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Laisve ir nelaisve Savaitės įvykiaiGyvename istorinį lietuvių tautos padalinimą — vieni esame 
laisvėje, kiti — nelaisvėje. Jeigu seniau vyko teritoriniai Lietuvos 
padalinimai, tai šiame amžiuje vyksta tautos padalinimas. Jis pra
sidėjo prieš 25 metus, kai sovietai okupavo Lietuvą ir tuo savo 
žygiu išstūmė iš jos dešimtis tūkstančių lietuvių. Tarp tėvynėje li
kusių ir išeivijoje atsidūrusių okupantas pastatė geležinę sieną, 
kurios gana siauras duris jis praveria tik savo simpatikams ar 
bent jam naudingiems asmenims. Ir taip eina gyvenimas abiejose, 
geležinės sienos pusėse. Laisvėje^atsidūrusieji nuolat sielojasi ne- 
laisvėje likusiais tautiečiais ir atvirkščiais. Nei vieni, nei kiti nėra 
pajėgūs sugriauti nelemtą sieną ir susitikti laisvėje. Tiesa, ne
trūksta individualių pasibeldimų, bet nuo jų siena nepajuda, ne
bent kiek plačiau prasidaro siaurutės durys. Bet tai problemos 
neišsprendžia. Abi tautos dalys savo visumoje, nežiūrint nuošir
daus rūpesčio, tolsta viena nuo kitos: gilėja psichologiniai skirtu
mai, sunkėja tarpusavis supratimas, įvairėja galvosena, keičiasi 
idėjinis pasaulis. Fizinis nuotolis ugdo ir dvasinį atstumą. Lietu
vis lietuviui pamažėl darosi svetimas. Tai patyrėm pavyzdžiui Ma
žosios Lietuvos atveju: per ilgą atskyrimą vieni visai nutautėjo, o 
kiti tapo gerokai skirtingo tipo lietuviais.

Natūralu, kad tokiame ginkluotos pajėgos užkartame tautos 
padalinime ir laisvės, ir nelaisvės lietuviai jiėško išeities. Geriau
sia išeitis, žinoma, būtų nelaisvės panaikinimas. Deja, bent arti
moje ateityje, neatrodo, kad jis Įvyks. Tenka tad jieškoti tokių ry
šio kelių, kurie bent švelnintų nelemtąjį padalinimą. Kaikas siūlo 
daryti žygių tarptautinėje plotmėje ta prasme, kad okupuotoji 
Lietuva, kuri sovietinės armijos jėga buvo Įjungta Sov. Sąjungon, 
gautų satelito teises, taptų laisvesne ir tada tautos padalinimo 
grėsmė sumažėtų. Pirmiausia, labai netikras dalykas, kad ta grės
mė sumažėtų, nes priklausomybė nuo Maskvos iš esmės nebūtų 
paliesta, antra, kovodami už satelito teises, tarptautinėje plotmė^ 
je sudarysime įspūdį, kad laisvieji lietuviai atsisako nuo nepri
klausomos Lietuvos ir, pasitenkina švelnesne vergijos forma. Kiti 
siūlo naudotis pravertomis geležinės sienos durimis ir pradėti 
keistis kultūrinėmis grupėmis. Pirmu pažvelgimu graži mintis, 
bet ji šiepia ir pavojų. Atsikvietimas (jei būtų galimas) pasirody
mams kultūrinių grupių iš okupuotos Lietuvos turėtų eiti pvz. per 
JAV ar Kanados valdžias, kurios turi su Sov. Sąjunga kultūrinių 
mainų sutartis, bet Lietuvos okupacijos nepripažįsta. Jau pats 
laisvųjų lietuvių vadovaujančių organų kreipimasis i valdžios 
įstaigas tuo reikalu būtų skatinamas pripažinti Lietuvos okupaci
ją. Tai būtų smūgis laisvės kovai, kuriai visi esame įpareigoti pa
čiu gyvenimu laisvėje. * * *

Kas tad belieka? Visiškas užsisklendimas ir palikimas nelais
vėje gyvenančių laiko tėkmei? To negali norėti nė vienas sąmonin
gas išeivijo'šlietuvis. Juk tai būtų palikimas nekalto'Rhdgaus kalė
jime, sakant: tu ten būk ir supūk! Tokia laikysena būtų smerkti
na. šioje srityje yra dar viena galimybė, būtent, individualaus ry
šio kelias. Tiesa, jis yra siauras, tačiau saugiau vedąs į tautietį ne
laisvėje. Juo lengviau yra praeiti pro kalėjimo sargus ir neužkliu
dyti okupacijos pripažinimo klausimo. Juk pvz. privataus asmens 
atsilankymas savo gimtajame krašte yra grynai asmeninis dalykas 
ir neangažuoja laisvės kovos veiksnių. Toks asmuo vyksta savo ri
zika ir savo atsakomybe. Jeigu jis palaiko ryšį su savo artimaisiais 
okupuotame krašte kitais būdais, irgi daro savo asmenine atsako
mybe. žinoma, ir čia reikalingas budrumas bei atsargumas, nes ir 
privatus asmuo gali pakenkti bendram reikalui pvz. tapdamas tie
sioginiu ar netiesioginiu okupanto politikos vykdytoju. Toks as
muo, užuot patarnavęs abiejų tautos dalių artinimui, pasitarnaus 
tik didžiojo kalėjimo viršininkui — okupantui. Tad svarbu, kad 
tie, kurie ryžtasi eiti minėtu keliu, būtų sąmoningi lietuviai, Lie
tuvos nepriklausomybės siekėjai, o ne okupacijos tarnai.

Kitos priimtinos išeities kol kas nematyti. Mūsų tautos pada
linimą Įvykdė Sovietų Rusija, ir kol geležinė siena nebus panai
kinta, tol platesnio masto bendravimas vargu bus galimas. Pr. G.

SVEIKATOS APDRAUDA KANADOJE
Federacinė Kanados vyriausy

bė yra paruošusi bendrą visam 
kraštui medicininės apdraudos. 
planą, tačiau provincinės vy
riausybės kol kas nerodo juo 
didelio susidomėjimo. Feder, 
vyriausybė siūlo provincijoms 
mokėti 50% draudos išlaidų, 
jei planas lygiai apims visus 
provincijos gyventojus bei visus 
gydytojų patarnavimus, bus 
tvarkomas pačios provincinės 
vyriausybės ar jos agentūros ir 
bus prieinamas besikilnojan- 
tiems kanadiečiams iš vienos 
provincijos kiton. Ontario pro
vincija jau paskelbė savo planą, 
kol kas nevisai suderintą su fe- 
der. vyriausybės planu. Jis Įsi
galios nuo'š.m. liepos 1 d. ir ap
ims visus Ontario gyventojus, 
nežiūrint jų amžiaus ar sveika
tos stovio. Išskiriamos iš plano 
privatinės draudos bendrovės. 
Mokėti reikės: $60 į metus vie
nam asmeniui, $120 bevaikėms 
šeimoms ir $150 šeimoms su 
vaikais. Provincinė vyriausybė 
mokės: pusę sumos už tuos, ku
rių metinė apmokestinama paja
mų suma nesiekia $500: taipgi 
— vž vedusių poras, kuriu abie
ju metinė anmokestinama paja
mų suma siekia $1000 ar ma
žiau; $90 — už didesnes šeimas, 
kuriu metinės apmokestinamos 
pajamos siekia $1300 ar mažiau; 
visa mokesti — už asmenis ar 
šeimas, neturinčias apmokesti
namu pajamų.

Kvebeko viešosios gerovės mi- 
nisteris Rene Levesque griežtai 
pasisakė prieš anglu kilmės ka
nadiečius. tvarkančius Kvebeko 
ekonomini ^vvenima. Net 80% 
provincijos gyventojų vra pran
cūzu kilmės, tačiau verslo na- 
saulyie vvrauja anglai. Leves
que Kvebeko nrancvro nroM*- 
mą prilygino Rodezijos proble

mai, kur baltųjų mažuma tvar
ko juoduosius.

Labiausiai paplitusi liga Ka
nadoje yra galvos skaudėjimas. 
Priežastys labai Įvairios. 1964 
m. kanadiečiai išleido $29,5 mi
lijonus aspirinui, buferinui ir 
kitiems nuo galvos skaudėjimo 
vaistams.

Jaunuoliai, norį vesti, turėtų 
išeiti tam tikrą šeimos kursą — 
apmokymą ir banke turėti bent 
$500 — pareiškė teisėjas K. 
Langdon. Toks jo pareiškimas 
sukėlė įvairiu komentaru.

Kanadiečiai laikomi viena ge
riausiai besimaitinančių tautų 
visame pasaulyje, žemės ūkio 
ministerija paskelbė duomenis, 
kiek apytikriai vienas kanadietis 
suvalgo per metus, būtent, 146 
svarus bulvių, 224 sv. vaisių, 
117 sv. daržovių, 37 sv. paukš
tienos ir žuvies, 144 sv. mėsos ir 
1.089 sv. pieno bei pieno gami
nių. Turint galvoje, kad vaikai 
mažiau suvalgo, tie kiekiai su
augusiom išeina didesni.

Mirties bausmės panaikinimas 
bus svarstomas parlamente. Ka
nadoje mirties bausmė vykdoma 
pakorimu, šiuo metu visoje Ka
nadoje yra 13 kalinių, nuteistų 
mirties bausme ir laukiančių 
sprendimo Įvykdymo arba pa
keitimo kalėjimu iki gyvos gal
vos. r

Socialinės medicinos drauda 
turi didele opoziciją. Prie vals
tybinio plano nenori prisidėti 
Ontario provincija; priešinasi 
įvairios draudos bendrovės ir 
labiausiai patys gydytojai, ku
riu sąjunga siuntinėja laiškus 
žmonėms, aiškindami, kad jų 
natamavimai pacientams nuken
tėtu. jeigu jie būtų padaryti val
džios tarnautojais.*

Lietuvių vadovaujančių veiksnių konferencijoj Klevelande kalba PLB pirm. J. Bačiūnas (vidury); iš 
kairės: dr. B. Nemickas, V. Sidzikauskas, A. Mikulskis ir kt. Nuotr. V. Pliodžmsko

Lietuviai veikia aštuoniolikai kraštų
BENDRUOMENĖS VADOVYBIŲ KONFERENCIJA KLEVELANDE • NUOSTOLINGAS 

“PASAULIO LIETUVIS” • DAINŲ ŠVENTEI UŽSIREGISTRAVO 18 CHORŲ • KULTŪROS 
KONGRESAS — 1967 M. • ŠVIETIMO TYRIMŲ CENTRAS

Kaip jau esame rašę, sausio 
22-23 d. Klevelande įvyko visų 
veiksnių politinė ir Bendruome
nės vadovybių kultūrinė konfe
rencija. Pastarojoje dalyvavo P. 
L. B. valdyba pilname sąstate, P. 
L. B. Kultūros Tarybos pirm, 
dr. J. Puzinas, Kanados LB val
dybos penki nariai su pirm, A. i 
Rinkūnu, JAV LB centro valdy
bos septyni nariai su pirm. J. Ja
saičiu.

PLB valdybos ryšius su kraš
tais referavo dr. A. Nasvytis, 
PLB vicepirmininkas. Didžiąją jo 
pranešimo dalį užėmė informavi
mas apie lietuvius Pietų Ameri
koje, kur jis neseniai lankėsi.

Geriausiai bendruomenės vei
kia JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Vokietijoje ir Prancūzijoje. Pa
saulio Liet. Bendruomenė veikia 
18 kraštų.

“Pasaulio Lietuvio” reikalu 
prenešimą padarė V. Kamantas, 
PLB valdybos narys informacijos 
reikalams. Konstatuota, kad “P. 
Lietuvis” ypač reikalingas užjū
rio bei P. Amerikos kraštams, 
nes iš jo jie gali koncentruotai 
sužinoti apie lietuvių veiklą Š. 
Amerikoje. Deja, šis* naudingas 
biuletenis negali savo jėgomis 
finansiškai išsilaikyti, šiuo metu 
laikraštis siuntinėjamas Į 21 
kraštą. Nuo leidimo pradžios jau

RYŠIAI SU OKUPUOTA LIETUVA
LAISVŲJŲ LIETUVIŲ VEIKSNIŲ KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS

1966 m. sausio 22 ir 23 d. Kle
velande, Ohio, susirinko pasitar
ti lietuviams svarbiais klausimais 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, Lietuvos Laisvės Ko
miteto ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovai. Informacijos 
tikslais dalyvavo ir Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos atstovas.

Apsvarstę laisvųjų lietuvių su 
pavergtąja Lietuva * bendravimo 
sąlygas ir kitus aktualiuosius rei
kalus, sutarė paskelbti šiuos pa
reiškimus:

1. Vien savo skaičumi laisvieji 
lietuviai sudaro beveik ketvirtą 
visos lietuvių tautos dalį. Gyvena
momis politinėmis sąlygomis, 
laisvieji lietuviai turi svarbią mi
siją Lietuvai. Jie su tautos kamie
nu dalinasi atsakomybe už tautos 
išlikimą ir jos politinę ateitį.

Savo dvasiniam, kultūriniam 
bei tautiniam tapatumui su savo 
tauta išlaikyti laisvieji lietuviai 
nrivalo kuo glaudžiau bendradar
biauti su Lietuva. Tačiau Sovietų 
Rusija, laikydama Lietuvos res
publiką okupuotą ir paverstą So
vietu Sąjungos dalimi, ne tik 
trukdo lietuvių tautai vykdyti 
laisvą apsisprendimą ir Lietuvos 
resoublikos suverenumą, bet taip 
pat sudaro kliūti laisviesiems lie
tuviams normaliai bendrauti su 
Lietuva.

Nors Lietuvos teritorija tebė
ra okupuota, jos valstybinės ins
titucijos krašte sunaikintos ir pa

turėta apie $9.000 nuostolio, ku
rio didžiąją dalį padengė mece
natas PLB pirm? J. Bačiūnas.

Dainų šventėje jau užsiregist
ravo dalyvauti 18 chorų. Jokių 
kalbų jos eigoje nenumatoma. 
Jau priimta ir skelbiama tos šven
tės emblema. Diskusijose pla
čiau kalbėjo muz? A. Mikulskis, 
pabrėždamas, kad didžioji dainų 
dalis yra chorams persunki ma
siniam dainavimui, bet ypač blo
ga būklė yra su kantata, kuri da
bar tik gauta, o užima 52 gaidų 
puslapius. Nevisai tinkamas esąs 
ir vaikams skirtas repertuaras.

Trečiasis kultūros kongresas 
buvo numatytas rengti 1967 m. 
Kanadoje. Kadangi tais metais 
Kanados LB užimta su šio kraš
to šimtmečio minėjimu, nutarta, 
kad kongresą rengs PLB Kultū
ros Taryba ir JAV LB centro 
valdyba 1967 m. pavasarį. Numa
tyta kongresą sujungti su lietu
viškos oneros pastatymu.

Kanados Liet. Bendruomenės 
atstovai iškėlė galimybę atsi
kviesti didesnį lietuvių skaičių į 
Kanadą iš Pietų Amerikos nuola
tiniam apsigyvenimui. Turint 
galvoje, kad nemaža dalis Pietų 
Amerikos liet, jaunimo žūsta iš
sisklaidę dideliuose to kontinen
to plotuose, nutarta tai idėjai 
pritarti.

ti Lietuva faktiškai paversta So
vietų Sąjungos dalimi, tačiau 
tarptautinės teisės atžvilgiu Lie
tuvos respublika tebėra. Sovieti
nė okupacija jos neišbraukė iš ne
priklausomų valstybių bendruo
menės. Jungtinių Valstybių, kaip 
ir kitų laisvųjų valstybių, Lietu
vos respublikos de jure pripaži
nimas tebėra galioje.

šis Lietuvos respublikos tęsti
numas ir Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą nepripažinimas 
yra reikšminga atrama kovoje so
vietinei okupacijai pašalinti ir 
lietuvių tautos laisvo apsispren
dimo vykdymui atstatyti.

Todėl Sovietų Rusija visais bū
dais ir visomis progomis stengia
si sunaikinti Lietuvos respubli
kos tęstinumą ir pasiekti Lietu
vos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą 
tarptautinį pripažinimą.

Visų lietuvių tautinė pareiga 
vengti betkuriu veiksmų, kurie 
galėtų kenkti Lietuvos respubli
kos tęstinumui ir tiesiog ar netie- 
siog talkintų okupantui Įteisinti 
savo agresiją prieš Lietuvą.

Okupantui šiek tiek pravėrus 
geležinę uždangą, laisvieji lietu
viai pradėjo, tegu tik ribotą, pri
vatų asmeninį bendravimą su sa
vo artimaisiais okupuotoje Lietu
voje ir Sibiro tremtyje, iš laisvo
jo pasaulio prasidėjo i ana pusę 
laiškai, dovanu siuntiniai, iš anos 
pusės — laiškai, spauda, dova
nėlės.

švietimo reikalu pagrindinį 
pranešimą padarė A. Rinkūnas* 
pasiūlydamas savo jau'prieš pus
antrų metų Čikagos mokytojų 
konferencijoje iškeltą mintį įkur
ti akademinio pobūdžio lituanis
tinio švietimo tyrimų centrą. Iš
keltas klausimas, kaip tai atlikti: 
ar sustiprinti bei praplėsti dabar 
prie PLB valdybos esantį švieti
mo skyrių, ar kurti atskirą insti
tuciją. JAV švietimo Tarybos 
pirm. J. Ignatonis pasisakė už at
skiros institucijos kūrimą, nes 
tuo atveju ji turėtų didesnį pa
stovumą ir nesikeistų su PLB 
valdybos pasikeitimu. PLB val
dybos vicepirm. švietimo reika
lams Alf. Mikulskis pareiškė, 
kad tuo reikalu buvo atsiklaus
tos visų kraštų valdybos. Jos vi
sos pasisakė prieš naujos insti
tucijos kūrimą ir už dabartinio 
PLB švietimo skyriaus sustipri
nimą.

Po visų šių pasisakymų bend
ruomenės vadovybių posėdį rei
kėjo pertraukti, nes teko užleisti 
laiką politiniams posėdžiams. 
Svarbiam švietimo reikalui likus 
nebaigtam, nutarta dar šį pavasa
rį sušaukti kitą bendruomenės 
vadovybių posėdį, kuriame švie
timas būtų pagrindinis darbo
tvarkės klausimas. R.

Be to, pagal Sovietų Sąjungos 
su vakarų valstybėmis pasirašy
tas vadinamų kultūrinių mainų 
sutartis, Sovietų Sąjungos dele
gacijų, profesinių, sportinių ir tu
ristinių grupių sudėtyje kartais 
pasirodo ir lietuvių, paprastai 
partiečių ar sovietinių pareigūnų; 
taip pat atskiri lietuviai iš Ame
rikos, Kanados ir kitų kraštų ap
silanko Sovietų Rusijoje, o iš ten 
ir okupuotoje Lietuvoje.

Įgalindamas laisvuosius lietu
vius šiek tiek bendrauti su pa
vergtaisiais, okupantas siekia 
laisvuosius lietuvius pripratinti 
prie Lietuvos užgrobimo h jo pri
pažinimo. Okupantas siekia lais
vųjų lietuvių bendravimą su pa
vergtaisiais broliais paversti tal
kininkavimu okupacijai ir Lietu
vos inkorporacijai, i Sovietų Są
jungą.

Nors Lietuvos respublikos tęs
tinumas ir Lietuvos įjungimo i 
Sovietų Sąjungą, paverčiant ją 
“LTSR”, nepripažinimas aospren- 
džia laisvųjų lietuvių bendravimo 
su pavergtąja Lietuva pobūdi ir 
turinį, bet praktikoje susiorien
tuoti, kas esamomis sąlygomis yra 
galima ir ko reikia vengti. sunki
na ta aplinkybė, kad okupuotoje 
Lietuvoje yra susovietintas visas 
visuomeninis ir kultūrinis gyve
nimas. Visas okupuotos Lietuvos 
pvvenimas yra Maskvos kontro
liuojamas, neišskiriant nei knvgų 
' (Nukelta į 7 psl.)

AMERIKOS BOMBONEŠIAI VĖL PRADĖJO BOMBARDUO
TI ŠIAURĖS VIETNAMĄ, nes paaiškėjo, kad taikos pastangos ne
buvo sėkmingos — š. vietnamiečiai, kurstomi Kinijos, atsisakė leis
tis Į derybas. Prez. Johnson pareiškė, kad bombardavimo atnauji
nimas nereiškia atsisakymo siekti taikos. Pastaruoju metu JAV 
prezidentas atkreipė dėmesį Į naują popieriaus Pauliaus VI pasiūly
mą — pavesti Jungtinėms Tautoms organizuoti tarpininkavimą per 
neutralias valstybes. Vašingtone keli senatoriai aštriai pasisakė 
prieš savo vyriausybės pastangas ginti P. Vietnamą karinėmis 
priemonėmis nuo komunistų agresijos. Jų vieši pareiškimai, pasak 
kaikurių amerikiečių, padeda ko-> 
munistams. Amerikiečiu kariai
kovoja Vietname, o jų kaikurie 
senatoriai savo viešais pareiški
mais menkina jų pastangas ir iš
stato pavojun jų saugumą. Užuot, 
kaltinę komunistini Vietnamą ir 
jo agresiją, tie senatoriai kaltina 
savo vyriausybę.

P. Afrikos min. pirm. Ver- 
woerd pareiškė, kad nesulaikys 
benzino, alyvos siuntimo i Rode- 
ziją. P. Afrika ruošiasi siųsti 80.- 
000 gal. benzino ir kitų degalų 
kas mėnesį. Jau kuris laikas, kaip 
degalai Rodezijoje racionuojami. 
Įdomu pastebėti, kad Rodezijoje 
sukilo iš tikro britai prieš britus. 
Taip praneša korespondentas, ne
seniai grįžęs iš Rodezijos. Prem
jerą Smithą esą remia ne tik bal
tieji, bet ir juodieji. Pastarųjų 
padėtis kasmet gerėja. Kreipia
mas dėmesys į jų auklėjimą ir ap
rūpinimą darbais. Juodieji remia 
Smithą todėl, nes žino, kad kitaip 
ivyks chaosas kaip ir kitose Afri
kos valstybėse ir jų padėtis žy
miai pablogės. Iš kitos pusės, 
juodieji mato ir savo nesugebėji
mą tvarkytis savarankiškai. Da
bartinis premjeras ir gubernato
rius Rodezijoje gyvena apie 30 
metų. Tuo tarpu britai svarsto 
savo nusistatymą Smitho atžvil
giu .ir gali prasįdėti derybos. Ta
čiau Smithas ir "britų premjeras 
Wilsonas atakuoja vienas kitą ašt
riais žodžiais. Smithas britų par
lamente buvo išvadintas net išda
viku. Kenčia ir kaimyninė Zambi
ja. Tanzanijos prez.. Julius Nye- 
rere pareiškė, jog Zambija gaus 
12.000 tonų alyvos kas mėnesį. 
Japonija irgi sustabdė geležies 
importą iš Rodezijos; jau anks
čiau nutraukė'tabako ir cukraus 
importą: sulaikė eksportą ginklų, 
benzino ir kitų pan. gaminių.

Italijos pirmasis politinės kri
zės tarpsnis baigėsi. Moro vėl pa
prašytas sudaryti ministerių ka
binetą. Įvyko net 26 konferenci
jos buv. premjerų, prezidentų, 
parlamentarų ir kitų partijos va
dų. Moro tarėsi su kr. dem. par
tijos nariais ir reikalavo daugiau 
darnos. Naujoji koalicinė vyriau
sybė priklausys nuo kr. dem. par
tijos ir kitų koalicijos dalyvių: so
cialistu, socialdemokratu ir res- 4. 7 fe

Okupuotos Lietuvos atstovas J. Tautose?
soms Sovietų S-gos respublikoms.Niujorke leidžiamas biuletenis 

“The Insider’s Newsletter” kas 
savaitę pateikia trumpas informa
cijas apie vidaus ir užsienio po
litiką. Sausio 3 d. laidoje yra ži
nutė apie Lietuvą: “Padalink ir 
nugalėk”. Joje sakoma, esą Euro
pos diplomatai mano, kad Krem
lius pradeda akciją gauti pripaži
nimą Baltijos kraštų atstovams 
Jungt. Tautose. Savo spėliojimą 
diplomatai remia informacija, pa
skelbta “Valstiečių Laikraštyje”, 
kuris spausdinamas okup. Lietu
voje. Pagal ją, Lietuva dabar pa
laiko diplomatinius santykius su 
65 valstybėmis, kurių 14 yra Af
rikoje. Be to, Lietuva dalyvau
janti pagalbos programose, skir
tose Azijos ir Afrikos kraštams. 
Sov. Sąjunga jau dabar turinti 3 
atstovus Jungt. Tautose: Rusijos, 
Gudijos ir Ukrainos. Jeigu JT 
pripažintų Baltijos valstybių at
stovus, atsidarytų kelias į JT vi-

Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Ryšium su leidyklos nersitvar- 

kymu, Spaudos B-vės “žiburiai” 
šėrininkai duosniai atsiliepė ir 
savo šėrus paaukojo tolimesniam 
savaitraščio “Tėviškės žiburiai” 
leidimui. Leidėjai jiems nuošir
džiai dėkoja ir maloniai kviečia 
nedelsti ir tuos, kurie iki šiol dar 
neatsiliepė. Praeituose “Tž” nu
meriuose paskelbėm ilgoką auko
jusių sarašą. Prie jų jungiame 
šiuos aukotojus:
J. Gustainis. Toronto___  $4.80
A, Masys. Toronto.......... .. 6.20
O. Narušienė, Toronto___ 8.60 

publikonų. Moro, grįžęs kaip 
premjeras, turės vykdyti radika
lią socialinę reformą ir miestų 
planavimą, reikalaujamą socialis
tų partijos.

Indijos premjeras Indira Gan
dhi pirmojoje kalboje Į krašto 
gyventojus pažadėjo pertvarkyti 
pasenusią žemės ūkio sistemą; 
kvietė gyventojus jungtis į kovą 
prieš skurdą, ligas ir tamsumą. 
Taip pat5pabrėžė vakariečiams, 
kad ji nepriklauso kongreso par
tijos kairiajam sparnui ir kad 
daugiau dėmesį kreips i žemės 
ūkį, negu sunkiąją pramonę, ku
rią rėmė jos tėvas Nehru. Toliau 
ji pareiškė, kad vykdys Taškento 
susitarimus ir kad užs. reik. min. 
Singh vyks į Pakistaną atnaujin
ti prekybos ryšių.

Prez. Johnsono kongresui pa
teiktas biudžetas siekia $112.8 
bilijonų. Iš jų $58.9 bil. tenka gy
nybai, kurios išlaidos gali siekti 
net $65 bil. Sekančiais metais 
Vietnamo karo vedimui skirta 
$10.3 bil., šiemet gi karas ten kai
nuos $4.6 bilijonų. Biudžeto su
balansavimui pakeliami mokes
čiai aviacijos benzinui, važmai ir 
pan. Pramatoma $111 bilijonų pa
jamų, o deficito $1.9 bil.

1 • * vJaponijos imperatoriaus žentas 
T. Takatsukasa, 42 m., ir baro 
patarnautoja M. Maeda, 40, rasti 
apartamente negyvi. Jis buvo ve
dęs 1950 m. imperatoriaus dukrą 
—princesę Takę ir, atrodo, gyve
no laimingai. Takatsukasa buvo 
eilinis, nekarališkos giminės-ir jo 
vedybos su imperatoriaus dukra 
demokratizacijos įrodymas poka
rinėje Japonijoje. Japonų tautai 
ir ypač imperatoriaus 2000 m. se
numo dinastijai tai yra skaudus 
išgyvenimas.

Valstybės sekr. Dean Rusk sie
kia gauti iš kongreso $275 mil. 
paramos P. Vietnamui, bet paty
rė, kad vyksta nesąžiningų išeik
vojimų. Vieno amerikiečio tar
nautojo žmona šešių mėnesių lai
kotarpyje iš Saigono atsiuntė 
$36.000. Nesąžiningumas liečia ir 
amerikiečių, ir vietnamiečių val
dininkus. Vyriausybė stengiasi 
nesąžininguosius pašalinti.

Tai būtų gera atspara pries Azi- 
jos-Afrikos valstybes, kurios turi 
59 atstovus iš 117.

Tokia yra minėto biuletenio in
formacija. Kiek ji tiksli, sunku 
pasakyti. Labai galimas dalykas, 
kad Baltijos kraštų okupantas — 
sovietinė Rusija tokius kėslus, tu
ri. Norėdama atsikirsti lietuvių 
Laisvės žygio reikalavimui atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę ir 
įsileisti Lietuvą į JT, Sov. Sąjun
ga gali bandyti suvaidinti Balti
jos kraštų “nepriklausomybę”, 
siūlyti jų atstovus i JT ir tuo su
daryti įspūdį laisvajam pasau
liui, kad Baltijos kraštų proble
ma išspręsta. Tokią taktiką sovie
tai jau yra bandę prieš keliolika 
metų, bet tada jiems tai nepavy
ko. Besikeičiant aplinkybėms jie 
gali tą mostą pakartoti ir tai net 
su kaikurių lietuvių pagalba.

J. Mikalauskas, Toronto__6.20
E. šlekvs, Toronto______22.40
A. Balčiūnas, Winnipeg ... 15.00
A. Mikalauskaitė-Balčiū-

nienė. Winnipeg___  15.00
KLB St. Catharines apyl.

valdyba____________ 10.40
Kun. dr. J. Gutauskas,

Delhi_______ ____ _  23.60
D. Štokas, Hamilton ____  6.20

$118.40
Nuoširdžiai dėkinga —

KLK Kultūros Draugijos 
“žiburiai” valdyba
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9 RELINIAME GY/EMME
* Mišių tekstus į lietuvių kal

bą jau išvertė T. Krištanavičius, 
SJ, ir A. Tamošaitis, SJ. Verti
mas perduotas liturginei komisi
jai, kurion įeina: vysk. V. Briz- 
gys, vysk^Pr. Brazys, prel. L. 
Tulaba, kun. P. Dambrauskas, 
kun. E. Abromaitis, T. B: Mar- 
kaitis, SJ. Vertimas apima 220 
puslapių, 384 Mišias. Šiuo metu 
vertimą peržiūri minėtos komisi
jos nariai. Reikia tikėtis, kad 
bus pakviesti į talką ir kalbinin
kai. Vertėjai tuo tarpu rūpinasi

’ kaikurių liturginių terminų su
lietuvinimu.

* Keturi Čekoslovakijos vys
kupai: Frantisek Tomasek, Edu
ard Necsey, Ambroz Lazik ir 
Robert Pbozny parašė laišką šv. 
Sostui, kuriame prašo įtikinti 
kard. J. Beran, kad pastarasis 
savo viešais pareiškimais nesun
kintų Bendrijos—valstybės san
tykių Čekoslovakijoj. Laiške jie 
pareiškia, jog tik jie, kaip gyve
ną Čekoslovakijoje, esą kompe
tentingi daryti pareiškimus apie 
tikybos padėtį valstybėje. Pana
šius priekaištus jie daro ir ki
tiem dviem vyskupatn užsienyje: 
slovakui vysk. P. Hnilica, SJ, ir 
Pennsylvanijoje gimusiam slo
vakui vysk. M. Rusnak, gyv. To
ronte. Vysk. P. Hnilica, SJ, pa
reiškė. kad Čekoslovakija yra 
kraštas, kuriame Bendrija ran
dasi “uždaryte burna ir surišto
mis rankomis”. Jis pabrėžė, kad 
“dauguma vyskupų yra suvaržy
ti”. “Keturi, kurie formaliai nė
ra varžomi, irgi darbuojasi su 
šalia savęs sėdinčiais komisa
rais”. šis laiškas esąs toks ju 
“savarankiškumo” Įrodymas. Iš 
tikro tai yra atgarsis sveikatos 
min. suspenduoto kunigo Josef 
Plojhar spalio mėn. padaryto 
pareiškimo, kuriame jis teigė, 
jog neįmanomi pasitarimai tarp 
Čekoslovakijos ir šv. Sosto dėl 
kard. Beran, vysk. Hnilica ir 
wsk. Rusnak nasisakymų visuo
tinėje santąryboje.

* Katalikų Bendrija Jugosla
vijoje yra gerokai atsigavusi ir 
pagyvėjusi. Jugoslavijos hierar
chija galbūt nėra taip garsi, 
kaip Lenkijos, kovoje su komu
nistine valdžia, tačiau gina reli
gijos teises gana drąsiai. Tiky
bos mokymas valdžios dar tebe
varžomas. žemė ir medžiaga baž
nyčių statyboms — negauną- 
mos. Tačiau visur jaučiama, kad 
ateizmas neatsiekė savo tikslo 
ir visi propagandistai yra nete- 
ke jėgų. Katalikams duodama 
šiek tiek daugiau laisvės. Vienas 
tokiu ženklų — katalikų spauda. 
Turbūt nei viena komunistinė 
valstybė nėra taip gerai infor
muota apie kataliku Bendrijos 
padėti kituose kraštuose, kaip 
Jugoslavija. Dvisavaitinis žurna
las “Glas Konzila” (“Santarybos 
Balsas”), turis 110.000 prenume
ratorių, praneša religines žinias 
iš rišo vakaru pasaulio. Knygos, 
filmai ir radijo programos taip
gi duoda religinių žinių. Be to,

žmonės daug sužino iš darbinin
kų, grįžtančių iš darbo Austri
joj, V. Vokietijoj bei Prancūzi
joj. Apie 200,000 jugoslavų lai
kinai dirba Vakaruose. Tikinčių
jų ypač yra gerbiamas velionis 
kard. Aloyzas Stepinac, prie ku
rio karsto katedroje kasdien de
damos gėlės, vyksta pamaldos, 
čia žmonės semiasi stiprybės 
prieš komunizmą.

J? Monte Potrero, Argentino
je, miestelio taryba nutarė savo 
miestelio vardą pakeisti pavadi
nant jį popiežiaus Jono XXIII 
vardu. Tarybos atstovas pareiš
kė, kad miesto gyventojai šio 
pakeitimo norėję, nes popiežius 
Jonas buvęs “teisybės šalinin
kas ir paprastų žmonių mylėto
jas.“

* Sudaniečiai pabėgėliai pra
neša apie bažnyčių išniekinimus 
Sudane. Pasakojama, kaip vie
nas sudaniečių armijos seržan
tas peršovęs bažnyčioje taber
nakulį ir valgęs Švenčiausiąjį 
užsigerdamas Mišių vynu. Tas 
pats seržantas vėliau atėmęs vi
są maistą iš katalikų seminari
jos, o seminarijos rektorių norė
jęs įkliudyti, paslėpdamas gink
lus jo automobilyje. Kunigas vė
liau visdėlto buvo išteisintas.

* Buvęs filmų ir televizijos 
aktorius Jose Mojica, dabar Tė
vas Jose de Guadalupe, O.F.M., 
gyvenąs Peru valstybėje, Los 
Angeles miesto didžiuliame teat
re atliko savaitės programą, no
rėdamas surinkti lėšų pranciško
nų mokykloms Peru valstybėje 
bei Marijos Angelų Karalienės 
bažnyčiai Los Angeles mieste.

■ * Oberammergau bažnytkai
mio, Vokietijoje, gyventojai su
siginčijo dėl savo statomo kas 10

JAV ištiso mėnesio taikos žy- 
gis liko' bevaisis. Ar iš tiesų Va
šingtonas siekė taikos Vietname? 
Taikos siekimo būdai rodo, kad 
JAV padarė didelį mostą, taikos 
propagandą pasaulyje, tačiau ne
surado progos užmegzti pokal
biui su priešu — Šiaurės Vietna
mu ar Kinija. Galimas dalykas, 
kad tiesioginių derybų vengė abi 
šalys.

Dar taikos propagandai tebeai- 
dint JAV prezidentas L. B. John
sonas paprašė kongreso sutikimo 
13 bil. dol. karui Vietname per 
š.m. pirmąjį pusmetį.. Naujokų 
šaukimas spartinamas. Gyvento
jai paruošiami atvejui, kad Azi
joje gali užsiliepsnoti didesnės 
apimties karas.

Kalėdų ir Vietnamo N. Metų 
paliaubos buvo neištesėtos. Abi 
šalys viena kitą kaltina dėl pa
liaubų susitarimo netesėjimų. 
JAV padarė vienintelį vilčių tei
kiantį žygį — sustabdė orinius 
puolimus Š. Vietname.

kovoti kitoje arba Aziją užleisti STASĘ MATULEVIČIENĘ,

Prezidento pareiškimai
Š.m. sausio 12 d. JAV prez. L. 

B. Johnsonas pareiškė kongresui: 
“Kai užpuolimų įtampa didėjo, 
mūsų pasirinkimas pamažu išryš
kėjo. Mes galėjome iš Vietnamo 
pasitraukti jį užleisdami užpuo
likams ar pasilikti ir drauge ko
voti su Pietų Vietnamo tauta. 
Mes pasilikome, nes negalėjome 
tautos palikti žiauraus priešo va
liai, pasiryžom tesėti Amerikos 
duotą garbingą pažadą — įgalin
ti tautą laisvai spręsti savo li
kimą. Mes pasilikome Azijoje 
ir plačiajame pasaulyje, kur 
kraštų nepriklausomybė priklau
so nuo Amerikos globos ir žodžio. 
Atitraukus karinę pajėgą būtų su
mažintas pasaulio pasitikėjimas 
ir pažeista daugelio kraštųznepri- 
klausomybė, o priešo grobuoniš
ki polinkiai tik sustiprėtų. Mes 
kovojome vienoje šalyje, turime

Prileiskhne, kad tai yra nuošir
dus prezidento išpažinimas. Net 
ir tuo atveju jis kelia daugelį 
klausimų, kurie lieka atvirais. 
Prezidentas kalba ne apie Vietna
mo klausimą, bet apie ryžtą ginti 
silpnesnes valstybes,' Amerikos 
žodį ir garbę. Kodėl šis garbingas 
pradas anksčiau buvo pamirštas 
ir nūnai nutylimas Pabaltijy, ne
ištesėtas Korėjoje, Laose ir net 
Gvinėjoje. Kodėl jis buvo pa
mirštas, kai buvo statoma Berly
no siena, jau nutylint Budapešto 
laisvės kovas?

Karo motyvai
JAV prezidentas minėta proga 

paskelbė: “Mes nesiekiame sveti
mų žemių užvaldyti, nei jose tu
rėti savo karines atramas. Mes 
nenorime kariškai ar ūkiškai įsi
galėti Vietname. Mes kovojame 
už tautų apsisprendimo pradą, 
kad vietnamiečiai galėtų įvykdy
ti rinkimus be prievartos, jėgos 
ir baimės”.

Praeityje JAV tik retais atve
jais įsikišo ginant svetimų tautų 
laisvę. Net ir teis atvejais buvo 
juntami visai kito pobūdžio tiks
lai, būtent, sovietų imperializmo 
pristabdymas. Reikalavimas pasi
traukti iš Irano, Trumano doktri
nos taikymas Graikijoje, ilgos de
rybos dėl Austrijos, kovos užpul
tame Korėjos krašte ir įsikišimas 
Libane išplaukė iš priešo sulaiky
mo doktrinos, kuri šiuo metu jau 
yra mirusi. Pabaltijo nepripažini
mas tebuvo negyva .raidė, kuriai 
atgaivinti nepadaryta jokio rimto 
mosto.

Mažiausia mus Įtikina JAV pa
stangos Įgyvendinti demokratinę 
santvarką krašte, kuris niekada 
jos neturėjo ir nūnai jai nepasi
ruošęs. šiais sumetimais JAV ga
lėtų skelbti karą veik visai Afri
kai, daugeliui Azijos ir net Pietų 
Amerikos kraštų ...

Dieni valdė P. Vietnamą. Ar jis 
buvo demokratas? Gal jis ir no
rėjo įgyvendinti demokratiją, ta
čiau žinojo, kad ji kraštui gali at
nešti suirutę. Jis skaitė amerikie
čių ir prancūzų laisvą spaudą, ta
čiau buvo ryškus tvirtos valdžios 
atstovas.

Įgyvendinti laisvus rinkimus 
karo sujauktame krašte tėra sva
jonė. O kas nutiktų, jei rinkimų 
metu laimėtų Laisvės Kovotojų 
Frontas, kurio daliniai nūnai ko
voja prieš amerikiečius? Ar JAV 
atšauktų kariuomenę, jų priešui 
laimėjus? Jei neatšauktų, kuriam 
metui ir kuriam uždaviniui ją pa
liktu krašte?

Kelionė laivu i Bahamų salas
STASYS DALIUSNassau mieste

Bahamų salyną sudaro apie 700 mi tą vaizdą. Tik jau po geros 
salų ir salelių, užimančių apie 70 pertraukos, kai jau nieks nebe- 
tūkst. kvadratinių mylių jūros mėto pinigų, tie pusnuogiai narai 
plotą. Tose salose gyvena apie pasitraukia nusiirdami laiveliuose 
100.000 gyventojų — daugiausia Į pakrantę.
negrų. Nassau yra Bahamų sosti- Nassau miestas yra mažas, pri- 
nė, kurioje gyvena apie 50.000 sispaudęs prie j&jūrio pakrantės, 

metų Kristaus kančios vaidini- gyventojų; priklauso britams nuo Jo apžiūrėjimas nesudaro jokios 
mo teksto. Vaidinimas jau sta- 1629 m. Miestas pastatytas New problemos. Per keletą valandų 
tomas 300 metu, tačiau Vatika- Providence saloje; kuri yra 21 gali pėsčias visas vietas išvaikš- 
no santaryboje iškilus žydų kai- mylios ilgio ir 7 mylių pločio. Ba- čioti. Jeigu jautiesi pavargęs, ga-

negrų. Nassau yra Bahamų sosti-

jos motinai a. a. ELZBIETAI ZELBIENEI Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame —

V. H. Steponaičiai 
E. J. Girėnai 
O. Jonaitienė

Mielam bičiuliui

a. a. VLADUI ŠEŠELGIUI mirus,
jo žmoną ALYTĘ, brolį STASĮ nuoširdžiai užjaučia

ir kartu liūdi —
Vytautas, Jovita Strikai

Ko siekia JAV?
Praėjusių metų pabaigoje įvy

kusiame Atlanto Sąjungos užsie
nio ir krašto apsaugos ministeriu 
pasitarime JAV karinių pajėgų 
rikiuotojas Robert McNamara 
ryškiomis spalvomis piešė kinie
čių pavojų ateityje. Jis prašė Eu
ropos talkos, tačiau šiame žaidi
me jos nesulaukė. Net ir kancle
rio Erhardo pažadas liko neište
sėtas, nes Bundestagas atmetė jo 
siūlymą dalyvauti Vietnamo ka
re.

Atrodo, kad JAV prezidento ir 
vyriausybės pareigūnų skelbia
mas pateisinimas karo Vietname 
nėra pilnas. Tikroji jo priežastis 
neskelbiama. Galimas dalykas^r'saTeles7 vaWbė““atsištoja 
kad ji buvo išduota McNamaros prį^g sunkiausia po sukilimo pro- 
pareiškimu — kovoti prieš Kini- įįemą _ ekonominę suinitę. 
ją. Jo samprotavimas nesudetm- EkonOminė problema Indonezijo- 
gas. Šiuo metu Kinija silpna. At- - - • • •- •
eityje,. apsiginklavusi branduoli
niais ginklais, ji gali tapti pasau
lio galybe. Todėl reikia jai kelią 
pastoti dabar.

Karas prieš Kiniją būtų ilgas ir 
vargu ar atneštų palaimą Ameri- politinės kompromitacijos, 
kai — jis pravertų duris naujam Sukamo, hei dešinieji generolai 
tarpsniui, kuriame sprendžiamą savo atsakomybe ekonominės pro- 
žodi turėtų sovietai. blemos spręsti nesiima, kad kita

pusė nepasisekimų neišnaudotų 
savo naudai.

Sustabdyti infliacijai buvo Įves
ta nauja valiuta. Vietoje senųjų 
1000 rupijų buvo išmokėta tik 

į viena rupija, ši valiutos pakaita 
daugiausia nuengė ,kaili varguo- 

. menei. Praėjusią savaitę tūkstan- 
’ i čiai studentų Jakartoje demonst- 

i ravo reikalaudami ekonominių 
’; pagerinimų. Studentų raminti nu- 
Jyyko pats karo ministeris Nasu- 
įtion, kuris studentų eilėse yra 
; herojus. Nasution pareiškė, kad
Indonezijos ekonominė suirutė

PADĖKA 1 - -
Nuoširdžiai dėkoju: Tėvams Pranciškonams už gražų patarnavimą 

laidojant a. a. MARIJĄ MAKAREVIČIENĘ; draugams ir pažįsta
miems, užprašiusiems Mišias, atsiuntusiems gėles ir palydėjusiems 
velionę į amžino poilsio vietą —

Povilas Pikevičius

NAUJI PINIGAI, SENI VARGAI
BR. ZUMERIS 

Mūsų korespondentas Australijoj
komunistų valymas Indo-Kai

nezijoje iš Javos ir Sumatros sa
lų persimeta į tolimesnes salas

je buvo visą laiką aštri, o sukili
mas ją dar pagilino. Blogiausia 
yra ne pati problema, bet tai, kad 
niekas nenori tos problemos im
tis, nes kas bandytų ją spręsti 
— susikompromituotų. Bijodami 

nei

įraukiamom karietom, dviračiais 
ir motociklais.

Už skvero, antroje.Bay gatvės; 
pusėje, susispietusios visos vai-! 
džios Įstaigos: paštas, teismas, I 
parlamentas. Priešais pašto rū-l 
mus didelė žalvarinė statula —; 
paminklas karalienei Viktorijai.: 
Labai Įdomus teismo pastatas, nes 
bylos vyksta beveik atviram ore;

_ _____ _______ _____ ______ ___ _____________ __ ________  ___ --o- J______r____o- ir langai atdari ir kas nenori sė- 
tės dėl Kristaus nužudymo klau-j hamų salos yra arčiausiai iš visų!Ii pasiimti mažas karietas, trau-įdėti viduje stovi prie langų sek
simu!, jis ypatingai pagyvėjo to j West Indies salų nuo Amerikos,. kiamas arklių, ir pervažiuoti besi- darni teismo eigą. Teisėjas ir ad- 
bažnytkaimio gyventojų tarpe. į nes Nassau yra tik 225 mylios ■ žvalgydamas i visas puses. Nuo; vokatai juodukai, bet su britiško 
Iš tikro kaikurie*vaidinimo teks- į nuo Miami, Floridoje. Viena iš! uosto krantinės vos keliolika papročio perukais ir togomis. Pa-

- tik po stogu, -0 didžiulės durys ?'«.,tr?s ketvirtadaliai politinio
■ J A > ir tik vienas ketvirtadalis fmansi-

Iš tikro kaikurie vaidinimo teks- i nuo Miami, Floridoje. Viena iš i uosto krantinės 
tai skamba žydus kaltinančiu to- Bahamų salų — Grand Bahama i žingsnių iki centrinės miesto gat- įklausęs bylų, patiri, kad jos la-'
nu. Dabartinis vaidinimo direk- yra vos 50 mylių atstume nuo vės Bay St., kur susispietusios vi- bai smulkios:
torius Hans Schwaighofer, ku-į Palm Beach, Floridoje. Bahamų sos svarbiausios krautuvės ir, triukšmavimas, —r--------------

. ris pats vaidina Judą, bažnytkai- Į salos yra vienintelės iš West In- i verslo bei valdžios Įstaigos. Taigi, policininko. Bausmės — pinigi
nio burmistras Hans Lang ir dies, kurios yra nebe Karibų jū- uoste sustojęs laivas yra Nassau nė.s, irgi labai mažos — vienas, '
klebonas kun. Bertel reikalauja J ros ribose, bet Atlanto vandeny-, miesto širdyje. i du svarai. 1
kad 300 metų senumo tekstai ne. Salos nusitęsia nuo Floridos Išlipę iš laivo einame krantinė.

nio pobūdžio. Kiek vėliau Sukar- 
' no pareiškė kviečiąs visus ekono
mistus Indonezijoje prisidėti prie 
ekonominės padėties pagerini- 

i mo ir jeigu kas. pasiėmęs tą už- 
išsiffprimas na- davinĖ- P&r tris mėnesius neiš- 

nepaklausvmas s',r.es- ta. jis pasodinu penkiems 
■r ■ metams į kalėjimą. Savaime su-

! nrantama. ‘ kad suirusią krašto 
: būklę joks genijus trijų mėnesių 
'laikotarpyje nesugebės pataisyti. 

Parlamento rūmuose kaip tik Taj gerai, žino ir pats Sukamo, ... 1 v v. T. -1 -, - X TT -A- ----------- -------------- jl cti ictiiidiLv ivaJiM Lin. pi gproi zm n ir n2TS >>11K am Obutu pakeisti naujais siu laikų, pakraščių beveik iki pat Haiti. Pasitinka būrys vaikų, kurie pri-'vyko sesija, tai atstovai juoduose įS dešinieji Generolai Indonezi-
biblmių tyrinėjimų šviesoje pa-; Jos taip pat skinasi nuo kitų salų, mygtinai siūlo paimti iš jų dide- '.drabužiuose, su kaklaraiščiais,; ueblIueJ1 mai. inuunezi
rašytais tekstais, šiam reikalui kad neturi augštų kalnų ir, būda-: ii0 formato Bahamų mažiausią pi- vaikštinėjo koridoriais. Parla-' 
priešinasi dauguma bažnytkai- mos koralinės kilmės neiškyla iš nigini vienetą — penny. Už tai tu- mentes susideda iš 29 nariu, ren- ! 
mio tarybos su burmistro pava- vandenyno augščiau kaip 300 pė- ristai atsilygina “kvoteriu”, nors karnas iš New Providence ir kitu;

koridoriais. Parla- ĮSIDĖMĖTINI NUTARIMAI

duotoju Arthur Haser priešaky, dų. 
kuris tame vaidinime turi Kaifo' 
rolę. Vietos arkiv. kard. Doepf- 
ner pareiškė, kad visi vokiški 
Kristaus kančios vaidinimai tu
rės būti peržiūrėti, patikrinant 
ar juose nėra antisemitišku nu
siteikimų. Kas 10 metų bažnyt
kaimio gyventojai gauna Muen- 
cheno arkivyskupo oficialų lei
dimą reikalingą visiems tikybos 
mokytojams, ir todėl jų vaidini
mas yra nriDažistamas oficialiai 
kaip religinis. K. J. Stš.
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tas pinigėlis vertas poros centų, saiu. Bahamų salas valdo minis- 
New Providence sala turi tik' tačiau visi neatsisako paimti kaip; teriu kabinetas iš 9 ministeriu. o i v* iv* VIA 1 D n k .w“. i • 1 *" i ,du ežerus, bet neturi upių ir ne-■ suvenyrą. Bahamose oficiali kai-: virs jų vra gubernatorius, atšto-į 

daug dirbamos žemės, todėl be-! ba yra anglų ir piniginis vienetas Vaujas* ‘karalienei. Bahamiečiai' 
veik visas maistas yra importuo-j yra svaras su šilingais ir penais.; ]abaf didžiuojasi, kad antrojo pa-
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PILNAS NAMĮI APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
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jamas. Nassau miestas geriamą Praėjęs pro vaikus, išsukęs nuo 
vandeni gauna iš distiliavimo 
įmonės, kuri kasdien iš jūros van
dens perfiltruoja virš milijono ga
lionų sūraus vandens.

Prašvitus aiškiai matosi neaugš- 
ti salos krantai ir Nassau miesto 
kontūrai, tačiau laivas nejuda 
laukdamas atplaukiant vadovinio 
laivo, kuris Įves į uostą. Jau sau
lei pakilus atpūškuoja tas laivas, 
ir mes pajudame uosto link. Visi 
keleiviai, visu deniu išsidėstę kur 
kam parankiau, seka beartėjantį 
uostą ir Nasau miestą. Iš tolo jdu 
matosi dominuoją trys fortai, ku
rie koloniniais laikais gindavo 
miestą. Kyla viešbučių, kaip pi
lys, baltos sienos. Matome zujan
čius vietinių laivukus, kurių artė
jant prie uosto daugėja. Pagaliau 
pasipila irkluojamuose laiveliuo
se po du susėdę negrai aplink mū
sų laivą mojuodami rankom ir 
šūkaudami. Nuo denių keleiviai 
pradeda mėtyti į vandenį sidabri
nius pinigus, kuriuos pusnuogiai 
juodukai mikliai nardydami van
denyje sugauna. Saulės apšvies
tame skaidriai melsvame vande
nyje aiškiai matosi, kaip žvilgan
tis sidabrinis pinigas krinta že
myn ir kaip iš paskos vienas per 
kitą lenktyniaudami jie sugriebia 
pinigą. Paskiau, iškilę iš van
dens, parodo sugautą pinigą, Įsi
deda i burną ir vėl laukia kol kas 
numes pinigėli, kad parodytų sa
vo sugebėjimus.

Laivas pamažu prislenka prie 
Prince George krantinės ir susto
tą. Pasipila laivukai aplink mūsiš
ki laivą ir šūkaudami prašo mesti 
ninieus Į vandeni. Tyška ir kun
kuliuoja vanduo jiems bešokinė- 
’ant ir benardant, o keleiviu ran
kose soraksi foto aparatai ir būri
mą filmavimo prietaisai fiksuoda-

jos svetimos valiutos rezervai be
veik išsemti.. Indonezijos kabine
to posėdis svarstė ekonominę pa
dėtį, tačiau jokios išvados ar nu
tarimo nepadarė, nes, kaip minė
ta, niekas nenori ekonominės pa
dėties gelbėti, nes tai būtų pats 
greičiausias kelias Į politinį susi
kompromitavimą .

Trečioji žmona
Iš Indonezijos i Japoniją išvy

ko Sukarno trečioji žmona (japo
nė), kuri įgaliota pasirašyti su 
viena japonų firma sutarti pasta
tyti Jakartoje ligoninę už 3.700.- 
000 dolerių. Ji Įteikė Japonijos 
min. pirm. Šatui Sukarno laišką 
ir kalbėjosi su juo 30 min. Kores
pondentams ji pareiškė, kad In
donezijoje ramu, o prezidentas 
Sukarno yra labai užsiėmęs, todėl 
negali išvykti.-Tikrumoje Sukar
no rengėsi savo gražuolę žmoną 
palydėti Į Japoniją, tik paskuti
niu momentu, esą, karo min. Na- 
sution pasakė — ne. Priežastis 
— Indonezijoje pasklido gandai, 
kad Sukarno nori išvykti Į Japo
niją ir ten pasilikti kaip pabėgė
lis. Ši versija turi pagrindo, nes 
Sukamo jau kelis kartus viešai 
pareiškė reikalaująs neribotų 
prezidento teisių, kokias jis turė
jo prieš sukilimą. Tačiau kariuo
menės vadovybė yra krašto vai 
dytoja ir nuo jos malonės pn 
klauso prezidentas. Pabėgęs Ja 
'ponijon jis galėtų tęsti kovą prieš 
i Įsigalėjusius generolus. Tamsio 
se indonezu masėse Sukamo .te
bėra populiarus ir jo buvimas 
Indonezijoje, matyt, yra reikalin
gas. Būdinga, kad ekonominei su
irutei tebesitęsiant, Sukamo Ja
kartoje stato milžinišką obeliską 
su auksine viršūne. Toki obeliską 
jam pataręs statyti Chruščiovas.

SPORTO VADOVU SUVAŽIAVIMAS
• 4-

K. LUKOŠIUS
__ ___ ! Po keleto metų pertraukos te-

šaulinio karo metu kolonijos gu- ko. dalyvauti ir stebėti š. Ameri- 
bernatorium buvo Windsoro ku- kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
nigaikštis, buvęs Anglijos kara- ir Sporto Sąjungos suvažiavimo 
liūs Edvardas VIII, atsisakęs sos-’posėdžius sausio 22-23 dienomis 
to dėl vedybų su išsiskyrusia mo- Detroite.
terimi. Pas juos yra labai popu-j iš praeities patirties spręsda- 
liari ir gerbiama karališka šeima, maždaug nesitikėjau ir iš šito

Abiejose Bay gatvės pusėse — 
vien krautuvės. Niekur neteko 
matyti tiek daug ir tokių didelių 
degtinės krautuvių kaip Nassau 
mieste. Pasirinkimas iš viso pa
saulio ir labai pigus: “Canadian 
Club” degtinės galioninė bonka 
$12.50, prancūziško konjako ga
lionas $17-18. Pavienės norma
laus dydžio bonkos — nuo $1.50. 
Kvepalai irgi per pusę kainos pi
gesni Nassau, negu Amerikoje 
ar Kanadoje. Bet jeigu norėsi 
gauti bahamiškų cigarečių ar deg
tukų, negausi, ries viskas yra im
portuojama, čia negaminama.

(Bus daugiau)

krantinės, atsiduri i šoferių eilę, 
siūlančią automobilius. Bet čia 
jau visų akis pagauna Straw Mar
ket.

“Straw Market”
čia jau taip greit nepraeisi ne

apžiūrėjęs visų grožybių iš šiau
dų, palmių plaušų nupintų skry
bėlių, rankinukų, krepšių ir įvai
riausių pintinių. Prasideda vaikš
čiojimas nuo vieno stalo prie ki
to, rinkimasis, kol galop risi Įsi
gyja po vieną skrybėlę, o kitas 
— net po dvi? Užsidėjęs spalvin
gą skrybėlę ant galvos baigi apei
ti aikštę. Dar blogiau su moteri
mis: jos vargšelės tikrai kenčia 
bederindamos skrybėlaites ir ran
kinukus. Iš tokios gausybės sun
ku išsirinkti pačią gražiausią...

Ten pat yra didelis pasirinki
mas ir medžio išdirbinių — sta
tulų, statulėlių, lėkščių, dubenė
lių. Deja, tos skulptūros nedaro
mos Bahamų salose, bet atvežtos 
iš Haiti, todėl yra gerokai bran
gesnės negu tenai.

Prie šios skrybėlių rinkos sto
ri ir vežimai su arkliais, kurie 
irgi papuošti skrybėlėmis. Turis-i v t „ .. . . . . .
tai. ypač su vaikais, sėda i tuos rašo, kad Floridoje bandęs jyai- 
vežimus miesto apžiūrėti. Aikštė ‘ 
atsiremia į ovalinės formos Raw- 
son Square, pro kuri kiekvienas 
eidamas iš laivo turi praeiti pake
liui į miestą, čia pasitinka me
džių pavėsis ir gėlių lysvės. Iš
ėjęs i Bay gatvę, pamatai iškil
mingoje baltoje uniformoje poli
cininką. diriguojanti eismą. Juo
di policininkai su šalmais, baltais 
švarkais ir pirštinėmis sudaro la
bai mėgiamą turistų fotografų 
vaizdą. Eismas gatvėmis vyksta 
kaire ouse, sumišęs su naujausio 
modelio automobiliais, su arklių

. Nors Kanados doleris yra tik 
7 centais žemesnis už JAV dole
ri, tačiau kanadiečiai turistai 
JAV turi sunkumu, norėdami iš
sikeisti kanadietišką valiutą Į 
JAV dolerius. Vienas kanadietis

rias Įstaigas, bet be pasekmių. 
Vienur jam atsakė: “mes nepri
imame užsienio valiutos”, kitur: 
“nežinome, kiek atskaityti”, 
trečioje vietoje nenorėjo kalbė
ti iš viso, matydami Įvairių spal
vų banknotus.

Sovietu paviljonas EXPO ’67 
bus didžiausias iš visų užsienio 
valstybių. Statyba jau pradėta 
ir kainuos $15 mil. JAV savo 
paviljonui numačiusios išleisti 
tik $9 mil. Parodoj dalyvaus so
vietu “Bolšoj” teatras, cirkas ir 
armijos choras.

suvažiavimo, tačiau, prisipažin
siu, iš dalies suklydau ir tuo 
džiaugiuosi. Atsižvelgiant i nepa
lankų suvažiavimams laiką — 
sausio mėn. labai permainingas ir 
apgaulingas — dalyvių skaičius, 
palyginti, gausus. Iš to jau gali
ma spręsti, kad susidomėjimas 
sporto reikalais yra labai gyvas. 
Suvažiavime dalyvavo apie % nu
matytų atstovų. Stipriausiai at
stovautas Torontas.

Suvažiavimai paprastai prade
dami su mylios ilgumo darbotvar
ke; kuri niekada nuodugniai ne
užbaigiama. Dėlto dažnai dalis ir 
kartais labai svarbių klausimų 
lieka neapsvarstyti, nes visi sku
ba namo, ir paliekami centro val
dybai spręsti. Vėliau, žinoma, ky
la Įvairūs nepasitenkinimai, bet 
už tai c. valdybos kaltinti nederė
tų. Daug kaltės tenka. posėdžių 
tvarkytojams, kai neesminiai 
klausimai ištęsiami iki begalybės. 
Taipgi reikėtų kaikuriuos prane
šimus trumpinti bei ribotis pa
grindiniais faktais.

šalintinos negerovės
Viena pagrindinių neigiamy

bių, trukdančių gražų tarpklubi- 
nį sugyvenimą,* buvo, yra ir bus 
— narių bei žaidėjų registracijos, 
perregistravimai, jų gaudymas 
bei perėjimai iš klubų i klubus. 
Tas klausimas diskutuojamas vi
suose suvažiavimų posėdžiuose, 
tačiau rezultatu niekada nepasie
kiama. Gera valia matosi žodžiuo
se, bet ne darbuose. Taip buvo

pradžioje, taip yra dabar ir atro
do, kad ir po šio suvažiavimo rei
kalai nepagerės. Kaltininkai yra 
visdėlto klubai ir iš dalies apy
gardų vadovybės. Mano Įsitikini
mu, tiems negalavimams pašalin
ti reikia griebtis kitokių priemo
nių ar bent jas išbandyti, nes Į 
sąžines apeliuojant rezultatų iki 
šiol nesulaukta. Mano vaistas bū
tų toks: apygardų vadovybes ir 
centro valdybas mėginti sudary
ti iš buvusių sportininkų, “išėju- 

į siu į pensiją” ir aktyviai nebepri
klausančių klubams. Tokiu būdu 
būtų išvengiama šališkumų.

Nutarimai ateičiai
Pamirštant senas negeroves ir 

žiūrint ateitin, šiame suvažiavi
me padaryta daug gražių nutari
mų joms taisyti, žinoma, jei visi 
tais’ nutarimais rimtai ir nuošir
džiai vadovausis.

Didžiai pagirtinas centro valdy
bos referuotas ir visų atstovų 
vienbalsiai priimtas nutarimas — 
prieauglio kontrolės bei priežiū-

ne vien sporto aikštėse, bet ir už 
jų ribų: apnakvydinimas ir jo 
kontrolė, pasilinksminimai ir jų 
priežiūra. Klubai ateityje bus 
griežtai baudžiami, jei jie leis 
sportininkus vykti i varžybas be 
atsakingų vadovų. Jie bus atsakin
gi nuo išvykimo iki grįžimo; tokiu 
būdu bus išvengiama tėvų būkš- 
tarimo bei nepasitikėjimo klu
bais ir savo pačių vaikais.

Taipgi nutarta atskirti prieaug
lio žaidynes nuo suaugusių. Prie
žastys tos pačios — geresnis susi- / 
valdymas, globa ir priežiūra.

Kitas, reikia tikėtis, Į gera ve
dantis sprendimas, tai atsisaky
mas nuo bendru klubiniu laimė
tų varžybose tašku skaičiavimo.

(Nukelta Į 7 psl.)
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Sovietų kalėjimuose ir darbo stovyklose

Togo nori būti misijonierium
Indija yra labai tolimas kraš- yo reikalinga kitų pagalba. Pa-

mūsų. Ten gamta savotiškai pasitraukė miesto į pamiškę, . ° . . -w. . . ciiVniiihAc onf iolzokur sukniubęs ant tako išsitiesė. 
Praeidami pro šalį misijonie- 
riai, pamatę nelaimingą vaiką 
paėmė į savo globą. Misijonie- 
riai — tai kunigai ir seselės, 
kurie atvyksta į šį kraštą padė
ti žmonėms...

Mažasis Togo klausėsi misijo
nieriaus pasakojimų apie gerąjį 
Jėzulį, kuris visus myli ir nie
ko neatstumia nuo savęs. Togo 
pamažu pradėjo suprasti, kodėl 
turtingieji jį išvarė, kodėl jie 
neturi meilės. Jis darbščiai kas
dien mokėsi tikėjimo tiesų ir 
laukė, kada ii pakrikštys, kada 

JSTS^enr ^ar^giad, gatvėse taps kataliku. Pagabauat- 
matyti apdriskusių, alkanu, Mažytėj
raupsuotų ir kitų ligotų nelai- xapuostoj, gėlėmis,
mimni žmonių, kurie ištiesė ran- Į1® “T. ^ar se®1 vaiku&ai buvo pa-

žydi nuostabiai gražios gėlės, o 
saulė yra labai karšta. Tankiuo
se miškuose, džiunglėse gyvena 
plėšrūs žvėrys, kaip tigrai, le
opardai, ir visur yra nuodingų 
gyvačių bei kitų gyvių, žmonės 
turi skirtingus papročius: mie
ga ant žemės, valgo ryžius su 
pirštais nuo bananų lapų paties
tų ant žemės, važiuoja karvių 
velkamu vežimu, o mirusius de
gina ant laužų. Jie daugumoj 
yra pagonys, garbina karves, gy
vates ir kitus gyvius ir savo die
vaičiams stato šventoves, žmo-

matyti apdriskusių,

mingu žmonių, kurie ištiesę ran- . .. .. -. .
kas maldauja pagalbos, o tur- krikštyti Taip pat jis pneme j 
tingieji nenori matyti vargšų.
Motinos, neturėdamos ką valgy
ti, parduoda vaikus ar pameta 
ant gatvės.

šitame krašte gyvena našlai
tis berniukas vardu Togo. Ma
mytei mirus, jis prašė turtingų-

. jų pagalbos, o šie neišklausę net 
jo skundo, užtrenkė duris. Atsi
dūręs gatvėje sutiko daug nelai
mingų vargšų, kurie nieko ne
galėjo padėtį nes patiems bu

— Jėzulį. Suklupęs prie Marijos 
altorėlio jis jautė, kad turi savo 
užtarytoją ir globėją Dangaus 
Motiną, kuriai galės pasipasako
ti savo rūpesčius ir džiaugsmus. 
Tarp mažų . pirštelių varstyda
mas misijonieriaus padovanotą 
rožinėlį prašė Marijos palaimos, 
kad užaugęs taptų misijonieriu 
savame krašte, kad visi pažintų 
gerąjį Jėzulį.
Misijonierius A. Sabaliauskas

Greitas berniukas

josi Stalino laikais išugdyta kalė
jimų ir koncentracinių stovyklų 
sistema Sovietų Sąjungoje. Jos 
skausmo, kančių ir mirties kelius 
teko gerai pažinti tūkstančiams 
mūsų tautiečių, kurių tik dalis, N. 
Chruščiovui sulikvidavus Beriją 
ir nuvainikavus Staliną, grįžo. į 
Lietuvą.

šiandien laisvojo pasaulio 
spaudos puslapiuose daug rašo
ma apie sovietinio komunizmo su
švelnėjimą ir netgi jo vėžliškai 
lėtą evoliucinį poslinkį vakarie
tiškosios demokratijos didžiųjų 
žmogaus laisvių kryptimi. Kei
čiantis vadams augštajame Krem
liaus soste, nesirita pralaimėju
siųjų galvos Raudonojoj- aikštėj, 
o Stalino laikais kraujuje išsi- 
maudžiusiam enkavedistui vėl 
grąžintas mažiau sukruvintas če
kisto vardas. Tačiau liko diktatū
ra, kompartijos susikurta teisės 
samprata, liko tie patys kalėjimai 
ir šiek tiek pasikeitusios koncent
racinės stovyklos Sibire, kurios 
dabar vadinamos darbo stovyklo
mis.

karo kaliniui nevalia atsigulti — 
pro langelį duryse jį seka sargai. 
Nakties metu, kaip ir Stalino lai
kais, palubėje šviečia stipri elekt
ros lemputė. Maistas paduodamas 
per durų langelį; juoda duona, 
sūdyta žuvis, kopūstų sriuba su 
keliais mažyčiais mėsos gabaliu
kais ir grūdų košė. Taip atrodo 
kalinio davinys, kurį retkarčiais 
leidžiama papildyti kalėjimo par
duotuvėje nusipirktu margarinu, 
cukrum ar marmeladu.

Kalinius dabar dažniausiai pri
žiūri ne čekistai, bet reguliarios 
sovietinės kariuomenės kariai. 
Minsko kalėjime P. Landerman 
susilaukė nemažo jų dėmesio ir 
netgi draugiškumo. Nevienas jų 
domėjosi gyvenimu JAV, kaino
mis, darbininkų uždarbiais, palik
davo savo “Pravdos” egzemplio
rių, nors oficialiai toks sargybi
nių kontaktas su kaliniais yra 
griežtai draudžiamas.

Kas mane pavys?

Seserys dvynukės — Regina ir 
Angelė Baškytės, nekartą dalyva
vusios televizijos programose To
ronte

Sakė mamytė -
Kartą sakė man mamytė
— Būki gera tu mergytė!
Dievulėli tu mylėki,
Poterėli sukalbėti netingėki.
Mylėk mamytę ir tėveli, 
Ir sesutę ir broleli. ' 
Auk laiminga ir didutė, 
Buk linksmutė ir gerutė.
Neužmiršk, kad esi lietuvaitė, 
Šalelės Lietuvos mergaitė, 
Mano džiaugsmas ir paguoda, 
Te stiprybės tau Dievulis duoda.
Todėl myliu aš mamytę ir tėveli 
Ir sesutę ir brolelį,
O Dievuliui gimta kalba 
Siunčiu meilės tyrą maldą.

Stasys Motuzas, Vokietija

Smagu būti slidininku...
Nuotr. S. Dabkaus

Lėlių staliukas
Ant kojyčių keturių 
Lėlių stalą aš turiu.
Ant jo — peilis ir šakutė, 
Servetėlė ir lėkštutė.
Mano lėlės viską valgo, 
I šalis jos nesižvalgo 
Ir pavalgius padėkoti 
Visos jos gražiai išmoko.

Adelė Abromaitienė

O mamytei panešioju 
Krepšį, lyg nešikas. 
Viens, du, trys!
Aš — puikus bėglys, 
Bėgu, bėgu, bet dairausi: 
Kas mane kliudys?
Gatvėje važiuoju, 
Kryžkelėje — šviesos: 
Žalią pamatau — 
Mano kelias tiesus! 
Drąsiai bėgu sau — 
Viens, du, trys!

Janina Narūne

Mokiniai pasisako
Aš žinau, kad aš esu lietuvai

tė, nors ir gimusi Kanadoje. 
Mano mamytė ir tėvelis yra gi
mę Lietuvoje, tikri lietuviai, to
dėl aš esu lietuvaitė. Mano tė
velis ir mamytė kalba apie Lie
tuvą, apie jos praeitį, moko ma
ne lietuvių kalbos. Jie dažnai 
pareina nuvargę iš darbo ir ne
gali to man duoti, ką man duo
da šeštadieninė mokykla. Todėl 
aš einu į šeštadieninę mokyklą 
papildyti savo žinių, čia yra 
lietuviai mokytojai, kurie tam 
darbui yra pasiruošę.

Virginija Tumosaitė, 
VI-C sk., Toronto

Kiškis ir 
sniego senis

Kiškis: Labą dieną, snie
go seni!

Senis: Aš visai nesu pa
senęs.

Kiškis: Kas tau davė ries
tą pypkę?

Senis: Nebijok, už tai ne
pyksiu.

Kiškis: Kur gavai tą šluo-

Skaudi amerikiečio patirtis
išsamesni pluoštą žinių apie da

bartinius sovietų kalėjimus ir sto
vyklas neseniai spaudai pateikė 
amerikietis studentas Peter Lan
derman, turėjęs progos šiose so
vietinėse institucijose praleisti 
16 mėnesių ir 7 dienas.

1963 m. vasarą jis vairavo ame
rikiečių studentų turistų autobu
siuką prie Minsko. Kai nakties 
metu iš priekio priartėjo kitas au
tomobilis, “Inturisto” palydovas, 
jam liepė Įjungti mažąsias švie
sas, kurios paprastai naudojamos 
automobiliui i garažą Įsivežti. Ap
akintas artėjančio autovežimio 
neprigesintų prožektorių aštraus 
spindulio, P. Landerman užva
žiavo ant senuko, be jokių šviesų 
plento pakraščiu stūmusio moto
ciklą. Senukas mirė Minsko ligo
ninėj, o amerikiečiui buvo iškel
ta baudžiamoji byla, kurios metu 
paaiškėjo, jog “Inturisto” palydo
vas buvo davęs neteisingą patari
mą — šviesos neturi būti prigesi
namos. Už šią oficialaus sovietų 
palydovo klaidą amerikietis gavo 
trejus metus darbo stovykloje. 
Dali bausmės laiko jam teko pra
leisti Minsko kalėjime, pamatyti 
Smolensko, Maskvos kalėjimus ir 
užsieniečiams skirtą darbo sto
vyklą.

Himnas žadina kalinius
Kiekvienam kaliniui pirmiau

sia nuskutama galva, šią procedū
rą vėliau pakartojant kas 10 die
nų. Galvos nuskutimas seniau, ga
limas dalykas, sudarydavo nepa
lankesnes sąlygas utėlėms veistis, 
bet dabar jis tarnauja tik vienam 
tikslui — kaliniui pažeminti.

Minsko kalėjime kalinius 6 vai. 
ryto prikelia per garsiakalbius 
grojamo Sov. Sąjungos himno 
garsai, o dieną tie garsiakalbiai 
perduoda amerikiečius niekinan
čią propagandą. Iki pat 10 vai. va-

Suneš, automatai, grotos
Šiaipjau Minsko kalėjime tebe

silaikoma senos slaptumo taktikos 
— kalinys 'nieko nežino apie savo 
tolimesnį likimą ir nemato kitų 
kalinių, išskyrus kameros draugą. 
Naujove tenka laikyti leidimą 
skaityti bei rašyti.

Į darbo stovyklas kaliniai veža
mi specialiais traukinio vagonais; 
kuriuose grotomis yra aptverti 
didesni ar mažesni narvai. Gele
žinkelių stotyse juos saugo kariai 
su automatiniais ginklais rankose, 
ir policijos šunes. Kelionė atlie
kama palaipsniui — iš vieno ka
lėjimo į kitą, kol, atrodo, sudaro
mas didesnis sąstatas. P. Lander
man pirmiausia buvo nugabentas 
i Smolenską, paskui į Maskvą, o 
iš ten perkeltas į užsieniečiams 
skirta darbo stovyklą nr. 5. Visa 
ši odisėja užtruko 15 dienų.

Darbo stovykla buvo aptverta 
spygliuotomis vielomis, apstatyta 
augštais sargybinių bokštais su 
specialiai įrengtais prožektoriais. 
Jos apsauga, kaip ir Minsko kalė
jime, — kariuomenės rankose.

Kariai neverčia dirbti
Mediniuose barakuose įsikūrę 

kaliniai daugiausia buvo iranie
čiai, perbėgę Į Sov. Sąjungą, ko
rėjiečiai iš Sachalino salos, vokie
čiai imigrantai, ispanai iš pilieti
nio karo laikų ir kiti europiečiai, 
•kuriems kažkaip buvo lemta pa
tekti į sovietini “rojų”. Juos vi
sus kiekvieną rytą pažadindavo 
'jau Minske girdėtas Sov. Sąjun
gos himnas.

šešias dienas per savaitę kali
nių brigados statydavo barakus, 
kirsdavo mišką ir žiemą gabenda
vo upės ledus Į stovyklą; Dėl šal
čio netekdavo perdaug kentėti, 
nes visi buvo aprūpinti veltiniais 
bei šiltais vatinukais. Darbovietė
se veik pusdieni buvo prastovima 
prie laužo ugnies — kareiviams 
rūpėjo ne darbo normos Įvykdy
mas, bet išsivestų kalinių skai
čius. Dirbti ragindavo iš pačių ka
linių tarpo paskirtas vadovas. 
Kadangi normos buvo peraugštos,

niekas nė nebandė jų įvykdyti. 
Kartais būdavo grasinama suma
žinti maisto davinį, bet šis Stali
no laikų paskatas nebuvo panau
dotas.

Viduržiemyje kalinius gerokai 
kamavo prastesnis ir nepakanka
mai gausus maistas: 50 gramų 
mėsos dažnai virsdavo kaulu su 
sausgyslėmis, 200 gr. bulvių — 
lupenomis ir žemės priemaiša. 
Nuo alkio kaliniai geibėjos! so
vietiniu “sportu” — vogimu. San
dėliuose dirbantieji draugai slap
ta atnešdavo bulvių ir daržovių. 
Maistas stovyklon patekdavo ir 
juodosios rinkos kebu per sargy
binius, medicinos seseris ir kitus 
laisvėje gyvenančius asmenis. Į 
stovyklos vidaus gyvenimą poil
sio valandomis administracija be
veik nesikišdavo, pasitenkindama 
kratomis prie vartų ir gana plačiu 
pataikūnų šnipų tinklu kalinių 
tarpe.

Nikitos įvestos reformos
N. Chruščiovas kaliniams buvo 

suteikęs teisę skųstis kalėjimo ar 
stovyklos administracijos padary
tomis skriaudomis. Galima buvo 
rašyti skundus, o, be to, kartą i 
mėnesį jų išklausyti atvykdavo 
augštesnieji karininkai ir civiliai 
pareigūnai. Nors iš to nedaug te
būdavo praktiškos naudos, tačiau 
stovykloje visdėlto nesimatė ad
ministracijos ir sargybinių fizinio 
žiaurumo veiksmų. Senieji kali
niai mėgdavo kartoti: “Ši stovyk
la, palyginus ją su Stalino laikais, 
yra tikri poilsio namai...”

Trims kaliniams pabėgus, ilgai 
buvo krečiama visa stovykla, kol 
pagaliau vienas čekistas ironiškai 
šyptelėjo: “Kvailiai! Kas iš to, 
kad jie iš mažos stovyklos pabė
go į didelę ...” Čia jis, aišku, tu
rėjo galvoje visą Sov. Sąjungą.

Taip bendrais bruožais atrodė 
gyvenimas užsieniečiams skirtoje 
sovietinėje darbo stovykloje. Ten-

jį
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Vienos savaitės nemokamą kelionę j Bahamų salas laimėjo “TŽ” 
spaudos baliaus loterijoj E. Krikščiūnienė; viršuje — V. Bačėnas, 
Port Credit Travel Agency sav., įteikia bilietą. Apačioje — “Nord- 
mende” radijo atstovas J. Tumosa (kairėje) įteikia radijo priimtuvą 
D. Keršienei jo dovanos laimėtojai. Dešinėje KLK Kultūros Dr-jos 
pirm. V. Krikščiūnas

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULATHS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- deli gintaro gabalą, kuri iš Lietuvos 
ka manyti, panaši yra ir kitų sto- BĖS paskelbimo sukaktis Čikagoje 1931 m. jam atvežė du žurnalistai — 
vykių rutina. Režimas yra sušvel-1 šiemet bus paminėta pagrindine pro- A. Bružas ir A. Gricius, šiame ginta- 
nėjęs, .sąlygos pagerėjusios, bet grama, kuri rengiama vasario 13 d., i ro gabale yra Įrašas: “Ponas Jack 
spygliuotų vielų užtvaros neišny-' 
kusios.

“Atpenėjimo” centras
P. Landermanui dalis bausmės 

buvo dovanota. Būdinga, kad pa
keliui į laisvę jis pirmiausia atsi
dūrė “atpenėjimo”, t.y. repatria
cijos centre Maskvoje, kur net 6 
mėnesius ne kariai, bet paslaugūs 
čekistai jį maitino puikiu maistu, 
apgyvendinę žmoniškai apstatyta
me kambaryje, kuriame buvo net
gi televizijos priimtuvas.

Tenka pabrėžti, jog Maskvoje 
tebeveikia čekistų tvarkomas ka
lėjimas su Stalino įprastu kalinių 
izoliavimu vienutėse. Jis naudoja
mas tardymo procedūrą atliekan
tiems kaliniams. K.G.B. sargybi
niai čia nesileidžia i kalbas, su
imtiesiems neduoda nei pieštuko, 
nei plunksnakočio, o vakare at
ima akinius, kad jų stiklais kuris 
nors nebandytu persipjauti gys
lų...

Sharkey, mes labai dėkingi jums už 
Lietuvos vardo garsinimą, ko joks ki
tas asmuo nepadarė. 1931 m. Kauno 
lietuviai.”

2 v. p.p., Marijos Augšt. Mokyklos sa
lėje. j§io minėjimo rengėjai — Čika
gos Lietuvių Taryba paskelbė tuo rei
kalu atsišaukimą, kuriame sakoma: 
“Visi lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Atlikime savo patriotinę pareigą — 
dalyvaukime minėjime ir savo auko
mis paremkime kovą dėl Lietuvos lais- • jos cicero metinę apyskaitą, iš kurios 
xroc Vici TonViayytl T i of-it _ ' ____ _____ ______________ ______________ •  J____ ___

ĮDOMU PAŽVELGTI į vienos Či
kagos apylinkės — Šv. Antano parapi-

vės. Visi laukiami. Kovoje už Lietu-! 
vos laisvę negailėkime nei savo darbo, 
nei lėšų. Okupantas turi būti pašalin
tas ir Lietuva turi būti laisva-” Kas 
negali minėjime dalyvauti rengėjai 
kviečia aukoti paštu, siunčiant auką 
iždininkui — A. Valoniui, 2201 West 
Cermak Rd., Metropolitan State Bank, 
Chicago, Ill. 60608.

P. Amerikos lietuviai rengiasi kongresui

Senis: Tu kvieti mane į 
puotą?

Kiškis: Kas tau skrybėlę 
uždėjo?

Senis: Aš pirmos rūšies 
šokėjas!

Kiškis: Cha. cha, cha, gi 
tu be kojų!

Senis: 
galvoju.

Kiškis:
ausys?

Senis:
žvirbliai klausės?

Kiškis:
gaišinti.

Senis:
žinti.

Kiškis:
kvaišas!

Senis: Ačiū už kvietimą 
vaišėms.
(Lipdydami sniego seni neuž

mirškite nulipdyti ausis, kad ge
riau girdėtų). A. Abr.

Tėvas sako savo sūnui: “Tai 
ir vėl susipešei, tu išdykėli. Pa
žiūrėk tiktai į savo kelnes — vi
sai perplėštos, o akis pamėlyna
vusi ir nebeturi dviejų dantų. 
“Netiesa, tėveli, iš juos turiu”. 
“O tai kur jie. — klausia tė
vas?” “Kelnių kišenėje” — at
sakė sūnus.

Su tavim aš

Negirdi, kur

gaila laiką

šokt

tavo

kad

man

Malonu tave pa-

Ak, tikrai esi tu

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. L E 3-8008

Per paskutinį penkmeti Pietų tis, BALFo atstovė p. E. Armo- 
Amerikos lietuviai padarė nau- nienė, VLIKo pirm. V. Sidzikaus- 
ja ir didelį žingsnį priekin lietu
viškos kultūros darbe ir tarpusa
vio santykių sustiprinime. Tai 
bendrų kongresų ruošimas kas 
antri metai, vis kitame kontinen
to krašte.

I- mas PAL kongresas buvo su
ruoštas Argentinos lietuvių, va
dovaujant Lietuvai išlaisvinti 
Centrui, bendradarbiaujant vi
soms organizacijoms. Kongresas 
Įvyko Avellanedoje 1960 m. gruo
džio 24 dienomis, kuriame daly
vavo Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus atstovai. Daugiausia 
lietuvių, žinoma, dalyvavo iš Ar
gentinos visų didesnių miestų. 
Tai buvo pirmas lietuvių susiarti
nimas. kuris išjudino Pietų Ame
rikos lietuvius.

II- ras PAL kongresas Įvyko 
Urugvajuje Montevideo mieste 
1963 m. vasario 22-26 dienomis. 
Šiame kongrese dalyvavo ne tik 
trijų P. Amerikos kraštų — Ar
gentinos. Brazilijos ir Urugvajaus 
— lietuvių delegacijos, bet ir iš 
Kanados Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės anuometinis pirminin
kas dr. J. Sungaila su Ponia, o iš 
Š. Amerikos p. Gražina Sirutienė.

šiame kongrese pirmą kartą 
lietuvių jaunimas turėjo savo sek
cija — konferencijas ir meninius 
pasirodymus. Pradžią tam davė 
I-masis kongresas Argentinoje, 
kai susinažino dviejų kraštų jau
nimas. Po II-jo kongreso lietuviu 
jaunimas nutarė surengti bend
ras atostogas sekančiais metais 
Argentinoje. Tai įvyko 1964 m. 
Kordobos kalnuose, kur dalyvavo 
jaunimas iš trijų kraštu: Argen
tinos. Brazilijos ir Urugvajaus.

IIT-čias kongresas ivvko 1965 
m. vasario 17-21 dienomis San 
Paulo mieste, kuriame pirmą 
karta tain gausiai dalyvavo š. 
Amerikos lietuviu delegacija: 
Amerikos Liet. Bendruomenės 
anuometinis vicepirm. V. Nasvy-

kas (dalyvavo ir I-me kongrese), 
vysk. V. Brizgys, prel. J. Barkū
nas — Liet. Fondo pirmininkas, 
prel. Ign. Albavičius — Katalikų 
Federacijos atstovas, J. Kapočius 
— Liet. Enciklopedijos leidėjas, 
rašytojas Alg. Gustaitis, S. Nar- 
keliūnaitė, diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis iš Italijos.

Šiame kongrese labai daug prie 
propagandos prisidėjo brazilų ka
talikų organizuotas jaunimas — 
“Sociadade Brasileira de Defensa 
da Tradicao, Familia e Proprie- 
dade”, kuris jau prieš kongresą 
dėjo skelbimus i pačius svarbiau
sius San Paulo dienraščius. Be 
to, Šio jaunimo atstovai dalyvavo 
viešuose parengimuose, paremda
mi lietuvių reikalus.

Taip pat šio kongresu metu gi
mė Pietų Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kuri sau tikslu pasistatė 
tęsti kongresų rengimą ir kon
gresų nutarimų prižiūrėjimą. Šia
me kongrese, kaip ir kituose, pa
sireiškė lietuviškas jaunimas iš 
trijų kraštų: Argentinos šokių an
samblis “Rambynas”, Brazilijos 
studentų šokėjų grupė ir Urugva
jaus “Gintaro” ansamblio keli at
stovai.

Rengiamasi IV-jam Pietų 
Amerikos kongresui
I V-tas PAL kongresas turi 

Įvykti Argentinoje 1967 m. Ar
gentinos lietuviai šiam kongresui 
jau pradėjo rimtai organizuotis. 
Visos Argentinos draugijos, orga
nizacijos ir spauda, sūsispietu- 
sios Argentinos Liet. Organizaci
jų ir Spaudos Taryboj, kuriai va
dovauja Jonas čikštas. 1965 m. 
rugpjūčio 8 d. tam tikslui sušau
kė visu organizaciiu ir soaudos 
atstovus, kurie išrinko bendrą 
kongreso komisija iš visu organi
zacijų: 1. L. Sruoga — Pramoni
ninku ir Prekybininku Sąjungos, 
2. J. Gilvydis — Lietuvai Išlais-

vinti Centro, 3. Z. Juknevičius — 
radijo valandėlės vedėjas, 4. K. 
Kliauga — Lietuvių Susivieniji
mo Amerikoje, 5. J. Mičiudas — 
Arg. Liet. Centro, 6. St. Babro- 
nis — “Laiko” laikraščio, 7. kun. 
A. Steigvila — lietuvių parapijos, 
8. P. Gudelevičius — Arg. Liet. 
Bęndruomenės, 9. K. Misiūnas — 
šv. Cecilijos choro, 10. T. Jasine- 
vičius — “Rambyno” ansamblio, 
11. Br. Marcinkevičius — “Min
daugo” draugijos, 12. K. Norkus
— “A. Lietuvių Balso”, 13. Kv. 
Runimas — meno mėgėjų grupės, 
14. dr. J. Simanauskas — liet, 
akademikų, 15. A. švarlys — Ro
sario Liet. Bendruomenės, 16. A. 
Bagdonienė — “Birutės” draugi
jos. Vėliau prisidėjo ir sportinin
kai su J. Petraičiu priešakyje.

Iš šios komisijos 1965 m. spa
lio 15 d. buvo išrinktas Vykdoma
sis Kongreso Komitetas iš penkių 
asmenų, kurie vėliau pasiskirstė 
pareigomis: Zefirinas Juknevi
čius — pirm., Julius Mičiudas — 
vicepirm., Stasys Babronis — I 
sekr., kun. Augustinas Steigvila
— II sekr. ir Kazimieras Kliauga
— ižd. Vykdomasis komitetas su
darys šias pagalbines darbo ko
misijas: finansų, jaunimo, spau
dos, parengimų bei meno, sporto 
ir svečių.

Trijų kongresų vaisiai
Jau dabar po penkerių metų 

veiklos ir trijų kongresų matosi 
aiškūs darbo vaisiai, kuriuos ga
lima suglaustai nurodyti. Pir
miausia visuose trijuose Pietų 
Amerikos kraštuose Įvyko dide
lis lietuviu suartėjimas ir susipa
žinimas. Kitas labai svarbus fak
tas. kad tų trijų kraštų lietuviš
kas jaunimas turėjo progos susi
pažinti ir užsidegė dideliu entu
ziazmu dalyvauti ne tik kongre
suose su šokiais, bet kartu įsijun
gė i kongreso rengimo darbą, su
ruošė bendras vasaros atostogas, 
pasikeičia laiškais ir atvyksta

JACK SHARKEY - ŽUKAUSKAS, 
kuris lietuvių vardą išgarsino labiau 
negu betkuris sportininkas pasaulyje, 
atvyksta Į Čikagą ir čia dalyvaus spor
to, atostogų ir laivelių parodos progra
mose. ši paroda bus atidaryta vasario 
11 dieną ir truks iki vasario 20 d. Pa
roda vyks International Amphitheatre.

šis 63 m. amžiaus vyras, kuris yra 
vienintelis lietuvių kilmės boksinin
kas, laimėjęs sunkaus svorio pasaulio 
čempijonatą, parodoje du kartus per 
dieną demonstruos žuvavimo meną. 
Jack Sharkey-žukauskas šiuo metu gy
vena Epping, N.H., kur turi didžiuli 
restoraną. Taip pat jis dažnai yra kvie
čiamas teisėjauti bokso rungtynėms 
ar Įvairiems kitiems pasirodymams. 
Jo vardas Amerikos sporto mėgėjų 
tarpe ir dabar dar yra tariamas su pa
garba, nors nuo jo aktyvaus reiškimo
si sporte praėjo apie 30 metų. Taip 
pat ir pats Sharkey-žukauskas gerai 
atsimena anas dienas ir lietuvių su
sidomėjimą. Ir dabar dar jis turi di-

galima sužinoti apie lietuvių duosnu- 
mą ir patirti statistinių žinių. Ši pa
rapija per metus turėjo virš S92.000 
pajamų. Tai turbūt daugiau nei visos 
Amerikos lietuvių laisvinimo ir bend
rojo pobūdžio kultūrinės įstaigos kar
tu paėmus. Per šį laikotarpį išlaidų 
turėta apie S80.000. Parapijoje per 
1965 m. buvo pakrikštyta 60 kūdikių, 
palaidoti 68 asmenys, sutuoktos 28 po
ros, pirmąją Komuniją priėmė 47 vai
kai. Mokykloje mokėsi 310 mokinių, 

i iš kurių 147 lankė lituanistinę klasę. 
: ši mokykla yra viena iš nedaugelio vi
soje Amerikoje, kur lituanistiniai da
lykai yra dėstomi kasdien reguliarių 
pamokų metu. Parapijos klebonu yra 
Amerikos lietuviams gerai pažįstamas 
žmogus, įvairių organizacijų veikėjas 
ir lietuviškos veiklos rėmėjas —preL 
Ignas Albavičius.

TARPTAUTINIO GARSO DAILI
NINKAS Jonas Rimša atvyko Čikagon; 
sausio 29 d. buvo atidaryta jo darbų 
paroda Čiurlionio Galerijoje. Ji truks 
iki vasario 13 d. J. Rimša, kuris pasto
viai gyvena P. Amerikoje, keliauja 
nuo praėjusio rudens. Anksčiau jis 
paroda buvo surengęs Klevelande ir 
ten išbuvo apie 2 mėnesius laiko. Po 
to jis aplankė Montrealyje gyvenantį 
savo pusbrolį, šio pasižymėjusio dai
lininko kūriniai yra pasklidę visame 
pasaulyje
galerijose ir pas pavienius asmenis. 
Jų taip pat yra ir Lietuvoje.

mažėjuose, privačiose
vieni kitų aplankyti. Be to, kiek
viename krašte pagyvėjo lietu
viškas veikimas. Pagal vieną vei
kėjo pasakymą: “Pas mus ruo
šiant kongresą išsijudino visa ko
lonija”. Ten, kur anksčiau lietu
viai buvo Ivg apsnūdę, beruoš- 
dami. ir bedalyvaudami kongre
suose atsinaujino dvasioje ir pa
sidarė labiau solidūs — vieningi.

Be to, kiekvienas kongresas 
nuaidėjo per visą kraštą, kur jis 
buvo ruošiamas: per radiją, tele
viziją ir spaudą vietiniai sužino
jo apie mus, apie mūsų istoriia. 
mūsų kultūra ir mūsų kovas dėl 
laisvės. Reikia pasakyti, kad net 
tarp laisvojo pasaulio lietuvių 
šie kongresai paliko dideli atgar
si. Pavyzdžiui trečiajame kongre
se iš viso pasaulio kraštų, iš visu 
atstovybių ir didesnių draugijų 
buvo gauti sveikinimai su nuo
širdžiais linkėjimais.

Tokiu būdu Pietų Amerikos 
lietuviu kongresai nuaidėjo per 
visa laisvąjį pasauli, nasiekė net 
Jungtiniu Tautu sale, vietiniu 
vvriausybiu galvas, sukėlė naują 
banga, kuri nuvingiavo iki na 
verkios Lietuvos ir tenai mūsų 
broliai ir seserys išgirdo, kad 
Pietų Amerikos lietuviai vienin
gai ir solidariai darbuojasi ir ke- 
lia balsą dėl savos Tėvynės išlais
vinimo.

Vykdomasis TV Kongreso 
Komitetas

Albarracin 2352.
Remedies de Escalada F.G.R.
Buenos Aires, Argentina

LIETUVIŲ BENDRUOMENES apy
linkės metų pradžioje kviečia nariu 
susirinkimus darbų apžvalgai, naujų 
valdybų ir atstovų į apygardos suva
žiavimą išrinkimui. Viena veikliausių 
apylinkių Čikagos apygardoje yra Ci
cero, kuri savo susirinkimą turėjo sau
sio 23 d. Nors narių čia yra apie 400, 
tačiau nario mokesti moka maždaug 
pusė jų, o susirinkiman atsilankė per 
50. šie skaičiai nėra dideli, bet jie 
yra didesni negu gali parodyti dau
gelis kitų apylinkių. Iš iždininko pra
nešimo paaiškėjo, jog 1965 m. laiko
tarpyje būta arti $5.000 pajamų. Išlai
dų padaryta kiek mažiau, tad metų ga
le ižde buvo apie $300. Apylinkė 1965 
m. laikotarpyje padidino savo jmokė- 
jimą į Lietuvių Fondą iki $1.000. Pra
nešimus padarė mokyklų vedėjai: 
Augštesniosios Lit. Mokyklos dir. C. 
Grincevičius ir pr. mokyklos lit kla
sės vedėjas J. Kreivėnas. Augšt li
tuanistikos Mokykloje Šiais mokslo 
metais yra 70 mokinių iš 57 šeimų. Jo
je dėsto 9 mokytojai. Mokykla gyvuo
ja jau dešimti metai. J. Kreivėno va
dovaujamoje lit klasėje yra. 147 mo
kiniai. Ji veikia jau 16 metų. Iki šių 
mokslo metų dėstytoju buvo tik vie
nas J. Kreivėnas, o nuo praėjusio ru
dens gautas dar vienas talkininkas dr. 
Ašoklis.

Pranešimą padarė ir buvęs valdybos

buvęs 2 mėtos. J naują valdybą buvo

Ps.D.R.M.N.Pt


Nr. 5 (836)4 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. II. 3

Pirmas lietuviškas spalvotas filmas Hamiltone

PAVERGTOJE TEVYffiJE

Du spektakliai: 4 valandą po pietų ir 7 valandą vakare.

Įsigykite bilietus iš anksto

S HAMILTON

8'

Vyskupo J. Labuko sutikimo iškilmės Kauno bazilikoje
JUODOJI RINKA
“Tiesos” neseniai įsivestame nau

jame skyriuje “Dienos aidai” rašo
ma: “Gerėjantis gyventojų aprūpini
mas prekėmis uždaro landas įvai
riems vertelgoms ir spekuliantams. 
Bet uždarbiautojų valstybės sąskaita 
vis dar atsiranda. Kaune, išvaikius 
spekuliantus iš turgaviečių, jie susi
rado naują vietą... miesto tuale
tus ...” Čia kiekvienam siūlomos ko
jinės, marškinėliai, skarelės, kurių 
vis dar, atrodo, trūksta Lietuvoje, 
nes juk paskatų juodajai rinkai pa
prastai būna nepakankamas gyven
tojų poreikių aprūpinimas. Kauno 
milicininkai ir draugovininkai tur
gaus miesto tualetuose stengiasi ne
pastebėti. Jie, matyt, susigyvenę su 
mintimi, kad juodoji rinka yra so
vietinės sistemos neoficiali, bet bū-

šiuo metu Lietuvoje yra 12.000 
kietos dangos kelių, kurių 4.000 
padengti asfaltu. Pernai buvo 
konstruoti kelių ruožai: Šiauliai —

Kretinga, Trakai — Aukš-

re

tina dalis.
ŠIMTAMETĖ SENUTĖ
Alytaus rajono “Pažangos” kolcho

ze gyvenanti Rožė Paškevičienė su
laukė 104 metų amžiaus. Ji vis dar 
turi gerą klausą, atminti, regėjimą, 
nė sykio nėra buvusi pas gydytojus. 
R. Paškevičienė yra išauginusi 12 
vaikų, susilaukusi 28 anūkų ir kelių 
proanūkių.

BENZINO STOTYS
Iš Sovietų Sąjungos grįžtantieji 

motorizuoti turistai daugiausia nu
siskundžia permenku benzino stočių 
tinklu. Benzino pardavimo reikalai, 
atrodo, gerokai atsilakę ir Lietuvoje. 
Vyriausios tiekimo ir realizavimo 
valdybos kapitalinės statybos sky
riaus viršininkas A. Usonis spaudos 
puslapiuose pasakoja: “Autotrans
porto aprūpinimas degalais ir tepa
lais kelyje Įgauna vis didesnę reikš
mę. 1962-64 metais respublikoje bu
vo pastatytos benzino pilstymo sto
tys Vilniuje (Įvažiuojant Į Naująją 
Vilnią), Kryžkalnyje ir Kapsuke ...” 
Taigi, per metus buvo pastatyta po 
vieną stoti, šiuo laiku yra statomos 
6 stotys, bet darbas eina labai lėtai. 
Alytaus statybos valdyba tokią stoti 
turėjo atiduoti naudojimui 1965 m. 
trečiame ketvirtyje, o ji ir šiandien 
dar neužbaigta. Miestų statybos pro
jektavimo institutas iki 1965 m. rug
sėjo mėn. turėjo paruošti 5 benzino 
pilstymo stočių projektus, bet 
juos vis dar. nieko negirdėti.

PLENTAI, SUNKVEŽIMIAI
IR AUTOBUSAI
Automobilių transporto ir plentų 

ministerio V. Martinaičio tvirtinimu,

apie

Telšiai
tadvaris — Jieznas, Panevėžys — Ro
kiškis. V. Martinaitis prisipažįsta, 
kad vis dar nebaigta autostrada Kau
nas — Vilnius, nors ji buvo pradėta 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
dienomis. Pokariniais metais Lietu
voje buvę pastatyta 10.000 metrų 
bendro ilgio tiltų, kurių geriausias 
visoje Spv. Sąjungoje esąs tiltas Kau
ne per Nerį. Autobusų susisiekimas 
įvestas 38 miestuose ir rajonų cent
ruose. Vilniuje projektuojama staty
ti didžiausią Pabaltijy autobusų sto
ti, iš kurios kasdien išvyktų 750 au
tobusų, o Kaune žadama pradėti 
centralizuotos automobilių remonto 
bazės statybą. Visoje Lietuvoje esan
čios 1.422 autobusų linijos su 2.450 
autobusų. Lietuvos kolchozai ir sov- 
chozai turi 16.000 sunkvežimių ir 
dargi naudojasi, reikalui esant, ra
jonų autotransportų kontorų pagal
ba. V. Martinaitis konstatavo, kad šo
feriai dažnai keičia darbovietes, nes 
rajonuose yra trūkumų pakrovimo 
ir iškrovimo darbe — sunkvežimiai 
ilgai stovinėja, ir jų vairuotojai ne
gali Įvykdyti planuotojų nustatytos 
darbo normos.

EILĖS VIEŠBUČIUOSE
“Tiesos” skyriuje “Dienos aidai” 

džiaugiamasi, kad dabar Vilniuje 
lengva gauti nakvynę viešbučiuose, 
nes per pastaruosius metus gerokai 
padidėjęs viešbučių skaičius. Tačiau 
dar ir dabar prie administracinio 
langelio kiekviename viešbutyje su
sidaro ilgokos eilės, kadangi Į re
gistracijos knygą reikia Įrašyti ne 
tik svečio vardą, pavardę, gyvena
mąją vietą, darbovietę, bet ir atsaky
ti i klausimus, kur esi gimęs, kada 
pasaulio šviesą išvydęs, kokia šei
mos sudėtis ir pan. “Tiesa” nutyli, 
kad 1965 m. gruodžio 19 d. nr. jos 
puslapiuose buvo paskelbtas taiklus 
A. Marcinkevičiaus feljetonas, kurio 
veikėjas Pumputis, atvažiavęs Į Vil
nių, viešbutin nė kojos negalėjo 
Įkelti, nes buvo užmiršęs atsivežti 
pasą. Neįsileido jo ir “Neringos” 
restoranas — žmonėms be kaklaraiš
čių Įeiti draudžiama. Pumputis mė
gino ginčytis: “O štai šitie piliečiai 
megztiniais apsirengę Įėjo...” -švei
corius paniekos žvilgsniu dėbtelėjo 
i Pumputi: “Tai užsieniečiai. Supras
ti reikia, žmogau...” V. Kst.

Pastabos, pastabėlės
EDVARDAS ŠULAITIS

TAIKA šiuo metu yra tas magiškas 
žodis, kuris, turbūt, daugiausia pasau
lyje kartojamas, ypač Kalėdų laikotar
pyje. “The New York Times” dien
raštis praėjusių Kūčių dieną išspaus
dino beveik puslapi užėmusį Abra
ham & Strauss bendrovės skelbimą, 
kuriame nieko kito nebuvo tik žodis 
“taika” daugiau kaip šimto valstybių 
gyventojų vartojamose kalbose, čia 
pažymėta: “Peace”, “Paix”, “Mir”, 
“Paz”, lietuviška “Ramybė”, kuri čia 
atsirado vietoje paprastai naudojamos 
“taikos”. Estiškai šis žodis skamba 
“Rahu”, latviškai “Miers”.

1966-JI METAI yra jaunimo metai, 
šalia kitų dalykų, šie metai susilaukė 
ir kelių konkursų jaunimo temomis 
ar skirtų tik jaunimui. “Ateities” žur
nalas Čikagoje paskelbė kūrybos kon
kursų, kuriame yra skiriamos 4 premi
jos: 2 prozai ir 2 poezijai dviem am
žiaus grupėm — iki 18 metų ir 18-30 
metų. Tai gražus sumanymas, tik rei
kėtų pasistengti, kad jis neliktų neiš
girstas.

“Laiškai Lietuviams” žurnalas pa
skelbė rašinio konkursą tema: “Jauni
mo gyvoji atsakomybė dabarty”, ši 
tema irgi skiriama dviem amžiaus gru-

FILMŲ PASAULYJE jan įsitvirti
no du broliai, mūsų tautiečiai: Adol
fas ir Jonas Mekai. Apie juos ir jų 
filmus jau nekartą buvo ir “T. Ž.” ra
šyta. Vienas naujas Adolfo Meko fil
mas neseniai buvo demonstruotas Či
kagoje ir susilaukė nemažo susidomė-

^LIETIMAI PASAULYJE
* I *■

AUKSO ŽĄSIS
bus rodomas vasario 6 d., sekmadienį Jaunimo Centre

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

FILMAS “AUKSO ŽĄSIS” bus ro
domas šį sekmadienį, vasario 6 d., 
Jaunimo Centre. Bus du spektakliai. 
Pirmasis 4 v. p.p., daugiau skiriamas 
jaunimui, o 7 vai. v. — suaugusiems. 
Bilietus prašome įsigyti iš anksto sek
madienį po pamaldų parapijos salė
je. Suaugusiems — $1.50, vaikams, 
moksleiviams ir studentams — 75 xt. 
Prašome pranešti apie-tai savo pažįs
tamiems, kurie lietuviškos spaudos ne
skaito.

“Aukso žąsis” yra -firmas lietuviš
kas spalvotas filmas, kuris trunka ar
ti 2 valandų. Tai didelis įnašas į mūsų 
tremties gyvenimą. Ypač, mums, ha- 
miltoniečiams, jis yra įdomus, nes ja
me vaidina mūsų visų gerai pažįsta
ma aktorė E. Dauguvietytė-Kudabienė. 
Šis filmas tinka tiek suaugusiems, 
tiek vaikams. J. Tininis rašo “Drau
ge”: “Iš viso filme yra 12 personažų. 
Režisorė kiekvienam jų davė indivi
dualų charakterį, pasireiškiantį skir
tingais veiksmais, judesiais, balso in
tonacijomis, išvaizdomis ir apsirengi
mais. Iš jų lūpų liejasi įdomūs dialo
gai, kurie palaiko žiūrovų dėmesį per 
visą filmą. Kaip ir pritinka gerai pa
sakai, filme pravesta idealistinė idė
ja, ne liūdinanti, bet džiuginanti žiū
rovą.”

Rengėjai kviečia visus hamiltonie- 
čius ir iš tolimesnių vietų lietuvius 
atsilankyti. Visi vasario 6 d. skirkime 
“Aukso žąsies” filmui.

ATEITININKŲ BIBLIOTEKA ati
daryta kas sekmadienį po 10 vai. pa
maldų bibliotekos kambaryje parapi
jos salėje. Kviečiame visus pasinau
doti knygomis.

Service ir Didzbalis Groceteria 1006 
Cannon E. J. P. Ą

LIETUVIAI STUDENTAI. Apie 10 
metų mūsų studentai studijuoja Mc 
Master universitete. Kiekvienais me
tais jų skaičius didėja. Pagaliau pra
eitą rudenį jis pasiekė 20. Studentai, 
norėdami savo lietuvybę išlaikyti ir 
parodyti ją universitetui, įsteigė Lie
tuvių Studentų Grupę. Ta grupė buvo 
tuoj pripažinta universiteto administra
cijos ir pasirodė viena iš daugelio 
organizuotų studentų veiklos grupių 
universiteto rate. Pirmas grupės veik
los plano punktas yra supažindinti 
universitetą su Lietuva, su jos papro
čiais ir jos menu. Šį mėnesį grupė pa
ruošė “An evening in Lietuva”. Yra 
pakviesta universiteto profesoriai ir 
studentai. Mes visi žinome, kaip mums 
patinka mūsų tautiniai šokiai, mūsų 
dainos, rankdarbiai. Grupė nori, kad 
šį jausmą pajustų ir Kanados studijuo
jantis jaunimas bei jų pedagogai; taip 
pat nori, kad jie sužinotų apie Lietu
vą — jos garbingą praeitį, jos šiandie-

LONDON, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks Ši

luvos Marijos parapijos salėje, 1414 
Dundas. St. E., sekmadienį, vasario 13 
d. Pradžia 5 vai. punktualiai! Progra
moje: gen. konsulo dr. J. Žmuidzino 
paskaita ir meninė dalis. Londono ir 
Rodney jaunimo ansamblis išpildys 
liet, dainas ir taut, šokius, o Vida Če- 
gytė ir Jonas čegys atliks melodekla
macijas. Ansamblio vadovas ir dirigen
tas — kun. B. Pacevįčius, o tautinių 
šokių vadovė — D. Chąinauskienė. Be 
to, dalyvaus šešt. mokyklos deklamuo- 
tojai ir vaikų choras, vad. kun. B. Pa- 
cevičiaus. Minėjimą rengia apyl. v-ba, 
vad. A. Petrašiūno. Kviečiami dalyvau
ti visi Londono, Rodney, Mount Bryd- 
ges ir kitų apylinkių lietuviai, čia tu
rėsite progos išklausyti pirmą sykį 
Londone besilankančio svečio gen. 
konsulo žodį, pamatyti jaunimo taut, 
šokius ir išgirsti naują jaunimo an
samblio repertuarą. Prašoma nevėluo
ti, nes pas mus programa pradedama 
nė minutės nepavėlavus. Užmirškime 
kasdieninius rūpesčius ir paskirkime 
tą dieną mūsų brangios tėvynės prisi
minimui. Suglaudę gretas, pasijusime

J. A. Valstybės
INŽ. RAMŪNAS KARAZIJA žuvo 

automobilio nelaimėje Čikagoje; mi- 
rė Little Company, of Mary ligoninė- Italiją 
je. R. Karazija atvyko į JAV 1949 *
m. iš Vokietijos; baigė Illinois uni
versitetą.

STASIUI LUSIL’I, VLIKo vicepir
mininku, Far Rockaway Šv. Juozapo 
ligoninėj padaryta operacija; gydosi buv0 vakarinės Mi-

šios koncelebracijos formoj. Konce- 
lebravo dir. kun. Pr. Gavėnas, kun. 
Antanas Tranavičius, Indijos misijo- 
nierius kun. Jonas Svirnelis (dėl 
sveikatos šiais metais apsistojęs Cas
telnuove) ir pirmasis Castelnuovo 
auklėtinis, pasiekęs kunigystę kaip 
salezietis — kun. Mečys Burba, p. g.

sonienės mirtis skaudžiai sukrėtė vi
są koloniją, o labiausiai jos vyrą 
Pranciškų ir sūnų dr. Ričardą.

MALDŲ SAVAITE. Sausio 2—8 d. 
d. Castelnuove įvyko maldų savaitė. 
Norint vaizdžiau išreikšti kunigystės 
vieningumą, saleziečių gimn-jos kop-

Argentina
INŽ. VLADAS VENCKUS, Vene- 

cuelos Liet. B-nės pirm., atostogų

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS dėl blo
go oro sausio 23 d. neįvyko. Rengėjai 
šį balių dabar ruošia vasario 5 d., šeš
tadienį. 5 v. p.p., par. salėje. Gal lai
kas nelabai patogus, bet tinkamesnio 
nebegalime surasti, šiam baliui pasi
ruošta, premijos kaukėms gautos, vai
kams dovanos paruoštos. Hamiltono 
ateitininkai kviečia visus kolonijos 
vaikučius su tėveliais atsilankyti į šį 
vaikų kaukių balių ir praleisti šešta
dienio popietę linksmoje nuotaikoje. 
Rengėjai nuoširdžiai dėkoja už pini
gines aukas kaukių premijoms šiems 
mūsų tautiečiams verslininkams: po 
$10 — B. Kronas Real Estate, TRI 
Realty Ltd.; po $5 — Sakas Parcel

ninius vargus. Lietuvių Studentų Gru- J kaip neprikl. Lietuvoj! 
pė pasiryžo parodyti, ką lietuviai gali | ŠOKĖJAI VYKS Į STRATFORDO 
ir nori įdėti į Kanados kultūros mozai- ‘
ką. Vaidotas

KAUKIŲ BALIUS. Pagal apylinkės ; 
v-bos parengimų tvarką, šiais metais1 
kaukių balių tenka rengti “Gyvatarui”.: 
Kadangi kaukių balius yra vienas iš 
daugiausia lankytojų sutraukiantis pa
rengimas, rengėjai ruošiasi sutikti 
publiką kuo įspūdingiau. Teko patirti, 
kad šiais metais kaukių balius, be 
įprastų šokių, bus paįvairintas ir nau
jovėmis: įėjimo premijomis, kaukėmis 
prie įėjimo kiekvienam, loterija, lai
mės staliukais, kaukių premijomis, 
gėrimais, maistu ir didelio sąstato “Be
nni Ferri” orkestru. Kaukių balius 
įvyks vasario 19 d. Jaunimo Centre, 
kur gražiai papuošta salė lauks tau
tiečių iš arti ir toli. Spaudoje skelbi
mą sekime vasario 16 d. laidoje. Jki 
pasimatymo! V. P.

DR. V. D. KVEDARAS
i Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

KARNAVALĄ. Taut, šokių grupė, 
vad. D. Chainauskienės, sausio 23 d.

! turėjo sėkmingą pasirodymą West- 
’ minster ligoninėje. Programoje: taut.
i šokiai. Vyt. Valaičio akordeono solo 
ir brolių Vytauto ir Jurgio Valaičių 
akordeonų duetas. Taut, šokiams gro
jo Jurgis Valaitis.

Vasario 11 d. grupė vyksta į Strat- 
Į fordą dalyvauti ten vykstančio karna
valo programoje. Tokios programos iš
pildyme tenv pa t grupė dalyvavo pra
eitais metais ir susilaukė gražių atsi
liepimų. Linkime šiemet susilaukti ne
mažesnės sėkmės!

DR. R. MITALAS LIETUVIŲ MO
KYKLOJE jau kelintas šeštadienis vai
kams aiškina lietuvių kalba fizikos dės-

= nius. Aiškina įdomiai, patraukliai. At
eina pasiklausyti ir vyresnio amžiaus 
berniukai. Mokiniai tomis pamokomis

j labai domisi ir nekantriai laukia šeš- 
i tadienio. Jie tikisi iš jų sužinoti, kaip 
įgalima nuskristi į mėnulį. Sveikintina 
; daktaro iniciatyva. Dr. R. Mitalas dės
to fizika Vakaru Ontario universitete, čius ir jungia vienus su kitais gimi- 

D. E.

dr. I. Skeivio priežiūroje.
MONIKA URBONAITĖ iš Gdynės 

imigravo į Ameriką ir laikinai susto- 
pas V. Alksninį Maspethe.

BRONIUS NEMICKAS, dr. Br. Ne- 
micko sūnus, geologas, paskirtas ge
ologinių tyrinėjimų vadovu Pietų 
Floridoje. Tyrinėjimus atlieka New 
Jersey Zinc b-vė. Baigęs augštesniąją 
m-klą, 1959 m. įstojo Į Niujorko uni
versitetą, kur studijavo civilinę inži
neriją ir geologiją. Geologijos ma
gistro laipsnį gavo West Virginijos proga aplankė lietuvių kolonijas Bra- 
valstybiniame un-te. Praeitą vasarą 
jis buvo priimtas Į New Jersey Zinc 
b-vę, kurios būstinė yra Niujorke. 
Jam pavestos geologinių tyrimų pa
reigos.

5 MONIKA IR KAZYS STRAZDAI 
Kūčių dieną atvyko iš Lietuvos (Uk
mergės), pas savo sūnų Albiną ir 
dukrą Adelę Skabeikienę. Anksčiau 
jie gyveno Amerikoj ir 1933 m. bu
vo grįžę laisvon Lietuvon.

MARIJA DOMISEVIČIENĖ iš JLie- 
pojos (Latvijos) sausio 11 d. atvyko 
Amerikon pas savo seserį Uršulę 
Gervinienę, kuri gyvena pas savo 
duketrį V. Pimonovienę. Abi seserys 
buvo nesimačiusios ketvirti šimtme
čio.

A. A. ELENA NAŠLĖNAITĖ mi
rė Los Angeles, Calif., sulaukusi 38 
m. amžiaus. Sirgo vėžiu. Savo laiku 
Elena buvo aktyvi Lietuvos vyčių or
ganizacijos narė ir priklausė parapi
jos chorui. Prieš kelius metus jos 
sužadėtiniui Juozui Petrauskui tra
giškai žuvus, Elena gyveno nuošaliau, 
mažiau besirodydama lietuvių tarpe 
ir jų veikloje.

EMILIJA MASONIENĖ sausio 5 
d. Pasadenos mieste užsimušė vai
ruodama automobilį. Ji buvo Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos kūri
mosi pionierė ir aktyvi jos narė. Ma-

imojoj 
livada-

RODNEY, Ont.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ iš šia ir 

toliau siunčiami. Atvykusieji iš Lie
tuvos pasakoja, kad ten gyvenantie
ji giminės labai vertina siuntinius. 
Juos tas palaiko moraliai ir daug ką 
pastatė ekonomiškai ant kojų: padė
jo eiti mokslus, pastatyti namelį, įsi
taisyti geresnį drabužį. O kiek būtų 
naudos, jei nebūtų daug nuėję į ša
lį perdideliem mokesčiams?, šioj apy
linkėj turbūt nėra šeimos, kuri bū
tų nepasiuntusi kelių ar keliolikos 
siuntinių. Tai stiprina ten gyvenan-

niškais ir lietuviškais ryšiais.

jimo. šiame filme “The Double-Bar
relled Detective Story” lietuviai, be 
abejonės, bus gerai nuteikti pamatę ir 
lietuviškų dalykų. Vienoje vietoje fil
me matomas užrašas “Linkėjimų vi
siems Semeniškėse” (Semeniškių kai
mas yra Mekų gimtinė), o kitoje — 
nuskamba lietuviškos dainos melodija. 
Apie Mekus dažnai rašo ir didžioji 
amerikiečių spauda, neiškraipydama 
jų lietuviškų vardų ir pavardės bei 
pažymėdama, kad jie yra lietuviai Jo
nas Mekas buvo gana plačiai atžymė
tas “The New York Times” sausio 7 
d. laidoje, kur buvo rašyta apie nau
ją “pogrindžio” filmų kino teatrą 41- 
je gatvėje, Niujorke, šiame kino te
atre pradėti rodyti “pogrindžio” filmų 
gamintojų kūriniai, kurių svarbiau
siuoju atstovu, kritiku ir režisoriumi 
pristatomas Jonas Mekas, čia rašoma, 
jog iš šiame teatre rodytų filmų ne
mažą pasisekimą turėjo ir Jono Meko 
filmas “The Brig” (jis praėjusiais 
metais buvo demonstruotas ir filmų 
festivalyje Čikagoje). Taip pat pažy
mėta, kad Mekas yra 41 m. amžiaus 
“Lithuanian-bom” vyras, kuris, be fil
mų gaminimo, dar veda filmų skyrių 
“Village Voice” laikraštyje ir reda
guoja “Film Culture” žurnalą. Paste
bėtina, jog už vieno filmo — “Flaming 
Creatures” demonstravimą J. Mekas 
buvo patrauktas teisman, kadangi fil
mas buvo rastas nemoraliu. Teisme 
pripažinta, kad viena filmo scena bu
vusi nemorali, ir jis buvo nubaustas, 
tačiau sprendimas dabar yra apeliaci
nėje stadijoje.

Dr. Valaitienei už rūpestingą gydymą. F. Gujai, p. Ber
žiniams už kasdieninę priežiūrą ir visiems mane lankiu
siems, atnešusiems gėles, dovanas nuoširdžiai dėkoju —

Karolis Zadlauskas

WINNIPEG, Mon,
KAS NUVEIKTA? 1965 m. gruodžio ir V. Rutkauskas; kandidatu liko V. 

19 d. įvyko KLB Winnipego apyl.' vi- Dielininkaitis. Revizijos komisija: V. 
suotinis narių susirinkimas. Jį atidarė, Zavadzkienė, V. Januška ir K. Striką) 
v-bos pirm. agr. J. Malinauskas. Pirmi- tis.
ninkavo inž. A. Maciūnas. sekretoria-Į WINNIPEG BALTIC FEDERA- 
vo J. Šmaižys. Pereitų metų susirinki- {TION 1966 m. sausio 15 d. Elks Club 
mo protokolą perskaitė G. Federavi-įšalėję surengė kaukių balių, kur pri- 
Čienė, kuris priimtas be pataisų. 1965 sirinko pilnutėlė salė. Programai va- 
m. veiklos apžvalgą padarė J. Mali
nauskas. kuris labiausiai pabrėžė du 
dalykus: wmnipegieciai gražiai pasiro-

dovavo: inž. A. Maciūnas, M. Stauvers 
ir T. Lukas.

šiais metais organizacijai, pagal ro
dė televizijoje su dainomis ir šokiais, tacinę tvarką, tenka vadovauti estams.

KANADOS LIETUVIŲ KLUBAS

Rochester, N.
GRAŽUS PRIĖMIMAS. — Kun. 

Liudas Januška, baigęs Sv. Kazimiero 
lietuvių kolegiją Romoje ir įšventin
tas kunigu 1965 m. balandžio 3 d., 
grįžo į Kanadą ir buvo paskirtas vika
ru į šv. Jurgio lietuvių parapiją Ro- 
čestery, N.Y., kun. Pr. Valukevičiaus 
pagalbininku. Parapijiečiai lietuviai 
laukė jauno dvasios vado ir neapsivy
lė. Kun. Liudas, būdamas malonaus 
būdo ir paslaugus, greit įsigijo para
pijiečių palankumą.

Katalikių moterų komitetas, kurio 
garbės pirmininku sutiko būti klebo
nas kun. Pr. Valukevičius, pirminin
kėmis Marytė Vėželytė ir Veronika 
Vilimienė (joms talkino kitos 11 komi
teto narių), sausio 23 dieną parapijos 
patalpose surengė kun. Liudui pri
ėmimo vakarienę.

Be vietos lietuvių, buvo svečių — 
kun. P. Ažubalis iš Toronto, Tėv. Jan- 
čys iš Niagara Falls. Nors oras buvo 
blogas ir tą dieną sniego privertė ne
toli 2 pėdų, vakarienėje dalyvavo ar
ti pusketvirto šimto asmenų.

Vakarienę gražiai pravedė Frank 
Jurlen-Jurgelionis. Sveikino žodžiu

kun. Pr. Valukevičius, kun. P. Ažuba
lis, Tėvas Jančys ir parapijiečių var
du — dr. Ant. Klimas. Raštu sveikino 
broliai kun. Kazimieras ir kun. Domi
ninkas Mockevičiai, nes dėl blogo oro 
į vakarienę negalėjo atvykti. Tėvų 
sveikinimą iš Lietuvos jaudinančiai 
perdavė kun. Liudo teta Julija Dru- 
seikienė.

Vakarienę paįvairino dainomis vy
rų ir moterų trio: Kostas Mačiulis, 
Bronius Krokys, Pranas Puidokas ir 
Ona Adomaitienė, Birutė Apanavičie- 
nė, Nijolė Šlapelytė. Dainininkams 
akomponavo Raimundas Obalis. Taip 
pat buvo sudainuota keletas dainų ir 
vakarienės dalyvių, kurioms vadovavo 
Br. Krokys.

Komitetą sudarė Ona Balaišis, Albi
na Baronas, Ona Butrim, Julija Dru- 
seikis, Ona Gudonis, Juze Leonavičie
nė, Ona Mockevičienė, Juozapa Paliu- 
lionis, Viktorija Vitkus, Marija Yan- 
čys ir Elena Žukauskas.

Pabaigoj kun. Liudas trumpu bei 
prasmingu žodžiu padėkojo už jo gar
bei suruoštą vakarienę. VL

St. Catharines, Ont

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelvie “TALKA“ 
' ĮDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI SS.OOO,

paskolos iki 60% tarto vertės. UŽ «RUS mokama 4Vi % dM- 
deodo H pelno, ui DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolą draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penkto^eniais 9 val.r. — 1 vai. pa pietą. 
Antradieniais Ir penktadieniais S vai. p.p. — 8 vai. vakare .

Telefonas JA 8-051111, MAIN STUKT BAST, ROOM 107

NAUJOS APYLINKES VALDYBOS 
rinkimai nusitęsė į lapkričio 28 d., 
-nes senoji valdyba nespėjo padaryti 
XI Kanados Lietuvių Dienos apyskai
tos.

BUVO SURUOŠTA vaikams Kalėdų 
eglutė. Ačiū T. T. pranciškonams už 
patalpas ir K. Bogušiui už ėjimą Ka
lėdų senelio pareigų. Per eglutės pa
rengimą surinkta $39 šeštad. mokyk
lai.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ nutarta

daryti su pasilinksminimu. Paskaitą 
skaitys Stp. Kairys iš Toronto. Kon
certinę dalį išpildys Toronto “Var
pas”. Pažymėtina, kad “Varpas” su 
naujom pajėgom ir nauju repertuaru 
pirmą kartą pasirodys St. Catharines. 
Minėjimas įvyks vasario 12 d., 6.30 
vai., slovakų salėje Page ir Wellend 
gatvių sankryžoje. Sekmadienį, vasa
rio 13 d., iškilmingos pamaldos. Kvie
čiame visus dalyvauti

Apylinkės valdyba imas “Pasaulio Lietuvis” platintojas,

ką ir vietos angliškoji spauda gražiai 
atžymėjo, antra, kad winnipegiečiai MANITOBOJE”. šioje organizacijoje 
jau įsijungia į Kanados Lietuvių Fon- paskutiniais metais pasireiškė dideli 
dą su savo šimtinėmis. Tai padarė K ginčai. Į valdybą buvo įėję didesnioji 
LB Winnipego apyl. v-ba ir jos du na- dalis iš Lietuvių Literatūros Dr-jos. 
riai Mykolas ir Vincas Januškos, o po kuri skaitoma prokomunistine organi- 
jų gal atsiras ir kiti.

Atskirai padarė pranešimus ir kiti 
v-bos nariai: ižd. V. Rutkauskas, Šal
pos ir Tautos Fondų — J. Demereckas, 
Winnipeg Baltic Federation — inž. A. 
Maciūnas, 1965 m. buvęs jos pirminin
ku. Padaręs šios organizacijos trumpą 
apžvalgą, truputį nusiskundė, kad bū
ta sunkumų, bet palengva reikalai iš
lyginti ir vėl prieita prie bendro vei
kimo. Pranešimą apie Vasario 16 gim
nazijai remti būrelio nr. 127-to veiki
mą padarė atstovas T. Lukas, kuris 
šiam būreliui vadovauja nuo pat jo įsi- 
steigimo dienos. Buvo kilę kaikurių 
neaiškumų, bet revizijos komisija rei
kalą išsiaiškino. Pasirodė, kad pasku
tiniaisiais metais būreliui aukos mažai 
bebuvo renkamos, nors pats būrelis 
nesiskaitė likviduotas. Iš kaikurių bū
relio narių buvo pinigai išrinkti, bet 
prieš visuotinį B-nės narių susirinkimą 
pinigai grąžinti. Nauju būrelio atstovu 
jo nariai balsavimo keliu išsirinko Al
gį Janušką — jaunosios kartos asmenį.

J. Malinauskas pareiškė, kad per mi
nėjimus kalbos nebebus sakomos. Tam 
reikalui bus parūpinta iš KLB krašto 
v-bos kultūros skyriaus paruoštos mag
netofoninės juostelės, tad jos ir bus 
panaudotos vietoje kalbėtojų.

Winnipegas jau ruošiasi su naujo
mis dainomis ir tautiniais šokiais pasi
rodyti televizijos programoje, o 1967 
m. numatomi dar didesni pasirodymai.

J. Malinausko veiklą rodo patys dar
bai. Džiugu, kad į šį barą jau įsijungė 
ir inž. A. Maciūnas, kuris jau kelinti 
metai gražiai reiškiasi. Tad sėkmės 
jiems ir toliau.

NAUJON VALDYBON įėjo: agr. X 
Malinauskas, M. Šarauskas, H. Bar- 
kauskaitė, J. Demereckas — nenuilsta-

zilijoj, Urugvajuj, Argentinoje ir Či
lėje.

FAUSTINAS ŠVENČIONIS, prieš 
10 metų baigęs karo akademiją, bu
vo pakviestas profesoriauti Palermo 
karo mokykloj. 1966 m. pradžioje pa
keltas į kapitono laipsni.

PIJUS GUDELEVIČIUS, “Laiko” 
administratorius, lankėsi b 
lietuvių kolonijoj Comodoro
via. Tep lietuviai pradėjo kurtis 19 
§., kai ten beveik niekas dar negy
veno. Savo įspūdžius jis ketian apra
šyti “TŽ”.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
“Rambynas” atšventė 5 metų veiklos 
sukakti. Jam vadovauja Irena Velič- 
kaitė-Simanauskienė. Veiklos pra
džioje muzikiniu vadovu buvo muz. 
A. Petrauskas, šokių — Lidija Mac- 
kevičiūtė-Petravičienė, o jiems išvy
kus, darbą tęsė inž. Alg. Rastauskas. 
Per praėjusi penkmeti “Rambynas” 
turėjo labai daug pasirodymų ne tik 
P. Amerikos lietuvių kolonijose, bet 
ir svetimųjų parengimuose. Jis buvo 
dažnas svečias Buenos Aires televi
zijoje.

RAMBYNIETĖ RASA KAIRELY- 
TĖ, baigusi vokiečių gimnaziją, 
drauge su kitais abiturientais išvyko 
3 mėn. kelionei po Europą.

SENELIŲ NAMAI Buenos Aires 
yra visų remiami. Neseniai lietuviu 
organizacijų ir spaudos taryba su
rengė vakarą, kuris davė gražaus pel
no senelių reikalams. .

VEIKĖJŲ GRUPĖ surengė Monte
video mieste vadinamą La Platos 
konferenciją ryšium su Lietuvos 
okupacijos 25 sukaktimi ir Laisvės 
žygiu į Jungtines Tautas. Konferenci
joje dalyvavo daug žymių urugvajie
čių. Jai vadovavo žurnalistas Ber- 
sėtche. Po konferencijos Lietuvos pa
siuntinybėje buvo surengtas priėmi
mas. Tuo būdu Lietuvos byla buvo 
plačiai išgarsinta spaudoje, radijo 
pranešimuose ir televizijoje.

LIETUVAITĖ — GERIAUSIA MO
KINĖ. Bolsa de Comercio Fondas 
Buenos Aires darė geriausių mokinių 
atranką, kuriuos premijavo Įvairiau
siomis dovanomis. Iš visų šiemet bai
gusių mokslą rasta geriausia mokinė 
lietuvaitė Zulema Beatriče Liutkevi- 
čiūtė, kuri mokėsi komercinėj mo
kykloj. Ji visus penkerius metus iš
laikė geriausią mokslo lygį, kasmet 
būdama pirmąją mokine. Kaip vie
nai iš geriausių mokinių, Z. B. Liut- 
kevičiūtei buvo Įteiktas aukso me
dalis ir auksinė plokštė. Ji dar gavo 
stipendiją 10.000 pezų mėnesiui stu
dijuoti universitete. Buenos Aires 
spauda rašė apie tai, pažymėdama, 
kad Z. B. Liutkevičiūtė kilusi iš lie
tuvių tėvu, gimusi 1948 m. ir esanti 
gabiausia mokinė komercinių m-klų 
grandinėj.

Peru
KUN. JUOZAS AUGUSTAITIS, sa

lezietis, neseniai mirusio ilgamečio 
Gelgaudiškio klebono Augustaičio 
brolis, šiais metais sulauks 80 metų 
amžiaus. Jis jau daugiau 50 metų gy
vena ir dirba Peru valstybėje — P. 
Amerikoje. Ten jis 25 metus dėstė 
biologiją saleziečių gimnazijoje Cuz
co mieste, 3 metus Yacuy ir 18 metų 
Puno saleziečių augštesnėje žemės 
ūkio mokykloje. Dabartiniu metu 
kun. J. Augustaitis gyvena kartu su 
kitu lietuviu kunigu saleziečiu — K. 
Inkratą Puno saleziečių mokykloj ir 
ten dar eina dvasios tėvo pareigas.

zacija. Klubas pasidalino į dvi dalis, 
tarp kurių kilo didelis nesugyvenimas. 
Valdyboje vyko vien tik ginčai, o klu
bo reikalai visai užmiršti:

Klube buvo gautas Laisvės Žygio } 
Jungtines Tautas raštas, kurio paramą 
valdyba turėjo svarstyti, bet nuo to 
griežtai kaikurių buvo atsisakyti. Net 
pats raštas lyg ir buvo slepiamas. 
Klubo v-bos narys buvęs savanoris kū
rėjas A. Nolius griežtai pareikalavo jį 
perskaityti ir galiausiai, mažai tesusi
laukęs dėmesio, pats ištisai jį perskai
tė. M. Vėdruk tuojau griežtai pareiš
kė, kad raštas esąs grynai politinis ir 
klubui nepriimtinas. Kiti “literatūri- 
ninkai” jį palaikė. Reiškia, kas lietu
viška — negera.

Gauta iš “Nepriklausomos Lietuvos” 
prenumeratos atsiskaitymo sąskaita, 
kurią “literatūrininkai” taip pat griež
tai atsisakė apmokėti, nors laikraštis 
klubą lanko jau keletas metų. “Liau
dies Balsas”, “Vilnis”, “šviesa” ir ki- Delhi, Tillsonburq 
ti komunistiniai laikraščiai ateina klu- 
bo vardu, lyg klubas būtų jų kokia bu
veinė.

Narių tarpe vyko ginčų, dėl kurių 
jau vyksta teismai. Vienas iš tokių 
įvyko Š. m. sausio 13 d. Byloje dalyva
vo daugelis iš klubo narių kaip liudi
ninkai. Tuo būdu buvo įveltas ir pats 
klubas.

Teisėjas savo sprendime, liečiančia- 
me kaltinamąjį ir kaltintoją, perspėjo
ir klubą. Esą, jeigu jis tarpusavyje ir —. |-^D| |D-V ■ 
toliau kels vaidus, narių tarpe nebus ^UUtSUKT, CJUT* 
darnaus sugyvenimo, tai gali būti pa-

Čilė
KUN. MEČISLOVAS PUSČIUS, 

lietuvis salezietis, jau 25 metai gyve
na ir dirba Punta Arenas mieste Či
lėje, netoli pietų ašigalio.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ rengia KL 
B Delhi apylinkės valdyba vasario 12, 
d., 7 v. v., Delhi vengrų salėje. Numa
tyta iškilmei pritaikyta programa. Iš
kilmingos pamaldos bus vasario 13 d., 
sekmadienį, 11 vai. Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Visi Delhi ir Tillsonburgo lie
tuviai prašomi ruoštis šioje šventėje 
dalyvauti. Kitame “TŽ” nr. bus pla
tesnė informacija. V.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS. Sau
sintas arta panaikintas. Si kopija, šio 16 d. išrinktoji nauja LB Sudburio 
kaipo perspėjimas, pasiųsta ir klubui, apylinkės valdyba pasiskirstė pareigo- 

Vaidai nesibaigia. Nariai mėtomi iš mis: pirm. a. Kusinskis, vicepirm. J. 
klubo. Atitinkami skundai ruošiami čebatorius. sekr. J. Kručas, ižd. L. Re- 
vyriausybės įstaigoms, tad tenka lauk- meikienė, švietimo vadovas A. Milčius. 
ti tolimesnių įvykių ir šio klubo toli- Linkime naujai valdybai darniai ir 
mesnio likimo. K. Str. sėkmingai dirbti Krsp.



ILIUSTRACIJOS IR AUTORIUS
J. NARŪNE

%
Malonu žvilgterėti į vaikų kny-,vena jūros gelmėse su karalaičiu, 

gėlę, kai jos iliustracijos būna ' i x-
augšto meninio lygio. Tačiau tai 
dar neviskas. Neužtenka vien tik

kad jos tėveliai dėl to sielvartau
ja ir t.t.

techninio tobulo išpildymo.
Didelis džiaugsmas vaikui skai

tyti ir gal kelintą kartą vartyti 
tokią knygą, kur iliustracijos pa
pildo turinį, išryškina autoriaus 
mintį. Dėlto yra būtinas glaudus 
iliustratoriaūs kontaktas su auto
rium.

Iš savo kuklios praktikos žinau, 
jog gyvą kontaktą su iliustruojan
čiu dailininku galima palaikyti ir 
nuotolyje gyvenant. Taip buvo su 
“Gintarėlės” iliustravimu: auto
rė — Kolumbijoje, dailininkė — 
Brazilijoje. Jeigu dailininkė sky
rė užtektinai dėmesio knygos tu
riniui pažinti, jeigu pasiryžo tiks
liai išryškinti autorės mintį, įsi
gilindama į darbą, stebėdama 
pristatytą paveikslėlių sąrašą, jų 
dydį, atpasakotą vaizdą, ir turė
jo kantrybės bei laiko susigyven
ti su veikalo personažu, — tada 
išpildymas būna tikslus, tartum, 
pratęsta ta pati žodinė kūryba, 
tik užfiksuota spalvomis, linijo
mis. „

Mūsų periodinėje spaudoje bu
vo palankus ir šiltas atsiliepimas 
apie “Gintarėlės” iliustracijas, 
kaip apie vieną geriausių dailinin
kės iliustravimo darbų. ‘

Šioje vietoje dar turėčiau pa
minėti “Tėviškės žiburiuose” ne
seniai tūpusio straipsnio “Pasta
bos, knygos ir vaikai” ištrauką:

“Kartu su įvairiomis knygelė
mis vyras nusinešė į mokyklą ir 
V. Stančikaitės iliustruotą “Ginta- 
rėlę”. Mokytoja gėrėjosi ir iš 
iliustracijų išskaitė pasaką. Aiš
ku, ji nežinojo apie gintarą, bet 
suprato, kad mergaitė žuvo ir gy-

Maži vaikai juk ir skaito iš 
iliustracijų. Juo vaikas mažesnis, 
juo svarbesnės iliustracijos. Vai
kas jose nori matyti tai, apie ką 
rašoma, ir tokiu būdu skaitymas 
jam būna įdomesnis bei patrauk
lesnis.”

Būtų gražu, kad iliustracijų de
talės bei visa aplinka (kiek lei
džia pasakos turinys), o ypač vin
jetės būtų mūsų liaudies meno 
stiliuje. Jis tiek originalus ir sa
vas — lietuviškas, kad mums 
malonu jį pristatyti ne tik savo 
vaikams, tremtyje gimusiems, 
bet ir svetimtaučių akiai, kuri 
vis dažniau juo gėrisi.

Yra pas mus knygų ir šiuo lai
ku išleistų, kur iliustracijų tokia 
daugybė — viename puslapyje po 
keletą, tačiau jos nieko bendro 
neturi su lietuvišku menu. Gaila, 
kad savo originalumą praranda
me.

Pagarbiai sutinku kiekvieno 
dailininko darbą, nes tai yra kū
ryba, jo minties žydėjimo išraiš
ka ir niekuomet sau neleisčiau 
betką patarinėti. Norėjau tik šia 
proga atkreipti dėmesį į dabar iš
leidžiamas vaikų knygas Lietuvo
je. Koks turtingas knygos papuo
šimas liaudies meno motyvais! 
Kokia neaprėpiama laisva fanta
zija, pritaikant folklorinį primi- 
tyvą pasakų vinjetėms, Įrėmini
mui! žavingas kiekvienas pa
veiksliukas, kiekviena gėlytė, tar
tum tebekvėpuojanti tėvynės lau
ku oru, močiutės skrynios drobių 
raštais. Tai nemeluotas, nekopi
juotas grožis, kuriuo žavisi visi 
— savi ir svetimi.

Apaštalo Petro kapo tyrinėjimai
A. RAGAUSKAS
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C KULTŪKJI8EJE VEIKLOJE
ALEKSIS RANNIT, meno kritikas, 

Yale universiteto Rytų Europos rinki
nių konservatorius ir profesorius, pa
ruošė spaudai ilgesnę studiją anglų 
kalba “M. K. Čiurlionis. A Lithuanian 
Visionary Painter and His Place in 
Modem Art”. Tarptautinėj spaudoj 
Aleksis Rannit yra iki šiol paskelbęs 
apie 20 straipsnių apie didįjį lietuvių 
dailininką M. K. Čiurlionį; 1949 m. 
Paryžiuje UNESCO išleido jo trumpą 
monografiją prancūzų kalba “M. K. 
Čiurlionis — le pionier de Fart ab
stract”.

MODERNAUS MENO MUZĖJUS 
Skopje, Jugoslavijoje, sugriautas per 
žemės drebėjimą 1963 m., kreipėsi į 
pasaulio dailininkus, tapytojus, skulp
torius, grafikus, prašydamas savo kū
rybos darbais atstatyti to muzėjaus ko
lekciją. Kvietimą gavo ir dail. Romas 
Viesulas, kuris muzėjui pasiuntė du 
grafikos darbus. Į kvietimą atsiliepė 
Picasso, Calder, Vasarely, Kemeny, 
Hartung, Souloges, Lurcat, Gromaire 
ir kt.

“IT’s FUN TO BE A POLAK” —

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI- 
TU TE apgynė disertacijas mokslų kan
didato laispniui: Vytautas Grigas — 
ekonomikos, Kalikstas Paulauskas — 
fizikos-matematikos, Stasys Abramaus- 
kas — architektūros, Antanina Nava- 
saitienė ir Konstantinas Sasnauskas 
— technikos. A. Navasaitienė su J. 
Indriūnu paskelbė straipsnį spaudoje 
apie tekstilės medžiagų patvarumą ir 
cheminio pluošto nuovargį, šio rašinio 
vertimo paprašė Dresdeno technikos 
universitetas ir kaikurios Italijos ins
titucijos. Dėmesio yra susilaukęs K. 
Sasnausko disertacinis darbas “Avaly
nės medžiagų ispjovimo planavimo 
būdų tobulinimo tyrimas”. K. Paulaus
kas sukūrė ir moksliškai pagrindė 
ultragarso absorbavimo skysčiuose me
todus.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
meninio žodžio entuziastų sekcija, ku
riai priklauso apie 30 aktorių, suren
gė literatūros vakarą. Ištraukas iš E. 
Mieželaičio poezijos knygos “Žmogus” 
ir I. Simonaitytės romano “Pikčiurnie-

Spakenbergo gimnazijos suvažiavimas
Daug reikšmingų praeities gy

venimo įvykių yra tapę ateities 
kelrodžiais, daug praeityje pa
ruoštų kelių veda į šviesią ateitį. 
Garbingiems praeities Įvykiams 
paminėti yra ruošiamos sukaktu
vinės šventės, kuriomis yra pa
gerbiama ir išaugštinama tų įvy
kių reikšmė.

Žmogus savo gyvenime susitin
ka įvairiausių patyrimų, nugali 
daugeli kliūčių, pergyvena daug 
sunkių bandymų, o pagaliau at
siekia tikslą ir atranda laimę. 
Daug reikšmingų žmogaus gyve
nimo Įvykių pasilieka praeitimi, 
kurių vertę galima atgaivinti su
kaktuviniais minėjimais.

Kai gyvenimo audros bangos 
atbloškė daugeli mūsų Į nepasto
vų stovyklini gyvenimą, šis laiko
tarpis tapo nepamirštamu Įvykiu, 
nes čia mes ruošėme kelią toli
mesnei ateičiai. Vienu mūsų atei
ties švyturiu ir kelrodžiu tapo 
Tumo-Vaižganto gimnazija Spa- 
kenberge. čia sunkiose sąlygose 
dirbdami su giliu pasiaukojimu 
mūsų auklėtojai, mokytojai 1946 
m. išleido pirmuosius abiturien
tus. Mokytojų ir moksleivių pasi
ryžimas žengti kilnių idealų ke
liais ir nuoširdus vieni kitų su
pratimas Įgalino šios gimnazijos 
mokytojus ir mokinius tapti tar
tum vienos šeimos nariais. Deja, 
tai šeimai neūgai buvo leista iš
silaikyti nesuardytai, nes nauja 
gyvenimo banga nukreipė mūsų 
laiveli kitur. Tačiau nenuskendo 
mūsų jausmai ir prisirišimas vie
nas kitam i užmirštos praeities 
jūros dugną. Daugeli kartų mū
sų lūpos yra minėjusios ir tebe
mini vardus mokytojų, bendra
klasių ir bendramoksleivių. Nuo
latos širdyje yra gyvas troški
mas susitikti, pasimatyti, pasida
linti pergyvenimais, o labiausiai 
tai pajusti širdyje tą džiaugsmą, 
kurį suteikia vienybė ir tarpusa
vio meilė.

Jei iki šiol toks susitikimas bu
vo tik svajonė, tai dabar jau ši 
svajonė taps tikrove. Kanadoje, 
Toronto mieste gyvenantieji bu

vę Spakenbergo gimnazistai su
darė komitetą, kuris ruošia visų 
buvusių Spakenbergo gimnazijos 
mokytojų ir mokinių (su šeimo
mis) susitikimo pobūvį.

20-ties metų nuo pirmųjų abitu
rientų išleidimo proga, šiais me
tais rugsėjo 3 d. Toronte, Prisikė
limo parapijos naujoje salėje, yra 
kviečiami atsūankyti visi buvę 
Spakenbergo gimnazijos mokyto
jai ir mokiniai su šeimomis, ši 
diena sutampa taip pat su Kana
dos Lietuvių Diena. Rengėjų ko
mitetas kviečia jus visus savo at
silankymu padaryti ši suvažiavi
mą didžių pasisekimu. Sklan
džiam šio suvažiavimo Įvykdymui 
yra reikalingas jūsų visų atsilie
pimas. Todėl malonėkite kuo 
greičiausiai atsiųsti savo ir kitų 
buvusių mokytojų bei mokinių 
jums žinomus adresus, kad būtų' 
galima su visais tuojau susirišti. 
Atsiliepkite tuoj pat siųsdami sa
vo adresus Tėvui Rafaeliui (Jo
nui) šakaliui Box 10, Toronto 3, 
Ont., Canada. (Buvusios gimnazis
tės yra prašomos duoti savo prieš- 
vedybines pavardes).

Tad ruoškitės, gerbiamieji mo
kytojai ir moksleiviai, šiam buvu
sios taip malonios šeimos susiti
kimui, kuris bus didelis Įvykis vi
sų mūsų gyvenime ir kuriuo pa
gerbsime tas mokslo dienas, ku
rios, kaip tekanti mūsų gyvenimo 
saulutė, ištiesė mums savo spin
dulius ir savo šviesoje palydėjo 
mus i gyvenimą.
Atsiliepkite visi ir atvykite visi, 
nes tikrai pajusite:

Kaip malonu, džiugu, 
susitikt su draugu —

Rodos džiaugsmas 
palaidotas kėlės!

Ir čia pat — prieš akis 
dvasioj jausmas atgis, 

Kaip atgyja 
palaistytos gėlės!

Ant. Sutkaitis, 
buvęs spakenbergietis 

gimnazistas

(Tęsinys iš pr. nr.)
Pirmieji krikščionys, kaip žino

ma, ypatingą pagarbą teikė ka
pui, o ne mirimo vietai. (Pakanka 
atkreipti dėmesį i analoginį fak
tą, kad žymiai didesnė pagarba ir 
rūpestis buvo teikiami Kristaus 
kapui, negu Golgotai, kurioje pa
statytas vien tik paprastas pa
minklinis kryžius). Dideliam ar
cheologų nusivylimui kapas ras
tas tuščias, bet tai nesumažina ga
limybės, jog ten buvo šventojo 
kapas. Bazilika yra didžiulis pa
statas, po kuriuo slepiasi užmiršti 
kapai. .

šv. Petras — kankinys — buvo 
nukryžiuotas galva žemyn, palai
dotas to laiko stabmeldžių kapi
nėse, kurių pėdsakai užtikti po 
Bazilika tuo metu, kai buvo ruo
šiamas kapas popiežiui Pijui XĮ, 
mirusiam 1939 m.

Ciesorius Konstantinas po lais
vės edikto krikščionims Įsakė pa
naikinti kapines. Jis turėjo pilną 
teisę kaip vyriausias imperijos 
kunigas. Virš Pergalės ženklo, 
primenančio paskutinę šv. Petro 
poilsio vietą, jis pastatydino pen
kių navų šventyklą, vėliau su
griautą; jos vietoje atsirado da
bartinė Bazilika, apvainikuota 
Mykolo Angelo kupolu.

Atradimų pradžia
Prof. Guarducci atradimai pra

sidėjo labai kukliai; Pijus XII pa
kvietė ją tik padėti išskaityti Įra
šus. Pradėjo nuo tos vietos, ku
rioj kadaise turėjo būti Apaštalo 
palaikai. Vieną dieną smarkiau 
ėmė plakti jos širdis: štai angos 
viduj neaiškiai pasirodė graikiš
kas Įrašas: Petros eni — čia yra 
Petras. Sukrėsta atradimo svar
bos, bet išlaikydama kuo didžiau-

altorių, o kai krikščionys gavo ti- 
Į kėjimo laisvę, t. y. apie 315 m., 
popiežius Silvestras II ir cieso
rius Konstantinas pastatė, jų nuo
mone, šlovingesnį Apaštalų kuni
gaikščio paminklą, papuoštą por- 
firu ir brangiu marmuru, užden
giantį pirmykštį, šv. Petro palai
kai buvo išimti iš nišos ir apvy- 

i nioti purpuriniu audeklu, padėti

šią santūrumą, ji pasinėrė studi
jose, liečiančiose Vatikano kasi
nėjimus. Tų studijų rezultatas 
buvo daugiau "negu patenkinantis. 
Po aštuonių sunkaus darbo metų, 
1963 m. pabaigoj, kada visos vil
tys rasti šv. Petro palaikus atro
dė nuėjusios vėjais, pasirodė, 
kad žmogaus kaulai, rasti anoje, . .
patalpoje, tiek amžių slėpusioje P° ^ujuoju altorium. Vėlesniais
graikišką Įrašą, tikriausiai buvo 
mirusio žmogaus palaikai, vei
kiausiai vyro, pasižymėjusio tvir
tu kūno sudėjimu, maždaug apie 
60—70 metų amžiaus, apie 165 
cm ūgio.

Bet suminėtų duomenų dar ne
pakako, kad būtų galima M. Gu-

amžiais tas altorius dingo — bu
vo pakeistas kitais šių popiežių: 
Grigaliaus Didžiojo, Kalisto II ir 
Klemenso VIII.

Kadangi anaisiais laikais nemo
kėta atskirti žmogaus kaulų nuo 
naminių gyvulių kaulų, tai radi
mas naminių gyvulių kaulų prie

tokiu vardu Kalifornijoj pasirodė bro
šiūrėlė. Pvz. joje rašoma: “Who makes 
up the executive board of Polak so
cial club? — One president and two 
dozen sergeant-at-arms. What (is the 
thinnest book ever written? - 
history of Polak culture.” To leidinio 
autoriai — Jerome Kuligowski ir Har
vey Krulka. Lenkų spauda Amerikoj 
dėl tos knygelės pakėlė didelį triukš
mą, įžiūrėdama tuose juokeliuose savo 
tautos įžeidimą.

ČIKAGOS VIEŠOSIOS BIBLIOTE
KOS patalpose vietiniai lenkai suren
gė nuosavą meno parodą. Aprašydami 
tarp kitko pažymėjo: “Nuo 15-to am
žiaus auksakalių menas Lenkijoje įgi
jo ypatingos reikšmės ir per šimtme
čius svarbiausiais to meno ir gamybos 
centrais buvo Krokuva, Lvovas ir Vil
nius ...” Pr. AL

The

0 vaiky knygos vis nevaikiškos
kančios žiežirbos”), ir šriftu, ku-Iš visų mūsų lietuviškosios li

teratūros žanrų mažiausiai pajė
gia prie laikė dvasios prisitaiky
ti vaikų literatūra. Atrodo, visi 
sutinkame, kad esamomis sąlygo
mis negalima nušauti dviejų zui
kių — parašyti gerą knygą vai
kams ir suaugusiems. Neminint 
visos eilės literatūrinių tokio 
žanro sunkumų, tai neįmanoma 
padaryti jau vien ir dėl skirtingo 
lietuvių kalbos žodingumo, kuris 
vaikų lūpose yra gerokai kitoks, 
negu" suaugusių.

Su tomis mintimis tenka pasi
tikti naują vaikams skirtą knyge
lę — D. Cibo “žaižarą” — “pa
saką mažiems, teisybę suaugu
siems”. Tai dviejų zuikių gaudy
mas.

Suaugusiems ta knygelė gera. 
Ją pasiskaitęs suaugęs gali savais 
ir vaikams suprantamais žo
džiais atpasakoti, parodydamas 
labai vykusias tos knygos iliustra
cijas. Bet tai ir viskas. Vaikų sa
varankiškam skaitymui knygelė 
persunki ir savo turiniu, ir žody
nu (“žaižaras”, verpetais besisu-

ris permažas ir nepatrauklus.
D. Cibas, "ŽAIŽARAS”. Iliustra
vo A. Korsakaitė-Sutkuvienė, iš
leido “Lietuvių Dienų” leidykla 
1965 m., 22 didoko formato pus
lapiai. A. R.

“NEMUNO ŽIBURIŲ” Lietuvos est
radinį ansamblį “Literatūroje ir Me
ne” kritikuoja N. Akmenės vid. mo
kyklos mokytojai — L. Tupikienė, I. 
Rudienė, S. Niuniavaitė, A. Rudys ir 
R. Smiltniekienė: “Itališkai ir jugosla
viškai, angliškai ir ispaniškai dainuoja 
šio kolektyvo artistai. Ir ne veltui ma
žametė klausytoja, išgirdusi juos lie
tuviškai dainuojant, entuziastingai su
šuko: “Jie net lietuviškai moka!” Liūd
niausia, kad lietuvių kalboj jaučiamas 
kažkoks svetimas akcentas, jau nekal
bant apie užsienio kalbose pastebimus 
netobulumus. Nepatinka mokytojams 
ir įkyriai kartojami “twist'o” elemen
tai beveik kiekvieno dainininko dai
nose. o ansamblio paruoštų šokių, gir
di, nesiryžtų į savo programas įtrauk
ti nevienas kabaretas — tiek juose 
esą neskoningumo ir net vulgarumo.

r____ ,______ _ o_______ žmogaus griaučių pasidarė kardi-
arducci darbo išdavas paskelbti: naliniu j‘os hipotezės punktu. Se- 
patenkinančiomis. Reikėjo dar' novės laikais šalia nedidelių anų 
kartą padaryti precizinius bandy- laikų kapinių buvo turbūt ganyk- Į 
mus su kitais daiktais, rastais los ir daržai, kurių plote ilgai-' 
prie žmogaus griaučių—pirmiau- niui išsiplėtė kapinės. Todėl gy
sla ištirti žemės grumstelius, au- vulių kaulai suteikė duomenų, 

' ’ ’ padėjusių nustatyti mirties laiką 
to žmogaus, kurio palaikai buvo, -; 
atrasti. Visa tai rodė i tai, kad! 
šv. Petro mirtis Įvyko tame laiko
tarpyje. Tą M. Guarducci tvirtini
mą parėmė florentiečiai moksli
ninkai, kurie 1946 m. -viename 
sarkofagų su Jono d’Averardo de 
Medici ir jo žmonos Picardos pa
laikais rado ne tik titnago gaba
liukų, bet net ir jaučio kaulų. Pa

Atsiųsta paminėti
V. Daugirdaitė Sruogienė, Lietu

vos Istorija, 6-toji pataisyta, perre
daguota ir papildyta laida. Tai vie
nintelis šiuo metu Lietuvos istorijos 
vadovėlis lituanistikos mokykloms ir 
namams, o taip pat rimta ir įdomi 
knyga visiems, besidomintiems mū
sų krašto praeitimi. Knyga stambi, 
virš 400 psl., gausiai aprūpinta že
mėlapiais, daugybe naujų iliustraci- 
cijų ir dokumentine medžiaga: iš
traukomis iš senų kronikų, istorinių 
dokumentų, istorinės reikšmės užra
šu, atsiminimų, atskleidžiančiomis 
mūsų krašto praeitį iš pidmųjų šalti
nių. Knyga gražiai išleista, atspausta 
gerame ofsetiniame popieriuje, įriš
ta į kietus apdarus. Kaina — $6.00. 
Išleido Terra, 3237 West 63rd St., 
Chicago, Ill., spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Gaunama leidykloje ir 
pas visus mūsų knygų platintojus.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos Metraštis, I. Redaguoja A. Liui- 
ma, S.J. Liet. Kat. Mokslo Akad-jos 
leidinys, nr. 9. Piazza della Pilotta 
4, Roma. 373 psl.

Skautų Aidas 1966 m. nr. 1. Oficia
lus Liet. Skautų S-gos organas. Lei
džia LSS Tarybos Pirmija. Vyr. red. 
A. Saulaitis. Adr. — Skautų Aidas, 
P.O. Box 222, Thompson, Conn. 06277, 
USA. Pren. $3.

Ateitis, 1965 nr. 9 ir 10. Lietuvių 
Katalikiškojo Jaunimo žurnalas, Moks
leivių At-kų Sąjungos leidinys. Vyr. 
red. Sk. Radvila. Adr. — “Ateitis” 
5725 So. Artesian Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Pren. $5. metams.

Aidai 1965 nr. 10. Mėnesinis kul
tūros žurnalas. Red. J. Girnius. Lei
džia — Tėvai Pranciškonai. Adr. — 
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221, USA. Pren. $7.; atskiras nume
ris 70 et

Eglutė 1966 nr 1. Vienintelis lietu
viškas vaikų laikraštėlis visame pasau
lyje. Leidžia Liet Kultūros Institu
tas. Red. ir administruoja Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seserys. Pren. 
$4; atskiras nr. 40 et. Adresas — Im- 
maculata Conception Convent R. F.

dėklų gabaliukus, o taip pat žvė-1 
riukų kaulus. Konstatuota, kad 
audeklas buvo tamsiai raudonos 
spalvos, galbūt purpuro, papuoš
to aukso siūlais. Petrografinė 
analizė parodė, kad ant kaulų už
silikusi žymė buvo tokia pat, kaip 
kituose kapuose, esančiuose nuo
šaliau. Iš to buvo padaryta išva
da, kad to žmogaus kūnas, kurio 
palaikai buvo rasti, prieš užmūri- 
jimą sienoje, paženklintoje raide 
G, gulėjo kurį laiką žemėje.

Ar tikri kaulai?
Dabar iš eilės kilo klausimas, 

ar tie kaulai yra tikrai tie, kurie 
buvo pašalinti iš šv. Petro kapo, 
kurį archeologai rado tuščią? Rei
kėjo tą klausimą ištirti tuojau, 
bet svarbesnį klausimą sudarė gy
vulių griaučiai, kurie nežinia iš 
kur ten atsirado. Tuomet prasidė
jo svarbiausioji profesorės Guar
ducci darbo fazė. Yra žinoma, 
kad šv. Petras, kaip ir pirmojo 
amžiaus krikščionys, priklausė la
bai varganai klasei. Jie buvo lai
dojami tiesiog žemėje, Įvyniojus 
kūną i drobulę.. Netenka abejoti, 
kad šv. Petro kapas negalėjo išsi
skirti iš kitų tikinčiųjų kapų. Tik 
apie 150 m. krikščionys pastatė 
kažką panašų i kuklų paminklą -

“LIETUVIŲ KALBOS PRATIMŲ” 
SERIJA, skiriama mokyklai ir na
mams, jau pradėjo eiti. “Pratimus” 
leidžia Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas Čikagoje. Tos serijos “Pratimų” 
I sąsiuvinis jau išspausdintas ir siun
tinėjamas jį užsisakiusiems. Jame pra
timų forma dėstomi lietuvių kalbos fo
netikos elementariniai dalykai: garsai 

i ir jų susidarymas, garsų tarimas ir jų 
, žodžių kirčiavimas. Praty- 

biniai darbai atliekami tame pačiame 
sąsiuvinyje. “Pratimus” paruošė liet, 
kalbos lektorius Domas Velička. Są
siuvinio apimtis ---- 60 psl. Kaina S
2.00 (su pasiuntimu paprastu paštu). 
Baigiamas paruošti ir šio sąsiuvinio 
garsinis priedas — magnetofoninė 
juosta, kurios įkalbėjimą prižiūri liet, 
kalbos lektorius prof. dr. P. Jonikas.sirode, tie žmones buvo praboj j p kad magnetofoninės juostos 

palaidoti zemeje ir tik po kiek i nuoraš0 pagaminimasyra žymiai bran. 
aiko vėliau buvo pernešti į sar-, už tokio turinio plokštelės pa. 

kofagą, kuris šiandien yra Ęlo- gaminima, bus gaminama ir fonetinė 
rencųoj Šv^ Lauryno bažnyčioje. Į plokštelė; Jos kaina _ per $3, o juos-

11/1 I ’ll ry 1 O O 1 T 1 IT XM. Guarducci, žinoma, sutiko 
daug priešu, kurie nesutiko su 
jos teorija. Bet dėl to ji nenusi
minė, parašė knygą ir jos rank
rašti Įteikė popiežiui Pauliui VI 
š. m. vasario mėn. Knyga jau at
spausdinta, nors autorė žino, kad 
kils polemika, atsiras gal kiti jos 
teorijos priešai.

Galimas dalykas, kad žymiosios 
Romos mokslininkės Guarducci 
tyrinėjimai, kuriems ji pašventė 
13 metų ir rado naujų duomenų, 
atneš naujos šviesos šv. Petro pa
laikų problemoje. Pagal jos Įrodi
nėjimus. rastos Bazilikos pože
miuose relikvijos yra žemiški šv. 
Petro palaikai.

tos nuorašas ir mėgėjišku būdu darant 
— mažiausiai S6. Šių kalbos mokymo 
priemonių reikalu kreiptis: P. L. Ins
titutas, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago Ill. 60636, USA Vk.

LITUANISTIKOS IR SLAVISTI
KOS BIBLIOGRAFINĮ KATALOGĄ 
išleido G. K. Hall and Co. (70 Lincoln 
St., Boston, Mass. 02111). Rinkinį su
daro 26 tomai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VALIUI DRAZDAUSKUI, žinomam 

grožinės literatūros vertėjui, sukako 
60 m. amžiaus. Jis yra išvertęs ir sure
dagavęs eilę pasaulinės literatūros kū
rinių, recenzavęs nemaža lietuvių ra
šytojų knygų.

nė” skaitė A. Leimontaitė, J. Marcin
kevičiaus poemos “Kraujas ir pelenai” 
fragmentą pateikė S. Nosevičiūtė. Ži
nomoji dailiojo žodžio propaguotoja M. 
Mironaitė ir L. Noreika atliko V. My
kolaičio - Putino “Žilviną ir eglę”. 
Programos metu skambėjo J. Avy
žiaus, A. Baltakio, J. Baltušio, J. De
gutytės, A. Maldonio, M. Martinaičio, 
V. Mozūriūno, G. Ošerovičiaus ir D. 
Umevičiūtės kūriniai. Meninio žodžio 
entuziastų sekcija sekančiu literatūros

i vakaru žada atžymėti Balio Sruogos 70- 
tąsias gimimo metines.

DAILĖS MOKYKLŲ absolventų dip
lominių darbų parodoje Maskvoje iš
statyti šeši lietuvių darbai: V. Balsio 
drobė “Pradėkime statybą”, V. Mazu- 
ro dekoracijų eskizai lėlių teatrui, A. 
Bilevičiaus paminklo žuvusiems so
vietiniams aktyvistams Plungėje nuo- 

j trauka, du N. Kryževičiūtės plakatai ir 
V. Vildžiūnaitės dekoratyvinės skulp
tūros nuotrauka. Visi jie yra baigę 
valstybinį Vilniaus dailės institutą.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
naująją poemą “Siena” aptarė “Per
galės” žurnalo sukviesti poetai ir lite
ratūros kritikai: A. Baltakis, J. Lanku
tis, V. Kubilius, V. Bložė, D. Judelevi- 
čius, R. Pakalniškis, S. Geda, A. Ra- 
bačiauskaitė ir kt “Liter, ir Mene” 
apie šią poemą rašoma: “Kalbėjusiųjų 
nuomone, palaikytinos Just. Marcinke
vičiaus pastangos plėsti mūsų literatū
ros problematikos horizontus, kelti šių 
dienų žmoniją jaudinančias žmogaus 
buities, jo gyvenimo esmės problemas, 
drąsiai gilintis i epochos lūžių ir su
krėtimų savotiškai deformuotą to žmo
gaus sąmonę, šių dienų pasaulyje, pa
galiau ilgaamžėje žmonijos istorijoje 
poetas bando užčiuopti dėsningumus, 
raidos stimulus — žmogaus norą pa
žinti jo kovą su aplinka ir tuo pačiu su 
savimi, su tuo, kas nepažinta ir todėl 
baugina...” Iš kitų poemų “Siena” 
išsiskiria neįprastumu, drąsiai laužo
mais žanriniais poemos principais, nau
joviška struktūra.

NINA KARNAVIČIENĖ, ilgametė 
Vilniaus ir Kauno konservatorijų dai
navimo mokytoja, atšventė 80 m. am
žiaus sukaktį. Jos išugdytų dainininkų 
ir dainavimo pedagogų gretose yra 
Aid. Ragauskaitė, G. Gontytė, S. Kor
nilovas, N. Lifšicaitė, R. Tumalevičiū- 
tė, Z. Tervydis, A. Karosas ir kt. Ne
paisydama sunkios metų naštos, ji pa
dėjo paruošti Vilniaus Mokytojų Na
mų solistus, kai buvo statoma jos vy
ro kompoz. J. Karnavičiaus opera 
“Gražina”. V. Kst

D. 2, Putnam, Conn. 06260, USA. “TŽ” spaudos baliaus laimingieji: viršuje dail. H. Žmuidzinienė Įtei- 
Dumai klb krašto valdybos jauni- Ida dail. A. Tamošaičio paveikslą ištraukusiam laimingą numerį A. 

mo sekcijos biuletenis nr. 1. Red. V. Kaliukevičiui, apačioje — savo paveikslą jį laimėjusiam Br. Rūkš* 
Tamulaitytė ir D. Skrinskaitė. toliui. Dail. A. Tamošaitienės paveikslas neatsiimtas; laim. nr. 6428

Žiema praeina - vasara ateina!
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminaičius Lietu

voje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos kombinuojant 
kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, kuriuose yra 
visa tai, kas vertinga, reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės juosta (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. nailoninės 

kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. eilutei — 3% jardo; itališ
kas, nepermatomas, gražių raštų nailonas suknelei — 4 jardai; vyr. arba 
mot. batukai; itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot 
lietsargis; perlų karoliai arba šilk, kaklaraštis; vyr. arba mot. baltinių po
ra; vasarinė bliuze arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
Kastytis (II)
Viln. angliškai vyr. eilutei medžiaga Boston arba herringbone 3% j.; 

vyr. naloniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusbačiai; vyr. ital. nailoni
nis lietpaltis; vyr. prie eilutės pritaikintas kaklaraištis; vyr. nesusidėvin- 
čios kojinės; 6 gražios nosinės; Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jūratė (III)
Mot. eilutei arba vasariniam apsiaustui 3 j. vilnonės angį, medž.; ita

liško, nepermatomo, puikaus nailono šaknelei — 4 j.; vilnonis nertinu- 
kas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono kelnaitės 
ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros nailono kojinių; itališkas mot. 
nailoninis lietpaltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 130 dol., nes su- 

sitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš Londono tik už 12 dol., plius faktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntnius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruo
tos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Hl., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canada.
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~ o TORONTO
Mann & Mattel Lietuvių studentų žinios

REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

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

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

B. SAKALAS
Darbo tėlef. 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.

E&SI’ORIAS
Kanados lietuvių sporto apygardos 

krepšinio pirmenybės — vasario 12-13 
d.d. Toronte, Prisikėlimo salėje.

AUŠROS ŽINIOS
Ontario moterų krepšinio pirmeny

bės prasidės vasario 8 d. Dalyvaus 
Londono*, Hamiltono ir Toronto (Auš
ra) rinktinės. Aušros rinktinė atsto
vauja Ontario Church lygai ir Toron
to miestui. Rungtynių lentelė: vasario 
8 d., 8.30 v.v., Hamiltone, Dalewood 
gimnazijoj; vasario 19 d., 8.30 v.v., 
Londone, Western un-to Althous Col
lege; vasario 22 cL, 8.30 v.v., Toronte, 
Prisikėlimo salėje su Hamiltonu; vasa
rio 28 cL, 8.30 v.v., Toronte, Prisikėli
mo salėje su Londonu. Provincijų nu
galėtojos koyo 7-8-9 d.d. susitiks Vic
toria, B.C., dėl Kanados čempijonato. 
šios kelionės pusę išlaidų apmokės 
Kanados vyriausybė.

Ontario Church moterų krepšinio 
pirmenybės prasidės vasario 26 d. Da- 

' lyvaus 2 Aušros komandos 15-16 m. ir 
^13-14 m. grupės. k

Plati klubo veikla yra surišta su di
delėmis išlaidomis. Visuomenė malo
niai prašoma prisidėti prie Aušros 
klubo loterijos bilietų platinimo bei 
atsilankyti i vasario 12 d. rengiamus 
“žiemos šokius”, kurių metu bus trau
kiamas laimingas bilietas — kelionė 
dviem Į Nasau ir Miami Beach, Flo
rida, bei $100 kelionpinigių.

šios savaitės rungtynės. Antradienį, 
8.30 v.v., Deer Park mokykloje mer
gaičių Sr. — su Yonge Acts; trečiad., 
6 v.v., Prisikėlimo salėje berniukų B 
— Vyčio B; po jų bamiukų MB — su 
U.S.H.; penktadienį, 7 v. v., King Ed
ward mokykloje mergaičių MM ko
manda — su St. Leos; šeštad., 1 y. p. 
p., Oakwood Collegiate mergaičių M 
M komanda — su St. Vincents; sekma
dienį, tuoj po pamaldų, berniukų Jr.

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-L30 ir 4.30-7
Antr.lO-UO
Treč. uždarytas
Ketv. 10 - U0 ir 4.30 • 7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sešt.9-12
Sekm. 9 JO -1

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

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

1965 m. gruodžio 31 d. KAPITALAS — $1,774,677.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
EGLINTON — KEELE, $10.000 įmokėti, atskiras, 7 metų senumo, 6 butų 
pastatas, prašo $59.000.
BATHURST — LAWRENCE, $15.000 įmokėti, gražus mūrinis, atskiras 
8 butų pastatas, prašoma $78.000. Prie gero susisiekimo, geras nuoma
vimui.
CONCORD — COLLEGE, $6.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių dupleksas, 
gražus didelis kiemas, prašo $23.900.
INDIAN ROAD — HIGH PARK BLVD., $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
12 kambarių, 3 virtuvės, garažas, privatus įvažiavimas, prašo $26.000.
COLLEGE — GLADSTONE, $4.000 įmokėti, mūro, 3 augštų, 8 kambarių, 
3 virtuvės, prašo $17.000. _ .
BLOOR — JANE, $12.000 įmokėti, muro, atskiras, 7 kambnai per du 
aūgštus, 2 virtuvės, garažas, šoninis 7% p. įvažiavimas, prašo $24.500.
OAKWOOD — ST. CLAIR, gražus mūro, atskiras, 19 did. kambariai. 4 vir
tuvės, garažas, privatus įvažiavimas, metinės pajamos $7.500. Skubus par
davimas, graži vieta.

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

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

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

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

— B-C pusbaigmių rungtynės.
Praėjusios savaitės rungtynių rezul

tatai. B-C lygoje, neatvykus Tridents 
komandai, mūsų vyrai gavo laimėjimą 
be rungtynių; Church lygoje berniukų 
M. komanda nugalėjo Vytį 52:51; ber
niukų B komanda nugalėjo Wood
green 50:7 ir berniukų MB nugalėjo 
U.S.H. 32:9. C.Y.O. lygoje mergaičių 
J komanda nugalėjo St. Leos 29:15; 
mergaičių M nugalėjo St. Vincent 
20:12 ir St. Anselms 19:11; mergaičių 
MM komanda, teatvykus tik 4 žaidė
jom, laimėjimą atidavė be rungtynių. 
T.L.B. lygoje mergaičių Sr. komanda 
pralaimėjo Cicconėms 52:55.

NAUJOS TAISYKLĖS
Sausio 22-23 d. suvažiavimas Detroi

te priėmė naujas taisykles:
1. šALFASS-gos nariais gali būti:
a. lietuviškos kilmės asmenys, ku

rių lietuviškumo laipsnis yra nema
žiau kaip 50%;

b. visi kiti asmenys gali būti priim
ti į šALFASS-gą tik centro valdybai 
pristačius visuotiniam suvažiavimui, 
kuris turi padaryti nutarimą;

c. visi esantieji Sąjungos nariai, re
gistruoti iki 1964 m. ŠALFASS-gos 
sąrašuose, yra paliekami pilnateisiais 
ŠALFASS-gos nariais.

2. Asmuo, įstodamas į ŠALFASS-gą 
ir pasirašydamas įstojimo lapą (For
ma N-2), pareiškia savo kvalifikacijų 
tinkamumą. Įstojimo lapas turi būti 
užpildytas pilnai ir kvalifikacijos pa
aiškinimas turi būti išsamus ir būti
nai parašytas pačio įstojančio ranka.

Pastaba: bepakankamai išsamiai už
pildytas įstojimo lapas privalo būti 
pakartotinai užpildytas ir iki tas ne
atliekama, asmuo suspenduojamas.

3. Klubo pareigūnų pareiga patik
rinti, ar asmuo atitinka ŠALFASS-gos 
nario kvalifikacijas. Klubo vadovybė

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.

Lietuvių studentų balius jau čia pat 
— šį šeštadienį, vasario 5 d., Prince 
George viešbutyje. Į jį rengiasi visi 
studentai ir studentės, o nuo jų neat
silieka ir vyresnieji. Bilietai jau pla
tinami. Kas dar neįsigijo, tesikreipia 
pas stud. Dvilaitytę tel. 531-1906. Da- 
lyvaukite visi — bus malonu ir sma- 
gu. Skaitykite skelbimą “TŽ” 8 psl.

Ar nori karštai padiskutuoti su 
vengrais? Ar nori žinoti kodėl egzis
tuoji? Ateik šį ketvirtadienį, vasario

Lietuvių skautų veikla
Lietuvos nepriklausomybės paskel

bimo sukaktį Rambyno ir Šatrijos tun
tai mini vasario 6 <1, šį, sekmadienį, 
4.30 v. p.p., Prisikėlimo salėje. Skau
tai tvarkingai uniformuoti renkasi į 
salę 4 vai. Maloniai kviečiami skauti
ninkai ir skautų tėveliai šioje iškilmė
je dalyvauti.

Skautų Tėvų Rėmėjų Komitetas pa
siskirstė pareigomis: K. Rusinas — 
pirm., A. Vasiliauskas — vicepirm., 
L. Imbrasienė — ižd., E. Simonavičie- 
nė — sekr.; nariai: J. Augustinayičie- 
nė, G. Baltaduonienė, J. Dambaras, A. 
Dubickienė, V. Jonaitis, p. Maziliaus- 
kienė, V. Stukienė, K. šapockinas, G. 
Tarvydienė. Naujasis komitetas nuošir
džiai kviečia visus atsilankyti vasario 
5 d. į ruošiamą sol. Pr. Bičkienės kon

Tautos' Fondo Toronto Skyriaus
1965 m. piniginės apyvartos apyskaita.
Pajamos:
1. Likutis iš 1964 m. $224.90

1965 m. Vasario 16 proga 
surinkta:

2. Minėjime Central
Technical School 1.079.88

3. Prie Prisikėlimo bažnyčios 210.25
4. Prie Šv. Jono Kr. bažnyčios 75.80
5. Prie Evangelikų bažnyčio 40.05
6. Gauta aukų 10.42
7. Nuošimčiai “Paramoje” 56.43

Iš viso $1.697.73
Išlaidos:-
1. Tautos F. Ats. Kanadoje $1.400.00
2. Toronto apyl. valdybai 200.00
3. Spausdinimas ir bank. išld. 4.77

Iš viso $1.604.77
Likutis (1965 m. gruodžio 1 d.) 

$92.96 laikomas Toronto “Paramos” 
bankelio sąskaitoje nr. 163 ir Prisi
kėlimo parapijos bankelio sąskaitoje 
nr. 1255.

E. Vitartas,
T. F. skyr. iždininkas

PADĖKA
Už mums suruoštą staigmeną 

įkurtuves ir už gražias bei bran
gias dovanas nuoširdžiai dėkojame: 
Kun. klebonui P. Ažubaliui, S. V. 
Aušrotams, L. V. Nekrošiams, P. B. 
Simkevičiafns, D. K. Bubeliams, B. 
M. Abromaičiams ir jų mamytei, P. 
česėkams. M. M. šelmiams, St. Savi
čiui, V. Giedrikui, V. Gaveliui, J. 
Maniuškai. Xciū visiems!

Genė ir Ad. Sagevičiai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man sureng

tą jaukų priešvestuvinį pobūvį ir do
vanas mieloms bičiulėms: p.p. S. Si- 
monaitienei, M. Borstienei, J. Bacevi
čienei, E. Abramavičienei, O. Marcin
kevičienei, O. Ažubalienei, B. Praka- 
pienei, V. Balaišienei, M. Daukšienei, 
O. Kiršinienei, G. Baliūnienei, E. Ki- 
šonienei, M. Kniukštienei, O. Dirman- 
tienei, M. Genčienei, G. Vaitkienei, 
I. Staškevičiūtei, K. Blockienei, O. 
Viemer, E. Jankus, J. Liutkienei.

Nuoširdžiai dėkinga —
Ona Jonušonytė

yra atsakinga už netinkamo nario re
gistravimą.

4. Sporto apygarda ir centro valdy
ba gali tikrinti įtartinų narių kvalifi
kacijas.

5. Dėl narių kvalifikacijos netinka
mumo skundus gali pareikšti sporto 
klubai, administraciniai organai ir 
pavieniai ŠALFASS-gos nariai, jei tu
ri davinių įrodyti. Skundai duodami 
atitinkamai sporto apygardai arba 
centro valdybai.

6. Sporto apygarda ar centro valdy
ba, gavus tokį skundą, vienos savaitės 
laikotarpyje painformuoja skundžiamo 
asmens klubą apie skundo gavimą.

7. Jei skundas pasirodo pagrįstas ir 
skundžiamasis asmuo iš ŠALFASS-gos 
narių išbraukiamas, tuomet visos pa
sekmės bei rungtynės, kuriose skun
džiamasis asmuo dalyvavo po jo iš- 
išbraukimo anuliuojamos.

Pastaba: varžybos, įvykdytos prieš 
skundžiamojo klubo painformavimą 
apie skundo gavimą, kiekvienu atveju 
užskaitomos. Centro valdyba

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

3 d., 7.30 v.v., į Hart House South Sit
ting Room (universitete) ir galėsi 
susipažinti su vengrais. Tema to sim
poziumo: “Kaip aš, kaip individas, gy
venantis Kanadoje, studijuojąs uni
versitete įr gimimu priklausąs tauti
nei grupei, galiu rasti kelią ir būdą 
prasmingai integruoti visus šiuos as
pektus?” Kitaip sakant — kas aš esu? 
Jeigu ateisi,' daugiau sužinosi apie sa
ve. Toronto studentų

ateitininkų valdyba

certą Prisikėlimo par. salėje. z
Jūrų skaučių draugovė šiemet ypa

tingai veikli. Po nenesiai pastatyto la
bai gražaus kalėdinio pasirodymo tuoj 
kibo ruoštis kitam — bendram abiejų 
tuntų pasirodymui, kuris įvyks per 
skautorajną. Net 12 mergaičių uoliai 
mokosi Il-ro patyrimo laipsnio, visos 
šoka su berniukais jūrų skautais tau
tinius šokius, su kuriais pasirodys per 
Vasario 16. O čia pat ir Kaziuko 
mugė! Kiek čia darbo, planavimo, or
ganizavimo! Visai šiai veiklai vadovau
ja energinga vadovė Aldona Biškienė.

Rūtos ir Tulpės draugovių sueiga — 
vasario 5 d.

Į Šatrijos Tunto eiles įsijungė dirbti 
V. Stukienė tuntininkės pavaduotojos 
pareigose.

AtA
PETRONĖLEI ZABLECKIENEI mirus Lietuvoje, 

jos dukrą SOFIJĄ BUDREVIČIENĘ skausmo valandoje ' 
nuoširdžiai užjaučiame —

nuoširdžiai užjaučiu —

Pranas čečys

At A

PETRUI POČESIŪNUI mirus, 

jo žmoną, dukrą ir artimuosius 
jų liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučia —

M. S. Kojeliai

Nuoširdžiai užjaučiame DALIĄ ir MANFREDĄ MUELLERIUS, 
mirus jų sūneliui MYKOLIUKUI;

taip pat gili užuojauta močiutei Z. DAUGVAIN1ENEI
ir kitiems artimiesiems —

U. K. činčiai f
Mikas Kruszas
Vincas Kowalewski

E. Undraitienė 
A. Firavičius 
VI. Germanavičius

Mielą SOFIJĄ BUDREVIČIENĘ 

mirus jos brangiai Mamytei Lietuvoje,

AL GARBENS
REALESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.
DUNDAS — BROCK
$13.900 pilna kaina; 6 kambariai, pusiau atskiras mūrinis namas, be ga

ražo; įmokėti $1.500.
ST. CLARENS — BLOOR
i$20.900 pilna kaina; 10 kambarių mūrinis namas, 4 kambariai ir prausyk

la pirmame augšte; išviso — 3 prausyklos, didelis sklypas, vieta gara
žui (Lane); įmokėti apie $8.000.

MLMICO — KRAUTUVĖ
$25.400 prašoma kaina; mėsinė - krautuvė su visais įrengimais, 3-jų mie

gamųjų butas, virš krautuvės; įmokėti apie $9.000; vienas mortgičius 
balansui

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

rmsIZ... KELIONIŲ BIURAS
Ff k A v it I YT 1 9 v $ > t

kelionėms po visa pasaulį.
O. K. JOHNSON & CO. LIMITED

697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

OILS LTD.

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

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

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

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

Ateitininku žinios op
šv. Jono Kr. par. vyr. moksleivių 

susirinkime sausio 30 d. rimties valan- 
dėlei Sv. Rašto ištrauką skaitė Aldona 
Aušrotaitė. Puikų referatą paruošė 
Eugenijus Rovas. Nutarta šį sekma
dienį, vasario 6 d., 4 v. p.p. surengti 
salėje uždarą pasilinksminimą. Tad vi- 
si kuopos nariai nepamirškite ateiti, 
o taipgi galite atsinešti savo sugalvo
tus klausimus: klausimų dėžutė veiks 
ir pasilinksminimo metu!

Ateitininkių mergaičių susirinkimai 
šį sekmad., vasario 6 d.: Gintarių bū
relio — 1.30 v. p.p.; Vaidilučių būre
lio 3.30 v. p.p. (atsinešti savo darbe
lius); jaunučių — 3.30 v. p.p. Visi su
sirinkimai L. V. Namuose.

Ateinantį sekmadienį, vasario 6, 
įvyksta šie susirinkimai:

jaunučių berniukų — 2.30 vai. Prisi
kėlimo par. muzikos studijoje;

jaunesniųjų berniukų — 2.30 vai. L. 
V. Namuose;

vyr. moksleivių bendras susirinki
mas 6 vai. L. V. Namuose.

Visų narių pareiga susirinkimus lan
kyti. Tėvai privalėtų sekti ateitininkų 
žinias ir vaikams apie vykstančius su
sirinkimus priminti.

Studentai ateitininkai šiais metais 
yra įsijungę į jaunimo veiklą ir visi 
padeda globoti ir dirbti su įvairiais 
moksleivių būreliais.

Tauf šokių grupės “Gintaro” 
buvęs vadovas V. Tarūta nuo N. 
Metų yra iš tų pareigų pasitrau
kęs. Turimomis žiniomis, šias pa
reigas perėmė J. Karasiejus.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS '

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 įvažiaviiiu, keletos 
metų senumo, arti Bloor.

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

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

\
PASITEESAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8150 Namų telefonas- BE. 3-5996

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

ST. CLAIR - BATHURST $23.900, 
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, garažas.

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

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.mortgičius. prašo $12,500. bus tik vienas mortgičius.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, boteBų, motelių |nd- . 
riose vietose ir (vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-916$
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą. Šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5Vt% 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 buiai išnuomoti.

$98.500 pajamų į metus. $700 
[ tūkst. pilna kaina, ypatingai
> gera proga — naujas pasta

tas viduryje miesto.

aiMj
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APDRA ŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSIT 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • G' 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI 
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

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

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

SKAITYTOJAI PASISAKO
KONGRESAI IR IŠGĖRIMAI

Nepaslaptis, * kad lietuviai, besi
džiaugdami posakiu “Alus gerti svei
ka”, mėgsta išgerti ir alų ir vyną ir 
degtinę. Kanadoj ir JAV šis paprotys 
dar labiau išpopuliarėjo — geria dau
giau kaip Lietuvoje prieš karą ir seni, 
ir jauni, ir vyrukai, ir mergaitės. Mat

u i a?, i;

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreOIT

Vd A ?*ėKI AC kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAvtINAj iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

visi turi iš ko nusipirkti.
1966 metai skelbiami pasaulio lietu

vių jaunimo metais. Tad šalia visų ki
tų gerų pasižadėjimų ir šukių, primin
kite ir šį. “Lietuvis jaunuolis nevarto
ja alkoholio iki 25 metų amžiaus ir ne
rūko”. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rengėjai turėtų šiam reika
lui net prelegentą numatyti.

Gražu, kai daug lietuvių suvažiuoja 
vienon vieton, pasimato, pasidžiaugia, 
pasilinksmina, susipažįsta. Jaunimas 
iš tokių pažinčių ir šeimas sukuria.

Tačiau blogai, kad per tokius suva
žiavimus labai daug geriama alkoho
lio. Ir Čikagoje daugelis su užpilto-

mis akimis nematys to kongreso. Tai 
tiesa, nebijokime pasakyti viešai. 
Dauguma jaunimo, kuris apsistos vieš
bučiuose, per naktis tuštins “mikes”, 
per dienas miegos ir nebeturės pro
gos pamatyti kongreso kultūrinių pro
gramos dalių. Taip atsitinka su jauni
mo suvažiavimais — nepaslaptis! To
kių suvažiavimų rengėjai neturėtų už
sakyti bendrų viešbučių nakvynėms, 
bet išskirstyti jaunimą, ypač mergai
tes, po privatinius butus. Dabar visi 
lietuviai Čikagoje gerai gyvena ir gali 
priimti nakvynėn po 2—3 jaunuolius. 
Tai būtų geras susipažinimo būdas. 
Perdidelis telkimasis viešbučiuose nė
ra geras dalykas. J. Vaidlonis.

EXPO ’67 Montreal!© pasauli
nė paroda 1967 m. numato turė
ti $61,5 mil. deficito. Visdėlto 
tikimasi, kad paroda turės di
delį pasisekimą. Parodos įren
gimas kainuos $282 milijonai.

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

BE MUITO ^DOVANOS:

TORONTOMIESTO

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
mūsų naujų maisto 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.i.

1966 m. nejudamo turto okesčiai
Pagal savivaldybių įstatymo" potvarkius ir Atitinkamą nutarimą 

 

nr. 22732, priimtą miesto tarybos 1966 m. sausio 19 d., pirmieji 
trys mokėjimai 1966Tn. nejųdomo turto mokesčių mokami:

Wards
• 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 ze 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

1,2,3,4, ir 5,

6,7,8 ir 9

■ Pirmas mokėjimas Antras mokėjimas Trečias mokėjimas 

balandžio 6vasario 23

vasario 16 balandžio 6
gegužės 25

gegužės 25

Čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1966 m. mokesčių sąskaitą, maž
daug pusę sumos praėjusių metų mokesčių. Mokesčių likutis — ba
lansas bus praneštas apie š. m. vidurį ir bus mokamas taip pat per 
tris kartus. Šiuo būdu mokesčius galima mokėti 6 sykius vietoj 3, 
anksčiau praktikuotų, ir mokėjimo laikas yra kur kas ilgesnis.

. _ W.M. CAMPBELL,
City Treasureri

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

CIIKASALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinag.

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

£NTRE

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

namus

>L;?
ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK 
AVĖ.

JUNCTION RO.

Sav. B. Saulėnas

I 
i

Ryšiai su okupuota—
(Atkelta iš 1 psl.) 

bei gaidų leidyklų, nei meno ins
titucijų, parodų ir teatrų, nei 
mokslo ir mokymo įstaigų, nei 
kultūrinių organizacijų. Okupuo
toje Lietuvoje yra tik vadinamos 
‘'LTSR” Įstaigos bei organizaci
jos. O laisvųjų lietuvių bendravi
mas su vadinamos “LTSR” par
eigūnais, įstaigomis ar organiza
cijomis būtų tolygus Lietuvos res
publikos tęstinumo ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą nepri
pažinimo atsisakymui.

Tautinė drausmė reikalauja, 
kad tol, kol Sovietų Rusija laikys 
Lietuvą okupuotą ir paverstą So
vietų Sąjungos dalimi, laisvieji 
lietuviai santykiuose su okupuo
tos Lietuvos gyventojais ribotųsi 
bendravimu tik privačioj asmeni
nėj plotmėj.

2. Šiais metais rengiamųjų Va
sario 16 dienos minėjimų proga 
stengiamasi stiprinti lietuvių tau
tos kovos ryžtas prieš sovietinę 
Lietuvos okupaciją, sutelkiant tai 
kovai galimai daugiau piniginių 
išteklių, o minėjimų rezoliucijo
se; be kitų dalykų, prašoma J. A. 
V. vyriausybė neratifikuoti jos su 
Sovietų Sąjunga pasirašytosios 
konsularinės sutarties.

3. Pritariama Jaunimo Metų 
orogramai ir raginama lietuvių 
visuomenė visomis priemonėmis 
ją remti ir joje dalyvauti.

4. Vertinama kiekviena laisvės 
kovos iniciatyva, tačiau siekiama, 
kad ii būtu suderinta su Lietu
vos laisvinimo veiksnių politika 
ir taktika.

5. Ryšium su 1968 m. Įvykstan
čia Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukaktim, 
skatinamos visų laisvųjų lietuvių 
organizacijos tinkamai pasiruošti 
šio reikšmingo lietuvių tautos po
litinio Įvykio tinkamam paminėji
mui.

6. Pageidaujama laisvųiu lietu
viu vadovaujančiųjų institucijų 
glaudesnio bendradarbiavimo at
eityje. (ELTA)

Paįieškojimai
Stulginskas, Alfonsas, Vaclovas, Vy

tautas. ir Vanda, Augustos vaikai.
Svečiulienė - Banionytė, Magdalena, 

ir Banionis, Vincas, iš Tursučių km., 
Šunskų par., Marijampolės apskr.

šilingas, Jurgis, iš Nendrinių km., 
Sasnavos vai.. Marijampolės apskr.

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

Jis

Ūkininkas nuėjo į turgų nusi
pirkti arklio. J
ną, pardavėjas

lometrų be sustojimo.
Ūkininkas įtartinai pažiūrėjo į 

tą žmogų ir sako:
— Jis ne man. Aš gyvenu aš

tuonis kilometrus nuo miestelio 
ir. iei jis tain toli bėgs, tai aš tu
rėsiu grįžti pėsčias du kilometrus.

Klasėje buvo duotas moki- 
niams parašyti rašto darbas “šuns 
nauda žmonėms“. Vienas berniu-

Žiovulys
Kažkoks filosofuojantis pasakė:
— Žiovulys yra geras dalykas, 

nes vedusioms vyrams suteikia 
progą praverti bumą.

Lenktynių arklys
Rakutis, naktį pabudęs, 

balsu šaukti:
— Zuzana, Zuzana!
Rakutienė rytą klausia:
— Kas ta Zuzana, kurią tu per 

miegus šaukei?
— Zuzana? O... taip... Tai lenk

tynių arklys, dėl kurio vakar aš 
susilažinau du šimtu dolerių.

Vakare, parėjęs namo Rakutis 
klausia žmoną kas girdėti. Ji atsa
kė:

gyvulys. Jis turi kojas, ausis, akis, 
daug dantų ir vieną uodegą. Dan
timis jis kanda. Kaimynai irgi tu
ri šunį, kuris perkando jų vaikui 
koją. Aš buvau jo aplankyti ir pa
galvojau: “Gerai, kad tau Įkando 
— nereikia į mokyklą eiti”. Tai 
tokia yra nauda iš šunų”.

ėmė

Mažame Amerikos miestely vy
ko varžybos, kas trumpiausiu lai
ku daugiausia suvalgys.. Vienas 
vyras labai gerai pasirodė ir pa
siekė rekordą. Jis paskirtu laiku 
suvalgė viščiuką, svarą sūrio, de
vynis kiaušinius su duona ir svies
tu ir didelę porciją obuolių pu
dingo. Kai jis, tiek prisitašęs, jau 
ruošėsi eiti iš salės, dar atsigrįžo
ir sušuko:

— Klausykite, gerieji žmonės, 
tik nępaskambinkit mano žmonai, 
kad aš jau pietavau... Pr. Al. ’

231 -26 6 1 233*-3323

P. BARAUSKO AGENTŪRA
i 38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.

(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

W. A. LENCKI
B.A., L.LJ3.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

SPORTO VADOVU SUVAŽIAVIMAS

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

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

TELEV!S!ON-RAD!O-Hi“Fi Service - Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. dienos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-E»
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

Sav. P. Uzbalis1000 College St., • LE. 1-3074

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

Bloor Autorite Garage ž®

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

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

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

Atkelta iš 2-ro psl.
Tai gal šiek tiek sumažins kaiku- 
rių klubų veržimąsi’ Į žūtbūtinius 
laimėjimus, jieškant kad ir neuž
tarnautos garbės, paslepiant arba 
užmirštant moralę, etiką bei este
tiką ir paliekant tai spręsti užku
lisiams. Vietoj to nutarta geriau 
iškelti klubą, kad ir be jokių lai
mėjimų, kad ir be jokių “žvaigž
džių”, jeigu jis pasirodo esąs tik
rai sportiškos dvasios kultūringas 
ir drausmingas bei pasigėrėjimo 
vertas vienetas aikštėje ir už jos 
ribų, čia tai ir būtų atsiekiamas 
mūsų organizacijos bene vienas 
pagrindinių tikslų — auklėjimas.

Įvedama B klasė
Astkyrus prieaugli nuo suaugu

sių. buvo aptartas ir pilnai pri
imtas sudarymas prie suaugusių 
grupės B klasės, šis praplėtimas
— šioks toks žingsnis pirmyn, ši 
B klasės sudarymą, atrodo, iššau
kė vietinių klubų sportininkų 
reiškiamas nepasitenkinimas dėl 
negavimo progos žaisti, nes dau
gumai jų, kai ateina varžybos, at
stovauja sugraibyti iš visokių vie
tų taip vadinamos “žvaigždės” — 
neaiškūs lietuviai, vienkartiniai 
ir visai neaktyvūs klubo veikloje 
asmenys. Atsiranda jie tik žaidy
nėms, žinoma, gauna už tai atly
ginimą ir vėl dingsta iki kitų me
tų. Tuo tarpu vietinis klubo na
rys, kuris dar nėra pasiekęs to 
laipsnio, tačiau dirba visą sezoną 
ir visus metus aktyviai visur pri
sideda, turi sėdėti per visas rung
tynes ant suolo.

Lietuviškumas ir laikraštis
Taip pat sveikintinas nutarimas

— tai grįžimas i tikresni, geresnį 
lietuviškumo laipsni mūsų sąjun
gos narių tarpe, nes buvo jau per- 
toli nueita. Dabar nebeužteks mo
kėti “labas” bei “sudiev”. Aš ti
kiu, dabar daugeliu atveju reikės

tokiam Įrodyti, kad jis turi bent 
50% lietuviškos kilmės. Gal tas 
padės atsikratyti neaiškios kilmės 
“lietuvių” mūsų sąjungos tarpe.

Jau kuris laikas visus buvo ap
ėmęs nusivylimas dėl sustojusio 
eiti sporto laikraščio. Centro v-ba 
pranešė, kad laikraštis bus — jis 
vėl atgaivinamas. Bediskutuo- 
jant, iškilo kitas gana Įdomus pa
siūlymas, kuris pavestas centro 
valdybai smulkiai ištirti. Siūly
mas toks: kreiptis i Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės leidžiamą 
biuleteni, išsiaiškinti kokiu bū
du ir ar iš viso būtų galima gau
ti sąjungai atitinkamas mūsų rei
kalams būdas jame dalyvauti — 
vietos dydis bei visi kiti su tuo 
susiję klausimai. Jei atsakymas 
bus palankus, praktiškas ir leng
vai prieinamas, sąjunga gali nu
tarti savo atskiro laikraščio ir ne
beleisti.

Varžybų derinimas
Dar. vienas rimtesnis nutari

mas — tai derinimas Įvairių pir
menybių su pabaltiečių turnyrais. 
Tai skatintų rimtesni pasiruoši-, 
mą, didesni veržlumą ir geresnius 
rezultatus.

Suvažiavimą reikia vertinti 
kaip pakankamai rimtą ir darbin
gą. Be to, negalima užmiršti ir 
nepadėkoti mūsų šemininkams už 
globą ir vaišes — Detroito sporto 
klubui.

Pabaigai verta suminėti keletą 
artimiausių varžybinių datų: va
sario 19-20 d. — slidinėjimas, 
ruošia Torontas; kovo 5-6 — sta
lo tenisas Detroite; balandžio 2-3 
— jaunių krepšinis Klevelande; 
balandžio' 16-17 — vyr. krepšinis 
Čikagoje.

Tai

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemoropus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis pafr 
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieKira varymas. Šutai 
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

f
1

i

1134 DUNDAS ST. Toronto 3
Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS

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

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

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

ir

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimų).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimų.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St)

Dr.P.VYTt
DANTŲ GYDYTOJAS -

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-1167

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

(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&BTAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

A. B. Beresnevičius531-1432

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga
412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.t. Telefonai: kabi 
neto LE. 14251; namu CL. 9-8*29 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniai* nuo

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

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat. RO 04010 
Darbo vaL RO 04131 
Namų RO 0-7122



TORO NT ©«
Šy. Jono Kr. par. žinios

— Grabnyčių (Graudulinių) 
žvakių šventinimas iš vasario 2 d. 
nukeliamas į sekantį sekmadienį 
—10 vai. pamaldas.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Rytinės pamaldos įpras
ta tvarka, o vakare — 7.30 vai. 
Po rytinių pamaldų lankomi ligo-

— Sekmadienio rytą, aprūpin
tas sakramentais, mirė a.a. Pet
ras Počesiūnas. Velionis palaido
tas iš par. bažnyčios Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Velionies žmonai, 
dukrai ir jos šeimai nuoširdi 
užuojauta.

— šią savaitę lankoma: Sorau- 
ren, Fuller, Wilson, Close, Dunn, 
Springhurst, Medland ir Mavety.

— Western ligoninėje, kamba
ry 1 North, jau daugiau kaip mė
nuo serga Pranas Žaliaduonis. 
Būtų gera, kad labdaros organiza
cijos jį aplankytų.

— šį sekmadienį, 7 v.v., para
pijos salėje įvyksta parapijos jau
nimo Įdubo pobūvis, į kurį kvie
čiami klubo naraiai ir prijaučian
tieji atsilankyti.

— Prie Aušros Vartų altoriaus, 
kur laikomas švenčiausiasis, dail. 

lJ. Bakis suprojektavo įr pagami
no specialų žibintą.

— Sausio 29 susituokė Stasys 
Jonavičius ir Felicija Kupčiūnai
tė.

— Šį šeštadienį, 11 vai., jung
tuvinės pamaldos; sekmadienį 
prisimenamas a.a. Klemensas 
Prialgauskas. prieš kurį laiką mi
ręs Hamiltone.

Šv. Jono Kr. par. jaunimo klubas 
šį sekmadienį, vasario 6 d., 

7 vai. vakare, rengia 
POBŪVĮ — ŠOKIUS 

parapijos salėje.
Yra numatyta įdomi programa. 

Maloniai kviečiame jaunimą 
atsilankyti į pobūvį. 
Įėjimas nemokamas.

Valdyba

A.a. Petras Počesiūnas, 70 m. 
amž., mirė Doctor’s ligoninėje 
sausio 30 d. Velionis buvo kilęs 
nuo Biržų. Ilgesni laiką neprikl. 
Lietuvoje dirbo * valstybiniame 
banke Kaune. Palaidotas iš šv. 
Jono Kr. parapijos bažnyčios lie
tuvių kapinėse. Paliko žmoną ir 
dukrą su šeima.

Radijo programos “Tėvynės 
prisiminimai” 15 metų sukaktis 
buvo paminėta sausio 29 d. jau
kiu pobūviu Prisikėlimo salėje. 
Programos vedėjas J. R. Simana
vičius oficialiosios dalies vadovu 
pakvietė J. Matulionį. Savo svei
kinimus bei linkėjimus liet, radi
jo programai išreiškė: KLB pirm. 
A. Rinkūnas, gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas, apyl. pirm. Aug. 
Kuolas ir “T.Ž.” red. kun. Pr. 
Gaida. Sceninėje programoje vy
ravo p. Simanavičių giminė, ku
rios nariai dainavo solo ir net 
kvartetą sudarė. Duetą padainavoI 
Violeta Simanavičiūtė-Laurinavi- Į 
čienė ir Dana Augaitytė. Maloni 
staigmena buvo pirmasis solo pa
sirodymas p. Laimos Mačionie- 
nės. Visiems akomponavo muz.
D. Skrinskaitė. Tolimesnė pro-i 
grama buvo atiduota i publikos 
rankas, kuri nuotaikingai vaišino
si bei linksminosi. Loterijoj bi
lietą į Bermudą ištraukė L. Kar- 
būnas. Taio buvo paminėta su
kaktis radijo šeimos, kuri ir to
liau vra oasiryžusi tęsti lietuviš
kąjį darbą.

"Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

RĖMĖJO PRENUMERATAS PO 10 
DOLERIU ATSIUNTĖ: J. Aleliūnas, 
J. Tumosa, Z. Tumosa, kun. A. Sabas- 
dr. J. Baltrušaitis; rėmėjo prenume
ratą už 2 metus — L. Vaitkevičius.

PO 5 DOLERIUS: KLB Lethbridge 
apyl. valdyba, F. K., A Plioplys, p.p. 
Sprainaičiai.

4 DOLERIUS: A. Skardžius.
PO 3 DOLERIUS: V. Miniauskas, 

A. Neverauskas, K. Kazlauskas.
PO 2 DOLERIUS: I. Kaliukevičienė,

M. Krivickas, J. Vėgėlis; V. Kazlaus
kas, K. Baltramaitis, A. Garbas, M. 
Jasenytė. J. Gataveckas, J. Biliūnas,
N. Strazdienė.

PO 1.50 DOLERIO: V. E. Dailydžiai,
E. Miliauskas.

PO 1 DOLERĮ: S. Škėma, A. Kairys, 
A. Jasiūnas, S. Juškevičius, E. Sudi- 
kas, J. Jatulis, J. Pikelis, V. Morkū
nas, D. Keršienė, P. čiurlys, J. Mardo- 
sas, M. Remeikis, J. Jurėnas.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su baldais m-e augšte; yra galimybė 
išsivirti. LE 1-4397.

KVINTETAS “DAINA” — orkestras, 
prityręs groti šokiams, pobūviams, ves
tuvėms ir visokiems parengimams. 
Groja lietuvišką, pietietišką, europie
tiškų ir populiarią muziką. Skambinti 

telef. 763-2924.

DR. J. URBAITIS 
sausio 10 d. 

išvyko atostogų.
Jo kabinetas bus uždarytas 
na VASARIO 1® DIENOS.

Prisikėlimo par. žinios
— Giliai užjaučiame: p. Budre- 

vičienę, Lietuvoje mirus jos ma
mytei a.a. Petronėlei Zableckie- 
nei; p. Matulevičienę ir jos šeimą, 
Lietuvoje mirus jos mamytei a.a. 
Elzbietai Zelbienei. Už velionės 
sielą šv. Mišias užprašė — P. B. 
Ceponkai, A. A. Josiukai, Z. Lau
rinavičienė ir B. M. Norkai; Mi
šios bus šį šeštad., 9 vai. r. Taip 
pat nuoširdžiai užjaučiame p. 
Norvaišienę ir jos šeimą, Čikago
je mirus jos mamytei a.a. Agotai 
Ramanauskienei. Velionė palaido
ta Šy. Kazimiero kapinėse. Duk
ros užprašytos Mišios už velionės 
sielą — šį sekmad., 11.15 vai.

— šį ketvirtad., 8 v.r., Mišios 
už a.a. Joną Bielošauską 3 mėn. 
nuo jo mirties proga; užprašė E. 
D/Razulevičiai iš JAV.

— Šį sekmad., 10 v., brolio Au
gustino užpr. Mišios už a.a. Petrą 
Senkų.

— Šią savaitę — pirmasis mėn. 
penktadienis. Mišios, ižpaž. ir Ko
munija — 7, 7.30 ir 8 v J. ir 7.30 
v. vak. Ligoniai lankomi iš anks
to susitarus.

— Šį sekmad. — tretininkų 
mėn. susirinkimas po Sumos. Mi
šios kongregacijos intencija — 9 
vai.

— šį sekmad. per visas Mišias 
daroma speciali mėnesinė rinklia
va par. namų statybai. Kviečiami 
gausiai ir duosniai prisidėti. Ypač 
kviečiame atsiliepti tuos, kurie 
iki šiol labai mažai ar visai ne
prisidėjo. Statyba eina jau visai 
prie pabaigos, bet jei aukos nepa
didės, pastato vidaus išbaigimą 
reikės atidėti neribotam laikui.

— Virimo-kepimo kursai — 
kas antrad., 7.30 v.v. kavinės vir
tuvėje.
— Par. choro bendra repetici

ja — šį ketvirtad., 7;30 v.v. muz. 
studijoje. Labai svarbu visiems 
dalyvauti, nes ruošiamasi Vasario 
16 minėjimo programai.

— Vaikų choro repeticija — šį 
penktad., 6.30 v. vak. Po repeti
cijos vaikučiai gieda pirmo mėn. 
penktad. Mišiose; į namus jie pa
leidžiami truputį po 8 vai.

— Studenčių choro repeticija 
— šį trečiad., 7 v.v. muz. studijo
je. Kviečiame dar daugiau mer
gaičių prie šio choro prisidėti. 
Jau ruošiamasi pirmam pasirody
mui šį pavasarį.

— Pirmosios Komunijos, kate
chetinės, religinės pamokos dės
tomos sekmad., antrad. ir ketvir
tad. įprastomis valandomis. Ragi
name uoliai lankyti. Pirmoji Ko
munija bus gegužės 1 d., o Su
tvirtinimo sakrementas — taip 
pat gegužės mėn.

— Parapijos -metines rekolek
cijas maloniai sutiko pravesti dar i 
iš neprikl. Lietuvos laikų garsus; 
jėzuitų pamokslininkas prof. Tėv. Į 
J. Venckus.

— šią savaitę lankoma: Rad
ford, Howard Park, High Park 
Gnds, Runnymede, Jane, Pine 
Cr. Rd., Dovan. Dorval, Franklin, 
Edwin, Aziel, Humberside, Wan
da, Abott, Prince Ruppert, Edna 
ir Bloor; kitą savaitę: Ronces- 
valles, Westminster, Marmaduke, 
Grenadier, Geoffrey, Constance, 
Maria, Midland, Miller ir Mount
view.

Ona ir Jurgis Deimantavičiai 
iškilmingai atšventė savo 15 me
tų vedybinę sukaktį sausio 29 d. 
Bičiuliai jiems surengė šaunų po
būvį šv. Jono Kr. par. salėje. Ji 
dalyvauja katal. moterų veikloje, 
o jis — par. chore.

“Trimito” žurnalo 1939 m. 45 
nr. atsiuntė redakcijai O. Povilo
nis. Tas nr. skirtas Lietuvos ka
riuomenės įžengimui į Vilnių. 
Jame gausu iliustracijų.

Petronėlė Treigienė iš Seinų 
jieško savo vyro Vinco giminių* 
kurie gyvena Kanadoje ar JAV. 
V. Treigys, gimęs Grabavos k., 
Lietuvoje; turėjo tris brolius ir 
vieną seserį. Giminės ar žinan
tieji apie juos prašomi kreiptis i 
“TŽ” adm.

Visų" rūšių automobilių išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST., 
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

DR. A. SPUD AS 
MEDICINOS GYDYTOJAS 
atidaro kabinetą 

1274 KENNEDY RD. 
SCARBOROUGH, ONT.

Tel. 751 - 0082 
Pacientus priima pagal 

susitarimą telefonu.

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

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

711 St Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

MALONIAI KVIEČIAME | STUDENTŲ BALIŲ

Aukso pilies vakarą
Prince George viešbutyje Fiesta Room

Šių metų vasario 5 dienų, šeštadienį, 8 valandų vakare

/į į Dt ls> i f zj C J f Būsite maloniai
•čjL priimti ir pavaišinti.

KAINOS — STUDENTAMS —
$8.00 porai ir $5.00 asmeniui , $5.00 porai, $3.00 asmeniui

Toronto lietuvių studentų valdyba

Vasario 16-tos centrinis minėji
mas — vasario 20 d. Central 
Tech auditorijoj, o kanadiečių 
svečių priėmimas — pobūvis ren
giamas trečiadienį, vasario 16 d., 
Prisikėlimo salėje. Apyl. v-bos 
iniciatyva sausio 28 d. buvo su
kviestas visų lietuvių parapijų 
moterų ir “Dainos” grupės atsto
vių pasitarimas, kuriame nutarta 
sudaryti pobūviui paruošti mote
rų komisiją. Jai vadovauti sutiko 
Aldona Kuolienė ir Aniceta Ape- 
ravičienė. Pakvietimai į pobūvį 
gaunami parapijų knygynuose, 
“Dainos” ir J. Beržinsko krautu
vėse. Pobūvis yra viešas ir visi 
lietuviai maloniai kviečiami daly
vauti. Pakvietimo kaina — $5 
asmeniui.

Vasario 16 minėjimo progra
mos meninėje dalyje pasirodys 
jungtinis “Varpo” ir Prisikėlimo 
par. choras. Smulkesnė progra- ' 
ma bus paskelbta vėliau.

“Dainos” grupės metinis susi
rinkimas, turėjęs įvykti sausio
23 d., tapo tik lengvu pasitarimu, 
nes dėl sniego pūgos atsilankė 
vos 6 narės. Su dėkingumu pri
imta VI. Sližienės auka $5. Nu
tarta susirinkimą nukelti į vasa
rio 27 d., 3 v. p.p., pas St. Matu
levičienę, 235 Pacific Ave., RO 
2-1214. Tada bus pranešimai, val
dybos ir komisijų rinkimai. Vi
sos narės prašomos atsilankyti. 
Dėkojame M. Karkienei už gražų 
priėmimą. — M. F. Y.

N. Novošickio paveikslų paroda 
atidaryta “Four Seasons Motor 
Hotel”, 415 Jarvis St. nuo sausio
24 — vasario 6 d. Parodoje iš
statyti 25 paveikslai; atidaryta 
visą dieną. N. Novošickis iš pro
fesijos yra odontologas, bet nuo 
seno domisi ir tapyba. Interna
tional Cinema vyksta dail. Dai
nio darbų paroda. Ar pastarasis 
vra lietuvis, neturima žinių.

Filmą “Aukso žąsis” pr. savait
galį matė didžioji 'liet, visuome
nės dalis — šeštadienį liet, mo
kykla, o sekmadienį — plačioji 
visuomenė. Gausiausias seansas 
buvo sekmadienį 4 vai. Po sean
so buvo pristatyta visuomenei 
“Aukso žąsies” autorė ir režisofė 
B. Pūkelevičiūtė ir akt. E. Dau- 
guvietytė-Kudabienė, kurios da
lyvavo seanse. Susirinkusieji sa
vo dėkingumą išreiškė joms ir vi
siems “žąsininkams” gausiomis 
katutėmis. Filmo rodymą suorga
nizavo Toronto ateitininkų moks
leivių kuopa, vad. V. Kolyčiaus.

Filmo ir Dramos Sambūrio 
“Alkos” pakviesta įdomiai kalbė
jo B. Pūkelevičiūtė apie “Aukso 
žąsies” patirtį Šv. Jono Kr. par. 
salėje pr. sekmadienio vakare. Ji 
papasakojo daug įdomių dalykų, 
visuomenei dar negirdėtų. Pvz. 
filmo pastatymas kainavo apie 
$30.000, bet pridėjus aktorių ir 
jos pačios darbą susidaro $65.- 
000. Taipgi paaiškėjo, kad “Auk
so žąsis” buvo perkelta į filmą 
siekiant įamžinti aktorių darbą, 
kuris paprastai sunyksta po poros 
spektaklių. Pačios autorės buvo 
norėta ir* filme išlaikyti sceninį 
pobūdį, dėlto pasilaikyti perukai, 
grimai ir oan. Po paskaitos B. Pū
kelevičiūtė atsakinėjo į klausi
mus. Visko išklausius buvo maty
ti nepaprastai didelės pastangos 
lietuviško filmo pijonierių. Pla-r 
čiau anie “Aukso žąsį” bus para
šyta vėliau.

Dantistė dr. E. Zubrienė sau
sio 28 d. laimėjo bylą apeliaci
niame teisme prieš vieną klientę, 
kuri ją buvo apkaltinusi sūnaus 
sužeidimu betvarkant dantį. Teis
mas p. Zubriene pripažino nekal
ta. Gynė adv. Maloney.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika.

Telefonas 767 • 7084.
A. ZAREMBA

Vasario 5 dieną, šį šeštadienį,
Prisikėlimo parapijos salėje 

solistės Prudencijos Bičkienės 

KONCERTAS
Akomponuoja DALIA SKRINSKAITĖ 

PRADŽIA 7 vai. vakaro PUNKTUALIAI

Po koncerto subatvakaris - šokiai
• Groja Benny Ferri orkestras • Skanus ir stiprus bufetas •
• Loterija • Visus maloniai kviečia Toronto Skautų Tėvų- •
• Rėmėjų Komitetas. Studentams ir pensininkams $1. •

Ponia H. žmuidzinienė dalyva
vo Meksikos konsulo žmonos Te
jeda suruoštame priėmime, skir
tame pagerbti Kolumbijos konsu
lo (konsuliarinio korpuso sekreto
riaus) žmonai E. Fuenmayorienei 
jos santuokos proga. Priėmimas 
įvyko Toronto Cricket, Skating, 
Curling klube, kur ta proga vieš
nios galėjo pasigėrėti ir čempijo- 
nės Petros Burkos figūrinio čiuo
žimo menu.

“TŽ” spaudos baliaus loterijoj 
laimėjo: V. Bačėno kelionių įstai
gos dovaną — vienos savaitės ne
mokamą kelionę į Bahamų salas
— E. Krikščiūnienė; “Nordmen- 
de” atstovo J. Tumosos modernų 
radijo priimtuvą “Carmen” — D^ 
Keršienė; dail. A. Tamošaitienės 
paveikslą — nr. 6428 (numerio 
savininkas prašomas paveikslą at
siimti administracijoj); dail. A. 
Tamošaičio paveikslą — A. Ka- 
liukevičius; dail. H. Žmuidzinie- 
nės paveikslą — Br. Rūkštelis; 
P. Misevičiaus drožinį — S. Meš
kauskas; muzikos plokšteles —V. 
Klovos operą “Pilėnai” — D. 
Keršienė; J. V. Margio vaistinės 
foto aparatą — E. Krikščiūnienė; 
Mohawk stalinę lempą — K. Li
sauskas; A. Zadurskienės - Bai- 
kauskaitės rankdarbį, pagalvėlę
— J. Tonkūnas; Kohl a. Fristi 
firmos dėžę šokolado — Pr. Sut- 
kaitis; p. J. Rinkūnienės tortą — 
K. Jasiūnas; $20 vertės benzino 
kuponą (A. Kaliukevičiaus Park- 
dale B. A. Service Centre dovana)
— A. Vilkus; lietuviško midaus
(kun. Ant. Sabo dovana) — E. 
Jankutė. Įėjimo premijoms buvo 
skirtos šios dovanos: E. Punkrio 
naminės gamybos dešra, J. Ber
žinsko lietuviško stiliaus piniginė 
ir užrašu knygutė, K. Otto — 3 
naujos “TŽ” prenumeratos.. Jos 
teko: E. Draudvilienei, A. Ens- 
kaičiui, M. šeflerienei, G. Šlekai
čiui, Ir. Malinauskaitei, V. Gri- 
kiečiui. F * tf

Inž. Leopoldas Vaitkevičius, 
anksčiau gyvenęs Toronte, yra 
Westinghouse b-vės tarnyboje ir 
šiuo metu dirba Turkijoje, kur 
statoma plieno įmonė. Praėjusią 
savaitę jis lankėsi Toronte, buvo 
užėjęs į “TŽ” ir juos užsisakė 
net dvejiem metam. Gimęs Lietu
voje, gimnaziją baigė Vokietijo
je, universitetą Kanadoje, tarnau
ja amerikiečių bendrovėje. Tur
kijoje jis girdi radijo programas 
iš okup. Lietuvos. Už poros metų 
jis numato vėl apsigyventi galbūt 
Toronte.

Toronte rastas negyvas Lukas 
Hadzurik, 65 metų, kurio švarko 
pamušale buvo įsiūta $3.000. Po
licija tikrindama jo kambarį atra
do 5 bankų knygutes, iš kurių 
paaiškėjo, kad jo turtas siekė 
$25.000. Viskas perduota Public 
Trust Co. Taip daroma, kai nėra 
mirusiojo asmens testamento.

Metinis lietuvių studentų ba
lius — šį šeštadienį, vasario 5 d., 
Prince George viešbučio puošnio
je Fiesta salėje, šiemetinis ba
lius pavadintas “Aukso pilies va
karu”. Jame kviečiami dalyvauti 
studentai ir nestudentai. Jauni
mo Metų proga studentai laukia 
gausaus dalyvavimo ir vyresnio^ 
sios kartos. Pakvietimai gaunami 
pas studentus tel. 531-1906, CH 
4-0080 ir pas Studentų Rėmėjų 
Būrelio valdybos narius tel. RO 
2-9752, BE 3-9917, RO 7-8209. 
žiūr. skelbimą.

Šį šeštadienį, vasario 5 d., 
Skautų Tėvų-Rėmėjų K-tas kvie
čia visus atvykti į koncertą-pasi- 
linksminimą. Programą išpildys 
sol. P. Bičkienė, akomp. D. 
Skrinskaitė. Po koncerto — links
mas subatvakaris grojant Benny 
Ferri orkestrui. Pradžia 7 vai. v.

Sol. Prudencija Bičkienė, kuri iš
pildys programą skautų tėvų rė
mėjų rengiamame koncerte va
sario 5 d. Toronte

Sol. J. Liustikaitė po visos ei
lės koncertų Europoje grižo į To
rontą. Jos naujas telefono nr. — 
787-6379.

Metropolitan Toronto Emer
gency Measures Organization nuo 
vasario mėn. 1 d. pradeda radijo 
ir telefoninio ryšio kursus. Juos 
gali lankyti vyrai ir moterys nuo 
18 m. amž. Kursai vyks vieną va
karą savaitėje 7.30 vai. 257 
Shaw gt. St. Mary’s slovakų par. 
salėje. Be to, ta pati organizacija 
turės slaugymo — home nursing 
kursus tik moterims ir radijo ir 
televizijos kursus vyrams ir mo
terims. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis vasario 1 d. į nurodytą 
vietą. F.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
ra klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką ra standarti
nėm ar automatinėm madinėm.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurrt) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331
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— Šv. Elzbietos dr-jos vaka
rienė praėjo labai pakilioje nuo
taikoje — dalyvavo apie 200 
žmonių. Salė buvo papuošta la
bai gražiai. Dr-jos narės parodė, 
kad jų pažadai patenkino pubii-

— Vasario 3 d., šį ketvirtadie
nį, klausoma išpažinčių nuo 7 v. 
v., o penktadienio vakare 8 vai. 
bus Mišios.

— Vasario 6 d., sekmadienį, 
po 11 vai. Mišių, par. salėje bus 
duodami geri pietūs, o po jų — 
atidarytas mažasis bazaras su 
bingo lošimu. Visi parapijiečiai 
ir svečiai kviečiami atsilankyti.

— Vyrų Dr-ja Men’s Society 
rengia išvyką į St. Ann DeLacs 
kalnus vasario 12 d., šeštadienį. 
Bus išvažiuojama 9 vai. ryto pri
vačiais automobiliais ir grįžtama 
vakare į parapijos salę 6 vai. va
karienei. Iš Montrealio važiuo
jama Aųtoroute apie 30 mylių 
iki Exit 24; čia sukti į tą išva
žiavimą ir už 3 mylių po kairei— 
St. Ann De Lacs vietovė. Bus ga
lima nemokamai naudotis rogė
mis. Jeigu susidarys grupė 20 
slidininku (ski), mokės tik po $ 
2 už “T lift”. Ten maistu rūpina
si kiekvienas privačiai, bet kas 
norės sugrįžęs įgauti vakarienę 
par. salėje, mokės: šeima $2, jei 
vienas suaugęs $1, jei vienas 
jaunuolis 50 et. Po vakarienės— 
plokštelių muzika, tinkama šo 
kiams. Kurie galėsite važiuoti sa
vais automobiliais. prašomi pra
nešti kleboniion, kiek galėtų pa
imti tų, kurie neturi automobi
lių. Pageidaujama pradėti kelio
nę nuo Šv. Kazimiero bažnyčios, 
nes bus kelio vadovas. Informa
cijų teiraukitės klebonijoj.

— Nuo ateinančios savaitės 
bus pradėta duoti pajamų mo
kesčių kvitai penktadienio ir 
šeštadienio vakarais, taip pat 
sekmadieniais po Sumos. •

— Jau pradėjo vienas kitas 
aukoti Vasario 16 gimnazijai ir 
drabužių Punsko lietuviams. Ne
laikykite spintose nebevartoja
mų drabužių, bet paaukokite 
juos nepasiturintiems.

—. Serga: VI. Vanagas, p. Gir- 
dauskienė, p. Petrulienė.

— Sausio 29 buvo paminėta p. 
Kalakauskų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis; dalyvavo 
apie 80 svečių.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliavą $136.46. Parapijai au
kojo Leokadija Bernotienė $50. 
Didelis ačiū aukotojai ir nuošir
džiai rėmėjai!

— Šiais metais pramatoma iš
dažyti bažnyčią iš vidaus; jau lai
kas atnaujinti po 10 metų. Pla
nuojama perstatyti altorius; ta
da kunigas Mišias laikys veidu į 
žmones. Rangovas, kuris pastatė 
altorius, užsiprašė net $7.000 už 
visą pakeitimą.

— Montrealio studentai renka 
parašus po peticija Jungt. Tau
toms. kuria prašoma Lietuvai 
nepriklausomybės. K. J. G.

TRECIOJI KANADOS GRUPĖ
Toronte vis keliamas reika

las susiorganizuoti taip vadina
mai trečiajai Kanados grupei į 
pusiau politinį vienetą. (Trečio
sios grupės piliečiai sudaro apie 
trečdalį šio krašto gyventojų). 
Idėja pradedama konkretizuoti. 
Prieš porą savaičių įvyko steigia
masis tokios organizacijos susi
rinkimas, dalyvaujant keliasde
šimt įvairių tautybių asmenų, jų 
tarpe parlamentarų ir kitų žymių 
veikėjų, priklausančių šiai gru
pei. Naujoji organizacija vadin
sis “Citizens Civic Action Asso
ciation” arba sutrumpintai — 
CCAA. Pagal priimtą konstituci
ją, organizacijos tikslai: a. ugdy
ti pilietybės jausmą, b. panaikin
ti betkokią diskriminaciją, viešą 
ar slaptą, c. iškelti trečiosios gru
pės svarbą Kanadai, d. aktyviai 
dalyvauti krašto rinkimuose. Tuo 
tarpu savų kandidatų rinkimuose 
nenumatoma. Manoma aktyviai 
remti tuos, kurie bus artimesni 
grupės idėjoms. Pirmasis visuoti
nis šios organizacijos susirinki
mas Įvyksta šį ketvirtadienį, vasa
rio 3 d., 8 v. v., Toronto vokiečių 
namuose, 410 Sherbourne Avė. 
Lietuviai, prijaučiantieji šiai idė
jai. kviečiami atsilankyti ir įsira
šyti draugijos nariais. R.

‘•LITAS"
MOKA už:

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

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

— Šis penktadienis — mėne
sio pirmasis. Mišios: 7 v. r. ir 
7.30 v. vak.

— Vasario 13 d., 10 vai. Mi
šios pradedamos lietuvių kalba, 
kaip jau buvo minėta seniau iš
siuntinėtame laiške visai para
pijai.

— Dialoginės Mišios jaunimui 
lietuvių kalba įvyko praeitą sek
madienį seselių namuose. Šį sek
madienį, vasario 6, 10 vai., bus 
vėl jaunimui Mišios seselių na
muose. Tuo būdu norima geriau 
pasiruošti viešam dalyvavimui 
dialoginėse Mišiose lietuvių kal
ba.

— Praėjusį sekmadienį litua
nistinio seminaro dalyviai buvo 
susirinkę po klebonija esančiose 
patalpose. Programoje buvo T. 
G. Kijausko paskaita ir diskusi
jos tema: “Gerti ar negerti: jau
nimas ir svaiginamieji gėrimai”.

— Bažnyčios fondui aukojo: $
10 — P. Petronis, O. Augūnie- 
nė; $8 — J. Mačionis; $ 100 — 
N. N.

— Užpraeito sekmadienio 
rinkliava — $214.

— Bazaro knygutės jau grįžta. 
Iš Amerikos taip pat grąžino 
knygutę buvęs AV par. vikaras 
T. J. Aranauskas, linkėdamas 
mūsų parapijos bazarui daug lai
mės. Lauksime taip pat ir fantų, 
kurių reikia bazarui. Visi, kuo 
galime, prisidėkime.

— Pp. Barzdenių sūnus Glenn 
Alberto Pilypo vardais buvo pa
krikštytas pereitą sekmadienį.

— Fed. valdžia atsiuntė para
pijoms raštą, kad nuo liepos 1 
d. visos parapijos įsivestų sek
madienio rinkliavoms vokelius. 
Vokeliai bus numeruoti. Kiek 
kas paaukos bažnyčiai, viskas tu
rės būti surašyta, kad valdžia ga
lėtų patikrinti. Bit.

Richard Verreau, garsusis Ka
nados tenoras, praeitą savaitgalį 
per lietuviškąją radijo programą 
davė savo įspūdžių iš viešnagės 
Vilniaus operoje. Vilniuje pra
eitais metais jis buvo 2 kartus: 
pirmąkart 8 dienas, antrą — 15 
dienų. Kitur Lietuvoje jam ne
tekę būti. Vilnius jam patikęs, 
žmonės malonūs ir vaišingi, Vil
niaus opera prilygstanti Europos 
miestų operoms. Jis tikisi, kad 
ateity turės progos ne tik Vil
niaus, bet ir Kauno operoj dai
nuoti. Dainininko atsakymai į 
vedėjo L. Stankevičiaus klausi
mus buvo bendri, nors ir nuo
širdūs, bet tipiški kanadiečio at
sakymai savo paviršutiniškumu.

ŠALPOS FONDO ŽINIOS
Šiais metais norime kreiptis į 

Montrealio ir apylinkių lietuvius 
prašant lėšų ir vartotų drabužių. 
Pinigai bus renkami aukų lapais, 
už kuriuos bus persiunčiami 
drabužių siuntiniai Suvalkų tri
kampio lietuviams. Taip' pat no
rima paremti savus tautiečius, 
kurie čia yra patekę į nelaimes. 
Tuo pačiu metu bus ’ renkamos 
aukos ir Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje. Kas turite gerame 
stovyje Vartotų drabužių ir tin
kamos avalynės, prašome skam
binti: p. Kęsgailienei 767-5956, 
p. Veleniškiui 767-9652, J. Dal- 
motui 669-4815 ir p. Makauskie
nei 721-9436. Drabužiai bus pri
imami Šv. Kazimiero parapijos 
salėje sekmadieniais prieš ir po
11 vai. Mišių, o šiokiadieniais 
mielai priims klebonijoje kun. J. 
Gaudzė. Prašome visus montrea- 
liečius neatmesti mūsų prašymo 
ir gausiai paremti šį kilnų dar
bą.

Dėkojame iš anksto už Jūsų 
paramą.

Šalpos Fondo atstovas 
J. Dalmotas

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 2®, Que., tel. 766-5827

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.




