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Laisvės sukaktis
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŽODIS

ŽIBURIAI
Gimnazija ir revizija

Beveik visi didesnieji mūsų gyvenimo žygiai, kurie iškyla į 
pirmąsias eiles, susilaukia ir opozicijos. Kai buvo organizuojama 
Lietuvių Bendruomenė, kaikurie, ypač JAV, garsiai šaukė, kad ji 
nereikalinga ir kad iš to niekas neišeis. Kai buvo organizuojamas 
laisvės žygis į Jungtines Tautas, atsirado balsų, įrodinėjančių jo 
nesulaukdamas, o kai jis įvyko, spaudoje pasirodė suniekinančių 
pranešimų bei vertinimų. Panaši istorija buvo su rezoliucijų ko
mitetu. Nesudaro išimties ir Vasario 16 gimnazija Vokietijoje. 
Jau kuris laikas spaudoje pradėta skelbti būtos ir nebūtos infor
macijos bei samprotavimai. Pagaliau Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba sudarė specialią komisiją padaryti revizijai Vasa
rio 16 gimnazijoj. Buvo skelbiama, kad komisija, atlikusi savo 
darbą, revizijos aktą įteiks PLB valdybai, kuri, jį apsvarsčiusi, 
padarysianti atitinkamas išvadas. Deja, nubrėžtoji procedūra ne
buvo išlaikyta: vienas revizijos komisijos narys, nelaukdamas ar 
nesulaukadamas, kol visa komisija sutars dėl bendro akto, išėjo į 
viešumą. Jo pranešimas pasiekė plačiąją visuomenę per spaudą 
ir radiją. Pranešėjas išdėstė visas pastebėtas negeroves, nerasda
mas Vasario 16 gimnazijoj nieko gero, išskyrus nebent naujuo
sius rūmus, bet ir jų atskaitomybėje esą netvarkos. Tokiu prane
šimu esą jis nenorįs pakenkti, o tik įvesti tvarką.

Galima patikėti pranešėjo gerais norais, tik šiuo atveju pri
simena legendinis lokys, kuris gelbėdamas žmogų nuo musės, me
tė į jį akmenį... Tai buvo irgi geri norai. Deja, gerų norų neuž
tenka, reikia ne tik visuomeninės išminties, bet ir tautinės draus
mės, kurią pabrėžė lietuvių veiksnių konferencija Klevelande. 
Galimas dalykas, kad Vasario 16 gimnazijoje yra taisytinų daly
kų. Revizijos komisijos juk randa trūkumų net ir geriausiai tvar
komose įstaigose. Ką bekalbėti apie Vasario 16 gimnaziją, kuri 
nuo pat pradžios dirba sunkiose sąlygose. Jeigu revizijos komisi
ja rado trūkumų ar netvarkos, tai ji turėjo tai konstatuoti tvarkiu-., 
gu keliu. Deja, taip neįvyko — viešumon išėjo vienas revizorius 
su asmenine savo nuomone. Tuo būdu netvarka tiktai padidėjo. 
Kur gi ta skelbiamoji tautinė drausmė? Kodėlgi nebuvo palauk
ta visos revizijos komisijos ar bent visų revizorių nuomonės? Kuo 
tai paaiškinti? Teisinamasi visuomenės nekantrumu, noru paša
linti Įtarimus, kad kažkas slepiama. Bet ar tai vieno revizoriaus 
uždavinys? Juk tam yra oficialus kelias, nubrėžtas visiems revi
zijos komisijos nariams. To kelio nepaisymas reiškia, kad pati
kėta pareiga nebuvo apdairiai iki galo atlikta, kad nebuvo atsi
žvelgta į problemos opumą. Jau dabar galima jausti visuomenės 
nustebimas ir kartu suabejojimas ne tik gimnazija, bet ir revizija.

, Besistebint vienos netvarkos gydymu kita netvarka, kyla 
klausimas: kodėl panašūs-dalykai vis kartojasi mūsų^gyvenime? 
Labai galimas dalykas, kad čia maišosi Įvairios priežastys, bet 
viena jų ypač ryškiai krenta į akis — tai gaji partinė dvasia, ku
ri matyti ne tik vyresnėje, bet ir vidurinėje kartoje. Pvz. kad ir 
Vasario 16 gimnazijos revizijos atveju — užkulisiuose vis dvelk
teli partiniai vėjai. Visi tie neigiami rašymai spaudoje apie gim
naziją slepia savyje ne norą nuoširdžiai išsiaiškinti ir dirbti vie
ningą lietuvybės gelbėjimo darbą, o kažkokį grupini kartėlį. Jei 
tai *būtų nuoširdumo padiktuoti norai, tai Vokietijoje gyvenan
tieji veikėjai sueitų, išsiaiškintų ir nesiektų anapus Atlanto 
drumsti lietuvių visuomenės, kuri tuo būdu dezorientuojama.

Sakoma, kad du revizijos komisijos nariai atsisakę pasirašy
ti trečiojo pateiktą revizijos akto projektą partiniais sumetimais. 
Tai irgi partinės dvasios apraiška, kuri atsisuka prieš pačius sa
kytojus, nes tuo keliu einant galima sakyti, jog trečiasis išėjo 
viešumon irgi tais pačiais motyvais, norėdamas įgelti kitų gru
pių žmonėm. Taip manyti verčia jo pasirinktas kelias ir vieno 
partinio laikraščio vedamasis, kuriame sakoma, esą mėgstama 
kritikuoti buvusią nepriklausomos Lietuvos vadovybę ir toliau 
su pasitenkinimu priduriama: tie gabūs kritikai, tie demokratai 
parodę savo “geresnį darbą” Vasario 16 gimnazijos atveju. Ar 
reikia dar aiškesnės partinės dvasios, kuri pirmoje eilėje prisi
mena savuosius reikalus? Kai bendros reikšmės lietuviškieji da
lykai vertinami partiniu nusiteikimu, negalima tikėtis tautinės 
drausmės ar darnos. Tiktai augščiau partinio nusiteikimo pakilę 
asmenys gali objektyviai konstatuoti kurio nors darbo trūkumus 
ir nuopelnus.

SUVAIDINO
Psichologijos p r o f e s orius 

Lakehead universitete, Port Ar
thur, Ont., staiga dingo, kai pa
aiškėjo, kad jis tik vaidino pro
fesorių, bet neturėjo jokio aka
deminio laipsnio. Jis buvo pasi
vadinęs D. G. MacDonald ir tu
rėjo lygiai tokius pat akademi
nius laipsnius, kaip ta pačia pa
varde profesorius Missouri uni
versitete, JAV, nors jo doku
mentai nebuvo pavogti. “Profe
sorius” MacDonald buvo žino
mas kaip geras mokytojas ir vi
suomenės veikėjas Port Arthur. 
Policija susekė, kad tikroji to 
“porfesoriaus” pavardė — Ron
ald Ivan McDonald, anksčiau 
gyvenęs Hamiltone, Ont. Proku
roras yra įsakęs policijai ji su
imti.

Katalikiškos mokyklos Onta
rio provincijoje neturi lygiu tei
sių su viešosiomis. Katalikas 
mokesčių mokėtojas gali savo 
nuosavybės mokesčius skirti vie
šajai arba katalikiškai mokyk
lai. Protestantai neturi pasirin
kimo. Jie yra įstatymo priversti 
skirti savo mokesčius viešo
sioms mokvkloms. Londone, 
Ont., viena šeima, kurioje vyras 
buvo nrotestantas, o žmona ka
talikė. leido vaika i katalikiška 
mokyklą, bet negalėjo skirti jai 
mokėtu. Reikėio nadarvti do
kumentus, kad žmona nuomoja 
namą iš vyro ir tada galėjo skir
ti mokesčius katalikiškai mo-

oficialiu himnu norima pripa
žinti “O Canada”. Muzika betgi

PROFESORIŲ
tam himnui buvo parašyta ame
rikiečio C. Lavallee, kuris buvo 
Niujorko Grand Opera House 
direktorium. Klevo lapas laiko
mas Kanados simboliu, bet visa
me pasaulyje yra apie 100 Įvai
rių klevų rūšių; 13 jų yra ran
dama tik Š. Amerikoje, tačiau 
nė viena rūšis nėra grynai kana- 
diška.

Karalienė lankysis Kanadoje 
1967 m., minint Kanados šimt
meti. Karalienės lankymosi iš
laidas paprastai padengia vals
tybė, kurioje ji lankosi. Visose 
Britų imperijos valstybėse kara
liškoji šeima lankosi maždaug 
kas 3 metai, kad nenutrūktų ry
šiai . su monarchija. Kvebeke 
betgi bijomasi, kad karalienė 
nebūtų pakviesta EXPO ’67 ati
darymui, nes kvebekiečių tarpe 
tai sukeltų dideli nepasitenki
nimą.

Senato komisija svarsto paja
mų garantavimą asmenims, su
laukusiems 65 m. amžiaus. Vie
nam asmeniui, be šeimos, nori
ma «arantuoti $1260 metams ir 
norai — $2220. Tain pat svars
toma nemokama sveikatos drau
da ir na!engvinimai butu atžvil
giu visiems pensininkams.

Kanados ekonominis gyveni
mas daug priklauso nuo JAV in
vestuoto kapitalo. Finansų min. 
M. Sharp pabrėžė, esą bus sten
giamasi. kad JAV Įmonės Kana
doje pirktų daugiau žaliavos Ka
nadoje ir daugiau prisitaikytų 
prie krašto ekonomijos.

• LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY •

Kanados lietuvių atstovai veiksnių konferencijoj Klevelande drauge su keletu JAV lietuvių veikėjų, 
dalyvavusių toje konferencijoje. Iš kairės: St. Kairys, M. Rudienė, J. R. Simanavičius, V. Sidzikaus
kas, A, Rinktinas, G. Rinkūnaitė, L. Tamošauskas, A. Rudis, L. šimutis Nuotr. V. Pliodžinsko

Amerika pasitrauks is Europos?
Vietnamo karas, pradžioje bu

vęs maža rakštimi, tapo kelmu, 
kuris gali nuversti ir dideli veži
mą. Ligšiolinės JAV pastangos 
sustabdyti komunistų agresiją 
Vietname nepasiekė nei pergalės, 
nei taikos. Kaip vienas amerikie
čių politikas išsitarė: JAV sustab- 
dėpralaimėjimą, bet dar nepasie
kė laimėjimo. Šuo metu Vašing
tonas atsidūrė lyg ir kryžkelėje: 
tęsti nesėkmingą taikos ofenzyvą 
arba sustiprinti karo valksmus 
Vietname. Prez. Johnson apsi
sprendė eiti iš karto abiem ke
liais — per Jungtines Tautas 
spausti komunistinę Kiniją, Sov. 
Sąjungą ir Š. Vietnamą, kad su
tiktų perkelti karinį ginčą prie 
derybų stalo ir kartu įsakė atnau
jinti Š* Vietnamo teritorijos bom
bardavimus. Neatrodo tuo tarpu, 
kad Jungt. Tautos būtų pajėgios 
taikai atstatyti. Dėlto ir JAV ka
rinis biudžetas paruoštas taip, 
kad karinės pajėgos Vietname ga
lėtų būti žymiai padidintos. Kong
reso nariai šiuo klausimu nėra 
vieningi. Prieš tokią JAV politi-

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje. Iš kairės: sekr. Iz. Matusevičiū
tė, pirm. S. Banelis, vicepirm. E. Jurkevičienė, informacijai — J. 
Preikšaitis, ižd. VI. Kazlauskas Nuotr. S. Dabkaus

Nauji veidai Prancūzijos vyriausybėje
Be paradų, be iškilmių, be fan

farų, be prakalbų, kaip JAV-bėse 
įprasta, 75 metų perrinktas pre
zidentas De Gaulle pradėjo antrą 
prezidentinę kadenciją. Visa iš
kilmė Elizėjaus Rūmuose tetruko 
7 minutes. Konstitucinio tribuno
lo pirm. Gaston Palewski 20 liu
dininkų akivaizdoje oficialiai pra
nešė prezidentui De Gaulle, jog 
jis per pastaruosius rinkimus vėl 
išrinktas Prancūzijos prezidentu. 
Tik premjeras Pampidou ir keli 
kiti vadai dalyvavo toj trumpoj ir 
kuklioj iškilmėj. Prez. De Gaulle 
nemėgsta pakeitimų vyriausybė
je, bet patyręs savo populiarumo 
kritimą ir suprasdamas faktą, jog 
be toli siekiančių socialinių re
formų jo partija negali laukti 
pergalės per ateinančius parla
mento rinkimus, kurie bus atei- 
nahčiais metais, jis jautė reikalą 
daryti pakeitimų vyriausybės su
dėtyje. Jo padaryti pakeitimai nė
ra dideli ir ansiriboja vien vidaus 
reikalais. Reikšmingiausia per
maina vyriausybėje —r tai ligšio
linio finansų ministerio Valery 
Giscard d’Estaing pasitraukimas. 
Jo vietą užėmė buvęs premjeras 
Michel Debre. ši pareigavietė la

ką pasisakė įtakingas užsienio po
litikos komisijos pirm. Fulbright 
ir kiti senatoriai. Net pačioj de
mokratų partijoj yra gana žymių 
nesutarimų. Visdėlto vieno laik
raščio pravesta anketa kongreso 
narių tarpe rodo, kad 155 atsovai, 
28 senatoriai pasisakė už sustip
rintą š. Vietnamo bombardavimą; 
už atominių ginklų panaudojimą 
pasisakė 87* atstovai ir 22 senato
riai.

Iš suminėtų duomenų matyti, 
kad JAV bus priverstos netrukus 
padidinti savo karini pajėgumą 
ne tik Vietname, bet ir pačiose 
JAV, būtent, iki 400.000 karių, o 
viduje — iki S siilijonų. Moboli- 
zavimas naujų karių negalės grei
tu laiku padidinti JAV karinio 
pajėgumo, nes reikės laiko pa
ruošti naujiems kariniams dali
niams. Labai galimas dalykas, 
kad bus atitraukti bent kaikurie 
amerikiečių daliniai iš Europos ir 
kitų karinių bazių. Visiško Ame
rikos pasitraukimo iš V. Europos 
vargiai galima laukti, nes komu
nistinis blokas, jei sovietai su
tiks, gali vėl pakartoti Berlyno 

bai svarbi, nes ji apima ne vien 
finansus, bet ir krašto ekonomiją 
ir socialines reformas. Finansų 
ministeris Prancūzijoj kontro
liuoja 6 mažesnės svarbos minis- 
terių veikimą.

D’Estaing yra paaukotas, nes 
jis prancūzų visuomenėje buvo 
pasidaręs nepopuliarios taupumo, 
“dilių suveržimo” politikos sim
boliu. Dabre paskyrimas finan
sų ministeriu padarė jį trečiuoju 
vyru valstybinės hierarchijos vir
šūnėje — prezidentas, premjeras, 
finansų ministeris.

Antras minėtinas pakeitimas 
įvyko žemės ūkio ministerijos va- 
va’dovybėje: pasitraukė ministeris 
Pisani, ir jo vietą užėmė buvęs 
premjeras Edgar Faure, kurio 
svarbiausią uždavinį sudaro dery
bos dėl žemės ūkio gaminiu Bend
rojoje Rinkoje, žemės ūkio mi
nisterio pakeitimas padarytas 
tam. kad prancūzų ūkininkai nu
rimtų ir nebesijaudintų dėl De 
Gaulle oolitikos Bendrosios Rin
kos atžvilgiu. Prancūzų ūkinin
kai buvo isitikinę. jog De Gaulle 
politika Bendrosios Rinkos at
žvilgiu iki šiol jiems buvo nuosto
linga. J. Gs.

grėsmę. Komunistinis blokas, jei 
pajėgs susitarti, gali ta linkme 
pasistūmėti ir kitose pasaulio da
lyse, ypač P. Amerikoje. Jis gali 
pvz. Sukelti revoliucijas Venecue- 
loj, Kolumbijoj, Urugvajuj. Ta 
kryptimi jau veikia Kuboje įvy
kusios komunistinių kraštų konfe
rencijos sudarytas 12 asmenų ko
mitetas, kurio uždavinys — derin
ti P. Amerikos kompartijų veik
lą. Sov. Sąjunga savo pareiškime 
tai konferencijai pabrėžė: “. .. 
bendra antiimperialistinių pajėgų 
veikla dabarties tarptautinėje 
būklėje yra nepaprastai svarbi.” 
Taigi, viską suvedus matyti, kad 
JAV-ės turi kovoti globalinę ko
vą su komunistine agresija. Pietų 
Vietnamas tėra vienas proveržis* 
kurio sulaikymas dar neišspren
džia visos problemos ir nepašali
na raudonosios grėsmės.

Savaitės įvykiai
SOVIETAMS PAVYKO NULEISDINTI ANT MĖNULIO ERD

VĖLAIVĮ LUNA 9, kuris per radiją ir televizijos kamerą perdavė 
nuotraukas ir kitas žinias apie planetą. Instrumentinis erdvėlaivis, 
s veriąs 3.000 sv., buvo iššautas iš Baikounour bazės Kazachstano 
respublikoje centr. Azijoje. Tai svarbus sovietų erdvių tyrimo lai
mėjimas ir prilygsta pirmajam jų erdvės žygiui — erdvėlaivio iš- 
šovimui 1957 m. spalio 4 d. Manoma, kad kaikuriais atžvilgiais so
vietai šiuo metu yra pralenkę JAV-es erdvių tyrimų varžytose, šis 
laimėjimas betgi nereiškia, jog sovietai pirmieji nuskraidins astro
nautą į mėnulį. Pirmąsias ryškias mėnulio paviršiaus nuotraukas 
perdavė Jodrell Bank observato
rija Britanijoje — anksčiau už 
pačius sovietus. Paaiškėjo, kad 
mėnulio paviršius yra kietas, uo
lėtas ir neturi dulkių sluogsnio, 
kaip anksčiau buvo manyta. Ame
rikiečiai taipgi planuoja neužil
go nuleisdinti erdvėlaivį ant mė
nulio. Sovietams tai pavyko tik iš 
ketvirto karto. Amerikiečiai tiki
si, kad jiems tai greičiau pavyks. 
Sovietų laimėjimą sveikino daug 
kraštų, tarp jų JAV prez. Johriso- 
nas ir Prancūzijos prez. De 
Gaulle.

Prez. Johnson, lydimas valsty
bės sekr. D. Rusk ir gynybos sekr. 
R. McNamara, buvo nuskridęs į 
Havajų salas. Ten turėjo politi
nius pasitarimus su P. Vietnamo 
prez. Ky ir JAV kariniais vadais 
iš Saigono. JAV pasiryžusios iš 
Vietnamo nesitraukti ir karines 
pajėgas dargi stiprinti. Staigus 
prez. Johnson išvykimas nukrei
pė dėmesį nuo sen. Fulbright ap
klausinėjimo senate. Senatorius 
kritikuoja vyriausybės politiką 
Vietname. Jis nurodo, kad karas 
ten perbrangiai JAV kainuoja. 
Anot jo, prez. Johnson iki š.m. 
birželio 30 d. karo vedimui išleis 
$15.8 bilijonų. Iki šiol P. Vietna
me žuvo 11.247 š. vietnamiečiai. 
Išeitų, jog vieno priešo partizano 
nukovimas kainuoja $1.4 milijo
no. JAV ambasadorius Arthur J. 
Goldberg pateikė JT pasiūlymą, 
kad būtų svarstomas Vietnamo 
klausimas. Saugumo Taryba nu
balsavo 9-2 balsais svarstymą pri
imti. tačiau nesitikima ypatingos 
akcijos, nes komunistinių kraštų 
atstojai tam stipriai priešinasi.

Sovietų premjero Kosygino pa
siūlymas ‘ nenaudoti atominių 
ginklų prieš valstybes, kurios jų 
neturi, sustiprino vakariečių vil
tis Ženevos nusiginklavimo kon
ferencijoje. Tai ypač taikoma V.

Visoos tautos turi neatimamą 
teisę į laisvę ir nepriklausomybę. 
Amžiai liudija lietuvių tautos iš
tikimybę šiai laisvės teisei. Kovo
je dėl jos susikūrė istorinė Lietu
vos valstybė. Kovoje dėl šios tei
sės 1918 m. gimė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo aktas.

Švenčiame Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo keturiasde
šimt aštuntąsias metines. Tai tau
tos laisvės troškimo didžiojo lai
mėjimo sukaktis. Šis laimėjimas 
sudarė sąlygas lietuvių tautai iš
likti ir jos kūrybiniam genijui 
reikštis, šio laimėjimo sukaktis 
vis iš naujo apkaltina Sovietų Ru
siją tarptautiniu nusikaltimu* tau
tų apsisprendimui, laisvei ir savo 
įsipareigojimams. Ji kasmet at
naujina reikalavimą, kad Sovietų 
Rusija atitrauktų iš Lietuvos savo 
karines, administracines ir parti
nes jėgas. Ji skelbia visam pasau
liui lietuvių tautą apsisprendusią 
už nepriklausomybę. Ji reikalau
ja žmonijos sąžinę, kad pasmerk
tų sovietinę agresiją prieš Lietu
vą ir jos neteisėtą prievartinį 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. To
dėl okupantas persekioja totkurį 
šios sukakties minėjimą Lietuvo
je.

Darbininkų ir tarnautojų išnau
dojimu, ūkiniu ir kolchoziniu 
skurdu, kultūriniu prievartavi
mu, tikėjimo persekiojimu, viso 
tautos gyvenimo sovietinimu bei 
rusinimu okupantas siekia su
žlugdyti Lietuvos nepriklausomy
bės minti ir pati tautos savitumą. 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį pavergtasis lietuvis 
gali prisiminti tik savo mintyse 
ir širdy.

Užtat laisvieji lietuviai, ypač 
šiais —- Jaunimo Metais', visame 
pasaulyje Vasario 16 sukakti 
stengiasi juo Įspūdingiau atžymė
ti viešais susirinkimais, savo tau
tinės kultūros demonstracijomis

Vokietijai, kurioje yra stiprios 
amerikiečių atominių ginklų pa
jėgos. Pasiūlymas savotiškai pa
skatino ir kitas valstybes, neturin
čias atominių ginklų, neįsileisti 
amerikiečių. Dabartiniu metu ato
minius ginklus turi ar gaminasi 
JAV, Sov. Sąjunga, Britanija, 
Prancūzija ir Kinija.

Italijos premjerui Aldo Moro 
nepasisekė sudaryti vyriausybę. 
Prez. Saragat pradėjo vėl vesti 
derybas su politinėmis partijo
mis. Jei nepasiseks susitarti, Ita
lijoje galimi nauji rinkimai.

Belgija irgi pergyvena politinę 
krizę. Premjeras Harmel įteikė 
atsistatydinimą, bet karalius Bau- 
douin atsisakė priimti. Krizė įvy
ko dėl vyriausybės norimo įvesti 
sveikatos apdraudos plano* ku
riam priešinasi gydytojai. Jie pa
reiškė, jei priims vyriausybės at
sistatydinimą ir sutiks vesti de
rybas, tai nestreikuos. Prieš tai 
vyriausybei pasisekė numalšinti 
kasyklų darbininkų riaūšes, ku
riose buvo net užmuštų. Gydyto
jai streiką kol kas atšaukė ir dar 
bandoma tartis su vyriausybe.

Saugomo sumetimais žinios 
sunkiai ateina iš Ispanijos. Pr. 
mėnesi B-52 bombonešis su kuro 
tiekėju sudužo. Iki šiol nerasta 
viena vandenilio bomba. Ištisi 
derliaus laukai tikrinami ir nie
kas neturi teisės daryti jokių pa
reiškimų be Pentagono sutikimo. 
Ūkininkai nepatenkinti, o kairie
ji studentai Madride suruošė net 
demonstracijas prie JAV atstovy
bės, šaukdami — “Yankee go 
home”. Nustatyta, kad bomba 
nukrito Į jūrą prie piet. Ispani
jos krantų. Laukiama į Vidurže
mio jūrą atvykstant dviejų mažų 
povandeninių laivų, kurie bandys 
išimti pavojingą bombą iš 1000 
pėdų gilumos.

ir laisvės kovos ryžto stiprinimu.
Nors šiuo metu pasaulio dėme

sys daugiau yra atkreiptas į Azi
jos ir Afrikos žemynus, bet ir 
Lietuvos laisvės byla nėra pa
miršta. 1965 m. Amerikos Atsto
vų Rūmai priėmė specialų nuta
rimą, kad Lietuvos byla būtų iš
kelta Jungtinėse Tautose; Ameri
kos Kongreso komisija susidomė
jo Lietuvos padėtimi ir pravedė 
specialų jos ištyrimą; daugelis 
Amerikos senatorių ir kongreso 
narių Lietuvos bylą priminė 
Amerikos vyriausybei ir visuo
menei; laisvieji lietuviai — patys 
ir drauge su kitų sovietų paverg- — 
tų tautų atstovais — Lietuvos 
laisvės reikalą kėlė Jungtinėse 
Tautose, Europos Tarytoje ir ki
tose tarptautinėse institucijose.

Vasario 16 aktas, išsklaidęs il
gai trukusias lietuvių tautos lais
vės sutemas ir grąžinęs Lietuvai 
valstybinę nepriklausomybę, yra 
reikšminga atrama kovoje dabar
tinei sovietinei okupacijai paša
linti. Jis tebegalioja. Laisvasis 
pasaulis nepripažino ir nepripa
žįsta jo panaikinimo ir Lietuvos 
fSovietų Sąjungą įjungimo.

Vasario 16 aktas, laisvės kan
kinių ir kovotojų krauju nuskaid
rintas, įkvepia laisvuosius ir pa
vergtuosius lietuvius siekti lais
vės savajai tautai, laisvės asme
niui, laisvės gyvenimui ir laisvės 
kūrybai.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo keturias
dešimt aštuntųjų metinių proga 
sveikina visus lietuvius — pa
vergtuosius ir laisvuosius — ir 
pareiškia nesvyruojantį tikėjimą 
teisingumo ir laisvės pergale 
prieš pikto jėgas, sykiu užtikrin
damas, tiek Lietuvos laisvės drau
gus, tiek jos priešus, kad jokia 
jėga negali sulaikyti kovos dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. (ELTA)

Rodezijoje padėtis vis nerami. - 
Baltųjų grupė grasina sukilimu 
ir vyriausybės nuvertimu. Tai 
stiprina britų viltis Londone. Jie 
seniai laukia Smitho vyriausybės 
bankroto. Vidaus reik. min. Lar- 
dner-Burke paskelbė, kad sukilė
liai esą suplanavę ir vad. minis- 
terių kabinetą, tačiau jiems gre
sia kalėjimas. Kaikurie maištinin
kai Smitho vyriausybėje užima 
atsakingas vietas. Taip pat nera
mumų pasitaiko ir negrų tarpe. 
Pas juos rasta sovietų gamybos 
ginklų. Į Rodeziją atskrido britų 
konservatorių partijos atstovas 
Selwyn Lloyd ir tariasi su gub. 
Sir Humphrey Gibbs, kaip atsta
tyti tvarką. Svečias taip pat, atro
do, bandys tartis ir su Smitho 
vyriausybės nariais. Lloydo vizi
tas nesmagus Wilsono vyriausy
bei Londone. Vyriausybės ir kon
servatorių laikysena Rodezijos 
atžvilgiu skiriasi.

Japonų All-Nippon bendrovės 
Boeing 727 lėktuvas su 133 kelei
viais dingo jūroje prie Tokijo 
miesto. Tai skaudžiausia vieno 
lėktuvo nelaimė aviacijos istori
joje. Traukiami iš jūros dugno 
žuvusiųjų lavonai ir lėktuvo lie
kanos.

V. Vokietijos kancleris L. Er- 
hardas lankėsi Paryžiuje ir tarėsi 
su prez. De Gaulle, kuris birželio 
mėn. numato vykti į Maskvą. 
Prancūzijos prezidentas užtikrino, 
kad jo politika nesiekia sukliudyti 
Vokietijos sujungimo.

Kalifornijos episkopatų kontro
versinio vyskupo (James A. Pike 
sūnus nusišovė Niujorko viešbu
tyje.

“Tėviškės Žiburių” 
skaitytojams

Jūsų “TŽ” nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie nelaukdami atski
ro priminimo, atsiuntė prenume
ratos pinigus už 1966 metus, ir 
kartu laukia, kad atsilygintų ir 
kiti, kurie dar nepratęsė prenu
meratos. Pagrindinis laikraščio 
ramstis yra skaitytojas, todėl 
svarbu, kad prenumerata nebūtų 
uždelsta. Metinė prenumeratos 
kaina — penki doleriai. Nema
žai skaitytojų, siųsdami prenume
ratą, prideda auką ir pažymi savo 
pageidavimus laikraščiui. Tai me
džiaginė ir moralinė parama laik
raščiui. Kviečiame ir kitus skai
tytojus pridėti savo pastabas.
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GEDIMINAS GALVA

Lemtingas politikos tarpsnis
Ir beviltiškose sąlygose galima lipinus ir net Australiją. Kinija 

galėsianti ryžtis didžiajam žygiui
kos stalo. Net ir šiuo metu, po ne-

šiuo metu abi šalys rimtai 
svarsto, kur gali mažasis Vietna
mo karas nuvesti. Didelis susi j au-

LIETUVIŲ NAMŲ KLAUSIMU
Toronto lietuviai vieni iš pir

mųjų Kanadoje įsigijo visuomeni
nius namus, kuriems parinko var
dą “Lietuvių Namai”. Vėliau, se
kant . torontiškius, visuomeninių 
namų įsigijimu susirūpino ir ki
tos lietuvių kolonijos Kanadoje 
ir Amerikoje.

Gerai prisimenu, kaip nesunku 
■buvo tuomet lėšas telkti L. Na
mams, nes didžiuma lietuvių tą 
reikalą jautė ir rėmė, pirkdami 
taip vadinamus Šerus, nors jaus
dami, kad tie šėrai vargu bus ka
da nors išperkami Apie tų šėrų 
vertę mažai kas galvojo ir moka
mą ar pasižadėtą sumą daugelis 
skaitė kaip auką, reikšdami no
rą, kad tokia nuosava visuomeni
nė lietuviška pastogė būtų.

Tuo metu mieste esant salių 
trūkumui, kurios lietuviškam vi
suomeniniam veikimui buvo sun
kiai prieinamos, įsigijimas nors 
ir nedidelių nuosavų patalpų at
vėrė duris platesniam bei našes
niam lietuviškam darbui, o jų iš
laikymui, skolų mokėjimui, mo
kesčiams ir kitiems ūkio reika
lams užtekdavo ir dar likdavo 
gražaus pelno išnuomojant patal
pas įvairiems pobūviams, posė
džiams ir kitiems reikalams. Ta
čiau, laikui bėgant ir mieste atsi
radus didesnei pasiūlai patalpų, 
L. Namai pajuto didelę konku
renciją ir LN finansiniai sunku
mai kasmet pradėjo didėti. Jau 
prieš 5 metus “Paramoje” pasili
kusi virš $15.000 skola nebepajė
giama mažinti, o metinis LN ba
lansas, nors šiaip taip suvedamas, 
bet be namų ir nekilnojamo turto 
amortizacijos, atseit, su žymiais 
nuostoliais. Jų tolimesniam finan
siniam pajėgumui nematyti gied
resnių prošvaisčių.

Pastatas kaip iš oro, taip ir vi
daus reikalingas neatidėliojančiai 
būtino kapitalinio remonto bei 
tinkamesnės ūkinės priežiūros, 
kurie surišti su LN nepajėgian
čiomis daryti išlaidomis. Ruošia
mieji penktadienų alučiai, anks
čiau nešę geras pajamas, dabar 
vos vegetuoja, o ir jų ruošimas 
vargu ar pateisinamas dėl kartais 
juose vykstančių tarp lankytojų 
nesusipratimų ir tarpusavinių są
skaitų suvedinėjimų, kurie rim
tesnius lankytojus atbaido.

Visuotiniuose narių susirinki
muose metai iš metų vis kartoja
ma ta pati dainelė — didesnių L. 
Namų įsigyjimo reikalingumas, 
■bet realiai šis reikalas, atrodo, ne
buvo ir pradėtas judinti. Didelė 
dauguma narių — šėrininkų savo 
Šerais ir aplamai L. Namais nesi
domi. Tai parodo, kad iš virš 500 
narių visuotiniuose metiniuose 
susirinkimuose dalyvauja tik 20 - 
30 narių.
, Matant tokią finansinę LN pa
dėtį, dar prieš porą-trejetą metų 
visuotiniame susirinkime buvo 
keliama mintis namus parduoti 
arba siūlyti “Paramai”, kaip fi
nansiškai tuo metu pajėgiai orga
nizacijai, juos su esama skola per
imti. Šiandieną šis klausimas, at
rodo, neįgyvendinamas, ir reikia

jieškoti kitos išeities.
Tiesa, daugeliui, kurie įdėjo 

daug rūpesčio, ir darbo įgyjant 
šiuos namus, jų likvidavimas ne
būtų prie širdies, jei už juos gau
tos sumos nebūtų panaudotos lie
tuviškos visuomenės reikalams, 
bent nemažiau, ką davė L. Namai. 
Svajoti Jipie didesnių LN įsigyji- 
mą jau gerokai pavėluota. Už 
gautą pardavus dabartinius na
mus sumą, kad atitiktų dabarti
nius platesnius visuomeninius rei
kalavimus, tinkamų naujų namų 
nepastatysime, o naujų šėrininkų 
su didesnėmis sumomis, kad ir 
komerciniais pagrindais organi
zuojant, vargiai ar pavyktų rasti, 
ypač turint galvoje Tėvų pranciš
konų vykdomas ar vykdysimas 
statybas, kuriose numatomos ati
tinkamos patalpos ir lietuviškai 
veiklai.

Daugelis tautybių Toronto uni
versiteto aplinkoje turi studenti
jos veiklos reikalams vadinamus 
Studentų Namus. Lietuvių stu
dentija tokių namų neturi ir ten
kinasi laikinomis mažomis Tėvų 
pranciškonų duotomis patalpoj 
mis, kuriose jų besiplečianti veik
la gyvai reiškiasi. Nors T. pran
ciškonų užsimotose statybose ir 
numatomos lietuviškai veiklai pa
talpos, bet specialiai studentijos 
dispozicijai skirti patalpas vargu 
ar pajėgs, ir studentai liks tik 
kampininkai.

Turint galvoje L. Namų sunkią 
finansinę padėtį, kuri ir ateityje 
vargu ar pagerės, manyčiau, kad 
reiktų jieškoti pirkėjo ir nedel
siant juos parduoti, o už gautus 
pinigus įgyti tinkamus namus 
mūsų mokslus einančiam jauni
mui — studentijai. Turėdami spe
cialiai jų reikalams skirtus na
mus, jie turės ir didesnę-galimy
bę plėsti gražiai užsimotą lietu
vybės išlaikymo ir pavergtos tė
vynės laisvinimo darbą.

Jei už parduotus L. Namus’ 
studentų namams įgyti lėšų ne-; 
užtektų, manau, kad šiam feika-: 
lui jie susilauktų realios lietu
viškos visuomenės gausios para
mos.

Pardavus L. Namus ir jų vieton 
nupirkus Studentų Namus, lietu
vybės išlaikymo atžvilgiu tie na
mai dar daugiau pasitarnautų nei i 
L. Namai, kurie irgi tam reikalui 
daug pasitarnavo.

Veržlusis jaunimas — studenti
ja yra mūsų tautos ateitis ir jis 
turės užimti iš rikiuotės išėjusių 
visuomenininkų postus. Todėl 
visų mūsų šventa pareiga moks
lus einančiam jaunimui sudaryti 
ir tinkamas sąlygas. St. B-lis

Tėvai turėtų būti atsakingi 
už vaikų padarytus nuostolius 
viešose vietose. Toks pasiūlymas 

. pateiktas parlamentui. Jaunuo
liai pridaro tūkstančius dolerių 
nuostolių išdaužydami viešųjų 
pastatų langus ir užsiimdami ki
tokiais naikinimo žygiais. Jeigu 
tėvai būtų už tai atsakingi, tai 
tie nusikaltimai žymiai sumažė
tų.
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amerikiečių politiniuose sluogs- 
niuose svarstant karo išplėtimą, 
t.y. susikirtimą su Kinija. Bet ir 
šiuose svarstymuose žymi dalis 
JAV politikų nepadarė galutinių 
išvadų. Kas atsitiks karą laimė- 
jus? Ar karo laimėjimas atneš Ki
nijai rimtį, pašalins vidaus trintį 
ir sudarys sąlygas sukurti san
tvarkai, kuri tiktų kiniečių sąly
gom bei tarnautų kiniečių tautai 
ir pasaulio taikai? Kas pajėgs pa
šalinti Kinijos karo griuvėsius ir 
padės jai tvirtai atsistoti ant savo 
kojų? Pagaliau kas gi būtų tik
ruoju Kinijos pralaimėto karo 
laimėtoju? šiuo metu Maskvos 
politikos kreivoji nėra išryškėju
si, tačiau kaikurie duomenys ro
do, kad ji laukia tarpsnio, kuria
me amerikiečių rankomis galėtų 
traukti karštus kaštanus iš kinie
čių žaizdro. Šiuos klausimus JAV 
turi gerai apsvarstyti, kad nepa
kartotų antrojo pasaulinio karo 
politinių klaidų. JAV mūšius lai
mėjo, tačiau politiškai karą pra
laimėjo.

šalių prielaidos
Vietnamo kare yra tiys ryškios 

šalys. Veikliausioji šalis yra JAV 
— šio tarpsnio didžiausias ginklų 
sandėlis ir didžiausia pasaulyje 
ūkinė galybė. Nežiūrint Vašingto
no įvairių priedangų ir nepalan
kių sąlygų didelio nuotolio karui 
vesti, JAV, saugodamos savo var
dą, nenori pasitraukti iš Vietna
mo. Jų politikai mano, kad Kini
ja, neturėdama užtvaros, gali nu
siaubti ne tik artimos galvosenos 
pietrytinę Aziją, bet pasiekti Fi-

mino teorija jau susiejama su 
tolimesnėmis vizijomis.

•Pietinio Vietnamo nelaikau ša
limi, nes pasitraukus amerikie
čiams, jo vyriausybė subyrėtų ir 
netrukus įsigalėtų Laisvinimo 
Frontas, kurstomas S. Vietnamo.

Š. Vietnamas nepamiršta senos 
svajonės apjungti visus vietna
miečius. Ir šiandieną jis mano, 
kad amerikiečiai karą pralaimės, 
kaip jį pralaimėjo prancūzai. Ga
limas dalykas, kad po orinių puo
limų pamokos Hanoi pasitenkintų 
daliniu pralaimėjimu ir pradėtų 
taikos derybas, jei ne spaudimas 
iš šalies. Sovietai veda dvigubą 
žaidimą: atsargiai ginkluoja Š. 
Vietnamą, jį drąsina spirtis Kini
jai ir atsargiai įtaigoja pradėti 
taikos pasitarimus. Jų laikysena 
žymiai palankesnė JAV, kaip Ki
nijai, kuri daro spaudimą, kad 
Hanoi toliau vestų karą prieš Sai- 
goną. Svarbiausiam žaidėjui — 
Kinijai aptarti neturime pakan
kamai duomenų. Netolimoje pra
eityje Pekingas yra padaręs labai 
abejotinos vertės žygių: garsiai 
šnekėjo, mažai darė. Kinijos įsi
vėlimas į karą su Indija, pažadai 
Pakistanui, rėmimas komunistų 
sukilimo Indonezijoje rodo jos 
aštrius nagus, tačiau nenorą įsi
velti į didelės apimties karą. Ki
nija piktai, bet santūriai palydėjo 
nesėkmes Afrikoje ir jokių žygių 
nedarė Indonezijoje, kai kiniečių 
komunistų galvos buvo kabina
mos ant stulpų.

JAV įsisiūbavimas
Neseniai senatorių ir kongreso 

atstovų dauguma buvo apsispren
dusi vesti karą iki laimėjimo. Jie 
svarsto tik laimėjimą P. Vietna
me. Pasitraukti jau esą pervėlu. 
Tačiau jie iš akių išleidžia esminį 
klausimą: kokį karą laimėti? Viet-

miestų orinis puolimas gali pri
versti Kiniją įsijungti į kainą 
Tuomet iškiltų jau visai kitos ap
imties uždaviniai, kurie dabar nu
tylimi.

JAV prezidentui nelengva buvo 
nuspręsti, ar atnaujinti orinius 
puolimus Š. Vietname. Jis turėjo 
pakelti vadinamų “vanagų” spau
dimą karui išplėsti ir klausytis 
“balandžių” burkavimo apie tai
ką bei reikalavimo tuojau atleisti 
iš pareigų dabartinį kratŠto apsau
gos sekretorių R.McNamarą, kad 
jis vėl galėtų rūpintis Fordo au
tomobilių gamyba.

JAV prezidentas Lyndon B. 
Johnson yra puikus vidaus politi
kos žinovas, bet jo nuolatinis svy
ravimas ir vis didesnis įsipainio
jimas į Vietnamo karą rodo, kad 
tarptautinės politikos klausimai 
jam nesvetimi, tačiau sunkiai per
kandami. Milžiniškoje užsienio 
politikos mašinoje jau iš seno ži
nomas ne tik nesutarimas, bet ap
gailėtinas prieštaravimas, kurio 
neišvengia ir šiame pavojingame 
tarpsnyje.

Radikalus pareiškimas
Senatorius John Stennis, sena

to karinio pasiruošimo komisijos 
pirmininkas, pareiškė: “Aš ma
nau, kad mes neturime vengti 
karo su Kinija. Šiuo reikalu aš 
nesivadovauju tuščiomis viltimis. 
Aš nesu linkęs siųsti jaunuolių 
nepanaudojęs visų turimų ginklų, 
esančių mūsų sandėliuose.” Ki
tais žodžiais tarus, jis atvirai kal
ba apie pasaulinį karą, kuriame 
būtų panaudoti visi ginklai, t.y. 
ir branduoliniai. Šiais metais jis 
numato 400.000 karių dalyvavimą 
Vietname. Senatorius puola pre
zidentą, kad jis sustabdė orinius 
puolimus Š. Vietname, kurie ga
lį užžiebti karą su Kinija pasau
lio komunizmui sunaikinti. Taip 
senatorius atidengė tik dalį labai 
pavojingos tiesos.

Mylimam tėveliui mirus Lietuvoje,
KAZIMIERĄ INDREIKIENE, ONUTĘ, KLEOPĄ, POVILĄ

ir KAZIMIERĄ DALINDAS bei jų artimuosius

jos dukrai STASEI MATULEVIČIENEI bei jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą —

B. T. Stanuliai

Mielai Mamytei mirus Lietuvoje,
STASĘ MATULEVIČIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —

S. O. Pranckūnai

ELZBIETAI ZELBIENEI mirus Lietuvoje,

nuoširdžiai užjaučiame —
Onutė ir Kęstutis Kudirkos 
Birutė ir Antanas Šalkauskiai

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus,
SOFIJĄ BUDREVIčIENĘ, prislėgtą gilaus skausmo, 

ė

nuoširdžiai užjaučiu —

Z. Glinskas

Mylimam bei brangiam vyrui ir tėveliui mirus, 

MARIJAI POČESIŪNIENEI ir dukrai 

nuoširdžią reiškiame užuojautą —

A. J. Jankaičiai 
M. V. Vaitkai

Kelionė laivu i Bahamų salas
(Tęsinys iš pr. nr.) 

Tvirtovės tebestovi
Šį kartą istorinėms tvirtovėms 

apžiūrėti nustojau nuolatinio pa
lydovo — sustreikavo; sako: vis 
kiekvienam mieste tvirtovės, 
griuvėsiai bei senienos, vaikščiok 
apie tas apgriuvusias sienas toli
miausiuose užkampiuose, net ko
jas paškausta. Ką gi, teko vie
nam jas aplankyti.

Pasuku pirmiausia į rytinę 
miesto dalį, praeidamas pro se
nosios statybos Nassau miesto 
namus. Kaikurie jų yra labai se
ni — tipiškos Bahamų architek
tūros pavyzdžiai, pastatyti iš “li- 
me”akmens, su geležiniais įėji
mo varteliais ir dengtomis ve
randomis, iš kietmedžio, apsup
tomis žaliuojančių krūmų.

Praėjęs naują modernišką li
goninę, atsidūriau tvirtovės pa
pėdėje ir akligatvyje — kelias 
baigiasi. ties Queen’s Staircase, 
kur akmenyje yra vergų iškalti 
laiptai dar prieš šimtą metų. 
Laiptų sakoma yra 65, bet ko
piant augštyn atrodo, trigubai 
daugiau. Tie laiptai buvo reika
lingi kareiviams išeiti iš Fort 
Fincastle, kuris pastatytas viršu
je. ši tvirtovė pastatyta lordo 
Dunmore apie 1793 m. ir gavo 
vardą iš vieno jo turėtų titulų— 
Viscount Fincastle. Jie saugojo 
miestą ir uosto centrą.

Šalia tvirtovės — augštas 
bokštas vandentiekiui, kur už 25 
et. elevatorium gali pasikelti į 
viršų ir pamatyti nepamirštamą 
reginį. Nuo bokšto viršūnės at
siveria gražus vaizdas į uostą, 
Nassau miestą ir keletą kitų sa
lų, išnykstančių mėlynos jūros 
tolumoje.

Kiek toliau į rytus stovi Fort 
Montague, kuris buvo pastatytas 
1741 m. ir saugojo rytinį uosto 
įėjimą. Tai seniausias Nassau 
apsigynimo postas. Jo paskirtis 
buvo apsaugoti uosto užnugarį 
nuo netikėtų puolimų iš jūros.

Nuo čia pasuku atgal į vaka
rus, kur praeidamas sustoju ap
žiūrėti didelių gubernatoriaus 
rūmų. Laiptai veda iki pat gė
lynais išpuošto kiemo, kur prie 
durų stovi baltoje uniformoje 
garbės sargyba. Laiptai atitver
ti grandine ir publikai toliau ne
beleidžiama eiti. Turistai čia su
stoję fotografuoja pačius rūmus 
ir sargybą.

štai ir paskutinė didžiausia 
tvirtovė Fort Charlotte, pastaty
ta 1787 m. lordo Dunmore, kai 
lis buvo paskirtas Bahamų gu
bernatorium. Tvirtovė vardą ga
vo nuo tuo laiku buvusios Angli
jos karalienės Charlotte. Ji užima 
dideli plotą. Viduje yra atskiri 
nastatai ir sandėliai, kuriuose 
buvo sukraunamos maisto atsar
gos ir ginklai. Požemiuose įreng
ti irgi įvairiausi sandėliai bei ka
lėjimo vienutės, nes ilgą laiką 
tvirtovė buvo naduojama kaip 
kalėjimas. Vienoje vienutėje

STASYS DALIUS jai susidaro nemažas būrys. Į pir- I 
mąjį klubą nuvažiuojame kažkur I 
Nassau užmiestin vietinių kvarta- pįn 
le. Klubo patalpa lyg kokiam am
fiteatre — atviram ore po palmių 
medžiais. Viršuje ant galvų išties
ti tinklai, kad krisdami didieji 
riešutai nepraskeltų svečiams pa
kaušių. šviesos aplinkui irgi pri
tvirtintos prie medžių, savotiškai 
egzotiška aplinkuma. Daug sve
čių, laukiančių programos pra
džios, kuri prasideda vidurnaktį. 
Prasidėjus programai, akių vokai 
ėmė taip merktis, kad negalėjau 
įžiūrėti ant scenos šokėjų. Mirga

■ žibintų liepsnos atliekant Afrikos 
ugnies šokius, dunda būgnai, o aš 
vis kovoju su miego liga, kuri ne
leidžia gėrėtis atliekama progra
ma. Vos išsėdėjau iki pabaigai.

Ir iš klubo, pasibaigus progra
mai, jau antrą valandą ryto nuve
žė į kitą. Šiek tiek išsiblaiviau iš 
apsnūdimo ir čia pradėjau sekti 

j programą atidžiau. Limbo šokėjai
— vyrai ir moterys — akrobatiš
kai pralenda pro lazdą, vos še
šis colius pakeltą nuo žemės, ir 
tokioje, neįprastoje pozicijoje iš
geria coca cola ar surūko cigare
tę. Ugnies šokėjai, apsupti lieps
nų, laiko rankose karštus meta
linius padėklus ir basi šoka ant 
jų. Kai pasiūlė svečiams paban
dyti palaikyti, aš paėmiau į ran
kas. nusvilau ir numečiau žemėn
— tikrai karšta. Nesuprantama, 
kaip tie šokėjai pajėgia išlaikyti 
tą karštį atlikdami šokį.

Gerą įspūdį paliko calypso dai
nų išpildytojas, plačiai Bahamų 
salose pagarsėjęs dainininkas Ri
chard Delamore, kuris kaikurias 
dainas atliko tikrai puikiai ir bu
vo netgi priverstas jas kartoti. Sa
koma, kad iš tų calypso daininin
kų jis čia yra geriausias. Ten pat 
po programos buvo pardavinėja
mos jo įdainuotos plokštelės, ku- 

. rias turistai noriai pirko, o pats 
dainininkas pasirašinėjo ant jų 
autografus. Jau paryčiu grįžome į 

Į laivą ir išvargę kritom trumpanti 
poilsiui. (Bus daugiau)

vaško figūros pavaizduoja, kaip 
britai, sugavę piratą, tempia jį 
ant sukamo rato ir nori išgauti 
piratų slaptą buveinę. Tos istori
nės grupės pavaizdavimas toks 
realistiškas, kad" net šiurpas pa
ima bežiūrint.

Prisijungiau prie didesnės gru
pės atvykusių turistų, kurių vado
vas apvedžioja visas patalpas, ap
rodydamas ir aiškindamas. Paro
dė šulinį, iškaltą uoloje tvirtovės 
požemiuose, kur buvo laikomas 
vanduo ir pademonstravo jo gilu
mą, įmesdamas degantį laikraš
čio gabalą. Visi tie požemio san-j 
dėliai — vienutės buvo rankomis 
iškalti koralinėje uoloje, kad dar 
tebėra kaltų žymės. Taip pat bu
vo įrengtas slaptas, gerai užmas
kuotas išėjimas - tunelis, kuris 
vedė į gubernatoriaus rūmus. Ant 
tvirtovės sienų tebestovi galingos 
patrankos, kurių ugnis turėjo 
ginti įėjimą į uostą iš jūros.

Pusės mylios atstume nuo 
Charlotte forto yra Ardastra Gar
dens, pagarsėjęs savo “flamingų 
paradu”. Bahamietis Hedley Ed
wards praleido eilę metų atrink
damas ir treniruodamas tuos spal
vingus paukščius, kuriuos išmokė 
pagal komandą eiti priekin ir at
gal, pulti visu būriu ir pabaigai 
pozuoti sustojus pagal turistų no
sis ir foto aparatus. Su nuostaba 
tenka gėrėtis, kaip gražiai apie 
50 šių gana bailių paukščių vykdo 
trenerio komandas paraduodami 
prieš turitų akis. Turistai, norėda
mi pamatyti šį retą vaizdą, turi 
ateiti apsirengę ilgomis kelnėmis, 
nes su trumpomis neįleidžiami į 
šią elegantišką aplinkumą.

Naktiniai klubai
Vakarienės metu moterys vėl 

demonstruoja savo parėdus ir ele
ganciją, nors kitos jau gerokai 
saulės nudegintais veidais nuo il
go vaikščiojimo po gatves. Vyrai, 
kad ir kukliai, bet keičia aprangą 
beveik kas kartą. Mūsų stalo 
draugas nors jau senyvas žmogus, 
ateina apsirengęs vis kita eilute. 
Pasirodo, kai kurie, plaukdami 
laivu, pasiima daugybę drabužių, 
nes lagaminu galima vežtis po 200 
svarų. Senasis linksmas ir gyvas 
žmogus apkeliavęs pusę pasaulio, šantis lietuviškųjų organizacijų 
pasakoja apie keliones į Kiniją, veiklą. ‘Tuo reikalu KLB krašto 
Japoniją ir kitur. Kasinėtai jis vis valdyba yra išsiuntinėjus! apylin- 
keliaująs į naują vietą ir džiau- j kėms anketas. Dėl vienokių ar ki- 
giasi kelionių patirtimi. Bepig tokių priežasčių dalis organizaci- 
jam važinėti, nes yra vienos fir
mos prezidentas kažkur prie Či
kagos.

Po vakarienės vyksta registra
cija norinčių pamatyti su vietine 
programa naktinių klubų. Užsi
rašome ir mes, nes juk reikia pa
matyti jų šokius ir išgirsti calyp
so dainas.

Jau po dešimtos valandos vaka
re atvažiuoja taksiai prie kranti
nės paimti turistų ekskursijai į 
naktinius Įdubus. Prie krantinės 
stovi dar du turistiniai laivai at
vykę iš Miami, tad Šiai ekskursi.«<•• ,yi

Mielai Z. DAUGVAINIENEI, 

jos dukrai ir kitiems artimiesiems 
mano giliausia užuojauta dėl MYKOLIUKO mirties —

Izabelė Kandrotienė

Krašto valdybos informacijos
• Kanados Liet. Bendruome- pasirodymus šioje provincijoje,

nės krašto vaidyba skatina apy-į • Kanados Baltų Federacijos 
linkių valdybas per Vasario 16 vadovybė, rotacine tvarka, šiemet 
minėjimus pradėti rinkti parašus tenka lietuviams. Krašto valdyba 
po peticija Jungtinėms Tautoms, tam reikalui įgaliojo J. R. Sima- 
To darbo ypač mielai imasi lietu- navičių, J. Matulionį ir inž. E. 
vių jaunimas. Daugelyje vietų yra čuplinską. Baltų Moterų Federa- 
paškirti KLB jaunimo sekcijos cijos vadovybė taip pat tenka lie- 
įgaliotiniai. tuvėms, kurios jau išsirinko savo

T . , v atstoves: pirm. V. Judzentavičiū-
. Jaunimo kongreso ruoša pra-į t vicep^m. A. Sungailienę ir 

deda pamažėl įsisiūbuoti. Kana-' - -
diečiai stengiasi įvykdyti savo įsi
pareigojimus visose srityse. Jau 
sudaromas Kanados Lietuvių Jau
nimo Metų Globos Komitetas, ku
rį organizuoti sutiko dr. J. Suh- 
gaila. Kongreso plakatas jau at
spausdintas ir išsiuntinėtas apy
linkėms.

• Pasaulinės parodos, įvyksian
čios 1967 m. Montrealyje, reika
lams sudarytas specialus Montre- 
alio lietuvių komitetas. Artimiau
siu laiku Toronte bus sudarytas 
Kanados šimtmečio Ontario ko
mitetas, kuris organizuos lietuvių

sekr. p. Tarvydienę.
• šių metų pirmame pusmety

je trys vienetai yra nusistatę pra
dėti pinigines rinkliavas. Su Va
sario 16 švente rinkliavas prade
da Tautos Fondas. Kovo mėnuo 
paskirtas Jaunimo Metų rinklia
voms; pavasarį intensyviau numa
to rinkti ir Lietuvių Fondas. 
Krašto valdyba, pritardama vi
soms šioms rinkliavoms, prašo at
skirų vienetų įgaliotinius ir apy
linkių valdybas glaudžiai bendra
darbiauti, kad rinkliavos tiek lai
ko, tiek rinkimo būdo atžvilgiu 
viena su kita nesikryžiuotų.

Kanados Lietuvių Fondo vajus
Nauji nariai ir įnašai:

137. E. N., Toronto .....__  $100
138. P. Pretkus, Toronto .... $100 

Padidino inašą:
15. P. Lelis ~ iki $400 

Nauji nariai E. N. ir Pretkus nė
ra iš turtingųjų, bet jie visuomet 
jautrūs bei duosnūs lietuviškiems 
reikalams.

Išpildymui šių metų plano 
($15000) reikia kas mėnesį su
rinkti maždaug $1200. Sausio 
mėn. gauta tik $700 — $500 iš 
naujų narių ir $200 iš senų. Tiki
me, kad naujų narių įsijungimas 
padidės ir metų gale turėsime 
Fonde numatytus $35000. Lietu-

vių Fondas ypač laukia paramos 
iš lietuvių patrijotinių organiza
cijų: šaulių kuopų, veteranų, sa- 
vanorių-kūrėjų, vilniečių sąjun
gos, nes jų tikslai yra tie patys 
kaip Fondo. Kol kas į Fondą įsi
jungė su įnašais tik Delhi ir 
Montrealio šauliai ir Montrealio 
atsargos kariai. Taip pat kviečia
mos į Fondą įstoti medžiotojų ir 
žūklautojų draugijos, kurios vei
kia beveik visose, didesnėse kolo
nijose.

Iš didesnių Bendruomenės apy- . 
linkių liko neįsijungęs į Fondą 
tik Wellandas. Nėra ten dar nė 
vieno nario.

P. Lelis, reikalų vedėjas
ORGANIZACIJŲ VADOVY

BĖMS KANADOJE
Kanados šimtmečio lietuvių lei

diny tilps nemažas skyrius, apra-

jų tų anketų iki šiol negavo, šiuo 
nranešame visoms organizaci
joms,, kad anketos duomenys turi 
pasiekti leidinio redakciją nevė
liau kovo 15 dienos. Organizaci
jos, negavusios anketų, prašomos 
nasirūpinti jų atsiėmimu iš apy
linkės valdybos, iš p. J. Kardelio 
Montrealyje arba iš krašto valdy
bos Toronte. Nustatytu laiku ne
atsiuntus! duomenų organizacija 
negalės būti paminėta leidinyje.

KLB krašto valdyba, 
941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont

AMERIKOS NUOSTOLIAI VIETNAME
JAV gynybos departamentas minėtą skaičių. Komunistiniai ir 

oficialiai nepaskelbė, kiek nuosto- amerikiniai nuostoliai išreiškiami 
lių turėjo Vietnamo kare, bet pa- 10:1 proporcija. Į šitą proporcijąvuivjv v XV. Vii dili v ntuv, vr^v į/c* , 

reiškė, jog “mažiau, negu buvo 
numatyta”.

Yra žinoma, kad nuo 1961 iki 
1965 m. gruodžio 15 d. Vietname 
per karo veiksmus žuvo 1.496 
amerikiečių kariai; iš to skaičiaus 
1965 m. žuvo 1.241 karys. Tuo 
pat laiku komunistiniai partiza
nai neteko 35.000 kovotojų, be
maž dukart daugiau, negu pra
ėjusiais metais. Tas skaičius su
darytas skaitant nukautus komu
nistus, kurie buvo palikti kauty
nių laukuose, bet yra bendras įsi
tikinimas, jog komunistai savo 
nukautuosius draugus dažniausiai 
stengiasi pasitraukdami pasiimti, 
tad tokie pasiimtieji neįeina į

neįeina P. Vietnamo nuostoliai; 
įskaitant juos, išeina 3:1 propor
cija. Taigi, trims nukautiems ko
munistams tenka vienas sąjungi
ninkas. Aplamai imant, ameri
kiečių nuostoliai Vietnamo kare 
daug mažesni, negu Korėjoje. 
Pastarajame kare amerikiečių žu
vo 33.629. Sužeistų amerikiečių 
skaičius per Vietnamo karą pa
siekė 6.863; iš to skaičiaus per 
5.000 karių buvo sužeista 1965 m.

be žinios sąraše figūruoja 126 
amerikiečiai, iš-kuriu 25 yra ko
munistų nelaisvėje. Be to, Viet
name mirė nuo ligų ir susisieki
mo nelaimėse 4S1 kariai.



Kanados lietuvių jaunimui
Viena Kanados lietuvaitė, susižavėjusi Alionio straipsniais Bra

zilijos lietuvių spaudoje, parašė laišką Brazilijos jaunimui bei pa
čiam Alioniui. Pastarasis atsakė jai portugalų kalba per laikraštį 
“Mūsų Lietuva”. Gavę lietuvišką vertimą, pateikiame jį “TŽ” skai
tytojams.

Pranas Alionis, Brazilijoje gimęs lietuvis, aktyviai reiškiasi lie
tuviškoj spaudoj, jaunimo skyriuje, bei veikloj. Jo straipsniai nagri
nėja lietuvybę bei jos problemas Brazilijoje. Jie pasižymi sveiku są
mojumi, yra gilūs, temperamentingi, kartais labai pietietiški. Savo 
straipsnius Alionis pavadino “Mensagem” — žodis jaunimui. Red.

KANADOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIME TORON
TE KARŠTAI BUVO DISKUTUOJAMAS KLAUSIMAS: "AR
STEIGTI ATSKIRĄ KANADOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGĄ?"

Jus klausiate -- mes atsakome

Pr. Alionis, Brazilijos lietuvių 
jaunimo veikėjas

Brangi sese,
Dėl Brazilijos pašto trūkumų 

ir netobulumų gavau “Mūsų 
Lietuvą” visu mėnesiu pavėluo
tai (autorius gyvena viename S. 
Paulo didmiesčio užmiesčių — 
Vert). Kai pastebėjau Tavąjį 
straipsnį, pasisakantį dėl mūsų 
pranešimų, pasiskubinau su at
sakymu. Bet prieš tai leiski man 
pareikšti savo gilią pagarbą mū
sų narsiems ir brangiems kuni
gams jėzuitams: Tėvui Giedriui 
ir Tėvui Kidykui už jų nuosta
bias pastangas ir darbą atsta
tant lietuviškąją koloniją S. 
Paulo mieste. Per jų leidžiamą 
laikrašti “ML” galime susiraši
nėti su plačiai pasaulyje paskli
dusiais lietuviais.

Dėkoju už paskatinimą bei pa
drąsinimą, už tuos įtikinančius 
žodžius ir džiaugiuosi žinoda
mas, kad nesu vienišas šioj ko
voj už pasaulini lietuvių susivie
nijimą. Kanados jaunimas taip 
pat yra įsipareigojęs šioj kovoj 
ir tai sužinojau per Tave. Bū
čiau labai patenkintas, jeigu nu
rodytume! ir mūsų netobulu
mus. Tokiu būdu turėtumėm 
progą juos pataisyti, nes vien 
atvirai išsikalbant pasieksime 
mūsų tikslą.

Tenka prisipažinti, kad ryžda- 
masis šiai kovai tai padariau vi
sa siela ir kūnu ir iš jos nepa
sitrauksiu nei. vienu žingsniu, 
nors tai kainuotų daug nesusi
pratimų, persekiojimų bei sabo
tažų.

Mano pirmutinis straipsnis 
buvo tarytum karo deklaracija, 
o karą paskelbus teliekia kovoti 
iki mirties. Taip, geriau mirtis 
nei pralaimėjimas. Pradėjau 
nuo spaudos, toliau kalbėsiu sa
lėse, teatruose, per radiją ir per 
televiziją ir net aikštėse ir bet- 
kurioj vietoj, kur tik rasiu pro
gą. Siekiu visų lietuvių vienybės 
ir nesutinku su Lietuvos okupa
cija. Tačiau kovoti ir kalbėti 
vienam neužtenka — reikia ka

PEACE CORPS

Lietuvių "Taikos tarnyba"
Amerikos lietuvių “Taikos 

tarnybos” — Peace Corps min
tis rado pritarimo Vašingtone. 
Tėvų jėzuitų vadovybės įgalio
tas, Tėvas Gintautas Sabataitis, 
SJ, sausio 26 d. buvo nuvykęs į 
Vašingtoną ir tarėsi su Peace 
Corps vadovybe lietuvių “Taikos 
tarnybos” klausimu. Senatoriui 
Dirksen tarpininkaujant, Tėvas 
Sabataitis kalbėjo su Peace 
Corps vadovybe apie lietuviškos 
“Taikos tarnybos” įkūrimą, ku
ri rūpintųsi užsienyje, ypatin
gai P. Amerikoje, gyvenančiais 
lietuviais. Amerikos Peace 
Corps vadovybė pavadino šią 
mintį įdomia ir originalia ir pa
žadėjo įjungti lietuvių “Taikos 
tarnybos” narius į savo paruoši
mo ir apmokymo programą.

Pati lietuvių jaunimo “Taikos 
tarnybos” mintis buvo jau prieš 
dvejus metus Tėvų jėzuitų iškel
ta ir rado daug susidomėjimo 
lietuvių studentų tarpe. Lietu
vių “Taikos tarnyba” padėtu už
sienio lietuviams, panašiai kaio 
Peace Corps nariai tarnauja 2 
metus artimo gerovei pagalbos 
reikalinguose kraštuose. Ypa
tingas dėmesys būtų kreipiamas 
i lietuvius, gyvenančius Sao 
Paulo mieste. Brazilijoje.

Peace Corps vadovybė šią va
sara praves trijų mėnesiu apmo
kymo kursą anie Brazilija. Be 
intensyvių kalbos, papročių bei 

reivių. Ir vėl jaučiu pareigą 
priminti Tėvus jėzuitus. Tai 
Kristaus kariai, kurie daug pa
deda jaunimui. Mūsų kariai 
taipgi yra darbdaviai ir eiliniai 
lietuviai darbininkai. Mūsų ka
riai yra tie, kurie rašo knygas, 
siunčia savo straipsnius laikraš
čiams, dirba teismuose, kalba iš 
sakyklų, ar jie būtų kunigai ar 
pastoriai-ganytojai. Mūsų kariai 
yra tie, kurie moko mokyklose, 
kurie sėdį, mokinio suole, kurie 
dirba laboratorijose, fabrikuo
se ir raštinėse. Mūsų kariai — 
tai motinos, mokytojos, tarnau
tojos ir darbininkės. Visi tie, 
kurie tik turi geros valios, yra 
mūsų kariai kovoje už lietuviš
ką idealą. Mūsų tikslas yra lais
vė; mūsų ginklai — meilė. Nie
kas mūsų nebaugina — bijome 
įžeisti tik dieviškąją Apvaizdą.

Mylime Lietuvą, nes iš jos pa- 
veldėjome kraują, mylime Bra
ziliją, nes tai žemė, kuri mus 
priglaudė; mylime žmoniją, nes 
tai paties Dievo sukurta. Nori
me matyti visus 'lietuvius — 
nuo pačio paprasčiausio iki pa
čio reikšmingiausio, įtakingiau- 
sio — sujungtus giliame, amži
name broliškume. Norime maty
ti lietuvius kaipo vadus visuose 
žmonijos veiklos baruose. Nori
me matyti lietuvius vadovaujan
čius unijose ir vykdančius arti
mo meilę; dirbančius pramonė
je, prekyboje; besirūpinančius 
žemės ūkiu, keliančius miestus; 
puoselėjančius meną, kultūrą ir 
darančius tyrinėjimus bei išra
dimus. Norime matyti lietuvius, 
užsiimančius politika, dirban
čius kaip senatorius, guberna
torius ir prezidentų įgaliotinius 
įvairiose tarptautinėse valdiško
se komisijose; susirūpinusius at- 
šilikusiųjų kraštų problema — 
P. Amerikos, Azijos ir Afrikos 
tautomis. Norime matyti lietu
vius, kalbančius ir dirbančius 
Jungtinėse Tautose bei atliekan
čius savo darbą su dideliu atsi
dėjimu tam kraštui, kuris juos 
priglaudė, ir tuo iškeliančius 
lietuvių tautybę. Norime maty
ti Baltijos šalis, kovojančias 
kartu su Lietuvos vėliava ir iš- 
stumiančias užpuoliką. Dėl to 
viso esame reikalingi paskatini
mo. Tavo straipsnis yra toks pa
skatinimas. Rašyk mums, kai 
tik galėsi. Perduok mūsų linkė
jimus visiems Kanados lietu
viams, nes mums reikia karių.

Baigiant priimk mano ir visų 
Brazilijos lietuvių sveikinimus. 
Perduok šį draugišką sveikini
mą visam Kanados lietuvių jau
nimui ir pasakyk seniesiems, 
kad prašome jų palaimos! Lie
tuva pavergta, bet ji yra laisva 
mūsų širdyse, ir tol nenurimsi- 
me, kol okupantas iš jos nepasi
trauks Dievo ir Laisvės vardan!

Vertė R. Kutka

kultūros kursų, bus Brazilijai 
taikoma speciali programa “Ur
ban Community Development”. 
Jeigu iki to laiko bus suorgani
zuota lietuvių “Taikos tarnyba”, 
lietuviai studentai ir studentės 
galės būti priimami į šią Peace 
Corps ruošiamą apmokymo pro
gramą.

Kurie norėtų prisidėti prie 
lietuvių “Taikos tarnybos” suor
ganizavimo arba norėtų viene- 
riems ar dvejiems metams vyk
ti darbui į Braziliją, gali kreiptis 
adresu: : Tėvai Jėzuitai, ‘Taikos 
tarnyba”, 2345 West 56th St., 
Chicago, Illinois 60636, U.S.A. 
Tel. REpublic 7-8400.

Du broliukai kunigai? Ne, tai 
du drąsuoliai, besiruošią būti 
vienuolijos broliais. Iš kairės: 
Jurgis Janeliūnas ir Virgilijus 
Kaulius ties jėzuitų noviciato rū
mais JAV-se

Rimas Vaštokas: prieš veikiant 
reikia pagalvoti!

Audrius Šileika, Toronto lietu
vių studentų pirmininkas: mūsų 
laukia svarbūs darbai!

Gailutis Skrinskas: gana galvoti, 
reikia veikti!

Vida Tamulaitytė: jūs kalbėkit, 
o aš viską užrašysiu!

Nuotraukos S. Dabkaus

RYTŲ EUROPOS JAUNAMAS

Mirusi revoliucija, negyvi šūkiai
Gerald Clark, “The Montreal Star” redaktorius, praeitą vasarą 

praleido 2 mėnesius Rytu Europoj. Jo įspūdžiai neseniai buvo at
spausdinti minėtame laikraštyje serija straipsniu, pavadintų “The 
Tattered Curtain”. Trečiasis iš eilės straipsnis “Revolutionary Zeal 
Dead Among Youth” atspaustas lapkričio 24 d. laidoj. Jo pastabos 
gali būti ir mums Įdomios, čia pateikiamas vertimas-atpasakojimas.
Netaip seniai Prahos žurna

las “Literarni Noviny” užklausė 
600 16-17 m. jaunuolių, ko jie 
laukia iš gyvenimo? 94% atsa
kė norėtų keliauti po užsienio 
kraštus, sutikti įdomių žmonių, 
gauti gerą darbą ir turėti pini
gų, kad galėtų įsigyti motocik
lą ar automobilį. Tik 6% pareiš
kė norėtų dirbti “komunizmo 
statybai”. Kai aš šiuos duome
nis norėjau patikrinti Vengrijoj, 
Rumunijoj, Lenkijoj ir kituose 
Rytų Europos kraštuose, beveik 
be išimties gavau atsakymą: “Ir 
tie 6% tikriausiai melavo.”

Ideologinio entuziazmo nebu
vimas jaunimo, busimųjų vado
vų, tarpe — tai vienas svarbiau
sių ir labiausiai intriguojančių 
reiškinių komunistiniame pasau
lyje. Kyla klausimas: kas atsi
tiks su taip vadinamu revoliuci
jos tęsimu, jei toks mažas skai
čius jaunųjų ja domisi?

Komunizmas neimponuoja
Nesunku pastebėti, kad Čeko

slovakijoj, taip pat ir visur ki
tur, 18 metų indoktrinacijos ne
įstengė jaunimo bent simboliš
kai užimponuoti. Rusų kalba 
yra privaloma antroji kalba mo
kyklose, tačiau retas studentas 
ją naudoja už mokyklos durų. 
Lyg ir simboliniam ryšiui su Va
karais jis stengiasi kalbėti pran
cūziškai ar angliškai.

Pokalbyje su čeke aš nusiste
bėjau, kad toks mažas nuošim
tis jaunimo pasidavė valdžios 
spaudimui. Tikriausia tai nuo
pelnas tėvų, — aš samprotavau, 
— kurie savo vaikams pasakoja, 
kad yra ir kitokia santvarka. 
“Mes jiems nepasakojam. Mes 
jiems parodom,” — atsakė mo
teris.

Varšuvoj, kai pokalbis sukosi 
apie seną lenkų romantizmą. 16 
metų jaunuolis pastebėjo: “Koks 
romantizmas? Lenkų romantiz
mas mirė 1956 metais.” Tai bu
vo kartus prisiminimas tų metų 
lenkų neramumų, ekstazinio 
veržimosi laisvėn, kuris greitai 
nustojo inercijos, čia randam 
kita svarbų reiškinį: tam tikrą 
susitaikymą su padėtimi. Sis 
reiškinys aiškiai pastebimas 
Vengrijoj.

Vengrijos jaunimas. 9 ar 10 
m. amžiaus, žino, kad 1956 m. 
sukilimas buvo jėga numalšin
tas. šis jaunimas nori, kad pasi
keitimas vvktų didesnės laisvės 
krvntimi. bet nėra nei už, nei 
nrieš esama režimą. Šiuo at
žvilgiu jis vra anatiškas ir dau
giau domisi vakariečiu muzika, 
negu idėjomis. Kai Louis Arm

strong šią vasarą koncertavo 
Budapešto futbolo stadijone, 
80.000 bilietų buvo išpirkti 
Joks politinis vadas negali ti
kėtis susilaukti nė dalies tokio 
pasisekimo.

Vakarai — kaip magnetas
Varšuvoj praeitą vasarą 2 

spektaklius 7.000 žiūrovų davė 
Cliff Richards ir Shadows. Galė
jo parduoti dešimt kartų dau
giau bilietų, kurie juodojo rin
koj kainavo iki 400 zlotų ($16). 
Oficialiai bilietai buvo parduo
dami po 100 zlotų, t.y. apie 4 
kartus brangiau kaip bilietas į 
operą ar simfoninį koncertą.

Daugelis koncerto klausytojų 
turėjo “Beatle’s” šukuoseną. 
Aplamai, “Beatles” savotiškai 
kiekvienam krašte išreiškia jau
nimo nuotaikas ir kryptis. Ju
goslavijoj, kuri politiškai yra 
laisviausia, rasi mažiausiai entu
ziazmo “beatlemanijai”. Jugo
slavijos jaunimas šią maniją iš
gyveno beveik kartu su Vakarų 
jaunimu ir šiandien jau viskas 
praeity. Tuo tarpu Bulgarijoj 
valdžia neleidžia šio žanro muzi
kos ir vienintelė vieta šiai Va
karų dekadencijai pasireikšti 
yra' privatūs pobūviai, kur ši 
muzika girdima iš aplinkiniais 
keliais gautų plokštelių ar iš nu
kopijuotų radijo programų.

Čekoslovakijoj, esančioj poli
tinės laisvės spektro viduryje, 
“beatlemanija” taip pat yra ma
doje. Šimtus apaugusiais ilgais 
plaukais jaunuolių matysi pra
einant pro šv. Vaclovo statulą 
ar sutiksi Vaclavske Namesti 
gatvėj, j ieškančius Liverpulio 
stiliaus kaviniu. Devyniolikme
tis jaunimo žurnalo “Mlada 
Frontą” redaktorius “beatlema- 
niją” aiškino kaip pasipriešini
mą nusistovėjusiai tvarkai ir pa
pročiams. “Ne kontrarevoliuci- 
ne Drasme” — pasiskubino pri
dėti. “Tačiau negalėdamas su
rasti vertybių, kurių jis įieško, 
jaunimas nešioja ilgus plaukus 
kaip emblemą, kaip tam tikrą 
savo negatyvaus nusistatymo 
ženklą.”

žino tik marksizmą
Kita jauna Prahos laikraščio 

redaktorė pasakojo, kaip jai šią 
vasara buvojant Italijoj tekę su
tikti žmonių, kurie, diideliam jos 
nustebimui, klausė, ar čekų jau
nimas nenorėtu kapitalistinės 
santvarkos vietoj komunistinės? 
Jos nepasitenkinimas tokiu 
klausimu buvo tikras ir tipiškas 
visai Rvtu Europai, Ten yra

(Nukelta į S psl.)

Pasirodęs “T. žiburiuose” vertimu sausio mėn. 20 <L nr. E. Te- 
kučio straipsnis “Ko mes jaunieji siekiame?” sulaukė ir jaunesnių- 
jų, ir vyresniųjų tarpe atgarsio, pasisakymo. Tuo klausimu buvo net 
tarpusavis pasikalbėjimas Rodney, Ont. Jame dalyvavo vyr. klasių 
mokiniai: Angelė Naruševičiūtė, Gintaras, Romas Jociai, stud. Zig
mantas Mockus, vyr. kartos A. Kažemėkaitis, šio straipsnio-santrau- 
kos autorius ir kaip pasiklausytojas žem. klasės mok. Ant. Naruše
vičius.

Apatija jaunimo tarpe
Jaunimo nesidomėjimas liet, 

reikalais, konkrečiai sakant, ne
silankymas į susirinkimus, ne
žinojimas paskaitų ar siekimų 
tikslo kelia tikro susirūpinimo. 
Straipsnio autoriaus susirūpini
mas visai pamatuotas, jieškoji- 
mas naujų kelių visai supranta
mas. Bet pats dėstymas ir daly
ko palietimas yra intriguojantis 
ir pasisakytinas. Tai sudarė mū
sų pokalbiui temą.

Reikia pripažinti, kad jauni
mo tarpe, kiek tai liečia susi
rinkimus ir jų tikslus, yra apa
tijos. Bet yra ir kaiko kito. Tai 
susirinkimų vienodumas, nepa- 
trauklumas. Tą patį galima pa
sakyti ir apie mūšų šeštadieni
nes mokyklas.

Iš viso jaunimas nenoriai lan
kosi į susirinkimus, kur vyksta 
diskusijos, valdybų pranešimai. 
Bet taip yra Lietuvoj, taip yra 
ir Kanadoj; turbūt tai būdinga 
visame pasaulyje. Jaunimas 
daugiau pasinešęs į naujoves, į 
techninius laimėjimus, madas ir 
į konkretų veikimą. Techniniai 
laimėjimai daliai jaunimo yra 
tapę tiesiog stabu (idol). ’ Jis 
mieliau atlieka ir konkrečius 
veiksmus, pavedimus, įsiparei
gojimus. Susibūrimai, patrauk
lūs iv jo širdžiai malonūs dar
bai atliekami su noru ar net su 
užsidegimu. Pvz. jaunimo kon
gresas Toronte. Per kongreso 
atidarymą jo buvo permažai, bet 
šokiuose ir meninėj programoj 
— pilna, nors galėjo būti dar 
daugiau. Bet kaip pirmam mė
ginimui ir be ypatingos rekla
mos buvo gana gerai.

Apatija daugiau pastebima 
vyresnėj kartoj. Kartais tą bū
tų galima pavadinti įsipareigo
jimų vengimu. Priežastis — vy
resniųjų perdidelis rūpinima
sis savo asmeniniais reikalais, 
kurį galima pavadinti dolerio 
gaudymu (Z. Mockus), čia gali
ma net įžiūrėti ėjimą su šio lai
ko dvasia, smagumais, happy-
go-lucky. Tai, žinoma, persiduo
da ir jaunimui (A. Naruševičiū
tė). Rūpinimasis asmeniniais 
reikalais, dolerio gaudymas, už
mirštant mūsų bendrus reikalus, 
tai jau nėra vien gyvenimo už
tikrinimas, savo šeimos aprūpi
nimas, bet negeistina kaimyni
nė konkurencija, kuri kartais iš
eina iš vėžių besiekdama turėti 
gražesnį automobilį, namą, gra
žesnį drabužį ar storesnę banko 
knygelę (A. Kažemėkaitis).

Šia prasme žydai yra kitokie. 
Jie žino, ko nori ir ką reiškia 
pinigai. Jie nepasitenkina hap- 
py-go-lucky ir turi platesnį kad 
ir savo asmeninio siekimo ar 
pasitenkinimo supratimą (G. Jo
cius). Mūsų norai ir siekimai 
pirmoj eilėj turi būti mūsų pa
čių apspręsti ir priklauso nuo 
mūsų pačių, bet jie kyla savoj 
šeimoj iš pačių tėvų (R. Jocius).

Tokie ar panašūs jaunųjų pa
sisakymai, einą iš jų lūpų ir šir
dies, yra gal daug kam netikėti, 
bet teisingi.

Ar Lietuva mirusi fiziškai?
Daugiausia “nesusipratimų” 

ir neaiškumo įnešė pokalbiui 
klausimas, ar Lietuva jaunimui 
mirusi fiziškai? Aiškintasi ir pri
eita išvados. Jaunimas nėra gi
męs Lietuvoj, jos fiziškai neiš
gyveno: nepažino gamtos, joje 
nežaidė, nesimokė, nedirbo, už 
ją nekovojo. Bet tai, kad ji fi
ziškai nepergyventa, nereiškia, 
kad ji jau būtų mirusi, įskai
tant jaunimo dabartinę padėtį 
ar jo ateities planus. Nors Lie
tuva fiziškai neišgyventa tenai, 
bet ji galima išgyventi svetur, 
nors tai būtų jau ir kitaip. Da
lyvavimas manifestacijose, para
šų rinkimas peticijai, ginti tau
tines spalvas sporto rungtynėse, 
dalyvauti kongrese, dalyvauti 
taut, šokiuos, dainose, prisidėti 
pinigine auka, ginti Lietuvos 
reikalus spaudoj ir t.t. ir t.t. Tai 
vis apčiuopiami išgyvenimai. 
Tačiau reikia sutikti su auto
rium, kad jaunimui be tokių iš
gyvenimų Lietuva yra tik žodis.

Kiek klausimas liečia mora
linę pusę, t.y. įsipareigojimą 
Lietuvai, tai taikintinas laisvės 
principas. Kiekviena tauta turi 
teise į laisvę apsispręsti, laisvai 
valdvtis. Juk keistai atrodytų, 
jei lietuvių jaunimas eitų de
monstruoti už negrų teises Ala- 
bamoj, JAV, o nepašisakytų, ne
demonstruotų už teises Lietuvai, 
lietuviams. Bet tokiu žymių jau 
yra Amerikoj. Jos iškilo per at
eitininkų kongresą nr. metais 
Toronte. Ar lietuviškas jauni
mas čia, Kanadoj, neturi tokių 
intencijų — pasisakyti už kitus 
ir kitų kad ir teisingus reikala
vimus. nustumiant savo tėvu ar 
savo reikalus į šalį? Gali atsi
tikti. kad vienokia moralė gali 
būti taikoma (kaip kad dabar

taikoma) Amerikos negrams ar 
Afrikos, Azijos atbundančioms 
tautoms, kitokia — Europoj pa
vergtoms tautoms, įskaitant 
Lietuvą.

Politinės idėjos ir planai
Autorius sako: “Mes netiktu- daugiausia'ateity lemtų, Rodney 

me toj mažoj, neindustrinėj pokalbio dalyvių nuomone, tai 
žemdirbystes krašto aplinkoj. 
Lietuva, tai kraštas, kur gimė 
mūsų tėvai, bet kokios nors po
litinės idėjos ar planai apie mū
sų ateitį išlaisvintoje Lietuvoje 
yra nubrauktini.” Atrodo, kad 
tai yra daugiau psichologinis 
nusiteikimas, kilęs kartais iš 
spaudos, kartais iš tėvų, negu 
tikrovė.

Kraštai, atsilikę pramonės sri
tyje, bet darą pažangą, gali bū- nio jaunimėlio. Marga, mirga, 
ti kaip tik gera dirva pasiruo- 
šusiems žmonėms su planais, 
metodais ar idėjom jų ateičiai. 
Super-pramonės kraštuos nepa
prasta kapitalo konkurencija ir 
proto koncentracija jau dabar 
vyksta, o ateity ji bus dar di
desnė. Amerika, Anglija, Vokie
tija, o netolimoj ateity ir Kana
da, gali būti netinkama vieta 
žmonėm su planais ar idėjom, 
bet be stipraus užnugario ar su 
ribotu kapitalu, Dabartinė Ame
rikos ir Kanados pramonė, jos 
kapitalai ir protai j ieško dirvos 
ir rinkos ne vien tik namie ir ne 
vien tik dabarčiai. Amerikos 
eksportas į Europą, siekiąs 5 
bil. dolerių, yra administruoja
mas ne vien tik iš Amerikos, 
bet ir tenai amerikiečių, mokan
čių prancūziškai, vokiškai, len
kiškai ... Amerikiečiai, kana
diečiai keliauja ir randa vietą 
ne tik pramonės sumetimais, 
bet ir mokslo, meno, literatūros 
ir kitais reikalais. Jie steigia vi
sur, kur tik galima ir pagal rei
kalą, savo agentūras. O mes, lie
tuviai, įtraukiant ir mūsų dabar
tinį jaunimą? Esame sėslūs ir 
pasitenkinam, nežiūrint ar tai 
būtume Rodney ar Montrealy. 
Kas kita pvz. vokiečiai — jų 
pilna visur. Užtat jie taip grei

Toronto skautės bendrose Kūčiose laužo tradicinį paplotėlį
Nuotr. S. Dabkaus

Hamiltono studentų vakaras
universitete

Sausio 27 d. Hamiltono lietu
viai studentai McMaster univer
siteto patalpose savo iniciatyva 
ir pastangomis suruošė kultūrinį 
vakarą, norėdami supažindinti 
savo kolegas su Lietuva. Tą va
karą oras pasitaikė labai blogas, 
nes visą dieną siautė didelė pū
ga. Nors ir pamažu, bet vis tik 
į nedidelę, jiems tam tikslui 
skirtą, salę susirinko apie 200 
žmonių. Vakaro programą pra
dėjo Birutė Kybartaitė, pasvei
kindama visus susirinkusius ir 
padėkodama už Lietuvai ir ren
gėjams parodytą dėmesį. Trum
poj paskaitoj, kurią skaitė Da
nutė Vaitonytė ir Juozas Chro- 
lavičius, svečiai buvo supažin
dinti su Lietuva, jos geografine 
bei politine padėtimi. Po to “Gy- 
vataras” išpildė keletą tautinių 
šokių, kuriuos apibūdino Gedi
minas Breichmanas. Po progra
mos svečiai buvo pakviesti pasi
vaišinti saldumynais ir kava ir 
apžiūrėti lietuviško liaudies me
no parodą. Daug komplimentų 
susilaukė studentų mamyčių rū
pesčiu paruoštas įvairių kepi
nių stalas, bet didžiausią pasise
kimą ir susidomėjimą turėjo pa
roda. Iki pat 12 vai. vak. tiek 
profesoriai, tiek studentai suko- mi iki š.m. birželio 1 d. V. Kaman- 
si prie parodai skirto kampelio, to*. 47? Cole Plaza, Willowick, Ohio 
norėdami gauti daugiau infor- 44004, USA

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios reristrnota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai tr psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D R.M N.PL

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

tai atsigavo po karo. Žinoma, 
mes negalime lygintis dar su 
jais, su jų kapitalo ir protų su
telkimu, bet esame pajėgūs ras
ti vietos savo idėjoms ir pla
nams Lietuvoje. Jau dabar ban
doma jieškoti visokeriopų ryšių 
ar minčių pasidalinimo. Ką kal
bėti, pasikeitus politinei padė

Vietos mums ir mūsų planams 
Lietuvoj tikrai būtų ir užtektų, 
jeigu mes tų planų turėtume ir 
norėtume juos įgyvendinti. Bet 

sąlygos, tuolaikinės sąlygos, ku
riose mes ir mūsų jaunimas at
sidurs: šeimyninė padėtis, svei
kata, ekonominė padėtis ir pan.

Neišleistinas iš akių, kalbant 
apie platesnio masto planus bei 
idėjas, ir tas faktas, kad taip 
maža mūsų jaunimo mokosi 
augštosiose mokyklose. Kaip 
malonu, kai laikraščių nuotrau
kose matyti tiek daug mokykli-

Retai jau matyti grupėmis vidu
rinio mokslo ar vyresnio jauni- 

čių studentų matosi labai pavie
niai ir tai į metus kartą.- Saky
sit — natūralu. Nevisai. Ir Čia 
rasim to pačio jaunuolio anks
čiau pasakytus žodžius: “žydai 
kitokie žmonės...” Būtų malo
nu, kad anas autoriaus geras ir 
labai vietoj straipsnis būtų tais 
klausimais nepaskutinis.

Pareigos jausmas 
ir pasididžiavimas
Visų labai mielai sutikta tai, 

kad straipsnio autorius E. Te- 
kutis randa priemonių ir pavyz
džių pareigos jausmą pakeisti 
pasididžiavimu, įsisąmoninimu, 
tardamas “mes turime”. Atrodo, 
kad gyvenime pasididžiavimas 
anksčiau ar vėliau tampa veiks
mu. Taip atsitiko anais 1858 m. 
su vysk. Baranausku. Jis to laiko 
lenkuojančių žmonių užgautas 
dėl lietuvių kalbos parašė savo 
garsųjį “Anykščių šilelį” lietu
viškai. Jis yra išverstas į sveti
mas kalbas. Taip buvo, kai jau
nimas susiorganizavo ir dalyva
vo 14 tūkstančių manifestacijo
je — žygyje į Jungt. Tautas ir . 
keletas jų įžengė į pačius rū
mus. V. Ignaitis 

macijų apie Lietuvą, jos liaudies 
meną,* papročius, muzikos inst
rumentus, istoriją ir net politinę 
padėtį. Džiugu buvo stebėti, kad 
lietuviai studentai įstengė į vi
sus šiuos klausimus atsakyti ir 
pasirodė pakankamai pasiruošę 
šį parengimą suorganizuoti.

Nors nemažas skaičius lietu
vių yra baigusių McMaster uni
versitetą, bet tik šiais metais 
lietuviai studentai įstengė susi
organizuoti ir gražiai užsireko
mendavo universiteto vadovy
bei, pradėdami savo veiklą šiuo 
parengimu. Tik labai buvo nusi
vylę, kad nė vienas iš jų kvies
tųjų lietuvių atstovų nepasirodė.

Linkime jiems ir toliau taip 
sėkmingai tęsti pradėtą darbą 
ir kelti Lietuvos vardą. Bravo 
rengėjai! Valio. D.

JAUNIMO PETICIJA
Vasario 16 minėjimuose pradeda

mi rinkti parašai po specialia peti
cija Jungtinėms Tautoms. Visas lie
tuviu jaunimas yra kviečiamas rink
ti parašus — ne tik lietuvio, bet ir 
kitataučiu. Norima surinkti bent 100. 
000 parašų ir juos įteikti Jungtinėm 
Tautom per jaunimo kongresą. Para
šų rinkimas baigiamas iki š.m. gegu
žės 15 d. Lapai su parašais grąžina-
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE sausio 9 d. po sunkios ligos mirė prof.

niam ir moksliniam Lietuvos gyvenimui. Nors jis buvo išėjęs kunigo moks- VISUOTINIS HAMILTONO IR 
lūs, bet iš aktyvios kunigystės tyliai pasitraukė ir dirbo kitose | APYLINKES LIETUVIŲ SUSIRIN-

................. ... kuris buvo numatytas sau
sio 30 d., dėl susidėjusių aplinkybių 
negalėjo įvykti. Dabar šis susirinki
mas yra šaukiamas vasario 13 d., sek
madienį, 4 v. p. p. A. V. parapijos 
salėje. Numatoma sekanti darbotvar
kė:

1. atidarymas;
2. pirmininko rinkimai;
3. praeito susirinkimo protokolo 

skaitymas;
4. apyl. v-bos pirm, pranešimas;
5. apyl. v-bos iždininko pranešimas;
6. Tautos Fondo skyriaus 

valdybos pranešimas;
7. šalpos Fondo skyriaus valdybos 

pranešimas;
8. revizijos komis, pranešimas;
9. diskusijos dėl pranešimų;

10. naujai apyl. valdybai rinkti' 
komisijos sudarymas;

11. klausimai ir sumanymai;
12. uždarymas.

Visi Hamiltono ir apylinkės lietu
viai prašomi šiame susirinkime gau
siai dalyvauti.

nansi|; ekonomikos, politikos. Vokiečių buvo suimtas ir kalintas Stutthofe. 
Iš ten pateko į sovietų rankas ir gyveno Vilniuje. Gimęs 1885. X. 24 Joskau- 
dų kaime, Palangos valsčiuje. Palaidotas Palangoje.

© PAVERGTOJE TEYMJE
“Mik, užmik, vaikeli mažas,

Mik, vaikeli, greitai greitai: 
negražu ožiuotis!
Grįžta tėtė po savaitės 
iš komandiruotės.
Mik, brangiausias turte mano...
Mik, manęs nepaisyk...
Julius jau tikriausiai mano, 
kad nebeateisiu.

KAIMO STATYBININKŲ
VARGAI aš tau padainuosiu...
Neseniai įkurta kaimo statybos mi- ^au mama lūpytes dažos 

nisterija į Vilnių buvo sušaukusi jai Pudruoja nosį, 
priklausančių statybos organizacijų 
atstovus. Buvo konstatuota, kad pr. 
metais statybos planas įvykdytas tik 
93% dėl blogo planavimo ir medžia
gų trūkumo. Ypač blogai dirbo Šir
vintų, Elektrėnų, Šiaulių mechanizuo
tos kolonos, Kapsuko statybos trestas. 
Lenino ordinu apdovanota brigadinin
ke E. Rukuižytė kaltę išdrįso suvers-
ti vadovams: “Dėl blogos darbų ko- . ,ikrodk greitai tiksikybės'daugelis kaltina statybininkus ^^utės minga... ’
Tačiau mums nelengva dirbti, gaunant j
blogos kokybės betoną, skiedimus, ply- nelaimingas?!»
tas, netikusius Įrankius...” Kapsuko 
statybos tresto profsąjungos pirm. I. UŽKLIUVO PREL. BALKŪNAS 
Vaišvilienė nusiskundė, kad jau seniai 
statybininkams žadami darbo drabu
žiai, bet juos galima matyti tik televi
zijos ekrane.

PLANUOTOJAI SNAUDŽIA
Šilutės rajono kompartijos atstovų 

konferencijoje paaiškėjo, kad 5 sov- 
chozai vis dar neša nuostolius. “Lietu
vos žemės ūkio technikos” rajono sky
riaus valdytojas V. Bernotas teisinosi, 
jog gaunama nepakankamai atsarginių 
dalių traktoriams ir kitoms žemės ūkio 
mašinoms, o gaunamos dažniausiai jau 
yra pasenusio tipo ir tinka tik metalo 
laužui. Jis kaltino planuotojus: “Tegu 
šiais klausimais susirūpina ekonomis
tai. Ir tada vietoj rajonui reikalingų 
80.000 elektros lempučių niekas nepa- 
skirs 8.000, nereiks maldauti chalatų, 
specdrabužių, darbo pirštinių...” Nu
siskųsta ir permažu dėmesiu kultūri
niams židiniams bei darbininkų porei
kiams. Iš 127 kino salių 50 neapkūre
namos, o ir kitose išdaužyti langai, 
išlaužytos durys, nėra kėdžių. Sovcho- 
zams neša didelius nuostolius blogaį 
organizuotas gyvulių supirkimas mėsos 
kombinatuose. Visame rajone dabar 
yra 4.000 nupenėtų galvijų ir 5.000 
kiaulių, o kombinatai jų nepriima — 
tenka laukti eilės.

VANDENTIEKIS KAPSUKE
1961 m. pabaigoje buvo pradėta 1965 

m. viduryje užbaigtas vandentiekio 
įrengimas Kapsuke, panaudojant kont
rolinių šulinių sistemą. Tačiau gyven
tojai ir šiandie dar negali pasinaudoti 
šiuo civilizacijos patogumu, nes šuli- 

* nius užlieja nešvarus gruntinis van
duo? Konstruktorius J. Kavarskis pa
rinko netikusią izoliaciją, ir dėl jo 
klaidos teks perdirbti net 47 šulinius, 
nors gruntinio vandens įsiveržimas bu
vo pastebėtas jau pačioje darbo pra
džioje. Šulinių izoliacinės medžiagos 
pakeitimas dabar pareikalaus 36.000
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Komunistinė “šluota”, kuri kartais 
neišvengia tik kolchozų arkliams su
prantamo humoro, 1965 m. paskuti
niame numeryje atspaude kartuvė
mis ir jų virve papildytą preL J. 
Balkūno nuotrauką. Užrašas po nuo
trauka skelbia: “Ten yra mūsų vie
ta...” kalbėjo prel. J. Balkūnas lie
pos 18.” Skaitytojams aiškinama, 
kad prel. J. Balkūnas esąs veiksnių 
atstovas, pasižymėjęs “karo kurstyto
jas” dėdės Šamo tribūnoje, šiuo at
veju, be abejonės, juoko nusipelno 
komunistinė neapykanta į užsienį pa
sitraukusiems lietuviams: juoktis te
ko, kai savo laiku buvo teisiamos 
tuščios kėdės, belieka nusišypsoti ir 
iš dabartinių karštligiško pykčio pa
stangų terlioti niekuo nenusikaltu
sias nuotraukas.

g HAMILTON
Krištolaitis mokytojauja šeštad. lietu
vių mokykloje ir yraraktyvus lietuvių 
bendruomenės narys. Juosui linkim il
giausių metų.

K. STANAITIS, ilgametis sporto 
klubo “Kovas” pirmininkas ir lietu
viškosios bendruomenės veikėjas, gy
dosi šv. Juozapo ligoninėje. Visi lin
kime K. Stanaičiui greitai pasveikti.

J. KAZLAUSKIENEI padaryta šv. 
Juozapo ligoninėje sunki operacija. 
Linkime greitai pasveikti ir vėl įsi
jungti į aktyvią bendruomenės veik
lą. J? Kazlauskienė kurį laiką dalyva
vo šalpos darbe. J. P.

HAMILTONO SKAUTAI IR SKAU
TĖS Vasario 16 minės vasario 13 d. 
Mišios 10 vai., iškilminga sueiga 3 v. 
p.p. Po to — lituanistinis konkursas. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti, nes 
stebėsime kaip skautui ir skautei 
pasiseks laimėti pirmą premiją $25, 
antrą $10, trečią $5 ir dar dvi premi
jas knygomis, šių metų veikla tęsia
ma darbštaus tuntininko dr. V. Kve
daro ir draugininko V. Kvedaro. Š. 
m. pirmąjį labai sėkmingą 'parengi
mą suruošė rėmėjų valdyba. Laimės 
staliukams aukojo: p. A. šilinskas $25,

Prestono lietuviai $20, Sakas Par
cel Service $15, p. p. Dirsės ir Pili
pavičiai $15, Kronas Real Estate $15. 
Parengimo darbams valdybos sąstato 
neužtenka, reikia kreiptis į nenuils- Ja A. Valstybės 
tarnus rėmėjus. Z. P. Sakalų šeima 
pravedė daiktinę loteriją, kuri davė 
$201 pajamų. Prie loterijos yra daug .... .
kas prisidėję fantais bei aukomis. b.utl de mgl’ kad Amerikoj, tu-

OLIETUVIAI PASAULYJE
vo artistinių sugebėjimų buvo vadi
nama “primadona”. Vėliau, nuo ne- 

TEISEJAS JONAS ZURIS pareiš- priklausomybės pradžią iki išvyki.
kė: “Mes privalome didžiuotis ir mo į Australiją, gyveno Kaune. Joa- 

.... na Linartienė palaidota Sydnėjaus —
lėką“ visiems “aukoti rime net trečios k ketvirtos kartos Rookwoodo kapinėse.

jaunimo grupių, kurios aukoja gana 
daug laiko savo tėvų kraštui. Dažni 
pasirodymai keliant lietuvišką kul
tūrą — liaudies šokius, dainas, mu-

jams.
Praeiti metai buvo darbingi. Mūsų 

veiklą parėmė: Hamiltono Lietuvių

AUSTRALIJOS LIET. STUDEN
TŲ S-gos suvažiavimas buvo sušauk
tas Sydney sausio 8 d.

KOMUNISTINĖ LOPŠINĖ
Laiškuose iš Lietuvos dažnai nusi

skundžiama komunistinėje įtakoje ge
rokai pašlijusia kaikurių asmenų mo
rale — skyrybos, nesugyvenimas šian
dien, deja, jau nėra retas svečias, šią 
temą, atrodo, liečia ‘“šluotoje” pa
skelbta J. Radzevičiaus satyra:

ZAPYŠKIO BAŽNYČIA
Kraštotyros Draugijos narys J. 

Pastarnokas “Liter, ir Meno” pusla
piuose prisimena XVI š. architektū
rinį paminklą — Zapyškio bažnyčią: 
“Aplankę šį nuostabų statybos kūri
nį, radome apleistą: čia pilna šiukš
lių, nuolaužų, sienos išbraižytos “au
tografais”. O pastatas restauruotas, 
tvirtas...” Jis siūlo senojoje Zapyš
kio bažnyčioje įrengti kraštotyros 
muzėjų, nes, girdi, netolimam Kluo- 
niškių kaime buvo gimęs Andrius 
Vištelis - Višteliauskas, Kačerginėje 
1906 m. gyveno ir kūrė J. Biliūnas, 
šioje vasarvietėje dažnai ilsėdavosi 
Liudas Gira, Stasys Šimkus ir Juozas 
Naujalis. Nuo menininkų J. Pastar
nokas peršoka prie komunistinės 
propagandos: “Įdomi ir netolima 
praeitis: kiekviena žemės pėda pri
mena tarybinių patriotų kovas prieš 
buržuazinius nacionalistus, tebėra 
gyva pirmųjų kolūkių kūrimosi is
torija —” Taigi, bažnyčioje įren
giamą muzėjų galėtų papildyti so
vietinių “liaudės gynėjų” surūdiję 
šautuvai, kompartijos įsakai ir padė
ka dabar jau į užmarštį nuėjusiam 
Stalinui už Lietuvos pavergimą. 
Trūktų galbūt tik S. Nėries garsio
sios poemos ir mitinguose priimtų 
nesuskaitomų sveikinimo telegramų 
dabar labai idiotiškai atrodančių 
nuorašų. V. Kst.

ApyL'valdyba

KAUKIŲ BALIUI vasario 19 spar
čiai ruošiamasi: norima gražiai papuoš
ti salę, kad visiems būtų jauku. Bus 
premijuojamos 5 geriausios kaukės. 
Jau yra gautos 3 premijos. Pirmąją 
premiją $25/.paskyrė VI. Kybartas, II 
— $20 A. šilinskas, III — $15 p. Sa
kas. Laimės staliukus paskyrė: p. Gu
delis, A. Pranskevičius, J. Valevičius, 
A. Tėvelis.

LIETUVIŲ STUDENTŲ parengi
mas McMaster, universitete pasisekė 
visu 100%. Svetimtaučių publikai la
bai patiko mūsų taut, šokiai, kuriuos 
išpildė “Gyvataras”, Ir žadimai. Kai- 
kurie dalykai buvo prašomi pakartoti
nai pademonstruoti. Bravo jaunieji 
lietuviai! šio parengimo iniciatorius 
tikrai nuoširdžiai sveikiname. V. P.

“AUKSO ŽĄSIES” filmo rodymas 
dėl susidariusių technikinių sunkumų 
neįvyko, kaip buvo skelbta spaudoje, 
vasario 6 d. Filmas bus rodomas vė
liau kino teatro patalpose. Organiza
toriai atsiprašo visuomenę, kad rody
mą turėjo atšaukti. Buvo dėtos visos 
pastangos parodyti, bet prieita išva
dos, kad pirmasis spalvotas lietuviškas 
filmas turėtų būti žiūrovams perduo
tas kaip galint geriau, kad kiekvienas 
būtų patenkintas filmu. Rašančiam te
ko matyti filmą Toronte, kur jis buvo 
parodytas labai gražiai. Pirkusieji bi
lietus gali atsiimti pinigus sekmadienį 
po pamaldų parapijos salėje. Prašo
me kartu grąžinti ir bilietus. Vėliau 
bus paskelbta spaudoje kur ir kada fil
mas bus rodomas.

, ATEITININKAI šv. Kazimiero šven
tės akademiją ruošia kovo 13 d. Jau
nimo Centre. Katalikiškojo jaunimo 
globėjo šventę šiais jaunimo metais 
norima paminėti iškilmingai, šventės 
ruošimu rūpinasi vyr. moksleiviai atei- \ 
tininkai. Paskaitą ir meninę programą žalą neša jaunuolio dvasiniam nusitei- 
išpildys vien jaunimas. ! ‘

J. KRIŠTOLAITIS sausio 29 d.
šventė savo gimtadienį draugų bei bi-' Sausio 30 d. vakarą čia siautė didžioji 
čiulių tarpe. Visu vardu sveikino / v \ w
Pranskevičius ir Įteikė šia proga dova- plentas, užverstas aplaužytais automo- mas buv0 suruošęs kalėdinę eglutę

Bendruomenė $100, bankas “Talka1 __ _ _ tA . ..
$150, Šalpos Fondas $50, 72 SLA į; ~ Meksika
kuopa per p. Z. Pulianauską $25,48, gma tevus lr skatina kitus dirbti šj 
medžiotojai-žūkl. $25, Z. Orvido vad. 
rėmėjų būrelis $15, P. Bulkė $10, A. 
Kaušpėdą $10, A. Bansevičius $5.

Be šios piniginės paramos būtų bu
vę neįmanoma pastatyti pastato “Ro
muvos” stovyklavietėje. Vien medžia
gai išleista virš $500 ir 5 naujoms 
palapinėms $266. Vietinei veiklai taip 
pat buvo skirta atitinkama suma. 
Praeitų metų darbštiems valdybos 
nariams — A. Keršiui ir P. Sakalui, 
narėms B. Antanaitienei, A. Urbona
vičienei mes, naujoji valdyba, taria- 
me nuoširdų ačiū, šiais metais iš- niam vokiečių kalbos pažinojimui, gesnį laiką dirbo Bogotoj “Distralės” 
rinktiems naujiems nariams ir na- 1^vyko studijuoti i Vokietiją. ...
rems linkime dirbti kiek jėgos lei- MERGAIČIŲ STOVYKLAVIETĖ buvo atidaręs pats savo įmonę,
džia ir nepavargti, nes dirbama savo Putname Planuojama praplėsti, nes 
vaikų gerovei. D. St kandidatės vasaros metu joje nebe- Driianljcl

KUN. JUOZAS KISIELIUS, sale
zietis, jau daugiau 20 metą dirba 
Meksikoje, šiuo metu jis yra Haque-

kilnų darbą. Mes turime būti jiems 
dėkingi. Taip pat privalome būti dė
kingi jų tėvams ir juos remti viso
mis galimybėmis, nes kol mūsų jau
nimas gyvens lietuviška, patrijotiš- 
ka dvasia ir ta kryptimi darbuosis, 
Lietuvos ląisvė bus užtikrinta, nors 
šiandien jos padėtis yra tamsi”.

VIDA RIPSKYTĖ, prieš 5 metus 
atvykusi iš Lietuvos, dabar yra 
Amerikos pilietė ir trečius metus
studijuoja vokiečių ir rusų kalbas- ragės apskr. Kolumbijoj praleido 17 
Illinois u-te. šiuo metu, tobulės- metų. Paliko žmoną ir vaikučius. II-

paque mieste.

Kolumbija
A. A. ALFONSAS MOCKUS žuvo 

lėktuvo katastrofoje sausio 14 d. nu
kritus Į Kartagenos jūrą lėktuvui su 
51 keleiviu. Velionis buvo kilęs iŠ 
Putokšlių kaimo, Vainuto par., Tau-

Didžiulio fabrike; paskutiniu laiku

London, Ont
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI bus pa- noje krūvoje. Katastrofa sekė katastro- 

minėta sekmadienį, vasario 13 d., Ši
luvos Marijos parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E. Minėjimo pradžia 5 vai. 
punktualiai! Programoje — gen. kon
sulo dr. J. žmuidzino paskaita ir me
ninė dalis, išpildoma Londono — Rod
ney jaunimo ansamblio — V. čegytės, 
J. Čegio, Londono Seštad. mokyklos 
choro ir deklamuotojų. Plačiau apie 
programą rašyta “TŽ” 5 nr. Kviečia
mi dalyvauti visi Londono, Rodney, 
Mount Brydges ir jų apylinkių lietu
viai. “Mes čia atvykome ne patogiai 
gyventi, bet... atlikti tam tikrą misiją 
Tėvynei”, pasakė klebonas viename sa
vo paskutiniųjų pamokslų. Tad paskir- 
kime jai šią dieną.

RADIJO PUSVALANDIS bus trans
liuojamas iš St. Thomas CHLO stoties 
banga 680 tą patį sekmadienį, vasario 
13 d., nuo 2.00 ligi 2.30 v.p.p. Bus ma
lonu išgirsti radijo bangomis į mus at- 
skriejantį lietuvišką žodį.

“ŠIENAPJŪTĖS” SAVAITGALIS. 
Mūsų jaunimas šį savaitgalį nemažiau 
skubės ir prakaituos, kaip anais lai
kais per šienapjūtę. Vaasrio 11 taut, 
šokių grupė vyksta į Stratfordą daly
vauti ten vykstančio karnavalo progra
moje; 12 d. — visas Landono - Rodney 
jaunimo ansamblis vyksta į Delhi-Till- 
sonburg apylinkę ten išpildyti Vasa
rio 16-tosios programos, o 13 d. — da
lyvaus tokios programos išpildyme j nebus nė vieno lietuvio, drąsiai gali- 
Londone. Taigi, tris dienas iš eilės kai- j me laikyti nepagrįstais. Kad ir ne- 
kurie jaunuoliai ir jaunuolės šoks tau-; gausus tokių tėvų būrelis, ant savo 
tinius šokius, deklamuos ir dainuos ryžtingų pečių išneš lietuvybę į švie- 
Bet juk tik gyva veikla jaunimą tęvi-' sesnį rytojų! D. E.
lioja. “Jaunos jėgos — kaip granatos”, j
sako dainos žodžiai. Gi susnūdimas tik RAŠO IŠ SAO PAULO

fą. Per radiją ir televiziją policijos 
įspėjimai: nevažiuoti iš namų, jei tai 
neverčia daryti gyvybiniai reikalai. Pa
tarta ypač vengti 401 plento. Londone 
tą vakarą vyko Londono - Rodney an
samblio repeticija. Londonas iš Rod
ney geriausiai pasiekiamas kaip tik 
401 plentu. Rodney apylinkės tėvų gal
vose: “Važiuoti ar nevažiuoti? Kaip ga
li nevažiuoti: juk beliko tik pora re
peticijų. .. reikia pasiruošti Vasario 
16-ajai?! Dauguma londoniečių spėjo, 
kad tą vakarą iš Rodney niekas neat
važiuos. Ne tik kad baltos'kelio lini
jos nebuvo galima matyti, bet ir žino
ti, kur yra pats kelias. Ir kai visų nu
stebimui net trys automobiliai išlindo 
iš sniego pūgos ir prisiartino prie Ši
luvos Marijos parapijos bažnyčios, tai 
ne vienas juos pasitikęs širdyje pa
juto jausmą tokios pagarbos, su kokia 
sutinkami didvyriai. Narbutienės, Na
ruševičiaus ir Valaitienės vairuojami 
automobiliai atvežė ne tik savąjį, bet 
ir kaimynų jaunimą! Žinome, kiek at
sakomybės bei pasišventimo glūdi to
kioje kelionėje. Kaip gali nevažiuoti? L 
Juk tai vienas svarbiausių mūsų gyvy
binių reikalų! Tai lietuvybės išlaiky
mas! Kol dar turime tėvų, pasiryžusių 
net savo gyvybe statyti pavojun, kad 
jų vaikai eitų lietuviškuoju keliu, tol 
pesimistų pranašivimus, kad greit čia

; kimui.
at-l PAGARBOS VERTAS PAVYZDYS.

A. sniego pūga. Televizijos ekrane — 401

DELHI - TILLSONBURG, ONT
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

PROGRAMA. Delhi apylinkės valdy
ba, kartu su kitomis vietos organiza
cijomis, rengia Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo paminėjimą šia 
tvarka: vasario 12 d. šeštadienį, 7 v. 
v., Delhi vengrų salėje iškilmingo su
sirinkimo metu Rita Augustinavičiū- 
tė paskaitys minčių pynę surinktą iš 
mūsų rašytojų knygų. Londono jau
nimo ansamblis, vadovaujamas kun. 
B. Pacevičiaus, išpildys dainos ir šo-

sutelpa — pusė prašymų lieka ne- pijus DIDŽBALIS, gimęs 1893 m. 
Vilkaviškio apskrityje, mirė Angli
jos Lietuvių Sodyboje 1865 m. gruo
džio 16 d. Velionis buvo tos sodybos 
vienas pirmųjų gyventojų. Jis tenai 
apsigyveno 1955 m. kaip Sodybos 
tarnautojas, o vėliau gyveno kaip li
gonis • pensininkas. Į Angliją P. 
Didžbalis atvyko 1947 m. Palaidotas 
vietinio bažnytkaimio kapinėse.

patenkintų. Ryšium su Jaunimo me
tais numatomos naujos statybos, ku
rioms N. Pradėtosios Marijos sese
rys jau renka aukas. Jos tikisi au
kų ypač iš tų, kurių dukros naudo
jasi Putnamo stovyklaviete. Prašo
ma bent vieno šimto dolerių auka, 
kuri gali būti išmokėta ir dalimis. 
Aukų vajaus komitetą sudaro: prel. 
Pr. Juras — rėmėjų pirm., Motina 
M. Augusta — vienuolyno atstovė, 
nariai; kun. V. Martinkus, V. Kul- 
bokienė, O. Labanauskaitė, A. Sau- 
laitis, O. Vaitkienė. Adr. Putnam, 
Conn., 06260, USA.

Australija
JOANA LINARTIENĖ, 85 m. am

žiaus, mirė sausio 12 d. Sydnėjuje. 
Velionė ilgai sirgo vėžiu. Apie pusę 
metų ją namuose ir ligoninėse slaugė 
Daukų ir Kovalskių šeimos. Linartie- 
nės jaunystė prabėgo judrioje Rygos 
lietuvių kolonijoje, kurioje ji dėl sa-

Italija
SALEZIETIS KLIERIKAS Herma- 

nas Šulcas per praėjusias Kalėdas tu
rėjo progos paspausti ranką popie
žiui Pauliui VI, kuris antrąsias Ka
lėdų Mišias laikė Fidene miestelyje 
netoli Romos. Ten yra įsikūręs sale
ziečiu universitetas, kurio studentai 
laisvu laiku darbuojasi apleisto vie
tinio jaunimo tarpe. Popiežius išei
damas iš bažnyčios, pasisveikino su 
jaunimo apaštalais, kurių tarpe buvo 
ir lietuvis. Paruošė Pr. AL

TORONTO "VARPAS“ 
išpildys koncertinę dalį Vasario 16 

minėjime St. Catharines mieste. 
PASKAITĄ SKAITYS S T P. KAIRYS IŠ TORONTO. 

Minėjimas įvyks vasario 12 d., 6.30 vai., slovaku salėje 
Welland - Page gatvių sankryžoje 

PO MINĖJIMO — PASILINKSMINIMAS, 
Visus kviečiame dalyvauti. 

KLB St. Catharines apylinkės valdyba

HALINA MOŠINSKIENĖ

Taip gyvena lietuviai Brazilijai
Gruodžio 25 d. V. Anastasio jauni-

! ~ r--o- auiviuv mas DUV0 suruošę s Kaieumę egiuuę
na. Svečių buvo net iš Toronto. J. į biliais, net po dešimtį ar dvyliką vie- vaikams, lankantiems lietuvių kalbos

■ pamokas. Programą paruošė Gražina 
: Kubiliūnaitė, talkinama Sofijos Poli- 
: kaitytės. Vaikučiai padainavo ir pašo-

kio koncertinę programą. Po progra
mos — šokiai geram orkestrui gro
jant, bufetas, užkandžiai, loterija. 
Pelnas skiriamas Tautos Fondui. Tau
tiečiai yra kviečiami gausiai į pami
nėjimą atsilankyti ir galimai nevėluo
ti.

Vasario 13 d., sekmadienį, 11 vai. 
Delhi šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje iškilmingas pamaldas atlaikys 
ir pritaikytą pamokslą pasakys kle
bonas kun. dr. J. Gutauskas. V.

K. L. BENDRUOMENĖS DELHI APYLINKĖS VALDYBA 
kariu su kitomis vietos organizacijomis, 

šių metų vasario 12 dienų

rengia

Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
paskelbimo paminėjimą.

Pradžia punktualiai 7 vai. vakaro.

WELLAND, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks va

sario 13 d., Holy Ghost Hall, Golden 
Blvd., Welland. Minėjimas prasidės 11 
30 v. r. lietuviškomis pamaldomis. Po 
jų bus paskaita, kurią skaitys KLB 
jaunimo sekcijos pirm. G. Rinkūnaitė. 
Taip pat atvyks ir jaunimo sekcijos 
vicepirm. inž. A. Viskontas, kuris taip 
pat kalbės Wellando lietuvių jaunimo 
klubo organizavimo reikalais. Wellan
do apylinkės valdyba prašo visus lietu
vius šiame minėjime gausiai dalyvauti, 
o ypač jaunimą.

N. METŲ SUTIKIMAS šv. Mykolo 
par. salėje praėjo labai draugiškoje

nuotaikoje, bet su piniginiais nuosto
liais. Visiems N. Metų sutikime daly
vavusiems valdyba nuoširdžiai dėkoja.

SIRGO IR GYDĖSI ligoninėje vald. 
narys P. Šidlauskas, bet dabar jau 
sveiksta namuose. Jam linkime greitai 
sustiprėti.

SUDBURY, Ont.
RADIJO PUSVALANDIS. L. B. vai. 

dyba, Lietuvos 48 metų nepriklauso
mybės šventės proga, per CHNO radi
jo stotį, banga 700, vasario 20 d., sek- 
miedienį, tarp 1.3G—2 vai. p.p. turės 
radijo pusvalandį. Visus lietuvius kvie
čia nepamiršti pasiklausyti. Valdyba

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje ''TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000, mortgttią 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ štRUS mokamo 414% 
dendo H pelno, ui DEPOZITUS —- 4% ir veikia nemokamas
vyM* ir padcolq draudimą*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS. $ 

Darba dieno*: pirmadieniai* — penktadienioi« 9 vol.r. —■ 1 vai. po pietų. £ 
Antradieniai* Ir penktadieniai* 5 vai. p.p. — 8 vol. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefone* JA 8-0S11

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

PLAČIAI KALBAMA apie Vasario j lika rimtesniems koncertams dar ski- kurios ženklas tvirto nusistatymo 
į išlikti lietuviais Brazilijoje.

Gražina Kubiliūnaitė yra duktė mo
kytojo Stasio ir Eugenijos Kubiliūnų, 
kurie dirba nenuilstamai jau 17 metų 
lietuvišką darbą Dr. J. Basanavičiaus 
mokykloje.' Nuo pat mažens Gražina 
dalyvauja lietuviškuose parengimuo
se; yra suvaidinusi scenoje nevieną ro
lę. šiandieną toji žavi šviesiaplaukė 
19 m. amžiaus lietuvaitė yra jau bai
gusi chemijos augštesniosios mokyk
los kursą ir siekia chemijos inžinie
riaus laipsnio, ši kukli, gražiai nuau
gusi mergina yra tikras V. Anastasio 
lietuvių jaunimo pasididžiavimas. Ji 
pasižymi darbštumu, mokslo siekimu 
ir dideliu atsidavimu lietuvybei.

ko keletą lietuviškų šokių, deklamavo Į timiausių draugų pastangomis, prel. 
ir vaidino. Susirinkusioji publika ypač

! vertino jaunosios kartos pastangas,

skriejo visą lietuvių koloniją. Kadan- • liuos jį amžiname atilsyje. Tų kipari- 
gi šiuo metu dauguma yra išvažinėje sų viršūnėmis praskris Brazilijos lie- 
vasaros atostogų, tai tesusirinko tie, tuvio ilgesys tolimos pavergtos tėvy- 
kurie tuo metu buvo S. Paulyje. Ta
čiau tenka pripažinti, kad velionis su
silaukė užtarnautos pagarbos. Savo ar-

nės ir “kels iš kapo didvyri!”...

16 gimnazijos reikalus. Ypatingai tų|ria dėmesio, tik gaila, kad tokių ne
kalbų pagausėjo, kai sugrįžo vienas iš daug pasitaiko, nes pasitenkiname tik 
trijų Pasaulio Liet. Bendruomenės 
valdybos paskirtos tikrinimo komisijos 
narių — Valdas Adamkavičius. Ilgą 
laiką buvo laukiama šios komisijos 
oficialaus pranešimo, bet jo iki šiol 
nesulaukta. V. Adamkavičius savo var 
du kalbėjo apie gimnazijos reikalus 
jos rėmėjų būrelių vadovų sušaukta
me susirinkime Jaunimo Centre sau
sio 7 d. ir per “Margučio” radiją sau
sio 13 d. Kalbėtojas, savo pranešime 
Jaunimo Centre pažymėjęs, kad komi
sijos tikslas nebuvo gimnazijos sugrio
vimas, bet jieškojimas būdų, kaip pa
taisyti susidariusią netvarką, suminė
jo daug juodų taškų gimnazijos admi
nistraciniame bei mokomajame apara
te.

Pasikalbėjime “Margučo” radijo 
programoje paklaustas, ar esamomis 
sąlygomis gimnazija remtina, V. 
Adamkavičius atsakė: “Gimnazija yra 
remtina. Deja, negaliu visiškai ramia 
širdimi pasakyti, kad esamomis sąly
gomis, kaip ji buvo iki šiol, gimnazija 

i turėtų tvarkytis ir ateityje. Jeigu mes 
nerasim kelių gimnazijos tvarkai atsta
tyti, pagerinti sąlygas ten esantiems 
mokiniams, jeigu negalima pakelti 
mokslo lygio, tai aš turiu labai dide
lių rezervų dėl gimnazijos ateities”.

VIENAS RIMTESNIŲJŲ šio sezono 
koncertų, Įvykęs sausio 30 <L, kai lau
ke kelias paras iš eilės vyravo žemiau 
nulio temperatūra, buvo Įdomus ir 
visapusiškai sėkmingas. Jis sutraukė 
pilną Jaunimo Centro salę žmonių, o 
jo išpildytojai ir programa buvo neei
linė. Sis koncertas turėjo ir rimtą 
tikslą: sukelti lėšų naujojo fortepijo- 

i no apmokėjimui. Čia Įvyko ir to kon- 
i certinio fortepijono, kainavusio $4.- 
400, “atidarymo” iškilmės. Apie 700 
žmonių turėjo progą išgirsti žymiojo 
lietuvių pianisto A. Kuprevičiaus me
ną, jo sesers E. Kuprevičiūtės smuika
vimą, solistų: D. Stankaitytės ir S. Ba
ro solo dainas, akomponuojant muz. 
A., Kučiūnai.

Pasirodo, jog Čikagos lietuvių pub-

koncertėliais arba baliniais koncertais, 
kuriuose šalia šokių bei gėrimų kas 
nors padainuoja.

SPIRGINANTIS ŠALTIS lietuvių 
meno mėgėjų neatbaidė ir nuo atsilan
kymo į dail. Jono Rimšos dailės paro
dos atidarymą sausio 29 d. Čiurlionio 
Galerijoje. Čia buvo susirinkę gera 
šimtinė meno mėgėjų, kurie turėjo 
progą pamatyti 22 aliejaus ir 27 akva
relės darbus. Paroda ŠĮ kartą apsiėjo 
be ilgų kalbų, kurios jau tapo beveik 
būtinos panašiomis progomis. Čia tik 
tebuvo trumpa Lietuvių Menininkų 
Klubo pirm. Povilo Gaučio atidaromo
ji kalba, kuria pažymėjo, kad dail. J. 
Rimšą atsimena iš tų laikų, kai buvo 
Lietuvos diplomatinėje, tarnyboje P. 
Amerikoje.

Nedideliame, bet skoningame 4 pus
lapių parodos kataloge (čia pirmą kar
tą šios galerijos parodų istorijoje Įdė
ta spalvota reprodukcija) apie daiL J. 
Rimšą randame tokį aptarimą: “Jonas 
Rimša gimė 1903 m. birželio 12 d. 
Svėdasuose, Lietuvoje. Praleidęs jau
nystę gimtajame krašte, 1924 metais 
apleido Lietuvą ir išvyko laimės jieš- 
koti Į Pietų Ameriką. 1930 m. Įstoja Į 
meno mokyklą Buenos Aires mieste, 
Argentinoje, kurią baigia 1933 m. Dar 
būdamas studentu dalyvauja meno 
mokyklos mokinių parodoje ir iš kar
to kritikų buvo išskirtas savo origi
nalumu. Tačiau jaunojo Rimšos Ar
gentina nepatenkino. Jis išvyksta Į Bo
liviją. 1937 metais surengiama pirmo
ji paroda La Paz mieste. Milžiniškas 
parodos pasisekimas atkreipia vyriau
sybės dėmesį ir dail. J. Rimša kvie
čiamas Bolivijos meno akademijos di
rektoriumi, kariai vadovavo iki 1950 
metų.

J. Rimšos meno pasaulis susiforma
vo nepaprastoje džiunglių Įtakoje. Jis 
jieško priebėgos P. Amerikos džiung
lėse, kur ji žavi nepaliestos gamtos 
tyrumas ir spalvingumas. Kiekvienas 
jo paveikslas tari budingą nuotaiką, 
pasižymi linijų ryškumu, puikia spal
vų suderinimu”.

KONSULO LAIDOTUVES
š.m. sausio 9 d., 8 vai. ryto, S. Pau- 

lyje mirė nepriklausomos Lietuvos 
konsulas S. Pauliui visų gerbiamas 
Aleksandras Polišaitis, palikdamas gi
liame nuliūdime našlę ponią Eudoki- 
ją, dukterį Birutę, sūnų Vladą, žentą, 
marčią ir anūkus. Žinia apie mūsų 
vienintelio Lietuvos valstybes atstovo 
S. Paulyje mirtį žaibo greitumu ap-

ADVOKATO LAIDOTUVĖS
Vos nuaidėjo varpai palydint Lietu

vos konsulą S. Paulyje a.a. A. Poli- 
šaitį į amžino poilsio vietą, sausio 13 
d. vakare vėl jie skelbė liūdną žinią.

stovo palaikai skendėjo gražiausiose Tą vakarą, tik ką grįžęs iš darbo, stai- 
rožėse ir kas valandą vis plaukė vai- ga širdies smūgio ištiktas mirė advo- 
nikai iš tropiškų gėlių — nuostabiau- katas Viktoras Ausenka, 34 m. amžiaus , 
siu formų ir spalvų. Liūdesio spalvos 
kaspinuose bylojo užrašai, reikšdami 
paskutinę pagarbą ir prieraišumą tam, 
kuris iškeliavo į amžinybę, nusinešda-1 
mas savo visus rūpesčius ir tą negęs
tantį nuoširdų tikėjimą į Lietuvos 
respublikos nepriklausomybės atsta
tymą.

Minios žmonių plaukte plaukė pro 
karsta, ypač po vakarinių sekmadienio 
pamaldų, čia matėme ne vien lietu
vius, bet ir tamsiaodžius. Ypač grau
du buvo, kai brazilės moterys klaupė
si prie jo karsto, dūsavo ir ašara brau
kė, o rankose virpėjo rožiniai. Ir jos, 
sukalbėjusios maldą, nedrąsiai slinko 
prie gedulu pasirėdžiusos našlės, šei
mos narių ir net greta sėdinčių lietu
vių, kurių veide buvo gilus liūdesys. 
Tas sekmadienis, toks karštas iš ryto, 
apsitraukė debesų duknomis, ėmė gra
sinti audromis, bet salė vis buvo pilna 
parapijiečių ir lietuvių. Per visą nak
tį budėjo lietuviai iš tolimųjų apylin
kių atvykę, šermenų giesmes giedojo 
Apaštalavimo draugijos moterys. Po
nia Polišaitienė, velionies našlė, šias 
eilutes rašančiai prasitarė: “Jei jis 
galėtų matyti, kaip jį pagerbė lietu
viai, tikrai džiaugtųsi...”

Sausio 10 d. velionies palaikai buvo 
gausios automobilių vilkstinės palydė
ti į Arasa kapines, kur paskutinį atsi
sveikinimo žodį, ypač iškeliantį AL 
Polišaičio didelį patrijotizmą ir nepa
laužiamą tikėjimą į Lietuvos laisvę,1 
pasakė prel. Pijus Ragažinskas. šį kar- * _ m w
tą, jausdamas tą vienybės ir prierri-jn^ ^§^0 ir padainavo bei padekla- 
šumo jausmą, musų parapijos klebo- mavo nerviškai, visi tautiniais dra- 
nas kalbėjo už vinsį fa- kiekvienas jau-1 Pa nrAtfPa.
tė, kad štai čia “mano žodžiai”... O 
žodžiai buvo kuklūs ir paprasti: “Jis 
išėjo iš mūsų tarpo, bet jo idėjos, jo Kalėdų'senelis' su pilnu
troškimai liko mūsų širdyse laukti 
nepriklausomos Lietuvos...” Tikrai, 
tik tuo mūsų konsulas tesirūpino, tik 
apie tų svajojo.

Velionies palaikus priglaudė Brazi-Į vė — tarškėjo kaip isma 
lijos žemė. Ne lieknosios Lietuvos pu- Į tik senelis juos suprastų.
šys, bet augštyn ištįsę kiparisai liū- Nukelta į 7-tą psL

Pijui Ragažinskui dalyvaujant, buvo 
iškilmingai pašarvotas V. Zelinos Lie
tuvių Jaunimo Namuose. Lietuvos at-

DAR VIENA MENO PARODA yra 
numatyta šį sezoną Čiurlionio Galeri
joje. Tai lietuvių jaunųjų dailininkų 
paroda — nuo kovo 19 iki 27 d. Ją čia 
rengia lietuvių jaunųjų dailininkų klu
bas, kuris panašias parodas organizuo
ja kiekvienais metais.

Taip pat Čikagos lietuviai dar šį se
zoną turės progą išvysti ir Čikagos 
Lietuvių Operos 4 spektaklius. Kovo 
20 d. įvyks Verdi 3 v. operos “Travia
ta” premjera, kuri vėliau bus dar tris 
kartus pakartota. Spektakliai vyks 
Marijos AugšL Mokyklos salėje.

Iš lietuvių sportinio gyvenimo rei
kia paminėti Lituanicos futbolo ko
mandos žaidimus salės futbolo pirme
nybėse. Po 4 susitikimų lietuviai turi 
6 taškus ir stovi II vietoje. Pirmąsias 
3 rungtynes laimėjo lietuviai, tik sau
sio 30 d. turėjo nusileisti Vikings vie
netui 0:2. Dar liko 5 sales futbolo pir
menybių susitikimai.

stiprus vyras. Ir vėl gilus liūdesys ap
gaubė V. Zelinos lietuvius, kadangi 
šioje apylinkėje jis gimė, čia mokė
si ir buvo visos Ausenkų gimines pa
sididžiavimas.

Velionis buvo baigęs S. Bento gim
naziją ir teisių fakultetą; vertėsi ad
vokatūra. Buvo vedęs Brazilijoje gi
musią lietuvaitę Anastaziją Kirmėlai
tę, su kuria draugavo nuo pat vaikys
tės dienų, kaip lietuvis su lietuvaite. 
Prieš keletą mėnesių mirė jo motulė, 
kuri niekaip nebeatsigavo po mirties 
savo sūnaus kun. Antano — benedik
tinų vienuolio Dom Estanislau, taipgi 
staigiai mirusio širdies priepuoliu 
prieš keletą metų.

Velionis paliko giliame nuliūdime 
senelį tėvą, brolius Kazimierą ir Jo-, 
ną, tris seseris, jaunutę žmoną Anas
taziją, dukrelę Eleną-Kristiną, 7 m. 
amž., ir sūnų Antaną Stanislovą, 5 m. 
amž., bei daugelį giminių. Didelei žmo
nių miniai dalyvaujant buvo palaido
tas S. Caetano kapinėse. Brazilijos lie
tuvių eilės retėja, ir vyresnioji karta 
liūdnai linguoja galvomis, klausdama: 
“Kas jas papildys? Kas dirbs tą dar
bą, kai mūsų nebebus?’*

“ŽILVITIS’’ DAINUOJA 
IR VAIDINA

Sausio 16 d. V. Zelinos gimnazijos 
salėje lietuviškų popiečių vaikučių 
sambūris “žilvitis”, vadovaujamas 
Magdalenos Vinkšnaitienės, suruošė 
tradicinę Kalėdų' eglutę, kurioje ma
žieji artistai suvaidino “Našlaitės sap-

bužiais pasipuošę. Po meninės progra
mos salėje jie žaidė lietuviškus rate
lius, patriukšmavo, pabėgiojo, kol pa-

maišu dovanų. Tai buvo klyksmo ir 
džiaugsmo! Bet senelis tekalbėjo lie
tuviškai, ir reikėjo jam taip pat lie
tuviškai atsakyti... Mažieji nepasida- 

1 — tarškėjo kaip išmanydami, kad



Fiziniu sveikatingumu besirūpinant
šalia dvasinio sveikatingumo 

mūsų tautos išlikimo problemoj 
nemažiau svarbus ir fizinis svei
katingumas. Tačiau populiario
sios medicinos literatūros lietu
vių kalba turim neperdaugiausia 
(bene daugiau jos bus turėję 
ankstesnieji ateiviai). Stingant 
savos literatūros, imtasi ir verti
mų. Prieš 10 metų lietuviškai bu
vo išversta pora knygų gimimų 
reguliavimo (J. E. Georg) ir dan
tų priežiūros (A. J. Gussen) klau
simais. Iš savų autorių, dr. S. 
Biežis paskelbė knygą bendrais 
sveikatos ir higienos klausimais, 
vaikų ir psichiatrinės medicinos 
temom rašė dr. V. Tumėnienė, 
dr. J. Žirgulienė ir kt. Čia dar 
reiktų pridėti laikraščiuose skel
biamus populiariosios medicinos 
skyrius (bene ilgiausiai išsilaikė 
dr. A. Račkaus redaguojamas sky
rius “Drauge”, dabar tęsiamas 
dr. J. Adomavičiaus).

Neseniai lietuvių kalba pasiro
dė dr. M. M. Geitlerio knyga 
“Širdies priepuoliai”, kurią išlei
do Br. Gražulis (kartu su G. R. 
Karsokiene išvertęs). Vertimo 
medicininę pusę prižiūrėjo dr. A. 
Martus. Knyga yra ir kiek sensa- 
cinė, nes ji žada, kad “tu gali 
pramatyti savo širdies priepuolį 
ir jo išvengti”. (Angliškai tos kny
gos jau išėjo nemažiau 4 leidimų). 
Kaip ten bebūtų, vertėjai ir lei
dėjas atliko naudingą darbą, lie
tuvį skaitytoją supažindindami 
su ta daugiausia vidutinio am
žiaus vyrus smarkiai raunančia 
liga, kur nurodomi ir būdai, kaip 
tos ligos būtų galima išvengti.

Dr. M. M. Gertler, Niujorko 
universiteto fizinės medicinos ir 
rehabilitacijos instituto tyrinėji
mų skyriaus direktorius, kartu su 
nlačiai žinomu dr. P. D. White iš 
Bostono, per eilę metų atliko ty
rinėjimus, kurių rezultatai ir 
skelbiami šioj knygoj. Tų rezulta
tų esmę sudaro vad. koronarinis

profilis, 'kuriuo remiamasi minė
tai ligai nustatyti ir kuris yra at
siradęs iš skaitytuvo apskaičiavi
mų. Be abejonės, skaitytojas 
pats vienas negalės to profilio su
statyti, ir jam bus reikalinga ne 
tik gydytojo, bet ir medicininės 
laboratorijos pagalba. Iš kitos pu
sės, knyga, nors savo antrine ant
rašte (originalo antrašte) domi
nančiai ir žada, kad gali prama
tyti savo širdies priepuolį ir jo 
išvengti, tačiau dr. White žodžiais 
įvade “laikytina tik svarbiu pra
nešimu apie tyrinėjimų pažangą, 
nes mes dar nesame tų tyrinėji
mų baigę: dar reikia tiksliau nu
statyti koronarinės širdies ligos 
ryšį su dieta (įskaitant įvairias 
dietos detales), su paveldėjimu, 
su muskulų metabolizmu, su ner
vine įtampa, su tabaku ir su ki
tais, dar nenustatytais, fakto
riais” (p. 12). Tuo būdu ir pati 
koronarinio profilio tabuliacija 
per eilę metų gali pasikeisti. Ta
čiau, pagal dabartinius tyrimus, 
knyga gali būti naddinga pir
miausia jaunimui profilaktikos 
prasme. Bet ir vidutinio amžiaus 
žmonėms gali būti ne pervėlu pa
keisti gyvenimo būdą, vedantį į 
tą ligą. (Vad. staigūs mirimai dėl 
koronarinės ligos yra nepastebi
mo ar sunkiai pastebimo ligos 
proceso išdava). Dabar, kai kiek
vieno mūsų tautiečio gyvybė 
svarbi kovoj už tautos gyvastin
gumą, šios rūšies informacija te
gali būti pozityvi.

Knyga išleista švariai, papildy
ta iliustracijom ir tabelėm. Nors 
autoriaus stilius nėra sunkus, bet 
cholesterolio chemija eiliniam 
skaitytojui bus kiek perpaini. 
Vertimo kalba, palyginti, gera, 
išskyrus vieną kitą rašybos ne
lygumą (pvz. vienur rašoma gam
ta, kitur Gamta). Kaikam gal bus 
mielesnė forma “jūs” vietoj “tu”.

A. Š.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos choras su muzikos mokytoju A. Krutuliu 1933 metais

‘Aukso žąsis'' Toronte
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Mirusi revoliucija, negyvi šūkiai
(Atkelta iš 3-čio pusi.) 

daug tuščio šūkavimo apie ko
munizmo statybą, tačiau dauge
lis jaunimo ir vyresniosios kar
tos žmonių nenori ekstremizmo 
tarp turtuolių ir beturčių. Jie 
taipgi nenorėtų grįžti iš pramo
ninės ekonomijos į žemės ūkį 
atremtą sistemą. Jie nori, Šve
dijos pavyzdžiu, socialinės^ de
mokratijos. Žmonės nori laisves
nės ekonominės sistemos teikia
mos .materialinės gerovės, bet 
kartu jie nelinkę atsisakyti šių 
dienų režimo duodamo sociali
nio saugumo.

Žmonės, gimę po 1940 m., nė 
nežino žodžio “kapitalizmas” tik
rosios reikšmės. Vengras žurna
listas pasakojo, kaip jis užklau 
sęs savo sūnaus draugus (apie 
19 m. amžiaus), ką jie darytų, 
jei valstybinėj loterijoj laimėtų 
2 milijonus florinų? Visi atsakė 
— pirktų automobilį, keliautų 
ir visus pinigus greit išleistų. 
Nė vienas neprasitarė, kad jis 
tuos pinigus investuotų, atida
rytų dirbtuvėlę ar ką nors pana
šaus, leidžiamo net dabartinės 
santvarkos. “Jie nesuprato”, 
kalbėjo žurnalistas, “kad kapi
talas gali būti investuotas pini
gams uždirbti.”

Tikriausiai daugelis ir vaka
riečių jaunuolių būtų panašiai 
atsakę pirmiausia galvodami 
apie asmeninius patogumus, ku
riuos pinigai gali duoti. Tačiau 
kaikurie be abejonės būtų pa
galvoję, kad su pinigais galima 
uždirbti daugiau pinigų. Veng
ras žurnalistas šiuo pavyzdžiu 
norėjo parodyti faktą, kad jau
nimas žino tik socializmą, ko
munizmą ir nežino jokios kito
kios sistemos.

Išgaravęs entuziazmas
Vyresnės kartos Jugoslavijos 

valdininkas guodėsi, kad dabar, 
kai marksizmas jau įsitvirtinęs, 
nieko nuostabaus, jog revoliuci
nis entuziazmas dingęs. Jis pri
siminė, kad buvo revoliucijo- 
nierium karo metu, kartu būda
mas studentu ir partizanu. “Mes 
miške turėjom mokytis”, jis kal
bėjo, “ir niekada negalėjom 
skirti studijoms daugiau kaip 
2-3 valandas, nes visą kitą laiką 
reikėjo kovoti su vokiečiais. To
kios sąlygos negali būti pakar
totos šiandieną. Jūs negalite 
reikalauti, kad šių dienų jauni
mas turėtų mūsų dienų revo
liucinę dvasią.”

Žinoma, tai tik dalinis pasitei
sinimas. Faktas, kad revoliuci
nės dvasios stokoja net studen
tai, kurie paprastai būna avan
garde. Daugelis subrendusių 
partijos narių — tarp 40-50 m. 
amžiaus — šiuo reikalu yra rim
tai susirūpinę.

Vienintelis kraštas, kur aš 
radau šiek tiek politinio kovin
gumo dvasios, yra Rytų Vokie
tija; ir turbūt dėlto, kad Vokie
tija yra nadalinta. “čia viskas 
vra politiška, patinka, ar ne” — 
kalbėjo Rytų Berlyno inžinie
rius. “Nuo politikos priklauso 
net. ar Kalėdoms jus aplankys 
teta Lotė iš Vakaru Berlyno, ar 
ne. Kituose socialistiniuose kraš
tuose jūs nesirūpinate skaityti

laikraščius, bet čia jūs turite 
juos peržvelgti, kad žinotumėt 
vėliausius nuostatus apie arti
mųjų apsilankymo galimybes.”

Tušti šūkiai
Aplamai, Rytų Europoj tikė

jimas komunizmu yra miręs, re
voliucija taip pat mirusi ir ky
la vienintelis klausimas, kiek iš 
jaunosios kartos atsiras parti
jos vadų tęsti seniem šūkiam, 
kurie savyje taip pat yra negy
vi? Partijos nario kortelė jau
nam žmogui daug kur dar vis 
naudinga pasiekti geresnei vie
tai ar butui gauti. Yra ir kitokių 
faktų. Pvz. lenkų intelektualų 
tarpe partinė priklausomybė tu
ri neigiamą reikšmę: toks yra 
vengiamas tikrų rašytojų ar me
nininkų. Daugelis jaunų lenkų 
dabar mano, kad geresniam gy
venimui pasiekti profesinis pa
siruošimas yra svarbiau, kaip 
partinis bilietas, kuris ilgainiui 
gali būti dar mažiau vertas.

Dabar pasitaiko tokių anks
čiau negirdėtų atvejų: studen
tai stengiasi ilgiau pasilikti uni
versitete tyčia neišlaikydami eg
zaminų, kad atitolintų bespal
vės ateities gyvenimo perspek
tyvas. Jauni medikai, mokytojai 
ir inžinieriai yra raginami iš 
Varšuvos važiuoti dirbti provin
cijom Vienas jų kalbėjo: “Jie 
mane vistiek pasiųs 3 metams į 
kurį užkampį. Kodėl aš turė
čiau skubėti baigti studijas?” 
Šitokia laikysena rodo moralinį 
ir garbės pajautimo nuosmukį.

Grižęs iš Amerikos pasakoja
“Mes nesiginčijam, mes ne

klausinėjam, mes nedirbam” — 
kalbėjo Budapešte Ford Found
ation stipendininkas studentas, 
neseniai grįžęs iš Amerikos, kur 
praleido 1 metus. Jo nuomone, 
amerikietis studentas daug dau
giau yra suinteresuotas savo 
krašto vidaus ir užsienio reika
lais, negu Rytų Europos studen
tas. Jis šiltai prisimena vakarus, 
praleistus amerikiečių studentų 
būreliuose diskutuojant Ameri
kos politiką Vietname ar negrų 
problemą pietuose. “Daugiausia 
mane stebino”, — jis kalbėjo, 
— “šių studentų asmeninės at
sakomybės pajautimas visuose 
krašto reikaluose. Jie nesiribojo 
nuo įvykių Vietname ar JAV 
pietuose ir nesiteisino, kad tai 
vyresniosios kartos problemos, 
paveldėtos iš tėvų, ir kad jie 
nieko bendro su jom neturį. Jie 
prisiėmė jiems tenkančios at
sakomybės dalį.” Stipendininkas 
tai sakė suprasdamas, kad po 
1956 m. įvykių vengru jauni
mas save izoliavo nuo vidaus ar 
tarptautinio gyvenimo politinės 
realybės.

Rusija ar Amerika?
Sofijoj užklausiau studentę, 

žinomą komunistę, kaip reaguo
tų studentai, jei būtų sudarytos 
sąlygos aplankyti Ameriką ar 
Sovietu Sąjungą. Ji atsakė, kad 
studentai pasirinktų Ameriką, 
bet aplankyti Sovietų Sąjungą 
būtu daugiau galimybių, nes 
vra arti ir būttCbigiau. Apie Va
karus ji kalbėjo: “Mes svajo
jam pamatyti Paryžių ar Londo
ną. Niujorkas nepasiekiamas

Prieš kalbant apie betkokį fil
mą, o ypač apie “Aukso žąsį”, 
svarbu visų pirma apspręsti fil
mo tipą bei paskirtį ir sąlygas 
kuriose jis darytas. Būtų labai 
netikslu vertinti. “Aukso žąsį” 
įprastinio filmo žanro normomis 
vadovaujantis, nes šis filmas yra 
dokumentinio pobūdžio ta pras
me, kad užfiksavo ir perdavė vi
sa tai, kas normaliai turėtų vykti 
gyvoje scenoje.

Paprastai scenos veiksme tarp 
aktoriaus ir žiūrovo išsivysto tie
sioginis ryšys, kurio pagrinde 
glūdi abipusė komunikacija, ta
čiau “Aukso žąsies” atveju turi
me tarpininką — filmą. Filmas, 
kaip ir kiekviena perdavimo prie
monė, šalia technikinio tobulumo 
turi ir savus apribojimus. Todėl 
originalusis “Aukso žąsies” turi
nys pasiekė žiūrovą jau kitoje 
formoje. Skirtumą aštrino ir gry
nai kinematografinių efektų var
tojimas šalia taip vadinamos 
“scenos kaukės”. Gyvoje scenoje 
veiksmas stebimas iš nejudomos 
žiūrovo pozicijos, gi ekrane, ma
tyt, keitėsi stebėjimo kampo bei 
veiksmo plotmės padėtis. Toliau, 
scena turi griežtus rėminius apri
bojimus su labai aiškia trečiosios 
dimensijos stoka, o ekrane mes 
matėm, nors ir labai atsargių, iš
ėjimų iš šių ribų.

Nežiūrint į visa tai, “scenos 
kaukė”, kad ir filmo pavidale, iš
liko stipri. Tokios formos pasi
rinkimas gali būti kritikuojamas, 
prisimenant, kad šiandien eilinis 
pilietis dažnai susiduria su pra
moginiu filmu teatre, o dar daž
niau televizijoje. Šių produkcijų 
standartai, gal ir nesąmoningai, 
bet sudaro kriteriumą kinemato
grafinei formai spręsti (neliečiant 
turinio kokybės). Gal todėl ir yra 
sunku ne tik priimti, bet ir apla
mai suprasti tą “scenos kaukę” 
kaipo formą kinematografinėje

V. PETRULIS

pagalbinių aktorių apšvietimas 
neturėjo net minimumo!

Fotografija, jei neskaityti ne
žymaus aparato judesio sekant 
veiksmą, gana statiška, bet gera 
filmo redakcija daugelyje atvejų 
išgelbsti padėtį. Fotografinė kom
pozicija gera, bet trūksta įvairu
mo. Atsižvelgiant į turinį, pasi
ryžimas sukti spalvotą filmą, at
rodo, prisidėjo prie filmo įdomu
mo. Sunku būtų įsivaizduoti 
“Aukso žąsį” juoda-balta tonuose!

Darbas, įdėtas gaminant šį fil
mą, gali būti suprastas ir įvertin
tas tik tų, kurie dirbo ar dirba 
filmo srityje. Atsiekti rezultatai, 
objektyviai vertinant, yra nepa
prasti tuo, kad didžiausia darbo 
dalis atlikta įgyjant patyrimą be
dirbant. Be abejonės, patirtis 
įgyta yra brangi dar ir todėl, kad 
sekančių filmų darbas bus daug 
lengvesnis. Reikia tikėtis, kad šis 
filmas tik pradžia lietuviškų fil
mu produkcijos. Jeigu tokios ko
kybės filmas, kaip “Aukso žąsis”, 
yra įmanomas per asmeninį pasi-

ryžimą ir darbą be jokios patir
ties, žymiai daugiau galima tikė
tis, kai jau praktika įgyta ir jė
gos išbandytos.

Anksčiau iškelti kaikurie ne
sklandumai bei trūkumai yra 
lengvai išvengtini sekančiose fil
mų produkcijose. Stebint “Auk
so žąsies” filmo rezultatus, šių, 
palyginus mažų, trūkumų šešėly
je reikia linkėti Birutei Pūkele- 
vičiūtei ir toliau tęsti pradėtą 
didį darbą lietuviškų filmų reži
savime bei gamyboje.

DR. ALGIRDAS M. BUDRECKIS, 
jaunosios kartos atstovas, sausio 15 d. 
surengtame pirmajam šių metų kultū
riniam subatvakaryje, Bostone, skaitė 
paskaitą apie tai, kaip jaunoji karta 
supranta lietuvybės išlaikymą. Be kit
ko jis pareiškė: “įsisąmoninęs lietu

vių kalbą lietuvis galės skaityti Done- _ __ _____
laitį, Baranauską, Kudirką, Maironį, “Lietuvių įp kitų tautų dainos”. Daina- 
bAvardžin nartizann hi iiIp ton i Rmotn- * ..r__ r* _____________ •__• - __x
ną, Šalkauskį, Girniaus straipsnius, vi
są senąją ir naująją lietuvių literatu- ■ Anglijos lietuvių parengimuose. Šiaip 
rą, ir jam nebus sunku suprasti, kas, jau — į§ profesijos ji yra dantų gydy

toja. Pr. AL

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DOCENTUI ALEKSANDRUI CY- 

RUI, Kauno politechnikos instituto 
prorektoriui, suteiktas technikos moks
lų daktaro vardas už sėkmingai apgin
ta disertaciją “Matematinio programa
vimo metodai tamprių - plastiškų vien
mačių sistemų skaičiavime”. A. Cyras 
vadovauja politechnikos instituto 
Vilniaus skyriui.

1969 m. Lietuvių Opera numato iš
eiti į Čikagos Orchestra Hali, kur pro
gramą sudarytų M. K. Čiurlionio “Jū
ra” ir užsakytas stambesnis kūrinys 
pas kurį nors lietuvį kompozitorių.

SOLISTĖ BIRUTĖ VALTERIENĖ 
įdainavo ir Anglijoj yra pasirodžiusi 
nauja lietuviška ilgo grojimo plokštelė

bevardžio partizano biuletenį, Smeto- vimo studijas B. Valterienė baigė už
sienyje ir uoliai dainuoja įvairiuose

Birutė Pūkelevičiūtė, “Aukso 
žąsies” autorė, sausio 30 d. Toron
te kalbėjo Filmo ir Dramos Sam
būriui “Alka” apie filmo “Aukso 
žąsis“ gaminimą. Ji išryškino 
džiaugsmo ir krizių momentus ir 
nusakė visą nueitą kelią nuo 
Montrealio iki New Haven, Los 
Angeles ir Čikagos. \ Daugiausia 
kliūčių buvo sutikta technikos sri
tyje, kuri visiems “Aukso žąsies” 
aktoriams buvo svetima. Kol kas. 
naujų planų toje srityje ji netių 
rinti. JI

Lietuvių gimnazijos mokiniai Kennebunkporte džiaugiasi giliu šios

ten parašyta, nes savo dvasia jis bus 
susirišęs su visom bendrataučių kar
tom. Su lietuvių kalbos nuosmukiu 
jaunimas proporcingai nutolsta nuo 
lietuvybės. Išnykus lietuvių kalbai, 
lietuvių kultūra bus mirus. Neįmano
ma išlaikyti lietuvių dvasios be savo 
kalbos. Tokios pastangos atneštų tik 
trumpalaikius rezultatus“.

BARBOROS ARMONIENĖS IR A. 
NASVYCIO KNYGA “Palik ašaras 
Maskvoje” susilaukė nepaprasto pasi
sekimo pasaulio knygų rinkoje. Lip
pincott leidykla, išleidusi tos knygos 
angliškąją laidą ir išplatinusi knygos 
net keturias laidas, vasario mėn. ruo
šiasi išleisti 5-tąją laidą. Knyga yra 
išleista ir kitomis kalbomis. Greitai 
ruošiamasi ją išleisti vokiečių kalba. 
Lietuviškąją tos knygos laidą yra išlei
dusi “Vilties” leidykla Klevelande.

NUO MIKALOJAUS KONSTANTI
NO ČIURLIONIO gimimo su praeitų 
metų pabaiga suėjo 90 metų. Prie ve- 
lionies kapo Varšuvos Dailės m-los 
prof. Ferdinandas Ruščicas kalbėjo: 
“Mes, kurie stebėjome Jo talento pra- 
žydėjimą nuo pirmųjų nesitikėtų ap- 
raiškų iki vėlesnių kasmet lauktų gau- būdžio“kūrini’uJsk

ALGIS KLISEVIČIUS, Vilniaus M. 
K. Čiurlionio vidurinės meno mokyk
los IX klasės mokinys, laimėjo pirmą 
premiją Rostoke, R. Vokietijoje, ko
munistų suorganizuotoje tarptautinėje 
parodoje “Jaunimas piešia vardan tai
kos”. Premijuotas buvo jo piešinys 
“Vilniaus statybos”. Dovana ir specia
liu vertintojų komisijos raštu atžymė
tas ir kito tos pačios mokyklos X kl. 
mokinio — Sauliaus Bertulio piešinys 
“Žalgirio” gamyklos ceche”.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO

KINO NAMUOSE MASKVOJE buvo 
parodyti naujausios gamybos lietuviš
kieji filmai: dokumentinis — “Jubilė- 

: jus”, mokslo populiarinimo — “Skris
kite, baltosios gulbės” ir pilno metrą- 
žo rež. V. žalakevičiaus ir filmuotojo 
J. Griciaus filmas “Niekas nenorėjo 
mirti”. Daugiausia dėmesnio susilau
kė šis V. žalakevičiaus ir J. Gricaus 
naujasis kūrinys, vaizduojąs tragiš
kuosius pokario įvykius Lietuvoje. Gi- 

• riamas jo scenarijus, režisūra ir filma
vimo darbas. Iš recenzentų atsiliepimų 
sunku pasakyti, kiek šiame filme yra 
meno ir kiek propagandos, be kurios 
paprastai neapsieinama panašaus po-

šių Jo dovanų, atsisveikiname su ne-, 
sutepto skaistumo žmogumi, -su kilnių 
polėkių draugu ir įsidėsime giliai į sa
vo atmintį Jo tragiškai nutrauktą gies
mę. Yra vienas gerai mums pažįstamas 
Čiurlionio paveikslas. Iš bundančios 
Šviesos ryškėja paukštis, kuris pla
čiais sparnų mojais apskrenda kalnų 
viršūnes ir lekia į tolį. Tai — “žinia”. 
Su tokia žinia atėjo Čiurlionis. Jis 
buvo naujo, jauno meno stebėtojas ir 
įspaudė jan savitą ženklą. Savo kraš
tui ir saviems tėvynainiams Jis apreiš-i 
kė Groži bundančio juose Pavasario. Ir I 
paliko Jis mus taip pat pavasarį”. (Iš' TEATRAS planuoja savo repertuarą 
“Kultūros Baru”). j praturtinti keliais lietuviškais kūri-

CESLOVAS GRINCEVIČIUS, pėda- niais- Jau repetuojamas A. Rekašiaus 
gogas ir rašytojas, nuo šių metų pra- ibaletas “Gęstantis kryžius”, metų pa- 
džios įsijungė i Pasaulio Lietuvių Ar-i baigoje numatoma V. Klovos naujosios 
chyvo vadovybės sąstatą. Jis bus bib-'0!*™5 “Žalgiris” premjera. Baletus 
liotekos vedėju, kuri jau turi daugiau J-^ria Balsys ir R. Žigaitis, operą 
10.000 egzempliorių knygų ir brošiūrų. ’ ra^° Paltanavičius.

O. KLIMAVIČIŪTĖ, Kauno poli- 
Claremont Ave., technikos instituto diplomantė, stu- 

dentų-diplomantų architektūrinių dar-

produkcijoje, o mokyklinio am- žiemos snie°u 
žiaus jaunimui tai stačiai juokin-į &
ga. Be to, jaunimui buvo sunku 
sekti dialogus, gal todėl, kad ei
liuoti, o gal — kad motyvas dialo
gui kartais nevisai logiškas ar ne
pakankamas. Vieni dar sakė, kad 
eiga vystėsi perlėtai ir perdaug 
monotoniškai, kiti manė, kad fil
mas perilgas. Vyresnieji ir tie, 
kurie supranta ir įvertina vaidy
bos meną, laikas nuo laiko gėrė
josi skambiais dialogais ir kalbos 
darnumu. Sinchronizacija tarp 
lūpų judesių ir garso nuostabiai 
gera, atsižvelgiant į tai, kad gar
sas buvo įrašytas vėliau. Tik gai
la, kad nevisų aktorių balsas da
vėsi tinkamai užrekorduojamas! 
Specialūs garso efektai ir muzika 
pynėsi sklandžiai logiškose situa
cijose. Maža išimtis — pradžioje 
filmo, kai rodomi užrašai, nes 
tuo pačiu metu žiūrovas buvo ver
čiamas klausytis žodžių, kurie 
nieko bendro neturėjo su užra
šais ar priešingai.

Fono stilizuotas pobūdis deri
nosi su filmo bendru turiniu, ta
čiau spalvingumas bei mastelio 
proporcija santykyje su aktoriais 
gal ir galėjo būti pagerinta su
mažinant • dviejų dimensijų for
mų gausumą stambesnio maste
lio sąskaitom Stoka fono apšvie
timo davė daugely atvejų netaip 
jau gerų rezultatų. Apskritai, sce
nos apšvietimo kokybė nesiderino 
su bendra filmo kokybe. Kartais

Dėl ateinančių
Šv. Antano gimnazijoj žymiai 

daugėjant mokiniams, kyla rūpes
tis dėl ateinančių mokslo metų.

šiais mokslo metais gimnazija 
beveik jau pripildyta. Ateinan
tiems mokslo metams nuo anksty
vo rudens eina prašymai priimti 
mokinius. Tuo labai džiaugiasi 
gimnazijos vadovybė. Pranciško
nai nori šį auklėjimo židinį vi
sais atžvilgiais ugdyti toliau, kad 
jame rastų vietos kiekvienas do
ras lietuvis jaunuolis, pasiryžęs 
siekti augštųjų studijų. Gimnazi
jos gi ugdymo pagrindas yra vi
suomenės dėmesys bei pasitikėji
mas.

Turint prieš akis ateinančius 
mokslo metus, jau iš anksto rei
kia žinoti, kiek bus mokinių, ir 
apsirūpinti patalpom, mokytojais, 
bendrabučio reikmenim... Ne
malonus būtų staigus užklupi- 
mas nepasiruošus. Pranciškonai 
jaustų gilią širdgėlą, dėl ribotų 
patalpų negalėdami priimti į 
gimnaziją nors ir vieno mokinio.

mokslo metų v
Tokiose aplinkybėse tenka pra

šyti, kad tie lietuviai tėvai, kurie 
šį rudenį mano leisti savo sūnus 
į Šv. Antano gimnaziją, galimai 
anksčiau (geriausia tuojau) kreip
tųsi į rektorių. Jiems mielai bus 
suteiktos visos informacijos ir 
duota laiko galutinai apsispręsti.

Be to, žinant kiek mokinių at
vyks iš Kanados, lengviau bus ga
lima tvarkytis su prancūzų kal
ba. Jau dabar laikas patirti* kiek 
kanadiškių tėvų leistų savo sūnus 
į šią gimnaziją,*jeigu ateinančiais 
mokslo metais būtų įvesta pran
cūzų kalba.

Mokinių priėmimo ir kitais 
gimnazijos reikalais prašoma ra
šyti rektoriui šiuo adresu:

Rev. Father Rector
St. Anthony’s High School 
Kennebunkport, Maine, USA

net mūsų svajonėms.” Fiziškai 
ir psichologiškai Niujorkas yra 
taip toli, kad nedrįstama apie jį 
nė svajoti.

Lenkų kilmės amerikietė pri
siminė savo vizitą Varšuvoj 
prieš 4 metus. Jai buvo gaila 
vyresnės kartos žmonių, kurie 
taip daug išgyveno karo metu, o 
ir dabar nelengvai laikosi. “Lan
kydamasi Lenkijoj šiemet,” — 
ii kalbėjo, — “aš pamačiau, 
kad iš tikrųjų turėčiau gailėtis 
jaunosios kartos, nes jos ateitis 
tokia pilka.”

Bukarešte viduramžė moteris 
nuoširdžiai kalbėjo: “Vyresnės 
kartos žmonės yra vieninteliai, 
kurie dar kuo nors domisi. Pa
grindinis mūsų interesas yra 
laukimas, ar kas nors nepasi
keis.” Sulietuvino V. Z-bas

J. R. Simanavičius, “Tėvynės pri
siminimų” radijo programos ve
dėjas, kalba šios programos 15 
metų sukakties paminėjime

RŪPINSIS PAŠAUKIMAIS
Paskutiniame lietuvių pranciš

konų vadovybės posėdy buvo per
tvarkytas kandidatų į vienuoliją 
jieškojimas. šiam darbui, vietoj 
vieno kunigo, paskirti keli kuni
gai. kuriems pavesta rūpintis api
brėžtom sritim.

Pennsylvanijai paskirtas T. Ka
zimieras Venslovas, gyvenąs Brid- 
devillės vienuolyne. Brooklynui 
ir New Jersy valstybei paskirti T. 
T. Kornelijus Bučmys ir Juozapas 
Bacevičius, gyveną Brooklyn© vie
nuolyne. Massachusetts ir Connec 
ticuto valstybėms — T. T. Gedi
minas Jočys ir Augustinas Sima
navičius, gyvena Kennebunkpor- 
to vienuolyne. Kanadai. Čikagos, 
Detroito. Klevelando, Amsterda
mo. Ročesterio miestams — T. 
Rafaelis Šakalys, gvvenąs Toron
to vienuolyne. Kitom vietovėm 
rūpinsis provincijolas, pasiųsda
mas įgaliotus tėvus.

Minėti kunigai pranciškonai, 
*»ave klebonų sutikimą, kandidatų 
i vienuolija reikalu lankysis lietu
vių parapijose. Jau baigiama 
snausdinti reikalinga informacija, 
kuri nušvies lietuviu oranciškonu 
tikslą ir dabarties bei ateities už
simojimus. Tie nafvs kunigai rū
pinsis ir naujų mokiniu iieškoji- 
mu šv. Antano gimnazijai.

Pasaulio Lietuvių Archyvo dabartinis į 
adresas: 5620 So.
Chicago, Ill. 60636, USA.

ONOS PRUNSKIENĖS atsiminimus, bll apžiūroje Maskvoje laimėjo pirmą- 
kaip ja ir kitus lietuvius okupantai,« Premi« už Projektą “Kaliningrado 
bolševikai vežė i Sibirą, iš itališkos EI- centro išplanavimas ir užstatymas” , 
tos perspausdino Šveicarijos laikraštis (projekto vadovas V. Stauskas). Pa- 
“Giornale del Popolo”. leidžiamas Lu- §*1 š-į Projektą greitu laiku bus pradė- 
gane; taip pat juos perspausdino Ro-: Karaliaučiaus atstatymo darbai. To
moje leidžiamas “II Centro”. Pirmą; je pačioje apžiūroje antrosiomis pre- 
kartą tie atsiminimai buvo išspausdin- niijomis buvo atžymėti ir kitų dviejų 
ti “Draugo” moterų skyriuje.

DAIL. JONAS RIMŠA, svečias iš P. I 
Amerikos, atvyko i Čikagą ir čia su
rengė savo parodą Čiurlionio galerijo
je. Anksčiau jo darbų paroda buvo su
rengta Klevelande. Didžiųjų laikraščių 
meno kritikai gana gerai ją įvertino. 
Nemaža jo paveikslų įsigijo ne tik lie
tuviai. bet ir amerikiečiai. Į Čikagą jis 
atsivežė 47 paveikslus — 22 aliejinius 
darbus, kitus — akvarelinius, sukur
tus visiškai nauja technika. Čikagoje 
jo paroda truks iki vasario 13 d.

VLADAS RAMOJUS, karo nuotykių 
knygos “lenktynės su šėtonu” auto
rius. paruošė dokumentuotą knygą 
apie įvairių Lietuvos vietovių partiza
nus 1945—1953 m. laikotarpyje. Rank
raštyje yra minima 130 žuvusių parti
zanų tikromis pavardėmis ir jų mirties 
aplinkybėmis, taip pat visa eilė kitų 
slapyvardžiais.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA 1967 
m. savo dešimtmečio sukakties proga 
lumato pastatyti Jurgio Karnavičiaus 4 
veiksmų operą “Gražiną”. Didžiausias 
šios operos pastatymo sunkumas — 
milžiniškos išlaidos, apie $60.000. Jau 
dabar gaidų išleidimui reikia įmokėti 
$2.600. 1968 m. numatyta pastatyti 
naują J. Gaidelio operą “Danutę” (lib
retto St. Santvaroj. “Danutė” parašyta 
Amerikoje. Joje vaizduojamas pokario 
tremties stovyklų gyvenimas.

ti Karaliaučiaus atstatymo darbai. To-

kauniečių darbai — V. Vizgirdos “Se
namiesčio svetainės rekonstrukcija” 
ir R. Mickaus “Visuomeninis kultūri
nis centras Žaliakalnyje”.

LEONUI GINEIČIUI Vilniaus uni
versitetas suteikė filologijos mokslų 
daktaro laipsni už jo ilgų metų darbą 
“K. Donelaitis ir jo epocha”, kuriame 
apžvelgiamas XVIII š. literatūrinis 
gyvenimas ir lietuviai literatai. Auto
rius nagrinėja tautosakos ir kalbos 
klausimus, K. Donelaičio kūrybos me
todą ir “Metų” žanrines ypatybes.

PAMINKLO LENINUI konkursinių 
projektų parodoje Maskvoje dalyvauja 
G. Jokūbonis ir architektas V. Čeka
nauskas. Paminklą Leninui planuoja
ma pastatyti Kremliuje Sov. Sąjungos 
50 m. sukakties proga. Vertintojų ko
misija lietuvio skulptoriaus ir lietu
vio architekto darbą priskiria geriau
siųjų grupei, nors šiuo metu konkur
so rezultatai dar nėra paskelbti.

“LITERATŪROS IR KALBOS” VII 
tomas yra skirtas K. Donelaičio nau
jausių tyrinėjimų duomenims. Jame 
analizuojama didžiojo būrų poeto gy
venamoji ir literatūrinė aplinka, išryš
kinama poeto asmenybė, pateikiama 
daug archyvinės medžiagos — K. Do
nelaičio užrašai, oficialūs to laikotar
pio raštai ir dokumentai. Knyga turi 
548 psl. ir yra išleista 3.000 egz. ti
ražu.

V. KsL

LIETUVIŲ

DIENOS
YRA VIENINTELIS LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS ILIUSTRUO

TAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR VISUOMENES GYVENIMO ŽURNALAS.
Visi parašai po iliustracijomis dviem kalbom.

LIETUVIŲ DIENOS apima viso pasaulio lietuvių gyvenimą rašiniais ir 
iliustracijomis, kurių kiekviename numeryje dedama 50 — 70. Plačiai 
pavaizduojama mūsų menininkų - dailininkų, muzikų, rašytojų darbai ir 

gyvenimas.
LIETUVIŲ DIENOS supažindina skaitytoją sn visų lietuvių organiza
cijų veikla, visų Lietuvos laisvinimo veiksnių darbais ir žygiais, lietav-ių 
kultūrininkais, veikėjais, senosios ir naujosios imigracijos žymiaisiais as
menimis ir kt Prenumeratos kaina metams — $6.00 JAV doleriai.
Adresas: LIETUVIŲ DIENOS, 4365 Sunset Boulevard, Hollywood, 
California 90029. TeL 664429LO.

NEGYVENKITE NEMATYDAMI, KAS DAROSI LIETUVIŠKAME 
PASAULYJE! UŽSISAKYKITE ŽURNALĄ LIETUVIŲ DIENOS.



Mann
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.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

BLOOR — INDIAN GROVE,
$18.900, mūrinis, 7 didelių kam

barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokė ji- 
mas.
SWANSEA,

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

V. Nešukaitytė triguba R. Amerikos 
meisterė. Sausio mėn. Hyattsville, 
Md., įvykusiose rytinės Amerikos sta
lo teniso pirmenybėse keturiolikame- 
tė vytietė laimėjo tris meisterystes. 
Ji apgynė anksčiau turėtas meisterys
tes mergaičių iki 15 m. ir mergaičių 
iki 17 m. grupėse ir prie jų dar pri
dėjo moterų dvejeto meisterystę. Ji 
taip pat gerai pasirodė moterų viene
to varžybose, kur ji pasiekė pusbaig- 
mį: 5 setų kovoje ji pralaimėjo stip
riai Niujorko žaidėjai P. Hirschkowitz 
— praeitų metų Kanados pirmenybių 
finalistei. Džiugu, kad jaunoji vytietė 
vyrauja ne tik Kanados, bet ir Ame
rikos stalo teniso sporte.

Krepšininkai šią savaitę beveik vi
sose lygose baigia pirmenybių kovas 
ir tikimės, kad visos 4 pirmenybėse 
dalyvaujančios komandos pateks į 
baigminius peržaidimus. Toronto Met- 
tro lygos pirmenybėse Vyčio vyrai lai
mėjo dvejas rungtynes. Jie įveikė 
Grayhounds 78:69 ir St. Chris 74:60. 
Šį ketvirtadienį 9.15 vai. Ryerson Inst, 
vyrai žaidžia paskutines rungtynes su 
Ryerson Grads.

Berniukai (16) vienu tašku 36:37 
pralaimėjo prieš St. Chris komandą, 
tačiau sekančiose rungtynėse įveikė 
tą pačią komandą 45:35.

Berniukai (14) pralaimėjo dvejas 
rungtynes; prieš U.S.H. pralaimėjo 
14:22 ir prieš Aušrą 38:53.

Apygardinėse krepšinio pirmenybė
se dalyvaus 4 Vyčio komandos. Taip 
pat keli Vyčio slidininkai bandys sa
vo greitį Kanados lietuvių slidinėji
mo pirmenybėse.

Mūsų rėmėjams: S. Laurinavičiui ir 
B. Vitkui nuoširdžiai dėkojame.

G. Kerniūtė plaukymo varžybose 
pasiekė gerą pasekmę nuplaukdama 
100 jardų nugara per 1:16,0. A .S.

AUŠROS ŽINIOS

Kanados sporto apygardos krepšinio 
pirmenybės vyrų ir jaunių C klasių 
bus pravestos šį savaitgalį Prisikėlimo 
salėje, šeštadienį, 11 v. ryto, Hamil
tono vyrai žais su Montrealiu; 12.45 
v. Aušros vyrai su Vyčiu; 2.30 v. Auš
ros jaun. C su Vyčio jaun. C.; 3.30 vai. 
dėl III vietos žais 11 v. pralaimėtojai 
su 12.45 v. pralaimėtojais. Sekmadie
nį, 12.30 vai., vyrų finalai. Kitų klasių 
pirmenybės bus pravestos vėliau, su
sitarus su klubais dėl laiko.

Ontario moterų krepšinio pirmeny
bės prasideda šią savaitę. Aušros ko
manda šį antradienį, 8.30 v.v., žaidžia 
Hamiltone, Dalewood gimnazijos pa
talpose. Sekančias rungtynes, vasario 
19 d., žais Londone, Western u-te.

Ontario Church moterų krepšinio 
pirmenybės prasidės už poros savaičių.

Šios savaitės rungtynės. Penktad., 
7 v.v., King Edward mokykloje mer
gaičių M3f. komanda žais su St. Ed
wards A ir po jų merg. M. komanda 
žais su St. Edwards; šeštad., 1 v. p.p., 
Oakwood Collegiate merg. M.M. ko
manda žais su St. Vincents.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C pusbaigmiuose jauniai pra
laimėjo pirmąsias rungtynes latvių Y 
38:53; Church lygoje berniukų B. /ko
manda nugalėjo Vytį 53:38 ir berniu
kų MB komanda nugalėjo U.S.H. 33:8; 
CYO lygoje merg. M. komanda nuga
lėjo St. Leos 27:18. TLB lygoje merg. 
Sr. komnada nugalėjo Yonge Acts 
74:12.

Platinamos loterijos knygučių šak
neles prosom pristatyti iki šio šešta
dienio vakaro. Laimingas bilietas bus 
traukiamas “žiemos šokių” metu.

Visa lietuviška visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti į Kanados spor
to apygardos krepšinio pirmenybes ir 
į susipažinimo — “žiemos šokius”.

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr.lO-UO

Treč. uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7

PenkL10-l.30ir4.30-8

Mtt.9-12

Sekm. 930-1

MOKA: 4%—5%

Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėnn 
už šėrus — kas metai.

ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso. ,

MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

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

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

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

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

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, muro, atskiras, 
12 kambarių, 3 virtuvės, garažas, privatus įvažiavimas, prašo $26.000 
COLLEGE — GLADSTONE, $4.000 įmokėti, mūro, 3 augštų, 8 kambarių, 
3 virtuvės, prašo $17.000. .
BLOOR — JANE, $12.000 įmokėti, / * . —* « - - ... CZXZ1
augštus, 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 tiame skelbime, prašomi paskam- 
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybe Ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

$ TORONT@w
Lietuvių skautų veikla

Abu tuntai pereitą sekmadienį pa
minėjo Vasario 16 trumpa oficialia 
sueiga, kurios metu buvo pagerbti 
Lietuvos savanoriai, įteikiant jiems 
skaučių austas tautines juosteles. Po 
sueigos žodį tarė G. Rinkūnaitė ir bu
vo išpildytas labai patriotinis ir gra
žus montažėlis.

Mes ne gėlės — nenuvytom, 
mes ne lapai — nenukritom, 
mes dar Lietuvai parnešim 
šviesų, šviesų laisvės rytą!

Tokiais gražiais žodžiais prisiminė 
skautės Lietuvos nepriklausomybę ir 
dabartinę vergiją. Vyresnės skautės 
paįvairino montažėlį dainomis ir ant 
galo, įsijungus į dainas ir publikai, 
visas minėjimas buvo užbaigtas jaukia 
ir pakilia nuotaika.

Jūrų skautai ir skautės Vasario 16 
proga pasirodė kaip jau gerai suside
rinęs šokių vienetas. Vasario 8 d. Sv.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų jaunimo Vasario 16-tos 

minėjimas įvyks vasario 20 d. tuoj po

organizuotai dalyvauja 10 vai. Mišio-

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 69145

RETA PROGA 1

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 namų. Šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 514% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

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

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

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

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. (CERBERIS
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 - RONCESV  ALLES, 
$10.000 įmokėti, 11 kamba
rių atskiras didžiulis namas, 
3 virtuvės, 3 prausyklos, dvi
gubas garažas su privačiu 
įvažiavimu.

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

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

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

Jurgio bažnyčios šalčio SI grupė daly- vais renkasi pas seseles trumpai pro- 
gramai ir užkandžiam^ Kviečiami ir 
visi tėveliai.

Jaunesnieji berniukai, globojami 
Aloyzo Kuolo, praėjusį sekmadienį 
vietoje susirinkimo lankėsi “Time 
Press” spaustuvėje, kurios savininkas 
aprodė visus įrengimus. Jaunieji ber- 
niukai spaustuvės įrengimais labai do
mėjosi. Ačiū savininkams!

Visi moksleiviai — jaunesnieji ir 
vyresnieji — prašomi dalyvauti 10 
vai. Mišiose sekmadieniais, užimti pir
muosius suolus ir aktyviai įsijungti į 
Mišių apeigas.

Vyr. moksleivių organizuojami jau
nimo šokiai įvyks sekmadienį, vasario 
13 d., 7.30 vai., Prisikėlimo par. kavi
nėje. šokiai rengiami “Valentine” 
proga ir bus gana įdomūs. Kviečiame 
jaunimą.

Lietuvių Vaikų Namuose vasario 13 
d. įvyks šie ateitininkių mergaičių su
sirinkimai: Gintarių — 1.30 v. p.p.; 
Vaidilučių — 3.30 v. p.p. (atsineša 
darbelius); jaunučių ateitininkių — 
3.30 v. p.p. Visi mergaičių susirinki
mai trunka pusantros valandos.

šv. Jono Kr. par. vyresniųjų moks
leivių susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 13 d., 4 vai. p.p. parapijos sa
lėje. Po susirinkimo — pasilinksmi
nimas.

vaus tautinių šokių varžybose, kurias 
globoja The Junior Board of Trade. 
Jūrų skautai nuoširdžiai dėkoja p. V. 
Balsienei už šokių paruošimą.

Toronto vilkiukai sausio 22 d. daly
vavo Trinity-Stanley Park District 
plaukimo rungtynėse. Rezultatai: plau
kime su šluota — Saplys Linas I ir II 
vieta; laisvu stilium — Regina Tomas 
II vieta; su degančia žvake — Regina 
Tomas — I vieta; laisvu stilium — 
Kalinauskas Gediminas II v.; su šaukš
tu — Krapas Ričardas II v.; su svie
diniu — Krapas Ričardas I v. Nemo
kantiems plaukti su lenta — Kalinaus
kas Arūnas II v. Paskelbus pasekmes 
paaiškėjo, kad lietuviai vilkiukai iš 
dalyvavusių 8 vienetų laimėjo II vietą. 
Linksmi jaun. skautų veidai ir džiaugs
mingas krykštavimas patvirtino, kad 
tokiose rungtynėse ir ateityje reikė
tų dalyvauti.

Petrui ir Zuzanai Jonikams j Lietuvių bičiulis >kun. C. E. 
vasario 5 d. Lietuvių Namuose ° T —J----- -
buvo surengtas pobūvis jų 20 me
tų vedybų sukakčiai atžymėti. Po
būvyje dalyvavo gausus būrys bi
čiulių. P. Jonikas su K. Straupiu 
Dundas W. gatvėje turi nemažą 
baldų gamybos įmonę. P. Z. Joni
kai prieš keletą metų iš Lietu
vos yra išsikvietę savo motiną, 
kuri labai aktyviai prisidėjo prie 
pobūvio parengimo. Prieš metus 
p. Jonikai Įdukrino Ritą. Pagerbi
mo dalyviai p. Jonikams įteikė 
gražų Br. šimkevičiaus medžio 
drožinį “Lietuvišką sodybą”.

Petras Derliūnas ir punskietė 
Ona Jonušonytė susituokė vasa
rio 5 d. šv. Jono Kr. liet, bažny
čioje. Jaunasis išsikvietė nuotaką 
iš Punsko tik prieš keletą savai
čių. Jaukioje vestuvių puotoje, 
kuri vyko jaunojo namuose, 201 
Indian Rd., dalyvavo būrys sve
čių, daugiausia su punskietėmis 
susijusios šeimos. Pažymėtina, 
kad nuotaka yra puiki lietuviškų 
raštų audėja. Toronte ir kitose 
vietovėse paplitę rankšluosčiai su 
Įaustu Lietuvos himnu yra kaip 
tik naujosios torontiškės p. Der- 
liūnienės kūriniai.

J. R. Simanavičius, “Tėvynės 
prisiminimų” radijo programos 
vedėjas, buvo išvykęs Čikagon.

§V. JONO KR. PARAPIJOS 
KNYGYNE 

gauta naujų knygų:
Lietuvos Istorija, V. Daugirdaitė- 

Sruogienė, VI laida; kietais viršeliais, 
kaina $6.30.

Eilėraščiai, Henrikas Radauskas. 
Kietais viršeliais. $5.25.

Baisusis Birželis, 3 dramos, Pr. J. 
Naumiestiškis, S3.75.

A. Smetona, A. Merkelio redaguota 
monografija, 740 pusi., $13.00.

Lietuvių beletristikos ontologija, II 
dalis. Red. B: Brazdžionis ir B. Bab- 
rauskas, 700 pusi. $10.50.

žaižaras, D. Cibo pasaka mažiems, 
teisybė dideliems; iliustravo Ada Kor- 
sakaitė-Sutkuvienė; kaina $1.60.

širdies priepuoliai, M. M. Gertler, 
MD., kaip pramatyti širdies priepuolį 
ir jo išvengti, 217 pusi. $ 3.95.

“Agonija” J. Gliaudos romanas, kai
na $3.00.

“Nimblefoot the Ant”, V. Tamulai- 
čio “Skruzdėlytės Greitutės Nuotykiai” 
angliškai; kietais viršeliais $3.95.

“The Living Testament of Faith and 
Courage” — speciali Sibiro maldakny
gės laida, didelio formato, kietais vir
šeliais $3.50.

Priimamos visų laikraščių prenume
ratos. Vedėjas

McGuire, S.J., vadovauja sociali
niams kursams, kuriuose nagri
nėjami darbo klausimai krikščio
nybės šviesoje. Paskaitas skaito 
žymūs sociologai pirmadieniais 8 
v.v. katedros mokyklos salėje 66 
Bond St. nuo vasario 14 d. iki ko
vo 28 d.

LIETUVIŲ GYVENIMO 
FILMAS

“Verslo” S-gos gaminamas lie
tuviškas dokumentinis filmas ei
na prie galo. Jame pamatysite 
tikrąjį veidą lietuvių gyvenimo 
Kanadoj. Filmas bus spalvotas ir 
garsinis, čia matysite ūkininkus, 
verslininkus, mokyklas, įvairias 
organizacijas, religinį ir kultūri
nį gyvenimą. Matysite vestuves, 
krikštynas ir laidotuves. Pasiro
dys jums miestai, apylinkės, kur 
lietuviai daugiausia susispietę. 
Darbas didelis ir sunkus. Mūsų 
pasiaukojusių menininkų dėka 
palengva jis slenka į galą? Dirba: 
dail. Tel. Valius, archit. Vyt. Pet
rulis, dr. H. Nagys ir muz. La
pinas.

Gaila, kad su kaikuriais mūsų 
ūkinio ir kultūrinio gyvenimo va? 
dovais negalima buvo susitarti 
ir dėlto jų gražių darbų vaisių 
nebus galima šiame filme matyti.

Šis filmas keliaus po mūsų ko
lonijas visame pasaulyje ir* pa
galiau, atėjus laikui, nukeliaus ir 
į Lietuvą! Ten žmonės žiūrės, 
jieškos pažįstamų, seks kultūrini 
veikimą, studijuos gyvenimo ly^ 
gi, vertins mūsų kartos sugebėji
mus. Ateities kartos turės gyvą 
paminklą, kad jų tėvai ir sene
liai nepalūžę tremtyje, sugebėjo 
kovoti už savo ir savo tėvynės 
teises. Reikia palinkėti mūsų me 
nininkams ištvermės šiame darbe. 
Laukiame Įdomaus ir brangaus 
gyvenimo albumo kaip galint 
greičiau atsiskleidžiant prieš mū
sų akis. S. J.

Lietuvių studentų balius vasa
rio 5 d. Prince George viešbutyje 
buvo labai jaukus ir smagus, bet 
dalyvių, ypač vyresniųjų, galėjo 
būti žymiai daugiau.

CCAA (terčiosios grupės) susi
rinkimas įvyko vasario 3 d. vokie
čių Harmony Club patalpose. 
Svarstyta naujų narių ‘ telkimo 
klausimas, išsiunčiant apie 50.000 
kvietimų vien Toronte. Taip pat 
svarstyta knygos apie naujuosius 
kanadiečius leidimas šimtmečio 
proga. Posėdžiui pirmininkavo 
ukrainietis dr. Boyko, sekretoria
vo lenkas adv. Williams. Iš lie
tuvių pusės šiame posėdyje daly
vavo 6 asmenys.

Prokomunistinė organizacija 
Kanados Lietuvių literatūros 
Dr-jos Toronto kuopa sausio 30' 
d. turėjo metini susirinkimą, ku
ris nebuvo gausus: iš 120 narių 
dalyvavo tik ketvirdalis. Kuopos 
ižde yra $200. Atnaujintos komu
nistinių laikraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” prenumeratos ir dar 
abiem paaukota po $20. Proko
munistiniam Kanados “taikos” 
kongresui paaukota $25. Susirin
kimo metu išdalinta keletas lie
tuvių kalba parašytų komunisti
nių knygų. Kuopos valdybą suda
ro: pirm. Ch. Morkūnas, vicepir
mininkas M. Paužienė, finansų 
sekr. T. Rimdžius, prot. sekr. J* 
Valūnas, ižd. P. Mockaitis. Pla
čiai buvo diskutuotas Vietnamo 
klausimas, žinoma, jiems rasų 
pavergta Lietuva nerūpi. Jie lau
kia komunistu laimėjimo Vietna
me, bet nė vienas ten nevažiuo
ja. Nepat.

Z. BUDREVIčIENĘ, mirus jos mamytei

a. a. P. ZABLECKIENEI, giliai užjaučiame —

Kolyčių šeima

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ- 
REIKALINGI NAMAI PARDAVJMUL

A L G ARBENS
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
$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.

MIMICO — KRAUTUVE
$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

ffijJZ... KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

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

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

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

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai. I

MAISTO SIUNTINIAI Į SSSR 
Puikiausi amerikietiški gaminiai 

Garantuotas pristatymas 
Atsiunčiami pasirašyti pakvitavimai

IT-504 ’ $22.00 JAV

4% sv. kviet. miltų, 2% sv. cukraus, 
2¥4 razinkų, 2% sv. rūkyto bekono, 
2% sv. makaronų, 2% sv. ryžių, 
2% sv. farinas, 1 dėžutė nescafe 
(2unc.)
TYPE 417 $34.75 JAV
10 sv. cukraus, 10 sv. miltų, 
10 sv. ryžių, 10 sv. taukų.
TYPE 418 536.00 JAV
15 sv. miltų, 4 sv. ryžių, 2 sv. svies
to, 3 sv. taukų, 4 sv. rūkyto bekono, 
1 sv. kakavos.

Prašykite nemokamu katalogu.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York, N. Y. 10010, USA

International 
Driving School 

WALDI
Ceotnnė jsžotęa 691 Afinctže St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, 
ANTOSĖLE JANUŠKIENĘ, MARYTĘ VAIČAITIENĘ 

ir jų šeimas liūdesio valandoje 
nuoširdžiai Užjaučiame ir kartu liūdime —

D. ir A. Žemaičiai

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 
mielą narę STASĘ MATULEVIČIENĘ 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Dainietės

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmB.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROĘZZ 

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonai BE. 3-5990

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

ST. CLAIR - BATHURST $23.900,

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,

vy visas namas; prašo $23.500.
QUEBEC - DUNDAS, $1,500 įmok., 

pusiau atskiras, 6 kamb.. 2 vir
tuvės, naujas šild. sstema, 1 
mortgičius, prašo $12,500.

ražas, naujai ištinkuotas.
YONGE - EGLINTON, atskiras, ge

rų plytų, 7 kamb., 2 augštai, Ml- 
tu vandeniu apšildomas, šoninis 
įvažiavimas, garažas.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



APDRAPDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IB KT.

B. ir V. MASKALIŪNŲ AGENTŪRA 
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL D . j;*
323 LAKESHORE RD. EAST, « OIT VreaiT

Vp a AĖM AC 'Tisais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAGtrOO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

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

foto aparatai ir Lt.

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ. -
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 2Q¥4 svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

- ALFA RADIO & 7V
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

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

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEV1SION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti tr 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garage 12 ^c^gehreL^i-^

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...... ... 

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

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Ma%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visu narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau 12.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

KASOS VALANDOS: dienos meta nao 1® vai. iki 1 vai. SO mis. kiekviena

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO o TEL. EM 6 -6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau i 
namus. DARBAS GARANTUGTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius,

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

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

© SKAITYTOJAI PASISAKO
NUTYLI TAUTYBĘ

“TŽ” redakcija gavo laišką iš Petro 
W. Urbano, gyv. Klevelande. Ten pa
stebima, kad vietiniai dienraščiai “Hie 
Cleveland Press” ir “The Plain Deal
er” nevisada pažymi tautybę lietuvių 
dailininkų, rengiančių parodas galeri
joj “Gallery International”. Kai per
nai ten buvo surengta dail. V. K. Jo
nyno kūrinių paroda, “The Plain Deal
er” buvo pažymėta, kad dailininkas 
esąs ‘‘European-bom”. “Ąš tuojau pa
rašiau laišką meno redaktorei ir pa
klausiau, kodėl nuslėpėt Jonyno tikrą 
tautybę? Helen Borsick atsiliepė šiuo 
laišku:
Dear Mr. Urban:

Thank you for your very interesting 
letters, and sorry not to write to you 
sooner.

I appreciate your comments about 
the Gallery International artists, and- 
asure you I have no prejudices con-Į 
cerning nationality. Particularly when. 
the gallery opened I did not stress 
the national origins of some of the 
Lithuanian artists because I did not 
want people to think it was exclusive
ly a “Lithuanian Gallery”. Not that 
it would matter. But I did discuss it 
with Mr. and Mrs. Gedgaudas, and 
they agreed that even the Lithuanian 
artists were so much associated with 
other countries also that they assumed 
an international status..

STEIKIME BALFą KANADOJE
“TŽ” š. m. sausio mėn. 20 d. nr. 3 P. 

Lelis straipsnyje “Reikia pertvarkyti 
šalpą”, pasisako Kanadoje veikiančio 
“Šalpos Fondo” netinkamo ar paliegu
sio veikimo reikalu. Tai tikra tiesa, 
kad Kanadoje šalpos reikalai yra blo
game stovyje. Dabar klausimas kodėl? 
Pasvarstykime. Kanadoje, lygiai kaip 
ir JAV gyvenantieji lietuviai daugiau 
ar mažiau, yra pasiturintys ir daugu
ma jų neatsisako sušelpti varge esan
čius seses, brolius lietuvius, bet, kaip 
praktika rodo, nedidelė dalis atsiranda 
tokių savanorių, kurie ir neprašomi ar 
neraginami jaučia pareigą ir randa ga
limybę vienu ar kitu būdu savo meti
nę, mėnesinę, ar vienkartinę duoklę 
atiduoti, šalpai surenkama tik per ge
rai organizuotą ir tam tikslui pasišven
tusių žmonių vadovaujamą organizaci
ją. Tokios organizacijos geru pavyzdžiu 
gali būti sėkmingai Amerikoj veikiąs 
BALFas. Kodėl mes, kanadiečiai, ne
galėtumėm įsijungti į BALFą ir įsteig
ti jo skyrius Kanados kiekvienoj LB 
apylinkėj? Juk BALFas šelpia visus ir 
visame pasaulyje varge esančius lietu
vius, kiek tik galimybės leidžia. Jis

Taip gyvena lietuviai Brazilijoj 
f Atkelta iš 4-to psl.
Publikoje tebuvo tėveliai, močiutės, 

gal vienas kitas užklydęs visuomeni
ninkas, bet tai neatbaidė nei rengėjų, 
nei artistų. Buvo tikrai linksma ir 
smagu, kaip pavasariui atklydus. Jau
ni daigeliai, liaunus ir kuklūs, bet jei 
visuomenė duos paramą knygomis, 
elementoriais, tautinių drabužių komp
lektais, vaikų teatro scenos veikalais pas 
ir viskuo, kas galėtų šį atžalyną suža
vėti, jei moraliai parems to atžalyno 
vadovus, skatindama neleisti augti ta
me “sodelyje” nutautėjimo piktžo-

linys iki šiol niekur viešai nėra pasi
rodęs. Gal gi reikėtų paskato iš cent
ro? Kam gi jis čia sudarytas? Bent 
S. Paulo lietuviai tikrai nežino!

Jūs esate saugūs 
tik su firma, 

kuri turi leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda jums 
tuo? visus patarnavimus ir garanti
jas.
PILNA GARANTIJA: visi persiun
timai yra pilnai garantuoti ir ap
drausti.
TURI Bankų ir Apdraudos Depar
tamento LEIDIMĄ.
APDRAUSTA: $20,000.00.
TIESIOGINIS Užsienio Prekybos 
Banko Maskvoje AGENTAS. GREI
ČIAUSIAS PRISTATYMAS: Išmo
kama maždaug per 14 dienų. IŠMO
KAMA PILNAI: Be jokių atskaity
mų. GRAMERCY visada duoda 
jums oficialų S.S.S.R. kvitą, pa
sirašytą gavėjo.
Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%.

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

Prašykite angliškai ar rusiškai pil
nų maisto, audinių ir dovanų kata
logų.

Puikiausi Vakarų valstybių

Gr. 306----- Wholesome-------$21.50
18 sv. kvietinių miltų, 6% sv. ry
žių, 4U sv. cukraus.
Gr. 304 — Family Cheer — $23.00 
15% sv. kvietinių miltų, 9 sv. cuk
raus, 274 sv. maišytų džiovintų vai
sių, 2% sv. razinkų.

118 E. 28th St. New York 10016 
ĮSTEIGTA 1945.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B’TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531 “1432 A. B. Beresnevičius

yra vadovaujamas patyrusių ir šalpos 
darbui pasišventusių asmenų, todėl nė
ra abejonės, kad BALFui vadovaujant 
Kanados šalpos reikalai pilnai arba

ciją ar skyrių prie krašto valdybos, 
kaip P. Lelis mano, nes Krašto v-ba tu- 

darbo, šalpos reikalai turėtų būti tvar
komi atskiros organizacijos.

Manau, kad šalpai pasišventusieji 
asmenys tą reikalą spaudoj ar kitu bū
du rimtai ir bešališkai apsvarstys.

Gal tuo reikalu galėtų spaudoje pa
sisakyti ir paaiškinimų duoti ir ger
biamieji BALFo vadovai. K. D.

Fort William, Ont.
LIETUVIŲ APYLINKĖ rengia Ne

priklausomybės minėjimą Vasario 19 
. d. vakare naujoje vietoje: 222 Leith 
j St., Can. Daughters Home salėje, 
i Fort William, netoli nuo Patersono 
parko, į rytus nuo May St. N. Lietu
viai renkasi 7 vai. vak. Orkestras labai 
geras ir jau mums žinomas — “Polka 
Kings”. Bus įėjimo premijos. Prašo
me daug svečių pasikviesti ir visi da
lyvaukime toje svarbioje dienoje. E. J.

“MIŠKINIŲ” ATSILIEPIMAS. — 
“Tž” redakcijoj gautas laiškas, pasira
šytas “miškinių” (miškuose dirban
čių). Jame primenama, kad Pr. G. ap
rašymuose apie Fort Williamo ir Port 
Arthuro lietuvių ^gyvenimą reikėtų 
patikslinti tą vietą, kur kalbama apie 
tavernas ir dabokles. Esą tavernų šia
me krašte yra visur ir užėjimas.į jas 
yra normalus dalykas. Nuo to neatsi
lieka ir kitos vietovės. Daboklės ne- 
minėtinos, nebent ryšium su automo
bilių nelaimėmis. Taip pat esą reikia 
paminėti, kad visi dalyvauja šalpos 
darbuose.

Prierašas. Sveikinimai visiems mie
liesiems “miškiniams”. Dėkoju už at
siliepimą. Malonu girdėti, kad visiems 
rūpi tautinė garbė ir drausmė. Apie 
“miškinių” duosnumą buvo jau nekar
tą rašyta. Geriausios sėkmės ir toliau 
— gyvenime ir veikloj. Pr. G.

Trys arklienos mėsos įmonės 
Kanadoje per metus parduoda 
6 mil. svaru. Įmonės yra val
džios inspektorių prižiūrimos. 
60% pagaminamos mėsos eks
portuojama Europon, o kiti 
40% parduodami Kanadoje. 
Kaina 20-75 et. už svarą. Mėsos 
skonis — lygiai, kaip medžioto
jo nušauto briedžio, šiek tiek 
saldesnė už jautieną.

kasdienybės ‘‘kaitros”!

VAIŠINGI N. METAI
V. Zelinoje ir V. Anastasio lietuvių 

kolonijose buvo suruošti N. Metų su
tikimai, kurie praėjo, kaip visuomet, 
labai nuotaikingai. L.K. Bendruome
nės choro ruoštame N. Metų sutikime 
V. Zelinoje skambėjo dainų dainos, gi 

“anastasiečius” vaišintas! bene
tris dienas!

Nors ir labai iškilmingai nuskam
bėjo po III P AL Kongreso sudaryto 
Brazilijoje VLIKo padalinio vardai,

lems, tikrai sulauksime už kelerių bet jau praėjo ištisi metai, ir šis pada- 
metų tokio “Žilvičio”, kurio “pavėsy
je” bus be galo smagu pailsėti nuo

SERGA PRELATAS IR POETAS
Prel. Aleksandras Arminas — po

etas Venancijus Ališas dar tebesigydo 
ligoninėje, bet jo sveikata gerėja. Jau 
gali priimti lankytojus, kurie išsiilgę 
jį lanko, bet ilgesnis poilsis jam tikrai 
reikalingas. Tuo turėtu susirūpinti la
biausiai Lietuviu Rašytojų Draugija 
JAV-bėse, kurios pareiga, mano išma
nymu, yra rūpintis visais rašytojais ir 
poetais nelaimės ar sveikatos neteku
siais. Ne “premijų” dalinimas yra pa
skata lietuviui rašytojui, bet jo fizinių 
ir moralinių jėgų palaikymas išeivijo
je. Tokios nuomonės, manau, laikosi* 
ir Lietuvių Rašytojų Draugija. Todėl 
atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų ko
lega poetas — vienintelis didelis po
etas lietuvis, praturtinęs lietuvių po
eziją egzotiškomis temomis.

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

Niagaros pusiasalis Š Y P S
JAUNIMO VEIKLA. — Skautams MmUaM * • - •remti draugijos valdyba sušaukė pir- a kariuomene

mą š.m. posėdį aptarti veiklos pla- Anglų televizijoj buvo patiek- 
nams. Pasiskirstyta pareigomis: pirm, tas reportažas apie naują V. Vo-

moj?

gas, ūkio ir parengimų reikalams A. 
žinaitis. Vienbalsiai visų išrinktas ir 
š.m. garbės pirmininku Tėvas B. Mi
kalauskas, OFM. Nutarta ir šiais me
tais mėginti sukelti didesnę sumą pi
nigų jaunimo veiklai paremti. Praei
tų metų stipri parama labai pajudino 
jaunimą bei vadovus lietuvybės veik
loje. Keliasdešimt asmenų buvo pa
siųsta Į bendrą stovyklą, Į vadovų kur
sus, paremtas žygis Į Jungtines Tau
tas ir įsigyta skautams reikalingo in
ventoriaus.

Valdyba nutarė šiemet Joninių šven
tę suruošti Wellande Jaunimo Metų 

Shaw:
___ _____________________ — Tamsta elgiesi labai išmin- 

ženkle ir suorganizuoti gyvą, įdomią, tingai, pasaldydamas visas piliu- 
masinę programą, pakviečiant progra- kurias patieki publikai.

— Taip, — atsakė Shaw,—pub
lika tačiau, pasirodo, dar išmin
tingesnė. Ji nulaižo piliulės pa
viršių, bet jos praryti nenori.

Pralenkė Vakarus

mos atlikėjus iš Įvairių Kanados ir, 
Amerikos vietovių. Posėdyje, be pa
minėtų asmenų, taip pat dalyvavo ir 
Wellando B-nės pirm. K. Stankevičius.
Kfe*!*’. Gairė

WINDSOR, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

minėjimas, rengiamas Windsoro Lietu
vių Bendruomenės valdybos, įvyks 
sekmadienį, vasario 13 d. Minėjimas 
pradedamas pamaldomis 11 vai. lietu
vių Šv. Kazimiero bažnyčioje, 808 Ma
rion Ave. Aktas ir meninė dalis bus 
Kroatų salėje, 2520 Seminole St. 12 
vai. 30 min. Kalbės svečias iš Čikagos 
— “Lituanus” red. dr. Tomas Remei- 
kis. Windsoro ir apylinkių lietuviško
ji visuomenė kviečiama paminėjime 
dalyvauti. P. .

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Kunkulis Vladas, 

kilęs nuo Siesikų, tarnavęs šarvuočių 
rinktinėje Radviliškyje? Jieško Kęstu
tis Mackevičius — 6830 Schweitzingen 
- Postfach 191, W. Germany.

Juozo Paškevičiaus įpėdiniams
Prieš eilę metų Amerikoje miręs 

Juozas Paškevičius savo nedidelį tur
tą yra užrašęs savo žmonai Karolinai 
Paškevičienei ir vaikams: Antanui 
Paškevičiui, Aleksandrai Ališauskie
nei, Monikai Gasperavičienei ir Jad
vygai Paškevičiūtei. Turimomis žinio
mis, prieš Lietuvos okupaciją šie įpė
diniai gyveno Josvainiuose, Kėdainių 
apskr. Patys jieškomieji arba apie 
juos žinantieji malonėkite rašyti: Con
sulate General of Lithuania, 41 West 
82nd St., New York, N.Y. 10024, 
USA.

PINIGAI Į S.S.S.R.
PER AMEXCO IR UŽSIENIO 

PREKYBOS BANKĄ MASKVOJE. 
Turi N.Y. valstijos LEIDIMĄ.

PILNAI GARANTUOTA 
PRISTATYMAS PER 2 SAVAITES

PILNAI IŠMOKAMA, JOKIŲ 
ATSKAITYMŲ.

PASIRAŠYTI PAKVITAVIMAI.
Kaina: 9 rubliai — S10 JAV 
ŽEMIAUSIAS MOKESTIS, 

NEMOKĖKITE BRANGIAU
Iki S 50.00 — $2.75 JAV
Iki $100.00 — $3.50 JAV
Iki $300.00 — $5.00 JAV

INTERTRADE
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street
NEW YORK, N.Y. 10010 USA.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eietlra varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PA8KEYICIUS

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJ>.

412 Roncesvalles Ave. (pile How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu CL. MWi 
Darbo valandos nuo !• vai. ryto 
Iki vai. vak. SeštadieniaU nno

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta 

metamomis kojomis ir trenkimais 
į žemę. Kareiviai jau nepakausty
ti, kaip buvo seniau; vietoje vinių

cūzų diplomatas pastebėjo:
— Sį kartą, 'kai jie ateis, nė ne- 

girdėsime...

Nesiduoda pagauti

jo garsiam rašytojui Bernard Iuai4 P^a 14 • • •

Amerikietis bimbinirikas:—Pa
sakyk, tavorščiau, ar jūs irgi turi
te televizijas?

Sovietinis tipas: O kaip gi? Mes 
jų turime daugiau, negu jūs.

D R A U

231 -2661 2a33r.?32?

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

W. A. LENCKI
B^A^ LuLJB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W„ Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

tęs-

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815 

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BTŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

bai mėgstate “watčyti” TV?
Sovietinis: Ne. Mes jos “newat- 

činame”. Televizija “watčina”
mus.

Triukšmas
Rašytojas Mark Twain sako, 

ir višta, padėjusi kiaušinį, kuda
kina taip, lyg būtų pagimdžiusi

Moterų pokalbis
Pirmoji: Ar tu tiki, kad miru

sieji gali turėti ryšį su gyvenan
čiais žemėje?

Antroji: Tikiu, nes iš savo mi
rusio vyro gaunu pinigų (jo pensi
ją)...

Apsiramino

po vyro mirties?
— O, taip. Ištekėjau už jo bro

lio ir dabar tik liūdžiu netekus 
! švogerio. Parinko Pr. Al.

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

. 129 GRENADIER ROAD 
(2-ras namas nuo Roncesvalles) 

Toronto.
Telefonas LE. 14250

Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 
vai. vak. (pagal susitarimą).

’ Aabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1982 BLOOR ST. W^ Toronto 

(Į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-1167

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

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 • 5493

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

24 vaL pat. RO 94619 k 
Darbo vai ROMUII 
Namų BO 17181
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Šį šeštadienį, vasario 12 dienq, 7.30 valandą vakaro, Prisikėlimo parapijos auditorijoje
MIELI MONTREALIO APYLINKES LIETUVIAI,

ŽIEMOS ŠOKIAI * ;
Gros puikus A'Damico orkestras
Dainuos garsusis D.. Augaitytės vad. kvartetas

Veiks puikus bufetas su cepelinais ir įvairiais gėrimais

S
 MUIIBUVO kZ. - • MU^UI TUU. ItVUI I

Dalyvaus svečiai iš Ročesterio, Montrealio,
J Hamiltono ir kitų vietovių

įėjimas $1.50, studentams tik $1.00.

Visus maloniai kviečia P.P.S.K. "Aušra

V TORONTE
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Vasario 16-sios iškilmingu
mas ir reprezentacija priklausys 
ne nuo rengėjų, bet nuo visų mū
sų, tik bendras Įsijungimas bei 
visuotinis dalyvavimas iškilmėse 
rodys, kad mes sielojamės Lietu
vos laisve. Gausiai dalyvaukime 
pobūvyje trečiadienį, vasario 16 
d. vakare, Prisikėlimo par. salėje, 
gausiai atsilankykime minėjime 
vasario 20 d.

— Prašome organizacijas pra
nešti, kurios Neprikl. šventėje 
su vėliavomis organizuotai daly
vaus pamaldose.

— Vasario 6 d. miręs a.a. Po
vilas Alimas, 601 Crawford St., 
laidojamas iš parapijos bažnyčios 
ši trečiadienį 10 v.r. šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Velionies žmonai 
nuoširdi užuojauta.

— K. L. Katalikių Moterų Dr- 
jos šv. Jono Kr. par. skyriaus na
rių susirinkimas — ši sekmadie
nį, vasario 13 d., po 11 vai. pa
maldų salės kafeterijoj.

— Šią savaitę lankomos šeimos 
šiose gatvėse: Tyndall, Spencer, 
Lansdowne, Seaforth, St. Clarens, 
Margueretta ir Dufferin.

— Šį šeštadienį, 8 v.r., pamal
dos Antano Vaškelio 75 m. am
žiaus sukakties proga. Sekmadie
nį 12 vai. pamaldos J. M. Yoku- 
bynų intencija.

— Sutuokta: Petras Derliūnas 
ir Ona Jonušonytė.

A.a. Povilas Alimas, 64 m., po 
ilgesnės ligos vasario 6 d. mirė 
Šv. Juozapo ligoninėje. Velionis 
kilimu nuo Plungės; baigęs karo 
mokyklą neprikl. Lietuvoje. Ka
nadoje, be tiesioginio darbo, 
velionis daug darbo yra įdėjęs į 
vieną išradimą žvejams. Patentas 
buvo patvirtintas, deja, velionis 
juo nesuskubo pasinaudoti, nors 
i tą reikalą buvo investavęs ne
maža savo santaupų. A.a. P. Ali
mas laidojamas trečiadieni, vasa
rio 9 d., 10 vai., iš šv. Jono Kr. 
parapijos bažnyčios šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Velionis paliko 
našlę, gyv. 601 Crawford gatvėje.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Uršulei činčiuvie- 

nei, nuoširdžiai užjaučiame vyrą 
p. Ginčių ir jos dukrą gerb. sese
lę M. Dovydą bei visus artimuo
sius. Velionė palaidota vasario 
mėn. 5 d.

— ŠĮ šeštadienį, 8 v.r., p. Va- 
serių užpr. Mišios už a.a. Magd. 
Sauserienę jos 2 metų mirties su
kakties proga; 8.45 v.r. — p. Iva
nauskų ir p. Kizų užpr. Mišios už 
a.a. Juozą Bočkų'

— Pirmosios Komunijos ir ka
techetinės pamokos mokiniams 
iki 4 sk. imtinai — kas sekmad. 
po 10 v. Mišių, 5 ir 6 sk. — kas 
antrad., 4.30 v. p.p. ir 7 ir 8 sk. 
— kas ketvirtad., 4.30 v. p.p. Vi
sos pamokos;— L.V. Namuose.

— Religijos pamokos nekatali
kiškas gimnazijas lankantiems

10 v. Mišių aktorių kambariuose.
— Par. choro bendra repetici

ja — šį ketvirtad., 7.30 v.v,, mu
zikos studijoje.

Studenčių choro repeticija — 
šį trečiad., 7 v.v., muzikos studi
joje. Laukiame dar daugiau mer
gaičių, norinčių Įsijungti Į choro 
eiles.

— Vaikų choro repeticija — ši 
penktad., 6.30 v.v., muz. studijoj.

— Virimo-kepimo kursai — 
antradieniais, 7.30 v.v., par. kavi
nės virtuvėje.

— Berniukai, sulaukę 8 metų 
ir norį išmokti tarnauti Mišioms', 
kviečiami susisiekti su T. Rafa- 
eliu.^_______________________

— Vasario 16-tos paminėjimas 
pamaldomis Prisikėlimo bažny
čioje bus sekmad., vasario'20 d., 
o apyl. valdybos ruošiamas pri
ėmimas kanadiečiams svečiams 
— Prisik. salėje — vasario 16 d. 
vakarą. Bilietai-kvietimai i pri
ėmimą gaunami “Dainos” ir J. 
Beržinsko krautuvėse ir parapijų 
knygynuose. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

— Nežiūrint žiemos orų, Prisi
kėlimo par. namų statyba eina 
pirmyn, šiuo metu dedami langai 
ir ruošiamasi vidaus tinkavimui. 
Vanduo, kanalizacija ir elektra 
jau sujungtos su miesto sistemo
mis. Iš lauko pastatas puošiamas 
kolonomis ir akmens plokštėmis. 
Paskutiniu 'laiku nemažas skai
čius tų, kurie iki šiol prie staty- 

__ bos nebuvo prisidėję, dabar atei-
'Ri^kevičieneL " Riėk^ičiėnd, i na pagalbon su didesnėmis auko

mis. Nuoširdžiai dėkojame ir lau
kiame kitų panašios paramos.

— Kitą' savaitę bus lankomos 
šeimos šiose gatvėse: Wright, 
Lynd, Neepawa, Parkway, Gar
den, Galley, Marion, Pearson, 
Parkdale, Algonquin ir Glendale.

— Pakrikštyta Rimo ir Graži
nos Strimaičių dukrelė Cintija 
Ona. Geriausi sveikinimai

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyriaus narių susirinkimas— 
vasario 13 d., sekmadieni, muzi
kos studijoje tuoj po 11 vai. Mi
šių. Agr. V. Bačėno paskaita “Gė
lių priežiūra”. Filmas. Gėlių su
dėjimas. Kviečiamos narės ir vieš
nios — visos kolonijos ponios ir 
panelės gausiai dalyvauti. V-ba

Už surengtą man staigmeną (“baby 
shower”), gražias ir praktiškas dova
nas nuoširdžiai dėkoju rengėjoms: p.p. 
Banelienei, Bajorinienei, Bleizgienei, 
Jurcevičienei, A. Kazlauskienei, Kišo- 
nienei, D. Keršienei, A. Keženaitienei 
(Hamilton), Matulevičienei, Maziliaus- 
kienei, ]
Skilandžiūnienei, Ulbienei, Venskienei. 
Taip pat gili padėka visoms ponioms, 
prisidėjusioms ir, nežiūrint labai blo
go oro sąlygų, gausiai atsilankiusioms. 
Jūsų nuoširdumas ilgai paliks mano at
mintyje. Ačiū labai.
, Jūsų —

Birutė Stanulienė

PADĖKA
Už mums suruoštą staigmeną 15 me

tų vedybinei sukakčiai atžymėti, nuo
širdžiai dėkojame: kun. klebonui P. 
Ažubaliui už atlaikytas iškilmingas šv. 
Mišias, tartus nuoširdžius žodžius 
bažnyčioje ir salėje, šv. Jono Kr. Ka
talikių moterų skyriui už gėles bei 
sveikinimus, visiems giminėms bei ar
timiesiems už brangias dovanas ir vi
siems svečiams už gausų atsilanky
mą —

J. O. Dementaviėiai

KOVA UŽ PAVERGTOS TĖVY
NĖS LIETUVOS ISLAISIVINI- 
MĄ YRA KIEKVIENO LIETU
VIO SVARBIAUSIA PAREIGA. 

REMKIME TAUTOS FONDĄ!
Toronto TF valdyba

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

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI I

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ BALIŲ
vasario 19 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje.

Pradžia 7.30 v.v. • {ėjimas—$1.50 • Studentams—$1.00 
Linksmas "COMBO CONTINENTAL" orkestras.

• Bufete: kaldūnai, kugelis, įvairiausi gėrimai atsigaivinimui. •
• Spurgos nemokamai. Turtinga loterija. • 

LAUKIAM VISŲ Iš ARTI IR TOLI!
Rengėjos — K.L.K.M. Dr-jos Prisikėlimo par. skyrius

VASARIO 16 IŠKILMĖS TORONTE
Apylinkės valdybos posėdyje 

nustatyta Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 48-jų metinių 
minėjimo iškilmės.

VASARIO 16-tą dieną, trečia
dienį, 8 v.v., Prisikėlimo par. sa
lėje — priėmimas-pobūvis, Į ku
ri pakviesta lietuvių bičiulių — 
kanadiečių ir kitų tautybių sve
čių. Pobūviui vaišes ruošia ponių 
komitetas. Kviečiame visus daly
vauti pobūvyje ir jo metu už
megzti ryšius su kanadiečiais sve
čiais. Ponios ir panelės kviečia
mos į pobūvį atvykti su tauti
niais drabužiais.

ŠEŠTADIENĮ, vasario 19 d., 
12 vai., dieną prie miesto rotu
šės — Lietuvos vėliavos pakėli
mas ir padėjimas vainiko prie žu- 
vusiems paminklo. Vainiką pade
da Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, dalyvaujant Toronto 
miesto pareigūnams. Svarbu, kad 
daug tautiečių dalyvautų vėliavos 
pakėlimo iškilmėse. Susitarta su 
šeštadieninės 'liet; mokyklos ve
dėju dėl mokinių dalyvavimo iš
kilmėse. Mokinių nuvežimui prie
monės bus parūpintos.

SEKMADIENĮ, vasario 20 d.—

Naujas JAV gen. konsulas To
ronte Allen B. Moreland, konsu
lo R. L. Larkino lydimas, padarė 
vizitą Lietuvos gen. konsului dr. 
J. Žmuidzinui.

Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas turėjo pasitarimą su 
Latvijos konsulu V. Tomsons.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo metinis narių susi
rinkimas — ši sekmadieni, vasa
rio 13 d., 4 vai., Prisikėlimo par. 
salėje. Iš siųstų kvietimų apie 40 
grižo, nes nariai nėra pranešę sa
vo adresų pakeitimo. Negavę pa
kvietimų, galės juos gauti prie 
Įėjimo arba darbo valandomis pas 
reikalų vedėją. Kviečiame visus 
narius susirinkime dalyvauti bei 
atsinešti knygutes arba atsiminti 
sąskaitos numerį.

Prisikėlimo par. bankelis turi 
jau 1.500 narių. 1.500-tąja nare 
Įrašyta p. Irena Baltakienė.

Valdyba

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė 
J. Danys; $10 aukojo A. A. Ta
mošaičiai; $5: A. Ašoklis, A. Kli
mas, V. Gavelis; $3.20: P. Luko
ševičius; po $3: J. Dubauskas, R. 
Matukaitė; po $2: M. Paukštienė, 
B. Pranskus, O. Plenienė, K. Čin- 
čikas, A. Kelmelis, J. Spreinaitis, 
S. Žulpa, J. Cipkus, M. Borst, V. 
Montvilas, K. Stankus, O. Obelie- 
nienė, J. Remeikis, S. Banelis, P. 
Adomavičius, P. Jurkšaitis; po $1: 
S. Tolvaišą, I. Vilimas, B. Gied
raitienė, V. Kudirka, P. Bersėnas, 
J. Tarvydas, Z. Jakubonis, A. 
Gustainis, P. Augustinavičius, P. 
Devenis, T. Anderson, J. Skeive- 
las, B. Misius, P. Liaukevičius, B. 
Vaišnoras, M. Biekša, J. Rutkys, 
A. Bubelis.

Leidėjai visiems nuoširdžiai 
dėkoja.

šie metai yra paskelbti Jauni
mo Metais, todėl ir Montrealio 
Liet. Bendruomenės prezidiumas 
sudarytas iš didesnės dalies jau
nų žmonių, kurie savo veikimą 
suka naujesne linkme. Į Vasario 
16 minėjimą, kuris įvyks vasario 
13vd. L.D.K. Vytauto Klube, bus

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Į pietas, saulėti, su baldais ar be 
ją; 2 Churchill Ave., Toronto 3, 1 mi
nutė kelio nuo Ossington autobuso su
stojimo. Ten pat parduodami du tones 
I — 1 metų senumo ir II — 3 mėne
sių. Tinka ūkiui arba miestui. Didžioji 
“Diana” veislės; labai myli vaikus ir 

yra dideli, panašūs j “Separd”.
Skamb. 531-3856, bet kuriuo metu.

DR. A. SPUDAS 
MEDICINOS GYDYTOJAS 

atidaro kabinetą 
1274 KENNEDY RD. 

SCARBOROUGH, ONT.
Tel. 751 - 0082

Pacientus priima pagal 
susitarimą telefonu.

DR. J. URBAITIS
SUGRĮŽO Iš ATOSTOGŲ 

ir vėl jo kabinetas atidarytas 

< NUO VASARIO 1® DIENOS.

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

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

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

pamaldos Lietuvos laisvės inten
cija lietuvių katalikų ir evange
likų bažnyčiose. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavo
mis. Iškilmingas Vasario 16 mi
nėjimas — 4 v. p.p, Central Tech 
auditorije, Lippincott gt. Lietu
viškoje dalyje kalbą pasakys inž. 
V. Adamkavičius iš Čikagos; ang
liškoje programos dalyje kalbės 
valstybės sekretorė ministerė Ju
dy Lamarsh iš Otavos. Meninę 
programą išpildys jungtinis To
ronto “Varpo” ir Prisikėlimo par. 
chorai, solistai — V. Žiemelytė 
ir Alg. Simanavičius ir Toronto 
tautinių šokių grupė “Gintaras”. 
Programos pranešėja pakviesta 
V. Tamulaitytė.

Rengėjas — apylinkės valdyba 
yra nusistačiusi minėjimo neiš- 
tęsti. Tarp lietuviškosios ir ang
liškosios programos dalies numa
tyta trumpa pertrauka, kurios 
metu Tautos Fondo atstovai pa
darys rinkliavą Lietuvos laisvini
mo reikalams. Prie Įėjimo Į mi
nėjimą apylinkės vaidyba darys 
rinkliavą minėjimo išlaidoms pa
dengti. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus tautiečius dalyvauti.

Apyl. valdyba

Sportininkų varžybos ir pobū
vis. SĮ sezoną 12 lietuvių krepši
nio komandų (8 Aušros ir 4 Vy
čio) žaidžia Įvairiose Toronto 
miesto lygose. 8 iš jų stovi pir
mose vietose ir 6 atstovaus To
ronto miestą Ontario pirmenybė
se! Viena Aušros mergaičių A 
komanda (iki 21 metų), jei nuga
lės Londono ir Hamiltono rink
tines, vyks Į Victoria, B.C., var
žytis dėl visos Kanados eempijo- 
nato! Ši graži mūsų lietuvių re
prezentacija yra surišta su nema
žom^ išlaidom: registracijos mo
kesčiai, teisėjai, kelionės ir t.t. 
Aušros sporto klubas šiam tiks
lui rengia gan patrauklią loteri
ją, kurioje galima laimėti.— ke
lionę lėktuvu dviem asmenim Į 
Nassau, Bh. Ils ir Miami Beach, 
Florida bei $100 kelionpinigių. 
Šios loterijos laimingas bilietas 
bus traukiamas šį šeštadienį, va
sario 12 d., Kanados liet, krep
šinio pirmenybių proga per “žie
mos šokius” Prisikėlimo audito
rijoje. Įvertindami mųsų jauni
mo gražias pastangas, prisidėki
me visi prie platinimo loterijos 
bilietų bei atvykdami į rengia
mus

vfa bandoma įvesti naujumo ir įvairu- 
mo. Paskaitininku pakviestas žy-

3 gio i Jungtines Tautas komiteto 
B pirm. A. Mažeika.

Po oficialios dalies numatyta 
Iyairi meninė programa, kurią iš
pildys jaunimas, paruoštas mū
sų scenos srities menininkų: B. 
Nagienės, Z. Lapino ir H. Nagio. 
Trumpai bet simboliškai bus 
Įvesta Į programą jaunučiai ir se
noji mūsų karta su lietuvių liau
dies daina.

Jau seniai kalbama apie Balti
jos valstybių federaciją, nes ma
žoms valstybėms ekonomiškai ir 
kariškai sunku išsilaikyti, mat, 
“didieji” su mažaisiais nebesi
skaito. Mes ir pradėjome jieškoti 
draugystės pas mūsų gerus kai-

mynus latvius ir estus, pakviesda- 
mi juos dalyvauti su savo trumpa 
programa mūsų šventėje. Vasario 
16 minėjime dalyvaus latvių vy
rų choras “Junda”, dirig. D. Vi
tols, ir estų jaunimo tautinių šo
kių grupė, vad. H. Kirilo. Per 
kultūrinį bendradarbiavimą galė
sime geriau vieni su kitais susi
pažinti.

Mes kviečiame visas Montrealio 
organizacijas, draugijas, sambū
rius dalyvauti ir iškilmingai pa
minėti Vasario 16 savo tikėjimo 
bažnyčiose 11 vai. ryto. Ypač at
kreipiame dėmesį į Šv. Kazimie- 
ro parapiją, apie kurią yra susi
būręs gausus būrys taurių anksty
vesnės imigracijos lietuvių.

Po minėjimo L.D.K. Vytauto 
klube Įvyks pobūvis-vakaras. Pa
brėžiame — tuojau po minėjimo, 
i kurį kviečiame visus tautiečius. 
Vakaro pelnas — Vasario 16 
gimnazijai.
Montrealio Liet. Bendruomenės

prezidiumas

L. D. K. VYTAUTO KLUBE 2161 ST. CATHERINE E. 

vasario 13 dienq punktualiai 6 vai. vakaro Įvyks

Vasario 16 minėjimas Montrealyje
Paskaitų skaitys: žygio j Jungtines Tautas *

komiteto pirm. A. Mažeika

KLB krašto valdybos jaunimo 
sekcija jau išsiuntinėjo Jaunimo 
Metų plakatus i užsienius — Aus
traliją, Vokietiją, P. Ameriką, 
Italiją ir t.t., taip pat ir i Kana
dos lietuvių apylinkes. Plakato 
prejektas yra dail. Tel. Valiaus. 
Šiuo metu A. Viskontas ir A. Sa- 
pijonytė, jaunimo sekcijos nariai, 
ruošiasi pravesti per visą Kana
dą peticijos parašų rinkimą. To
ronte parašai bus renkami per 
Vasario 16 minėjimą. Peticijos 
užrašas yra: “Condemn Russian 
colonialism in Europe. Restore 
Freedom and Independence to 
Lithuania”. Jaunimo sekcijos val
dyba prašo visų lietuvių dėmesio 
tai peticijai. Prašome pasirašyti 
tiktai vieną kartą.

Yra gautas iš Austrijos LB pir
mininko V. Mitužo sveikinimas 
linkint jaunimo sekcijai “daug 
laimės ir pasisekimų dirbant Lie
tuvos jaunimo labui ir Lietuvos 
naudai*’. J. s. valdyba

Sol. P. Bičkienės koncertas, pr. 
šeštadieni, maloniai nuteikė gau
sius klausytojus. Pasirinktas dai
nas solistė išpildė giliu Įsijauti
mu, laisvai ir skambiai. Susirin
kusieji stipriais plojimais, gėlė
mis ir dovanomis atsilygino so
listei. Akomponavo D. Skrinskai- 
tė. Likusią vakaro dali dalyviai 
praleido šokio sūkury ir besida
lindami koncerto Įspūdžiais. Kon
certą rengė Skautų Tėvų-Rėmėjų 
Komitetas.

Z. Kaulienė ir Virgilijus Kau
lius iš Vankuverio aplankė “TŽ” 
radakciją ir savo gimines bei pa
žįstamus Toronte. Viešnia buvo 
nuvykusi i Čikagą dalyvauti savo 
sūnaus jėzuito Virgilijaus amži
nųjų Įžadų iškilmėse ir po jų abu
du per Niujorką ir Torontą lėk
tuvu keliavo Į Vankuverį, kur 
sūnus Virgilijus praleis vienos sa
vaitės atostogas ir grįš tęsti stu
dijų Į JAV.

šokius. A.
VIENAS LAIŠKAS 
ATSTOVAUJA 100

Lapkričio 13 žygio organizato
riai artėjančios’Vasario 16 proga 
skatina žygio dalyvius ir visus 
tautiečius neužmigti ant laurų, 
bet tęsti žygi toliau, kad ir mažais 
žingsneliais. Vienas tokių žings
nių turėtų būti laiškai — vieti
niams amerikiečių, kanadiečių ir 
kitų kraštų laikraščiams, parla
mentų nariams, partijų vadams ir 
pan. Laiškai yra paprasta, bet la
bai veiksminga priemonė demo
kratiniuose kraštuose. Yra patir
ta, kad vienas laiškas išreiškia 
100 panašiai galvojančių asmenų 
nuomonę. Todėl ir lietuviai, nors 
nesudaro .daugumos, tačiau gau
siais laiškais gali atsiekti vertingų 
laimėjimų propagandinėje srity
je. Reikia tik daugiau pasidar
buoti bei parodyti daugiau akty
vumo.

A. a. Uršulė činčiuvienė, 47 m. 
amžiaus, mirė vasario 2d., Our 
Lady of Mercy ligoninėje; palai
dota vasario 5 d. šv. Jono lietuvių

Meninė dalis paruošta
B. Nagienės, Z. Lapino ir H. Nagio:

latvių vyrų choras "Junda", dirig. D. Vitols;
estų tautinių šokių grupė, vadovaujama H. Kivilo.

PO MINĖJIMO

POBŪVIS-VAKA RAS

Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios
3426 Parthenais St Montreal 24, Que. 1465 rue de Seve, Montreal 20, P. Q.

— Po ilgesnės pertraukos, sau
sio 30 d., po 10 vai. pamaldų, 
moksleiviai ateitininkai susirinko 
i par. salės patalpas sueigai. Tu
rėjo paruošę darbotvarkę ir ją 
stengėsi išpildyti. Buvo deklama
cijų, žaidimų ir pasikalbėjimų. 
Susirinkimo protokolą rašė p. 
Skučaitė.

— Sunkiai susirgo Domicėlė 
Girdauskienė. Tai viena seniau
sių ir pastoviausių šeimininkių, 
kuri jau keliasdešimt metų šei
mininkauja su lutomis Įvairiuose 

sunkiai susirgo Jonas Girdauskas 
__Domicėlės sūnus. Nuoširdžiau
si linkėjimai sustiprėti ir pasveik
ti.

— Vyrų Draugija ruošia eks
kursų ą-išvyką i St. Ann De Lacs 
kalnus^ vasario' 12 d. Išvykstama 
automobiliais rytą 9 vai. ir grįž
tama 6 vai. vakarienei i par. sa
lę. Vakarienė šeimai — $2, vie
nam suaugusiam — $1, jaunuo
liui — 50 et. Bus kugelio, taipogi 
veiks baras, girdėsite šokių mu-

kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo parengimuose. Taip pat įtaiga 
šeimos artimieji, gausus būrys to- 
rontiečių lietuvių, velionės dukra 
vienuolė sesuo Dovydą ir sesuo 
Bernadeta iš Montrealio bei kitos 
N. Pradėtosios Marijos vienuoli
jos seserys. Velionė sirgo per pa
staruosius 5 metus. Kurį laiką ją 
globojo N. Pr. Marijos seserys sa
vo namuose. Velionės liūdi jos vy
ras p. Ginčius ir dukra sesuo Do
vydą ir kiti artimieji.

Gynybos min. P. Hellyer, at
stovaująs feder. parlamente To
ronto Trinity apylinkei, specia
liu laišku padėkojo už išrinkimą 
ir pranešė, kad jo biuras veikia 
Toronte 25 St. Clair Ave. E., Sui
te 701, teL 925-6337. Į minister! 
galima kreiptis per tą biurą ar
ba rašyti adresu: c/o House of 
Commons, Ottawa, Ont.

Vytautas Pečiulis išskrido atos
togų i lietuviškąjį Suvalkų tri
kampi', kur yra gimęs. Prieš 5 
metus atvyko su motina ir sesu
te i Kanadą ir Įsikūrė tabako ū- 
kyje. Pailsėjęs vėl grįš pavasario 
darbams tabako ūkyje Delhi — 
Tillsonburg apylinkėse.

REIKALINGAS 
AUTO MECHANIKAS, 

turis patyrimą su vietinėmis ir už
sieninėmis mašinomis. Geras uždar
bis, galimybė tapti dalininku, pui
kios darbo ir gyvenimo sąlygos — 
kurortinė vieta. Gera proga norin
tiems persikelti Į Kaliforniją. Rašyti: 

GARAGE BON VOYAGE, 
106 So. Catalina SL, 

Redondo Beach, Calif.

— Sekmadieniais ir penktadie
nio vakarais išduodami kvitai pa
jamų mokesčiams.

— ŠĮ sekmadienį, vasario 13 
d., Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventė. 11 vai. Mišios 
— už Lietuvos laisvę. Minėjimas 
Įvyks Vytauto Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Klubo naujoje sa
lėje. Pradžia 6 v. vak. Mūsų pa
reiga dalyvauti ne tik bendroje 
maldoje, bet ir minėjime, kuris 
vėl mums iš naujo primins, jog 
esame lietuviai ir norime jais 
būt.

— Vasario 26 d., 5 v. V., par. 
salėje Įvyks “Lito” narių metinis 
susirinkimas. Po susirinkimo viri 
gaus puikią vakarienę, veiks ba
ras.

— šv. Onos Dr-jos susirinki
mas — vasario 13 d. po Sumos 
parapijos salėje, posėdžių kamba
ryje.

— Parapijos bazarui P. Buika 
padovanojo gerą “Mixmaster’i”; 
taip pat fantų parūpino: p. Mic- 
kai, K. Jasutis, P. Vizbaras, P. 
Keturka — po $10.

— Vasario 13 d. mūsų bažny
čioje bus 11 vai. iškilmingos Mi
šios už Lietuvos laisvę žuvusius 
ir dirbančius dėl jos atstatymo. 
Organizacijos dalyvauja pamal
dose su vėliavomis. Choras ruo
šia naują giesmę šiai progai.

— Vasario 13 d., 10 vai., Mi
šios pradedamos lietuvių kalba. 
Tiek jaunimas, tiek tėvai kviečia
mi jose dalyvauti.

— Tretininkių susirinkimas — 
vasario 20 d. po Sumos zakristi
joje.

— Aukojo Bažnyčios Fondui 
$100 Iz. Mališka.

— Seminaro nariai vasario 6 
d. buvo susirinkę klebonijos pa
talpose. Kalbėjo T. G. Kijauskas, 
S.J., “Jaunystė ir idealai”.

— T. Gediminas Kijauskas, 
S.J., išvyksta vienai savaitei į To
rontą ir Klevelandą.

— “Nepriklausomos Lietuvos” 
spaudos balius — vasario 19 d.

— Kovo 5 d. Šv. Kazimiero 
tradicinė vakarienė.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $118.08.

— Vasario 6 d. po Sumos par. 
salėje buvo suruošti puikūs pie
tūs, i kuriuos atsilankė gausus 
skaičius parapijiečių. Vėliau Įvy-

ko mažasis bazaras ir bingo loši
mas.

— šv. Elzbietos Dr-jos vaka
rienė pasisekė labai puikiai, pa
darė gryno pelno $515. Valdyba 
labai nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems ir parėmusiems 
Dr-jos metinę vakarienę KJ.G.

— Montrealio arkivyskupijoje 
nuo š. m. sausio 1 d. visi kuni
gai, išskyrus vienuolius, moka 
pajamų mokesčius, lygiai, kaip • 
ir kiekvienas dirbantis. Kiekvie
ną mėnesį klebonas moka nuo 
savo $250 algos, pridėjus $50 už 
pragyvenimą klebonijoje, mo
kesčių: feder. $20.35, provincijai 
$13.15 ir Kvebeko pensijų fon
dui $4.50, iš viso kas mėnesį $ 
38. Vikaras moka nuo $175 al
gos ir $50 už pragyvenimą: fed. 
$12.30, provincijai $7.65 ir pen- ’ 
sijų fondui $3.15, iš viso $23.10.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš 3-ją kam- 
barių ir virtuvės I augšte, be baldų; 
yra šaldytuvas ir dujinė virimo kros
nis: High Park rajone. Tel. 534-3442.

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

Telefonas 767-7084. 
A. ZAREMBA

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
simos Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmų pamoka su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 RT.OOR ST. W. (prie Rathnntt) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

"LITAS" Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 • 5827

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

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

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, 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 fld 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniai^ nuo 7 iki 9 v.




