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Reformos eigoje
Reformos religiniame gyvenime nėra Vatikano santarybos iš

radimas. Jos yra senos, kaip ir pati krikščionybė. Pažvelgęs Į jos 
nueitą kelią, matai didelius sąjūdžius, kurie kyla iš pačios krikš
čionybės gelmių, pasklinda beveik visame pasaulyje ir Įsitvirtina 
pastoviose fąrmose, netekdami pirmykštės dinaminės jėgos. Or
ganizuotas religinis gyvenimas nėra masyvus nepajudinamas kal
nas. Jis yra gyvas organizmas, turis vidinę savo dinamiką. Jis yra 
gyvas, kaip ir pats žmogus. Todėl visai natūralu, kad krikščionijos 
gyvenime yra tam tikro pasenėjimo, nuovargio, sukrėtimo ir atsi
naujinimo. Pasikeitimai vyksta ne dėlto, kad iš esmės keičiasi 
Kristus ir jo krikščionybė, bet dėlto, kad keičiasi žmonės — jos 
išpažinėjai. Palyginę dabarties krikščionybę su pirmųjų šimtme
čių krikščionybe, matome esmėje tą patį pagrindą — Kristų ir Jo 
evangeliją. Nežiūrint visų praeities reformų,' gausių pasikeitimų, 
krikščionybė liko ta pati, bet krikščionys ir fizine ir dvasine pras
me yra ne tie patys. Per ilgą šimtmečių eilę bei kultūrini proce
są pasikeitė žmogaus psichologija. Tai, ką matė krikščionybėje 
praeities žmogus, nebemato moderniosios epochos krikščionis arba 
atvirkščiai. Krikščionybė yra universalinės apimties vertybių gel
mė, kurioje kiekviena epocha gali atrasti sau artimų aspektų. 
Skirtingam dvasiniam regėjimui atsiveria skirtingos’ vertybės, 
nors ir atremtos i tą patį pagrindą.

Mūsų gyvenamojoj epochoj iškilo Vatikano santaryba kaip re
liginio gyvenimo reformuotoja. Jos drąsių nutarimų dėka jau 
vyksta, kad ir lėtu žingsniu, pasikeitimai įvairiose srityse. Tai tik 
pradžia, kurioje tolimesnės eigos dar nematyti. Visi jaučiame, 
kad bręsta plataus masto sujudimas, kurio padariniai bus ryškūs 

' tik po ilgesnio laikotarpio. Vieni dėl to džiūgauja ir gyvena atei
ties viltimi, kiti būkštauja, kad nebūtų sugriauta ir tai, kas turėta. 
Vieniems tie pasikeitimai atrodo dabarties ženklai, kitiems — su
sierzinimo priežastis. Tai žmogiškai natūralus procesas. Kiekvie
na reforma turi ne tik šalininkų, bet ir priešininkų. Nekitaip yra

- ir su dabartinėmis Vatikano santarybos reformomis. Jos randa 
priešininku, ypač ten, kur žmonės yra linkę tik konservuoti, bet 
nekurti, užsidaryti savo tiesoje ir nesirūpinti kitais. Kam tradici
ja yra neliečiama vien dėlto, kad yra tradicija, tam betkokie nau
jumai, kad ir geriausi, sunkiai duodasi priimami. Be to, prisideda 
ir tam tikras dvasinis nerangumas — juk nelengva pajudėti iš pa
togaus Įprasto kampo. Kad to pajudėjimo reikalauja kitų gerovė, 
nevisi nori matyti. Reformos reikalauja ne tik dvasinio bei inte
lektualinio žvalumo, bet ir tam tikro jaunumo, ryžtingumo, drą
sos. To ypač stinga senojoj kartoj, nors yra tokio senimo ir jauno
joj kartoj. Tai priklauso daugiau nuo psichologinio žmogaus nusi- 
teikimo nei nuo amžiaus metu. ■* *.. •

Lietuvių viršūnių konferencija

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje
Nuotraukos S. Dabkaus

Kanados lietuvių studentų suvažiavimas 1966. I. 15 
svarsto klausimą: ar steigti atskirą Kanados Lietuvių Sąjungą?

Vatikano santarybos reformos užklupo lietuvius tokioje isto- 
e rinėje epochoje, kurioje jie yra perskirti geležine uždanga: viena 

tautos dalis vargsta sovietinėje vergijoje, kita — gyvena laisvaja
me pasaulyje. Tokioje būklėje lietuviai, kurių dauguma yra kata
likai, negalėjo vienodai sutikti Vatikano santarybos paskelbtų re
formų. Dėlto buvo rimto pagrindo delsti ypač liturginėje srityje, 
kurioje pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba tapo ir liturgine kal
ba. Yra betgi vilčių, kad bent pagrindiniai vertimų tekstai bus tie 
patys ir pavergtiesiems, ir laisviesiems lietuviams. Ta linkme, at
rodo, einama. Kol kas visai tinkamų lietuviškų liturginių tekstų 
nėra. Dabar vartojamieji tėra laikinai priimti ir visi, kurie jų klau
sosi, yra vienodos nuomonės — jie nėra tinkami. Reikia manyti, 
praeis dar daug laiko, kol atsiras ir kalbiniu, ir stilistiniu, ir te
ologiniu požiūriu priimtini vertimai, nes tai didelis, ilgas ir ne vie
no žmogaus darbas. Net ir tos tautos, kurios niekieno nevaržomos 
paruošė liturginius vertimus, jais dar nesidžiaugia. Viešas jų var
tojimas parodė, kad jie reikalingi tobulinimo. Mes, lietuviai, esa
me sunkesnėje būklėje nei anos tautos, turinčios savo laisvas vals
tybes. Be to, Į tekstų paruošimo darbą nėra dar Įsijungę pajėgiau
si mūsų žmonės. Nebuvimas tinkamų vertimų lėtina reformas ir 
ten, kur jos laukiamos, o lietuviai muzikai negali pradėti kurti 
liturginės muzikos. Reikia tikėtis, kad tai pereinamasis laikotar
pis, kuris bus vainikuotas sėkmingo darbo rezultatais. Pr. G.

Įvairi lietuviškoji veikla lais
vame pasaulyje, o ypač Ameriko
je, yra tiek išsišakojusi, kad tam 
reikalui turime visą eilę gana 
skirtingo pobūdžio institucijų. 
Neseni laikai, kad tos visos ins
titucijos netaip jau gerai tarp 
savęs sugyveno, kartais išeidamos 
net Į viešesnius konfliktus. Atro
do, kad tie laikai yra jau praei
tyje. Tai, ko negalima būtų buvę 
Įvykdyti prieš kelerius metus, 
Įvyko sausio 22-23 d. Klevelande 
— visų institucijų vadovybių kon
ferencija eilei svarbių lietuviško
jo gyvenimo problemų aptarti. 
Konferecijoje dalyvavo visos va
dovybės savo sprendimams dary
ti reikiamoje daugumoje: VLI- 
Kas su savo pirm. V. Sidzikausku 
ir informacijos vadovu J. Audė
nu, PLB valdyba pilname sąstate, 
vad. pirm. J. Bačiūno ir vykd. vi
cepirm. St. Barzduko, ALT vado
vybė su garbės pirm. L. Šimučiu, 
pirm. A. Rudžiu ir ilgamečiu vi
cepirm. P. Grigaičiu, JAV LB 
centro valdyba daugumos sąsta-i 
te su pirm. J. Jasaičiu, švietimo 
Tarybos pirm. J. Ignatoniu ir.

Kultūros Fondo pirm. p. Dailid- 
ka, Kanados LB valdyba daugu
mos sąstate su pirm. A. Rinkū- 
nu, vicepirm. Stp. Kairiu; politi
nio komiteto pirm. J. R. Simana
vičium, jaunimo sekę. vad. G. 
Rinkūnaite ir sekr. L. Tamošaus
ku. Lietuvos Laisvės Komitetui 
atstovavo V. Sidzikauskas, Niu
jorko žygio komitetui — p. Gu- 
reckas, diplomat, tarnybai — ste
bėtojo teisėmis — Lietuvos pa
siuntinybės Vašingtone patarėjas 
dr. St. Bačkis, Pasaulio Liet. Jau
nimo Metų Komitetui — pirm. 
A. Zaparackas ir nariai V. Ka-

naitė, Amerikos LĮ^t. Studentų 
Sąjungai — jos pirm. P. Žygas'. 
Iš viso konferencijoje dalyvavo 
apie 30 Įgaliotų asmenų.

Posėdžiai vyko Čiurlionio an
samblio namuose beveik be per
traukos visą šeštadienį nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro ir tris 
valandas sekmadienio rytą. Po to, 
12 vai., šv. Jurgio parapijos sa
lėje ivyko vieša spaudos konfe
rencija, kurioje dalyvavo ir keli 
šimtai Klevelando lietuviškosios

RAUNA KOMUNIZMO ŠAKNIS INDONEZIJOJ

visuomenės.
Politiniai posėdžiai
Jie užėmė didžiąją šeštadienio 

dali. Kaikuriems veiksniams pa
geidaujant, jie buvo uždari, ne
įsileidžiant nė spaudos atstovų. 
Todėl tuo tarpu laikraštininkams 
tenka remtis tik spaudos konfe
rencijos eiga bei nuotaikomis šv. 
Jurgio salėje ir iš viso Klevelan
de.

Darbotvarkėje buvo svarstoma:
1. santykiai su pavergtąja tauta,
2. politiniai veiksmai, vykdomi 
už ALTos bei VLIKo ribų, 3. 
1966 m. Vasario minėjimas, 4. 
1968 m. Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas.

Santykių su tauta reikalu po 
labai ilgų diskusijų ir gana prie
šingų nuomonių derinimo paga
liau buvo priimtas gana bendro 
pobūdžio kompromisinis pasisa
kymas, VLIKo ir ALTos pasiūly
tas. Jis buvo perskaitytas spau
dos konferencijoje. Pagrindinės 
jo tezės yra šios:

1. Sovietų Rusija ne tik laiko 
(Nukelta Į 7 psl.)

Kanados lietuvių studentų suvažiavime Toronte; viršuje iš kairės: 
suvažiavimo pirm. Rimas Repšys ir JAV Lietuvių Studentų Sąjun
gos pirm. Paulius Žygastapačioje klauso pranešimų prie registra
cijos stalo: Dalia Skrinskaitė, Aldona Šapokaitė ir Gail. Skrinskas

Savaitės [vykiai

MILIJONAI DOLERIŲ STUDENTAMS
Naujasis parlamentas pradė

jo posėdžius sausio 18 d. Gen. 
gubernatorius G. Vanier paskai
tė vadinamą “sosto kalbą”, ku
rioje paskelbiami naujos vy
riausybės planai. Iš reikšmin
gesnių pažadų pažymėtinas pa
ramos universitetams planas. 
Finansinė parama bus teikiama 
universitetų Įrengimams ir kar
tu išplėstas stipendijų fondas. 
Parama un-tams numatoma pa
didinti iš $40 mil. iki $100 mil. 
metams. Imant vidurkiu kiekvie
nam studentui tektų $5. Stipen
dijų fondui, numatyta $40 mil.

“O Canada” bus siūloma pri
pažinti oficialiu Kanados himnu 
dar šioje parlamento sesijoje. 
Himno priėmimas vėl pareika
laus laiko ir ginčų, lygiai, kaip 
ir vėliavos. Pirmiausia norima 
pakeisti žodžius, nes dabar ang
liškas ir prancūziškas tekstas 
šiek tiek skiriasi.

Imigracijos ministerija pasi
ryžo sustiprinti pastangas, kad 
su imigrantais neatvyktų kri
minalistų. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas i italus, nes jų 
tarpe i Kanadą imigruoja tarp
tautinės kriminalistų organizaci
jos Mafija narių. Ministerija 
atidarys specialias Įstaigas di
džiuosiuose Kanados miestuose 
ir tain pat Italijoje sekti krimi
nalistams.

Kanada prižadėjo '$30 milijo
nų vertės maisto Jungtinių Tau
tu fondui “World Food Pro
gram”. kuris padeda badaujan
tiems kraštams. JAV tam pa
čiam fondui nrižadėio $130 mil. 
vertės maisto. Kanados žemės kalu, prašome pranešti. Tik visų 
ūkio ministeris J. Green buvo bendromis pastangomis galėsi- 
išrinktas to fondo pirmininku, me išlaikyti lietuvišką spaudą.

Streikuoja ne tik unijų darbi
ninkai, bet ir mokiniai. Kvebe
ke streikavo amatų mokyklų 
27.000 mokinių dėlto, kad jų 
mokslo metai buvo prailginti 3 
savaitėmis. Protestuodami prieš 
prailginimą jie nelankė pamo
kų. Kvebeko švietimo ministe- 
riš pažadėjo reikalą peržiūrėti.

Sveikatos apdraudos visuoti
niam planui, kuris galbūt fede
racinės vyriausybės planuoja
mas Įvesti dar šiais metais, prie
šinasi Ontario provincija. Prem
jeras J. Robarts pareiškė, kad 
Ontario provincija Įsives savo 
atskirą planą. Perdėtas provin
cializmas yra vienas didžiausių 
stabdžiu Kanados, kaip valsty
bės, susikristalizavimui.

Psichinių ligoninių trūkumas 
jaučiamas visoje Kanadoje. Li
gonių skaičius dėl nežinomų 
priežasčių didėja, turimu patal
pų neužtenka. Psichiniai ligoniai 
užima 40% visų ligoninių lovų.

Indonezijos generolai, atrodo, 
yra nusistatę išnaikinti paskuti
nes komunizmo liekanas Indone
zijoje. Slapti komunistų šaltiniai 
neseniai pagrasino, kad nežiūrint 
dabartinio nepasisekimo, komu
nistai sugrįš atgal su dar didesne 
jėga. Tas, be abejonės, paskatino 
kariškius sustiprinti.negailestingą 
komunistų medžioklę, šalia to 
rastas komunistų sąrašas, kuria
me turėjo būti likviduota 280 
augštų armijos pareigūnų. Vaka
riečių stebėtojų žiniomis, kasdien 
Indonezijoje likviduojama apie 
300 komunistų. Vakariečiai ke
liautojai prie Madeno miesto, Su
matroje, matė, kaip mahometonų 
jaunuolių grupė sustabdė keleivi
ni autobusą, išsitraukė iš jo ko
munistus ir vietoje nužudė.

BR. ZUMERIS 
Mūsų korespondentas Australijoj

Likviduoti sukilimo vadai
Vakariečiu žiniomis, likviduo- 

tas Indonezijos komunistų vadas 
Aidit. Jo dešinioji ranka Njoto, 
buvęs suvestas su Indonezijos už
sienio reikalų ministeriu Suband- 
rio. Njoto patvirtinęs, kad Su- 
bandrio yra prikišęs pirštus prie 
sukilimo. Po to Njoto buvęs su
šaudytas. Subandrio gina prezi
dentas Sukamo, todėl ligi šiol iš
vengė bausmės. Sukamo gina ir 
komunistus, bet armija jo neklau
so. Nušautas ir sukilimo karinis 
vadas pulk. Utungas. Spėjama, 
kad ligi šiol likviduota apie 150 
tūkstančių komunistų. Indonezų 
šaltiniai šią žinią neigia.

Suėmė lietuvį, nuvykusį Rusijon
Iš V. Vokietijos atėjo žinia, kad 

1965 m. rugsėjo pradžioje Sov. 
Sąjungoje buvo suimtas ten nu
vykęs apsilankyti Antanas Pet
rauskas (Anton Petrowski). Jis 
yra gimęs Klaipėdoje ir V. Vokie
tijon atvyko kaip repatrijantas 
1960 m. Gyvendamas netoli Ha
nau miesto išsirūpino vizą aplan
kyti savo broli Praną likusi Klai
pėdoje. Viza buvo duota pasima
tymui Minske. Nuvyko ten auto
mobiliu A. Petrauskas su savo

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Vienas po kito atsiliepia Soau- J. Deksnys, Hamilton $11.20 

dos Bendrovės “žiburiai” šeri- N. M. Mockevičiūtė, Tor., 
ninkai. Kaikurie prideda savo ‘ 
pastabų, pagirdami leidyklos per
tvarkymo planą ir paaukoja sa
vo šėrus tolimesniam “Tėviškės 
žiburių” leidimui. Yra šėrinin- 
ku. kurie ikišiol dar vis neatsi
liepia. Tai kliudo persitvarkymą 
ir sulėtina formalumų atlikimą. 
Maloniai kviečiame neatsiliepu
sius apsakyti i pasiųsta laišką. 
Jeigu kas negavo laiško šėrų rei-

11.20
12.40
28.60
18.60
10.00

A. Sodaitis, Toronto
J. J., Toronto_________
S. Pusvaškis, Toronto
St. Jakubauskas, Toronto
S. Vanagaitė-Petraitienė,

Toronto
A. Lukošius, Toronto ...
Šv. Jono Kr. Pašalpinė

Draugija, Toronto ... 100.00
A. Vainauskas, Hamilton 17.40

21.20
10.00

$240.60
KLK Kultūros Draugijos 

“žiburiai” valdyba

motina ir teta. Pabuvojęs Minske 
su broliu trejetą dienų, grįžo at
gal nes viza galiojo tik nuo rug
pjūčio 28 iki rugsėjo 4 d. Bras
toje ant sienos sulaikė juos polici
ja ir suėmė, o automobilį konfis
kavo. Po trijų dienų tardymo mo
terys buvo paleistos ir traukiniu 
grįžo V. Vokietijon, o A. Petraus
kas liko sovietinės milicijos ran
kose. Kadangi jis buvo Vokietijos 
pilietis, juo ėmė rūpintis Bonnos 
vyriausybė, tačiau iki šiol nieko 
negalėjo sužinoti apie jo likimą. 
Nieko negelbėjo ir Raud. Kry
žiaus pastangos. Negana to, buvo 
suimtas ir A. Petrausko brolis 
Pranas gyvenęs Klaipėdoje. Liku
sieji giminės ir pažįstami Į pasi
teiravimus iš Vokietijos nieko ne
atsako. Suimtojo motina ir žmona 
su keturiais mažais vaikais labai 
skaudžiai pergyvena tą Įyykį. Tai 
kartu ir perspėjimas visai lietuvių 
visuomenei, ypač ketinantiems 
vykti Į Lietuvą arba Sov. Sąjungą, 
nes niekas nežino, ar nepasikar
tos A. Petrausko atvejis. Be to, 
išeivijos lietuviai turėtų protes
tuoti prieš tokį sovietų ėlgesi so
vietų konsulatuose ir susilaikyti 
nuo kelionių i Lietuva, kol suim
tasis nebus išleistas laisvėn. T. A.

“Jie būtų mus likvidavę”
Antikomunistai nusistatę likvi

duoti visus komunistus Indonezi
joje. Vienam vakariečiui kores
pondentui indonezas aiškino: 
“Jeigu ne mes juos būtume likvi
davę, tai jie būtų mūsų išžudę 
šimtus tūkstančių”. Esą komunis
tai buvo surašę į 'likvidacijos sąra
šus visus antikomunistus. Vienas 
antikomunistas politikas pareiš; 
kė: “Net jeigu užtruks ir trejus 
metus, mes išrausime komunizmą 
su šaknimis iš kiekvieno miesto, 
miestelio ar organizacijos”. Vie
nas indonezas akademikas vaka
riečiui dėstė: “Mes pergyvename 
didelę krizę. Ačiū dangui, mes 
esame išgelbėti. Kur mes eisime 
iš šios krizės, aš nežinau. Tačiau 
aš žinau, kad mes turėjome pro
gą, kuri pasitaiko tik vieną kartą 
ištisos generacijos laikotarpyje”.

Antroji revoliucija
Jeigu Sukamo ligi sukilimo aiš

kino, kad jis vykdo Indonezijoje 
socialinę revoliuciją, tai dabar 
vykstanti revoliucija dar savo 
vardo neturi. Bet yra aišku, kad 
tai revoliucija, kuri turės didelės 
reikšmės ne tik Indonezijai, bet 
ir jos kaimynams, šimto milijo
nų valstybėje Įsisukęs antikomu
nistinis viesulas dar nežinia kokių 
vėjų atpus ateinančiais metais, ta
čiau aišku, kad raudonųjų žygis 
susilaukė nepramatyto smūgio In
dijos vandenyno erdvėje. Indone-
zija yra pirmoji spalvuotųjų (ne pasielgusios smu* 
baltųjų) valstybė, kurioje komu- ^^ukomumstine spau-
nizmas susilaukė tokio triuškinan- taikos ofenzyva
čio smūgio. Tai turi Įtakos ne tik k* priedanga plėsti karo 
laisvoms Azijos, bet Afrikos tau- veiksmams-
toms. Indonezijos prez. Sukamo Belgijos gydytojai yra pasiruo- 
ilgus metus varytas flirtas su rau- streikuoti, jei min. pirm. Pier- 
donaisiais susilaukė tragiško galo.; re Harmel nesutiks su jų reika- 
Suiro Subandrio kūrinys — Ja- lavimais. Jie nenori priimti me- 
kartos — Pekingo ašis. Indonezi- dicininės priežiūros pagal kraš- 
jos kariniai vadai nieko daugiau to sveikatos apdraudos planą. Fe- 
nenori girdėti apie kiniečius, ta- deracinė Gydytoju Sąjungą, ku- 
čiau, atrodo, bent šiuo momentu, riai priklauso du trečdaliai 5000 
nevengia sovietu. Indonezijos ka
riniai vadai nučiupo pakankamai 
dokumentu, rodančių, kad komu
nistu sukilimas Indonezijoje buvo 
inspiruotas iš Pekingo, tačiau so
vietinės rusų patirties jie dar ne
ragavo.

NIGERIJA TEBĖRA VALDOMA GENEROLO IRONSI KARI
NĖS VYRIAUSYBĖS. Politinės partijos prisibijo ir remia jo žy
gius. Paaiškėjo, kad tarp nužudytųjų rastas ne tik fed. finansų min. 
Okotie-Eloh, bet ir buvęs premjeras Balewa. Nigerija pasekė kitas 
Afrikos valstybes: Kongą, Virš. Voltą, Centrinę Afrikos Respubli
ką ir Dahomiją, kuriose nuo pr. metų lapkričio mėn. įvyko kariniai 
sukilimai. Jei padėtis neaprims, gen. Ironsi pagrasino Įvesti karo 
stovį. Ruošiama nauja konstitucija, o vėliau pramatomi rinkimai.

Indijos naujuoju premjeru iš
rinkta moteris Indira Gandhi, 48 
m., buv. informacijos ministerė. 
Ji yra buv. premjero Nehru duk
tė, bet negiminė Mohandas Gan
dhi, kuris iškovojo Indijai nepri
klausomybę. Tai pirmoji moteris 
istorijoje užėmė tokį atsakingą 
postą ir valdys 480 mil. gyvento
jų kraštą. Prieš jos išrinkimą pa
sisakė socialistai ir dešiniųjų gru
pės. Naujojo premjero laukia 
daug problemų; bene didžiausia 
jų — krašto maitinimas. Iki šiol 
vis dar neįstengiama pagaminti 
pakankamai maisto. Teks taip pat 
tvarkyti ir vykstančias religines 
nesantaikas tarp hindusų ir ma
hometonų. Po išrinkimo ji pareiš
kė, kad tęs ir toliau kongreso 
partijos politiką; taip pat priėmė 
prez. (Johnsono kvietimą atsilan
kyti į JAV.

Prez. Johnsonas tęsia taikos 
ofenzyvą. Vietnamo N. Metų pa
liaubų metu mūšiai buvo aprimę, 
bet daugely vietų susitarimas li
ko sulaužytas šiaurės vietnamie
čių. Pasigirdo balsų Japonijoje, 
Jugoslavijoje, Kanadoje ir net 
JA V; skatinančių tęsti taikos 
ofenzyvą. JAV vyriausybę spau
džia Europos ir komunistinės 
sostinės, kad š. Vietnamas ir to
liau nebūtų bombarduojamas. 
Gen. štabo viršininkas generolas 
Wheeler pasisakė prieš, nes tai 
esą vėliau sunkins karo veiksmus 
ir taikos derybas. Prez. Johnso
nas vėl apeliavo taikos reikalu į 
š. Vietnamą, bet ir perspėjo, kad

dikai teigė, kad planas esąs so
cialistinis ir pakenks medicinos 
lygiui Belgijoje. Pagal sveikatos 
planą, pacientai moka gydyto
jams, o vėliau dali sumos atgau
na iš valstybės iždo.

Padėtis Rodezijoje komplikuo
jasi. Kova tarp Londono ir Salis
bury aštrėja. Karalienė Elzbieta 
II pakeitė dviems nuteistiesiems 
mirties bausmę kalėjimu. Sukilė- 
lė Smitho vyriausybė to nepripa
žįsta ir teigia, kad karalienė įve
liama Į politiką. Britanijos politi
nės partijos nesutaria dėl Rodezi- 
jos. Konservatoriai nori lankstes
nės politikos ir derybų su Rode- 
zijos premjeru Smith. Kiti vis 
dar tiki ekonominių sankcijų 
efektingumu prieš >Rodeziją. Su
stabdytas chromo importas. Taip 
pat spaudžiama ir kaimyninė 
Zambija, kad nebepirktų Rodezi- 
jos gaminių. Benzino apribojimas 
padidintas 20%. Spėjama, kad 
bus nuvertintas Rodezijos svaras, 
nors premjeras Smith teigia, kad 
Rodezija, užuot kapituliavus, su
stiprės.

Italijos koalicinė vyriausybė, 
vad. Aldo Moro, negavo parla
mento pasitikėjimo ir suiro. Bal
savimas lietė socialistų partijos 
siūlytą Įvedimą vaikų darželių. 
Prieš balsavo 250 atstovų, už — 
221. Paaiškėjo, kad premjero Mo
ri kaikurie kr. demokratų parti
jos nariai balsavo prieš jį. Skili
mas ypač išryškėjo, kai iš Niujor-

veiksmams.

krašto gydytoju, paskelbė streiko 
pranešima. Gydytojai nori pakel
ti atlyginimus 25%. Vyriausybė 
teigia, kad šis reikalavimas prasi
lenkia su sveikatos apdraudos 
įstatymu ir susitarimu, pasiektu 
1964 m. streiko metu. Tada me

kairiojo kr. demokratų sparno 
vadas Jis pagreitino vyriausybės 
nuvertimą. Vaikų darželių klausi
mas suskaldė ne tik kr. demokra
tus. bet ir kitas nartijas. dalyvau
jančias koalicinėje vyriausybėje.

Nusižudė amerikietis N. Mott, 
kurį sovietai buvo suėmę Norve
gijos pasienyje 1965 m. lankri- 
čio mėn. Pasak sovietinės žinių 
agentūros, jis buvo vežamas i 
Murmansko kalėjimą atlikti 18 
mėn. bausmės už nelegalu sienos 
oerėiima ir traukinio išvietėje 
perpjovęs sau gerklę. JAV vy
riausybė paprašė savo atstovybę 
’Štirti ši ivvki. nes yra Įtarimu, 
kad sovietinė informacija gali bū
ti netiksli.
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and for payment of postage in cash.
941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada

Tel. 368 - 6813

Vieniems tėvynė, kitiems kalėjimas
Nors jau keli mėnesiai yra pra

ėję po viešų triukšmų, kuriais ko
munistai minėjo 25 metus nuo 
Lietuvos Įjungimo Sovietų Sąjun- 
gon, tačiau sovietiniai laikraščiai 
ir laikraštukai dar ir 1966 m. pra
džioje nenustoja trimituoti apie 
25 metų laimę, tekusią lietuvių 
tautai, kadangi laisvieji lietuviai 
šitokios “laimės” nepripažįsta ir 
dažnai nurodinėja įvairius paver
gimo faktus, sovietiniai laikrašti
ninkai tai vadina tėvynės šmeiži
mu. Tam įrodyti, kaip paprastai, vo.

nepriklausomoj Lietuvoj prieš 25 
metus. Kolchozininkai savo dar
bo vaisius yra priversti ati
duoti okupantams pusvelčiui, o 
patys reikale negali laisvai nusi
pirkti nė kvietinių miltų, kurių 
krautuvėse dažnai stinga. Tokio 
žemės ūkio stovio turbūt Lietuva 
nepažinojo nė carų laikais, jau ne
kalbant apie nepriklausomybės 
laikotarpį, kada Lietuva mažai 
traktorių teturėjo, bet būtų galė
jusi išmaitinti dvigubai ir trigu
bai daugiau gyventojų, negu bu-

jie mini išaugusios pramonės ir 
švietimo faktus Lietuvoj.

Laisvųjų lietuvių pažiūros ski
riasi nuo Lietuvos kvislingų ne 
tiek dėl faktų' kiek dėl jų vertini
mo. Kai Lietuvos aneksiją kvis- 
lingai laiko lietuvių laisve ir lai
me, mes ją vadiname pavergimu, 
nes lietuvių tautos gyvenimas da
bar yra visokeriopai jėga pajung
tas sovietinės Rusijos interesams. 
Lietuvių komunistams Sovietų Są
junga — jų plačioji tėvynė, o 
mums ir lietuvių didžiumai ji — 
mažųjų tautų kalėjimas, pastaty
tas dar carų grobikų.

Nejudomos nuosavybės atėmi- 
. mą iš Lietuvos gyventojų kvislin- 
gai skelbia žmonių lygybe ir lais
vės užtikrinimu, o mes tai laikom 
piliečių apiplėšimu ir jų atidavi
mu i privilegijuotos komunistų 
partijos valstybinę sauvalę. Soviet 
tiniai žurnalistai ir kvislingai ne
siliauja skaičiavę, kiek Lietuvoje 
yra pristatyta sunkiosios pramo
nės fabrikų, kurių išdirbiniai iš
vežami i tolimus kraštus. Žiūrė
dami Į tų fabrikų spausdinamas 
nuotraukas, mės visdėlto negali
me džiaugtis. Viena, tie fabrikai 
yra aplaistyti lietuvių kruvinu 
prakaitu, nes paištatyti iš nepri
moku už darbą kolchozininkams 
ir darbininkams; antra, pelnas už 
eksportuojamus fabriku gaminius:

Lietuvos kvislingai nekartą 
mums nurodinėjo ir nurodinėja, 
kad dabar mūsų tėvynėj esąs la
bai išplėstas švietimas, nes apie, 
pusę milijono jaunų lietuvių sėdi 
mokyklų suoluose ir kasmet val
džia pastatant! naujų mokyklų. 
Kad ir laikydami ši faktą pozity
viu, visdėlto juo nesistebime: ži
nome, kad ir nepriklausomo lai
kotarpio metais Lietuvoj kasmet 
daugėjo naujų mokyklų ir jose 
kasmet didėjo mokinių skaičius. 
Sakysim, per penkeris pastaruo
sius laisvės metu (nuo 1935 iki 
1940) švietimo Įstaigų skaičius bu
vo padidėjęs 133 mokyklom, o 
mokinių skaičius visose mokyklo
se paaugo daugiau kaip 56.000. 
Ar be okupantų vykdytų lietuvių 
naikinimų moksleivių skaičius ne
būtų buvęs didesnis,* negu dabar 
turimas?

Nepriklausomoj Lietuvoj ir 
mokslo lygis buvo palaipsniui ke
liamas. Įvedus privalomą mokslą,. 
1924 m. pradžios mokyklos ir 
gimnazijos mokslas buvo išeina
mas per 12 metų, o nuo 1936 m. 
toms pačioms rftokykloms baigti 
reikėjo jau 13 metų. Su tuo lygin
dami sovietines pradžios ir viduri
nes mokyklas, randame, kad jose 
mokslas stovi žemiau, negu prieš 
25 metus: dabar Lietuvoj jis išei- 

; namas per 11 metų. Ir toks ru-
tamkei Sovietų Rusijai;, trečia, - kafi lr'Lif.tuvo, jis dar 
■kiekvienas statomas stambus fab- įūt vi’ri&riais metais ūmesnis 
rikas yra patogus pretekstas oku- kaiolusiiJi zemesms’ 
pantams atsigabenti i Lietuvą oks’ Kaip KUS1JOJ'
daugiau rusų, kai tuo tarpu lietu- į Bet liūdniausia tai, kad per 
vių darbininkai ir inžinieriai ver- į gausias Lietuvos mokyklas kvis- 
čiami keltis i tolimąją Rusiją ir lingai padeda okupantams lietu- 
Kazachstaną. Taigi, kuriama vių jaunimą rusinti, šito mes nie- 
stambioji pramonė tarnauja Lie- kad neužmiršime, kaip ir jaunimo 
tuvos kolonizavimui ir rusinimui, sąžinių prievartavimo, kuris vyks-

Kvislingai daug kartu spaudoj:
ir savo kalhnsp skairiavn kiAk į111110 organizacijose, u paKreipę ir savo Kaioose SKaiciavo, kick Tvilcfsni i religine snti matome “S IMdn4PvlS/io“
n?, niurna uL! Pantas Lietuvoj niekada nebuvo

tracijas, rodžiusias piliečių ne
drausmingumą, atsakyta kietai. 
Propagandai, patariančiai neka
riauti, buvo atsakyta vyriausybės 
organizuota propaganda karui 
vesti.

Amerikiečius mažai paveikė So
vietų ir jų jtakoje esančių kraštų

name. žymiai didesnio Įspūdžio 
amerikiečiams padarė Vietkongo 
nepaprastos pastangos baigti ka
rui ir pradėti taikos deryboms. 
•JAV turėjo imtis priemonių nu
stelbti taikos sambrūzdžiui. Jis 
pasiuntė eilę asmenų Į svarbiau
sias pasaulio sostines. Kai jie aiš
kino prez. L. B. Johnsono sąlygas 
taikai Įgyvendinti, nauji kariniai 
daliniai buvo išlaipinti Pietų Viet
name.

JAV prezidentas sausio 12 d. 
pranešime kongresui JAV taikos 
pastangas aptarė šiais žodžiais: 
“1965 m. įvyko 300 asmeninių po
kalbių su draugiškais ir priešų 
kraštais dėl taikos Pietų Vietna
me. Nuo praėjusių Kalėdų vy
riausybė sumaniai ir patvariai sie
kė pašalinti kliūtis taikos pasitari
mams. Per 20 dienų nenumetė 
nei vienos bombos Šiaurės Viet
name. Patyrę atstovai aplankė 40 
kraštų. Mes kalbėjome su dau
giau kaip šimtu valstybių vyriau
sybių atstovais ir prašėme Jungti
niu Tautu narius talkinti taikai”.c

Kodėl nepavyko?
JAV prezidento 14 sąlygų tai-

v

Šimtas tūkstančiu dolerių šalpai
KUN. L. JANKUS, 

BALFo reikalų vedėjas

lūs, bet siųsti vis daugiau karių. 
Vietnamo kariuomenė, siekianti 
pusę milijono vyrų, Įjungta į ka
ro vyksmą.

Atviras JAV Įsikišimas
Praėjusiais metais Įvyko lūžis, 

JAV -karių skaičius P. Vietname 
pašoko nuo 23.000 ligi 190.000. 
Karo lėktuvai padarė 12.000 puo
limų š. Vietname ir apie 60.000 
skridimų P. Vietname. Apytikrė
mis žiniomis, apie 160 lėktuvų bu
vo pašauta S. Vietname ir 80 P. 
Vietname. Karo lauke krito 1365 
amerikiečiai, o sužeistųjų skaičius 
prašoko 6.000 karių. P. Vietnamo 
karių aukos žymiai didesnės. Viet
kongo nuostoliai nepaprastai di
deli, nors juos amerikiečių prane
šimai, nesuprantamais sumeti
mais, ypatingai perdeda. Vienin
telis akstinas ; 
skelbti perdėtus priešo aukų duo
menis — nuraminti savo gyvento
jus: žiūrėkite kiek mes nuostolių 
priešui padarėme! šios žinios ne
atsiekia tikslo, nes P. Vietname

ApiT?5^

kos deryboms pradėti padaryta 
nuolaidų. Net Pietų Vietnamo 
Tautinio Laisvinimo Frontas, ka
riaująs prieš P. Vienamo valdžią 
ir amerikiečius, taikos pasitari
muose pripažintas derybų daly
viu.

Deja, taikos ofenzyva iki šiol 
buvo nesėkminga. Kinija parodė 
didžiausią pasipriešinimą taikos 
deryboms pradėti, š. Vietnamas 
buvo linkęs pradėti taikos pasita
rimus, tačiau juos sukliudė ne tik 
Kinijos laikysena, bet ir JAV ori
niai puolimai bei nenuoširdi jų 
laikysena su kaikuriais taikos pa
sitarimų tarpininkais. Italijos už
sienių reikalų ministeris Aminto- 
re Fanfani, apsukrus ir apdairus 
vyras, ryšium su tarpininkavimu 
taikos deryboms pradėti, turėjo 
atsisveikinti su savo pareigomis.

Nežiūrint JAV prezidento pa
stangų taikos deryboms pradėti, 
visdėlto jis pakeltu balsu kalbėjo 
apie karą, kurį lydi daugelis ne
žinomųjų. Ar JAV bandys išplės
ti karą? Ar Kinija atvirai įsijungs 
į karą? Ar soyieati išryškins savo 
siekimus Pietryčių Azijoje? ■

Kiekvienos valstybės ryškesnis I 
stygos pertempimas, nors taikai Į 
paliktos atviros durys, net nene- Į 
rint, gali sukelti didesnės apim- Į 
ties karą. Didelė atsakomybė šiais Į 
kongreso rinkimų metais slegia į 
JAV, kurios tebesvyruoja tarp j 
taikos ir karo. ?

Ryšium su naujų metų pradžia 
BALFO reikalų vedėjas kun.

amerikiečiams Jankus paskelbė pranešimą, iš 
kurio matyti, kad šalpos darbas 
eina gana plačiu mastu — šel
pia tautiečius ne šimtais, o tūks
tančiais dolerių.

1965 m. BALFo centras turėjo
zanų sąjūdis — Vietkongas. Net 
prie miestų užpuolami kariniai 
amerikiečių telkiniai. Padidintas 
JAV karių skaičius neatsiekė ryš
kių laimėjimų krašte, tačiau suke
lia pavojų karui išplėsti.

Šiais metais, nežiūrint abejoti
nos vertės pastangų karui už
baigti, įtampa gali padidėti. Jei 
praėjusiais metais JAV mokesčių 
mokėtojai už kiekvieną karo die
ną mokėjo po 16 mil. dol., š. m. 
biudžete jau numatyta 131 mil. 
karo dienai, nes 5,8 bil. dol. nu
matyta Vietname karui tęsti. Bet 
ar padvigubinimas atneš laimėji
mų, kurie buvo skelbti 1963 m.?

Taikos pastangos
Karas reikalauja aukų. Nūdie

nės karo išlaidos dar nepalietė 
krašto ūkio, tačiau jis dalimi pa
talkindavo išjudinti infliacijai, 
nes šiais metais laukiama jos Įsi
siūbavimo. JAV prez. L. B. John- 
sonas užsimojo Įvairių sričių atsi
likimui pašalinti ir ugdyti “Great 
Society” — didžiąją visuomenę. 
Krašto kultūrai ir gerovei plėsti 
reikalinga taika. Karas Vietname 
tapo kliūtimi krašto pažangai

nų Piąuna laukų derlių. Deja, jie sunaįkįnęS kunigu ir uždaręs spartinti. Ir didžiausiomis pastan- 
tai atlieka ne Lietuvos žmonių ge- tiek bažvnyčiu kaips dabartiniai Samls negalima tuo pat metu sta- 
rovei. Pirmiausia Lietuvoj kol- kvislingai y git0 juodo nusikalti- tyti ir griauti, krašto gerove rū- 

™ »n«,. mo ne^d jįkie fabrikai ir; pintis ir kariauti. Nežiūrint pre-
neuzars ne dešimtys tūkstančių 
traktorių.

Nepaisant, kiek laiko tektų Lie
tuvai kęsti svetimą jungą, laisvie- 
ii lietuviai nenustos protestavę ir 
šaukę: Laisvės Lietuvos gyvento
jų sąžinėms! Laisvės lietuvių tau
tos kultūrai! Laisvės mūsų tėvy-

chozininkai yra labiausiai išnau
dojami — apiplėšiami darbinin
kai. Jie beveik prilygsta senovės 
baudžiauninkams: už gaunamą 
darbadienių atlyginimą jie beveik 
negali pragyventi ir neturi laisvės 
palikti nepelningą darbą. Antra 
vertus, kolchozų sistema vargina 
žmones jau beveik dvidešimt me
tų, o žemės ūkio našumas vis ne
pasiekia tokio lygio, koks buvo nei Lietuvai! J. Ž-kas

; zidento pažadų ir raminimų, jo 
geras vardas buvo pažeistas, pasi
tikėjimas krito. Krašte kilo nepa
sitenkinimas. I studentu demons-
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GENEI SKRIPKŲTEI mirus,
motinai p. SKRIPKIENEI, seserims, broliui ir jų šeimoms 

gilią užuojautą reiškia —
Zenonas Bolskis

PETRUI LIUTKUI mirus Lietuvoje,
jo brolį dr. KLEMĄ LIUTKŲ skausmo valandoje

nuoširdžiai užjaučiame —
A. S. A. Pundžiai
VI. Germanavičius

***** 7« ‘

Brangiai mamytei APOLONIJAI ŠIMONIENEI mirus Lietuvoje, 
liūdesio valandoje dukterį KLEMENTINĄ RUSINAVIČIENĘ 

ir jos šeimą giliai užjaučiu —
Normantas

lui suaukoti $9,630 ir dar iš 
BALFo iždo pridėta $1,250, iš vi
so $10,880;

Asmeniniai prašymai
BALFo centras gavo ir paten

kino 321 prašymą siuntiniams į 
Lietuvą ir Sibirą. Tiems naujų 
medžiagų siuntiniams buvo išleis
ta $22,015 grynais pinigais:

Iš Lenkijos buvo gauta 1,500 
prašymų, patenkinta 716, nes 
daugelis prašymų atrodė lenkų 
lietuviškai-rašyti, arba aiškiai ap
gaulingi, perdažnai rašomi. Dau
gelį prašymų iš Lenkijos BAL
Fas gauna per tarpininkus, bet 
didžioji dalis pasiekia betarpiš
kai. Lenkai taip pat neglosto tų, 
kurie gauna siuntinius iš užsienio, 
bet mūsų šelpiamieji yra tiek ne
turtingi/tiek nuglostyti, kad jo
kių bausmių nebebijo. Beveik tas 
pats, pasakytina ir apie BALFo 
šelpiamuosius sovietinėje vergi
joje.

Per 1965 m. BALFas išsiuntė 
1,199 individualias siuntas, kurių 
vertė siekia $55.000. Be drabu
žių buvo dar 67 vaistų siuntiniai 
ir 93 su knygomis.

Čekiai pasaulio bankuose
BALFas teikė paramą ir gry

nais pinigais, siųsdamas juos če
kiais, kuriuos pasaulio bankai 
mielai išmokėdavo šelpiamie
siems. BALFo čekiai ėjo į dauge
li pasaulio kraštu. Grynais pini
gais šalpai buvo išleista $86,182. 
Čia Įeina sumos, pasiųstos mo-

Mielai mamytei mirus Lietuvoje, 

liūdesio prislėgtus KLEMENTINĄ RUSINAVIČIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —

Paulaičių šeima
Juozas Švabaitis

buvo suaukota grynai šalpai, 
BALFo centro valdybos nuožiū
rai, $28,206 buvo prisiųsta su pa
geidavimu juos perduoti Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoj, $9,630 
buvo aukotojų skirta saleziečių 
gimnazijai. Mažesnės sumos taip 
pat buvo aukojamos senukams, 
džiova sergantiems ar paskiriems 
karo invalidams, moksleiviams, 
veteranams. Trečioji BALFo 
centro pajamų kategorija buvo 
nario mokesčiai $1,198, nuošim
čiai, pajamos už parduotas atlai
kas ir pan.

šalia pinigų BALFo centro 
Įstaigon buvo sugabenta ar paštu 
atsiųsta Įvairių gėrybių: atrinktų 
drabužių, knygų, patefono plokš
telių, žaislų, vaistų, Įvairių apa
ratų, Įrankių, indų ir viena dar 
gera gitara. BALFo centras viską 
su dėkingumu priėmė ir visad ra
do kur ir kaip tas gėrybes sunau
doti.

1965 m. buvo išleista $102,292, 
t.y. $-1,621 daugiau nei gauta. 
Skirtumą teko padengti iš 1964 
metų likučio.

BALFas aukotojų skirtas su
mas persiuntė nurodytais adre
sais. Vasario 16 gimnazijai buvo kykloms, prieglaudoms, apmokė- 
suaukota $28,206, o BALFas nu- jimui už siuntas ir pan. Vokieti- 
siuntė $36,806; taigi, pridėjo “sa- jos tremtiniams, be 49 siuntinių, 
vo” $8,600. Tie pinigai buvo skir- nusiųsta $5,628, Kolumbijos lie
ti išimtinai mokinių maistui, iš- tuviams $1.060. JAV $1,212, i ki- 
laikymui, ne statyboms. Salezie- tus kraštus — mažiau.
čių gimnazijai nusiųsta tam tiks- (Nukelta Į 7 psl.)

Kelionė laivu i Bahamų salas
STASYS DALIUSKai jau užsikreti keliavimo Ii- Beach didieji viešbučiai. Ilgai

ga, tai per atostogas, užuot gulė-1 paskirtą vienutę. Mes iš paskos ir-’ t^un-^a kol atsiduriame atviroje 
ioc ™ "n-! gi atsiduriam laive. Viduje vietos, i ° Miami pastatų bokštai,

"t atrodo, kaip dvare. Per kilimais nenorėdami pasilikti, dar ilgai 
■nuklotus laiptus nusileidžiame i kyšo is vandens pamindami, kad 
denį, kur yra mūsų vienutė-ma- len Pasilieka žeme. Pagaliau, su 
žytė, bet turi dvi lovas, prausyklą besiartinančia vakaro tamsa, pra- 
ir drabužiams spintą. Vienutė ge- pyksta ir jų siluetai. Esame juro- 
rai vedinama ir automatiškai vė
sinama, tad gerai gali atsigauti 
tokiame karštyje. Palikę daiktus 
neriame ant viršutinio denio daly-1 

vauti svarbiausiam momente — t ... ..............
atsiskvrime nuo krantinės Ke- bangas atviroJe JuroJe: siūbuoja atsisKyrime nuo Krantines, rve nioVam u

tleivių — minios. Visi paknopstom

jęs paplūdimyje, planuoji vis nu
kakti Į naujas vietas. Pasikaitinęs 
kelias dienas Floridos saulėje, 
panūdau pamatyti Bahamų salas, 
ypač, kad Miami mieste tos kelio
nės labai reklamuojamos. Pamąs
tyta — padaryta, ši kartą nu
spręsta kelionę atlikti laivu, nes 
iš Miami laivų, plaukiančių i Nas
sau, Bahamų sostinę, yra bent ke
letas: “Bahama Star”, “SS Flori
da” ir “Yarmouth”. Taip pat gali 
nasirinkti dviem, trim ar ketu
riom dienom kelionę. Gauname (. 
bilietus i laivą “Yarmouth” ketu- jame įr mes prįe tos maišaties,

je apsupti begalinio vandens.
Vakaro programa laive
Laivas karts nuo karto sudreba 

pradėdamas skrosti bekylančias

bet taip palengva, kad niekam Ii

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

KAZIMIERĄ INDREIKIENĘ bei jų artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

J. L. Genių šeima ir A. Kairys

JAUNIMO VEIKĖJU PASITARIMAS
Sekmadienį, sausio 16 d., 12.30, — Jaunimo Metų piniginis va- 

v. p.p. Toronto studentų būstinė-1 jus bus pradėtas -kovo 6 d. visa- 
je ivyko KLB jaunimo sekcijos ir' me pasaulyje. Vajaus tikslas yra 
apylinkių atstovų posėdis. Atsto-'■ surinkti pinigų liet, jaunimui, 
vavo: Vida Čegytė — Londonui, kad galėtų atvykti i kongresą iš 
R. Jocius — Rodney, R. Navike- tolimų kraštų.
nas — Montrealiui, R. Paulionis — PLJM ženkliukai bus pla-
— St. Catharines ir A. Viskontas tinami Kanadoj ir visame pasau-
— Wellandui. Posėdy buvo dis-IIyje.
kutuotos Įvairios apylinkių prob-i — prieš kongresą stovykla 
lemos, pasaulio lietuvių jaunimo Įvyks Dainavoj. Kviečiamas jau- 
kongreso ir jaunimo metų uždą- nimas virš 18 m. Pageidaujama, 
viniai. Svarbesni posėdžio punk- kad Kanados jaunimas dalyvautų 
tai buvo:
1. Apylinkių atstovų pranešimai' 
apie jų buvusią ir būsimą veiklą.
2. PLJ K reikalai:

— plakatas, kuri nupiešė dail.
T. Valius. Šis plakatas bus siun
čiamas visam pasaulyje. Plakato 
spausdinimą atliko KLB jaunimo 
sekcija.

— peticijos reikalai: parašai 
bus renkami pradedant vasario 
16 d. Peticijos iš visų kraštų bus 
surinktos ir Įteiktos Jungtinėm 
Tautom jaunimo kongreso metu.

— PLJM ženkliukai bus pla-

kiek gali.
3. Jaunimo sekcijos informacinis 
laikraštėlis “Dūmai” leidžiamas 
kas du mėnesiai, skirtas jauni
mui virš 15 m. amžiaus.

A. Viskontas, koresp.

Kūdikių mirtingumas Kanado
je yra labai sumažėjęs. Iš 1000 
naujagimių, vienerių metų nesu
laukę miršta 26. Tuo tarpu Ka
nados indėnų tarpe iš 1000 mirš
ta 70 ir eskimų 193 naujagimiai.

dina prie paskirtų stalų. Mūsų neturi. Po vakarienės gera proga 
stalas skirtas keturiems asme-' pereiti visus laivo užkampius. Vi
nims viduryje valgomojo per ke- j sas laivas yra pirmos klasės, ir 
lėtą stalų nuo kapitono stalo. Ten 
randame* senyvą porą — tai bus1 
visą kelionės metą stalo bendri
ninkai. Trumpas prisistatymas, 
rankų paspaudimas ir jau pažįsta
mi. Vakarienei visi susirinko pa
sipuošę — vyrai su švarkais ir 
kaklaraiščiais, o moterys išsidabi
nusios, išsipuošusios žydi kaip ro
žės. Labai jau šventiška ir pakili 
nuotaika jaučiama aplinkui.

Valgių pasirinkimas — karališ
kas; prieš valgi apetitui sužadinti 
šalti patiekalai, paskiau jau šilti.

keleiviai gali laisvai vaikščioti po 
visus skyrius nevaržomai. Kiek
viename laivo denyje yra po pato
gų salioną, apstatytą minkštais 
baldais poilsiui ar šiaip pasėdė
jimui. Beveik visos vietos užim
tos vyresnio amžiaus keleivių, ku
rių tarpe matosi ir visai senų su 
lazdomis pasiramsčiuojančių.

Netoli baro yra šokių salė, kur 
juodukų orkestras muša būgnus 
ir linksmina publiką. Daug šokan
čių sukasi ant grindų. Vėlai vaka
re prasideda programa. Daugiau
sia mane sudomina negrai šokėjai▼ ▼ • • jf _ 7 • • v j OACl lllClllV OMVlkzIl JULUO al OxzIYVr J ui

AVRviu-----iiiuuuo. vibi panaivpoLviu nACulralia ’ vici nnr\ 4 BOriSl piFS gy limbo ŠOklU, kuri pirmą karta
r-jja iš vieno galo į kitą. Priside- ,s‘"Wk. taip puikiai pa- pamačiau

V r- • • > • >. .dame “• mcs P™ tos maišaties, ruostaH. kaž?as saloje yra labai populiarus. Sokė'-
nu dienų kelionei, ir laivas sekan- 3|,„kiodami Fsu visa srove, ncs Nepalyginsi su tuo jas įekįamas mJ^os per.

J---- .... Į nieko nebesimato, tik laivo palie- kansku laivu, kuriuo atplaukėm npr ]iPmpni bot npsipk-
karnas baltų purslų takas. Eina- Kanadon. Ten valgis buvo alma- 
mA 7Pmvn inV rAikia visnc kam- fnntoc Valyvinm-c if aamas nugara ar gai a gnnaų,

čią dieną jau išplaukia. vistiek pradžioje nežinai kur eini.
Išplaukimo dieną prisistatome Paskutinieji keleiviai, matome,

• , • « « « v • __ — 1 J t • 1 • - _ A 1

vėjas gerokai pučia ir jau vistiek pavyzdingo. Nepalyginsi su tuoj

i uostą visa valanda anksčiau ir 
kantriai su kitais keleiviais lau
kiame kada pradės leisti į vidų. 
Laivas stovi nrie krantinės, ku
riame jūrininkai baigia paskuti
nius nasiruošimo darbus. Laivas 
nuo kranto, atrodo, toks didelis ir 
isnfldingas. Kiekvienam keleiviui 
leidžiama nemokamai pasiimti 
daiktu iki 200 svarų, tai aplinkui 
lagaminų ir krepšių krūvos lau
kiančiu pakrovimo. Pagaliau tar- 
nantniai pradeda sąrašais ir po
pieriais ansiginklavę keleivius 
skirstvti. išduoda bagažui kvitus, 
vienučiu raktus bei paskirsto val
gomajame prie stalų 
Vos gavus visus tuos d 
r»nkas. ateina laivo nešikas, kuris 
čiupęs lagaminus skubiai neša į

s

vistiek pradžioje nežinai kur eini.
- V -12 — : — 1 _ * ■* _ i   _ j _ . _

ateina per tilteli, kuris netrukus 
bus nuimtas. Laivas galingai su
kaukia, nuo visų denių ir pro vie
nučių langus pasipila konfeti 
juostos; orkestras groja maršą, 
pakyla mosuojančios minios ran
gos .. Kelionė prasideda. Nauja. 
Nežinoma.

Pamažu slenkame nuo kranti
nės stumiami vilkikų. Iš susijau
dinimo nežinai prie kurio laivo 
krašto bėgti, kad plačiau akimis 
anrėptum slenkančius Miami vaiz
dus. Atitolus nuo krantinės, ma
šinos suūžia, ir laivas pats savo 
jėgomis nradeda pūškuoti atviron 
iūron. Kairėje pusėje pasilieka 

nte pririštas nrie bokšto dide
lis cepelinas, toliau gražūs vasar-

i saloje yra labai populiarus, šokė
jas sekdamas muzikos taktą, per-

me žemyn, juk reikia visus kam- tuotas kalorijomis: nors ir neblo- 
pus aplandžioti, viską pamatyti, gai maitino, bet išalkusiems vis- ;

Pirmiausia, atrodo, pasidaro tiek neužtekdavo, čia kas kita — ‘
pralenda pro kartelę, pakeltą nuo 
grindų vos šešis colius. Reikia 
didelės akrobatikos tokiam nume-tirščiausia prie baro, nes visi ten jauti savo vertę ir gera pakopa 

užkliūva. Kol laivas stovėjo uoste, esi pakilęs nuo tų dienų, žinoma, r ui atilKtl- Jau geroka po qu 
baras buvo uždarytas, bet dabar ir senstelėjęs geru desėtku metų, 
— atdaras. Tad ir mes. pasekda- bet kas čia jų paisys tokiu atveju, 
mi kitus, išmėtėme po taurelę ke- Viskas dabar šviesiom spalvom 
Uorės sėkmingumui užtikrinti, atrodo besėdint prie tokio pui- 
Gorimai nigūs. nes nevaržo jokie kaus stalo pabaigai siurbčiojant 

kavą. Su savo vertės pajautimu 
keliesi nuo stalo mandagiai lenk
damas galva moterims ir malonio- 
m nuotaikoje išeini pamatyti kitų 
*io vakaro Įdomybių.

skribai ar muitai, tad kelneriai 
dirba išsijuosę aptarnaudami iš
troškusius.

Apšilus nrie baro. atsiveria du
rys. vedančios i valgomąjį. Būriu 
natraukiame tenai. Baltai pa
dengti stalai didelėje patalpoje. 
c*inku pasakyti, kiek ten telpa — 
du o gal trys šimtai žmonių. Vik-

Gyvenimas laive
“Yarmouth” laivas yra trijų de

niu ir turi maudymosi baseiną, ko
I namiai ir kylantys i dangų Miami i rūs jauni negrai patarnauja ir so- kiti laivai tarp Miami ir Nassau

nakčio, dar pasinaudoję bufeto 
šaltais užkandžiais , grįžtame i sa
vo vienutę, bet dėl Įspūdžių gau
sumo neįmanoma miegoti. Kartas 
nuo karto einu ant viršutinio de
nio pasižiūrėti. Tamsa viešpatauja 
jūroje ir tik iš laivo dūmtraukio 
pasirodo žioruojančios kibirkš- 
tvs. Ir daugiau keleiviu seka nak
ties tamsą bei žvaigždėta dan<m. 
Tik maryčiu nrisnūstu, bet švin
tant klausausi — laivas iau stovi. 
Skubiai apsirengęs išbėgu ant de
nio ir ryto aušroje matau Baha
mų salyno New Providence salą.

< Bus daugiau)



Tu gyvenai mums šviesdama gėriu
Kažkur saldi sapnų ranka kam viltį neša,
Kažkam užsidegė graži ir didelė diena, 
O tau širdin kaip kraujas skausmo žvaigždės laša 
Ir negana, ir negana, ir negana...

BERN. BRAZDŽIONIS
! apsistojo Hamiltone. Būdama jau
na, ji greitai ir gerai išmoko 
anglų kalbą, baigė skaitytuvų 
kursus ir eilę paskutiniųjų metų 

įdirbo Stelco raštinėje. Kiek vė- 
i liau iš Anglijos atvyko jos sesuo 
Liucija, kuri irgi dirba Stelco 

! raštinėje. Kaip ir daugelis mūsų, 
po metų kitų abi sesutės nusipir- 

; ko namą 133 Bold St. ir gyveno 
(kartu su savo gerąja mamyte.

Susidariusios naujame krašte > 
tvirtą ekonominį pagrindą, Liu
cija ir Genė įsijungė į lietuvišką j 

j veiklą visu nuoširdumu, parei- 
[ gingumu ir žemaitiška kantrybe. 
[Genė per keletą pirmųjų metų 
[liet, veikime padėjo sesutei Liu- 
I cijai ir pati savarankiškai į vado
vaujančią organizacijų veiklą nė- 
■ jo, o tik rėmė ir padėjo kitiems, 
i Visa savo asmenybės jėga velionė 
[pasireiškė 1960 m., kai ji buvo 
[išrinkta B-nės v-bos pirmininke.
Pasibaigus kadencijai, apie jos 
puikų vadovavimą Bendruomenei 
“Tėviškės Žiburių” 1961 m. bal. 
20 d. laidoje skaitėme:

“Praėjus metams ir valdyboms bei 
jų pirm, pasikeitus, esame nustebinti 
G. Skripkutės taktu, mokėjimu atsto
vauti, pareigingumu ir darbštumu. 
Drąsiai galime tvirtinti, jog jos suge
bėjimas vadovauti apylinkei pralenkė 
net vyrus.”

“... kai G. Skripkutė perėmė parei
gas, mūsų kolonija buvo įsisiūbavusi 
k"aip niekad anksčiau. Jos šaltas žemai
tiškas būdas, gilus religingumas ir 
tvirta meilė savajai tautai padarė ma
žą “stebuklą”. Nesmerkdama nė vie
no tautiečio, ji metų eigoje atsiekė 
tai, ką praktiškai patvirtino ir argu
mentavo praėjęs Vasario 16 minėji
mas, sutraukęs net 800 dalyvių, ko 
iki šiol Hamiltone nėra buvę.”

“G. Skripkutės veikime pastebime 
visai naują krypti, — sąmoningą pa
vienio tautiečio apsisprendimo ugdy

pasirašo savitarpio draugiškumo sutartį —m. suasio 15 d. Estų NamuoseToronto baltiečiai š.
bendrai dirbti savo kraštų išlaisvinimui. Iš kairės: estų atstovas — karo veteranų sąjungos sekr. A. 
Tooming, lietuvių ir latvių skautai, lietuvių šaulių atstovai — J. Preikšaitis ir St. Jokūbaitis
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Povandeninės uolos pavojingos
A. LINGAILA

A. a. Genovaitė Skripkutė
Iškeliaujantys senieji metai 

gruodžio 30 d. amžiams su savimi 
pasiėmė iš Hamiltono lietuvių 
bendruomenės a.a. Genę Skrip- 
kutę, reto lietuviško gerumo ir 
nuoširdumo tautietę. Paliko ji 
savo artimuosius — sesutes Sofi
ją Rakštienę, Antaniną Asmena- 
vičienę, Aleksandrą Šteponavi-
čienę ir Liuciją Hamiltone; Jus- Jos darbe- i°s redaguotuose pra
tiną Indrišiūnienę Lietuvoje, bro- nešimuose spaudoje nepastebime spau- 
Ii Vladą Sudbury ir savąja ma- dimo, moralų ar perdėtų visuomenei 
mytę Sofiją, kuri Ši sunku Ap- prašymų. Tuo ji parodė, kad kiekvie- 
vaizdos bandymą pakėlė su‘tikru nas lietuvis yra įpareigotas ir pilnai 
žemaitišku religiniu gilumu. Pa- sugeba būti sąmoningu tautiečiu.” 
liko ji ir šimtus, o gal ir tūkstan
čius, ją pažinusių ir didžiai ger
busiu tautiečiu Hamiltone ir ki
tur.

A.a. Genė Skripkutė gimė, au
go ir mokėsi Lietuvoje, žaliaja
me Žemaitijos krašte. Kilusi iš 
Pabalių k., Žagarės valse, tvirtos, 
religingos ir apsišvietusios ūki
ninkų šeimos. Velionė savo sielo
je išugdė du didžiuosius gėrio 
pradus — gilų religingumą ir 
nuoširdžią meilę savo tėvų že
mei ir jos žmonėms, šį Genutės 
asmenybės poreiškį mes, hamilto- 
niečiai, ryškiai matėme joje, kai 
1960 m. ji buvo Bendruomenės 
pirmininke. Iš Lietuvos a.a. Genė 
su mamyte ir artimaisiais išvy
ko 1944 m. pirmiausia į Vokieti
ją, o vėliau į Angliją. Į Kanadą 
atvyko 1951 m. ir iš pat pradžių

Mamytės Sofijos ir giminių 
paskutinis atsisveikinimas su Ge
nute buvo nepaprastas! Jų budė
jimas prie velionės karsto koply
čioje buvo ištisinis per visas 5 
dienas. Daugybė gėlių, kuriose 
skendo karstas, sakyčiau, simbo
lizavo Genutės amžiną gėrį ir lai
mę anapus! Sausio 5’ laidotuvių 
dieną, žmonių spūstis bažnyčioje 
— kaip per Velykas, o jos pasku
tinė žemiška kelionė į lietuvių 
Šv. Jono kapines Port Credit su
darė kilometrinę automobilių vo
rą! Visa tai mums primena, kaip 
nepaprastai a.a. Genę mylėjo ha- 
miltoniečiai ir su kokiu liūdesiu 
skyrėsi su velione jos artimieji!

Ilsėkis ramybėje, geroji Genu
te, ir paruošk mums visiems pri
ėmimą pas Augščiausiaii!

Sk. St.

Dešimtis milijonų - lietuvių rankose
LIETUVIŲ TABAKO AUGINTOJŲ KANADOJE GAMYBA IR 

TRUPUTIS ARITMETIKOS
Pagal Ontario tabako augintojų 

organizacijos sąrašą, lietuvių ta
bako augintojų yra 138. Partne
rių, kurie daugiausia gyvena 
miestuose, yra 12. Viso savininkų 
— 150, kurie turi 175 tabako 
ūkius su teise auginti 6.475 ak
rus, arba sutrumpintai MBR — 
Marketing Board Rights.

Lietuvius tabako augintojus 
tenka padalinti į tris apylinkes: 
Delhi, Rodney ir Port Hope-Al- 
liston.

Delhi apylinkė, apimanti plotą 
prie Erie ežero nuo Pt. Dover iki 
Pt. Burwell, įskaitant Simcoe, 
Woodstock, Tiillsonburg ir St. 
Thomas yra pati didžiausia — 90 
lietuvių augintojų, turinčių 120 
ūkių su 4.425 MBR.

Rodney apylinkę, įskaitant Mt. 
Brydges, Wardsville, Bothwell, 
West Lorne ir Dorchester, sudaro 
40 augintoju, turinčiu 47 ūkius su 
1800 MBR. *

Trečiai apylinkei išsimėčiusiai 
nuo Alliston iki Port Hope liktų 
8 augintojai su 275 MBR.

1964 m. buvo auginta 45% tu
rimos teisės auginti tabaką ir bu
vo pagaminta 1900 svarų iš vieno 
akro. Svaro kaina buvo 56 et. 
Lietuviai tais metais apsodino 
apie 3.000 akru ir gavo 5.700.000 
svarų tabako. Jo vertė — $3.192. 
000.

1965 m. derliaus dar tik pusė 
teparduota ir pasverta, todėl kai
nos ir svorio skaičiavimas bus tik 
apytikriai. Lietuviai buvo apsodi
nę 3.775 akrus po 1.800 sv. iš ak
ro ir. greičiausia, oo 62 et. už sva- 
rav (Pusė tabako jau supirkta po 
63 et.). Taigi. 1965 m. metų bend
ra gamvba būtų 6,8 mil. svarų, 
$4.2 mil. vertės.

Suglaustai, lietuviu tabako au
gintojų Kanadoje statistiniai duo
menys atrodvtu šitaip: 
150 — savininku. 
138 — augintojai, 
175 — ūkiai, 
6,476.61 akrų MBR,

su

su

90 augintoju Delhi apylinkėje 
4.400 MBR,

40 aug. Rodney apyl. su 1.800 
MBR,
8 aug. Alliston — Pt. Hope 
275 MBR.

1 akras duoda 1.700—1.900 sv.. 
tabako;

1 akro MBR vidutinė vertė šiuo 
metu yra virš $2.000.
Bendra visų lietuvių turimų 

ūkių vertė — 10 mil. dol. (atme
tus 20 — 30% neišmokėtų ūkių 
skaičių).

Tabako auginimo pelnas — nuo 
0 iki 40% nuo metinių pajamų. 
20—25% ūkių išduoti iš pusės.

Tenelaiko miestuose gyvenan
tieji tautiečiai šios tabakinės arit
metikos pasigyrimu arba gundy
mu eiti į tabako ūkius. Nė vie
nam to nesūlau, ypač tiems, ku
rie negali pakelti nuolatinės trin
ties tarp darbdavių ir darbininkų 
arba rusiškai sakant, tarp “išnau
dotojų” ir “išnaudojamųjų”. Aš 
tik garsiai pagalvoju, jog iš vienu 
laivu atplaukusių Kanadon tautie
čių šiandien stipresnį pagrindą po 
kojom jaučia įsikūrusieji tabako 
ūkiuose, negu papildę fabrikų 
darbininkų eiles.

Siame dešimtmetyje daugelis 
senesnės imigracijos lietuvių par
duos ūkius. Būtų naudinga^ kad 
bent dalis tų gerų ūkių pereitų į 
lietuvių rankas, šiame reikale ga
lėtų padėti betkoks pažįstamas ta
bako augintojas. Kiek girdėti, kai- 
kurie lietuviai savo tautiečiams 
net įmokėjimus sumažina.

S. Kairys

Šveicarų psichoanalitikas Her
manas Rorschachas pagarsėjo ra- Ežioje kiekvienas perversmas yra, ...
salo dėmėmis. Jis sudarė seriją neteisėtas, bet pasisekęs pervers-1, vyrai net ir datą sim-

“ X w ji X I mas virsta nauju teisės kūrimo Parinko: 13;
gaunami uztaskant rašalą ant po- pagrindu ir tik nepasisekęs lieka ■Mat’. situaciją reikia pažinti is 
pieniaus lapo ir suspaudžiant ki- j įtinąs nusikaltimas”. (“Stam- Į *bie^ pusių, konservatyviai ir li
tu lapu Nenusimanantieji tuos bus smuikaus masto ivykis 
Payeikslus gali pavadinti juoda : į va 1964 m birželio d} 
balta abstraktais. 0 mokslininkai; 
jų pagalba nustato žmogiškosios j 
asmenybės (charakterio) sąrangą.;. T v , 
Tie patys paveikslai, parodyti Jas- Jo saknys gludi Machiavelio 
dviem asmenim, abiejų yra skir- Kunigaikštyje Tokios teorijos 
tingai interpretuojami. Pvz., vie- užuomina lyg ir padengia galimų 
nas rašalo dėmes palaikys “bala”, [ sukilimų moralumą ar nemoralu- 
o antrasis jas gali pavadinti debe- i ma‘ autorius ta išmintimi 
simis. šiaip galima išskirti ne tik • nekerta šakos, ant kurios jis pats, 
realistus nuo romantikų, bet ir že- 0 drauge ir mes visi, atsidūrę vad. 
mos ir augštos moralės žmones, [ tremties kely, sėdim? Ar atgaila 

T , v. - , . ranka negelbstim pavergėjui mū-
J.u0.Pįaciau asmuo turi progos su tėvynėje įteisinti smurtą, lyg ir 

pasireikšti, tuo labiau jo charak- dėsniu 
teris išryškėja. Tuo būdu autorius [ .. x
negali pasislėpti už savo sukurto: . ... .
romano veikėjų, juo labiau laik- rastl Ya<Į- švelninančių ar skirtui- 
raštininkai, liečią didesnes prob- aplinkybių. Galima jrodmeti, 
lemas, ar veikėjai, įsimaišę į de- ^a<^ sovietinės Rusijos užkartas 
gančią politinę situaciją.

Šia proga sunku nutylėti porą 
ryškesnių atvejų, nuskambėjusių; 
mūsų spaudoje per pastaruosius 
dvejus metus.

Romantika ir teisė
Prieš pusantrų metų didesnio 

atgarsio susilaukė nesėkmingas 
Augustino Voldemaro sukilimas 
— jo trisdešimtmečio sukaktis. 
Pagrindiniai vertintojų susikirti
mai vyko, sakytume, siaurame sa
vojo darželio kiemely — tarp tau
tininkų ir voldemarininkų. Kai ir 
“pašaliniai” . įsimaišė į sukeltą 
ginčą, nuklydo į mažiau reikšmin
gus dalykus,'kaip pvz. į tai, ar iš 
tikrųjų kažkoks romanas buvo pa
ties gen. Kubiliūno parašytas, ži
nia, kad augštasis kariuomenės 
atstovas įsimaišė į meno parnasą, 
skamba labai pikantiškai. Ji gali 
būti masalas ir tiems, kurie serga 
nuoboduliu ir kurie mūsų spaudo
je jau beveik nieko skaitytino ne
randa.

Ir be Ro’rschacho pagalbos yra 
aišku, kad tebeturime daug ro
mantikų. O kad šita romantika 
nukreipė dėmesį nuo didesnių ir 
esminių dalykų, regis, niekas rea
listiškiau nepažiūrėjo.

Abu politikuoją sparnai gina 
savas pozicijas kaip savaime aiš
kias tiesas, tartum visi kiti jiems 
pritartų. Atpasakodamas įvykius 
iš “moderuotųjų” požiūrio, V. 
Rastenis užtupdo skaitytoją ant 
povandeninės uolos. Sąmoningai 
ar nesąmoningai jieškodamas įvy
kių pateisinimo, autorius pasi
kviečia į pagalbą prof. Mykolą 
Roemerį, kuris esą “konstitucinės 
teisės paskaitose visada atkreip
davo dėmesį į tikrovėj'e lyg ir tei
sės dėsniu tapusį reiškinį: pra-

žvelgiantiems į gyvenimą, neapsi- 
šviesti?

Dip. beraliai, ir tik tada padaryti ge
riausius ėjimus painioj šachmatų 

v, . . . lentoj.Roemeris nebuvo pirmas ir pas-
! kutinis tokio teisės dėsnio skelbė- Nustebimas buvo didžiausias, 

kad nei “ragų” nei “uodegos” pas 
svečią nerasta. Vadinasi, “libera
lėj a” ir pavergtas kraštas. To Įro
dymas: svečias nebijo net ir “po
no” titulo. Tikras kultūrininkas: 
sakė “duokite knygų”, parve
šiąs... Nepasakė tik, ar knygas 
slėpsiąs portfelyje ar pažasty, kad 
koks žioplas cenzorius nepastebė
tų. Tartum tuo . patarnavimu kul
tūrininkas aprūpintų laisvu žo
džiu porą milijonų lietuvių tėvy- 

Žinoma, polemikoje lengva su- nėję.
Mandagiai, ant pirštų galiukų 

praėjo ir šis, pasakytume, “stam
bus smulkaus masto Įvykis”. Man
dagiausias Įsivėlimas: svečias pri
siėmė “poną”, o mes tuo pačiu 
jam atsilyginom — partizano vie
toj prisiimdami “bandito” epite
tą. Abipusiškai “kultūrinis ben
dradarbiavimas”. Vadinas, atsi

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS BULAITIS

PATRICK NUGENTAS, lietuvių 
kilmės (iš motinos pusės) jaunuolis 
gyvena lyg sapnų pasaulyje, nes jam 
pavyko užmauti žiedą ant Amerikos 
prezidentaitės rankos. Anksčiau pasa
kose princai prisistatydavo neturtin
goms merginoms, o dabar paprastam į 
jaunuoliui pavyko “pasigauti” Ameri
kos prezidento dukrą.

šv. Baltramiejaus lietuvių parapija 
ir apie ją susispietusi Čikagos šiauri
nio priemiesčio — Waukegan liet, ko
lonija šiandien beveik apie nieką ki
tą nebekalba, kaip apie savo atstovą Į 
— Patriką, kuriam pavyko laimėti ne
eilinės merginos ranką, šiandien Šv. 
Baltramiejaus parapijos mokykla, ku
rią Nugentas vaiku būdamas lankė, 
gali didžiuotis savo auklėtiniu, iškilu
siu į vieną iš žinomiausių jaunuolių 
Amerikoje-

Waukegano lietuviai nemažai jau
dinosi, kai sužinojo, jog į jų tarpą 
Kalėdų pirmą dieną yra atvykusi Lu
ci Johnson, kurią daugelis galėjo pa-i 
matyti šv. Baltramiejaus bažnyčioje, 
esančioje tik dviejų blokų atstume 
nuo Nugentų namo. Tad nenuostabu, 
kad į bažnyčią prisirinko žymiai dau
giau žmonių, negu paprastai tuo laiku 
būna. Žinoma, netruko čia žurnalistų, 
kurie visą naktį šaltame ore išlaukė 
prie Nugentų namų, tačiau nebuvo 
įleisti į vidų.

Kaip rašo amerikiečių spauda, Nu
gentų namai yra apylinkėje, kuri va
dinama “lietuvių darbininkų koloni
ja”. Toje apylinkėje dauguma namų 
yra seno tipo, apdėti dirbtinių plytų 
plokštėmis. Nugentų namas yra tipiš
kas “Čikagos vienaaugštis” (bunga
low).

Pats jaunasis Nugentas, jo draugų 
teigimu, mokykloje ir universitete 
(praėjusiais metais baigė Marquette 
un-tą Milwaukee mieste) buvo trupu
tį geresnis negu vidutiniškas mokinys. 
Jis žaidė krepšinį,-beisbolą ir futbolą, 
tačiau sportas jo labai neviliojo. Jam 
buvo pasiūlyta išbandyti savo sugebė
jimus Čikagos “Cubs” profesijonalų

Šią vasarą suskambės Nugento ir 
prezidentaitės Luci vestuviniai varpai. 
Tada šiam lietuvių kilmės jaunuoliui 
pasaka tikrai taps realybe.

ČIKAGOS LENKAI jau kuris laikas 
stipriai ruošiasi katalikybės Lenkijo
je įvedimo 1000 metų sukakčiai. Šio 
minėjimo pagrindu bus Čikagos “Sol
dier Field” stadijone (telpa apie 100.- 
000 žmonių) rengiama rugpjūčio mėn. 
programa, kurioje, tikimasi, dalyvaus 

j Lenkijos kardinolas Stefan Wiszynsky. 
Jei bus išleistas iš Lenkijos, kardino- 

[ las Wiszynski žada aplankyti ir kitas 
Amerikos vietoves, kurios yra tirš
čiau apgyventos lenkų kilmės žmonė
mis. (Čikagos arkivyskupija tūri dau
giau lenkų kilmės žmonių, negu bet- 
kuri kita visame pasaulyje, išskyrus 
Varšuvos arkivyskupiją).

šios sukakties proga arkivyskupas 
John P. Cody rengiasi vykti i Lenki- 

; ją ir ten dalyvauti sukakties minėji
me. Jis vadovaus Čikagos lenkų eks
kursijai, kuri iš Čikagos išvažiuos ba
landžio mėnesį, kad galėtų suspėti i 
pagrindines minėjimo iškilmes gegu
žės 3 d. Be to, arkivyskupas Cody ir 
kiti Čikagos maldininkai lankysis ir 
Romoje nuo gegužės mėn. 12 iki 16 d.

POEZIJOS KNYGOS Amerikos lie
tuvių tarpe nėra populiarios ir leidė
jai paprastai iš jų tik nuostolius tu
ri. Visdėito ir šio žanro leidinių dar 
vis pasirodo. Čikagos spaustuvininkas 
ir literatūros mėgėjas Vytautas Sau
lius išleido riebų Henriko Radausko 
poezijos rinkinį — “Eilėraščiai”, ku
ris turi 237 puslapius, šiame rinkiny
je sutelkti ankstesnių šio poeto knygų 
eilėraščiai ir pluoštas naujos jo kūry
bos. Knyga išleista 500 egz. tiražu. 
Kiek pelningesnę knygą išleido Čika
gos knygų leidykla “Terra”. Tai V. 
Daugirdaitės-Sruogienės “Lietuvos is
torija”, jau pasirodžiusi šeštąja laida. 
Šios knygos atspausdinta 2.000 egz. 
Ši istorija parašyta populiaria kalba 

beisbolo komandoje, bet pasiūlymu! ir yra skirta mokyklinio amžiaus jau- 
nesusidomėjo. Į nimui.

perversmas atėjo prievarta iš ša
lies, kai tautininkų (ir jų pagalbi
ninkų), gruodžio 17 perversmas
— iš vidaus. Tai tiesa. Tačiau ne-

: galima paneigti, kad, šalia kari
nės okupacijos, Lietuvoje per- _____
versmą vykdė ne tik svetimtau- sukom veidu i Lietuva.
čiai ir praskydusių eilių komunis- 0 _ žinia? įnia Ta juoda 
^ai,.J)e^Tir, kilmes raudo- yra įr baugiau spalvų, ne tik 
meji. Net ir tautinmku ideologi- ^ja p. pavergtoje tėvynėje, 
ja daug ką sėmėsi is salies, is Va- Juk ir rektorius gili atskirti spal- 
karų. Voldemarą nebuvo sunku vas reikia perpiautų smege- 
nubausti, bet kad taip liepto galą ■ nu kad nesuprastum, jog svečias 
prilipame - ne mur mur. j tain ir atsiųstas, kad spalvas kai-
... . . ... 'taliotu.MonrlacHic icivohmqc
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O — žinia, žinia. Tarp juoda ir

Mandagus įsivėlimas
Dvidešimt penkerių metų kraš

to pavergimo sukakties proga JA 
V-se atsilankė okupacinės val
džios atstovas prof. dr. J. Kubi
lius. Taip sakant, jei Mahometas 
neina pas kalną, tai kalnas turi 
ateiti pas jį.

Ką gi — įdomu. Ar per tiek 
metų raudonajam biesui nenusi- 
brūžino ragai ir nenukrito uode
ga? Argi ne pikantiška netrukdo
mai, akis į akį pasikalbėti su 
mokslo žmogum, rektorium? Su 
paskaitomis jis atvažiavo svetimų 
šviesti, kodėl mums, moderniai

Pergreit mus užklupo moder
nūs laikai ir drungnas gyvenimo 
stilius. O dar taip neseniai patri- 
jotiškas lietuvis jaunuolis paleido 
supuvusį kiaušini į raudonosios 
Rusijos atstovą, besigrožintį kapi
talistiniu Niagara Falls kriokliu... 
Tiesa, šį kartą atvejis yra skirtin
gas, tačiau tvirta laikysena paro
dytume kitiems ir save įtikintu
me, kad turime įsitikinimus ir 
idealus. Tuo būdu išvengtume ir 
povandeninių uolų.

Joks Machiavelis nepakeitė ir 
nepakeis amžinų teisingumo ir< 
moralės dėsniu.

♦

Kultūriniu požiūriu 1965 me- vyklavietės ir V.D. Klubo staty
tai nebuvo iškiliausi. Turėjom ba. Stovyklavietės statybai lietu- 
sol. A. Stempužienės, Klevelando viai aukojo spontaniškai. Klubo 
vyrų okteto, sol. D. Stankaitytės statyba finansuojama pavienių 
ir sol. St. Baranausko bei porą ’ ’ ’
vietos jėgų ir choro koncertus.

Organizacinėje veikloje seni 
sambūriai buvo marinami ir gai
vinami, bet užtat judrumo parodė 
jaunimas. Vasario 16-tos minėji
mas nebus greit užmirštas ir var
gu ar bus pakartotas. Jaunimas, 
ne senimas, gausiau dalyvavo ir 
prisidėjo organizuojant žygį į J.T. 
Jis taipgi dalyvavo Kanados lie
tuvių jaunimo kongrese Toronte, 
suruošė pavykusią skautoramą, 
skautų mugę, studentų žiemos 
stovyklą ir t.t. Įsisteigė ar stei
giami nauji sambūriai, kaip S. A. 
liet, studentų skyrius ir studen
tai ateitininkai. Nauji sambūriai 
sveikintini, tik kaikam kyla klau
simas, ar negausioj kolonijoj vi
si išsiteks. Jau dabar dėl vadeivų 
stokos jaučiamas skautiško jau
nimo silpnėjimas.

Du nepramatyti 
įvyko kolonijoje: “Baltijos”

stebuklai” 
sto-

KAM LAUKTI PAVASARIO?

Pabėgo lenkų 
karininkas

Anatolijus Slawinski, 25 metų 
amžiaus, Lenkijos karininkas, 
tarnavęs P. Vietname kaip tarp
tautinės priežiūros komisijos na
rys, pabėgo pas vietnamiečius 
Šaigone ir paprašė politinės glo
bos. Jo nabegimas buvo dramatiš
kas. Išsiveržęs iš komisijos būsti
nės Saigone. ėmė bėgti Pietų 
Vietnamo policijos įstaigos link
me. Jį vijosi du lenkų karinin
kai tačiau nespėjo sučiupti. A. 
Slawinski įbėgo policijos įstaigon 
ir pareiškė anglų kalba noris pa
siekti JAV ambasadą. Vietnamie
čių policija nugabeno jį į kariuo
menės štabą. Lenkų pareigūnai 
pranešė, kad Slawinski susirgęs 
ir gavęs įsakymą grįžti Lenkijon.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

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

Darykite dabar!
žiemą darbininkai ir medžiagos 
yra lengvai gaunamos. 
Taipgi specialios nesezoninės 
nuolaidos dažnai yra duodamos.

Todėl ar nebūtų protinga atlikti 
taisymus ar atnaujinimus dabar?

Ne tik statybos ar remonto 
darbus, bet ir tokius darbus, 
kaip pvz. žolei pjauti mašiną 
sutaisyti, langams užuolaidas 
sutvarkyti, langatieses ir kili-.

mus išvalyti, sofas aptraukti, 
sutaisyti elektrinius namų 
apyvokos reikmenis, kurie 
pavasari reikalauja ilgo 
laukimo, žiemą gali būti 
atliekami greičiau, lengviau ir 
geriau.

Dar ir todėl, kad valdžios 
globojamos žemų palūkanų 
namų gerinimo paskolos yra

duodamos per jūsų banką 
atlikti įvairiems atnaujinimo 
darbams, kuriuos planuojate 
atlikti — iki $4.000 
išsimokėtinai per 10 metu.

Netenka abejoti, kad žiema yra 
geriausias metas pagražinti 
savo namams ar verslavietėms.

DARYKITE DABAR!

žmonių paskolintais pinigais. Jei 
stovyklai tereikia desėtko tūks
tančių, tai klubui net ketvirčio 
milijono neužteks, šie du įvykiai 
ryškiai įrodo lietuvių jautrumą 

[ bendram reikalui ir Montrealyje 
daug kas gali būti padaryta, jei 
tik atsiranda gabūs organizato
riai. Šių pastarųjų gal kaip tik 
ir stokojam. Nevienas vadovas 

' prieš apkaltindamas visuomenę 
pirmiausia turėtų pažvelgti į sa
vo pastangas ir sugebėjimus.

Montrealis, 6 metus buvęs Ka
nados lietuvių “sostine” — KLB 
krašto valdybos būstine, tas tei
ses pernai perleido Torontui. Ne
gausiai kolonijai šios pareigos 
buvo nelengvos, daug kur kitur 
tų žmonių pasigedom. Lauktina, 
kad buvę valdybos nariai nepasi
trauks į pensiją, bet įsijungs į 
vietos organizacinį gyvenimą.

Kanados Lietuvių Fondui 
Montrealis taip pat atidavė savo 
dalį pagal planą. Tačiau daug ne 
tik pavienių asmenų, bet ir sam
būrių, kurie save laiko kultūri
niais ir patrijotiniais, Fondo na
rių tarpe dar nematom. Nelau- 
kim, kol bus pradėti skelbti nė- 
aukojusių sąrašai, kaip buvo pa
siūlyta ...

L. ir V. Stankevičių vedamas 
radijo pusvalandis atšventė ant
ras metines. Jis yra sustiprėjęs 
ir pasidarė neatskiriama koloni
jos gyvenimo dalis. Kolonijoj lei
džiamas laikraštis “Nepriklauso
ma Lietuva”, pradžioj metų iš
gyvenusi krizę, pakeitus spausdi
nimo metodus, ne tik pagražėjo, 
bet ir turiniu pagerėjo.

A. V. bažnyčioje Mišių metu 
pradėta skaityti evangelija lietu
viškai ir prancūziškai. Lietuviš
kų Mišių dėl įvairių priežaščių 
dar nesulaukėm. Tiesa, daug ki
tataučių ir prancūzų vienokiais 
ar kitokiais sumetimais dalyvau
ja pamaldose mūsų bažnyčioje. 
Niekas jų nekviečia, bet priimki
me kaip svečius. Tačiau ar bus 
natogu kviesti lietuvį parapijietį 
važiuoti 10 mylių savon bažny
čion pasiklausyti * prancūzų kal
bos? “Service is our business” — 
naranijiečiu susirinkime išsireiš
kė kun. klebonas. Norim patikė
ti, kad lietuviškoj parapijoj ši
tas patarnavimas’ pirmoj eilėj bu
vo taikomas lietuviui.

V. Z-bas

KIEKVIENAM BUS NAUDINGA, KAI PADAUGĖS ŽIEMOS DARBAI

PATARIMO BEI PAGALBOS KREIPKITĖS I SAVO DARBO IŠTAIGĄ
— NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE

Daugelis dabar nešioja

Dirbtinius dantis 
patogiau ir maloniau 

FASTFBTH, malonu* iormtotoi (be rūgittol) 
mtlfeltoi, davė oertou Klaiko dirbtinius don-

Votovfi fr <towg ootoętou tropu-
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PO PUSĘ ATVIRUKO.a.
J. Baukūnaitė “Tiesoj” bara “Min

ties” leidyklos dailės kūrinių redak
ciją ir knygų prekybos valdybą, kad 
N. Metų išvakarėse Vilniuje pritrū
ko naujametinių sveikinimo atviru
kų, šventinių vokų ir vokų su ženk
liukais. Pasirodo, atvirukų buvo iš
leista tik 1.250.000 egz. Ji rašo: “. .. 
Knygų prekybos valdybos dėka jau. 
nebe pirmi metai vienam respubli
kos gyventojui tenka mažiau, negu 
po pusę naujametinio atviruko... 
Įdomu, ką pasakytų Knygų prekybos 
valdybos ir “Sąjunginės spaudos” 
vadovai, Naujųjų metų proga gavę 
sveikinimus, surašytus ant pusės at
viruko?” Knygų prekybos valdybos 
viršininko pavad. V. Mirkinas teisi
nasi, kad pavyzdžiai nepasižymėję 
didesniu išradingumu. J. Baukūnaitė 
jam primena, jog “Dailės” parduotu
vėje buvę labai skoningų atvirukų, 
bet jie eiliniam sveikintojui esą per- 
brangūs.

delių milicijos viršininkas Juozas Po- 
deris, “liaudies gynėjai” Vytautas 
Šaitanas, Jonas Juškauskas, svetima 
žeme apdovanotas Vladas Launiko- 
nis. Žuvimo datos pradedamos 1946 
m. ir baigiamos 1950 m. Partizanai 
sušaudė Daugirdų kaimo gyventojus 
Pečkius ir Gliaubičienės sūnų Petrą, 
įstojusį į kompartijos suorganizuotų 
“liaud ęs gynėjų” eiles.

GAUSI LAIDA

ELEKTROS SKAITIKLIAI
Sovietų statomai Aswan© hidro- 

eletrinei Egipte valdymo pulto skai
tiklius gamina Vilniaus elektros skai
tiklių gamykla. Vyr. inž. Vincas Ba
bilius pareiškė, jog iš Jungtinės 
Arabų Respublikos buvęs gautas už
sakymas paruošti didelę vienafazinių 
elektros skaitiklių siuntą. Specialus 
skaitiklio modelis, pritaikytas tropi- 
kinėms sąlygoms, jau esąs sukonst
ruotas ir paruoštas gamybai.

1965 m. paskutinėmis dienomis 
buvo įteikti diplomai 760 Kauno po
litechnikos instituto absolventų. Veik 
pusė jų savo diplominiams darbams 
buvo pasirinkę tiesioginius įmonių 
užsakymus. Šios laidos 25 studentai 
institutą baigė su pagyrimu. 1965 m. 
Kauno politechn;kos institutas dviem 
grupėm į gyvenimą išleido 35-kių 
specialybių 1.226 absolventus. Tai 
buvusi gausiausia laida instituto is
torijoje. Išleistuvėse kalbėjo institu
to rektorius M. Martynaitis, prorek
torius mokymo reikalams docentas 
č. Jakimavičius, augštojo ir specia
laus vidurinio mokslo komiteto pirui. 
H* Zabulis ir kt.

TROLEIBUSAI KAUNE

MEDIKŲ DIENA
Kaune buvo atžymėta pirmoji 

miesto medikų diena. Ta proga pa
talkiams pluoštas statistinių duome
nų apie gyventojų sveikatą ir jiems 
teikiamą medicinos pagalbą, šiuo 
metu Kaune dirba virš 1.000 gydyto
jų ir 2.400 vidurinio medicinos per
sonalo. Jų gretose yra 12 profesorių, 
15 medicinos mokslų daktarų, 95 
medicinos mokslų kandidatai. Pla
čiausiai žinomi yra profesoriai ir 
medicinos mokslų daktarai — Z. Ja
nuškevičius, J. Kupčinskas, P. Ma
žylis ir J. Brėdikis. Metų laikotarpy
je gydytojai poliklinikose priėmė 
2.600.000 pacientų ir 300.000 kartų 
ligonius aplankė namuose. Greito
sios pagalbos stotis per metus buvo 
iškviesta 54.000 kartų suteikti sku
bią medicinos pagalbą. Apie medikų 
uždavinius ir pasiektus laimėjimus 
kalbėjo sveikatos skyriaus vedėjas 
J. Gaurylius. Vyriausybės apdovano
jimus Kauno gydytojams Įteikė iš 
Vilniaus atvažiavęs sveikatos minis- 
teris V. Kleiza.

Prieš N. Metus Kaune buvo už
baigta Įrengti pirmoji troleibusų li
nija — elektriniai autobusai kursuos 
tarp Panemunės ir Senamiesčio. Kau
no troleibusų valdybos direktorius 
Algirdas Zagurskas nepatenkintas 
kažkuriomis gatvėmis: “... Kauno 
gatvės iki šiol anaiptol nepasižymė
jo gera tvarka. Tiek Donelaičio gat
vėje, tiek Kapsuko prospekte danga 
garankštėta, lyg skalbimo lenta — 
dantis galima išbarstyti važiuojant...” 
Troleibusų ruože visi laidai buvo per
kelti po žeme. Griovius kasė kaimy- 
nin:ų fabrikų darbininkai ir mokyk
lų moksleiviai talkos būdu. Kadangi 
troleibusų linija darbą turėjo pradė
ti tik šių metų antrojoje pusėje, lig 
šiol tėra gauti 8 elektriniai autobu
sai. Linijos atidarymą teko atidėti. 
Vilniuje buvo apmokyti 55 vairuo
tojai, jų tarpe 18 merginų. Vyr. inž. 
Česlovas Norkus elektrinį transpor
tą studijavo Charkove, energetinės 
tarnybos viršininko postą užėmė Ge
diminas Karvelis, turįs ilgametę 
praktiką Kauno elektros tinkluose.

LENTVARIO KILIMAI

GUDELIŲ KAPINĖS
Suvalkijos užkampyje Gudeliuose 

palaidota eilė nuo partizanų rankos 
žuvusių asmenų: Rudenų kaimo se
niūnas Juozas Marcinkevičius, jo 
brolis Tomas ir šeima, Gelčių apy
linkės pirm. Petras Sinkevičius, Gu

Lentvario kilimų fabrikas savo 
naujausius gaminius yra pavadinęs: 
“Miestas naktį”, “žvakidės”, “Saulė
grąžos”, “Lietuvaitė”, “žvaigždynas”. 
Maskvoje įvykusioje kilimų fabrikų 
gamybos apžiūroje lentvariečiai Įver
tinti I laipsnio diplomu. Apžiūrai 
buvo pate'kti vyriausios fabriko dai
lininkės A. Bilevičienės, dailininkų 
A. Jonučio, L. Kryževičienės ir S. 
Gedvilaitės sukurti kilimai, kurie iš 
sovietinių tarpo išsiskyrė savo tauti
ne ornamentika, kompozicija ir me
niniais sprendimais. V. Kst.

DELHI - TILLSONBURG, ONT.
TRADICINIS ZUIKIŲ BALIUS. D

L. K. Gedimino — Delhi šaulių kuopa; 
savo tradicinį zuikių balių ruošia sau
sio 29 d., šeštadienį. Delhi lenkų sa
lėje. Pradžia 7 v.v. Visuomenė prašo
ma gausiai dalyvauti — niekas nesigai
lės atvykęs. Delhi šaulių kuopos v-ba

Į NAUJĄJĮ ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJOS KOMITETĄ pakviesti šie as
menys: P. Augaitis. Alb. Augustinavi- 
čius. J. Dambrauskas, Br. Dirsė, M. 
Grincevičius, F. Gurklys, K. Lukošius, 
A. Mažeika, VL Miceika, J. Qnaitis, P. 
Ozolas, G. Rugienis. J. Strodomskis, 
VI. V:ndašius ir Pr. Žilvitis.

KALĖDŲ EGLUTĖ įvyko sausio 9 i 
d. Delhi miesto salėje. Dalyvavo apy
pilnė salė vaikų ir suaugusių. Progra
ma buvo įvairi ir įdomi. Ją paruošė 
šeštadieninės mokyklos mokytojai: A. 
Ratavičienė. K. Lukošius ir Br. Dirsė, 
šventė pradėta R. Dirsytės deklamaci
ja “Kalėdos”. Po to mažieji suvaidino 
vaizdelį “Pipiriukas”. Laima Beržinytė 
grojo akordeonu. Jūratė Lukošiūtė 
deklamavo eilėraštį “Eglutė”, Nemyra 
Steigvilaitė skambino pianinu, Rita 
Lap enytė linksmino akordeonu, sesu
tės Rūta ir Danutė Augustinavičiūtės 
deklamavo “Senelės pasaką”. Marius 

' Grincevičius, jaunas berniukas, bet 
jau gerai groja akordeonu. Dar mažes
nis Vytas Minknevičius deklamavo fei- 
lėraštį “Kalėdos”, o Dalia ir Birutė 
Norkutės grojo pianinu duetą. Gražiai 
visus nuteikė gyvasis paveikslas “Pra- 
kartėlė”. Drąsiausias ir garsiausias 
deklamatorius buvo Pranas Beržinis, 
deklamavęs “Ir atėjo”, dar į mokyklą 
neinąs vyras. Gale vaikų choras atliko 
kalėdinę giesmę ir porą dainelių. Cho
rui vadovavo K. Lukošius. Pabaigoj 
vaikai, pasivaišino jų mėgstamais gėri
mais ir lengvais užkandžiais. Kalėdų 
seneliu buvo J. Laureckas, atnešęs vai
kams visą maišą saldainių.

PAMINKLINIS KRYŽIUS prie Sv. 
Kazimiero bažnyčios bus pastatytas 
ateinančią vasarą. Jo projektą daro 
inž. V. Zubas Mon treaty. Kryžiui medį

EDMONTON, Alta.

Adelė ir Juozas Karpavičiai, iškilmingai paminėję 25 metų vedybinę 
sukaktj Edmontone. Kartu su jais —duktė Shirley, gimnazijos mo
kinė ,

B HAMILTON*
VISUOTINIS HAMILTONO LIE

TUVIŲ SUSIRINKIMAS šaukiamas 
sausio 30 d., sekmadienį, 4 v. p.p., 
A. V. parapijos salėje. Apylinkės val
dyba, baigdama savo kadenciją, duos 
savo veiklos pranešimą. Pranešimus 
padarys — revizijos komisija, šalpos, 
Tautos Fondų valdybos ir kitos orga
nizacijos.

Kadangi dabartinės valdybos ka
dencija jau baigiasi, bus sudaryta rin
kiminė komisija naujai valdyba rink
ti, apsvarstyti rinkimų klausimai ir 
laikas. Visi Hamiltono ir apylinkės 
lietuviai prašomi šiame susirinkime 
gausiai dalyvauti ir pareikšti savo 
nuomonę dėl praeities darbų ir atei
ties planų. Apyl, valdyba

MAC MASTER UNIVERSITETO 
lietuvių studentų skaičius, nors ir pa
mažu, bet vis auga, šiais metais uni
versitetą lanko 20 lietuvių. Neseniai 
jie susiorganizavo į Lietuvių Studen
tų klubą ir gavo universiteto vadovy
bės patvirtinimą. Norėdami supažin
dinti profesūrą ir kitų tautybių stu
dentus su Lietuva ir jos papročiais 
bei kultūra, sausio 27 d., universite
to patalpose, rengia pirmą lietuvių 
kultūrinį vakarą. Vakaras prasidės 
trumpa paskaita apie Lietuvą. Po to 
seks tautiniai šokiai, kuriuos išpildys 
“Gyvataras”. Rengiama taip pat liau
dies meno parodėlė ir stalas lietuviš
ko maisto, kuriuo bus pavaišinti visi Kudabienės, 
į vakarą atsilankiusieji svečiai, šį sa
vo pirmą parengimą studentai orga
nizuoja patys savo iniciatyva ir jė
gomis ir tuo nori pradėti Jaunimo 
Metų veiklą. H.S.

SKAUTŲ VEIKLA — Jaunimo Me
tus pradedame kaip jaunimo organi
zacijai ir pridera. Skautų rėmėjų val
dyba sudarė sąlygas ir “Aukuro” jau
nieji artistai, daugiausia skautai su
vaidino pasaką “Laimės dėžutė”. Re
žisavo nuoširdi jaunimo ir skautų 
draugė E. Kudabienė, baletą paruošė

duoda E. ir G. Rugieniai; dirbs — J. 
Vitkauskas iš Woodstocko. Pašventini- 
ms įvyks birželio mėn. antroj pusėj. 
Kryžius dedikuojamas žuvusiems už 
Dievą ir tėvynę. Dedikacija bus įrašy
ta metalinėje lentelėje lietuvių ir ang
lų kalbomis. Tai bus-būdingas, lietu
viškais ornamentais papuoštas kryžius 
ir kartu paminklas žuvusiems pagerbti. 
Nor ma, kad kiekvienas šios apylinkės 
Fetuvis prisidėtų kad ir nedidele au
ka prie šio kryžiaus pastatymo.

PARAPIJIEČIŲ LANKYMAS pra
dedamas nuo sausio 17 d. šiuo metu 
dauguma parapijiečių ūkininkų jau 
yra baigę tabako rūšiavimo ir tvarky
mo darbus, yra la;svesni. Jie džiaugia
si šiais metais geromis tabako kaino
mis. kurių vidurkis viršija 63 et. sva
rui. Tikrai garam tabakui mokama net 
virš 70 et. už svarą. Tokių kainų ligi 
šiol nebuvo šioje apylinkėje per kelias 
dešimtis metų. Kol kas tabako ūkių 
kainos dar labai prieinamos, bet jos 
kils. Gaila, kad lietuviai mažai domi
si šiuo verslu, kuris yra pelningas. Ir 
šiuo metu yra parduodama keletas la
bai geromis sąlygomis ūkių su mažais 
įmokėjimais. Jas nupirks kitų tautybių 
asmenys, jei lietuviai to nepadarys.

LANKYMAS LIGONIŲ, siuntinių 
siuntimas ir kas sekmadienį parapijos 
salėje parapijiečių vaišinimas kavute 
ir sumuštiniais yra būdingieji veiklos 
būdai K.L.K. Moterų Dr-jos Delhi 
skyriaus ir jo valdybos. Jos lanko vi
sus lietuvius ligonius, nunešdamos gė
lių, nežiūrėdamos jų religinių ar poli
tinių įsitikinimų. Susirinkimuose pa
čios pasidalija įdomesnėmis mintimis 
iš perskaitytų knygų arba žurnalų. 
Skyrius paaugo ir žymiai sustiprėjo.

CHORUI PADEDA GIEDOTI paly 
dedamos vargonais Dalia Ratavičiūtė 
ir Daina Augaitytė. Parapija joms dė
kinga už jų nuoširdų darbą.

GRAŽIAI VEIKIA SUSIORGANI- 
ZAVUSIOS SKAUTĖS, vadovaujamos 
R. Augustinavičiūtės ir D. Miceikaitės. 
Skautes globoja E. Augustinavičienė.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelvie "TALKA“ 

IŠDUODAMOJ AJMENINtS PASKOLOS IKI SS.OOO, mortsMij 
paskolos iki 60% tarto vertis. UŽ StRUS mokoma 4’/s % dm- 
4endo H pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas #y- 
vyMs ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

21, MA1H STREET EAST, ROOM 207 TeMoim JA 8-0511

je IR A. KARPAVIČIŲ SUKAKTIS. 
Nepaisant to, kad praeitų metų lap
kričio mėn. 24 buvo darbo diena, ta- J A Valstvbės 
čiau Edmontono Lietuvių Namuose * 
vyravo šventiška nuotaika. Tos paki
lusios nuotaikos priežastis — Juozo ir 
Adelės Karpavičių (Karpos) 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties minėji
mas — banketas. J šį pobūvį atsilankė 
dauguma Edmontono ir apylinkės lie
tuvių ir nemažas skaičius jų draugų 
kanadiečių. Svečių tarpe matėsi ir iš 
tolimesnių vietovių 
Calgary, Spirit River, Boyle, Wey • 
Bum-Saskatchewan ir kitur.

Juozas ir Adelė Karpavičiai, viešbu
čio savininkai Coronation miestelyje, 
yra labai gerai žinomi ne tik Edmonto
no, bet ir visos Albertos lietuvių tar
pe. Būdami tautiškai susipratę lietu
viai, nors tolokai gyvendami nuo di
desnių centrų, dažnai atsilanko į lie
tuviškų švenčių parengimus ir minėji
mus. Jie yra aktyviai prisidėję prie 
Edmontono Lietuvių Namų pastatymo 
ir uoliai remia jų išlaikymą.

Prie gražiai papuoštų ir gausiai val
giais apdėtų stalų, pobūvio oficialią 
dalį gražiai pravedė “jaunųjų” švoge- 
ris I. Tarnoway iš Spirit River. Sukak
tuvininkus sveikino ir pritaikytą žodį 
tarė Edmonton lietuvių kapelionas ku
nigas I. Grigaitis, Lietuvių Namų di
rektorių vardu — dr. P. Gudjurgis, fi
nes valdybos vardu — pirm. T. Uogin-. 
tas. Iš toliau atvažiavusių — sveikino: 
Calgario Lietuvių B-nės pirm. P. Ne
vada, dr. O’Brien iš Coronation ir I. 
Bražėnienė iš Weyburn, Sask.

Baigiantis sveikinimams ir kalboms, 
padėkos žodį už atsilankymą ir dova
nas tarė abudu sukaktuvininkai—Juo
zas ir Adelė Karpavičiai. Jie taip pat 
nušvietė kaikuriuos būdingesnius 25 
vedybinio gyvenimo metų pergyveni
mus. Vaišių metu skambėjo lietuviš- 

lietus prašome įsigyti iš anksto sek- kos dainos ir juokas. Po vaišių sekė 
madieniais po pamaldų parapijos sa- šokiai grojant geram orkestrui. Rečiau 
Įėję ir pas platintojus. Kaina — $1.50; atsilankiusiems į Edmontoną buvo 
vaikams, moksleiviams ir studentams graži proga susitikti ir pakalbėti su 
— 75 et. Kviečiami visi hamiltonie- pažįstamais ir draugais, o pirmą kar
čiai ir apylinkių lietuviai atsilankyti 
į šį pirmąjį spalvotą lietuvišką filmą, sipažinti su Edmontono lietuviais, jų 
Filmas yra tinkamas mažiems ir suau
gusiems ir trunka dvi valandas. Tad 
visi vasario 6 d. skirkime lietuviškam 
filmui.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS PASKELBIMO 48-sios sukakties 
minėjimas, ruošiamas apylinkės valdy
bos, įvyks vasario 20 d. Jaunimo 
Centre. Kalbėtoju pakviestas iš Kle- 
velando J. Daugėla. Meninei progra
mai išpildyti pakviesti: sol. Juzė Kriš- 
tolaitytė-Daugėlienė, tautinių šokių 
grupė “Gyvataras” ir Aušros Vartų 
par. choras.

“GULBĖS GIESMĖS” premjera 
įvyks kovo 19 d. Jaunimo Centre. Šį 
istorinį dr. J. Griniaus veikalą stato 
“Aukuras”, vad. aktorės-režisorės E.

jams piniginės premijos pradedant 
$25. Be to, dar skiriama vertingų kny
gų. Tad iki pasimatymo! Gal ne vie
nam bus įdomu, ar jis galės į visus 
klausimus atsakyti? Širvintietė

atskrenda į Ha-“AUKSO ŽĄSIS
miltoną vasario 6 d., sekmadienį. Fil
mas bus rodomas Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. .N, 4 ir 7 v. p.p. Bi-

A. A. KLEMENSO PRIELGAUSKO 
vienerių metų sukakties proga bus 
pamaldos už jo sielą sausio 29 d., 8.30 
v. r., šeštadienį, AV bažnyčioje. Kvie
čiami 
ti.

Coronation,

tą esantiems Lietuviu Namuose — su-

veikla ir nuveiktais darbais. J. P.

pažistami ir artimieji dalyvau-j 
J. P.

PADĖKA
suruoštą mums staigmeną 25 
vedybinio gyvenimo sukakties

Sault S. Marie, Ont.
IŠ 200 DALYVAVO 20. Sausio 16 d. 

įvyko mūsų mieste ir apylinkėje gyve
nančių tautiečių susirinkimas, kuriame 
sekantiems dviems metams buvo iš
rinkta nauja apyl. valdyba ir revizijos 
komisija. Valdybon išrinkti: Staškū- 
nas Viktoras, Vanagas Albinas, Motu
zienė Valerija, Girdzevičiūtė Danutė ir 
Pareigis Martynas. Reikia pasidžiaugti, 
kad šį kartą “valdžia” buvo išrinkta iš 
pirmo karto, tačiau nelinksmas faktas 
tai, kad susirinkime dalyvavo tik apie 
20 tautiečių. O kur gi kiti tautiečiai, 
kurių .priskaičiuojama apie 200?! Žino
ma, kad tam tikra tautiečių dalis ne
atvyko į susirinkimą, nes turėjo dirb
ti. Vienas kitas tautietis sirgo ar šiaip 
dėl rimtų priežasčių negalėjo dalyvau
ti. Buvo ir tokių, kurie nedalyvavo dėl 
surizgusių santykių. Kaip ten bebūtų, 
lietuviška' veikla visi turėtume domė
tis. Laisvalaikį turėtume sunaudoti 
bendriesiems mūsų kolonijos klausi
mams ir nepaskęsti vien asmeniškuose 
dalykuose. J. Sk.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS. —
Už 

metų 
proga, už Jūsų vaišes ir taip vertin- Naujai išrinkta apylinkės valdyba pa- 
gą dovaną, už viso to pobūvio gražų siskirstė pareigomis: pirm. A. Vana-

- .... . suorganizavimą, kuris pripildė mūsų į «>kr Danutė Girdzevičiūtė iždp. Pusdesryte. Esame joms dėkingi - - - ’’ - - - ... ?*as’ seKr- uanuie virazeviciuie, ižu.
už įdėtą darbą.

Artinasi Nepriklausomybės šventė, storiams _
Ją paminėsime lietuviškai skautijai! Jurgiui ir žentui Robertui. p .A. Pau< kūnas. Į revizijos komisiją išrinkti 
įprastu budu, tik Jaunimo Metų pro-! liui už, pasveikinimo žodį ir pobūvio yra Vyt skaržinskas, A. Motuzas ir 
ga jaunieji daugiau pasireiks. Bus da- pravedimą, p.p. A. E. Keršiams užiįg Girdzevičius’. Malonu yra matyti

akis džiaugsmo ašaromis, mes pasilie- M Pareigis, Šalpos Fondo atstovė Va- 
kame Jums amžinai dėkingi: 

dukrai Elenai,
organi-: Motuzienė, parengimų vadovas ir 

sūnui j atsarginis valdybos narys — V. Staš- 
. Į revizijos komisiją išrinkti

lyvaujama organizuotai 10 vai. pamal
dose; 3 v. p.p., po trumpos oficialios 
dalies, laužo formoje įvyks pritaiky
ta šiai progai programa, kuri bus už
baigta s. Breichmano paruoštu litu
anistiniu konkursu. Konkursas prave- v. J. Bernotams, A. S. Dronsatavi- 
damas jaunosios kartos vyr. skaučių aiams, J. B. Dronsatavičiams, P. S. 
ir vyčių, dalyvaujant jaunimui nuo Eismontams, A. Z. Gedminams, J. O.

ir apylinkių vyresniąją kartą atvykti ■ 
ir įsitikinti, kad nei šeštadieninės mo
kyklos, nei organizacijų darbas neina 
veltui; jaunimas gražiai vartoja lietu
vių kalbą, domisi Lietuvos praeitimi, 
literatūra. Jis taip pat sugeba gražiai 
patys tvarkytis ne tik uždaroje suei
gose, bet ir išeiti į viešumą su tikrai 
plataus masto konkursu. Gaila, kad 
Toronto skautų vadovai nesiryžo sa
vo jaunimo paskatinti tame konkurse 
dalyvauti...

Laimėtojų laukia vertingos dova
nos: laimėjusiai grupei įteikiama pe
reinamoji taurė. Pavieniams laimėto-

r . . . . ■ v*

globą ir paslaugą naudojantis jų pa-, į bendruomenės veikimą įsijungiant 
mūsų ponias bei paneles. Susirinki
mui pirmininkavo V. Staškūnas.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ rengia 
apylinkės valdyba vasario mėn. 5 d.

talpomis ir patogumais vaišių metu; 
visiems mūsų bičiuliams, kurie buvo 
ten, drauge su mumis, ar sveikino i 
mus raštu iš kitur: p.p. P. Armonui.

12 ~ 18 metų- Kviečiame Hamiltono' Grigaičiams, J. Intui (Montreal), M. 
A. Jonikams, Br. Juzevičiui, J. Kon- 
tenienei, V. A. Pašiliams, B. Pautie
nei, J. Petrauskienei. H. R. Rimkevi- 
čiams, J. K. Rudžiams (Sarnia), P. Z. 
Sakalams, S. S. Savickams, I. E. Sta
nevičiams, J. B. Staniams ir J. M.

O LIE TUVIAI PASAULYJE
Brazilija

MIRĖ LIETUVOS KONSULAS A. 
POUŠAITIS sausio 12 d. Sao Paulo 
mieste. Tas pareigas jis ėjo nuo 1938

DR. JULIUS J. BIELSKIS, Lietu
vos konsulas Los Angeles, sausio 6 
d. sulaukė 75 m. amžiaus. Konsulu 
Los Angeles yra nuo 1939 m. Buvo metų, 
pirmuoju Lietuvos konsulu Niujorke 
1924-26 m. Labai daug nusipelnęs Ho 29 d. Raginėnų km. Šeduvos vals- 
Lietuvai, ypač atkuriant jos nepri- Panevėžio apskr. Lietuvos už-
klausomybę. Tuo metu (1917-19 m.) 
jis vadovavo Vašingtono lietuvių in-

Velionis buvo gimęs 1892 m. spa-

sienio reikalų tarnyboje išdirbo dau
giau kaip 40 metų. Jo sesuo M. Ba-

formacijos biurui, važinėjo į Lietuvą bickienė gyvena Čikagoje, 
ir Europą, rūpinosi lietuvių politine 
akcija Amerikoje. Vėliau JAV orga
nizavo Lietuvos konsulinę tarnybą.
Daugiau kaip 25 metus veikliai reiš
kėsi Los Angeles lietuvių visuomeni
niam gyvenime.

EVELINA MASIOKIENĖ, a. a. 
prof. Stepono Kolupailos duktė, po 
rankos operacijos, grįžo iš ligoninės 
ir sveiksta namuose. Gyvena Seattle, 
Wash.

KPT. ROMAS LEIMONAS su savo 
šeima lankėsi pas žmonos tėvus Mar- 
rinkus ir motiną St. Leimonienę. Po 
N. Metų su visa šeima kpt. R. Lei- 
monas išvyko į JAV kariuomenę Vo
kietijoje.

BIRUTĖ ZABITAITĖ iš Brook
lyn© padarė pirmuosius įžadus Ne
kaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
seserų kongregacijoje, o seselės Mi
riam ir M. Rita — amžinuosius. Vys
kupo įgaliotas įžadų apeigas atliko 
ir įžadus priėmė kun. Kęstutis Tri
makas, SJ., “Laiškų Lietuviams” red. 
Sės. M. Rita yra kun. Kęstučio moti
na, kuri pasirinko vienuoliškąjį gy
venimą po to, kai visi trys jos sūnūs 
jau buvo paruošti savistoviam gyve
nimui. Kad sūnus kunigas priimtų 
savo motinos vienuoliškus įžadus, lie
tuvių gyvenime yra tik pirmas žino- . 
mas atsitikimas.

LATVIAI IŠLEIDO VOKUS, ku
riais atžymima tragiškoji sukaktis — 
gėdingas Švedijos išdavimas 145 pa- 
baltiečių Sovietų Sąjungai.

ALEKSANDRAS RAČKAUSKAS 
sausio 12 d. palaidotas Šv. Kazimie
ro kapinėse, Čikagoje. Velionis dar 
caro laikais tarnavo Prūsų pasienio 
muitinėj ir padėdavo daugeliui įkliu
vusių knygnešių išsilaisvinti. Laido
tuvių apeigas atliko giminaitis kun. 
J. Lechavičius, Mišių metu giedojo 
sol. I. Motekaitienė, vargonais paly
dint Monigirdui MotekaičiuL

LIETUVIŲ FONDO VALDYBA 
pranešė, kad sausio 10 d. LF pagrin
dinis kapitalas buvo $230.638.63 ir 
948 nariai.

KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS 
sausio 1 d. bažnyčioje, pamaldų me
tu, apalpo ir krisdamas susižeidė gal
vą. Jis atgavo sąmonę tik šv. Kry
žiaus ligoninėj. Dabar jau . vėl pa
sveiko.

JONUI KINTAI, Patersono liet 
par. klebono kun. Jono Kintos tėvui, 
šį mėnesį suėjo 100 metų amžiaus. 
Jubiliatas dabar gyvena Waterbury, 
Conn., Convalescence Home. Gimęs 
Skriaudžiuose, Marijampolės apskr. 
Amerikon atvyko 1906 m. Pradžioje 
apsigyveno Bostone. Prieš tai dvejus 
metus gyveno Anglijoje ir ten vedė 
žmoną Jievą Jankauskaitę, kuri mi
rė prieš 10 metų. Iš viso jie susilau
kė 8 vaikų.

VYSK. V. BRIZGIO teigimu, ke- jas. 
liose vietose reikėtų lietuvių kunigų. 
Esą, kun. Perkumas labai perkrautas 
darbu Venecueloje; reikėtų pagalbi
ninko. Kita vieta, kur lietuvis kuni
gas būtų reikalingas, tai Vancouver, 
B.C., Kanadoje. Trečia vieta — Al- ar užmokėti prenumeratą prašomi 
bertos provincijoje JAV pakraščiuo
se. Kaikuriose vietose ir Ameriko
je reikėtų lietuvio kunigo, pvz. Rock- 
forde.

Austrija
AUSTRIJOS LB PIRM. YRA VY

TAUTAS MITUZAS. Iš viso ten gy
vena apie 70 asmenų, jų tarpe apie 
30 yra daugiau kaip 60 metų am
žiaus, 10 nepilnamečių jaunuolių. Iš
skyrus invalidus ir ligonius, sveikų 
ir dar dirbančių lieka labai maža.

Italija
SALEZIEČIŲ GIMNAZIJĄ Italijo- 

joje Hageno (Vokietijos) apylinkės 
lietuviai parėmė 140 DM auka. Taip 
pat ir Bradfordo (Britanijoj) Vyčio 
klubas pasiuntė 5 sv. auką. Pinigai 
buvo pasiųsti per sekr. Dičpetrį, pa
brėžiant, jog: “Kiek tik mūsų gali
mybės leis, mes visada būsime pasi
ruošę bent materialiai paremti”.

KELI MIUENCHENO LIETUVIAI 
per S. Pauliukevičienę, Kaiserslau- 
terno 8593-čios kuopos vyrai per kpt. 
J. A. Pauliukevičių saleziečių gimna
zijos auklėtiniams pasiuntė kalėdinę 
dovaną — 285 DM.

HERMANAS ŠULCAS, lietuvis sa
lezietis, kurio tėvai gyvena V. Vo
kietijoj, šiais metais pradėjo antrus 
teologijos metus saleziečių popiežiš
kame universitete.

ITALIŠKOJI VIETINĖS ASTI aps- 
krities administracija, nors raudonie
ji tarybos nariai ir priešinosi, lietu
vių saleziečių institucijai paskyrė 
vienkartinę 100.000 lirų auką.

Australija
INŽ. R. ZAKAREVIČIUS pakvies- 

tas dėstyti N. S. W. universitete 
Kensingtone. Jis turi inžinerijos ma
gistro laipsnį ir yra parengęs diser
taciją daktaro laipsniui gauti.

ADELAIDĖJE gruodžio 29 d. Lie
tuvių Kat. Centro rūmuose įvyko 
Australijos lietuvių kat federacijos 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo visos 
Australijos lietuvių kolonijų atstovai 
ir jų kapelionai. Kun. Pr. Dauknys 
skaitė paskaitą tema: “Katalikų vaid
muo moderniajame pasaulyje visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo šviesoje“. 
Vakare liet, parapijos salėje įvyko 
jaunųjų talentų vakaras, kurį suren
gė ir sumaniai pravedė Adelaidės vy
resnieji moksleiviai ateitininkai; Su
važiavimo antrą dieną pagrindinę pa
skaitą skaitė Pranas Pusdešris: “Lie
tuvių katalikų Australijoje ateities 
veikimo gairės”. Po to įvyko litera
tūros ir dainų vakaras.

Britanija
KALĖDŲ ŠVENČIŲ METU Londo- 

ne lankėsi vvsk. P. Brazys. Ganyto
jas atlaikė Bernelių Mišias ir Kalė
dų dienomis pamaldas. Šiuo metu 
garbingasis svečias lanko lietuvius 
Nottinghame ir kt lietuvių koloni-

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ATSTO- 
VAI: Mr. A. Briedis, 3, St. Dunstans 
gdns. London, W. 3. Mr. Dainora 14, 
Priory Rd. KEW-Surrey.

Norintieji užsiprenumeruoti “TŽ”

kreiptis į minėtus atstovus. Nau
jiems prenumeratoriams, kurie užsi
sako “TŽ” bent metams, duodama 
nuolaida. Paruošė Pr. Al.

VANCOUVER, B.C.
PAPILDOMAI APIE A. A. JURGĮ klausomybės aktas, pasiklausyta lietu

ukrainiečių parapijos salėje, 121 Pit- į DIEČKŲ. Velioni pažinojau nuo 1948 viškų plokštelių muzikos ir dainų. Prie 
tchrnircrh • crrric tfnrq miiTita VAikę _ a_j.ii i___ •___________ *•_ i______ _________ •tsbourgh St.; gros gera muzika, veiks 
bufetas ir loterija. Apylinkės valdyba 
kviečia visus dalyvauti: taip 
laukiami svečiai iš Sudbury 
vos kolonijų.

NEPAVYKUS GAUTI salę
visai kolonijai sutikti N. Metus, suti
kimas vyko keliuose mažuose pobū-

pat yra
ir Wa-

bendrai

Zurliams: raštu sveikinusiems: Mr.'3T"¥*uQ§^- Keletas paslankesnių tautie- 
Mrs. C. L. Adams, Mr. & Mrs. V. L.
A. Blums, Mr. & Mrs. E. P. J. E. 
Dean. Mr. & Mrs. J. T. E. Hoover (vi
si iš Pensilvanijos. JAV), p.p. S. A. 
Slivinskams (Chicago) ir Mr. & Mrs.
M. M. L. Bender (Burlington).

Jūsų —
Kazimiera ir Jonas Bartkai

čių buvo išvykę N. Metų sutikti į 
draugišką Sudbury lietuvių koloniją.

V. S.

SUDBURY, Ont
KALĖDŲ SENELIS. — Per metinį 

tradicinį bažnytinio komiteto parengi
mą, kuris įvyksta pirmąjį sekmadienį 
po Kalėdų, aplankė lietuviukus ir Ka
lėdų senelis. Jį labai vykusiai suvaidi
no LB Sudburio apylinkės pirm. Pet
ras Venskevičius; visus mokinius ap
dovanojo dovanomis: lietuviškomis 
knygomis ir šokoladais. Nelankan
tiems mokyklos vaikams dovanėles pa
ruošė patys tėvai. Pasižymėję lietuviš
komis deklamacijomis ar dainomis 
vaikučiai gavo dar ir atskirų dovanų 
iš senelio. lietuvybės stiprinimui do
vanoms dešimtinę paaukojo Petras Ju- 
telis, o kiek dar trūko, tai padengė 
LB Sudburio apylinkės valdyba. Kun. 
Ant Sabas padovanojo 8 lėles, pirmoj 
vietoj tų metų gimusioms mergai
tėms ir dar kaikurioms, dalyvavusioms 
parengime. Taip pat jo lėšomis buvo 
paruoštas vaišių stalas visiems lietu
viukams. Šokiams grojo plokštėtų

muzika ir veikė bufetas. Loterijoj lai
mė nusišypsojo N. Paulaitienei. I. Ra- 
činskienei, M. Glizickienei ir St. Tol-i 
vaišai. Prie parengimo, be bažnytinio 
komiteto narių, daug prisidėjo I. Raš- 
kevičienė. M. Kriaučeliūnienė, N. 
Paulaitienė, D. Kusinskytė, E. Tolvai- 
Šienė ir A. Rukšys.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS, ku- 
rį surengė Sudburio lietuvių žvejų ir 
medžiotojų klubas serbų salėje, pra
ėjo su labai dideliu pasisekimu. Buvo 
daug norinčių dalyvauti, bet pavėla
vusieji nebot Ipo. šokiams grojo gera 
Algio Kusinskio kapela. Sumanioji 
še’mininkė Agota Pranskūnienė pui
kiai paruošė naktipiečius. Kor.

NAUJA VALDYBA. Sausio 16 d 
tuoj po pamaldų įvyko visuotinis KLB 
Sudburio apylinkės susirinkimas Kris
taus Karaliaus parapijos didžiojoj sa
lėj. Senoji valdyba atsistatydino ir bu
vo išrinkta nauja: A Kusinskis, J. Ce-

LONDON, ONT.
SPORTO KLUBAS “TAURAS” 

sausio* 30 d., sekmadienį, rengia jau
nimui stalo teniso ir šachmatų var
žybas. Kviečiami dalyvauti visi Lon
dono, Rodney, Mount Brydges ir 
apylinkės jaunuoliai nuo 15 ligi 25 
m. amžiaus. Jaunimui ligi 15 m. am
žiaus panašios varžybos įvyks po 
Vasario 16. Tiksli data bus praneš
ta vėliau. Čia aprašomųjų varžybų 
pradžia — po jaunimo ansamblio re
peticijos, kuri prasidės 4.30 v. p.p. 
ir užtruks apie porą valandų. Norin
tieji varžybose dalyvauti prašomi už
siregistruoti nevėliau 6 v. vak. Būtų 
malonu matyti ir galimai daugiau 
žiūrovų. Juos kviečiame atvykti ne- 
anksčiau 7 vai. vak. Įėjimas — lais
vas. Varžybų vieta — parapijos sa
lė, 1414 Dundas St. E.

Klubo vadovybė

m., todėl bandysiu xia papildyti anks-i kavutės buvo nuoširdžiai pasikalbėta ir 
tyvesnį kito korespondento aprašymą Tautos Fondui suaukota $40. Tai buvo 
bei kaikuriuos dalykus patikslinti. į vienintelis minėjimas* Vankuverio sa-

Velionis į Kanadą atvyko beveik 
prieš 40 metų. Jis, kaip ir kiti seno
sios imigracijos lietuviai, pergyvenęs 
sunkius nedarbo laikus nepalūžo ir iš
liko geru lietuviu. 1948 m. atvyko į 
šiaurinę Vankuverio salos dalį Port 
Alice ir ten B. C. Pulp & Paper Co. 
išdirbo 16 metų. Minėtame miestelyje 
gyveno keliolika lietuvių ir dirbo toje 
oačioje pramonėje. 1953 m. J. Dieč- 
kaus pastangomis buvo surengtas Lie
tuvos nepriklausomybės minėjimas. 
Nebuvo ten nei paskaitų, nei meninės 
dalies, bet buvo perskaitytas Nepri-

loję.
Prieš dvejetą su puse metų velionis 

susirgo, 1964 m. sausio m. buvo pada
ryta operacija, kuri jam nieko nepadė
jo. Jis kentė didelius skausmus iki pr. 
metų gruodžio 3 d., t y. iki mirties. 
Mirė »sulaukęs 66 metus ne senelių 
prieglaudoje, bet Hawthorne privačioj 
ligoninėj* Savo turtą paliko L:etuvoj 
gyvenantiems broliams, seserims ir 
Kanadoj gyvenantiems draugams bei 
tiems, kurie jam parodė nuoširdumą 
ligos metu. Balys Vileita

RODNEY, Ont
KALĖDŲ EGLUTĖ vaikams buvo 

suruošta antrą Kalėdų dieną. Ji bu
vo skirta visiems šios apylinkės vai
kams. Į ją atsilankė tėvai ir svečiai, o 
programą atliko šeštadieninės mokyk
los mokiniai, vad. mokyt J. Statke- 
vičiaus. Mokykla paruošė vaidinimė
lį “Kūčios Lietuvoj” ir kalėdinių 
giesmių, šią proga atkeliavo ir Ka
lėdų senelis su dovanomis. Už jas 
mažieji seneliui deklamavo, pasako
jo. Eglutė baigta Lietuvos himnu, o 
po to buvo bendros vaišės.

N. METŲ SUTIKIMAS dar įvyko
J. T. Ciparų ūky. nes savuose namuo- šių, o dabar apsistojusių Windsore, 
se negautas leidimas. N. Metų su- V. A. Cerškų. Jie padovanojo geram 
tikime dalyvavo beveik visi apyHn-Jstovy elektr. krosnį. Vietos laikrodi- 
kės lietuviai. Senuosius metus atsi
sveikino apylinkės b-nės pirmininkas 
J. Statkevičius. Jis pasidžiaugė pra
eitais metais, kad žmonės laimėje ir 
nelaimėje užjautė ir sušelpė vieni

ganizuota vyr. jaunimas, kuris no
riai lanko šokių ir choro repetici
jas, pakilo ūkio gaminių kainos. N. 
Metai sutikti Lietuvos himnu.

Bendros vaišės praėjo gana ra
mioj nuotaikoj. Pažymėtina, kad <<vai- 
šinimasis” buvo daug santūresnis, 
kaip kitais kartais. Prieš perdidelj 
“vaišinimąri” pasisako ypač mote
rys — žmonos. Jos daugiausia eina 
vysk. Valančiaus keliu.

DOVANOS LIETUVIŲ NAMAMS. 
Jos pirmiausia atėjo iš čia gyvenu-

batorhis, L. Remeikienė, J. Kručas ir 
A. Milčius. Kandidatais liko F. Alb
rechtas ir M. Pranskūnas. Kontrolės 
komisijon išrinkti; A. Jasiūnas, St. 
Krivickas ir M. Venskevičienė. Linki
me naujai valdybai sėkmės. Krsp.

ninkas Schmidt padovanojo sieninį 
elektr. laikrodį, trąšų bendrovė Gro- 
Gold — kelių galionų elektr. kavos 
virdulį. Už dovanas vietos lietuviai 
dėkingi ir tikisi — gal kam nors

kitus, nupirkti nuosavi namai, suor- daugiau kils tokių gerų minčių...
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KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
skelbtą liaudies rašytojo vardo sutei
kimą, pabrėždamas, jog jubiliatas- vi
sada buvo ištikimas kompartijos sū
nus. Specialus pagerbimas surengtas 
respublikinės bibliotekos rūmuose Vil
niuje, kur yra atidaryta A. Venclovos 
kūrinių paroda.

TELEVIZIJOS PJESĖS konkursui 
buvo atsiųsta 30 įvairių autorių kūri
nių. Vertinimo komisija, atrodo, buvo 
nepatenkinta jų meniniu lygiu, nes nė 
vienam nepaskyrė pirmosios premijos. 
II premiją laimėjo K. Zaleso pjesė

Vaizdas iš lietuviško filmo “Aukso žąsis” — karalius bando nusičiaudėti; karalius — Leonas Ba
rauskas, daktaras Vytautas Sabalys • \

L. BALČIŪNAS, mokslinių-restau-

KUN. DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, 
keletą metų vadovavęs Vatikano spaus
tuvei Poliglotta, nuo pr. metų lapkri
čio mėn. yra perkeltas profesoriauti 
teisių fakultete į saleziečių popiežišką
jį universitetą PAS, Romoje.

VYSK. V. BRIZGIO PRANEŠIMU, 
jau esąs eigoje lietuviško ritualo 
spausdinimas ir suvažiavimo dekretų 
vertimas į lietuvių kalbą. Esąs pa
ruoštas pilnas mišiolas lietuvių kalba. 
Jo tekstas išsiųstas į Romą patvirtinti. 
Klausimą esą tenka visapusiškai ap
svarstyti, nes už'kelerių metų būsiąs “Teisūs lieka gyvieji”, III — R. Pau- 
visiškai naujas mišiolas. raitės “Oi, žodeliai, žodeliai”. Paskati-

ROMOS ŠV. KAZIMIERO LIETU- narnomis premijomis atžymėtos dvi 
VIU KOLEGIJAI SUEINA 2® METŲ, pjesės: J. Radzevičiaus “Sunku mylė- 
Ta proga apie Kolegiją ir jos įsikū- ti” ir J. Čepaičio “Dievas rimtai išpe
rimą vysk. V. Brizgys parašė atsimini- ja”. Konkurso tikslas — praturtinti 
mų pluoštą ir išspausdino “Drauge”. Į lietuviškas televizijos laidas origina-

PRIEŠ KALĖDAS visoj Australijoj liu repertuaru.
užbaigti mokslo metai. Prie šių sąlygų “LITERATŪRA IR MENAS”, Lie- 
prisitaiko ir lietuvių savaitgalio mo- tuv£>5 Rašytojų Sąjungos savaitraštis, 
kyklos — ir jos užbaigė mokslo metus. išIeido i;0OO-tąjį numerį. Ta proga jo

V ATIKANO SANTARYBOS METU; redaktoriui poetui V. Reimeriui su-' 
daugybė vyskupų yra gavę Sibiro lie- teiktas nusipelniusio veikėjo vardas, 
tuvaičių maldaknygę. Ji visiems pada- 0 redakcijos darbuotojai apdovanoti 
rė didelį įspūdį. Vyskupų tarpe Lietu- garfrės rastais, 
va labai populiari.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ racinįų gamybinių dirbtuvių direkto- 
~ ~ : rius, spaudai pateiktame pranešime

SKLLPTORIUS JUOZAS KEDAI- pasakoja> jog Kaune, Daugirdo g-vės 
NIS, atšventęs 50 m. amžiaus sukaktį, vįename name po tinku buvo aptikti 
kuria figūrinį antkapį grafikei^ M. Ka- būdingi renesanso bruožai. Pastatą 
t liūtei. Pokario metais jis išgarsėjo restauravo archit. D. Zaleckienė, o 
‘ Kolūkio arklininko” skulptūra, ‘Nau- arcĮūt v. Palčiauskas jame įrengė se- 
jakuriais , “Bulviakasiu , Brigadi- noviško stiliaus “Medžiotoju užeigą”, 
ninku”, susilaukdamas liaudies meni- §:uo metu restauruojami vadinamieji 
ninko vardo. Daug darbo^ yra skyręs perkūno namai, kuriuose kadaise bu- 

a^um^^^us lakštų kalimui. vo jsįkūrusi T. jėzuitų leisto “žvaigž- 
Iš šios srities kūrinių minėtina barei- žurnalo administracija. Jau esąs 
jefinė 1863 m. sukilimo kompozicija, įstatytas puošnus centrinis fasadas ir 
Motina , Laumė , Siuntė mane mo- baigiama šoninė pusė. Numatoma res- 

tinėlė”. Druskinmkus puošia jo deko- tauruoti ir gotikinius namus Kauno 
ratyvinė skulptūra “Poilsis”, portreti- Rotušės aikštėie Vilninip 
nei kūrybai atstovauja žemaitės, P. 
Cvirkos ir Petro Rimšos portretai.

TARPTAUTINIAME JAUNIMO fil
mų festivalyje Cannes mieste, Prancū
zijoj, pagrindinę premiją — Grand 
Prix la:mėjo lietuviškas rež. A. Žeb- 
riūno ir filmuotojo J. Griciaus filmas 
“Paskutinė atostogų d;ena”, užsienyje 
rodomas kitu pavadinimu — “Mergai
tė ir aidas”. Vertintojų komisija pa
brėžė, kad premija buvo paskirta už 
poetišką požiūrį į pasaulį ir už filmo 
idėjų, auklėjančių jaunimą, moralinį 
tyrumą. Fėst*valyje dalyvavo 30 kraš
tų filmų kūrėjai, kaikurie atsiųsdami 
net po keletą filmų. Laimėjimo proga 
A. Žebriūnas pareiškė: “Šis prizas man 
gana netikėtas ir labai džiugus. Kanų i 
prizai brandūs ne tik kiekvienam kine- i 
matografistui, bet ir kiekvienai nacio-’ 
nalinei kinematografijai. Džiugu, kad 
ir lietuviškoji jau laureatų tarpe. Tai 
toli gražu ne vien mano nuopelnas. O 
iš visų kūrybos draugų norėčiau išskir
ti J. Gricių, kurs yra lygiateisis šio i 
filmo kūrėjas. Aš žiūrėjau švedų fil
mą “Kapakabana — mano namai”. 
Man jis paliko nepaprastą įspūdį. Ne
tikėjau, kad mūsų “Paskutinė atosto
gų diena” galėtų jį nugalėti...” Pr. 
metais šis Tetuviškas filmas Lokame, 
Šveicarijoj, yra laimėjęs “Sidabrinių i 
burių” prizą.

VILNIAUS VALST. FILHARMONI
JA paminėjo 25 m. veiklos sukaktį. 
Ta proga jos meno vadovas kompoz. 
R. žigaitis padarė pranešimą apie at
eities planus. Filharmonijos kolekty
ve yra simfonmis ir kamerinis orkest
rai. styginis kvartetas, dvi estradinės

Apaštalo Petro kapo tyrinėjimai
Nors jau nėra paslaptis, kur 

yra pirmojo Romos vyskupo ka
pas tačiau šv. Petro kapo jieškoji- 
mo ir atradimo darbų vyksmas 
yra labai įdomus, nes tie darbai 
nebuvo lengvi ir paprasti — teko 
mokslo žmonėms kruopščiai ir su 
dideliu dėmesiu pasidarbuoti. 
Verta su jais susipažinti. -

Pirmas oficialus pranešimas 
apie tai buvo padarytas 1950 m. 
Kalėdų išvakarėse. Po 12 metų 
sunkių tyrinėjimų popiežius Pi
jus XII pakvietė žinomus archeo
logus, jų tarpe ir M. Guarducci, 
kuri yra epigrafikos ir senovės 
Graikijos istorijos profesorė Ro
mos universitete ir yra parašiusi 
darbą, pavadintą “Le reliųuie di 
San Pietro sotto la Confesione 
della Basilica Vaticana”, išleistą 
Vatikano knygyno (Libreria Vati
cana).

šv. Tėvas savo radijo kalboje 
tarė viso pasaulio tikintiesiems: 
“Ar atrastas šv. Petro kapas? 
Paskutinės iškasenų ir ilgai tru
kusių studijų išvados duoda tei
giamą atsakymą. Apaštalų kuni
gaikščio kapas yra atrastas. Čia 
iškyla glaudžiai su tuo atradimu 
susijęs klausimas apie šventojo 
relikvijas’ — ar jos atrastos? To
liau nuo kapo užtiktos žmogau^ 
kaulų liekanos, apie kurias nega
lima pasakyti bent, kad tai yra 
apaštalo miltinės liekanos. Ta
čiau tatai nepažeidžia kapo isto
rinio autentiškumo. Didžiulis Ba
zilikos kupolas yra iškeltas tiks
liai virš pirmojo Romos vyskupo, 
pirmojo popiežiaus, kapo”.

Tyrinėjimai katakombose

A. RAGAUSKAS

Rotušės aikštėje. Vilniuje pagal ar- 
chit. S. Laša vieko planus buvęs res
tauruotas visas Gedimino kalno papė
dės architektūrinis ansamblis. Iš var
pinės bokšto šiemet pirmą kartą nu
skambėsianti varpų muzika — Bacho 
ir Beethoveno melodijos. Šiuo metu 
esą paruošti planai dviejų senųjų Vil
niaus kvartalų restauravimui.

AKMENS AMŽIAUS GYVENVIE
TE buvo aptikta Jiesios upės dešinio
joj pakrantėj tarp Prienų-Veiverių 
vieškelio ir Rutkiškių miško. Nuka- 
sus dviejų metrų žemės sluogsnį, pa
stebimos didelių ugniaviečių liekanos 
— nuodėguliai, su anglimi susimaišiu- 

Į si juosva žemė. Radinių tarpe minė
tinos titnago skeltys ir vadinamasis 

j gyvatgalvis kaplys, pagamintas iš 
i juosvai pilko akmens, su 4,3 cm pločio 
i ašmenimis. Kaplio pentis panaši Į gy
vatės galvą. Spėjama, kad šis įrankis 

i turi ryši su žalčio garbinimo kultu, 
i Jiesios akmens amžiaus gyvenvietė 
j Lietuvos archeologams anksčiau ne- 
: buvo žinoma. Pirmuosius jos pėdsa
kus užtiko ekskavatorininkai 1961 m. 
pertvarkydami Jiesios upės vagą.

TEATRO IR MUZIKOS MUZĖJUS 
buvo Įkurtas 1964 m. Vilniuje, Trakų 
g-vėje nr. 2, senuosiuose grafų Ūmias- į

H tovskių namuose, kur caro laikais vy-! Nuo Pijaus XII mirties jau 
j ko pirmieji slapti lietuviški vaidini- praslinko beveik 8 metai, bet ka
rnai. Didelę muzėjaus eksponatų dalį sinėjimo darbai nesustabdyti. Va- 
sudaro kompozitorių ir aktorių nuo- tikano grotose lempų ir Žibintų 
traukos, pirmųjų spektaklių skelbimai, šviesoje vyksta nuostabios miste- 
scenovaizdžių ir drabužių eskizai. Spe
cialūs skyriai skirti J. Vaičkaus “Skra
jojančiam teatrui”, “Tautos teatrui”, 
“Vilkolakiui” ir dabartiniams Lietuvos 

grupės ir keletas solistų. Jau paruoš- į teatrams. Muzėjaus vedėja G. Aleksie- 
ta lietuviško romanso ir poezijos pro-1 nė eksponatus planuoja papildyti gau- 
grama %iNuometan jausiu dainą”, kon-jsiu S. Naujalio, A. Kačanausko, J. 
certas “Kareivio daina”, ruošiamas; Bendoriaus, A. Pakalnio, M. Bukšos, B. 
kamerinio orkestro penkių koncertų I Dauguviečio, R. Juknevičiaus ir A. 
ciklas “Bachas ir šiuolaikinė muzika”. Jakševičiaus kūrybiniu palikimu. Mu- 
Simfoninis orkestras koncertuos Rygo- zėjuje saugomi J. Dambrausko ir B. 
je, kamerinis — Estijoje, o styginis Sruogos rankraščiai, kurių keletas yra 
kvartetas lankysis Užkaukazės ir Rusi
jos respublikos miestuose.

ANTANO VENCLOVOS 60 m. am 
ž aus sukaktį plačiai paminėjo Lietu
vos komunistinė spauda ir netgi sovie
tiniai laikraščiai. J. Paleckis jam įtei
kė oficialų raštą apie anksčiau pa-

to antruoju pasauliu iškiliajai 
mokslininkei, kuri nepažįsta nuo
vargio karštligiškai dirbdama 
mokslinį darbą. Tyrinėdama 
ženklus ir simbolius, dengiančius 
nelygų akmenų paviršių, Marghe- 
rite Guarducci paskęsdavo pirmų
jų krikščionių dvasingumo pa- 

’ slaptyje. Tai buvo jai didelis, ne- 
Į pasikartojąs atvejis. Siekimas su- 
j vokti prasmę užtrintų, neaiškių 
graffiti, išraižytų prieš septynioli
ka šimtmečių nežinomos rankos, 
gal turinčios tik paprastą vinį, 
tuo sakraliniu įrankiu, kuris su
vaidino tokį nelemtą vaidmenį 
kankinimuose ant kryžiaus,—tei
kė Margheritai Guarducci tokį 
pergyvenimą, kurį sunku aprašy
ti.

“Victoria”
Kad būtų galima išskaityti mi

nėtus graffiti, reikėjo daug dar
bo, nes žymi dauguma žodžių bu
vo veik neišskaitoma; toliau dide
le kliūtimi buvo prasmės neaiš
kumas toj nuostabioj stenografi
joj, kuria naudojosi pirmykštis ti
kėjimas ir kurioj buvo žymimi su
trumpinimai, monogramos ir sim
boliai. Sukrečiantį įspūdį padarė 
tyrinėtojams, kai jie pagaliau 
perskaitė tekstą: “Victoria”, Kry
žiaus ženkle — pergalė. Kristus 
yra visko pradžia ir pabaiga. Nuo

Omegos, pabaigos, Kristus veda 
mane į Alfą, pradžią; nuo mirties 
į gyvenimą.

Iš atrasta šv. Petro kapo, kuria
me gulėjo nenustatytos tapatybės 
žmogaus kaulai, mons. Liudvikas 
Kass, šv. Petro bazilikos statybos 
administratorius Pijaus XII lai
kais, jau miręs prieš keletą metų, 
liepė juos surinkti ir saugoti dė
žutėje, kuri vėliau patalpinta 
specialioje vietoje — ossariume, 
tarp kitų relikvijų. Pirmojo po
piežiaus mirtinių liekanų reikalas 
beveik buvo pamirštas, tik vis 
kilo klausimas dėl vietos, esan
čios po monumentaliu Berninio 
baldakimu. Ji nuolat traukė 
mokslo žmonių dėmesį, kai buvo 
svarstomas klausimas, kodėl bū
tent ten, o ne kitur buvo pastaty
ta pirmoji bazilika?

Pagaliau sutikta su faktu, kad 
šv.. Petro kūnas yra dingęs vi
siems laikams metų tvane, kurio 
sūkuriuose buvo daromi įvairūs 
perstatinėj imai Vatikano Augštu- 
mose. Romoje įvyko daug įvairių 
nelaimių, kaip antai, baisūs bar
barų antplūdžiai, kurių pirmasis 
846 m. pasibaigė šventos vietos 
apiplėšimu. Jį įvykdė saracėnai. 
Antrą apiplėšimą įvykdė cieso
riaus Karolio V kareiviai 1527 
m., kuris visuotinėj istorijoj yra 
žinomas Sacco di Roma vardu.

(Bus daugiau)

Mažųjų šventė Monrealyje
Montrealyje veikia dvi lituanistinės 

šeštadieninės mokyklos: Dr. Vinco Ku
dirkos ir Aušros Vartų. Tradicinė Ka
lėdų eglutė rengiama pamečiui, šiais
metais eilė buvo Dr. Vinco Kudirkos savo mokyt. J. Gečienė, 
mokyklai. Mokytojams su tėvų komi-

Kauno dailės muzėjui 40 mėty
“Tiesos” kultūriniame pusią- medaliai ir skulptūros. K. Čerbu- 

pyje buvo paskelbtas K. Čerbulė- lėno tvirtinimu, čia išstatyti ir ki
no rašinys Kauno valstybinio dai-l tų lietuvių dailininkų kūriniai — 
lės muzėjaus 40 m. sukakčiai at- į ne tik sovietinėszokupacijos, bet 
žymėti. Komunistai muzėjaus ir nepriklausomybės laikotarpio, 
įsteigimo data laiko 1925 m., Jis rašo: “Vaizduojamosios dailės 
gruodžio 13 d., kada Ąžuolų kai-' skyriaus ekspozicija ir turtingi 
ne visuomenės lankymui buvo ati- fondai ypač nuosekliai leidžia pa
daryta M. K. Čiurlionio galerija, sekti XX a. lietuvių dailės raidą, 
kuri 1936 m. buvo pergelta į nau- jos jieškojimus, meninius priešta- 
juosius Vytauto D. karo ir kultu- ravimus, kūrybinius pakilimus...” 
ros muzėjaus rūmus. Būdinga, • Apie 16.000 eksponatų turi K. 
kad minėtame rašinyje, atrodo, i Kairiūkštytės tvarkomas liaudies 
sąmoningai išleidžiamas Vytauto meno skyrius, pradedamas XVIII 
D. vardas — kalbama tik apie š. ir užbaigiamas dabarties lai- 
karo ir kultūros muzėjus. Pasta- kotarpio audiniais, keramika, me
rą j am pripažįstama tęstinumo tei
sė, o karo muzėjus šiandien yra 
paverstas komunistinės propa
gandos šaltiniu, ir jo praeitis pa
laidota kartu su Lietuvos nepri
klausomybe. Jis šiandien vadina
mas istoriniu muzėjumi, kurį 
įkūrė sovietinė kompartija.

Vytauto D. kultūros muzėjus 
1944 m. spalio 11 d., komisarų ta
rybos nutarimu, buvo pavadintas 
Kauno valstybiniu M. K. Čiurlio
nio vardo dailės muzėjum. Apie 
karo padarytus nuostolius K. Cer- 
bulėnas rašo: “Nykiai atrodė mu
zėjus pasitraukus iš Kauno hitle
rininkams: netekęs daugiau kaip 
4.000 liaudies meno ir buities,: 
profesinės dailės eksponatų, iš
daužytais langais, išverstomis du
rimis, be didelės dalies stogo ...” 

šiandien šiam muzėjui priklau
so keli skyriai: Kauno skulptūros 
ir vitražo muzėjus Įgulos bažny- 

: čioje, A. Žmuidzinavičiaus kūri
nių ir liaudies meno rinkinių nuo
latinė paroda dailininko gyvena
mam name Kaune, M. K. Čiurlio
nio muzėjus Druskininkuose, vo
kiečių okupacijos melais sušaudy
to skulptoriaus Vinco Grybo me
morialinis muzėjus Jurbarke.

Centrinis M. K. Čiurlionio var
do Kauno dailės muzėjus turi 
virš 200.000 eksponatų ir apie 
100.000 pagalbinės archyvinės

džio, metalo, plastikos dirbiniais, 
baldais, skulptūromis, raižiniais, 
tapyba. Juose atsispindi liaudies 
meistrų meninė kryptis, kūrybi
nė mintis, nuolatiniai jieškojimai. 
Šį skyrių tenka laikyti neišsen
kančiu aruodu, iš kurio kūrybi
nius grūdus semiasi dabartiniai 
kūrėjai, jieškodami nenutrūks
tančio ryšio, sintezės tarp žilos 
praeities ir modernios dabarties. 
Skyrių praplečia 56.000 negatyvų 
bei pozityvų fototeka.

Turtingiausias eksponatais ir 
fototeka yra I. Aleksienės va
dovaujamas taikomosios dailės ir 
istorijos skyrius, skirtas taikomie- 
siems-dekoratyviniams meno dir
biniams. Pagrindinę vietą 176.- 
000 eksponatų tarpe užima gau
siausias Lietuvoje numizmatikos 
rinkinys — 42.000 brangiųjų me
talų monetų, pradedant XI—XIV 
š. ir baigiant vėlesnių laikų Lietu
vos pinigais, šiam rinkiniui pri
klauso XVI—XVIII š. medalių ir 
antspaudų pavyzdžiai. Nors XVIII 
— XX š. audiniai, vitražas, mozai
ka, keramikos ir stiklo dirbiniai 
nėra gausūs, bet jie, K. čerbulė- 
no žodžiais tariant, pilnai atspindi 
taikomosios-dekoratyvinės dailės 
šakų pasiekimus atskirais laiko
tarpiais Lietuvoje, šiame skyriu
je esąs gausus ir įdomus XIX š. 
ir XX š. pradžios JAV lietuvių iš
eivių kultūros, buities ir meno---- ... rr j.—  J—i i eiviu kuiluius, Duiut» u menu 

medžiagos. Jo salese yra nemaža f0IKfas. Likusia eksponatu dali 
lietuvių, rusų ir Vakarų Europos sudaro’V. Europos ir senojo Egip- 
dail-iTitnlrii turiniu turimi rtaii- i - Si _ i___ * • •

Jaunieji aktoriai — G. Banys,~ S. 
Norvaiša, R. Žitkus, V. Bunytė, A. 
Kudžmaitė, V. Kudžmaitė, Ir. Markaus- 
kaitė puikiai išpildė savo roles. Rėži-

dailininkų kūrinių, tačiau dau
giausia dėmesio skiriama paties 
M. K. Čiurlionio tapybos ir gra
fikos darbams. 1965 m. buvo pra
dėta architekto F. Vito paruošto 
specialaus priestato statyba, nes 
ilgesniam Čiurlionio kūrinių iš
laikymui būtina oro ir šviesos 
kontrolė. Dabartinėse sąlygose 
jiems gresia laiko tėkmės atneša
mas nublukime pavojus.

Vaizduojamosios dailės skyriu
je, kuriam vadovauja V. čiurlio- 
nytė-Karužienė, sutelkta virš 8.- 
000 tapybos, skulptūros ir grafi
kos darbų, atstovaujančių XVI — 
XX š. lietuvių dailei, čia taipgi iš
statyti visi Čiurlionio tapybos ir 
grafikos darbai. Skyrių papildo 
rusų ir europiečių dailininkų kū
riniai, dabartinės sovietų dailės 
atstovai.

Iš lietuvių dailininkų darbų 
minimos K. Šklėriaus akvarelės, 
skulptūros, P. Rimšos sukurti

to taikomosios-dekoratyvinės dai
lės pavyzdžiai — A. Biotgerio 
rausvos akmens masės dirbiniai, 
porcelianas, tekstilė, baldai, me
džio darbai, buitiniai reikmenys.

Taip šiandien atrodo Vytauto 
D. kultūros muzėjus, pavadintas 
didžiojo mūsų tautos menininko 
M. K. Čiurlionio vardu. Tęstinu
mo idėja, be abejonės, yra svei
kintinas dalykas, tačiau tokiu at
veju netikslu užmiršti ankstyves
niuosius muzėjaus darbuotojus. 
Paminėtas tik vienas Paulius Ga
launė, kaip pirmosios M. K. Čiur
lionio galerijos organizatorius ir 
ilgametis vadovas. O kur dr. J. 
Puzinas ir jo bendradarbiai, kaip 
kurmiai rausę piliakalnius, darbš
čių skruzdėlių pavyzdžiu tempę 
šapelį po šapelio i bendrąjį kul
tūros rūmą? Kur kiti mūsų kul
tūros ir meno entuziastai? Jie 
taip pat yra šio muzėjaus dalis.

Vyt. Kastytis

tetų pasitarus, buvo paskirtas laikas Nepaprastai mokytojus apsunkino 
tai šventei sausio 9 d., 3 v.p.p. ! Kaledų egIut€s Programos paruošimas,

: nes beveik nebuvo kur tinkamai daryti
Kiekvienai mokyklai Kalėdų eglutės repeticijų. Mokyklai patalpos yra gau- 

suruošimas pareikalauja daug rūpesčio narnos iš prancūzų mokyklų komisijos 
ir darbo ne tiktai iš mokytojų, bet ir labai ribotam laikui: nuo 9 iki 11.30 v. 
vaikų bei jų tėvų. Svarbiausia — su- ryto ir tuo metu turi būti dėstoma 
rasti tinkamą medžiagą programai, prancūzų kalba visose klasėse paeiliui, 
šiais metais, kaip ir ankstyvesniais, Taigi, repeticijų, pilna to žodžio pras- 
medžiagos programai suradimu rūpino- me, nebuvo įmanoma mokykloje šešta- 

5 si mokyt J. Gečienė. Jai pavyko gauti dieniais daryti. Tiktai atskirais būre-

Kanados bešališko darbo
rijos. Vatikano darbininkai, ku
rie puikiai orientuojasi tuose ne
paprastuose, legendomis apgaub
tuose požemiuose, perspėja ar
cheologus, kad jie nepaklystų 
tamsiuose užkampiuose, korido
riuose bei perėjimuose; gi ypa
tinga globa buvo teikiama Marg- 
herite Guarducci, kuri ištisomis; 
valandomis buvo atsidavusi skai-: galės Vaivorytės scenos veikalėli liais buvo repetuojama koridorių kam-
tymui įrašų — “graffiti”, esančių I 
ypatingai sunkiai prieinamose 
vietose po šv. Petro bazilikos kon
fesija.

Silpna šviesa, nepatogi darbui

dar lig šiol nespausdintų. Nuotrauko
mis, arijų ir dainų įrašais apibūdina
mas Kipro Petrausko įnašas lietuviš
kajai operai. Spaudos puslapiai kalba padėtis katakombose, dvokiąs, 
apie F. šaliapino ir v. Barsovos gast- tvankus oras, paslaptinga pasken- 
roles Kauno operos teatre. Muzėjus tu- dusio laiko bedugnėje mirusiųjų 
ri penkias sales. V. Kst. pasaulio atmosfera — visa tai vir-

Praėjusių Kalėdų proga Montrealyje buvo suvaidintas vaizdelis “Kalėdos Lietuvoje”. Ta proga

“Skaidrytė”. Mokyt. J. Gečienė, pade
dama mokyt. J. Blauzdžiūnienės, per-’ 
tvarkė, pritaikė mokyklos sąlygoms ir, 
pavadino “Kalėdos Lietuvoje”. Daug’ 
dainų buvo Įpinta Į veikalėli. Dalis mu
zikos dainoms ir šokiams (drugelių, 
zuikučių ir snaigių) buvo gauta mokyt. 
J. Gečienės rūpesčiu iš mokyt. St Sli
žio, Detroito lituanistinės mokyklos ve
dėjo. Kita dali muzikos paruošė J. Žu
kauskienė ir pati palydėjo pianinu dai
nas bei šokius.

J. Žukauskienė jau kelintus metus ___  ____________ ___ ~
talkina Dr. Vinco Kudirkos šeštadieni- pradedant priešmokyklinio am- 
nei mokyklai ar tai Kalėdų eglutę fjaus jr baigiant net lituanistinių kur- 
ruošiant, ar Vasario 16 minėjimą at- Sy mokiniais. Šiais metais labai vertin- 
liekant. ar Motinos Dieną švenčiant. 
Net bažnytiniam mokinių chorui šv. 
Kazimiero parapijoje parašo muziką 
giesmėms, kai i ją kreipiasi mokyt. E. 
Navikėnienė.

Dainas “Kalėdų Lietuvoje” vaizdely
je išpildė mokyklos mokinių choras, 
kuriam vadovavo mokyt. E. Navikėnie
nė.

Būrelis jauniausių mokinių vaizdavo 
drugelius, kurie prieš žiemą jau pas
kutini kartą pašoko. Tai buvo: J. Ada- 
monytė, R. Kuzaitvtė, L. Mačiukaitė, 
G. Norkeliūnaitė, M. Brilvicaitė, D. 
Ladygaitė, K. Mališkaitė, D. Stankevi
čiūtė, R. Stankevičiūtė, R. Kudžmaitė. 
D. Lukauskaitė, A. Norkeliūnaitė, L. 
Stankevičiūtė. Drugeliams vadovavo ir 
1 ’ drabužių paruošimu rūpinosi moky- 
toia Malcienė. Gerai atliko savo roles 
zuikučiai — A. Gečius, J. (rečius, R. 
Genteman, G. Murauskas ir meška—A. 
Koskus.

Pasigėrėtinai gražiai atliko šokius 
snieguolės — D. Blauzdžiūnaitė, V. 
Maciūtė, A. Tušaitė, L. Gabrusevičiū- 
tė, R. Naruševičiūtė, J. Vaitkutė, A. yra tokių tėvų ir mokytojų pasišventė- 
Lukauskaitė, L. Skučaitė, V. žitkutė. lių, kurie ir sunkiausiose aplinkybėse 
Šokius kruopščiai paruošė mokyt. J. nuveikia didelius darbus.
Blauzdžiūnienė. | Stebėtojas-dalyvis

puošė, šv. Kazimiero parapijos salė, 
be šoninių kambarėlių, sekmadieniais 
būdavo nuolat užimta kokios nors 
draugijos — organizacijos. Ir vėl čia 
tiktai kur užscenyje ar kokiame nuo
šalesniame kampe vyko “repeticijos...” 
Nežiūrint tų labai nepalankių aplinky
bių, “Kalėdos Lietuvoje” vaizdelis pa
sigėrėtinai gražiai buvo suvaidintas.

Meninę dali užbaigus, Kalėdų sene
lis, aktorius V. Sabalys, kasmet tas pa
reigas einąs, apdovanojo i Kalėdų eg
lutės vakara susirinkusius visus vai-

gos ir ypatingai gerai buvo tėvų komi
teto parinktos dovanos. Po to tėvų 
komitetas (L. Selenis, P. Adamonis, 
A. Tušienė, J. Žitkus, J. Gabrusevičie- 
nė, Koskus, J. Tanner, I. Kiičienė, J. 
Vasiliauskas, A. Beniušis, J. Niedva- 
rienė) skaniai ir sočiai pavaišino visus 
vaikus ir svečius.

Mokytojai atskirai buvo pavaišinti 
šilta, skania vakariene ir kavute su py
ragais. Vakarienės metu tėvų komite
tas visus mokytojus apdovanojo saldu
mynais. Be to, visi dalyviai pareiškė 
nuoširdžią padėką Dr. Vinco Kudirkos 
mokyklos kapelionui kun. J. Gaudzei, 
už dideli talkininkavimą ruošiant šią 
Kalėdų eglutę ir už darbą mokykloje.

Tėvų komitetas gavo ir mažą paramą 
mokyklų išlaikymui iš pavienių asme
nų: iš šv. Kazimiero parapijos klebono 
kun. dr. F. Jucevičiaus — S50, Klubo 
— S25, Aušros Vartų parapijos klebo
no Tėvo K. Pečkio, SJ. S10. p-lės M. 
Arlauskaitės — S2 ir kitų.

e / '

Baigiant reikia pasidžiaugti, kad dar

Stebėtojas-dalyvis

apsaugos įstatymas

DRAUDŽIA
DISKRIMINACIJĄ DARBE

ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo diskri
minacijos darbe bei profesinėse sąjungose RASES, RELIGI

JOS, SPALVOS arba TAUTINES KILMĖS atžvilgiu.
ĮSTATYMAS TAIKOMAS darbdaviams, esantiems federacinės 
jurisdikcijos darbuose bei įmonėse ir profesinėms sąjungoms, 
kurios atstovauja ten dirbančius asmenis. Federaciniai juris- - 
dikcijai priklauso: laivininkystė, navigacija, geležinkeliai, ka
nalai, telegrafai, aerodromai, oro linijos, federacinės karūnos 
korporacijos, bankai, radijo ir televizijos stotys, taip pat ir dar
bai bei įmonės, kurie yra paskelbti kaip reikalingi bendram 

Kanados labui, arba neįeina į provincijų parlamentų 
jurisdikciją.

ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo asmeniui 
arba tarnautoją diskriminuoti dėl jo RASĖS, RELIGIJOS, 
SPALVOS arba TAUTINES KILMES. Darbdaviui taip zpat 
draudžiama naudotis samdymo agentūra, kuri naudoja tokią 
diskriminaciją, arba talpinti diskriminacinį darbo skelbimą, 
arba vartoti diskriminacinius klausimus raštu ar žodžiu, ryšium 

su prašymais darbui.
ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms sąjungoms 
praktikuoti diskriminaciją narių priėmime ar darbo suradime 
dėl RASES, RELIGIJOS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS.
ASMUO ĮTEIKIĄS SKUNDĄ pagal šio įstatymo nuostatus, ar
ba liudijantis ir teikiąs paramą šį įstatymą vykdant, yra apsau
gotas nuo bet kurios keršto akcijos, kurios būtų prieš jį imtasi.

Be federacinio įstatymo, ir keletas provincijų turi be
šališko samdymo arba panašaus pobūdžio įstatymus, 
kurie darbininkus saugo nuo diskriminacijos darbe 
pramonėse, kurios priklauso atitinkamos provincijos 
jurisdikcijai. Tokie įstatymai veikia sekančiose pro
vincijose: N. Škotijoj, N. Brunsvike, Kvebeke, Onta
rio, Manitobos, Saskatčevano ir Britų Kolumbijos.

Skundai pagal šį įstatymą turėtų būti raštiški ir pasiusti:

Director of Industrial Relations, 
Department of Labour, 

Ottawa -
Hen. John R. Nicholsen George V. Haythome

Minister Deputy Minister
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2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR,

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

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kanlbariai; 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.

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
■iWANSEA — 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 įmokėji- 
mas. .
SWANSEA

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

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi- 
' me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

f

Sausio 22-23 d.d. Detroite įvyko vi
suotinis S. Amerikos Lietuvių Sporto 
Sąjungos atstovų suvažiavimas. Dviejų 
dienų darbingoje nuotaikoje buvo ap
svarstyta visa eilė aktualių klausimų 
bei padaryta svarbių nutarimų, lie
čiančių Sąjungos sportinę, tautinę ir 
auklėjamąją veiklą. Suvažiavime daly
vavo 32 Amerikos ir Kanados klubų 
atstovai. Plačiau — sekančiame “TŽ” 
nr.

Kanados sporto apygardos krepšinio 
pirmenybės bus pravestos vasario 12 - 
13 d.d. Toronte.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai Toronto Metro lygoje 

antrą kartą įveikė policijos penketuką 
77:61. Žaidė: Juozaitis 6, Klimas 30, 
Eižinas 19, Grigas 15, Motuzas 2, Kiš
kis, Mikelėnas 5. Šią savaitę vytiečiai 
žaidžia dvejas rungtynes. Sekančios 
rungtynės įvyks vasario 3 d. 8.15 vai. 
su St. Chris Ryerson mokykloj.

Berniukai (14) Church lygos pirme
nybėse sudorojo Woodgreen krepšinin
kus 57:18. Žaidė: NaceviČius 3, Ake
laitis 6, R. Kaknevičius 16, V. Kakne
vičius 10, Vitkus 9, Plačiakis 4, Vana
gas 7, Ramanauskas 2, Bražukas. Va
sario 2 d. 6 vai. vytiečiai žais pas Auš
rą.

Mergaitės (14) CYO lygos pirmeny
bėse nesunkiai įveikė St. Edwards 
krepšininkes 27:3. Šį šeštadienį 2 vai. 
Oakwood m-kloje vytietės vėl žais su 
St. Edwards. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Antradieni, 

7.15 v.v., Deer Park mokykloje žai
džia moterų komanda su Ciccones; 
penktadienį, 7 v.v., King Edward m - 
loję mergaičių J komanda — St. Leos; 
šeštadienį, 11 vai., Woodgreen C. C. 
berniukų B komanda — Woodgreen;

< TORONTE
sausio 28 <L, šį penktadienį, 8 v.v., 
studentų būstinėje. Bus jaukus, stu
dentiškas vakarėlis, vadinamas “Piz
za — a — go — go”. Valdyba kviečia 
visus studentus dalyvauti

Tradicinis studentų balius —- vasario 
5 (ne 15 d.!), šeštadienį, Prince 
George viešbučio Fiesta salėje. Visi 
ruoškitės patys dalyvauti ir kitus 
kvieskite. Bilietus platina studentų 
valdybos nariai. Informacijas teikia 
stud. Dvilaitytė tel. 531-1906. Baliaus 
skelbimą skaitykite šio “Tž” nr. 8 psl.

Studentų susirinkimas — šį sekma
dienį, sausio 31 d., 12 vai., studentų 
būstinėje. Bus svarstomas dalyvavi
mas pabaltiečių studentų suvažiavime 
vasario 12 d.

M. Pranaitienė
A. Zarembaitė

prisiminusiems mūsų tėvelio sielą. Ačiū taip pat visiems, pareišku- 
siems mums užuojautą raštu ar žodžiu — /

PADĖKA
Nuoširdi padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias ir maldose

11111 1 1 ...

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

šeštadienį , 1 v. p.p., Oakwood Colle
giate mergaičių M komnada — St. 
Vincents; sekmadienį, 12.30 v., vyrai 
— su Tridents.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. Moterų komanda nugalėjo Luis 
Roy 32:31 ir Yonge Acts 74:12; C. Y. 
O. lygoje mergaičių MM komanda nu
galėjo St. Vincents 12:11; church lygo
je berniukų M komanda nugalėjo es
tus 40:30 ir pralaimėjo St. Chris 23:36; 
berniukų B komanda nugalėjo St. 
Chris B 22:20; berniukų MB komanda 
nugalėjo St. Chris MB 24:8 ir U. S. 
H. 32:9.

Visi klubo nariai, tėveliai bei jauni
mo bičiuliai maloniai prašomi prisidė
ti prie loterijos bilietų platinimo. Bi
lietų knygučių galima gauti pas visus 
valdybos narius, komandų vadovus, 
Prisikėlimo par. klebonijoje ir sekma
dieniais kavinėje. Pati loterija įvyks 
per Aušros “žiemos šokius” vasario 12 
d. Nuoširdus ačiū V. Bačėnui už ne
mokamą bilietą, skirtą laimingo bilie
to pardavėjui ir Katalikų Vyrų Dr-jos 
Prisikėlimo skyriui už $25 auką.

Sportas Lietuvoje
Sov. S-gos rankinio rinktinė, nega

lėdama užmiršti pralaimėjimo lietu
viams, vėl iškvietė juos atsigriebimo 
rungtynėms, kurios įvyko pilnutėlėje 
Kauno halėje. Pirmą kėlinį lietuviai 
žaidė užtikrintai, visą laiką vedė ir 
kėlinį užbaigė 12:10 savo naudai. Ant
rame puslaikyje lietuviai sužaidė blo
giau ir rungtynes pralaimėjo 24:19. 
Ryšium su tuo kyla įvairios nuomonės, 
tačiau faktas, kad lietuviai buvo lygia
verčiai žaidėjai visai Sov. S-gos rink
tinei yra didelis sportinis laimėjimas.

Po rungtynių Kaune Sov. S-gos 
rinktinė dar žaidė vienerias rungty
nes Vilniuje, kur įveikė Statybą 28:20.

PADĖKA
Staigiai mirus mano pusbroliui a. a. PETRUI KAIRIUI, 

teko patirti ne tik liūdesio, bet ir nuoširdžių tautiečių pagalbos bei 
dėmesio. Nuoširdžiai dėkoju visiems pareiškusiems paskutinę pagar
bą velioniui: užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, lankiu
siems laidotuvių namuose ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. 
Už visas paslaugas ypač dėkoju kun. klebonui P. Aziibaliui ir kun. 
J. Staškevičiui. Visų bičiulių pastangomis velionis buvo pagarbiai 
palydėtas į amžino poilsio vietą. Nuoširdus ačiū visiems —

Liūdintis pusbrolis J. Kairys ir šeima

Hamiltono studentai rengia sausio 
27 d., šį penktadienį, Me Master un-te 
lietuvių kultūros vakarą. Kviečiami 
dalyvauti ir torontiečiai.

Inžinierių baliun vasario 12 d. kvie
čiami ir fizikos, matematikos bei in
žinerijos studentai. Balius rengiamas 
Islington Golf Country. Studentams 
bilietai papiginti.

Lietuvių skautų
Į veikla

Visi Toronto ASS nariai (studentai/ 
tės ir filisteriai/rėš) yra kviečiami 
dalyvauti Toronto “Šatrijos” ir “Ram- 

i byno” skautų tuntų iškilmingoje su- 
| eigoje vasario 6 d., 4.30 v. p.p. Pri

sikėlimo salėje. Ši sueiga yra skiria- 
I ma Vasario 16 paminėti. ASS valdy

ba ypač kviečia filisterius/res, moks
lus baigusius vyresnio amžiaus skau- 
tus/tes — dalyvauti. Toronto lietu
vių skautija laukia iš savo vyresnių
jų brolių ir sesių visokeriopos para- 

! mos. Nepamirškime savo laimingų

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
vos šildymas, garažas.

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

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

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

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

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

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

VAKARUOSE, 10 naujų viena- 
augščių, po $7.000 įmokėti 
arba galima susitart5, 4 mie
gamieji, iš viso 9 kambarių, 
pilnai užbaigtas rūsys, dide
li sklypai.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 8-91M

RETA PROGA !
KEELE v LAWRENCE, $18.000 

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

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

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

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

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

“Aukuras” — Hamiltono mė
gėjų teatras sausio 16 d. Toron
to Prisikėlimo salėje suvaidino 
K. Binkio 5 v. dramą “Atžaly
nas”. Žiūrovų prisirinko gana

Ar esame nesijuokianti tauta? 
“Komedija tebėra podukra ir lie
tuviškoj scenoj ir galvosenoj” — 
sako rašytojas A. Landsbergis. 
Kaikas sako, kad juokas lietu-

jaunų dienų Tėvynėje, padėkime 
skautams “be savų miškų”. v

ASS valdyba
Korp! “Vytis” skyriaus veikla pa

gyvėjo pirmininko pareigas nuo pra
eito rudens parėmus sen j. dr. Arū-

gausiai, ypač jaunimo. Visi įdė- viams yra svetimas — jis tinka 
miai sekė lengvai suprantamą vei- tik čigonams, italams, vengrams
kalo turini. Nemažą dali vaidin- ir kitiems. Tačiau nevaikščioja
tojų sudarė Hamiltono jaunimas. 
Režisorė E. Kudabienė, atrodo, 
Įdėjo daug pastangų, kol tą jau
nimą paruošė scenai, žinoma, 
jam dar trūksta sceninio Įsijau
timo, grupinio suderinimo bei 
sklandumo, aiškesnės tarenos, 
bet tai nėra lengvai ir greitai pa
siekiami dalykai. Pasiekta daug 
ir tenka linkėti visam gausiam 
“Aukuro” kolektyvui sėkmės bei 
ištvermės. Tikimasi “Aukurą” 
neužilgo ir vėl pamatyti Toronte 
su nauju veikalu. . ž.

Pagerbtas kun. L. Januška. 
Sausio 23 d. Ročesterio šv. Jur
gio lietuvių parapijiečiai gražiai 
pagerbė savo naują kunigą L. Ja
nušką. Parapijos gražiai paruoš
tuose pietuose dalyvavo virš 300 
dalyvių. Kalbėtojai džiaugėsi nau
juoju par. kunigu, linkėdami jam

visada ištįsusiu veidu ir lietuviai. 
Kaikada nusijuokiame ir mes. 
Viena tokių progų bus šį. sekma
dienį, šausfo 30 d^, nes Torontan 
atskrenda “Aukso žąsis”. Kartu 
su ja atvyksta ir filmo autorė, 
statytoja ir režisorė B. Pūkelevi- 
čiūtė. Tai tikrai šventiškas įvy
kis Toronte.

Betkoks lietuviškas filmas yra 
retenybė. “Aukso žąsis” yra lie
tuviško filmo srityje istorinis 
įvykis. Tai pirmas lietuviškas, 
pilno metražo, garsinis, spalvo
tas, grynai lietuviškom jėgom pa
gamintas filmas išeivijoje. Jis 
įdomus ir suaugusiam, ir darželį 
lankančiam, ir jo dar nelankan
čiam vaikui. Yra kuo pasigrožė
ti ir pasidžiaugti. Toronte filmas 
daugiau nebus rodomas; ši kartą 
praleidę progą, vėliau jo negalės 
pamatyti. Sklb.

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 -1 JO ir 4 JO • 7
Antr. 10-1 JO
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 1 JO ir 4 JO • 7
Penkt. 10 • 1 JO ir 4 JO - 8
Sošt.9-12
Sekm. 9 JO -1

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

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

gražiai įsikurti ir ilgus metus 
darbuotis Dievo ir tautos tarny
boje. Parapijos klebonu yra kun. 
Pranas Valiukevičius, jau JAV 
gimęs lietuvis, kuris pasižymi 
nuoširdžiu lietuviškųjų reikalų 
rėmimu.

ŽIEMOS ŽVEJYBA
Miškų ir žemės departamento, Sim

coe ežero distrikto miškininkas A. W. 
Leman leidžia savaitinį biuletenį su 
informacija žuvavimo ir medžioklės 
reikalais. Sausio 8 d. biuleteny jis 
primena, kad žvejybos namukai pa
statyti ant Simcoe ežero ledo turėtų 
Departamento išduotą numerį ir kad 
visi namukai būtų nuimti iki š. m. 
kovo 31 d.

Departamento biologai 1965 m. 
suženklino tam tikrą skaičių ir pa
leido atgal į ežerą baltųjų žuvų 
(whitefish), saulės žuvų giminės 
“smallmouth bass”, upėtakių (lake 
trout) ir giminingų ešeriams “wall
eye”. Geltoni, ovaliniai, plastikiniai 
ženkliukai su numeriu vienoj ir 
“Lands and Forests” žodžiais kitoj 
pusėj yra pritvirtinti prie nugaros pe-

PIRMĄ KARTĄ TORONTE
šie lenkiški filmai: 

“CZAS PRZESZLY”
(praeities nusikaltimai) 

Nacių okupacijos drama, panaši 
Į Frankfurto a. M. teismus su liu
dininkų (žydų ir kt) sukrečian
čiais prisipažinimais.

ANTRAS FILMAS 

“INSPEKCJA” 
“Ponas inspektorius” 

linksma komedija 
Be to, kronikinis filmas 

“TAIP BUV O”

ACADEMY THEATRE, 
1286 Bloor St W., 

TeL 537-1321 
sausio 27 — vasario 9 
6.30 iki 11.30 ištisai 

šeštad. ir sekmad. 1J0 visą die
ną. Įėjimas $1J5, vaikams 50 et.

GALIMA APMOKSTI 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, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
EGLINTON — KEELE, $10.000 įmokėti, atskiras, 7 metų senumo, 6 butų 
pastatas, prašo $59.000.
BATHURST — LAWRENCE, $15.000 įmokėti, gražus mūrinis, atskiras 
8 butų pastatas, prašoma $78.000. Prie gero susisiekimo, geras nuoma
vimui
CONCORD — COLLEGE, $6.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių dupleksas, 
gražus didelis kiemas, prašo $23.900. . ..x. . ...
INDIAN ROAD — HIGH PARK BLVD., $8.000 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 perdu 
augštus, 2 virtuvės, garažas, šoninis 7% p. įvažiavimas, prašo $24.500.
OAKWOOD — ST. CLAIR, gražus mūro, atskiras, 19 įd. kamanai, 4 vir
tuvės, garažas, privatus įvažiavimas, metinės pajamos $7.500. Skubus par
davimas, graži vieta.

Neradę atitinkamo , namo bei biznio šiame skelbime, prašomi 
bintt 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

lėko. Prašoma, kad meškeriotojai, 
pagavę paženklintą žuvį, grąžintų 
tą ženklą artimiausiam konservacijos 
pareigūnui arba tiesiog distrikto miš
kininkui (Miškų ir žemės Departa
mentas, Maple, Ontario) kartu su in
formacija kur ir kada žuvis pagauta, 
kokio ilgio ir kt Praeitą žiemą per 
3 mėn. buvo pagauta 406,000 žuvų: 
230,000 baltųjų žuvų (whitefish), 
135.000 silkių, 43,000 ešerių ir 1,700 
upėtakių.

Konservacijos pareigūnai ir šiais 
metais reguliariai tikrins meškerioto
jus, rinkdami jiems reikalingą infor
maciją. Klubo “Tauras” inf.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

nui Dailydei. Jūnjorų sueigos vyksta 
i kas mėnesį. Intensyviai ruošiamasi 
! senjorų spalvoms. Buvo parašyti, iš
diskutuoti ir apginti referatai: “ASS 
uždaviniai”, “Universitetų kilmė ir pa
skirtis”, “V. Kudirka kovoje su Lie
tuvos rusinimu”. Eilė referatų dar 
laukia. Be studentiškos veiklos, eilė 
korporantų dirba ir Toronto skautų 
vadovų eilėse.

Toronto ASS vadovauja — fil. S. 
.Kairys (ASS pirm.), t. n. Giedrė Rin- 
kūnaitė (ASD pirm.) ir sen j. dr. Arū
nas Dailydė (Korp! “Vytis” pirm.).

Sūnų ir Dukterų Draugijos su
sirinkime sausio 9 d. kalbėjo pro
komunistinės organizacijos Kana
dos Taikos Kongreso pirm. dr. 
Endicot. Susirinkimo pirm. Z. 
Jankauskui pasiūlius, buvo su- 

i rinkta prokomunistinei veiklai 
j $92.40. Nevisi nariai patenkinti, 
j kad tokiem reikalam renkami pi- 
I nigai. Reikia remti lietuvišką 
veiklą, o ne komunistų. Iš fin. 

' sekr. M. Guobos pranešimo paaiš
kėjo, kad 1965 m. mirė 3 kuopos 
nariai. Kuopoje yra 265 nariai. 
Salės tvarkytojas J. Žiulys prane
šė, kad 1965 m. pajamų turėta 
$8.364.00, išlaidų — $4,751,00; 
pelno liko $3,613.00. Neišmokė
tos skolos yra dar apie $2000. 
Valdybon šiais metais išrinkti: 
pirm. V. Ramanauskas, vicepirm. 
V. Matonis, protokolų-sekr! T. 
Rimdžius, finansų sekr. M. Guo
ba, ižd. B. Lukas,'namo tvarkyto
ju J. žiulys. Kontrolieriais — C. 
Endriukaitis, J. Morkūnas, J. Pa
juodis. Gaila, kad dar yra lietu
vių, kurie neatsisako nuo proko
munistinės veiklos.

Nepatenkintas

BALTIC MOVERS
VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmB.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944 
r

CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE-
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 54944.

C,UKASALFA RADIO & TV
Parduodam Ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — BU, 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.

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

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

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

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

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

/ffMZ.., KELIONIŲ BIURAS 
NiiriV kelionėms po visą pasaulį.

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

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

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Madžeto ir patarnavimo planai- Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8 

BLOOR • LANDSDOWNE, 6 butų 
apartamentas, gerų plytų, atskiras 
kiekvienas butas turi 5 didelius 
šviesius kambarius; dvigubas ga
ražas, prašo $45,000.

QUEEN • LANDSDOWNE: $3.000 
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 Šild. sistema, 1 
mortgičius, prašo $12,500.

Turime krautuvių, namų, vai 
rfose vietose ir įvairia kaina. 
Taip pat parūpiname geresni

Vyt. Morkis J. Ka

W. (Prie Lansdowne Ave.) 
50 Namų telefoną*; BE. $-5996 

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

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

YONGE • EGLINTON, atskiras, ge- 
. rų plytų, 7 kamb, 2 augštai, šil

tu vandeniu apšildomas, šoninis 
įvažiavimas, garates

DUNDAS • DOVERCOURT. $2,500 
įmokėti, 6 kamb. ir uždara ve
randa; 2 modern, virtuvės, nauja 
krosnis, garažas, prašo $13.900; 
bus tik vienas mortgičius.

irrieMų, hoteHų, motelių |vai> 
Prašome tik kreiptis pas mus. 
» sąlygom paskolų—mortgičfų.

j kelis A. Bliudžius



<& SKAITYTOJAI PASISAKO7 PSL. • Tėviškės Žiburiai •

A PI >RA ŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATS! 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYD 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TA 
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

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

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

FOUR SEASONS TRAVEL JJ*.
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreOIT

Vo A A C Visais kelionių reikalais, visame pašau-
• D AL E FM Aj iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.i.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEV1SION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
eransistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. dienos statomos 
ir taisomos.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W«

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

Sav. R. STASIULIS

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

lemuos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
., • LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbalis1000 College St

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, pat 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto m 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autoritė Garage das ir College). T <

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin-

KEITIMASIS — KURIA KRYPTIMI?
Pastabos dėl prof. R. Vaštoko straips
nio “Kūrybiškas kultūros keitimas”
“Vienintelis pastovus reiškinys pa

saulyje yra keitimasis” — sako anglų 
kalbos priežodis. Jo žodžių žaidime
slypi mintis, jog be keitimosi nebūtų 
įmanoma pažanga. Šita prasme norė
čiau interpretuoti minėto autoriaus 
mintis. Tai drąsios, programinės min
tys 1966 metams. Ar mums tai patin
ka, ar ne — keitimasis vyksta aplink 
mus visose gyvenimo srityse — Baž
nyčioje, valstybėje, tautų tarpusavio 
santykiavime, net pagrindinėse seniai 
priimtų vertybių sąvokose. Mums rei
kia jieškoti naujo mato naujom apraiš
kom. Tai kelia susirūpinimą, kaip iš
augto drabužio atveju, kurį reikia pa
keisti nauju.

Tas naujas drabužis šiuo atveju yra 
nauja organizacinė struktūra lietuviš
koje bendruomenėje, kurios šaukiasi, 

’ geriau sakant, reikalauja nauja emi
gracijoje išsimokslinusi lietuvių karta. 
Tai vilt nga apraiška. IŠ vyresnės kar
tos pusės to šauksmo neišgirsti būtų 
klaida. Kultūra nėra uogienė, kurią 
būtų galima išsaugoti stikliniuose in
duose, atseit, tautinėje izoliacijoje. 
Mes galime įsteigti dešimt kultūros 
draugijų, kurios nieko neduos <nei lį 
teratūrai, nei muzikai, nei tapybai. 
Atseit, didinimas draugijų skaičiaus 
kultūrinės spragos neužpildys. Kultū
ra yra gyvenimo proceso išdava, sa
vaip besireiškianti skirtingose sąlygoj 
se. Tačiau organizuota visuomenė gali j 
pagerinti sąlygas jos iškilimui bei kū
rybiniam procesui.

Šia prasme prof. R. Vaštokas kelia 
Jaunimo Namų reikalą. Mums trūksta . 
ne tik Jaunimo Centro, murrfs trūks
ta tokio tautinio židinio — lango, 
lietuviškos bendruomenės institucijos,! 
kuri turėtų pastovumą ir tęstinumą, j 
Tiek spaudoje, tiek organizacijoje vis 
labiau juntama monotonija. Atsidary-* 
kime langus plačiai — įleiskime švie
žio oro, meskime lauk senus rakan
dus — jauna, žvali generacija reika
lauja pakaitos. Aguona

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS

kraujas ir ta pati tėvynės meilė lieps
noja mūsų visų širdyse. Dar šiame pa
saulyje nėra gimusi galybė, kuri pa
jėgtų išplėšti iš mūsų gaivinančius 
prisiminimus, garbingą Lietuvos pra
eitį ir tėvynės meilę.

Balys Vileita, Vancouver, B. C.

Lietuvių viršūnių 
konferencija

(Atkelta ik 1 psL)

Lietuvą okupuotą, bet tebedaro 
neįmanomą lietuvių tautos dalies, 
esančios okupacijoje, santykiavi
mą su išeivija.

2. Tarptautinės teisės atžvilgiu 
Lietuvos Respublika tebeegzis
tuoja. Šis Lietuvos Respublikos 
tęstinumas yra reikšminga atra
ma kovoje su sovietine okupacija. 
Sovietų Rusija stengiasi Lietuvos 
Respublikos tęstinumą panaikin
ti ir išgauti okupacijos bent dali
nį pripažinimą.

3. Tautinė drausmė reikalauja,
kad santykiai su iš Lietuvos atvy
kusiais neišeitų iš grynai privačių 
ribų. į j

4. Visų lietuvių pareiga vengti 
betkurių veiksmų, kurie galėtų 
kenkti Lietuvos Respublikos tęs
tinumui.

Malonu skaityti tokio tvirto lietu
viško ryžto pareiškimą. Jeigu visi Ka
nados lietuviai būtų tokios nuotaikos 
bei pasiryžimo, netektų kelti klausimo 
dėl tautinio išlikimo. Deja, tikrovė nė
ra jau tokia rožinė. Spragų yra ir Ka
nados vakaruose, ir rytuose. Kai per 
jas ima veržtis nutautėjimo pavojai, 
savaime kyla ne pranašystės, o susirū
pinimas. Ne pranašaudami, o stiprin
dami lietuviškąjį atsparumą konkre
čiomis pastangomis galime įveikti pa
vojų. Stiprinti lietuviškas gretas reikia 
visur, bet ypač ten, kur jos yra ma
žiau gausios ar mažiau pajėgios. Pr. G.

TYLOS SĄMOKSLAS 
* 9

Sausio mėn. pradžioje dienraštyje 
“Sault Daily Star” buvo įdėtas didelis 
paveikslas ir plačiai aprašyta 90 asme
nų demonstracija Teksase prie kelio, 
vedančio į JAV prezidento ūkį. De
monstracijos tikslas buvo taika \^et- 
name, o organizatoriai (to dienraštis 
neminėjb), be abejonės, buvo įvairaus 
plauko “besąlyginiai pacifistai” ir ko
munistai. Mūsų lietuviškoji spauda ir 
kiekvienas padorus tautietis didžiuo- 

, jasi keliolikos tūkstančių lietuvių ir 
' kitų Baltijos tautų demonstracija ir žy- 
| giu į Jungtines Tautas 1965. XI. 13. 
Tačiau apie šį neeilinį įvykį mūs mies
to dienraštis (tiražas apie 50.000) nei 
vienu žodžiu neužsiminė. Visoje Š. 
Amerikoje ir plačiame laisvajame pa- 

, šaulyje atrasime šimtus panašių dides- 
į nių ir mažesnių vietų, kur apie šią lie- 
* tuvių demonstraciją nieko nėra ir ne
bus žinoma.

Kas kaltas ir kodėl taip įvyksta? Gal, Nemickas. Jose siūloma, kad 1. 
daugelis laikraščių šią žinią sąmonin-

i gai praleidžia, vykdydami savotišką 
“tylos sąmokslą”, o gal žygio į Jungti- 

( nes Tautas organizatoriams per P.L. 
; Bendruomenės vadovybę reikėjo įpa- 
■ reigoti visus įvairių vietovių komite- 
i tus, valdybas ir kitokius vadovaujan- 
čius veiksnius paskelbti apie šį neeili-

Į nį įvykį spaudoje kiekviename pasau- 
Į lio užkampyje.

$60.000 išleista žygiui į J. T. Tai

Šį pareiškimą spaudos konfe
rencijoje paskelbus ir veiksnių 
vadams žodžiu dėl jo pasisakius, 
paklausimų iš spaudos atstovų 
pusės beveik nebuvo. Tada savo 

1 nuotaikas ėmė reikšti salėje bu
vę klevelandieČiai. Ypač aktyviai 
pasisakė tie, kurie buvo linkę 
smerkti betkokį asmeninį kontak
tą su iš Lietuvos besilankančiais. 
Visdėlto tos, kad ir skirtingos 
nuotaikos, iki kraštutinumų ne
nuėjo, ir konferencija, kaip ir va
dovybių posėdžiai, baigta vienin
gu Lietuvos himnu.

Beje, augščiau minėtą pareiški
mą savaip papildė dar kelios re
zoliucijos, kurias vadovybių var- 

! du paskelbė VLIKo vicepirm. dr.

“Tž” redaktorius kun. Pr. Gaida, 
užbaigdamas savo įspūdžius rašo: “Ka
nados Vakarai įdomūs, gerokai skirtin
gi nuo rytų. Skirtingi ten ir lietuviai.
Jie gyvena izoliuotų salelių gyvenimą. nemaža pinigų Q ridėjus dar 
Stipnos jų aplinkos bangos skalauna • ų pinįgu (kurių dar ir dar 

| jų krantus Ne tik skalauna bet ir j daugiau planingų pastangų. galima bu- 
griauna. Kyla klausimas, kaip ilgai jos; 
išsilaikys?”

Mano supratimu, šie žodžiai prana
šauja, kad netolimoje ateityje, tos ska
laujančios bangos nuplaus ne tik mus, 
vakaruose gyvenančius lietuvius, bet ir 
mūsų pėdsakus. Palyginus su Kanados 

. rytais, mes esame labai silpni savo 
skaičiumi, užtat mūsų veikla negali jo tvarkyti imigracijos dokumen- 
nieku pasižymėti. Nors mūsų yra ma- į tu$, bet daugeliui skolino ir ke
žai, bet tų griaunančių bangų esame ; lionpinigius. Deja, atvykusieji ne
užgrūdinti ir jei būsim nuplauti, tai nori tų pinigų bent dalimis grą- 
neanksčiau už rytus. I žinti. Tai gąsdina centro valdybą

Gal savo sekmadieninėje mokyk- naujas paskolas kelionėms be- 
lėlėje ar namuose nepajėgiam savo; svarstant.
vaikučių išmokinti taip gerai lietuvis- Nevien duona žmogus gyvas, 
kai skaityti ir rašyti, kaip rytuose, bet: Todėl BALFas šelpiamiesiems, 
mylėti tėvų žemę ir dirbti Lietuvos iš--jei tik gavo jų prašymus, užsakė 
laisvinimo labui mes išmokysim nema-{Įvairius lietuviškus^ laikraščius, 
žiau už rytus. Jei mes per tiek metų apmokėdamas per šimtą prenu- 
būtume nustoję vilties ir patys save meratų.
it kinėję. kad jau baigiam išnykti, tai 
iki šiol jau būtume tikrai išnykę.

Ne tik vakaruose, bet visur silpnės- jų aukos nedidėja. 1965 m. buvo 
nieji jau vienaip ar kitaip baigia iš- surinkta $5,000 mažiau nei 1964 
nykti iš musų tarpo, bet tvirto lietuvio; m. Vasario 16 gimnazijos - dir. 
nepalauš nei pati mirtis, nes jis palie- kun. Br. Liubinas, lankydamasis 
ka savo įpėdinį, nežiūrint kuriame pa- §. Amerikoje, surinko apie $20< 
saulio kampe jis būtų. 000, o 1965 m. aukų rinkimas

Ta:gi, mielas kun. Gaida ir rytų Ka- gimnazijai sumažėjo, nes vyko la- 
nados lietuviai! Kaip jūsų, taip ir mū- bai nepalankios kritikos bei prie
šų gyslomis teka tas pats lietuviškas kaištų atmosferoje.

vo dar labiau atkreipti viso pasaulio 
dėmes j. J. Sk. y

1966 m. Vasario 16-ji turi praei
ti stipresniais užsimojimais Lie
tuvos bylai kelti; 2. 1968 m. iš
kilmėms reiktu iš anksto ruoštis; 
3. Jaunimo metų programą rei
kia vispusiškai remti ir joje da
lyvauti; 4. visi politinio pobū
džio veiksmai, kas juos beruoštų, 
turi būti suderinti; 5. dažniau 
šaukti panašius vadovybių susi
tikimus.

Kultūriniai reikalai buvo svars
tomi atskirai šeštadienį iš ryto ir 
sekmadienį priešpiet, bet apie tai 
parašysime kitame numeryje. R.

Šimtas tūkstančių dolerių šalpai
Atkelta iš 2-ro psl.

1965 m. BALFas ne tik padė-

Ij Lietuviai amerikiečiai tebėra 
jduosnūs šalpos reikalams, nors

Pagrindinis dabartinis BALFo 
! uždavinys vis dar tebėra kaip ga
lima stipriau paremti Sibiro trem
tinius ir okupacijos kankinius, 
čia vėl negalima aukotojams per
duoti nei jų prašymų, nei karštos 
padėkos. Aukotojai turi pasitikė
ti BALFo vadovybe, kuri turi vi
sus duomenis ir šia proga reiškia 
visiems aukotojams šelpiamųjų 
vardu nuoširdų ačiū.

BALFo 1965 m, apyskaitų de
tales galima gauti centre ar pas 
direktorius. Biudžetinių metų 
apyskaitos pateikiamos BALFo 
seimams ir siuntinėjamos visiems 
BALFo skyriams.

Kanados šimtmečiui paminėti 
yra sudaryta religinė komisija, 
kuri, taip kitų planų, ruošia ir 
naują giesmę, tinkančią visom 
28 religinėm grupėm, dalyvau- 
jančiom religinėje komisijoje.

OAKVILLE, Ont

VISU RUSI 
BODY T

OMOBILIŲ 
YMAS

ti ir

Dun- 
531*1305

tas plomberis, atlieka įvair. plum- Dund^S AilfrO Bodv ung ir vandens apšildymo darbus. ***•■■*■;*•« nwiv wvwy
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 Tel. LE. 2-5191

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Savininkas STAN MŪRAS 

418 BATHURST ST. f WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių f .

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

Už sutaupąs moka nuo 4yi% iki 5%. Už asmenines paskola? 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. 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 meto nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 mb. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., € vakare 
ano 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadlenbls.

Lietuvis LAIKRODININKAS
r. BOCHVL1S

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau Į 
namus DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6-9 v. vakaro.

laiko pilietis, pažvelgęs į jos pu
sę sumurmėjo.

“K kur gi jinai gavo tą kiau
lę?”

“Antis čia, ne kiaulė”, — pa
stebėjo moteris.

“Tu dabar tylėk, nes aš su an
timi kalbu...”

Kavos staliukas

ra. Tokį pat atsakymą gavo liūtas 
ir iš hipopotamo. Dar vis nepa
tenkintas liūtas su tuo pačiu klau-. 
simu kreipėsi į dramblį. Vietoj 
atsakymo dramblys savo nosimi _ __________________
čiupo liūtą už uodegos, iškėlė į tuvės vedėjo miegamajarne šu
orą apsuko ir trenkė į palmės kel- skamba telefonas Iš saldaus nue
iną. Apsvaigęs liūtas, atsistoda- go pabudintas vedėjas pakelia ra
inas ant drebančių kojų, sumur- gelį, iš kurio pasigirsta švelnus 
mėjo: “Jeigu nežinai atsakymo, moteriškas balsas, 
nėra ko pykti...

Keista eisena
— Labas rytas, pone vedėjau. 

Jūs manęs nepažįstate, bet aš jū-
įkaušęs oilietis eina viena koia Sų Prieš porą savaičių

doE pirkau kavai staliuką ir noriu
dedamas ant šaligatvio, o antrą jums pasigirti, kad staliukas tik- 
— tęsdamas gatves grindimu.
Praeivis, pastebėjęs keistą eiseną, rai puikus. ..
prašneko: “Tamsta turbūt girtas, /0s galėdamas suvaldyti savo 
kad taip vaikštai .Įkaušęs pi- PykU, vedėjas mandagiai pasitei-
lietis: ”O, ačiū, ačiū tamstai, kad rav0: 
pasakei, maniau kad apšlubau ”

Moteris su antimi
Bare sėdi įkaušęs pilietis. Užei

na moteris, kuri po pažastimi ne-

— Mieloji ponia, labai man ma
lonu tai girdėti, bet kodėl jūs ne
skambinote apie tai dieną...

Balsas iš ragelio.
— O, ponas vedėjau, jūsų v V • 1 ± **   ! _ A A ?šėsi antį. Ji atsisėdo šalia gerian- sunkvežimis ką tik jį man pristatė 

čio ir užsisakė gėrimą. Po kiek į namus... negalėjau... P. R.

D R A U D I M A I

231-2661
f

P. BARAUSKO AGENTŪRA

arba
2,33-3323

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

W. A. LENCKI
BA., LJLJ3.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai ~ Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 
Telefonas LE 4-8431

-T

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. v., 
antradieniais, kervirtadieniais 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 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles > 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

METINIS BENDRUOMENES SU
SIRINKIMAS įvyko sausio 9 d. Au- 
linsko namuose. Atsilankė didelė 

yguma šioje apylinkėje gyvenan
čiu uįiecių. Pagrindinis tikslas bu
vo išrinkti valdybą sekantiems me
tams. Pirmininkauti buvo pakviestas 
M’ Ramanauskas, o sekretoriumi E. 
Vaičialiūnienė. Iš praeitų metų val
dybos narių pranešimų susidarė vaiz
das, kad esamose sąlygose darbas 
atliktas pavyzdingai. Vienas labiau
siai pagirtinų darbų — tai pastan
gos suartinti mūsų lietuvišką jauni
mą į glaudesnį vienetą, kad per juos 
būtų galima prailginti lietuviškos 
dvasios gyvastį. Į šį atsakingą dar
bą daugiausiai širdies įdėjo E. Sar- 
gautienė — kultūros reikalų vadovė. 
Ji pralaužė pirmuosius ledus sureng
dama jaunimui jaukius vakarėlius, 
kurie su laiku turės ir kultūrinę pro
gramą. Ji ir toliau pasiryžus šį darbą 
tęsti, o mes, jaunimo tėvai, turime 
jai padėti.

Ankstyvesniais metais valdybos iš
rinkimas buvo ilgas ir nemalonus 
darbas, nes kiekvienas kandidatas 
stengdavosi atsisakyti nuo šių parei
gų, bet š. m. buvo prieita prie bend
ro susitarimo, kad kandidatai nusi-

lenks balsavimų rezultatams. Tokiu 
būdu per trumpą laiką buvo išrink
ta nauja valdyba, kurion, pagal balsų 
daugumą, Įeina: J. žiūraitis, E. Sar- 
gautienė, A. Vaičeliūnas, P. Linke
vičius ir V. žemeckas. Pareigomis 
pasiskirstė: pirm. — V. žemeckas, 
sekr. — J. žiūraitis, ižd. — A. Vai
čeliūnas, kultūros reikalų vadovė — 
E. Sargautienė, vicepirm. — P. Lin
kevičius. Revizijos komisijon išrink
ti: M. žemeckienė, J. Klipčius, M. 
Krivickas. Susirinkime buvo nuspręs
ta atlikti vieną iš pirmutinių darbų 
— suruošti Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą vasario 19 d. 
Oakvillės medžiotojų klube. Sklandus 
metinis susirinkimas buvo užbaigtas 
Lietuvos himnu, o po to sekė drau
giškos vaišės, kurias paįvairino fil
mas iš šių dienų Lietuvos — Vilniaus 
miestas ir jo artimosios apylinkės, ku
rias yra aplankęs vienas iš mūsų 
bendruomenės narių. Iš filmo susida
rė įspūdis, kad šio miesto gražiosios 
gamtos niekas nepajėgė sunaikinti. 
Būtų gera, kad ir lietuvio dvasia, kaip 
mūsų Lietuvos tvirtoji žemė ir gražio
ji jos gamta, perneštų visas audras, 
visas negeroves iki šviesaus rytojaus.

Kor.

VALAU FOTELIUS
nt įvaikius kilimus. 

Automatinis ete&ira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

i

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

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

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

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-1167
ir

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

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

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

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIU KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. O.D

draudim
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

A. B Beresnevičius

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Part Ave.) Telefonai: ksb» 
neto LE. 14251: namu CI, !MW»2A 
Dariw* valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 8 30 vai. va k. Šeštadieniais nuo

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

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

24 vai. P«t- RO 94«irf 
Darbo vai. RO MISI i 
Namų RO 6-713? I
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} "TĖVYNĖS PRISIMINIMU" RADIJO BALIUS-KONCERTAS J njg AAOlXlTPC A Inr.r
h Šį šeštadienį, sausio'29 dienq, Prisikėlimo salėje I
2 VERTINGI LAIMĖJIMAI: KELIONĖ Į BERMUDOS SALĄ IR KITOS STAIGMENOS SŠv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24. Que. 1465 rue de Sėve. Montreal 20. P. O
— šv. Elzbietos dr-jos vakarie- 

a nė — sausio 29; pradžia 7.30 v.v. 
Bus didelė loterija, gros orkest- 
ras. Kviečiami visi atsilankyti.

— Vasario 4 d., penktadienį, 
nuo 11 v. r. iki 10 v. v., katedro- 
je, po zakristija, yra atidaroma 
kraujo priėmimo klinika. Kraujas 

_ ....... > yra ^al>ai reikalingas sunkiai ser-
Tėvynės Prisiminimai" Q gautiems ligoniams, todėl kas ga- 

Ii duoti kraujo Kanados Raudo- 
nąjam Kryžiui, kviečiami ten nu
vykti.

— Vasario 6 d., sekmadienį, 
tuojau po Sumos, parapijos mo
terys ruošia bingo ir duos šiltus 
lietuviškus pietus. Kviečiami visi.

— Vasario 12 d., šeštadienį, 
Vyrų Dr-ja — Mens Society ren
gia išvyką į kalnus St. Ann De 
Lacs. Važiuojama bus automobi
liais. Visi parapijiečiai gali prisi
dėti. Išvažiuos 9 vai. ryto ir grįš 
į parapijos salę, kur 6 v. v. bus 
šeimyniška vakarienė. Šeimai kai
nuos-$2, vienam žmogui $1, jauni
mui 50 et. šeima suprantama: 

Į vyras, žmona ir vaikai — visiems 
$2. Bilietus galima gauti pas kun. 
J. Gaudzę arba pas platintojus. 
Kas neturi automobilio, bus pa
imtas į kitus automobilius.

— Sausio 22 d. įvyko Katalikių 
Moterų Dr-jos vakarienė. Jos pui
kiai paruošė valgius; grojo geras 
italų orkestras, kuris taipgi net 
lietuvišką suktinį su klumpakoju 
pagrojo. Programoje labai pui
kiai pasirodė daug žadanti bale
rina Lukauskaitė, kuriai akompo- 
navo, vos iš tolimos kelionės su- 

j grįžusi, p. Žukauskienė. Jaunimo 
4 poros pašoko 3 tautinius šo
kius, kuriems vadovavo mokytoja 
Mikalajūnaitė. Reikia apgailes
tauti, kad dalyvių skaičius nebu
vo gausus. Ačiū atsilankiusiems!;

— Reiškiame gilią užuojautą 
mokytojai J. Gečienei, jos sesu
tei Teklei Grinienei mirus. Su ja 
liūdi jos sūnus, dukterys ir gimi
nės.

— Mirė 61 m. amžiaus Ona 
Martin; palaidota per bažnyčią 
sausio 22. Ji yra buvusi veikli pa
rapijietė ir mokytoja; dėl tam tik
rų priežasčių kurį laiką nebegalė
jo aktyviai prisidėti.

— Sausio 22 d. pakrikštytas 
Eugenijos ir Albino Niaurų sū
nus Timotiejaus ir Tado vardais. 
Krikšto tėvai — Viktoras ir Rita 
Lukošiai.

— Montrealio šalpos skyrius 
kreipiasi į visus geros širdies lie
tuvius, prašydamas paaukoti ne
šiotų drabužių Punsko lietuviams. 
Drabužiai turi būti išvalyti — šva
rūs. Juos priims šv. Kazimiero pa
rapijos salėje sekmadieniais įga
lioti žmonės. Kitomis darbo die
nomis priims kun. J. Gaudzė. 22 
svarų drabužių persiuntimas kai
nuoja apie 5 dol., todėl aukodami 
drabužius pridėkite savo piniginę 
auką persiuntimo išlaidoms pa
dengti. Kuriems patogiau ir 
arčiau Aušros Vartų parapija, ten 
irgi bus priimami drabužiai. Pa
remkime brolius ir seses lietuvius 
Punske — Suvalkų trikampyje. 
Informacijų teirautis pas p. Kęs- 
gailienę tel. 767-5956, p. Veleniš- 
ki tel. 767-9652, p. Makauskienę 
721-9436 ir J. Dalmotą tel. 669- 
4815.

— Bus renkamos aukos abiejo
se parapijose paremti Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje.

— Vasario 26 d., 5 v.v. “Lito” 
narių susirinkimas.

— Kovo 5 d. Kazimiero parapi
jos tradicinė vakarienė.

— Paranijos sekm. rinkliava $ 
124.64. J. G.

Kanados Lietuvių Studentų S- 
gos (KLSS) laikinė centro valdyba 
sudaryta Montrealyje: pirm.—R. 
Navikėnas, vicepirm. — A. Luko- 
ševičiūtė, sekr. — S. Baršauskas, 
ižd. — A. Keturka, ir 3 nariai iš 
kitų Kanados miestų. Laikinė v- 
ba iki rudens turi sušaukti suva
žiavimą, kur bus išrinkta pastovi 
centro v-ba. Pirm. R. Navikėnas 
sausio 22 kalbėjo per lietuviškąjį 
radiją, pasidalindamas įspūdžiais 
iš neseniai įvykusio studentų su
važiavimo Toronte, kur buvo nu
tarta steigti KLSS. — v —

“Baltijos” stovyklavietę parė
mė: B. D. Jurkai $60, M. J. šemo- 
gai $30. O. A. Norkeliūnai $20, 
A. V. Pėteraičiai ir G. V. Dreše- 
riai po $10, M. V. Juodžiai $5. 
Visiems didelis ačiū. Pr. R.

PROGRAMĄ ATLIKS: VIETOS REZERVUOJAMOS:
“Dainos” krautuvėj, 111 Roncesvalles Ave., Tel. LE 4-1274 arba LE 1-0517 
Pakvietimų kaina $2.00. Rezervacijos apmokamos iš anksto.

STALAI APVALŪS SU 10 SĖDIMŲ VIETŲ
Gros geras D’Ajnico orkestras, turtingas bufetas, pakili nuotaika ~ ____ _ __ ______

S RADIJO PROGRAMA, ATŽYMĖDAMA 15 METŲ SUKAKTĮ, KVIEČIA VISUS RADIJO KLAUSYTOJUS IR RĖMĖJUS GAUSIAI ATSILANKYTI.

5 solistai, duetas, kvartetas iš Toronto 
Akomponuoja muz. Dalia Skrinskaitė

“Aukso žąsis”, už kurią B. Pū
kelevičiūtė laimėjo. PLB $1.000 
premiją, išleista atskira knyga. 
Sekmadienį, prieš “Aukso žąsies” 
seansus ir po jų, knyga bus plati
nama prie įėjimo į salę. Nusipir
kę knygą galės gauti autorės au
tografą, nes Toronte tuo metu 
lankysis veikalo autorė ir filmci, 
režisorė bei statytoja B. Pūkelėvi- 
čiūtė. Filmas rodomas Prisikėli
mo salėj šį sekmadienį, sausio 30 
d. Žiūr. skelbimą “TŽ” 8 psl. ir 
informaciją 6 psl.

TORONTO^
iv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— šią savaitę lankomi parapi- — Nuoširdžiai užjaučiame M.
jiečiai šiose gatvėse: Pearson, D. Mueller’ius, mirus jų 4 metų 
Roncesvalles, Sorauren, Park- sūneliui Mykolui. Taip pat giliai 
dale, Glendale, Marion ir Mer- užjaučiame močiutę p. Daugvai- 
rick. nienę ir visus šeimos artimuosius.

— Lietuvos nepriklausomybės Mykoliuko palaikai buvo palaido-
riek.

48-jų metinių proga vasario 20 d., 
11 vai., bus specialios pamaldos 
tėvynės laisvės intencija.

— Praėjusi sekmadienį kun. P. 
Ažubalis buvo išvykęs į Ročeste- 
rį dalyvauti kun. L. Januškos pa
gerbimo iškilmėse.

— Parapijos choro uždaras po
būvis iš vasario 26 d. atkeliamas 
į vasario 5 d.

— Lietuvių kapinėse praėjusią

Pradžia 7 vai. vakaro. Programos pradžia punktualiai 7.30 vai. vakaro

AUKSO ŽĄSIS
Lietuviškas filmas nėra kasdienybė.
Visi torontiškiai prašomi nepraleisti progos ir 
šj gražų spalvotą filmą pamatyti. 
Pelnas — filmui paremti.

ti pr. penktadienį.
— Sausio 22 palaidota staiga 

mirusi a.a. Marija Makarevičienė. 
Velionės artimuosius giliai užjau
čiame.

— Nuoširdžiai sveikiname savo 
buvusį ir pirmąjį Prisikėlimo pa
rapijos kleboną Tėv. dr. Bernar
diną Grauslį, OFM, jo kunigystės 
25 metų jubilėjaus proga. Linki
me sveikatos, energijos, ištver
mės ir kitų malonių gausių dar-

atskrenda Torontan 
šj sekmadienį, sausio 30 d.

Tik du seansai: 4 vai. ir 7 vai.

Prisikėlimo parapijos salėje. 
* *

Rengėjai

E ŠEŠTADIENĮ,
V a.SariO Prisikėlimo parapijos salėje

KONCERTAS
PRADŽIA 7 v.v. PUNKTUALIAI. PO KONCERTO ŠOKIAI. GROJA BENNY FERRI ORKESTRAS. 
SKANUS IR STIPRUS BUFETAS. LOTERIJA. VISUS MALONIAI KVIEČIA TORONTO SKAUTŲ TĖVŲ - 
RĖMĖJŲ KOMITETAS. Studentams ir pensininkams įėjimas $1.

MALONIAI KVIEČIAME Į STUDENTŲ BALIŲ

savaitę palaidota: Mykolas Muel- fru į- didžio pašaukimo keliuose.
— šį šeštad., 8.30 v.r., p. Ka

minskų užpr. Mišios už a.a. J. Za- 
1 rembą,* o šį sekmad., 10 v.r. — 
Toronto moksleivių ateitininkų 
užpr. už a.a. neseniai žuvusį An
taną Vainių.

— Pr. sėkmad. kleb. T. Placi
das per Mišias darė metinį prane
šimą apie parapijos veiklą ir rei
kalus. Jis ypač pasidžiaugė gausiu 
lankymusi bažnyčioje, dažnu sak
ramentų priėmimu ir gražiu šei
mų sugyvenimu. Kviesdamas jau
nimą -'vengti tautiškai mišrių 
draugysčių, jis perspėjo, jog 
draugystes sekančios mišrios ve
dybos, išskyrus vieną kitą laimin
gą atvejį, tautai yra žalingos. T. Lietuvos nepriklausomybės pa- 
klebonas priminė, kad iki šiol skeibjmo metinėse, vasario 16 d. 
dar tik 50% parapijiečių rimčiau 1 _ trečiadienio vakare, Prisikėli- 
teprisidėjo prie par. namų staty- f mo salėje ivyks apyL valdy. 
bos. ir kvietė visus ilgiau nebe- rengiamas * pobūvis, i kuri 
laukiant prisidėti savo aukomis. kviečiama j^k galint daugiau 
Prie savaitinio biuletenio taip lietuviu Pobūvin yra pakviesta 
pat pridėta smulki pajamų ir iš- - - -..................
laidų apyskaita, iš kurios matyti, 
kad per 1965 m. Prisikėlimo pa
rapija turėjo $171,655.78 pajamų 
ir $164,628.67 išlaidų.

— Pr.- sekmad. dėl sniego pū
gos organizacijų susirinkimai bu
vo nukelti į vėlesnes datas. Kata
likių Moterų Dr-jos metinis susi
rinkimas bus vasario 13 d.

— Pirmosios Komunijos ir ka
techetinės pamokos vaikučiams 
bei religijos pamokos gimnazis
tams — įprasta tvarka antrad., 
ketvirtad. ir sekmad.

— Par. choro bendra (!) repeti
cija — šį ketvirtad., 7.30 v.v., mu
zikos studijoje. Labai svarbu.

— Studenčių choro repeticija 
— šį trečiadienį, 7 vai. v. Nors 
anksčiau buvo kitaip nutarta, vis- 
dėlto choristės galutinai aosi- 
sorendė repeticijas daryti trečia
dieniais. Kviečiame į chorą įsi
jungti dar daugiau mergaičių.

— Vaikų choro repeticija bus 
ši nenktad., 6.30 v.v., muzikos stu
dijoje.

— Kitą savaitę bus lankomos 
šeimos Radford, Howard Park ir 
tose gatvėse, kurios buvo skelb
tos. bet nespėtos aplankyti praė- 

savaitę.
Dr. M. Anysas savo premijuoto 

veikalo reikalais lankėsi čikago- 
’a. Ta nroga kalbėio nėr “Margu
čio” radiia Maž. Lietuvos klausi
mu ir dalyvavo mazlietuvių susi
rinkime bei minėjime.

leris ir Marija.Makarevičienė.
—- Pakrikštyta: Stasys Karolis' 

Markiewitsch ir Antoinette Mar-1, 
garėta Markiewitsch.

— Šv. Jono Kr. par. ateitinin
kų vyr. moksl. kuopos susirinki
mas — sausio 30 d., sekmadienį, 
4 v. p.p. par. salėje.

Tėvų dėmesiui, šį šeštadienį, 
sausio 29 d., 12 vai., Prisikėlimo 
parapijos salėje šeštad. mokyk
los mokiniams bus rodomas fil
mas “Aukso žąsis”. Pamokos mo
kykloje baigiamos 11.30 v. Tuoj 
pat mokiniai autobusais bus nu
vežti į salę? Įėjimas ir nuvežimas 
kiekvienam mokiniui kainuos 65 
centai. Tėvai vaikus nuo Prisikė
limo parapijos patalpų pasiima 
.2 vai. Tėvai maloniai kviečiami 
leisti vaikus pažiūrėti vienintelio 
lietuviško ir vaikams tinkamo 
filmo. Mokyklos vedėjas

“Tėviškės žiburių” spaudos ba
lius šiemet buvo net sėkminges
nis nei kitais metais dalyvių gau
sumu ir loterijos turtingumu. 
Prisikėlimo salė buvo pilnutėlė 

_ dalyvių iš Toronto, Hamiltono, 
Delhi, St. Catharines, Sarnijos ir 
kitų vietovių. Programą pradėjo 
KLK Kultūros Dr-jos “Žiburiai” 
pirm. Vyt. Krikščiūnas padėkos 
žodžiu visiems spaudos rėmė
jams. Po jo pranešėjas G. Balčiū
nas kvietė scenon vieną po kito 
programos atlikėjus: taut, šokių 
grupę “Gyvatarą”, sol. A. Paške- 
vičienę, sol. V. Verikaitį ir akom- 
ponuotoją D. Skrinskaitę. Visi 
pasižymėjo naujumu: “Gyvata- 
ras” dar mažai matytais šokiais 
“Landute” ir Landytiniu”, sol. V. 
Verikaitis naujai paruoštom dai
nom, o sol. A. Paškevičienė — 
nirmu pasirodymu Toronte. Pub
lika visus sutiko gausiomis katu
tėmis, ypač solistų duetą, o ren
gėjai juos apdovanojo rožėmis. 
Visų dėmesį atkreipė vertingų 
fantu loterija. Talkininkėms iš
platinus bilietus, prasidėjo lai
mingų numerių traukimas, per 
kurį paaiškėjo visa eilė laimėju
siu stambias dovanas. Orkestro 
garsai taipgi kėlė nuotaiką, ir da
lyviai nenajuto kaip prisiartino 
12 valanda.

Aukso pilies vakarą
Prince George viešbutyje Fiesta Room

Šių metų vasario 5 dienę, šeštadienį 8 valandų vakare
KAINOS —

$8.00 porai ir $5.00 asmeniui
STNDENTAMS —

$5.00 porai, $3.00 asmeniui

Toronto lietuvių studentų valdyba

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
’'rogramos atlikėjams, talkinin- 
hms. darbo tarnybai ir visiems 
visiems, kurie kuo nors prisidė
jo prie spaudos baliaus gražios 
sėkmės. Didi padėka priklauso 
v-ač fantų davėjams, kurie taip 
duosniai parėmė loteriją, o per 
ia lietuviškąja spaudą. Ačiū To
ronto ir kitų vietovių tautiečiams, 
k”rie savo gausiu atsilankymu 
parodė duosnaus dėmesio savam 
laikraščiui.

DR. A. SPUDAS 
MEDICINOS GYDYTOJAS 

atidaro kabinetą 
1274 KENNEDY RD. 

SCARBOROUGH, ONT.
Tel. 751 - 0082

Pacientus priima pagal 
susitarimą telefonu.

žymių kanadiečių. Pakvietimai į 
šį pobūvį jau gaunami abiejų par. 
knygynuose, “Dainos” krautuvėje 
ir pas apyl. valdybos narius. Pa
kvietimai vienam asmeniui $5. .

Iškilmingas Vasario 16 minėji
mas — sekmadienį, vasario 20 d., 
4 v. p.p., Central Tech kolegijos 
auditorijoje.

Vasario 16 proga apylinkės val
dyba vasario 14 d. yra užėmusi 
pusę valandos radijo programoje 
Interethnic Forum, kurią veda 
kun. Branch. Anglų kalba prane
šimą apie Lietuvą padarys prof. 
R. Vaštokas; taip pat bus duoda
ma lietuviškos muzikos.

Parlamento sesijos atidarymo 
proga Lietuvos gen. konsulas ir 
p. H. žmuidzinienė dalyvavo On
tario gubernatoriaus ir p. W. 
Earl Rowe priėmime.

Metinis lietuvių studentų ba
lius — vasario 5 d., (ne 15 d.), šeš
tadienį, Prince George viešbuty
je Fiesta naujai dekoruotoje sa
lėje. Kviečiami ateiti ne tik visi 
Toronto augštųjų mokyklų, bet 
ir artimųjų vietovių studentai, 
jaunimas* ir svečiai. Kvietimus 
platina studentai ir studentų rė
mėjų būrelio valdybos nariai* Ry
šium* su pasaulio lietuvių jauni
mo kongresu studentai turi daug 
planų, tad reikia paremti atsilan
kant į balių. Rengėjai

Albertas šiaudinis, “Albert” 
kirpyklos savininkas, jau pasvei
ko ir toliau darbuojasi aptarnau
damas savo klientus.

Radijo programai “Tėvynės 
Prisiminimai” sukanka 15 metų 
sausio 28 d. šiai, sukakčiai atžy
mėti šį šeštadienį, sausio 29 d., 
7 v .v., Prisikėlimo par. salėje ren
giamas įvairus koncertas — radi
jo balius. Programos pradžia 7.30 
v.v. šia proga Vinco Bačėno ke
lionių įstaiga laimingam dalyviui 
paskyrė nemokamą kelionę į Ber
muda. Bus ir daugiau vertingų 
laimėjimų. Programos vedėjas ti
kisi visus* pažįstamus veidus pa
matyti ir visus radijo rėmėjus su
sitikti. R.
*

Sol. Prudencija Bičkienė vasa
rio 5 d., šeštadienį, dainuos To
ronte skautų tėvų-rėmėjų rengia
mame koncerte Prisikėlimo par. 
salėje.

Filmo ir Dramos Sambūris “Al
ka” šį sekmadienį, sausio 30 d., 
7 v.v., šv. Jono Kr. par. salėje 
rengia paskaitą tema “Aukso žą
sies” patirtis; skaitys to filmo ir 
veikalo autorė B. Pūkelevičiūtė. 
Visi tautiečiai kviečiami dalyvau
ti. Bilietai bus gaunami prie įėji
mo.

Lietuvį aktorių Kazimierą Ga
rą, apie kurį buvo rašyta “TŽ” 
1965 m. 52 nr., torontiečiai turi 
progą stebėti šį ketvirtadienį, sau
sio 27 d., 8 v.v., CBLT televizijos 
stoties (6-tas kanalas) “Seaway” 
programos epizodo “Over the 
Falls” Heinz vaidmenyje. Gali
mas dalykas, kad šią kanadiškos 
gamybos programą perduos ir ki
tos CBC televizijos tinklo stotys. 
Tikroji aktoriaus pavardė yra 
Gaižutis, torontiškių A. ir dr. J. 
Sungailų giminaitis. Aktoriaus tė
vai Julija ir Pranas gyvena 
Waterbury, Conn.

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas — 
šį šeštadieni, 3 v. p.p., salėje virš 
“Tėviškės žiburių” redakcijos. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Tradicinis lietuvių studentų 
balius — vasario 5 d.* šeštadienį* 
Prince George viebučio Fiesta 
salėje. Bilietai gaunami pas stu
dentus — 531-1906, CH 4-0080 ir 
pas Studentų Rėmėjų Būrelio val
dybos narius — RO* 2-9752, BE 
3-9917, RO 7-8209, Kam rūpi 
jaunimo ateitis, paremkite stu
dentų užsimojimus.

Sovietinio komunizmo klausi
mais kalba radijo programa “The 
Twentieth Century Reformation 
Hour” iš CHFI stoties 1430 ban
ga vakarais 11.30 vai. nuo pirma
dienio iki penktadienio.

Montrealietė G. Grybaitienė 
kurį laiką viešėjo pas savo sesu
tę Toronte. Ta proga aplankė sa
vo bičiulius ir buvusius montrea- 
liečius.

A. Sprainaitis su žmona iš JAV 
lankėsi “TŽ” redakcijoj. Ta pro
ga užsisakė “T. žiburius” ir pali
ko auką laikraščio leidimui. Pa
gyvenę kiek laiko Kanadoje, jie 
persikėlė į Paterson, N.J., nusi
pirko restoraną ir jame sėkmin
gai darbuojasi.

Toronto Doctor’s ligoninėje gy
dosi Petras Pocesūnas.

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

Telefonas 767 - 7084. 
A. ZAREMBA

— Bazaro knygutės jau išsiun
tinėtos su informacija apie para
pijos reikalus. Kiekvienoje srity
je, kur mes gyvename iš aukų, 
apie ateitį sunku ką nors tikro pa
sakyti. Mūsų parapija laikosi iš 
aukų. Dėlto nė vienais metais ne
galime galvoti, kad ateitis yra už
tikrinta.

Prašome šiais metais, kaip ir 
kiekvienais, prie šio bazaro prisi
dėti. Mes parapijoje turime tik 
vieną parengimą į metus. Neatsi
sakykite padėti fantais ir asmeni
ne pagalba.

— L. Juodytė susituokė su M. 
A. Belisle.

— Pakrikštytas V. ir J. Dikai- 
čių sūnus Roberto Prano vardais.

— Sveikiname P. ir M. Barteš- 
kas, kurie neseniai atšventė savo 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Maloniai šeimai linkime vi
so geriausio ir Viešpaties tolimes
nės palaimos. Bit.

Kontroversinių minčių per lie
tuviškąją radijo programą sausio 
22 pabėrė inž. A. Pusarauskas. 
Apibūdinęs mūsų išeivijos veik
lą kaip “organizuotą chaosą”, 
bandė pažvelgti iš ekonominės, 
politinės ir kultūrinės pusės. Vie
toj begalės fondų, vajų jis siūlė 
sutelkti kapitalą ir įsigyti kontro
lę kokio pasaulinio masto laikraš
čių, pvz. “Time”. Jei vieni nepa
jėgtume, eiti į koalicijas su kitais, 
turinčiais tuos pačius siekimus. 
Kai vakaruose nerandam sąjungi
ninkų kovai prieš okupantą, ar 
nereikėtų pa j ieškoti kitur? Afri
kos tautelės gal atsilikusios ir 
silpnos, bet jų balsas Jungtinėse 
Tautose yra lygus pasaulio didie
siems, Vietoj tiesiogiai ėjus Į JT, 
ar negeriau būtų pasiųsti mūsų 
ambasadorius Afrikon supažin
dinti su kolonizmu Lietuvoje? 
Tikrai jaunose valstybėse rastu
me daug draugų.

* Kultūriniu klausimu šį kartą 
nesuspėta pasisakyti. Lauksim, 
nes kontroversijai dingus iš mū
sų spaudos puslapių, buvo malo
nu išgirsti naujas ir drąsias min
tis, nors ir vietinio radijo bango
mis. , ■

Milijoną parašų Jungtinėms 
Tautoms rinkimą Montrealyje 
pradėjo neseniai susiorganizavę 
studentai, KLSS nariai. Laukti
na, kad ir kitos, ne tik jaunimo, 
organizacijos greitai prie šio di
delio darbo prisidės. Darbas dide
lis, bet nėra neįmanomas, ypač 
kai turime entuziastų. Viena stu
dentė pvz. susilažino surinkti 500 
parašų pati vieiia. Linkime sėk
mės ir laukiame, kad daugiau to
kių lažybų atsirastų.

“Lito” nariams, kurie per pr. 
metus gavo daugiau $100 dividen
dų arba palūkanų, jau išsiuntinė
ti pajamų mokesčių rašteliai. 
Daugelis stengiasi išdėlioti savo 
santaupas po kitus bankus, kad 
negautu tų pajamų raštelių. Net 
ir sumokant valdžiai pajamų mo
kesti, vistiek daug geriau apsimo
ka pinigus laikyti “Lite”, kaip ki
tuose bankuose. Be to, nereikia 
užmiršti ir to, kad tik bankams 
galioja tas $100 palūkanų dek
laravimas. Pagal įstatymą, pil
dant “income tax return”, kiek
vienas gautas palūkanų ar divi
dendų doleris turėtų būti dekla
ruotas. Užtat laikantieji pinigus 
keliuose bankuose be pajamų raš
telių dažnai tuos mokesčius su
moka iš karto už kelis metus, kai 
nuperka nekilnojamą turtą ir bū
na priversti įrodyti iš kur yra ga
vę tuos pinigus.

Advokatai tvirtina, kad kelių 
tūkstančių santaupų turėjimas ir 
jų įrašymas į pareiškimus senat
vės pensijai nuo 65 metų gauti 
neturi jokios reikšmės ir neap
sunkina pensijos gavimo.

“Baltijos” stovyklavietei auko
jo — $25 Jadvyga ir Petras Ki- 
zerskiai. Didelis ačiū. Netrukus 
bus išsiuntinėti “income tax” rei
kalui kvitai už stovyklavietei su
teiktą paramą iki metų pabaigos. 
Kadangi nevisi lėšų rinkėjai buvo 
į laikinus kvitus įrašę adresus, tai 
kaikurių adresų net nepavyko su
rasti. Jei kurie kvitelių negautų 
arba rastų kurių nors kitų netiks
lumų. prašomi skambinti stovyk
los ižd. J. Šiaučiuliui arba pirm. 
Pr. Ručinskui. Pr. R.

DR. J. URBAITIS 
sausio 10 d. 

išvyko atostogų.
Jo kabinetas bus uždarytas 
IKI VASARIO 10 DIENOS.

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER.
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

Teiraukitės pas J. C. (Joe) 
COFFEY. Tel. LE 4-1191 

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū- 
«n klasėje turintiems laikinius let 
dimos. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 RT.OOR ST. W. (prie .Bathurst> 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

Užsakymai priimami ir paštu.

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

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

IMA už:
Neldln. 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 1230 v 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadieniui 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 9d 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.
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