
apartamentas, gerų plytų, atskiras 
kiekvienas buU^ tuh 5 didelius 
šviesius kambarius; dvigubas ga
ražas, prašo $45,000.

QUEEN - LANDSDOWNE: S3.00C 
įmok., atskiras, 7 kamb., 2 augš- 
tai, 2 modern, virtuvės, garažas.

KIPLING • RICHVIEW, vienaaugš- 
tis, 6 kamb., prijungtas dvigubas 
garažas, patio — uždaras kiemas, 
didelis sklypas, labai geram sto
vy visas namas; prašo $23,500.

QUEBEC ■ DUNDAS,-$1.500 įmok., 
pusiau atskiras, 6 kamb., 2 vir
tuvės, naujas laid, sstema, 1 
mortgičius, prašo $12,500.

krautuvių, namų, vasarvietfų. boteHų. motelių frai-

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius

A



APDRAVDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMU; • *
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
- ------ m lua Namų tek: 277-0814 <13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864
" 1 "■

FOUR SEASONS TRAVEL . f* J Ja.
323 LAKESHORE RD. EAST, r OFT VreaiT

V n ▲ A C Visais kelionių reikalais, visame pašau* 
• DAGtnAj Įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS siuntiniai IR DOVANOSI
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. pa pro ątuM>e i oro paštu

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

foto aparatai ir t.i.

PADIDINKITE 
SAVO 
NAMy 

ŠILDYMĄ 

ELEKTRINIU 

ŠILDYMU

Jei turite namuose sunkiai apšildomą kambarį ar šiaip šaltas vietas, 
■ J 

dabar pats laikas atkreipti dėmesį į elektrinį šildymą.

Š Y P S
Paveikslo kritika 

k * ši (ąj į j p v 
je piktą jūsų paveikslo kritiką?

— Taip, bet ji manęs nebesu- 
jaudino. Tą paveikslą pardaviau 
vakar

Pašalinės pajamos
Viename Varšuvos restorane, 

kur už vakarienę reikia mokėti 
3.000 zlotų, prie piliečio prieina 
du slaptosios policijos agentai ir 
paklausia:

— Kur dirbi, pilieti, ir kiek 
uždirbi? -

— Esu mokytojas ir uždirbu 
10.000 zlotų į mėnesį.

— Oho, tai įtartina! Kokiu gi 
būdu gali sau leisti mokėti už 
vieną vakarienę 3.000 zlotų?

— Turiu pašalinių pajamų,— 
atsako pilietis.

— Dar blogiau. Eikime į po
licijos įstaigą ir ten viską išsi- 
aiškinsim.

— Nėra ko Čia aiškinti,»— sa
ko pilietis, — aš mokau lenkų 
kalbos du lenkų armijos genero
lus.

Skirtumas
— Koks- yra skirtumas tarp

ENOS
Amerikos ir sovietinės Lietuvos 
darbininko?

■" 11 Vienas snaudžia ant dolerio, 
kitas — nuolatiniuose partijos > 
rengiamuose mitinguose...

Kas pavojingiau?
Tikrasis mūsų amžiaus pavo

jus slypi ne tame, kad masinos 
pradeda galvoti kaip žmonės, bet 
tame, kad žmonės pradeda gal
voti kaip mašinos...

Parinko Pr. Al.

Drambliški pietūs
Jaunas milijonierius su savo 

naujai susipažinta dama užėjo 
pietauti į vieną puošnų restoraną. 
Mergina, žvilgterėjus į patiekalų 
sąrašą, pradėjo užsakinėti:

— “Aš paimsiu sraigių sriubos, 
vėžio, jautienos steiką, vynioti- 
nių bulvių, Cezario salotų su čes
nako padažu, obuolių torto su 
persikų ledais, na, ir užsigardžia- 
vimui gal sedaro sūrio gabaliuką. 
Kaip manai, ką aš turėčiau užsisa
kyti išgerti?”

Palydovas: “O aš tikrai nega
lėčiau pasakyti, bet manau vieno 
iš didžiųjų Amerikos ežerų pa
kaks. ..” P. R.

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE -MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Elektriniai apšildymo vienetai su kiekvienam kambariui pritaikytu ši
limos rodikliu gali aprūpinti reikiamu kiekiu šilimos betkurią namų 
vietą. ' '

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

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

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

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

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

nauti ateityje. .

LIETUVIŲ IŠTAIGA '

Jie yra greitai, lengvai įrengiaiprrr jums nesudarys jokių sunkumų ar 
išlaidų papildant turimą apšildymo sistemą. Jūs būsite patenkinti ma
lonia, lygia šiluma, kuri jums kainuos vos keli centai į dieną.

D R A U D I M Al

231 -2661 2a3Sr.3bS23a

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

Smulkesnių informacijų apie ekstra šilimos naudą ir pigią elektros 
kainą teiraukitės pas kvalifikuotus elektros rangovus, arba pas hydro.

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 your hydro

W. A. LENCKI,
B.A., LJLJ8.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107

TELEFONAS EM 64182
Toronto

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių k o k y b e ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service - Dirbtuvė

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
B 36 Dundas St W.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

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

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- uioor Aurorire Uarage das ir couege). TeL 5311305

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 RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „

Kredito Kooperatyve r AKA M. A
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 — 6Vž%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 16 vai. iki 1 vai. 30 mhy. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL, . vakare 
nuo 4 vai. 30 mta. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
286 QUEEN ST. W. • ' TORONTO • TEL. EM 6 -6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir .pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius,

Pajieškojimai
I§ SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETU- 

VAITE, gražiai atrodanti, 21 metų naš
laitė, pageidauja susirašinėti vedybų 
tikslu *su jaunuoliu Kanadoje. Infor
macijos reikalu kreipta pas J. Cicėną, 
21 Alhambra Ave., Toronto 3, Ont.,

Jieškomieji arba žinantieji 
juos prašomi rašyti: Consulate Gener
al of Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024, USA.

apie

Lietuvos gener. konsulato Toronte

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
lu 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, N.J.

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

GRAMERCY
118 E. 28th St. New York 10016 

Įsteigta 1945.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis paf“ 
rėiimas tęsdavosi aaugelį mėnesiu

To buvo pasiekta naudojant gydomą 
ją medžiaga (Bio-Dvne). kuri greitai 
padeda nžgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepale 
bei lazdelės formose “Preparation TT’ 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Canada. Tel. 537-1781. Paslaptis ga
rantuota.

Krutienė, (Kratas)-Brakertaitė, Li
dija, ir jos seserys Emma, Herta ir 
Natalija.

Mickūnas, Juozas, Kazimiero sūnus.
Mikužis, Kazimieras ir jo sesuo Bro- jieškomas Jokimas Šalkauskas, Motie- 

nislava, Pranciškaus ir Stefanijos To- jaus sūnus, atvykęs Amerikon apie 
leikaitės Mikužiu vaikai. 1902 m. ir turėjęs ūkį Kanadoje. Jieš-

Namikaitė, Birutė, Nikodemo duktė, komasis arba apie jį žinantieji malo-
Peldunienė (Peldunas)-Simukaus- niai prašomi atsiliepti: 

kaitė, Ona. >
Petrauskas, Konstantinas, Veroni

kos Petrauskienės - Rimkevičiūtės su
pus, išvykęs Brazilijon su motina ir 
• seserim Elena.
I Binkienė (Rinkus) - Kušlytė, And
riaus duktė, ir jos sūnus Rinkus, Ed
ward; gyveno Baltimorėje.

Rumbutis, Juozas, išvykęš iš Lietu
vos baigiantis II pas. karui.

Saukaitė, Vanda Ofelija.
Savickas, Antanas, 1937 m. gyvenęs

Great Neck, N.Y., 23 North Road.

AMERIKA PERSPĖJO 
VAKARŲ EUROPĄ 

(Atkelta iš 2 psl.) 
spaudos konferencijoje visdėlto 
optimistiškai pasisakė, jog užsie
nio reikalų ministerial, dalyvavę 
Paryžiaus konferencijoje, “rimtai 
atsižvelgė” i Amerikos perspėji
mus dėl komunistinės Kinijos. 
Paklaustas dėl Atlanto S-gos na
rių užimtos pozicijos Vietnamo 
byloje, Rusk susilaikė nuo konk
retaus atsakymo.

Rezultatų nematyti
Galutinėje išvadoje jis Pary

žiaus konferenciją, oficialiai ta
riant, laikąs “labai sėkminga”, 
nors realistiškai žiūrint, reikėtų 
sakyti, kad Paryžiaus konferenci
jos rezultatai yra kuklūs. Politi
niai tos konferencijos stebėtojai 
mano, kad praktiškai toji konfe
rencija nieko nenuveikė. Galuti
nis jos komunikatas praleidžia 
ginčijamą klausimą — atominį 
Atlanto S-gos apginklavimą bei 
pasitenkina bendrybėmis, nieko 
aiškiai nepasakančiomis frazė
mis. Komunikatas apgailestauja 
Vokietijos padalinimą i dvi vals
tybes, pažymi, jog Sovietu Sąjun
gą d:dina savo karinį pajėgumą, 
tačiau Vakaru sąjungininkai ža
da siekti santykių pagerėjimo su 
sovietais ir Rytų Europa, reiškia 
vilti, jog Graikija ir Turkija nesi- 
leisiančios įtraukti į ginkluotą 
konfliktą dėl Kipro krizės. J. Gs

VYRU IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIU KRAUTUVĖ

A &B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 
531-1432 Ą. g Beresnevičius

Consulate General of Lithuania 
1 Trillium Terrace 

Toronto 18, Ontario

j VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Aotomatinls eie&ura valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

A. P. GARAGE
60 HOWJ&D PARK AVE.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

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

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

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

LIETUVIO ADVOKATO
JSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT& 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO,

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025

Priima pacientus pagal

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).
STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

(įėjimos iš H o word Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534-8814

Dr.P.VYTĖ
DANTŲ GYDYTOMS 

24 Calvington Dr^ Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633 -1167

NAMŲ,AUTOMOBILI T
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

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

24 vai. pat. RO M6D 
Darbo vai RO 9419* 
Namą RO 6-Tltt
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Vertingi loteriniai laimėjimai: nemokama vienos savaitės kelionė į Bahamų salas

Tėviškės Žiburių“ spaudos balius
SAUSIO 22 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJ

$ SS! MONTREAL®
SSr. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 

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

— Netrukus “TŽ” bus Kalėdų — Kiekvienais metais nuo s.

modernus radijo priimtuvas; dailininkų Anastazijos ir Antano Tamošaičių paveikslai ir kt.
S PROGRAMĄ ATLIKS: VIETOS REZERVUOJAMOS:

JT

<sol. A. Paškevičienė iš Montrealio
sol. A. Verikaitis iš Toronto

Tėviškės Žiburių" administracijoj;

muz. Dalia Skrinskaitė — akompanuotojo 
tautinių šokių grupė "Gyvataras" iš Hamiltono

bilietų kaina — $2.00 asmeniui, 
studentams — $1.00
Rezervacijos apmokamos iš anksto

h VAKARO ŠOKIAMS GROS:

smagi .kapela "Continental Combo", 
grojusi ateitininkų kongreso parengime

BALIAUS PRADŽIA:

7 vai. vakaro, programos pradžia 
turtingas bufetas, įvairūs gaivinantys gėrimai punktualiai 7.30 vai. vakaro.

KITOS ĮDOMYBĖS:

— Netrukus “Tž” bus Kalėdų 
eglutės Montrealyje aprašymas su 

S nuotrauka. Kalėdų eglutė Įvyko 
sausio 9 par. salėje. Vaidinimas— 

B “Kalėdos Lietuvoje” buvo reži- 
K suotas mokyt. J. Gečienės; dainas 

vedė mokyt. E. Navikėnienė, dra
bužius vaidintojams tvarkė moky
toja Blauzdžiūnienė. Puikus buvo 
Kalėdų senelis V. Sabalys. Tėvų 
komitetas rūpinosi visais reika
lais ruošiant šį vakarą; vadovavo 
p, Selenis. Gauta labai puikių do
vanų iš aukotojų; gausiai parėmė 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius, 
Vytauto klubas, Aušros Vartų 
klebonas ir kiti.

— Vyrų Dr-ja — Men’s Society 
valdyba buvo susirinkusi š. m. 
sausio 14 pasitarimams. Iškilo su- 
manymas rengti išvyką Į kalnus, __1__ z__________*•_

— Kiekvienais metais nuo sau
sio 18 iki 25 d. Bažnyčia kviečia 
visus tikinčiuosius jungtis į krikš
čionių vienybės maldos savaitę.

— Parapijos komiteto posėdis- 
sausio 21 d., penktadienį, 7.30 v. 
v. klebonijoje.

šį sekmadienį po Sumos zakristi
joje.

k KVIEČIAME DALYVAUTI VISUS IŠ TORONTO, KANADOS IR AMERIKOS. DALYVAUSI —NESIGAILĖSI, VERTINGAS DOVANAS LAIMĖSI! .--------------r--------- ...----- ------------
|k nianynms rcnsfti išvyka į kalnus

o sugrįžus — vakarienę parapijos
■ salėje. Sausio 20, 7.30 v.v., vėl 
! Įvyks antras valdybos posėdis, ku

rio metu galutinai paaiškės Į ko
kią vietą bus važiuojama ir kiti 
reikalai. Išvyka Į kalnus numato
ma vasario 12 — šeštadieni iš ry
to privačiais automobiliais? Daly
vauti gali ir visi kiti parapijiečiai 
su šeimomis. Registruotis pas ku
nigą J. Gaudzę. Smulkesnės infor
macijos bus skelbiamos bažnyčio
je ir per laikrašti.

— Sausio 15 Įvyko Vytauto D. 
L.K. klubo didžiosios viršutinės 

. salės atidarymas. Dalyvavo arti 
700 žmonių; netilpus viršuje, dau
gelis naudojosi apatinėmis patal
pomis, kurios dar nėra visai už
baigtos Įrengti. Reikia pažymėti, 
kad daugelis buvo nustebinti salės 
didumu ir tas labai pasitarnaus 

į parengimams, minėjimams. Pil- 
I nas atidarymas viso lietuvių klu

bo Įvyks už keleto mėnesių.
— Sausio 16d., nors rytas ir ne

buvo giedras, šaltis didelis, jau
nimo neatbaidė. Susirinko, jie ry
tą 8 vai. išklausyti lietuviškų Mi
šių ir autobusu pasileido i Olym
pia kalnus. Vėliau oras išsiblaivė 
ir išsiskleidė puiki saulėta diena. 
Jaunimas turėjo puikią iškylą.

— Praėjusiais metais palaidota 
13 vyru ir 2 moterys; susituokė 5 
lietuviškos poros (7 mišrios; 2 — 
nelietuviai, iš viso 14); pakrikšty
ta: 8 berniukai ir 8 mergaitės.

— Sausio 9 d. šiais metais pir
mas pakrikštytas Kosto ir Janinos 
Mickų sūnus Vytauto ir Antano 
vardais. Krikšto tėvai: Juozas Be
nius ir Bernadeta Brilvicaitė.

— Sausio 22 d. bus puiki vaka
rienė, ruošiama Montrealio Kata
likių Moterų dr-jos; programą iš
pildys jaunimas, šokiams gros la
bai geras orkestras: šilta vakarie
nė ir bufetas; pradžia 7.30 v. v. 
Kviečiami visi Montrealio lietu
viai atsilankyti.

— Sausio 29 d. Šv. Elzbietos 
dr-ja ruošia metinę vakarienę. 
Jos narės paruošia puikius val
gius, suorganizuoja vieną gau
siausių loterijų, pasamdo gerą or
kestrą. Nepamirškite atsilankyti Į 
šią vakarienę! J. G.

Indėlių (šėrų) ir einamųjų są
skaitų sukiloj imus geriausia už
baigti iki vasario mėn. galo, ka
dangi vasario 28 d. apskaičiuoja
mos palūkanos už ein. sąskaitas. 
“Litas” 1966 m. už indėlius mo
kės po 5% dividendų, todėl $100 
dividendų per metus susidarys vi
siems tiems, kurie indėlių sąskai
tose laikys daugiau $2000. Divi
dendai naujiems arba iš ein. s-tų 
pervedamiems indėliams skai
čiuojami nuo sekančio mėn. pir
mos dienos. Palūkanų 4% už ein. 
sąskaitas skaičiuojami nuo ma
žiausio trimėnesinio sąskaitos ba
lanso ir prirašomi kovo, birželio, 
rugsėjo ir gruodžio mėn. pradžio
je. Santaupų draudimas lieka ne
pakeistas, tai yra, draudžiama iki 
$2000 nuo bendros abiejų sąskai
tų sumos.

'!$ TORONTU
Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— šį sekmadienį pamaldų me-| — Nuoširdžiai dėkojame Ha- 
rvSinm su Sv Pauliaus ivtuifa I miltono “Aukurui” UŽ K. Binkio 

“Atžalyno” pastatymą. Vyresnie
siems tai buvo gyvas, rodos, taip 
neseniai prabėgusios jaunystės 
prisiminimas; jaunuomenei tai 
buvo tarsi mažytis, bet kartu ir 
jaudinantis, plyšelis pamatyti 
anuometinės tėvynės moksleivi
jos veidą. Ačiū režisorei p. Kuda
bienei už puikų veikalo surežisa- 
vimą, p. Mikšiui — už pavyzdin
gą administraciją ir visiems akto
riams — už gražią vaidybą. , Spe
cialiai dėkojame jaunajai aktorių 
.kartai už gražų pavyzdį, kaip 
dirbti ir aukotis dėl tėvynės.

Labai dėkojame scenos mylėto
jams p. Jagėlai už grimą ir p. 
Žadavičiui už apšvietimą. Taip 
pat dėkojame par. komitetui ir 
vyrams talkininkams už pagalbą 
scenos paruošime ir tvarkos pa
laikymą salėje, Katal. Moterų Dr- 
jai — už vaišių paruošimą, o stu
denčių choro narėms ir berniu
kams ateitininkams — už svečių 
aktorių globojimą. Ačiū visiems 
atsilankiusiems.

— ŠĮ šeštad., 9 v.r., — V. šven- 
toraičio užpr. Mišios už a.a. prieš 
metus mirusią žmoną; ši sekmad., 
10 v., — p. Dilkų užpr. už a.a. K. 
Dalindą, 11.15 v? — p. Romeikų 
užpr. už a.a. P. Romeiką, 11.30 v? 
—: p. Gataveckų užpr. už a.a. Bi
rutės sielą.

— Kaip užuojautą M. Pranai
tienei ir A. Zarembaitei, p. Ka
minskai už jų mirusi tėvelį užpra
šė šv. Mišias- kurios bus atlaiky
tos sausio 29 d., 8.30 v.r.

— A.a. Donato Venckaus mir
ties metinių proga, tėvams, sese
rims ir giminei dar kartą pareikš- 
dami savo giliausią užuojautą, už 
velionies sielą užprašė gregorines 
Mišias: Adomavičiai, Bražiai, Ju
revičiai, Kareckai, Kišonai, Kriš
čiūnai, Kavaliauskai, Staniuliai. i 
Mikučioniai, Maziliauskai, štui-; 
kiai. J. Šarūnas, žemaičiai, Kaz
lauskas, Liškauskai, Slapšinskas, o , ,7 ,7 ....
Laurinavičius ir Mockai. Mišios j0!’ . S^^esime
bus laikomos kovo mėn. i “Tž” spaudos baliaus

— Par. choro vyrų repeticija Pro&ram°Je________ . ______
— ši ketvirtad., 7.30 v.v. Ruošia-'' 
masi papildomai Vasario 16 mi
nėjimui.

— Vaikų choro repeticija 
ši penktad.? 6.30 vai. vak.
■- Studenfl, choro repeticija

T ?Į. P«nkta<l., ą v.v., muzikos kviečiaInaFžymiu kanadiįčlm Mū'- 
studijoje. Chorisčių patogumui, su kaip lie{uvili Mavinyį juos 
kiekvieno men. pirmą ir trecią supažinHdlntj su" mūsu [ėv;nės 
savaitę repeticijos bus treciadie-. jagvinim0 reikalu pobūvis %us 
mais 7 v.v., o antrą ir ketvirtą sa- renrezentacinis- natvs gausiai vaitę - penktadieniais 8 v.v Eg- da?yvauk^,, ir skatinkime kitus 
zammų metu repeticijų nebus. atri<nkvti Adv. v,lllvha

tu ryšium su šv. Pauliaus švente 
■keliama krikščionių vienybės 
mintis.

— Toronto arkivyskupas Phil
ip Pocock savo pranešime arki
vyskupijos kunigams plačiai api
būdino Vatikano santarybos eigą 
ir nutarimus. Pranešėjo vedamoji 
mintis: “Tik per vidinį atsinauji
nimą eikime prie išorinio atsinau
jinimo. Meilė ir pagarba žmogui 
tebūna atsinaujinusio krikščionio

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: High Park Blvd., Surrny- 
: ide, Wright, Galley, Garden ir 
Lynd.

— Kas antrą sekmadienio va
karą parapijos salėje vyksta fil
mo ir dramos sambūrio “Alka” 
parengimai.

— Tikybos pamokos besiren
giantiems pirmajai Komunijai — 
kiekvieną sekmadieni po 10 vai. 
pamaldų. Praėjusi sekmadieni 
pamokos metu buvo rodomas fil
mas susijęs su dėstoma tikybos 
pamoka.

— Parapijos choro uždaras pa
rengimas Įvyks vasario 26 d. va
kare.

— Gavėnios rekolekcijoms pra
vesti pakviestas kun. P. Patlaba, 
lietuvių jaunimo stovyklavietės 
“Dainava” Manchestery admi
nistratorius.

— Praėjusį sekmadienį 12 vai. 
pamaldose prisimintas a.a. Petras 
Liutkus, neseniai miręs Lietuvo
je. Velionies broliui dr. Klemen
sui ir visiems giminėms nuoširdi 
užuojauta.

— Sutuokta: Vladas Radzevi
čius ir Leah A. Burrows.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Draugi
jos metinis susirinkimas sausio 9 
d. išrinko naują valdybą: pirm. 
A. čirūnas , vicepirm. J. Daunys, 
sekr, A. Baikauskienė, finansų 
sekr. V. šreikas ir ižd. A. Buit- 
vyda: Revizijos komisijon įėjo: 
A. Kuniutis ir A. Stankus. Reika
lui esant, kaip pvz. ligos ir pan., 
prašoma kreiptis pas sekretorę P. 
Baikauskienę, tel. 536-6480. Sa
vo susirinkime dr-ja nutarė Spau
dos B-vės “Žiburiai” šėrus paau
koti “Tėviškės Žiburių” leidimui 
ir užsakyti 4 prenumeratas nepa
siturintiems tautiečiams. “TŽ” 
leidėjai nuoširdžiai dėkoja už šią 
duosnią paramą. Draugija šalpos 
srityje yra daug nuveikusi, ypač 
praeityje. Ir dabar ji tęsia savo 
veiklą, šelpdama savo narius ir 
jų šeimas mirties atveju. Naujoji 
valdyba pramato naujus darbus ir 
kviečia Įsirašyti naujus narius, 
ypač iš naujųjų ateivių.

Toronto apylinkės Tautos Fon
do komitetas pasiskirstė pareigo
mis: P. Adomaitis — pirm., B. 
Jackus — vicepirm., E. Vitartas 
— ižd., J. Barsevičius — sekr., 
E. Abromaitis — informacijos 
reikalams, P. Morkūnas — vajaus 
reikalų vadovas ir V. Bačėnas — 
narys. P. Adomaitis ir E. Vitar
tas jau eilė metų su pasišventimu 
darbuojasi Tautos Fonde. Kiti 
nasitraukė, bet jiedu sutiko ir to
liau dirbti. Dabartini TF apylin
kės komitetą, sudaro Įvairių VLI- 
K"e dalyvaujančių srovių žmonės. 
Tikimasi, kad vieningai dirbant 
TF lėšų telkimas bus našesnis. 
Be turimos lietuviu bankely “Pa
rama” apylinkės TF komiteto ei
namosios sąskaitos 763 nr., dar 
atidaryta ein. sąskaita 1255 nr. ir 
Prisikėlimo par. bankelyje. Pra- 
šn^a nelaukti auku rinkėjų atsi
sukant i namus ir savo Įnašą 
įmokėti bankeliuose. Bs.

DR. J. URBAITIS 
sausio 10 d. 

išvyksta atostogų. 
Jo kabinetas bus uždarytas

vasario 10 d.

Lietuviškos radijo programos “Tėvynės Prisiminimų” 
15 metų sukakčiai atžymėti

SAUSIO 29 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V., PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJ

KONCERTAS - ŠAUNUS RADIJO BALIUS.
Įvairi programa, gera muzika, šokiai, bufetcr, pakili nuotaika ir kitos įdomybės 

pažadama kiekvienam atsilankiusiam. '
Rezervuoti stalus iš anksto tel. LE 4 -1274 arba LE 1 - 0517 Pakvietimų kaina $2.00.
Radijo programos rėmėjai kviečiami gausiai atsilankyti. "Tėvynės Prisiminimai"

“Aukso žąsis TORONTE - sausio 30 d 
Prisikėlimo salėje.

Du spektakliai. Vietų skaičius ribotas 
Įsigykite bilietus iš anksto!

Rengėjai

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 
SPAUDOS BALIUS

jau čia pat — šį šeštadieni. Jam 
ruošiasi ne tik Torontas, bet ir 
Hamiltonas, ir kitos apylinkės. 
Apie programą jau esame nekar
tą rašę, be to, ji nurodyta skelbi
me. Ji bus trumpa, bet jauki. At
kreipiame skaitytojų dėmesį ypač

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 48-sios sukakties proga 
KLB Toronto apylinkės valdyba 

. rengia pobūvi, kuris Įvyks vasa
rio 16-tą, trečiadieni, 8 v.v., Pri-

Choro pirmasis pasirodymas bus 
ši pavasari. Maloniai kviečiame i 
chorą įsijungti dar daugiau mer
gaičių. Šiuo metu chore dainuoja 
jau 25 mergaitės.

— Kat. Moterų Dr-jos praveda
mi virimo-kepimo kursai — kas 
antrad. 7 v.v. par. kavinės virtu
vėje.

— Ši sekmad. — Kat. Vyrų ir 
Kat. Moterų draugijų susirinki
mai. Pirmasis — muz. studijoje, 
antrasis pas seseles. Vyrų susirin
kime — 2 filmai, moterų — pa
skaita apie gėlių priežiūrą. Kvie
čiami nariai ir svečiai.

—Kitą sav. bus lankomos šios 
gatvės: Keele. Indian Grove, In
dian Rd., Indian Rd. Cr., Indian 
Trail, Indian Valley, Parkside Dr.

— Visi prašomi prisidėti prie 
sportuojančio jaunimo veiklai 
paremti platinamos loterijos. Ski
riamos dvi premijos: kelionės 
lėktuvu Į Miami Beach arba Nas
sau, be to, $100 kelionpinigių. 
Laimingojo bilieto pardavėjas 
taip pat duosniai apdovanojamas- 
jis gaus V. Bačėno “Port Credit 
Travel Agency” nemokamą bilie
tą lėktuvu Į Niujorką arba Čika
ga. Bilietu nlatinimui galima gau
ti nar. raštinėie ir f>as Aušros

T b’HetO

atsilankyti. Apyl. valdyba
KLK Moterų Dr-jos Prisikėli

mo par. skyriaus narių susirinki
mas Įvyks sausio 23 d., sekmadie
ni, Lietuvių Vaikų Namuose (pas 
seseles) tuoj po 11 vai. Mišių. 
Agr. V. Bačėno paskaita “Gėlių 
priežiūra”. Filmas. Gėlių sudėji
mas, Kavutė. Valdyba.

Į labai vertingą loteriją. Iki šiol 
gauti šie fantai: 1. V. Bačėno ke
lionių Įstaigos “Port Credit Trav
el Agency” vienos savaitės ne
mokama kelionė Į Bahamų salas 
(Įskaitant pragyvenimo išlaidas);
2. dailininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių du paveikslai;
3. dail. H. Žmuidzinienės paveiks
las; 4. J. Tumosos, “Nordmende” 
atstovo Kanadoje radijo priimtu
vas; 5. P. Misevičiaus meniškas 
drožinys “Lietuva, mūsų tėvynė”; 
6. J. V. Margio vaistinės — foto 
aparatas; 7. V. Ks. — muzikos 
plokštelės — opera “Pilėnai”, su-

" į kurta kompoz. Vyt. Klovos; 8.
Mohawk baldų parduotuvės — sa- 
liono lempa; 9. A. Zadurskienės - 
Baikauskaitės puošni pagalvėlė:
10. J. Beržinsko — lietuviško sti- 

| liaus piniginė ir užrašų knygutė:
11. Kohl a. Frish firmos per M. 
Pranevičių — dėžė šokolado: 12. 
E. Punkrio — savos gamybos deš
ra. Šalia įprastinės loterijos bus

| loterinių laimėjimų ir su įėjimo 
Į bilietais. Taigi, laimingųjų bus 
[■ gausu. Kas jie bus. paaiškės tik

tai snaudos baliaus metu, kurio 
pradžia — 7 v.v., o programos — 
7.30 v.v. Tad iki pasimatymo!

“Aukso žąsies” filmas bus ro
domas sekmadieni, sausio 30 d., 
Prisikėlimo par. salėje 4 ir 7 v. 
p.p. Tai pirmas lietuviškas spal
votas filmas išeivijoj. Atvyksta ir 
filmo autorė B. Pūkelevičiūtė, ku
ri už tą pati veikalą laimėjo PLB 
skirtą $1000 premiją, 
rontiškių prisimena 
įteikimo metu scenoje 
ištraukas. Filmas yra 
visiems — vaikams ir suaugu
siems; trunka 2 vai. Toronte šis 
filmas rodomas ne pelnui, bet pa
remti pirmajam lietuviškam fil
mui, kurio pastatymui visi akto
riai ir ryžtingi entuziastai yra pa
sidarę nemaža skolų. Bilietai par
davinėjami prie abiejų parapijų. 
Kaina — $1.50. Moksleiviams ir 
studentams — 50 et. šeštadieni
nei mokyklai ruošiamas atskiras 
seansas šeštadienį, sausio 29 d., 
tuoj po pamokų.

Sol. A. Paškevičienė iš Montrea
lio. Ji dalyvaus “Tž” spaudos ba
liaus programoje — pirmą kartą 
Toronte

18

— Pakrikštvta Inocento ir Ali
cijos Jurcevičiu dukrelė Judita 
Klara. Nuoširdžiausi sveikinimai!

Daug to- 
premijos 
vaidintas 
tinkamas

Radijo programai “Tėvynės 
Prisiminimai” sukanka 15 m. sau
sio 28 d. Šiai sukakčiai atžymėti 
sausio 29 d., šeštadieni, Prisikė
limo par. salėje rengiamas Įvai
rus koncertas — radijo balius. 
Baliaus pradžia 7 v.v., programos 
— 7.30. Programos vedėjas tiki
si visus pažįstamus veidus pama
tyti ir visus radijo rėmėjus ten 
susitikti. Rezervuoti stalus ir vie
tas iš anksto galima “Dainos” 
krautuvėj 111 Roncesvalles Avė., 
Tor. 3. Tel. LE 4-1274 arba LE 
1-0517. Pakvietimų kaina $2. 
Smulkesnių informacijų apie pro
gramą — sekančiam “TŽ” nr.

M. Lapinskaitė tarnauja katali
kų savaitraščio “The Canadian 
Register” administracijoj Kings- 
tone. Laiškuose ji pasirašo “cir
culation manager”.

APSIDRAUSK!

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

Telefonas *767 - 7084.
A. ZAREMBA

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

SIUNTINIAI Į VISĄ PASAULĮ 
per 

“TAURO” ats. ST. PRAKAPĄ
tel. 767.- 9088,

Brookside Ave., Toronto 9, Ont
Su pavyzdžiais ir kainaraščiais atvažiuoju Į namus 

Didelis pasirinkimas medžiagų ir kt dalykų
MAISTO statiniams 44 sv. svorio duodama 10% nuolaida. 

Vaistai j Lenkiją ir kt. VISKAS APDRAUSTA.

Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mu
su ^lasėte turintiems laikinius lei- 
dimns. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 RT.OOR ST. W. (prie Rathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas

“LI1AS"

— Šaulių susirinkimas — sau
sio 23 d. po Sumos A. V. par. sa
lėje, posėdžių kambaryje. v

— A. Keturka, išdirbęs parapi
joje 7 metus, kaip zakristininkas, 
pasitraukia iš darbo. Nuoširdžiai 
dėkojame jam už atliktus darbus 
prie bažnyčios ir salės tvarkymo. 
Jo pareigas šiomis dienomis per
ima J. Šveikauskas.

Vasario 16 minėjimas Montrea
lyje Įvyks vasario 13, sekmadienį, 
6 v.v., DLK Vytauto Klubo salė
je, 2159 St. Catharine St. East. 
Paskaitą skaitys Žygio Į Jungti
nes Tautos komiteto pirm. A. Ma
žeika. .

Mažoji Lietuva buvo prisiminta 
sausio 15 d. liet, radijo programo
je. Mažosios Lietuvos Bičiulių dr- 
jos pirm. V. Pėteraitis sovo kal
boj iškėlė krašto rusinimą. Tilžei, 
Gumbinei, Įsručiui, Karaliaučiui 
ir kitiems miestams bei vietovėms 
duoti sovietinių generolų vardai. 
Pusvalandžio metu buvo.duodama 
Lietuvos pajūriui skirta muzika.

Pasaulinės parodos lietuvių ko
mitetas sudarytas sausio 16 d. Jo 
priešakyje bus seimelio prezidiu
mo pirm. Romas Verbyla. Komi
tetas sudarytas iš dviejų sekcijų: 
santykiams su pasaulinės parodos 
vadovybe ir kitos — rengti Lie
tuvių Dieną. Išsiaiškinus su paro
dos vadovybe visus reikalus, suži
nojus ką ji yra užplanavusi, komi
teto padaliniai gali būti papildo
mi kooptuojant atitinkamus asme
nis. Į komisiją santykių su pa
rodos vadovybe išrinkti šie asme
nys: Albertas Norkeliūnas, P. Po
vilaitis, abu klebonai — T. Peč- 
kys, SJ, ir kun. dr. F. Jucevičius, 
ir dr. P. Lukoševičius; i Lietuviu 
Dienos rengėjų komitetą išrinkti: 
R. Verbyla — pirm.. Stp. Kęsgai
lą — vicepirm., J. šiaučiulis —• 
fin. reikalams, J. Ladyga — pa
ruošimų, J. Adomaitis — butų, A. 
Mylė — sekr. ir J. Kardelis — in
formacijai. Tai yra komiteto bran
duolys, kuris nagai reikalą bus 
papildytas. Inf.

Aušrą Lukoševičiūtę KLB 
Montrealio lietuviu seimelio pre
zidiumas paskyrė jaunimo seseri
jos vicepirmininke. Sekcijos pir
mininkas yra prezidiumo narys 
Romas Navikėnas.

Seimelio prezidiumas 
Kanados Lietuvių Fondo veik

la. Jaunimo Metų Įnašų telkimo 
vajų pradėjo Barbora ir Domas 
Jurkai, Įmokėdami $100. P. Jur
kus, linkėdamas LF sėkmės, pa
žymėjo, kad savo įnašą Įmoka esa
mo ir būsimo jaunimo garbei, nes 
lietuviškiems darbams Fondas ir 
suorganizuotas.

Mielas jaunime, kuriam šis Įna
šas skiriamas, Įsijunk į Kanados 
Lietuvių Fondo įnašų telkimo 
darbą, padėk prikalbinti savo tė
velius ar pažįstamus, kad parem
tų Fondą, nes jo materialiniais 
ištekliais naudosies - dirbdamas 
lietuvybės ugdymo bei mūsų tau
tinės kultūros pasaulyje pasklei
dimo darbą. Įgaliotinis

Į “Lito” valdomuosius organus 
šiemet bus renkama: Į valdybą — 
du nariai, Į kredito komisiją — 
vienas ir Į revizijos komisiją — 
du. Kandidatai pasiūlomi raštu 
įteikiant pasiūlymus sekretoriui 
nevėliau kaip vieną savaitę prieš 
susirinkimą. Pasiūlymai turi bū
ti pasirašyti bent dviejų pilnatei
sių narių. “Lito” metinis susirin
kimas — vasario 26 d., 5 v. p.p. 
Šv. Kazimiero par. salėje.

“Lito” vedėjas priiminės inte
resantus sekmadieniais nuo 10.30 
iki 12.30 vai. paskolų gavimo, nab 
jų narių įstojimo, draudimo ir ki
tais daugiau laiko reikalaujan
čiais klausimais. Tuo būdu nori
ma pagreitinti inkasentų darbą 
ir sudaryti sąlygas didesniam tos 
rūšies patarnavimų konfidencia
lumui. Tačiau kas gali, prašomi 
ir toliau pirmoje eilėje naudotis 
darbo dienu valandomis, kadangi 
sekmadienio valandos taikomos 
negalintiems tų reikalų susitvar
kyti kitu laiku. Pr. R.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

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

Nekfln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

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




