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Kova kaip lašas
Rieda viena sukaktis po kitos. Metų eilės ilgėja, o sukaktys 

gausėja. Jų visų tarpe specialią vietą užima Vasario 16-oji, mūsų 
tautos gyvenime tapusi kertiniu valstybinio gyvenimo pagrindu. 
Tiesa, ši data nėra Lietuvos valstybės gimimo, o tik jos atstatymo, 
atgimimo diena, tačiau ji savyje, kad ir simboliškai, telkia ilgo lai
kotarpio laisvės kovos pastangas'. Joje atsispindi senosios ir nau
josios praeities kovos, liudijančios lietuvių tautos nuolatinę kovą 
už laisvę'bei nepriklausomybę. Minėdami Vasario 16-ąją papras
tai ribojamės 1918 metų žygiu ir laisvės kovas suvedame į to lai
kotarpio rėmus. To permaža. Juk be senosios Lietuvos nebūtų bu
vusi įmanoma nė 1918 metų vasario 16-oji. Lietuvos valstybingu
mo idėja siekia\13-jį šimtmetį, o gal ir dar toliau. Savo minėjimuo
se ir literatūroj ^pristatydami Lietuvą kaip trumpalaikę valstybę, 
išnirusią po I D. karo ir vėl dingusią II D. kare, darome jai skriau
dą. Lietuva yra šimtmečių kraštas, pergyvenęs didelės garbės ir 
kartaus pažeminimo, plačios laisvės ir žiaurios vergijos laikus. 
Gaila tiktai, kad Lietuvos praeitis yra sumišusi su svetimųjų ir 
mūsų istorikų nepakankamai ištirta. Svetimieji gi, pavergdami 
Lietuvą, pavergė ne tik jos dabartį, bet ir praeitį — daugelį jos 
žygių nušvietė taip, kad Lietuvai iš jų nieko nebeliko. Mūsų tad 
uždavinys — kovoti ne tik prieš dabarties, bet ir praeities paver-

Pareigą kovoti už Lietuvos laisvę jaučia visi tikri lietuviai. 
Tiems, kuriems Lietuva yra širdies kraštas, tikroji motina, ta par
eiga yra aiški kaip diena. Bet tiems, kuriems Lietuva buvo tik kar
jeros ar verslo kraštas, minimoji pareiga nesuprantama. Jiems tė
vynė ten, kur geresnė karjera ar sėkmingesnis verslas. Tokiems, 
žinomą, betkokia kalba apie kovą už Lietuvos laisvę, nepriklauso
mybę tėra tuščias žodis. Jų nesugraudinsime ir neuždegsime nei 
gražiausiomis kalbomis, nei sėkmingiausiomis manifestacijomis. 
Laisvės kova tėra suprantama tiem, kuriem Lietuva yra nepakei
čiama vertybė, jų pačių būties dalis. Tokie žmonės sirgte serga 
Lietuvos likimu, juo sielojasi bei nuolat juo gyvena. Tai tikra pras
me kovotojai, gyveną Lietuvos laisvės nerimu. Jie gali padaryti 
klaidingų žingsnių, neapgalvotų politinių ėjimų, bet jie niekad ne
sitrauks iš laisvės kovų fronto, nors šis ir labai silpnas būtų. To
kiais remiasi ir dabartinė mūsų laisvės kova. Tai pripažįstant, vis- 
dėlto reikia pastebėti, kad kartais tai kovai mūsų sąlygose gresia 
ypač vienas nesėkmingumo pavojus — tai deklamacija. Daugeliu 
atvejų suplakame dvi skirtingas sąvokas: kovoti ir deklamuoti. 
Nėra abejonės, kad deklamuoti mūsų kovotojams sekasi žymiai ge
riau nei kovoti. Vadovaujantiems žmonėms reikėtų budėti, kad 
laisvės kova neišsigimtų į deklamaciją.

* ♦ ♦

Kitas pavojus, kuris tyko Lietuvos laisvinimo veiklą, yra pa
syvus laukimas bei pasitikėjimas laisvės evoliucija. Tam tikra mū
sų visuomenės dalis mano, kad visos laisvinimo pastangos.' yra be
prasmės. Esą-, jeigu kada nors Lietuvai sugrįš laisvė, tai tik ramios 
evoliucijos keliu. Tuo tenka stipriai suabejoti. Jeigu Lietuva bū
tų pavergta kurio nors demokratinio krašto, gal ir galima būtų 
laukti keptų karvelių atskrendant, bet dabar, kai Lietuva yra oku
puota griežtai totalistinio krašto, tokia viltis yra mažiausiai pagrįs
ta. Jeigu jau net britų ir prancūzų kolonijos turėjo kovoti už savo- 
nepriklausomybę, ką bekalbėti apie Sovietų Rusijos kolonijas! 
Tiesa, postalininiame laikotarpyje buvo pajustas tam tikras sušvel
nėjimas, bet nuo to iš esmės niekas nepasikeitė. Į vieno kalėjimo 
viršininko vietą atėjo kitas, ir gyvenimas eina toliau priespaudos 
linkme. Pasak garsiojo prancūzų rašytojo Alberto Camus: “Tero
ras nesikeičia, nebent į blogąją pusę; ešafotas nepažįsta jokio li
beralizmo, o kartuvės — pakantos. Niekiu- pasaulyje nebuvo žmo
gaus, kuris, turėdamas absoliutinę galią, ja absoliučiai nesinaudo
tų. Totalistinei visuomenei būdinga yra viena partija, o tokia par
tija neturi pagrindo pati save sunaikinti.” Taigi, netenka tikėtis, 
kad Sovietų Rusijos kompartija duotų gera valia nepriklausomy
bę Lietuvai. Belieka kova, kad ir tokia, kuri veikia kaip lašas. O 
lašas po lašo juk ir akmenį pratašo. Pr. G.__________________

Nauji pasibeldimai į “Free Europe” duris
“Free Europe” radijas, kuris 

siunčia specialias programas pa
vergtoms tautoms, neįsileidžia 
baltiečių. Mūsų veiksniai jau ne
kartą bandė ten įeiti, bet nebuvo 
priimti Lietuvių jaunimo kongre
sui rengti komitetas, kuris orga
nizuoja parašų rinkimą po petici
ja Jungtinėms Tautoms, ryžtasi 
pajudinti ir “Free Europe” radijo 
klausimą. Jo žmonės planuoja 
naują akciją gauti baltiečių trans
liacijas “Free Europe” programo
se. Tam yra reikalingas didesnio 
masto spaudimas per viešąją opi
niją, nes tiesioginių tvarkytojų 
ausys baltiečių prašymams yra 
kurčios. Jaunimo atstovams jau 
pavyko tuo reikalu sudominti ke
letą JAV kongreso narių, kurie 
yra palankūs baltiečių pageidavi
mams. Kongreso narė M. W. 
Griffiths kreipėsi į vieną “Free 
Europe” pareigūną — Executive 
Director Keith E. Kinyon ir paty

rė, kad vienintelė priežastis, kliu
danti baltiečių transliacijas, esan
ti piniginė (“The problem ir pure
ly budgetary one”). Jei tai tiesa, 
tai ta kliūtis įmanoma įveikti, 
nes JAV kongrese yra pakanka
mai baltiečių bičiulių, kurie bal
suotų už “Free Europe” biudžeto 
padidinimą baltiečių naudai. Jei 
tai tik priedanga, reikėtų reika
lauti kongreso komisijos ištirti 
nelemtajai diskriminacijai, šiam 
žingsniui nepavykus, dar būtų ki
tų kelių,. vedančių į laimėjimą. 
Galimas dalykas, kad šioje bylo
je yra užkulisių, kurių neišsiaiš
kinus, sunku bus nustatyti, kur 
iš tikrųjų pakastas šuo. Greičiau
sią, yra politinių motyvų, dėl ku
rių JAV neįsileidžia pabaltiečių. 
Bet ir tai yra įveikiami dalykai, 
ypač jaunoms pajėgoms. Jeigu 
jaunieji mūsų veikėjai pajėgs 
pralaužti tai, ko seniesiems nepa
vyko, bus laimėję naują svarbų 
barą.

Sovietai bijo satelitų pajudėjimo
“neramiais sateiitais”. Čia galima 
pridurti, kad tuo atveju pajudėtų 
ir Lietuvos klausimas, kurio 
sprendimas daug priklauso nuo 
Sov. Sąjungos ir Vokietijos santy
kių. Pajudėjimas laisvės linkme 
Vokietijoj atsilieptų ir Lietuvoje. 
Užtat Maskva kreivai žiūri net į 
dabartinius V. Vokietijos — Len
kijos bandymus tartis. Sovietų 
užs. r. min. A. Gromyko savo kal
boje, pasakytoje augščiausiame 
soviete, reikalavo V. Vokietiją 
keisti savo rytinės Europos poli
tiką. Esą Bonna kalba tik apie 
Lenkijos kančias karo metu ir už
miršta Sov. Sąjungos kančias. 
Tai esąs ženklas antisovietinės V. 
Vokietijos politikos. Dėlto vokie
čiai yra susirūoinę būsima De 

bendradarbiauti su dabartiniais i Gaulle kelione į Maskvą.

Politinis prancūzų dienraščio 
“Le Monde” redaktorius Andre 
Fontaine neseniai lankėsi Mask
voje, lydėdamas užsienio reikalų 
min. Couve de Murville. Grįžęs 
Paryžiun jis pareiškė, kad Sov. 
Sąjunga ir Prancūzija sutaria Vo
kietijos sienų ir atominių ginklų 
srityje. Esą Vokietija turi sutikti 
su Oderio — Neissės siena ir at
sisakyti atominių ginklų. Bet Pa
ryžius — Maskva nesutaria dėl 
Vokietijos sujungimo. Paryžius 
siūlo leisti patiems vokiečiams

nori nė girdėti, nes sujungimo at
veju “visa rytinės Europos padė
tis taptų netikra”. Sujungta Vo
kietija, pasak Maskvos, imtų

Vasario 76-- šviesus pragiedrulis
Pasikalbėjimas su V U Ko pirmininku V. Sidzikausku • Klevelando pasitarimų aktualijos • 
Veiksnių gausėjimas • Lietuva — Sov. Sąjungos satelitas? • Režimas ir tauta • Sovietinė Lie

tuva ir Jungtinės Tautos
Ryšium su lietuvių veiksnių pa

sitarimais Klevelande visuomenė
je kilo įvairių aiškinimų bei spė
liojimų, nes jie lietė opų klausi
mą ir buvo nevieši. VLIKo, T .T .K 
ir Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo pirmininkas V. Sidzikauskas 
mielai sutiko painformuoti “TŽ” 
skaitytojus apie įvykusius pasita
rimus ir jų proga iškilusius klau
simus.

— Neseniai baigėsi vadovau
jančių veiksnių konferencija Kle
velande. Ar ji buvo audringa, 
kaip buvo kaikieno pranašauta?

— Sausio 22-23 Klevelando pa
sitarimą galima vadinti konferen
cija. Kaip pavadinsi —' nepaga
dinsi. Diplomatiniame žodyne 
konferencija paprastai reiškia ko
kį įžymesnį susirinkimą, pasitari
mas — kuklesnį, nors rezultatų 
atžvilgiu gali būti ir atvirkščiai* 
Klevelande faktiškai įvyko AL- 
Tos LLK, PLB ir VLIKo atstovų 
pasitarimas. Atsitiktinai jo laikas 
sutapo su tam tikra įtampa taip 
pačių Klevelando lietuvių. Tatai 
buvo justi ir pasitarimo kuluaruo
se. Pats pasitarimas tačiau pra
ėjo be jokių audrų, svarstytus 
klausimus aiškinantis šaltai ir 
oriai.

— Po konferencijos buvo pa
skelbtas bendras pareiškimas, 
deklaruojąs vieningą visų veiks
nių nusistatymą ryšių su okupuo
ta Lietuva klausimu. Ar jis taip 
lengvai buvo sutartas? Juk, rodos, 
buvo keletas pareiškimo projek
tų?

— Laisvųjų lietuvių bendravi
mo su pavergtąja Lietuva klausi
mas susilaukė gyvų diskusijų. 
VLIKo ir LLK nusistatymai visiš
kai sutapo, šiek tiek skirtingų iš
vadų, skirtingų ne savo esme, bet 
tik atskirų bendravimo atžvilgių 
pabrėžimu, darė ALTos ir PLB 
atstovai. Tačiau, VLIKo pirmi
ninkui tarpininkaujant, nebuvo 
jokio sunkumo tuos, sakyčiau, 
taktinius skirtumus išlyginti ir 
pareiškimo vieningą redakciją su
tarti. Tiesa, jau pareiškimą suta-

dažnai išeina aikštėn. Tatai gali
ma apgailestauti, bet su tuo visa
da tenka skaitytis.

— Ryšium su jaunimo kongre
su kaikam, rodos, buvo kilusi 
mintis pakviesti jaunimo atsto
vus iš okupuotos Lietuvos. Ar ši 
mintis, Jūsų manymu, yra suderi
nama su Lietuvos laisvinimo pa
stangomis?

— Kiekvienu atveju tai labai 
naivi mintis. Pirmiausia, kas oku
puotos Lietuvos jaunimui galėtų 
atstovauti? Ten leista veikti tik 
Sovietų Sąjungos, pabrėžiu — 
Sovietų Sąjungos komsomolo ir 
pionierių organizacijos daliniams. 
Tad praktiškai tegalėtų būti kal
ba apie tai, kad Jaunimo Kongre
so metu į Čikagą iš okupuotos 
Lietuvos su Kremliaus leidimu ir 
Sovietų Sąjungos vizomis atvyk
tų vienas kitas lietuvis jaunuolis 
iš anapus. Ar tai būtų suderina
ma, ar nesuderinama su Lietuvos 
laisvės pastangomis, priklausytų 
nuo konkretaus abipusio bendra
vimo turinio. Pats vieno kito lie
tuvio iš okupuotos Lietuvos pasi
rodymas Jaunimo Kongrese, ma
no supratimu, dar neimplikuotų 
konflikto su Lietuvos laisvės pa
stangomis. žinoma, pasirodymas
Jaunimo Kongrese “LTSR” var
du jaunimo atstovų jau pažeistų 
nepriklausomos Lietuvos respul> 
likos tęstinumą.

— Po mūsų veiksnių konferen
cijos Klevelande išeivijos ryšių 
su okupuota Lietuva klausimas, 
atrodo, pasisuko glaudesnio indi
vidualaus bendravimo linkme. 
Kokios reikšmės Turės šis posū
kis, jei taip galima vadinti, laisvi
nimo pastangoms? Ar tai jų ne
silpnins?

— Klevelande sutarėme, kad 
tol, “kol Sovietų Rusija Lietuvą 
laikys okupuotą ir paverstą So
vietų Sąjungos dalimi, laisvieji 
lietuviai ribotųsi privačiu bendra
vimu.” Nėra abejonės, ir priva
tus bendravimas gali būti Lietu
vos laisvės kovai priešingas ir ža
lingas. Tatai priklauso nuo bend

rus, Amerikos LB valdybos pir- ravimo dalyvių tikslų ir uždavi- 
mininkas dėl jo pareiškė savo at- nių. Kiekvienu atveju privatus

PLB valdybos pirmininkas J. Bačiūnus ir VLIKo pirmininkas V.
Sidzikauskas, dalyvavę veiksnių pasitarimuose Klevelande

Nuotr. V. Pliodžinsko
skirą nuomonę. Bet tai buvo pa
reiškimas, kaip amerikiečiai sako, 
“off the record”, nes Amerikos 
LB pirmininkas pasitarime daly
vavo tik kaip vienas iš keliolikos 
PLB delegacijos narių.

— Lietuvių spaudos atstovai į 
veiksnių konferenciją nebuvo įsi
leisti. Ar tai reiškia viešumos 
baimę.

— Klevelando pasitarimas, 
kaip paprastai šios rūšies pasita
rimai nebuvo ir negalėjo būti 
viešo pobūdžio ne dėl kieno ko
kios baimės, bet dėl paties pasi
tarimo pobūdžio ir darbo sėkmės.

— Jeigu veiksnių konferenci
ja buvo uždara, kodėl joje svars
tyti projektai visdėlto pateko 
spaudon?

— Ne tik uždarų, bet ir visai 
slaptų pasitarimų “žaliava” gana

bendravimas pats savaime nean
gažuoja nepriklausomos Lietuvos 
respublikos tarptautinės padėties.

— Ar kovodami už Lietuvos 
nepriklausomybę mūsų žmonės 
pakankamai aiškiai skiria tautą
nuo okupacinio režimo ir ar kar
tais okupuotos tautos gyvenimo 
reiškiniai nėra priskiriami oku
pantui?

— Šio Jūsų klausimo esu di
džiai nustebintas. Neįsivaizduoju 
tokio naivaus lietuvio patrioto, 
kuris neskirtų vilko nuo ėriuko, 
grobuonies nuo jo aukos. Ligi šiol 
Kremlius ir jo politikos talkinin
kai stengiasi Sovietų Rusijos oku
pacinį režimą Lietuvoje tapatin
ti su lietuvių tautos valia ir jos 
apsisprendimu, taip pat paverg
tosios tautos darbo bei kultūros 
vaisius priskirti okupaciniam re-

žamui. Su tuo mes visomis progo
mis ir visomis priemonėmis ko
vojome, kovojame ir kovosime. 
Tiek Lietuvos laisvės kovai lais
vajame pasaulyje vadovaujantie
ji veiksmai, tiek visi laisvieji lie
tuviai pripažįsta ir brangina pa
vergtosios tautos kūrybinius lai
mėjimus, gėrisi jos kultūrinėmis 
pastangomis tautiniam savitumui 
apreikšti ir didžiuojasi jos atspa
ra okupanto brukamai, tautinį sa
vitumą žlugdančiai, vadinamai 
“daugianacionalinei kultūrai”.

— Lietuvos laisvinimo veiks
niai gausėja ir tuo būdu laisvini
mo akciją intensyvina, bet antra 
vertus, ar tas gausėjimas nesilp
nina vieningos vadovybės? Kaip 
žiūrite į šį reikalą?

— Šį klausimą neseniai esu at
sakęs “Lietuvių Dienų” kores
pondentui. (žiūr. "“Lietuvių Die
nas” 1965 lapkričio numerį.) Ten, 
be kita ko, sakiau, kad “Lietuvos 
laisvės kovos frontas yra toks pla
tus, kad vietos jame įvairiems 
sambūriams ir jų junginiams yra 
pakankamai. Svarbu tik kad vei
kimas būtų koordinuotas, kad ne
būtų kryžiavimosi ir quid pro 
quo”. Tą pačią išvadą priėjo ir 
Klevelando pasitarimas: “Verti-
nama kiekviena laisvės kovos ini
ciatyva, tačiau siekiama, kad ji 
būtų suderinta su Lietuvos laisvi
nimo veiksnių politika ir takti
ka”. Praktikoje juo gausesnis or
kestras, juo daugiau apdairumo, 
energijos ir pastangų privalo jo 
suderinimas. Ačiū Dievui, Lietu
vos laisvės kovos -bare lig šiol su
siderinimo reikalas dar niekada 
nebuvo “išsiliejęs iš krantų”.

— Kaip vertinate nuomonę, 
siūlančią kovoti už satelitini Lie
tuvos statusą? Ar tai būtų nau
dingas dalykas, o gal tik žingsnis 
į Lietuvos nepriklausomybės at
sižadėjimą?

— Jei toks siūlymas išeitų iš 
Kremliaus ar jo iniciatyva, gali
ma būtų vertinti kaip žingsnis į 
atitaisymą 1940 Sovietų Rusijos 
agresijos, kaip gestas atsiribot 
nuo Stalino tarptautinių nusikal
timų. O šiaip tokia mintis laisvo
jo lietuvio galvoje nebūtinai tu
rėtų reikšti smegenų suminkštė
jimą, bet tikrai reikštų pasitrau
kimą iš laisvės kovos pozicijų 
į prisitaikymo (“accomodation”) 
pozicijas. Psichologiškai silpnes
nės dvasios žmonių atžvilgiu gal 
tai būtų ir suprantamas žingsnis. 
Kiekvienas frontas, ypač ilgiau 
trunkančioj kovoj, dezertyrų ne
išvengia.

— Spaudoje teko pastebėti in
formaciją, kad Lietuvos okupan
tas — Sov. Rusija gali iškelti Bal
tijos valstybių klausimą Jungt. 
Tautose, pristatyti jas kaip “ne
priklausomas” respublikas ir pa
siūlyti tarptautiniam forumui jų 
atstovus, panašiai kaip Ukrainos 
ir Gudijos. Ar yra tokia galimy
bė ir kaip reaguotų mūsų politi
niai veiksniai?

— Jaltos konferencijoj (1944 
II. 4-11) Sovietų Rusija atsisakė 
ankstesnio savo reikalavimo kiek
vienai vadinainai “respublikai” 
gauti vietą Jungtinėse Tautose 
(tada buvo 16 “respublikų”, dabar 
yra 15) ir reikalavo trijų vietų 
(Ukrainai, Gudijai ir Lietuvai), o 
galutinai turėjo pasitenkinti 2 
(Ukraina ir Gudija) šalia pačios 
Sovietų Rusijos. Vadinamosios 
LTSR įleidimas į Jungtines Tau
tas būtų reiškęs Rusijos smurto 
Lietuvoje sudarytos politinės pa
dėties pripažinimą, — Roosevel- 
tas ir Churchillis nesutiko to pa
daryti. Kas buvo tiesa Jaltos kon
ferencijos metu, yra tiesa ir šian
dien.

Jau Chruščiovo laikais pradė
ta ruošti nauja Sovietų Sąjungos 
konstitucija. Ta proga* Kremlius 
galėtų reviduoti ir “respublikų” 
padėtį. Tačiau, turint galvoje 
Brežnevo-Kosygino ūkinės politi
kos posūkį kaip tik i didesnį 
centralizmą nei Chruščiovo lai
kais, nėra pagrindo laukti de
centralizavimo nė politinėje sri
tyje. Atvirkščiai, Kremliaus poli
tika tebetęsia Rusijos carų poli
tiką pavergtųjų tautų atžvilgiu, 
visomis priemonėmis siekdama 
monolitinės imperijos, pavergtą- 

(Nukelta i 5 pri.)

Lietuvaitė prie Gedimino kalno pilies Vilniuje, kur 1918 m. vasa
rio 16 d. buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Čia ji buvo at
statyta ir vėl prašvis po ilgų okupacijos sutemų

Savaitės įvykiai
“KLAUSYKIME SAVO DRĄSOS, O NE BAIMĖS” — pareiš

kė JAV valstybės departamento sekr. D. Rusk, kalbėdamas Atlan
tos mieste įvykusiai demonstracijai, kurią surengė studentai. Nors 
lijo, bet,į sporto stadijoną susirinko apie 10.000 amerikiečių pa
reikšti savo ryžtui kovoje su komunizmu pietryčių Azijoje. “Sąži
ningas JAV žodis yra pagrindinis pasaulio taikos šulas -— kalbėjo 
toliau D. Rusk. Kai patyrė, kad už stadijono .ribų demonstruoja 
prokomunistinė grupė, jis tarė: “Jie atnešė plakatą ne tuo adresu. 
Taikos problema yra ne Vašingtono, o Hanoi rankose.” Beveik tuo 
pačiu metu buvo patirta, kad Š. 
Vietnamo kompartijoj yra grupė, 
palanki taikai, bet ji buvo nu
rungta karo šalininkų.

Suiro koalicinė vyriausybė Bel
gijoje. Karalius Baudouin nutrau
kė vizitą Danijoje ir grįžo priimti 
permjero Harmel atsistatydini
mo. Vyriausybei nesiseka susitar
ti su krašto gydytojais. Jie pa
reiškė protestą prieš neapmoka
mą gydymą ligoninėse. Iš koalici
nės vyriausybės pasitraukė 12 so
cialistų narių, atsisakiusių nusi
lenkti * gydytojų reikalavimui. 
Prie vyriausybės suirimo prisidė
jo ir kitos krašto negerovės, kaip 
ekonominės nesantaikos tarp 
kraštutinių flamų ir prancūziškai 
kalbančių valonų.* Nurimus kasyk
lų darbininkams, gresia elektros 
ir dujų darbininkų streikas dėl 
augštesnio atlyginimo. Pramato- 
mas ilgas ir sunkus laikotarpis, 
galįs kraštą vesti prie naujų rin
kimų.

Sov. Sąjunga perspėjo 17 tau
tų nusiginklavimo konferenciją 
Ženevoje, kad kariniai sluogsniai 
planuoja mėnulyje bazes. Sovie
tų atstovas Carapkin neminėjo nė 
vienos valstybės, bet savo pastaba 
lietė JAV ir Sov. Sąjungą. Jis 
taip pat pabrėžė, kad bazių stei
gimo faktas ypač skatina siekti 
nusiginklavimo.

Britų astronomas Sir. Bernard 
Lovell teigia, kad sovietai esą pa
siryžę pirmieji nuleisti astronau
tą ant mėnulio. Taip pat pastebė
jo, kad sovietų erdvės technikai 
bandys daugiau panašių erdvėlai
vių nuleidimų ir bandys raketą 
grąžinti atgal* į žemę. Pagal jį, 
sovietai dar šiemet ar kitais me
tais paruoš astronautus skridi
mui apie mėnuli.

Domininkonų respublikoje vėl 
pasikartojo neramumai: 12 už
muštų ir apie 60 sužeistų. Prasi
dėjo studentų demonstracijomis 
ir reikalavimu Santo Domingo 
un-tui vėl suteikti finansinę para
mą. Demonstracijos virto anti- 
amerikietiškom riaušėm su “Yan
kee go home”. Susišaudyta tarp 
policijos ir sukilėlių. Darbo uni
jos paskelbė streiką, reikalauda
mos prezidentą, kad dešinieji ka
riniai vadai išvyktu iš krašto. 
Iki šiol jie to nedarė. Prez. Gar
da Godoy aplankė sukilėlių būs

tinę lydimas pulk. Perez, kuris 
paskirtas karinių pajėgų ministe- 
riu. Kariuomenė reikalauja suki
lėlių pajėgas demobilizuoti iki 
vyriausybė padarys sprendimą, ką 
su jomis toliau daryti.

Smitho vyriausybė Rodezijoje 
įvedė griežtą spaudos cenzūrą. 
Cenzoriai turi teisę duoti laikraš
čių redaktoriams nurodymus. 
Cenzūruotas vietas reikia užpildy
ti nauja medžiaga ir nevalia pa
likti tuščių skilčių. Iki šiol tas po
tvarkis nebuvo paisomas. Nusi
kaltę įstatymui baudžiami $1.500 
pinigine bauda arba dviem me
tam kalėjimu. Britanija uždrau
dė importuoti iš Rodezijos taba
ką. JAV informavo 60 bendrovių, 
prekiaujančių su Rodezija, apie 
tabako importo suvaržymus. Va
šingtonas remia Britanijos politi
ką Rodezijos atžvilgiu, kai tuo 
tarpu Britanija prekiauja su Š. 
Vietnamu, JAV karo priešu. 
1964 m. Rodezija eksportavo ta
bako už $111 milijonų. Radijo ir 
televizijos kalboje Rodezijos min. 
pirm. Smith pareiškė, kad leng
vai nepasiduos Britanijos spaudi
mui ir kad krašto gaminiams kas
dien randamos naujos rinkos, ne
žiūrint sankcijų. Paminėjo, kad 
didžioji problema esanti alyvos 
importas.

Popiežius Paulius VI perspėjo, 
kad badas Indiįoje yra aliarmuo
jantis. Jis prisiminė Europoje 
ruošiamus priešgavėninius kar
navalus ir ragino išleidžiamas su
mas geriau skirti Indijos badau
jantiems gyventojams. Labiausiai 
paliesta Keralos valstybė, kur gy
vena 19 mil. gyventojų. Užsienie
čiai gydytojai skundžiasi, kad 
tamsumas esąs pagrindinis fakto
rius bado problemos. Jie teigia, 
kad net tada, kai žuvis ir daržo
vės yra lengvai gaunamos, tėvai 
vaikams juodojoje rinkoje perka 
ryžius. Ypač ligos ir blogo maiti
nimo padariniai pastebimi pas 
vaikus.

Nušautas rabinas Morris Adler 
Detroito Shaaerey Zedek sinago
goj pamaldų metu vasario 12 d. 
Nušovė pamaldose dalyvavęs Ri
chard Wishnetsky, 24 m. jaunuo
lis. Ten oat. visų akivaizdoje ir 
pats nusišovė.
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9 RELIGINIAME GYVENIME
Kantrburio arid*

vyskupas dr. M. Ramsey lanky
sis Vatikane kovo mėn. Paulius 
VI ruošiasi ne tik su arkiv. Ram
sey pasimatyti, bet ir jį apgyven
dinti Vatikano rūmuose viešėji
mo metu. Nors viskas ruošiama 
tyliai, tačiau jau žinoma, kad ar-

tina reriatuoti jo laikinoje re
zidencijoje Vatikane; vėliau abu 
dalyvaus tarpkonfesinėse visuo
tinio susijungimo pamaldose 
anglikonų bažnyčioje Romoje. 
Arkiv. Ramsey Šv. Tėvo bus pri
imtas kaip Lambeth Konferenci
jos galva — atstovaująs visiems 
pasaulio anglikonų vyskupams.

* Seminarijų ir universitetų 
kongregacija išleido naujus pa
tvarkymus klierikams, kuriuose 
pabrėžiama, kad ir toliau jų pa
grindinė pamaldų kalba būsianti 
lotynų. Muzikos srityje ypatin
gai pabrėžiamas gregorinis gie
dojimas.

* Arkiv. Gabriel Garrone iš 
Toulouse, Prancūzijoj, kuris san- 
tarybos metu sakė, jog seminari
jų ir universitetų kongregacija 
veikia perdaug negatyviai ir ati
trūkus nuo laiko dvasios, šiomis 
dienomis paskirtas tos kongrega
cijos prefekto pavaduotoju. 
Kongregacijos prefektu yra 88 
m. senelis kard. Pizzardo.

* Anglikonų Bendrija siūlo 
nustatyti pastovią Velykų datą, 
būtent, sekmadienį po antrojo 
balandžio mėn. šeštadienio.

* * Kard. F. Koenig iš Vienos 
su gausia delegacija ruošiasi 
vykti gegužės 2 d. Lenkijos 1000 
metų nuo krikščionybės įvedimo 
jubilėjun. Specialiu traukiniu 
jie vyks tiesiai į Čenstakavą.

* Argentinos vyskupams Va
tikanas davė leidimą, pagal kurį 
sekmadienio Mišias galima atna
šauti šeštadienio vakare ir visi 
jas išklausę nebėra įpareigoti 
dalyvauti sekmadienį šv. Mišio
se. Leidimas duotas dėl trūkumo 
kunigų.

* Kard. Spellman dalyvavo 
masono K. T. Keller laidotuvėse 
metodistų bažnyčioje. Kardino
las buvo senas Keller draugas.

* Tolimųjų Rytų jėzuitų pro
vincijolas kun. F. Burkhardt, S. 
J., lankydamasis Amerikoje, pa
reiškė, kad nieko iki šiol nesuži
nota apie 120 jėzuitų, likusių ko
munistinėje Kinijoje. Spėjama, 
kad bent pusė jų yra kalėjimuo
se.

* Aldo Togliatti, kurio tėvas, 
Palmiro, daugelį metų buvo ita
lų komunistų partijos galva, 
ruošiasi tapti benediktinų vie
nuoliu.

* Kun. Pedro Vidigal, 58 m., 
Brazilijos parlamento narys, 
anksčiau Vatikano atleistas nuo 
kunigo pareigų, šiomis dienomis 
gavo Šv. Sosto leidimą ir vedė 
Rute Guerra 50 m. Moterystę 
palaimino arkiv. De Oliveira.

Dideli planai, menki darbai
OKUPUOTOS LIETUVOS KAIMO STATYBA IŠKALĖ DAUGELĮ KLAUSIMŲ, KURIE 

IR ŠIANDIENĄ DAR NEATSAKYTI
vimo klausimus, tai atstumų sumažini- vimais: mokyklomis, skaityKaimo statybos reikalais jau 

seniai kalbama, bet dėl eilės prie-

* Meksikos inžinieriai ir ar- , 
chitektai susirūpinę, kaip išgel
bėti Gvadalupės Marijos baali-

tas atviru. Dar neseniai buvo ran
ka numota: jei tokia sparta bus 
ruošiamasi kaimo statybai, tik po 
50 m. jis bus pajudintas. Gal ir 
būtų laukta pusės amžiaus, jei 
pats gyvenimas nebūtų prispyręs 
kaimo statyba rūpintis. Žemdir
bių trobos nyksta, nes joms pa
taisyti neduodama medžiagos. 
Žemdirbiai nenoromis turi “kom
binuoti”, t.y. už kyšius, neteisė
tai pirkti ar net vogti.

Maskvos kompartija, kaiku- 
riems vietos pataikūnams talki
nant, skatina žemdirbius suvary
ti į kolchozų kaimus, kuriuos pra
minė “gyvenvietėmis”. Iš kolcho
zų žmonės, o ypač jaunimas, bė
ga. Jie jieško miestuose geresnių 
darbo sąlygų ir lengvesnio gyve
nimo. Per pastaruosius 7 metus 
iš kaikurių kolchozų pasitraukė 
arti trečdalio darbingų vyrų, apie 
20 nuošimčių moterų, bet paaug
lių skaičius padidėjo, nors ir kol
chozuose gyventojų prieauglis

l, parduotuve, medici-nūs, paštu, parduotuve, medici
nos įstaiga. Tačiau patogumų 
priedangoje turi dar ir kitą tiks
lą: žmogaus perauklėjimą, jo 
įspraudimą į kompartijos rėmus _• y • •*

MINKAI HAGEDORN mirus, jos vyrui KARL,
dukroms — ERNAI, METAI, ELMAI ir sūnums —

HELMUTUI, ARTŪRUI, ADOLFUI, ERMGARDUI, KURTUI
ir RIČARDUI liūdesio valandoje 

ręiškiame nuoširdžią užuojautą —
Irena ir Edvardas Punkriai, Birutė ir Antanas Matulaičiai

Onutė ir Vytautas Marcinkevičiai

ten esanti labai minkšta ir dabar 
jau aiškiai matyti, jog vienas ba
zilikos kampas žymiai daugiau 
nugrimzdęs.

* 22 berniukai ir 8 mergaitės 
iš Romos užmiesčio, daugiausia 
darbininkų šeimų vaikai, valgė 
pietus kartu su popiežium. Jie 
risi buvo laimėję kalėdinės pra- jau ima mažėti.
kartėlės statymo konkursą. z i Ekonomisto Jono Dagio dviejų

* Vysk. James M. Hayes, 41 M^ozų aptarimas paryškina kol
m naskirtas anaštališkuoin Ha- ’chozin? buitį (Liaudies Ūkis, nr. 
lifaxo arkivyskupijos adminis-; ^rado0???1 kitame
tratorium ir perėmė visas nega- ^qS12, Vs ra^° 7^’ ^tame luojančio arkiv. J. Gerald Btr-j39? ^entojus. Ar juos galima 
ry pareigas. Vysk. Hayes buvo .u^e Y1?110!6 gyyenvieteje. 
konsekruotas vyskupu tik prieš į^ainiuK raiono^Rvtu^aušros” 
nepunus metus. i kolchozo gyventojus apgyvendi-

* Uždraustų knygų indeksas nūs vienoje vietovėje kaštuosią 
yra pertvarkytas. Iki šiol teolo-: nerpus pigiau, kaip statant ma
giniu bei moraliniu požiūriu ne-žas gyvenvietes vadinamų briga- 
priimtinos knygos buvo įrašo- dų gyventojams. Doc. Petras Va
rnos į uždraustų knygų sąrašą, sinauskas betgi paskelbęs šūkį: 
neišklausius nė autorių pasiaiš- žemdirbys turi gyventi ten, kur 
kinimų. Dabar tas pareigas ėju
si tarnyba, kuri vadinasi Švento
jo Oficija, panaikinta ir jos vie
toje įsteigta nauja — tikėjimo 
bei doktrinos kongregacija. Jos 
uždavinys yra budėti krikščio
niškosios doktrinos sargyboje, 
kad- nebūtų iškreipta. Katalikai 
autoriai, kurių knygos bus laiko
mos nepriimtinomis tikybiniu ar 
moraliniu požiūriu, turės teisę 
pateikti savo paaiškinimus. Ap
lamai, uždraustų knygų klausi
mas pradedamas spręsti dabar
ties šviesoje.

* Dr. Martin H. Scharlemann, 
liuteronų Missouri sinodo Con
cordia seminarijos'N. Testamen
to profesorius, šiomis dienomis 
išvyko 5 mėn. į Romą studijuoti 
jėzuitų Biblicum Institute. Tai 
pirmasis nekatalikas Šv. Rašto 
žinovas, įsiregistravęs į šį insti
tutą, kuris jau gyvuoja 57 me
tus.

* Arkiv. Sergįo Pignedoli 
apaštališkojo delegato Kanadai, 
iniciatyva suplanuotas paskaitų 
ciklas Otavos diplomatinio kor
puso nariams. Pirmąją paskaitą 
skaitė kard. Leger; klausėsi užs. 
reik. min. Paul Martin ir eilė 
žymių diplomatų pagrindiniame 
Vatikano delegatūros salione. 
Olandijos ambasadorius ir dip
lomatinio korpuso dekanas dr. 
A. H. J. Lovin k visų vardu dė
kodamas pareiškė: “Kaip protes
tantui, ši kalba man atskleidė 
ryškų 400 metų vaizdą”.

* Iš 42 Indijos kabineto mi
nisteriu 12 su Indira Ghandi 
priešaky, duodami priesaiką, iš
leido Dievo vardą. Indijoje, ofi
cialioje priesaikoje, galima pa
sirinkti: vartoti Dievo vardą ar 
ne. Ministerės pirmininkės tė
vas Nehru irgi niekuomet prie
saikose Dievo vardo neminėda
vo. K. J. Stš.

jis dirba. Jis. pasitelkęs kitą agro
nomą V. Daugnorą, įrodinėja, 
kad didžiosios gyvenvietės esan
čios neūkiškos.

Nevykęs bandymas
P. Vasinauskas yra vienas drą

siųjų prasilenkti su Maskvos di
džiaisiais planais ir net jiems 
prieštarauti. Jis buvo vienas šauk
lių prieš N. S. Chruščiovo užgai
das skatinti kukurūzų auginimą 
Lietuvoje, o dabar prisipažįsta 
nesilaikąs generalinio plano na
mams statyti, kai patyrė, kad ir 
šis, kaip ir perdėtas kukurūzų 
kultūros skatinimas, yra netikro^ 
viškas. Ir jis pakeitė nuomonę, 
kai gyvenimo tikrovė jį pamokė:

Stambiausiame ūkyje pats svarbiau
sias tikslas, kurio turi būti siekiama, 
sprendžiant visus teritorijos organiza-

Stambios gyvenvietės
K. Blaževičius, Statybos ir ar

chitektūros instituto žemės ūkio 
statybos sektoriaus vadovas, re
miasi ne gyvenimiška tikrove, 
bet Čekoslovakijos pavyzdžiais, 
kurie visai nepatrauklūs Lietuvos 
sąlygose. Jį galima būtų nutylėti, 
jei jis neatstovautų linkmei, kuri 
išplaukia iš kompartijos svarsty
mų. Jis svyruoja, bet atstovauja 
stambių gyvenviečių kūrimui:

Tiesiai atsakyti į klausimą, kokio 
dydžio gyvenvietė mūsų sąlygomis pa
togiausia, nelengva. Jų didys; išdėsty
mas priklauso nuo daugelio veiksnių, 
šiame skaičiuje ir nuo žemės ūkio ga
mybos organizavimo pakitimų ateityje.

Dabartiniame vidutinio dydžio ūky
je, jei būtų tik viena gyvenvietė, jo
je gyventų apie 700 žmonių. Tokio dy
džio gyvenvietėse jau galima sudary
ti miestui būdingas sąlygas, ir tokia 
gyvenviečių dydžio bei išdėstymo per
spektyva turėtų būti priimtina atei
čiai. Panašiu principu šis klausimas 
sprendžiamas Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje, Lenkijoje, Vengrijo
je, kur perspektyvinėmis gyvenvietė
mis laikomos tokios, kuriose ateityje 
gyvens iki 2.000 žmonių.

Šalies, o taip pat ir mūsų respubli
kos pajėgesnių ūkių gamybos organi
zavimo patirtis patvirtina stambesnių 
gyvenviečių privalumus, bet kol kas 
daugelyje ūkių nėra reikalo ir sąlygų 
pereiti tik prie centrinių gyvenviečių 
statybos...

Mūsų manymu, generalinė kaimo 
1 gyvenviečių statybos linija turi būti

metus. Paminėsime tik tą faktą, kad viena — jų stambinimas. (Tiesa, nr. 
melžėjos keitėsi be paliovos. Karvių 279, 1965.XI.27)
produkcija krito katastrofiškai. Jokio-; Stambiu gyvenviečių planavi- 
mis priemonėmis trejus metus jos ne- mas susidurs su didelėmis kliūti- 
pakėlėme. Laukininkystė irgi buvo pa- mis. ir tuo. metu, kai Lietuvoje 
šlijusi... ^gyvuliu ūkis nusvers grūdu ūki.

Mes padarėme išvadą — ne autobu-. pastarojo vaidmuo bus svarus ir 
sudarys kliūtis visiems gyvento
jams sutelkti vienoje gyvenvie
tėje. J

Šiuo metu gyyenvie.tės pobūdis 
laikytinas teoriniu, nes statybi
ninkai nepajėgia ir kolchozų cent
ruose oastatyti būtinu ūkinių tro
besių. Nors kompartiia plyšauja 
anie vienkiemių panaikinimą, ta
čiau ji dar ilgai nebus pajėgi, net

Išlaidų (rb)
11.289
33.868
75.264

klausys visas ūkio rentabilumas;
Prieš kurį laiką žemės ūkio ekono

mikos instituto mokslinis bendradar
bis P. Paurasas apskaičiavo, kiek per 
metus susidarytų transporto išlaidų, 
jei įvairaus dydžio ūkiuose statytume 
tik vieną gyvenvietę ir iš jos į 500 
hektarų dydžio gamybinius vienetus 
vežiotume žmones, štai tie duomenys:

Ūkio dydis (ha)
2000 
3500 
4500

Taip 3500 hektarų didumo ūkyje 
žmones reikėtų išvežti į 6 vietas, ir tas 
kasmet kainuotų daugiau kaip 33 
tūkstančius rublių...

Mes taip užsispyrę giname gyven
viečių statybą kiekviename gamybi
niame vienete dar ir dėl to, kad pa
tys patyrėme, ką reiškia neturėti ga
mybos vietoje gyvenančių žmonių.

Dotnuvos eksperimentiniame ūkyje 
pats mažiausias skyrius — Liepų. Jis 
buvo sukurtas 1958 metais. Gamybi
nis centras pradėtas statyti tuščiame 
lauke. Buvo nuspręsta gyvenvietės čia 
nekurti, o darbininkus specialiu auto
busu vežioti iš centrinės gyvenvietės 
(6 km). Dargi buvo apskaičiuota, no
rint, kad skyrius gerai funkcionuotų, 
per dieną autobusas turės padaryti 12 
reisų, o vairuotojas turės apie 150 km 
dienos krūvį.

1961 m. Liepose jau veikė moder
niška, su automatiniu melžimu ir ki
tais technikos įrengimais karvidė, ir 
joje sukomplektuota geriausios kil
mės jauniklių karvių banda. Laukuo
se įvesta sėjomaina. Paskirtas patyręs 
agronomas šio skyriaus valdytoju. Jis 
įsikūrė 3 km nuo darbovietės.

Neaprašinėsime, kaip šis skyrius 
“be darbininkų” funkcionavo trejus

Mamytei mirus, mielai kaimynei iš Lietuvos ir čia 

STASEI MATULEVIČIENEI reiškiame gilią užuojautą — 

Ona ir Juozas Ražauskai 
Roza ir Kazys Ražauskai

ELZBIETAI ZELBIENEI mirus Lietuvoje, 
dukrai S.' MATULEVIČIENEI ir šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

K. B. Žutautai ir šeima

STASĘ MATULEVIČIENE, jos motinai Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —

Vytas ir Valė Pūdymaičiai
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VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

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

SILVER BELL FURNITURE CO

Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai. vakaro

Baldų dirbtuvė ir parduotuvė
Sav. V. ir J Biliūnai.

861 COLLEGE ST. TEL 5364767
• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •

sus pirkti, o gyvenamus namus visuo
se padaliniuose statyti. (Tiesa, nr. 13, 
1961.1.16)

Agronomai — Vasinauskas ir 
Daugnora apšaudo inžinierių, 
bet sviedinius taiko kompartijos 
pareigūnams, kurie planuoja ne 
brigadoms gyvenvietes, bet dide
lius kaimus, . kariuose gyventų 
700 asmenų. Kompartijos parei
gūnai šneka apie miestų patogu- kaimo statybos ministeriją įkū- 
mus kaimų gyventojams, nes jie ’•”<?. steigti stambiųjų gyvenvie- 
galėsią naudotis įvairiais patarna- čių.

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

Geriausias paplūdimys
Kiek mieguisti laivo gyventojai 

linksmai sveikinasi eidami pusry
čių, dalindamiesi įspūdžiais apie 
patirtį naktiniuose klubuose ar ki
tur. Mat, nevisi naudojosi bendra 
laivo ekskursija — kiti pasirinko 
kitas vietas, nes tų klubų Nassau 
mieste yra daug. Po pusryčių gru
pė turistų nusprendė pusdienį 
praleisti pasimaudant pagarsėju
siame Paradise Beach, šis paplū
dimys yra jau kitoje saloje, vadi
namoje Hog Island, kuri savinin
kų perkrikštyta į Paradise Island. 
Ją pasiekti galima laiveliu. Nuo 
uosto per įlanką ligi tos salos už
trunka keliolika minučių. Motori
niai laiveliai uosto rajone visada 
laukia pasirubšę patarnauti. Visa 
Hog sala yra privati nuosavybė ir 
joje įrengti visi patogumai — 
prašmatnus klubas, dušai, drabu
žiam pasidėti spintos. Betgi svar
biausia — sala turi trijų mylių il
gio geriausio paplūdimio visame 
Bahamų salyne. Paplūdimio smė
lis yra toks baltas ir taig smulkus, 
kad jautiesi einąs per pūkus. Pa
krantėje išsimėčiusios stovi pašiū
rės su nendriniais stogais, kurių 
pavėsyje gali sėdėti. O jau van
dens skaidrumas — nesinori nė į 
krantą grįžti. Tą dieną, kai mes 
maudėmės, vandenyje nebuvo 
oerdaug žmonių, bet savaitgaliais 
būna tiršta, nors įėjimo mokestis 
į šią vietą yra nevisai mažas. Mau
dėmės ir saulėje kaitinomės iki 
pietų ir vėl grįžtame atgal į laivą. 
Plaukiant atgal įvyksta mažas ne
susipratimas: vienam turistui su 
keliais mažais vaikais laivelis pa
skaito už pervežimą pilną kainą, 
kaio ir suaugusiems. Turistui ne
sutinkant apmokėti pilnos kainos 
ir piktai protestuojant, juos pali
kome krante išsiaiškinti. Neteko 
vėliau patirti, ar gavo nuolaidą.

žų atogražinių medžių parką. Tai 
vieno viešbučio privatus parkas.V Ivilv VlVOMllvlv

Visi įtemptai laukia pasirodant. bet leidžiama laisvai turistams 
kapitono, lydimo laivo karininkų, lankytis
Jiems atėjus baltose uniformose, Grįždamas į laivą nusiperku 
vienas po kito keleiviai pristato- vieninteli Bahamų laikraštį “The 
mi kapitonui. Trumpas rankos pa- Nassau Guardian”; kuris be per
spaudimas, kartais pora žodelių. traukos eina jau U9 metų 0 
Laivo fotografas tą įvyki įamžina ięeieįviai grįžta apsikrovę ryšu- 
nuotraukoie. Visi atsiduriame sa- - • r -_ . . _ < . , . .V

spaudimas, kartais pora žodelių.

Grįždamas į laivą nusiperku

traukos eina jau 119 metų. 0 kiti

. Mylimai mamytei mirus, 
JOANĄ MARCINĖNIENĘ, jos šeimą ir brolius 

nuoširdžiai užjaučiame —

E. A. Dirsiai
A. A. Pilipavičiai

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

Arabai pešasi, bet siekia vienybės

Kapitono vaišės
Jau iš anksto buvo išgarsinta ir 

pranešta, kad šiandien popietis 
skirtas kapitono vaišėms, kurios 
įvyksta kiekvienos tokios ekskur
sijos metu. Tad jau prieš nustaty
ta laika visi pasipuošę ir išsipustę 
būriavosi laivo salione ir visuose 
koridoriuose. Nuotaika pakili, 
šventadieniška. Pašnekesiai ir

Įėję, kur visi nemokamai vaišina
mi Martini kokteiliais. Baigęs pa
sisveikinimą, kapitonas su kari
ninkais prisijungia irgi prie gėri
mų. Porą valandų trunka vaišini
mas, kelneriams išsijuosus aptar
naujant keleivius. Didžiausia mai
šatis susirinkus masei keleivių 
vienu kartu. Triukšmas ir garsios 
kalbos dar padidėja pradėjus 
veikti kokteiliams. Kas nori, gali 
gana greit per tą laiką prisigerti. 
Vaišės pasibaigia, kai kelneriai 
sustoja aptarnauti ir įkaitę kelei
viai pamažu pradeda skirstytis.

Kadangi popietis buvo skirtas 
tai kapitono partijai, tai į Nassau 
miestą nebeteko išeiti. Vakare vy
ko šokiai su įvairiais žaidimais 
bei keleivių išprovokuotais pasi
rodymais, kurie buvo premijuoja
mi šampano bonkomiš. Azarto 
mėgėjai galėjo išbandyti įvairius 
lošimus. Tiktai baras, stovint uos
te, buvo uždaras, bet keleiviai gė
rimais jau buvo apsirūpinę iš 
miesto, ir vienutėse niekas troš
kulio nekentėjo. Vėlų vakarą val
gomasis kambarys buvo paverstas 
kino sale, ir turistai, nenorintieji 
šokti, galėjo praleisti laiką žiūrė
dami filmo.

Jūros liga paguldo
keleivius
Sekančią dieną nuo pat ryto ne

bėra saulės ir apsiniaukę, tad 
maudytis jau nebevilioja. Visi ke
leiviai skuba apsirūpinti paskuti
niais pirkiniais, nes pavakare lai
vas išplaukia atgal į Miami. Aš 
dar užeina į “Natural History Mu
seum of Bahamas”, kuris nėra di
delis, bet gražiai sutvarkytas ir 
turi gana įdomių eksponatu, su
rištų su gamta — plaštakių ir va
balų rinkiniai, žuvų pavyzdžiai. 
Yra ir istorinių eksponatų, bet 
nedaug. Daug įvairių paveikslų, 
susijusių su Windsor© kunigaikš
čiu. kai jis buvo Bahamų guber
natorium karo metu. Tose pačio-

liais bei dėžėmis. Šaulei leidžian
tis, laivas galingai švilptelėjęs, pa
juda nuo krantinės. Orkestras, su
stojęs ant denio, pila maršus, o 
juodukai krantinėje mosuoja ran
komis. Laivui pamažu slenkant 
pro krantinę, keleiviai pradeda 
berti žemyn smulkiuosius pinigus, 
kurių nespėjo išleisti. Pakyla di
delis sąmyšis, kai vaikai vienas 
per kitą versdamiesi griebia rink
ti pinigus nuo žemės.

Kiti du turistiniai laivai irgi pa
juda tuo pačiu laiku ir vėjas at
neša jų orkestrų maršų garsus. 
Paliekame Nassau uostą tylų ir 
tuščią, nes išvykus turistams iš
nyksta ir visas pakrantės judru
mas.

Atvirą jūrą pasiekiame jau 
temstant ir iš tolumos atsispindi 
palikto Nassau miesto žiburiai. 
Atėjus nakčiai, keleiviai smunka 
į vidų. Paskutinė vakarienė laive 
ypač iškilmingai ir šauniai praei
na stalų daugumas — besidali
nant adresais bei vizitinėmis kor
telėmis. Po vakarienės — vėl šo
kiai iki vėlumos. Linksmybėje 
laivas ūžia kaip bičių avilys.

Atsigulu jau gerokai pavargęs 
ir stipriai užmiegu, tačiau greit 
pabudina laivo braškėjimas ir siū
bavimas. Laivas juo toliau, juo 
daugiau siūbuoja mėtomas stiprių 
bangų. Iššoku iš lovos ir, nespėjęs 
paeiti" keletą žingsnių, staiga pa
juntu didelį svaigulį. Atiduodu 
tuojaus duoklę jūros žuvims, bet 
to neužtenka — pradeda tampyti 
konvulsijos, nors gulk ant grindų 
prispaudęs pilvą ir kauk šuns bal
su... Girdžiu ir kitose vienutėse 
©akyla šauksmai ir dejavimai. Už
sikemša koridoriai beskubant ati
duoti duoklę žuvims. Nebemielas 
gyvenimas pasidaro ne man vie
nam. ..

Praeitų. metų pabaigoje Sirijo
je, kuri yra tarp Izraelio ir Tur
kijos, buvo sudaryta nauja vy
riausybė, kuri galbūt bus Vaka
rams šiek tiek palankesnė.

Sirijos politiką dominuoja Ba- 
atho socialistų partija, kurios vie
nas svarbesnių tikslų yra apjung
ti visus arabus. Šio tikslo tragiš
kumą rodo faktas, kad Baatho 
partija yra uždrausta visose kito
se arabų valstybėse, nors slaptos 
partijos celės veikia visuose Arti
muosiuose ir Viduriniuose Rytuo
se, ypač kaimyniniame Irake.

Naujosios vyriausybės premje
ras yra Salahel-Bitaras, jau anks
čiau buvęs ministeriu pirminin
ku. Jam į valdžią sugrįžti pagel
bėjo prezidentas ir gen. Itn. A. 
el-Hafizas, panarabizmo šalinin
kas, kuris su kariuomenės pagal
ba laiko politikus savo rankose.

Planuoja uniją
Sirijos politikos stebėtojai skel

bia, kad el-Hafizas šiuo kabineto 
pertvarkymu nusikratė vietinių 
nacionalistų, kuriems savo krašto 
interesai labiau rūpėjo, negu vi
sų arabų vienybė. Pasitarimai 
dėl naujos unijos tarp Sirijos, 
Irako ir Jungtinės Arabų Res
publikos vyksta jau keleri metai 
be galutinių rezultatų. Sirai šį 
kartą atsargesni, nes jų 1958 m. 
unija su JAR buvo perankstyva 
ir turėjo būti krauju išardyta 
1961 m.

Jau nuo pat savo nepriklauso
mybės gavimo 1944 m. sirai va
kariečiams buvo nedraugiški. Jų 
antagonizmas pradžioje buvo nu
kreiptas prieš prancūzus, kurie 
iki 1946 m. neatitraukė savo ka
riuomenės iš Sirijos, vėliau — 
prieš vakariečiams draugiškus 
turkus, su kuriais sirai nesusita
ria dėl sienų, ir pagaliau prieš 
Izraelį, kuriam, anot sirų, visuo
met į pagalbą ateinanti Amerika.

Prieš atsistatydinant senajai 
Y. Zajeno vyriausybei, Sirijos 
laikraščiai, radijas ir televizija 
puolė JAV dėl jų tariamos “sabo
tažo ir espijonažo” politikos.

Propagandinė byla
Praeitų metų pradžioje sosti

nės Damasko teismas už šnipinė
jimą nuteisė mirties bausme sirą, 
Amerikos pilietį, F. Atasį, panau
dodamas bylą priešamerikinei 
propagandai rusų pavyzdžiu. Ata- 
sis neva perdavęs buvusiam JAV 
ambasados antrajam sekretoriui 
V. Snodonui 11 naujos konstruk
cijos priešlėktuvinių sviedinių, 
kuriuos sirai buvo gavę iš rusų, 
pagal ginklų tiekimo sutartį. Si
rų flirtavimas su Maskva prasi
dėjo dar 1955 m., kai buvo pasi
rašyta prekybos sutartis.

Būdinga ir tai, kad el-Hafizas 
ir naujoji vyriausybė yra artimes
nė Maskvai, kai tuo tarpu senoji 
linko labiau į Pekingą. Kol kas 
sirai nepriklauso nuo komunisti
nių valstybių, kaip Kuba. Sirijos 
užsienio politika yra labai pana
ši į JAR politiką — agresyvus 
neutralumas. Tuo tarpu vidaus 
politikoje vyrauja europietinis 
socializmas, bet ne rusiškas ar ki- 
nietiškas komunizmas.

Sirija yra penkių mil. gyvento
ju valstybė, plotu truputį mažes
nė už Britaniją, žmonės daugiau
sia verčiasi žemdirbyste — augi
na medvilnę, kviečius, avižas, ta
baką ir laiko avis. Per krašto 
šiaurinę ir rytinę dalį teka isto
rinė Eufrato upė, kurios slėnis 
yra labai derlingas.

Senas kultūros židinys
Sirija, kaip ir kiti kraštai ap

link Viduržemio jūrą, yra senas 
civilizacijos židinys. Ji prieš 3.000 
metų buvo prekiaujančių finikie
čių imperijos dalis. Vėliau ją už
kariavo asirai, babiloniečiai ir 
Aleksandras Didysis. Valdė Siriją 
ir romėnai, ir bizantiečiai. šv. 
Paulius čia tapo krikščioniu pa
keliui į Damaską, kuris ir šian
dien tebėra Sirijos sostinė ir tu
ri pusę milijono gyventojų.

Trys ketvirtadaliai visų sirų 
yra mahometonai, o kiti krikščio
nys: graikų ir armėnų stačiatikiai 
bei graikų katalikai. Yra ir žydų. 
Vienas jų," E. Konas, neseniai bu
vo apkaltintas šnipinėjimu Izra
eliui. Jam buvo pasisekę nuslėpti

. » . J. sry . savo kilmę ir, prisidengus “Tabe-
tunstai randa kelią j valgomąjį, j t0» pavarde .tapti Baatho partijos 
o kiti net pagalvoti negalime apie vatjo patikėtiniu ir rėmėju. Jis to* 
maistą. Vienintele mintis — kad |įu būdu kelerius metus perda

rinėj© sirų planus Izraeliui.

šlamėjimu bei moterų kvepalais.

švinta rytas laivui sumažintu 
greičiu pūškuojant per bangu ke
teras. o turistams ištįsusiais, išba
lusiais veidais nekantriai lau
kiant, kada pagaliau pasirodys 
krantas

tik greičiau pasiektume krantą... 
O čia dar prie visos tos kankynės 
laivas visai sustoja — kažkas su
gedo ir turės laukti vilkiko iš Mia
mi. Dabar laivas pasilieka bangų j Niekuomet neužmiršk, kad esi 
malonėje ir dar daugiau blaško- atsakingas už Lietuvos likimą. Ta
rnas žemyn ir augštyn. su kiekvie- vo pastovus ir nuoširdus duosnu- 
nu krustelėjimu, atrodo, kad kon- mas Lietuvos laisvinimo reikalui 
vulsijų tampomi nebeišlaikysime, yra vienas svarbiųjų ginklų kovoj 

už Tėvynės ateitį. I Lietuvos iš
laisvinimą yra sudėję visas savo 
viltis Tėvynėje pasilikusieji ir po 
pasaulį išblaškytieji tremtiniai 
Tad remk Tautos Fondą. Tavo au
ka tebūnie asmeninis pateisini
mas. kad palikai Tėvynę jos tra
giškiausioj valandoj.

Tautos F-do Atstovybė Kanadoje

Serga beveik visi keleiviai ir lau
kia kada ta kelionė pasibaigs.

Atplaukus vilkikui ir artėjant 
prie Miami pasidaro kiek geriau, 
bet vistiek išlipu i krantą dar 
svaigstančia galva ir bloga savi
jauta. Kad tave šimtas, pagalvoju.

malonus.

BRANGUS LIETUVI?
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ius su maisto gėry-Aštuntas skyrius pasisako apie
K. Binkio "Atžalyną7

veikla jau anais laikais buvo or- buvo persirengę civiliai ir iš-

mas.

namus valstiec 
bėmis jų vežimuose.

____________ ________ Vieną naktį mūsų puolimas
plėšikavo. Lietuvoje partizaninė! buyo nelaimingas. Bermontinin-

Maironio šeštadieninės mokyklos mokinių dalis Toronte matė K. 
Binkio veikalą “Atžalynas”, kurį vaidino Hamiltono mėgėjų teatras 
“Aukuras”. Čia pateikiame aštuntokų pasisakymus, kuriuos surinko 
mokytoja sesuo M. Paulė. Bed.

šovinius ir bombas. Mūsų vyr. va
dui Šernui buvo pavesta saugoti 
plentas Šiauliai — Tauragė ir 
gelbėti valstiečius nuo apiplėši
mų ir rekvizicijų priespaudos.

ryžtingumas 1917, 1918 ir 1919 
m. drąsuolių, kurie, trokšdami 
nepriklausomos Lietuvos atstaty
mo, drąsiai ryžosi į žūtbūtines ko
vas ne tik 1918-20 m., bet anks
čiau ir dabar.

1917 m. besitraukdami iš Lie
tuvos bermontininkai žiauriai Į

Ėjau labai nenorom į vaidini
mą. Man atrodė, kad bus kaip vi
si kiti — neįdomūs. Kitaip gal
vojau, kai grįžau namo. Kaiku- 
rių vietų aš visai nesupratau, 
"bet tėvelis paaiškino. Paskutinis 
veiksmas man labai nepatiko ir 
atrodė, kad kaikurie artistai pa
miršo jų dalis. Turbūt pavargo. 
Pamokė daug apie Lietuvos gy
venimą ir jos žmones. 
mas, kuris įvyko mokyklos kam-

nebuvo dariusi.
Gegužinės scenoje man labai 

patiko čigonė ir Juzė. Iš viso bu
vo labai geras, įdomus vaidini- 

Brigita Paliulytė
Tas vaidinimas man patiko, 

nes parodė, kaip priima bausmę 
už savo draugą, kad jis galėtų 
dar mokytis ir būti pilotu. Kada 

UVVeiksi buvo išmestas iš gimnazijos,
'- - jis pas siuvėją nuėjo dirbti. Tas

vakaras buvo labai malonus.
Vytautas Abromaitis

rė: pasiimk iš sandėlio dvi grana
tas, tris pistoletus ir tamsią nak
tį prišliaužęs prie daboklės su
naikink sargybą šaltu ginklu. Ki
tokios pagalbos vyr. vadas nepa
žadėjo, kadangi buvo sutraukta iš 
Tįlžės į Skaudvilę' virš dviejų 
šimtų žandarų. Partizaną Janke
vičių šis vyr. vado patarimas nu
liūdino, ir jis nutarė gera valia 
pakeisti seserį. Žandarai pakaitą 
mielai priėmė ir jo seserį vos gy
vą paleido į namus. Po keliolikos 
parų tardymo ir kankinimo paga
liau 1917 m. žiemą už Skaudvilės 
miestelio trys partizanai buvo 
granatomis sudraskydinti.

Kai atvažiavo giminės paimti 
lavonų, tai negalėjo jų atpažinti, 
tik sukrovė sudraskytus mėsos ga
lus į vežimus, žuvusieji buvo pa
laidoti Stulgių parap. kapuose, 
giminių ir pažįstamų graudžiai 
apverkti. 1919 m. kankinių gimi
nės pastatydino gražų paminklą 
ant tos vietos, kurioje mūsų gar
bingieji Tėvynės gynėjai buvo su
draskydinti granatomis.

Šis kankinių paminklas kas me
tai Vasario 16-ją minint būdavo 
Skaudvilės parapijos su bažnytine 
procesija, garbiomis maldomis, 
prakalbomis, gėlėmis ir vainikais 
pagerbiamas.

Tokiais keliais buvo iškovota 
Lietuvai ir jos žmonėms laisvė.

Br. Milašius

siskirstę ant valstiečių vežimų ir 
iki dantų ginkluoti. Mums besi
traukiant miškelio link, kažkaip 
bermontininkams pasisekė paimti 
į nelaisvę mūsų du partizanus. 
Skaudvilės miestelio daboklėje 
jiedu buvo žiauriai kankinami ir. 
kvočiami. Iškankinti jiedu pasisa
kė savo adresus: pirmas Radžius, 
o antras Skrodenis ir išdavė savo 
trijulės vadą Jankevičių. Bermon
tininkai per kratas Jankevičių 
ūkyje partizano Jankevičiaus ne
surado ir suėmė jo seserį, Skaud
vilės daboklėje žiauriai kankino, 
bet ji brolio negalėjo išduoti, ka
dangi apie jo veiksmus nieko ne
žinojo. Bermontininkai po kelių 
dienų kankinimo panaudojo gud
resnę klastą: leido artimuosius 
gimines lankyti ją. Ji maldavo, 
kad jai atneštų nuodų. Jos brolis 
partizanas Jankevičius, sužinojęs

ganizuojama pagal naują metodą 
— trijulėmis.

Mūsų trijulės vadas S. Simą- 
nauskas iš Pryšginų km. duodavo 
įsakymus man ir J. Skarbaliui per 
savų patikimą asmenį, kurio nei 
vardo nei pavardės nežinojome; 
nežinojome nei kitų partizanų, 
bet turėjome gavę iš mūsų vy
riausio vado šerno kitus vardus: 
medžių, paukščių, gyvulių bei 
žvėrių. 1

Mane artimieji bandė atkalbė
ti nuo partizaninės veiklos, bet 
aš atsakiau, kad esu pasiryžęs ko
voti su plėšikais — bermontinin
kais už apiplėšimą mūsų ūkio 
1916 m. ir už nužudymą mano tė
velių pririšus prie medžio kry
žiaus mūsų sodybos kieme.

Mūsų trijulės vadas Šimanaus- 
kas turėjo auksines rankas. Jis

gus, rado kišenėje ir pasakė di
rektoriui. Tada direktorius tam 
berniukui leido atgal į mokyklą 
grįžti. Marius Rusinąs

Aną sekmadienio popietę bu
vo vaidinimas “Atžalynas”. Vai
dino aktorių grupė “Aukuras”.

“Atžalynas” yra vieno gimna
zisto gyvenimo atsitikimas. Pet
ras Keraitis gyveno su savo dė
de ir dėdiene. Jis buvo gimna
zistas, tuo laiku klasės auklėto
jas prarado pinigus ir paklausė 
ar kas nepaėmė. Iš pradžių nie
kas neprisipažino. Paskui Pet
ras atsistojo ir pasakė, kad jis 
paėmė tuos pinigus. Po ilgo mąs
tymo mokytojai nutarė jį paša
linti iš gimnazijos. Pašalintas 
Petras nuėjo dirbti į siuvyklą. 
Už kiek laiko tas pats Petro auk
lėtojas atėjo į siuvyklą, kad siu
vėjas pataisytų jam paltą, pasa
kydamas, kad yra skylė jo kiše
nėje. Siuvėjas, taisydamas kiše
nę rado piniginę ir šimtą litų. 
Tai buvo tie pinigai, kuriuos 
auklėtojas prarado. Petras buvo 
prisipažinęs dėl to, ko jis nepa
darė. Direktorius tai sužinojęs 
priėmė Petrą atgal į gimnaziją, 
bet Petras nėjo atgal gyventi su 
savo dėde. Ramunė Sakalaitė

šis vaidinimas buvo labai įdo
mus. Publikai jis patiko, nes' vi
siems buvo kas nors, kas juos 
prajuokino ir išlaikė nuo užmigi
mo.

Aš stovėdama už scenos galė
jau matyti visas klaidas, kurios 
buvo padarytos, bet ir taip pat 
galėjau pamatyti, kaip jos buvo 
taip ištaisytos, kad žmonės ne
galėjo jų pastebėti. Pavyzdžiui, 
kada medis beveik nukrito; tai 
vaidintojai taip vaidino, kad at
rodė, jog tas medis taip turėjo 
būt — pusiau nukritęs. Iš viso 
šitas vaidinimas man labai pati
ko ir, kiek aš mačiau, patiko ir 
kitiems dalyviams.

' Julė Norkutė
Kazio Binkio “Atžalynas” bu

vo labai įdomus penkių veiksmų 
vaidinimas. Man buvo labai įdo
mus antrasis veiksmas, nes aš 
niekados nebuvau mačiusi Lie
tuvos gimnazisčių uniformų. 
Gimnazisčių uniformos buvo la- 
bai skirtingos nuo kanadiškų kytojas skubėjo i gimnaziją pa- 
uniformu.

Šis vaidinimas parodė jauno 
vaikino gerą valią išgelbėti savo 
artimiausią draugą* jo pasidavi
mas kaltinamuoju rodė jo meilę 
savo neturtingam draugui. Pir
moje scenoje dėdienė rūpinosi, 
kad Petras turėtų geriausią uni
formą, o paskutinėje scenoje, 
kai jį surado nekaltu, tai ji ėmė 
visą garbę. Trečioje scenoje, kai 
Petras buvo apkaltintas, tai dė
dienė nenorėjo nė matyti jo, o 
dabar ji ima visą garbę už Petro 
pasiaukojimą, nors ji visai nieko

_________ _£ ________  Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai vaidina Adelės 
Mano nuomone, vaidinimas la- Abromaitienės “Sniego seni”, apačioje — šokėjai nusilenkia publi- 
bai gerai buvo suvaidintas. Tik- kai. Nuotr. S- Dabkaus
tai viena klaida buvo, kurią ga
lima buvo pastebėti ir tai jų kal
tė. Medis šalia suolo pradėjo 
virsti. Gana gerai vienas iš ak
torių pataisė tą nelaimę. Jis su 
pirštu tam medžiui pagrūmojo 
ir tas buvo labai juokinga, bet 
kai jis tą darė, tai buvo tokia ty
lesnė ir liūdnesnė vaidinimo da
lis. Jei nebūtų buvę to labai ma
žo nepasisekimo, vaidinimas bū
tų praėjęs labai gražiai ir sėk
mingai. Grįžus namo nesigailė
jau. kad nuėjau pamatyti K. 
Binkio “Atžalyno”.

Ramutė Birgelytė
“Atžalynas buvo vaidinimas 

apie gimnazistą, kuris gyveno su • 
dėde ir dėdiene. Jie buvo turtin
gi ir visko turėjo, bet ta dėdienė 
dar daugiau norėjo. Jie liepė 
Petrui nedraugauti su neturtin-

ne tik įvairioms mašinoms dant- apie sesers kančias, kreipėsi į vyr. 
račius išliedavo, bet ir padirbda- vadą Šerną pagalbos. Šis gi pata- 
vo mūsų partizanams šautuvus,

Kai tėvas mirė, jis paliko Pet
rui šimtą litų. Jis šituos pini
gus norėjo duoti draugui Jasiui 
už tai, kad jis buvo neturtingas 
ir jis sakė, kad gal negalės i 
gimnaziją daugiau eiti, o Jasįus 
norėjo būti lakūnas.

Vieną dieną mokykloje direk
torius sakė, kad jų klasėje įvy
ko vagystė. Jasius buvo pasku
tinis išėjęs iš mokyklos, tai ant 
jo krito kaltė. Bet Petras sakė, 
kai Jasių vedė į mokyklos mo
kytoju kambarį, kad jis pavogęs.

Dėdė ir dėdienė atėjo į gim
naziją ir sužinojo, kad Petras va
gis, tai dėdienė pasakė, kad jis 
negalės daugiau gyventi su jais.

Ketvirtame veiksme į siuvyklą 
mokytojas atnešė savo drabu
žius sutvarkyti. Siuvėjas rado 
paliktus akinius -ir vėliau pini
ginę su mokytojo 100 litų. Mo-

Vytukas matė 
Lietuvos vėliavą

Toronte
Po pusryčių mamytė tarė:
— Vytai, užsivilk apsiaustėlį, 

važiuosime į miestą.
Vytas iš džiaugsmo apsikabi

no mamytę, sakydamas:
— Kaip gera, mamyt; kad 

šiandien važiuosime! Aš iš savo 
sutaupytų pinigų galėsiu nusi
pirkti žaisliukų. ?

Tai pasakęs nubėgo į savo 
kambarėlį ir, atidaręs santaupų 
banką “meškiuką”, išsiėmė f 
dol. Apsirengęs greitai išbėgo į 
kiemą, kur nekantraudamas lau
kė mamytės. Jis labai mėgsta su 
mamyte važiuoti į miestą. Ten 
jis tiek daug įdomių dalykų pa
mato, o mamytė jam viską paro
do ir paaiškina.

Jiedu važiavo autobusu mies
to centro link. Oras buvo gražus, 
baltos snaigės dengė žemę, o 
gatvėse matėsi daug žmonių. 
Privažiavę miesto rotušę, jiedu 
išlipo. Vos paėjusi keletą žings
nių, mamytė stabtelėjo:

— Vytuk, pakelk akutes į vir
šų!

Vytas pasižiūrėjo nuo apačios 
iki z viršaus į didžiulę rotušę. 
Staiga jis šūktelėjo:

— Mamyte, tik žiūrėk, štai 
mūsų trispalvė! Pirmą kartą aš 
ją čia matau.

Mamytė paaiškino, kad šian
dien yra didžiausia lietuvių tau
tos šventė. Prieš 48 metus vasa
rio 16 d. lietuviai iškovojo sau 
laisvę, ši diena kiekvienam lie
tuviui yra brangi ir todėl šį ry
tą jie už Lietuvos laisvę iškėlė 
trispalvę pačiame miesto vidury.

— Vytuk, — tęsė toliau ma
mytė, — pavergtoj Lietuvoj ne
leidžiama šią dieną minėti ar 
giedoti tautos himną.

Mamytė susimąstė, o Vytukas

Baimė šiapus ir anapus
AL. GIMANTAS

Sovietinėje Lietuvoje likę tau-:mažiau atviresniais, daromėssla- 
tiečiai baimės jausmą kur kas Į pūkais. Neretai vienaip savo vidu- 
dažniau ir ilgiau pergyvena. Tai je galvojame, 'kitaip viešai sako- 
suprantama — svetimųjų primes- me ar teigiame ar dar kartais ki
ta santvarka nėra ir negali bū- taip ir spaudoje parašome. Ir vis 
ti populiari visoje tautoje. Taut- dėl tos baimės. Tautietis nuvyks- 
žudystė yra skaudžiai palietusi ta giminių aplankyti Lietuvon; 
visą mūsų tautos kamieną, likusį Viskas slaptai.. Niekam, kartais 
tėvynėje. Ir kas iš jų nėra pergy- net ir visai artimiems draugams, 
venęs baimės jausmo? Raskite at-' apie tai nepasakojame; Sužinai, 
skirus asmenis, šeimas, sodžius,. kad pvz. toks ar kitoks išvyko Eu- 
kurie nebūtų mažiau ar daugiau! ropon trim ar keturiom savaitėm, 
pergyvenę baimės jausmo. Var-lNet ir laikrašty paskaitai, kad 
giai, ar rasis bent vienas lietuvis,! lankėsi ir Romoj, ir Paryžiuj, ir

Hamburge. Kai grįžta, kartais tik 
po gero pusmečio,' dažniausiai vi
sai atsitiktinai, sužinai, kad jis ir 
tėvynėje buvęs. O kaikas ir visai 
nori išsiginti tokio žygio. Bet yla 
išlenda iš maišo, žiūrėk, koks ne
atsargus giminaitis laiške iš Lie
tuvos paklausia, kaip tam ar ki
tam pasisekė sugrįžti, girdi, buvo
me pasimatę, įdomiai pasikalbėjo
me ... Taigi, baimė sukinėjasi 

vas ir gaius. Jam vėl suliepsnoti i mūsų tarpe!
ir taoti visuotiniu gal reikėtų tik I Pasirodė toks ar kitoks straips- 
vienos nakties, naujos teroro ban- nis mūsų spaudoje. Tema labai 
gos. ; . „ .

kuris vienu ar kitu metų nebūtų 
kankintas baimės. Pavojus juk ty
kojo kasdien, visur ir visada. Ir 
namuose ir darbovietėje ir mo
kykloje ir už artimiausio kampo. 
Nežiūrint, kad stalininis teroras 
yra sumažėjęs, fizinis teroras ap
rimęs,* bet niekas negali būti tik
ras. kad iau rytoj jis ir vėl ne
grįš visu žiaurumu. Todėl tas bai
mės jausmas, atrodo, dar vis gy-

Kaimas Lietuvoje I D. karo metu, kur vokiečiai, pririšę prie kry
žiaus, kankino vietinius žmones

Kovai už laisvę reikia ir lėšų

aktuali, gyva, deganti. Rodos, ne
galima būtų tylėti, reikėtų pla-

Tėvynėje viešėję tautiečiai pa- čiau nagrinėti, aiškintis. Priva- 
sakoja. kad, nežiūrint atskirų at-1 sutinki visa eile tautiečiu, ku- 
veju, lietuviai, susitikę su savo T v
syeciais is Vakarų, yra, palyginti. mentus, bet viešumos vengia. Bai- 
atviri. Visdėlto jie dažniausiai j - -................
yrav rezervuoti, vengią,' ^risibiją tTaplaukš T iTkenčViiętutiš- 
placiau issikalbeti, bentikiek dau- jęjeji bendrieji reikalai. Vis ma- 

atvirumo, mažiau išsikalbė
jimo, nuomonėmis pasikeitimo.

veju, lietuviai, susitikę su savo

atviri. Visdėlto jie dažniausiai
rie turi savo nuomonę, savo argu-

mė. Girdi, dar ko gero komunis-

Prie kiekvienos lietuvių Bend
ruomenės apylinkės yra sudary
tos Tautos Fondo atstovybės ar 
įgaliotiniai, kurie, savo apylinkė
se vykdo Tautos Fondo vajų.

Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiemet Tautos Fondo vajus Ka
nadoje bus vykdomas pradedant 
Vasario 16 minėjimu.

Kova už pavergtos Tėvynės iš
laisvinimą yra mūsų visų vyriau
sioji pareiga. Tai kovai vesti rei
kalinga pastovių bei pakankamų 
lėšų. Kova bus tiek sėkminga, 
kiek Tautos Fondas pajėgs jam 
pavestą uždavinį sėkmingai vyk
dyti.

Mielas tautieti ir tautiete! Nie
kuomet nepamiršk, kad esi atsa
kingas už Lietuvos likimą. Tavo 
pastovus ir nuoširdus duosnumas 
Lietuvos laisvinimo reikalui yra 
vienas iš svarbiųjų ginklų kovoje 
už Tėvynės ateitį.

Tautos Fondo atstovybė, dėko
dama mieliems tautiečiams, re- 
miantiems Tautos Fondą, o per jį 
ir mūsų pavergtos Tėvynės laisvi
nimo darbą, kviečia visus geros 
valios lietuvius, kurių širdyse pla
ka pavergtos Tėvynės meilė, savo, 
kad ir maža auka, prie to darbo 
prisidėti.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

Sunkiose ir nelygiose kovose 
atgavusi nepriklausomybę, per 
metus savarankiško ir nepriklau
somo gyvenimo Lietuva suklestė
jo visose srityse. Neilgai teko 
lietuvių tautai džiaugtis savaran
kišku gyvenimu, nes tas pats klas
tingas rusas, prisidengęs raudona 
skraiste, sutrypė mūsų tautos 
laisvę ir nepriklausomybę, atneš
damas naują, dar už carų baises
nę, vergiją.

Laisvajame pasaulyje Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto — VLIKo ryžtinga kova oku
panto akyse yra didžiausias kris
las. Okupantas per savo įvairius 
agentus deda pastangas' mūsų 
laisvinimo veiksnius juodinti, nie
kinti jų pastangas ir lietuvių tar
pe kelti nepasitikėjimą, tarpu
savį skaldymąsi. Būkime budrūs 
ir nepasiduokime jokioms provo
kacijoms.

Kova sunki, reikalaujanti ne 
tik didelio darbo, bet ir nemaža 
lėšų. Ypač šiuo metu Lietuvos 
laisvinimui lėšų telkimo reikalas 
iškyla virš visų mūsų problemų. 
Tai sunkiai kovai sustiprinti yra 
apsijungusios visos mūsų politi
nės grupės ir laisvinimui finan
siškai remti veikia Tautos Fondas 
su atstovybėmis visuose laisvuose 
kraštuose, jų tarpe ir Kanadoje.

giau savo širdi ir jausmus atver
ti. Tas nepasitikėjimo jausmas at- 
sispmdi ir tautos kūryboje, nors yįs ^ėl tos baimės.
drąsesnieji pačios sovietijos poe-j Keista matyti tokius skaudžius 
tai drįsta kurti eiles, apdainuoti reiškinius, kai iš Romos, iš visuo- 
zmogų mūsiškiai Lietuvoje dar tinės Vatikano santarybos ateina 
vis kalba apie sovietini žmogų, visiškai naujos, šviežios ir gaivi- 
Taip saugiau ir patogiau, paga- nančios nuotaikos, pabrėžiančios 
liau, niekas juk netikras ta ryt- meile žmogui.

sakyti, kad Petras nepaėmė jo 
pinigų, jis sakėsi, kad paėmęs 
tuos pinigus, kad galėtų nuimti 
kaltę nuo visos klasės.

Penktame veiksme buvo ge
gužinė ir visi klasės draugai pa
sveikino Petrą už tą gerą darbą, 
kurį jis padarė. Šitame veiksme prisiminė tėvelių pasakojimus 
jo dėdienė sakė, kad už tai, kad apie senelius, kuriuos priešas 
jis nuėmė tą dėmę, kad ji Jeis išvežė i šaltąjį Sibirą, kur jie ir 

mirė. Jis taip pat prisiminė pa
sakojimus apie gražią Lietuvos 
gamtą, jos paukščius giesminin
kus ir apie turtingą mėlyną Bai-' 
tijos jūrą, prie kurios užaugo 
mamytė.

Vytukas pertraukė tylą pa
klausdamas:

— Mamyte, o kada vėl bus 
laisva Lietuva?

— Aš nežinau kada, bet žinau, 
kad tikrai ji bus laisva. Čia lais
vame pasauly lietuviai kovoja 
už Lietuvos laisvę. Iškovoti lais
vei reikia 'lietuvių, kurie labai 
myli savo kraštą ir jam skiria 
Savo jėgas, darbą, mokslą, o taip 
pat ir dalį savo santaupų. Kai 
tu paūgėsi, daugiau apie tai su
prasi, iš knygų ir laikraščių su
žinosi apie tai Įdomių dalykų.

Mamytė, paėmusi Vytą už ran
kos, tarė:

— Dabar eime į krautuvę, už
eisime į žaislų skyrių.

Vytukas paėjęs galiuką tarė: 
— Mamyte, aš irgi norėčiau 

dalį savo santaupų paaukoti 
Lietuvos laisvei, tegu tik Lie
tuva būna greičiau laisva. O kam 
aš galiu paaukoti?

— Matau, Vytuk, turi gerą 
širdelę, tikiu, tu būsi tvirtas 
Lietuvos sūnus. Paaukoti gali 
Tautos Fondui. A.

diena, kuri juk gali būti ir vėl, 
kaio anksčiau, sklidina baimės, Toji meilė, aišku, nėra nieko 

naujo. Kaip krikščionys, mes jau
susirūninįmo, nežinios. Bet šios seniai turėjome apie ją ne tik

apie senelius, kuriuos priešas

Petrui gyventi vėl su ja, bet Pet
ras sakė, kad jis liks su siuvėju, 
kuris taip gerai jam pagelbėjo, 
kai visi manė, kad jis buvo kal
tas. Romas Dementavičius

■
Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai dalyvauja vie
šame pasirodyme. ' Nuotr. S. Dabkaus

Žvirblio skundas Paukščiųnamelis

Puk-pukpuk žvirblelis 
Beldžiasi langan, 
šiaušiasi plunksnelės, 
Salta daros man.

Cip cip cip paukšteliai 
Džiaukitės grūdais,

Jkyrėjo pūgos 
Ir ledai žiemos, 
čir-vir-vir pabūgau — 
Jieškau šilumos.
Aš gerų vaikučių 
Taip pasigendu: 
Siaurės vėjas pučia, 
Nerandu ©rūdų.

Padariau namelį, 
Pridengtą šiaudais.

Kai speige sušalsit,
Prisiglauskit čia, 
Nebijokit šalčio — 
Bus jauku nakčia.

Adelė Abromaitienė

eilutės nėra priekaištas, o tik pa
prastas fakto konstatavimas.

Dabar su baimės tema persikel- 
sime pas gyvenančius laisvėje ir 
demokratijoje. Čia, gyvenant be 
jokiu enkavedistų ir be jokių po
licinių metodų, priežiūrų, mūsų 
tarpe iškyla baimės jausmas. Bai
mė ir kartu nepasitikėjimas vienų 
kitais darosi vis dažnesnis reiški
nys mūsiškių santykiavime, mū
sų tarpusavio ryšiuose. Tampame

girdėti, bet ir gyvenime vykdyti. 
Jeigu mūsų tarpe nuo jos tiek 
daug nuklydimų pasitaikė, esame 
kalti visi. Pačiu pirmuoju žings
niu bandykime iš savo tarpo va
ryti lauk tą baimės jausmą, kuris 
nesudaro mums nei garbės, nei 
žmogiškojo orumo. Išmokime pa
milti ne klaidą, bet žmogų, toki 
pati, su visomis silpnybėmis ir 
netobulumais, kokie ir mes patys 
esame.

TIK STUDENTAMS

PRASIDEDA VALDŽIOS RINKIMAI
Baigiasi LSS centro valdybos, 

garbės teismo ir kontrolės komi
sijos metiniai terminai. Taigi, va
sario 14 d. atidaromas kandida
tų siūlymo laikotarpis, kuris tę
sis iki vasario 28 d. Tuo metu pra
šome pristatyti kandidatų sąra
šus i minėtus organus rinkimi
nei komisijai šiuo adresu: Jonas 
Šipaila, 9 Dudley St., Rochester, 
N.Y., 14605, U.S.A.

Kandidatų siūlymas
Kandidatus į visus 3 centrinius 

organus gali siūlyti 5 ar daugiau 
balsavimo teisę turintieji Sąjun
gos nariai. Kiekvienas kandida
tas privalo būti pilnu nariu, t.y 
būti užsimokėjęs nario mokestį, 
ir gali kandidatuoti tik vienom 
pareigom. Kandidatų sąrašo skai-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

čius negali viršyti atitinkamo or
gano narių skaičiaus. Kandidatus 
siūlantieji nariai turi teisę pasi
rašyti tik vieną sąrašą ir patys 
negali būti šio sąrašo kandida
tais. Kandidatus siūlant suteikia
mos sekančios žinios: pavardė, 
vardas, amžius, mokykla, studijų 
šaka, akademinis status, kandida
to adresas, jo raštiškas sutikimas 
kandidatuoti, organas į kurį kan
didatuoja ir bent vienas siūlyto
jų adresas. (

Norintieji kandidatus siūlyti ar 
dalyvauti balsavimuose privalo 
būti užsimokėję nario mokestį. 
Pasivėlavusieji dar gali užsire
gistruoti iki vasario 28-tos d. pas 
Uogentą Kubilių, 149 Milton 
Ave., Hyde Park, Mass., U.S.A.

Renkamųjų organų sąstatas
Sąjungos centro valdybą suda

ro 7 nariai, kurie pasiskirsto pa
reigomis: pirmininkas, vicepirmi
ninkas, sekretorius, iždininkas ir 
trys valdybos nariai. Kontrolės 
komisija, kuri tikrina c. valdybos 
veiklą ir knygas, sudaroma iš 3 
asmenų. Pastaba: Bent 4 centro 
valdybos ir visi 3 kontrolės ko-

Jie sako
Maotsetungas: “Politinė jėga visada išeina iš šautuvo 

vamzdžio”.
Ludwig Erhard: “Mums sakoma, kad mūsų krašto pa

dalinimas yra realybė, kurią reikia priimti. Liga taip pat 
yra realybė, tačiau ar galima ką nors kaltinti už tai, kad sten
giasi pasveikti”.

Prezidentas Johnson: “Mes nenorime nieko palaidoti, 
bet ir patys nesiduosime, kad kiti mus palaidotų”.

“Mes turime būti pasiruošę betkokiam blogiui, tačiau 
nuolat turime dirbti gėrio laimėjimui”.

Karolis Marksas: “Rusija turi tik vieną priešą, būtent, 
didelę demokratinių idėjų jėgą, kuri yra įgimta kiekviena
me žmoguje ir kuri suka visą žmoniją laisvės link”.

Sokratas: prieš 2.500 metų: “Šių dienų jaunimas mėgs
ta tik liuksusą. Jaunimas neturi jokio mandagumo, nepri
pažįsta autoriteto, nerodo pagarbos vyresniesiems. Šių die
nų vaikai yra tikri tironai: priešinasi tėvams ir terorizuoja 
mokytojus”.

Iš “Pulpit Digest”: “Blogiausias ateistui momentas yra 
tada, kai jis jaučiasi dėkingas, bet neturi kam dėkoti“.

t

Nežinomas mokytojas: “Paprasčiausia išeitis sumažinti 
“dropouts” mokyklose — tai pareikalauti gimnazijos diplo
mo iš visų, norinčių gauti automobilio vairuotojo leidimą.”

misijos vieno sąrašo kandi
datai, siekiant sklandesnio cent
rinio orgaųo darbo, privalo būti 
iš tos pačios gyvenamos apylin
kės. Garbės teismas, kuris spren
džia visus su Sąjungos veikia sue

sijusius skundus, taip pat suside
da iš 3 narių.

Laukiame greitų, pozityvių re
zultatui Tikimės nenusivilti.

Turite klausimų? Kreipkitės į 
mus. Rinkimų komisija

Ps.D.R.M.N.Pt


@ PAVERGTOJE TOTE J. A. Valstybės
i

V. Valaičio fotografijos talentą, iš
ryškindama jo asmenines bei kury-

BARODA MASKVOJE
Centrinėje parodų salėje Maskvoje 

vasario 2 d. atidaryta vadinamoji 
jubUėjine Baltijos kraštų dailės pa-

atiduoti propagandinę duoklę sovie
tinės okupacijos 25 m. sukakčiai. So
vietinės dailininkų sąjungos vaidy
bos pirmasis sekr. B. Johansonas 
spaudos konferencijoje šią parodą 
pavadino “džiaugsminga • Pabaltijo 
Tarybų Socialistinių Respublikų na
cionalistinių kultūrų švente”. Paro
doje išstatyti 778 autorių 3.446 kū
riniai, kurie praėjusią vasarą buvo 
rodomi Talino, Rygos ir Vilniaus ju- 
bilėjinėse parodose, kai vietiniu mas
tu buvo atžymima sovietinės okupa
cijos sukaktis. Parodoje dalyvauja 
apie 200 lietuvių dailininkų su virš 
800 darbų, pradedant skulptoriais — 
velioniu J. Mikėnu, P. Aleksandravi
čium, J. Kėdainių ir baigiant gausio
mis daugiau ar mažiau pagarsėjusių 
grafikų gretomis. Jų darbus papildo 
vitražas ir dekoratyvinė dailė.

PARODAI MONTREALYJE
1967 m. Montrealyje įvyksiančiai 

/ pasaulinei parodai Sov. Sąjunga pa
sirinko specialų šūkį savo paviljo
nui — “Viskas vardan žmogaus, žmo
gaus gerovei”. Po šiuo skambiu už
rašu bus išstatyti ir okup. Lietuvos 
pramonės gaminiai. “Tiesos” kores
pondentas redakciją informavo tele
foną iš Maskvos:: “Tarybų Sąjungos 
paviljone lankytojai turės progos 
susipažinti ir su Lietuvos pramonės 
produkcijos pavyzdžiais, kurie pagal 
savo techninį lygį nenusileidžia ge- 
riausiems pasaulio standartams. Jų 
tarpe labai tikslios šlifavimo staklės

1966 metų vasario mėnesio 19 dienų Jaunimo Centre 
RENGIAMAS TRADICINIS LIETUVIŠKAS

KAUKIU BALIUS

EKSPORTAS IR MUGĖS
Šiaulių “Rūtos” saldainių fabrikas 

savo gaminius eksportuoja į Austra
liją ir Afrikos šalis. Neseniai į P. 
Ameriką karamelės skyrius išsiuntė 
“Citrinų”, “Diušių” ir “Barbarisų” 
siuntą. Eksportą stengiasi plėsti ir 
Alytaus lietuviškų šaldytuvų — 
“Snaigių” gamykla. “Snaigės” išsiųs
tos i tarptautine inuge Leipcige, i Š. 
Korėjoje rengiamą Sov." Sąjungos 
liaudies ūkio parodą. Jos taipogi da
lyvaus ir sovietinėje elektrotechni
kos parodoje Budapeštę.

UŽMIRŠO SIBIRĄ
Sausio pabaigoje į Vilnių buvo su

važiavę beveik 200 buvusių Au
schwitz koncentracinės stovyklos ka
linių, kurie čia paminėjo 2Ląsias iš
silaisvinimo metines. Lietuviai kalbė
tojai linksniavo Kauno IX fortą, Pa
nerius, su visais gyventojais vokie
čių sudegintą Pirčiupio kaimą, o so
vietinių karo veteranų atstovas N. 
Zaremba puolė JAV: . .Mes karštai 
pritariame visapusiškai paran/ai, ku
ri teikiama Vietnamo patriotams, 
ryžtingai protestuojame prieš barba- 
riškus Amerikos imperializmo veiks
mus ir reikalaujame nedelsiant nu
traukti agresiją, išvesti iš Vietnamo 
amerikiečių kariuomenę ..Nė vie
nas kalbėtojas, savaime suprantama, 
neužsiminė apie Stalino laikais vei- 

v ' kusias -koncentracijos stovyklas Si
bire, kur žuvusiųjų skaičius yra ge
rokai didesnis nei Auschwitze. Lietu
viai niekada neužmirš Panerių, Kau
no IX forto, Pirčiupio, bet jiė taip 
pat neužmirš ir Sibiro, kurio taigos 
yra nukĮotos tūkstančių tautiečių 
kaulais. Naivi yra dabartinė kompar
tijos linija užsimerkti ir įsivaizduo
ti, kad išvežimų į Sibirą nebūta, kad 
ten nėra palaidota apie 20 milijonų 
Stalino, Berijos ir jų paslaugių pa
galbininkų dažniausiai niekuo nenu
sikaltusių aukų. Jų tarpe buvo net 
ir labai gerų komunistų — gal netgi 
geresnių už tuos, kurie šiandien gė
dingos tylos ženkle užmerkia akis.

GRAŽIAI PAPUOŠTOJE SALĖJĘ SVEČIŲ LAUKS:

*

laimės staliukai

balius kiek- 
daug publi- 
ir šiais me- 
pasimatymo

S HAMILTON
j apylinkės lietuviai prašomi tame minė- 
I jime dalyvauti.

Bufetas su gėrimais, užkandžiais, kava 
Šokiams gros didelis "Bennl Ferri" orkestras 
Programoje: kaukių premijavimas,i 
jėjimo prizai, šokiai, žaidimai.

WINNIPEG, Man

minus ir gavo teisę verstis gydyto
jos praktika Missouri ir New Jersey 

KUN. DR MATAS ČYVAS pami- valstybėse.
nėjo 25 metų kunigystės sukaktį A. A. VYTAUTĄ VALAITI gražiai 
Albany, N.Y., mieste, kur administ- pagerbė “US CAMERA”. S. m. kovo 
ruoja parapiją. Iškilmėje dalyvavo mėn. numeryje velioniui skirta 6 
daug žymių svečių, kūnų tarpe buvo puslapiai ir įdėta 12 nuotraukų - 
ir vyskupijos apašt. administrate- Tekstą parašė Mary Orovan, žurna- 
rius vyskupas E. Maginn. Pastarasis i0 redaktorė, gražiai apibudindama 
nuoširdžiu žodžiu įvertino kun. dr. 
M. Cyvo darbuotę Albany vyskupijoj.
Pamokslą pasakė kun. V. Širka, ku- bines savybes ir t.t. 
ris prieš 25 metus pamokslavo su
kaktuvininko primicijose. Kun. dr. Australija 
M. Čyvas yra gimęs Leliūnų k., Pa
girio valsč., Ukmergės apskr. 1916 
m. balandžio 30 d. Kunigu įšventin
tas Kaune 1941 m. sausio 26 d. Ku
rį laiką buvo vikaru Kaune, vėliau 
arkiv. J. Skvirecko sekretoriumi. At
sidūręs užsienyje tęsė studijas Ro
moje, kur gavo bažnytinių teisių dak
taro laipsnį. 1949 m. atvyko į JAV 
ir dirbo pradžioje San Diego vysku
pijoje, vėliau persikėlė į Albany 
vyskupiją. Visa laiką kun. M. čyvas, 
kiek gali, dalyvauja ir lietuvių vi- sekr. — V. Vaitiekūnas, dvasios va 
suomeninėje veikloje; bendradar- das — kun. Pr. Vaseris. 
biauja spaudoje. Gausios palaimos KUN. DR. 
tolimesnėje veikloje! tralijos, Geelongo.

JURGIS GLIAUDYS, romanisto J. ninkais, šiais metais vyksta į Čens-

Pradžia: 7.30 valandą vakare 
{ėjimas suaugusiems 2 doL; 
moksleiviams 1 dol.
Vieta: 58 Dundurn St. N.
Rengia ir kviečia visus —

KUN. P. URBAITIS aplankė visas 
didesnes Australijos lietuvių kolo
nijas, steigdamas rėmėjų būrelius 
lietuvių gimnazijai ir bendrabučiui 
Italijoje išlaikyti Ogiau apsistojo 
Perthe, vakarų Australijoj, kur pa
vaduoja kun. L. Kemešį, atostogau
jantį Melbourne.

L. K. FEDERACIJA Adelaidėje iš- z 
rinko naują valdybą: pirm. — V. Či- 
žauskas, vicepirm. — K. Mildažys,

“3E12” — Vilniaus šlifavimo stak
lių gamyklos produkcija, elektros 
suvirinimo įrengimų gamyklos pro
dukcija, Kauno magnetolos, radiolos, 
gintaro ir kailių dirbiniai, Lietuvos 
žuvies *pramoriės produkcija, siuvimo 
pramonės, tame tarpe nacionaliniai 
kostiumai.” *'

GARBĖ, PROPAGANDA, 
PELENAI
Maskvinis Taikos Gynimo Komite

tas šiemet paskyrė keturis garbės 
raštus menininkams už jų kūrinius, 
stiprinančius taikos išlaikymą. Apdo
vanotųjų tarpe yra ir Justinas Mar
cinkevičius, teisingiau tariant, jo 
jau senokai parašyta poema “Krau
jas ir pelenai”. Poemą jis sukūrė 
Pirčiupio tragedijai atžymėti ir savo 
literatūrinį talentą parodė visoje ei
lėje kitų kūrinių, šiandien į daugelį 
kalbų yra išversta jo “Pušis, kuri 
juokėsi”, nemažo dėmesio susilaukia 
naujoji poema “Siena”. Propagandi
nis garbės raštas, liaudiškai tariant, 
jam yra kaip šuniui penkta koja, nes 
jis jau seniai yra nusipelnęs tikro
jo įvertinimo — stambesnės literatū
rinės premijos. Rašytojo vardo ir jo 
kūrinio panaudojimas propagandai 
labai pigus dalykas.

KELMAI ANT KELMŲ
' Rokiškio durpynų kontorai meti

nius planus paruošia Vilniuje $ėdin- Sol. Juzė Krištolaitytė iš Kleve- 
ti kuro pramonės valdyba. Per tre- lando dalyvaus Vasario 16 meni- 
jus metus durpyno darbininkai išro-; nė j programoj Hamiltone ir iš- 
vė ir pamiškėje sukrovė 3.196 kubus pildys naujai paruoštą repertuarą 
kelmų, o parduoti nė vieno neparda-! 
vė, nes malkos kainuoja tiek pat
kiek ir kelmai. Vadovai šiemet įsa- MINĖJIMAS įvyks sekmadienį, vasario 
kė pagaminti dar 4.000 kubų kelmie-* 20 d., 4 v. p.p., Jaunimo Centro salėje, 
nos Rok;šĮdo pamiškėse. Negeresni 48, Dundurn St. N. Pagrindinę minėji- 
reikalai ir su trupininėm durpėm, 
kurias perka tik vienas “Nemuno” 
fabrikas, šiemet jis reikalauja tik 
21.000 tonų, o kuro valdyba liepia 
gaminti 35.000 tonų. Dėl gaminių ne- 
realizavimo Rokiškio durpynų konto
ra dažnai pritrūksta pinigų algoms 
apmokėti. Tada kuro valdyba bankui 
įsako duoti paskolą, bet savo planų 
pakeisti ji nesutinka, nes, matyt, 
kelmas kelmą myli. Rokiškio durpy
nų kontoros direktorius Bronius Ga- 
zėnas, buhalterė Stasė Kubeckienė
ir planuotojas Leonas Stuoka “Tieso- me labai iškilmingai. Eidavome per gi- 
je” pare’škia atsisaką rauti niekam lų sniegą, per šaltį, kad galėtume ma- 
nereikalingus kelmus, sumažiną 10.- tyti paradą: šauniai žygiuojančius ka- 
000 tonų trupininiu durpių gamybą. Į rius, moksleivius ir organizacijas arba 
Be kelmais pavirtusių viršininkų ofi-' patys žygiavome tose gretose. To vis-, 
cialaus palaiminimo jie žada gaminti ko šiandien esame netekę, šiandien 
kraikines durpes, kurios Lietuvoje mums yra palikę tik prisiminimai ir 
turi didesnę paklausą. V. Kst. viltis. Taigi, visi dalyvaukime šiame 

minėjime, kur bus geriausia proga 
mintimis vėl pagyventi aname laiko
tarpyje ir sustiprinti viltį, kad ištver
sime — nepalūšime ir išliksime tikri 
savos tautos vaikai. Visi Hamiltono ir

;• $■

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

mo kalbą pasakys VLIKo narys J. Dau
gėla iš Cleveland©. Į minėjimą yra pa
kviesti: miesto burmistras, parlamerr 
to nariai ir mums draugiškų tautybių 
atstovai. Meninę programos dalį išpil
dys: sol. J. Krištolaitytė, sol. V. Veri-į 
kaičio vadovaujamas AV par. choras" 
ir taut, šokių grupė “Gyvataras”. Visa
da gausiai dalyvaujame Įvairiuose pa
rengimuose, tad juo labiau visų parei
ga yra dalyvauti šiame, taip svarbia
me parengime. Buvo laikai, kada šią 
šventę savo laisvoje tėvynėje šventė-'

;. P. BAČINSKAS iš Aus- 
elongo, su lenkų maldi-

iĖS:

ELENOS IR VINCO JANUŠKŲ 25 
vedybinių metų sukakties proga jų gi
minės ir Winnipego lietuviai sausio 29 
d. suruošė jų pagerbimą. Vakare bu- _ _ ____ _
vo jų intencija atlaikytos Mišios, kurių šeštadieninė mokykla, kurios metu

karienės gaivinantis Įvairiais gėrimais, 
grojant Astrada Surma orkestrui sma
giai pasilinksminta.

VAIKŲ KALĖDŲ EGLUTĘ suruo-

Apyl. valdyba
TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS, 

pagal B-nės v-bos planą, šiais metais 
tenka “Gyvatarui”. Šia proga jauni
mas, norėdamas artimai palaikyti ry
šius ir su vyresniaisiais, paskyrė daug 
darbo jiems sutikti. Ypač didelis dė
mesys buvo kreipiamas salės papuoši
mui. kad svečiai ir viešnios turėtų tik
rai jaukų vakarą. Kaukių 
vienais metais sutraukia 
kos. Jaunimas tikisi, kad 
tais nebus apviltas. .Iki 
(Žiūr. skelbimą)!

Kaukių baliaus rengėjams — $1*0 au
ką paskyrė lietuviškos veiklos rėmėjai: 
p. p. Bolskis ir P. Armonas, Conces
sion garažo savininkai. Ačiū. V. P.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio Hamiltone vadi St. Dalius su
rinko iš būrelio rėmėjų įnašus už 1966 
m. Sumokėjo už visus 1966 m. po $12: 
J. Arštikaitis, St. Kačinskas/J. Kriš
tolaitis, dr. V. Kvedaras; E. Lengni- 
kas, E. Lengnikienė, K. Mikšys, A. 
Stasevičius, J. Svilas, dr. O. Valaitienė, 
J. Valevičius, M. Žurlienė, V. Miški
nis. Už pusę metų $6 sumokėjo: St. Da
lius, A. Jankūnas, J. Januškevičius, 
Alf. Kybartas. VI. Kybartas, dr. L. Le- 
vinskas, J. Mikšys. A. Mingėla, V. Nar
kevičius, A. Pilipavičius, P. Savic
kas, mons. dr. J. Tadarauskas, I. Var
nas, K. Žukauskas. Iš viso surinkta 
$240, kurie sausio 31 d. įnešti į šalpos 
Fondo sąskaitą persiųsti į Vokietiją 
Naujai būrelio nariu rėmėju prisidėjo 
V. Miškinis, nuo sausio 1 d. sumokė
damas už visus metus įnašą. Tuo būdu 
dabar būrelį sudaro 27 rėmėjai. Vi
siems būrelio nariams reiškiama padė
ka už sklandų atsiskaitymą ir pastovų 
Vasario 16 gimnazijos rėmimą.

St. Dalius, būrelio vadovas
BANKELIS “TALKA” užbaigė 1965 

m., pasiekdamas $952.244.70 balansą ir 
visiškai priartėdamas prie vieno mili
jono dolerių ribos. Narių šėrai sudarė 

' S714.981.00. depozitai $170.406.13. As
meninių paskolų buvo $382.335.50, ne
kilnojamojo turto $412.199.75; iš viso 
nariams buvo išskolinta $794.535.25. 
Grynas pelnas $38.775.59. kuris turės 
būti paskirtas atsargos kapitalui, na
rių dividentui ir kitiems reikalams. 
Per 1965 m. į bankelio narius įstojo

Visuomenės veikėjas ir VLIKo 
narys Jonas Daugėla iš Klevelan- 
do skaitys paskaitą Vasario 16 mi
nėjime Hamiltone

metu visa šeima priėmė Komuniją; sū- Mildai Bujokaitei režisuojant insceni- 
nūs studentai Algis ir Vidutis pa-; ZUOįa “j Čičinsko puikų dvarą”, 
tarnavo Mišioms, o duktė Danguolė’
grojo vargonais. !?\METŲ. SUTIKIMAS įvyko gra-

Parapijos salėje ivyko ju pagerbi- išpuoštoje parapijos salėje.
mo vaišės, kurias' organizavo: J. Ma-; BLYNU BALIUS įvyks Vasario 19 d. 
linauskas, Myk. Januška, M.(J.) Ja->| VASARIO 16 MINĖJIMAS Winnipe- 
nuškienė, Judita ir Hilda Barkauskai- ge įvyks š. m. vasario 20 d. tuojau po 
tės. M. šaraūskas ir K. Pranevičius. ■ pamaldų parapijos salėje, 432 Elgin 
Vaišėms vadovavo ir įžanginę kalbą j Avė. Programą bus išpildyta Winnipe- 
pasakė J. Malinauskas, pabrėždamas i go taut, šokių grupės ir choro. Be to, 
Vinco ir Elenos šeimos įnašą į lietu- Į gauta iš KLB valdybos speciali mag-;

netofoninė juosta. Visus maloniai pra
šome dalyvauti.

KLB Winnipego apyl. valdyba

I Mildai Bujokaitei režisuojant insceni-

višką gyvenimą. Jų šeima įstojo Lietu
vių Fondan Įnešdama 100; kiekvienais 
metais duoda naudotis savo prie ežero 
esančia vasarviete Liet. Bendr. gegu
žinėms. Klebonas kun. J. Bertašius 
perskaitė vysk. V: Brizgio sveikinimą 
ir savo kalboje priminė porą momentų 
iš lietuvių bažnyčios statybos laikotar
pio. Esą Vincas ir Mykolas Januškos, 
nežiūrėdami gąsdinimų “prarasti na
melį”. pasirašė po paskolos raštu $4000 
sumai; tai pakartodami 3 kartus, Įga
lino bažnyčios statybos pradžią. Antra, 
netekus vargonininko bažnytinis gie
dojimas buvo bepašlyjąs. Tada jie prie 
vargonų pasodino dar jaunutę dukrelę 
Danguolę, kuri turėjo perimti vargo
nininko pareigas, kurias tebeeina iki 
šiai dienai, jau vienuoliktus metus. 
Įvertindamas Januškų šeimos Įnašą 
lietuvių bažnyčiai, jų sukakties proga 
klebonas išrūpino šv. Tėvo palaimini
mą, kurį po savo kalbos ir įteikė. Po 
to kalbėjo jų duktė Danguolė ir Januš
kos brolis Jurgis. Buvo perskaitytos 

' sveikinimų telegramos ir Įteikta daug 
gražių dovanų. Galiausiai padėkojo 
abu Vincas ir Elena Januškos. Po va-

SUDBURY. On*
VISĄ PRAEITĄ RUDENI kaikurie 

Medžiotojų ir Meškeriotojų Klubo 
“Geležinis Vilkas” nariai, mėgėjai me
džioti, tiktai ir tekalba apie ateinan
čią briedžių medžioklę. Pagaliau sep
tyni jų, apsirūpinę įvairiom medžio
jimo priemonėm, net laivais ir šuni
mis, išvažiavo Į šiaurę medžioti. Kur? 
Tai jų paslaptis.- Laimingai grįžo su 
puikiu laimikiu. Ilgai laukėm klubo 
valdybos oficialaus pranešimo, kas 
buvo tie laimingieji, kurie nušovė 
briedžius, bet nesulaukėm. Gavęs in
formacijų iš narių, dalyvavusių me
džioklėje, galiu atidengti “paslaptį” 
ir pasveikinti medžiotoją Valį Bružą, 
kuris nušovė net tris briedžius, ir 
Praną Gabrėną, nušovusį vieną brie
dį. Klubo narys

PADĖKA
Teesie Tavo valia, o Viešpatie, nes Tu davei ir Tu atsiėmei.

Naujųjų Metų išvakarėse mūsų mylima duktė ir sesuo

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA'*

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000, mortggią 
pariteto* iki 60% turto vertė*. UŽ štRUS mokoma 4’4 % cfivi- 
ttontto H pelno, rf DEPOZITUS — 4% Ir veikia nemokama* gy
vybė, ir paskolų draudimą*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno,: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vai.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniai, Ir penktadieniai, 5 vėl. p.p. — 8 vai. vakare .
11. MAIN STREET EAST, ROOM 107 — Telefoną, JA 8-0511

GENOVAITĖ SKRIPKUTĖ
užvertė paskutini savo gyvenimo knygos lapą ir iškeliavo nesugrįžta
mai į amžinąją ramybės ir laimės vietą, palikdama mus visus dide
liame skausme, sielvarte ir ašarose.

Šią liūdesio valandą mūsų mieli giminės, draugai ir pažįstami 
atskubėjo pareikšti velionei paskutinę pagarbą, o pasilikusiems užuo
jautą ir pagalbą.

Ypatingą padėką reiškiame Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonui prelatui dr. J. Tadarauskui už taip iškilmingai ir nuoširdžiai 
atliktą paskutinį patarnavimą velionei: vakarais kalbėtą bendrą šv. 
rožančių laidotuvių namuose, pasakytus atsisveikinimo ir paguodos 
žodžius koplyčioje ir bažnyčioje, už iškvietimą dviejų kunigų iš To
ronto ir atlaikymą gedulingų pamaldų prie trijų altorių bei palydė
jimą į poilsio vietą.

Gerbiamas Prelate, ačiū jums nuoširdžiai už taip rūpestingai su
tvarkytas ir gražiai atliktas laidotuves, nes tai buvo pagarba velio
nei, didelė pagalba ir palengvinimas artimiesiems.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams iš Toronto, Tėvui Placidui ir 
kun. B. Jurkšui už atvykimą į Hamiltoną ir atlaikymą gedulingų pa
maldų už velionės sielą.

Sudburio klebonui A. Sabui už maldas ir gedulingas šv. Mišias.
Solistui V. Verikaičiui ir J. R. Simanavičiui iš Toronto už giedo

jimą gedulingų pamaldų metu.
Toronto šv. Joto parapijos klebonui P. Ažubaliui ūž pasirūpi

nimą kapo paruošimu ir atvykimą į laidotuves.
Hamiltono bendruomenės valdybos pirmininkui K. Mikšiui už 

pasakytą atsisveikinimo žodį kapinėse.
Karsto nešėjams p. E. Sudikui ir p. A. Silinskiui. Dėkojame gi

minėms, draugams ir pažįstamiems už gausias šv. Mišių aukas ir pui
kias gėles.

Visiems, taip gausiai dalyvavusiems šv. rožančiuje už velionies sie
lą laidotuvių namuose. Visiems, kurie nutraukę darbą palydėjo ve
lionę į bažnyčią ir kapines, kurie pareiškė mums užuojautą asmeniš
kai, laiškais ir spaudoje. /

Niekuomet neužmiršime tų, kurie lankė velionę ligoninėje, au
kojo už ją maldas ir šv. Mišias, ramino ir guodė, apdovanojo gėlėmis 
ir kitomis dovanomis.

Visiems, visiems nuoširdi padėka, kurie dalinotės didžiu mūsų 
skausmu.

Nuliūdę: motina, seserys bei brolis su šeimomis ir anūkės

145 asmenys. Per tą laiką išstojo 21, 
mirė 2 ir buvo pašalinti 4; tuo būdu 
nustota 27 narių ir liko dabar 929.

Pradėjus inkasuoti pinigus St. Cat
harines, prisidėjo gražus būrelis nau
jų narių ir iš tenai. Pinigų inkasavi
mas tęsiamas toliau — kiekvieną sek
madienį bankelio tarnautojas nuvyksta 
į St. Catharines.

Kredito Komitetas per gruodžio m. 
leido išduoti naujų paskolų 20 narių 
$64.800 00.

Bankelio metinis susirinkimas įvyks 
vasario 26 d., šeštadienį, 4.30 v. p.p., 
parapijos salėje. 58 Dundum St. N., 
Hamiltone. Prašome visus narius šią 
datą atsižymėti ir gausiai dalyvauti sa
vo reikalų svarstyme.

Valdybos posėdyje sausio 22 d. buvo 
nutarta užprenumeruoti lituanistinę 
ęnciklopediją anglų kalba, kuri bus 
vėliau nuspręsta kam padovanoti.

SPAUDOJE BUVO PASKELBTAS 
kreipimasis dėl lituanistinės enciklo
pedijos anglų kalba leidimo ir prašy
mas ją paremti užsakant.- Hamiltono 
lietuviai visad buvo jautrūs kultūri
niams ir tautiniams reikalams: ypač 
gausiai parėmė lietuviškos enciklope
dijos leidimą, kurios ateina apie 200 
egzempliorių ir dabar po kažkurių nu
byrėjimu. Numatoma išleisti angliš
koji laida susilaukė permažai dėmesio 
mūsų kolonijoje. Pas LE atstovą ik?’ 
šiol užsisakė tik 13 asmenų. Laukiama 
ir daugiau, kurie dar nėra apsispren-Į 
dę, nes sąlygos lengvos. Užsisakant; 
nieko nereikia mokėti, tik pasižadėti, Į 
kai pradės eiti, imti enciklopediją ap
mokant po $15 už tomą, kurių bus 6. 
Pirmas tomas pasirodys už poros me
tų. jeigu susidarys minimumas prenu
meratorių — apie 2000. Iki šiol užsi
sakė tik pusė reikiamo skaičiaus apie
— 1000. Hamiltone visą informaciją 
teikia ir užsakymus priima LE atsto
vas St. Dalius, tel. FU 5-8602. Suinte
resuoti ten gali labai lengvomis sąly
gomis užsisakyti lietuvišką enciklope
diją bei gauti meniškai varyje padary
tą Lietuvos Vytį. S. D.

ŠALPOS FONDO KOMITETAS savo 
posėdyje sausio 13 d. apžvelgęs esamos 
finansinės ir surinktų drabužių gali
mybes, nutarė, be jau pasiųstų Vokie
tijos lietuviams $400, dar paskirti
— SF centrui $150, Vasario 16 gimna
zijai $150. saleziečiams $86, savaitraš- 
čiams “N. Lietuvai” ir “T. žiburiams” 
po $ 10. Iš gautų aukų drabužiais su
daryti 13 po 20 sv. siuntinių ir sausio 
21 d. pasiųsta Suvalkų trik, lietuviams. 
Už persiuntimą išleista $70. Vasario 16 
gimnaz. būrelio vadovas St. Pilipavi
čius įteikė dalį įnašų, surinktų iš bū
relio narių $115. Dar laukiama artimu 
laiku ir daugiau įnašų. Gavę kiek žy
mesnę sumą aukų artimomis dienomis 
pasiųsime gimnazijai. Rudeniop pa
skelbtas lėšų rinkimo vajus jau baig
tas. Belaukiant paskutiniųjų duome
nų, ruošiami aukotojų sąrašai spaudai. 
Atrodo, kad vajus bus davęs apie 
$1000 aukų. ŠF informacija

ATEITININKŲ RUOŠTAS VAIKŲ 
KAUKIŲ BALIUS praėjo su gražiu 
pasisekimu. Dalyvavo arti šimto vaikų. 
Dainas ir ratelius pravedė ateitininkė 
mokyt. L. Verbickaitė. Jai pagelbėjo 
ateitininkės D. Prunckutė, D. Lataus- 
kaitė, G. Juozapavičiūtė ir kitos moks
leivės ateitininkės. Gražu buvo stebė
ti, kad mūsų jaunimas jungėsi į (Jarbą 
su mažaisiais. Po žaidimų įvyko kau-

Gliaudos sūnus, 1965 m. vasarą, bai
gė pietinės Kalifornijos universite
tą Los Angeles mieste psichologijos 
bakalauro laipsniu. Nuo praėjusio 
rudens pradėjo studijuoti teisę Lo
jolos universitete. Studijuodamas So. 
University of Calif., jaunasis Jurgis 
Gliaudys aktyviai reiškėsi akademi
nėje spaudoje; savo eilėmis ir aka
deminio kultūrinio gyvenimo apžval
gomis bendradarbiavo un-to leidiny
je “Trojan”.

LIUCE VASILIAUSKAITĖ, 12 me
tų amžiaus klevelandietė, kanklinin
kė O. Mikulskienės vadovaujamoje 
grupėje ir B. Smetonienės pianino 
mokinė, buvo vienintelė parinkta 
Hodge mokykloje į miesto mokyklų 
orkestrą smuikininke koncertui di- 

* džiojoj miesto auditorijoj, kuris įvy
ko sausio 29 d.

A. A. ALG. J. KAULĖNĄ įamžin
ti, t.y. jo raštus išleisti ir paminklą 
pastatyti susiorganizavo komitetas ši
tokios sudėties: J. Bagdonavičius, V. 
Šimkus, P. Dirkis, J. Šiaučiūnas, P. 
Stakauskas ir V. Kačinskas.

PROF. DR. ČESLOVAS .MASAI- 
TIS, gyvenąs Havre De Grace, Md., 
sausio pabaigoj dalyvavo matemati
kų konferencijoj Čikagoj.
PROF. JONAS CIBULSKIS, jauniau
sias Petro ir Stanislavos (Radzevi
čiūtės) Cibulskių sūnus, gavo filoso
fijos daktaro laipsnį Illinois Tech
nikos Institute, Čikagoje, sausio 28 
d. Jaunas profesorius šiuo metu dės
to matematiką Illinois mokytojų ko
legijoje (šiauriniame Čikagos sky
riuje).

DR. BIRUTĖ PREIKŠTIENĖ, mo
terų ligų specialistė, atidarė savo 
kabinetą New Jersey valstijoj. Ji gi
musi Jurbarke, Lietuvoj, mediciną 
studijuoti pradėjo 1941 m. Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. Studi
jas baigė Tiubingeno un-te, Vokieti
joj. Amerikoj daug sunkumų patyrė 
mirus vyrui Vincui, nes paliko su 
dviem mažais vaikučiais. Sunkiai 
dirbdama išlaikė valstybinius egza-

. takavą. Iš Lenkijos vyks į JAV, kur 
galvoja apsistoti ilgesniam laikui. Jį 
pavaduos kun. Pr. Dauknys, MIC.

JURGIS VISOCKIS, savanoris-kū- 
rėjas, vyčio kryžiaus kavalierius, mi
rė Adelaidėje.

Brazilija
“AUŠROS” CHORAS įsteigtas Vila 

Zelinoje. Jo pirmasis koncertas gra
žiai pavyko. Chorui vadovauja kun. 
Jonas Kidykas, SJ. Jau turima dau
giau puskapio choristų. Ten pat spė
ta atidaryti lietuviška mokyklėlė, ku
rioje tos dvi lietuvaitės seselės pran- 
ciškietės darbuojasi. Leidžiamas sa
vaitraštis “Mūsų Lietuva”, kurį re
daguoja kun. J. Kidykas, SJ. Netru
kus bus statoma Kristaus Karaliaus . 
bažnvčia. žemės sklypas jau nupirk
tas. Didžiausias vargas su lėšomis, 
nes vietinis pinigas visai nusmuko ir 
mažai žmonės jo turi. Dėlto būtų ma
lonu, jei kas iš pasiturinčių lietuvių 
pridėtų auką prie to kilnaus darbo. 
Galima aukas siųsti Čikagos jėzuitų 
adresu.

STASYS REMENČIUS paskirtas 
nauju Lietuvos konsulu Sao Pauly- 
je, vietoj neseniai mirusio konsulo 
A. Polišaičio. Lietuvos konsulo veik
la, esant Brazilijos prezidentu Janio 
Quadros ir, Sovietų S-gai įtaigojant, 
buvo suspenduota, tačiau dabartinė 
vyriausybė nekliudo jai veikti ir at
likti kaikurias pareigas. Naujo kon
sulo paskyrimo aktą pasirašė Lietu
vos diplomatų šefas St. Lozoraitis.

PREL. J. MILIAUSKAS, buvęs 
Santo Andrė vyskupo pagalbininkas, 
sunkiai susirgo nepagydoma smege
nų liga. Buvęs vyskupo generalvika
ras prel. J. Miliauskas dabar laiko
mas Campinas miesto ligoninėj neto- - 
Ii Sao Paulo. Minimas ligonis beveik 
vienerius metus yra išlaikytas bol
ševikų kalėjimuose, grasintas sušau
dymu ir kitokiais būdais terorizuo
tas. Visa tai, matyt, atsiliepė į jo 
nervus ir nepagydomai susirgdino.

Paruošė Pr. Al.

kių paradas. Visos kaukės buvo su- nepavyko, bet per tą laiką pasisekė iš
skirstytos į dvi grupes: priešmokykli- ugdyti LN b-vę ekonomiškai. Tikėki- 
ni ir mokyklinį amžių. Pirmoje grupė- mės, kad ši b-vė iš augančio savtf tur- 
je I vietą laimėjo Dievo karvutė — to padės atsiekti minimą tikslą atei- 
A. Bugailiškis, II juokdarys — B. Ber- tyje. Šiuo metu LN b-vel priklauso 
žins ir III kiškutis — L. Stankutė. Mo- Delta pastatai, už kuriuos 1958 m. mo

kėta $173.000. Jie dar turi $65.000 pir
mą mortgičių. Miesto centre b-vei pri
klauso apie 48.000 kv. pėdų sklypas, 
kuriame įrengta autoaikštė, jau dabar 
duodanti geras, pajamas. LN sklypas 
pirktas 1961 m. už $40.000 grynais ir 
dabar už jį galima gauti $150.000. I 
LN b-vę tautiečiai yra sudėję $100.000 
akcijomis ir $13.200 paskolos lapais 
(obligacijomis). Jei šiuo metu LN na
riai nutartų b-vę likviduoti, pardavus 
visą LN turtą, už $100 akciją kiekvie
nas jos savininkas mažiausiai gautų $ 
200. Hamiltono centre žemės kaina po 
$10 kv. pėdai, tad ir mes galime tikė
tis už LN sklypą iki $480.000.

LN NARIŲ VISUOTINIS metinis 
susirinkimas — kovo 6 d., 3 vai. p.p. L 
N Delta kino salėje. Bus renkami: v- 
bos p-kas, v-ba, kontr. komisija ir 
svarstomi ateities planai. Yra kelias
dešimt LN akcijų pardavimui, kurių 
savininkai nori už jas gauti po $100. 
Norintieji jų įsigyti, prašomi skam
binti St Bakšiui JA 94662 arba rašy
ti: 38 Stanley Ave., Hamilton, Ont.

LN VALDYBOS POSĖDYJE gruo
džio 18 d. paskirta reikalų vedėjui J. 
Romikaičiui $150 dovaną už labai nuo
širdų ir sąžiningą Delta nuosavybės 
reikalų tvarkymą. Premija paskirta iš 
LN Kultūros Fondo.

PAJAMOS IŠ LN AUTOAIKSTĖS 
sausio mėn. staigiai pradėjo kilti. Per 
gruodžio mėn. gauta $276,40, sausio $ 
409.20. Už statomus automobilius ima
ma $4 mėnesiui, $1.50 savaitei ir $0.50 
dienai. Dieninių klijentų dar labai ma
ža. Sausio mėn. iš jų gauta tik $21.20,. 
Sklypą prižiūri ir pinigus surenka v- 
bos p-kas St Bakšys be atlyginimo. 
Pagal padarytus iš miesto v-bos patvir
tintus autoaikštės planus, joje galima 
sustatyti 166 automobilius.

PERŽVELGĘ LN b-vės ekonominius 
laimėjimus per 10 metų, matome, kad 
ir lietuviai, nors ir individualistai esa
me. galime ką nors didesnio sukurti! 
Tad vykdami į kovo 6 d. susirinkimą 

i vieningai apsispręskime ne griauti, bet 
(B. d.)

kyklinio amžiaus grupėje I v. laimė
jo vienuolės — D. Juozapavičiūtė ir 
D. Milerytė. II rusu vergija — L. 
Deksnytė ir K. Deksnys, III kunigas 
— Vyt. Gedrimas. Kaukių vertinimo 
komisiją sudarė irgi jaunimas: L. Sta-į 
nevičiūtė, D. Latauskaitė, D. Pruns- 
kutė ir Vyt. Beniušis. Po premijų įtei
kimo įvyko vaišės — visi dalyvavu
sieji buvo pavaišinti, o visos kitos 
kaukės apdovanotos mažomis dovanė
lėmis. Mažieji patenkinti skirstėsi na
mo, o tėveliai džiaugėsi, kad vaikučiai 
linksmoje lietuviškoje nuotaikoje pra
leido šeštadienio popietę.

Ateitininkai nuoširdžiai dėkoja 
mons. dr. J. Tadarauskui už leidimą 
pasinaudoti parapijos sale. Gili padė
ka aukojusiems premijas: B. Kronui; 
Tri Realty .sav. A. Pranskevičiui ir Z. 
Didžbaliui; krautuvės sav. J. Didžba- 
liui ir Parcel Service sav. p. E. Šakie
nei. Taip pat nuoširdus ačiū visiems 
aukojusiems prie įėjimo. Mūsų visų 
pastangos yra išlaikyti jaunąją kartą 
lietuvišką.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ vi- 
suotinis susirinkimas — vasario 27 d., 
5 v. p.p. Ateitininkai kviečiami susi
tvarkyti savo planus, kad visi galėtų 
šiame susirinkime dalyvauti. Numaty
ta įdomi programa. Vieta bus paskelb
ta vėilau.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS akade- 
mijos metu, kuri įvyks kovo 13 d., kal
bės studentė Živilė šlekytė iš Toron
to. Ji aktyviai dalyvauja jaunimo kul
tūrinėje veikloje.

A. A. VYTAUTAS DARGIS prisi- 
mintas 11 vai. Mišiose, kurias užprašė 
choristai. Velionis, gyvendamas Hamil
tone, vedė chorą ir reiškėsi kultūrinė
je veikloje.

VAGYS vasario 5 d. vakare įsilaužė 
į L. Boruso namus; išvertė viską, jieš- 
kojo pinigų. L. Borusas su šeima buvo 
išvykęs į vaikų kaukių balių. J. P.

LIETUVIŲ NAMŲ organizaciniam 
darbui sausio 15 d. suėjo 10 m. Nors 
LN pilna Šio žodžio prasme pastatyti statyti. Sk. St

I
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
ISNYKS “PULKIM ANT KELIŲ?”

Po visuotinės Vatikano santarybos, 
liturgijoj daug kas pakitėjo ir, rei
kia manyti, laikui bėgant, dar kai kas 
keisis. Žinoma, pati pamaldų, ypač 
Mišių, esmė buvo, yra ir bus ta pati, 
bet jų atlikimo tvarka žymiai paki
tėjo: kunigai Mišias laiko veidu į 
žmones, didžiojoj jų daly vartoja tau
tinę kalbą ir t.t. Lietuviams, žiauraus 
likimo išblokštiems iš gimtosios že
mės ir nuolat tykojamiems nutautėji
mo pavojaus, savos tautinės kalbos 
įvedimas beveik į ištisinę Mišių li
turgiją yra labai teigiamas dalykas. 
Nesigilinant į liturginius pasikeiti
mus, esama čia ir kaikurių “bet”. 
Pirmiausia norisi klausti ar nepamir
šime “Pulkim ant kelių’?

Ar nepamiršim mes gražiosios kun. 
Strazdelio sukurtos giesmės, giedotos 
Mišių pradžioj ilgus dešimtmečius, 
lenkusios lietuvio kelius prieš Dievo 
altorių ilgus metus ir tai be jokio 
paraginimo ar įsakymo, o tik pirmie
siems giesmės žodžiams nuskambė
jus, guodusiems lietuvį caro baudžia
vos vergijoj ir kolchozinėj nelaisvėj, 
išklydusį svetur ar tebesantį savoj že
mėj. Pabuvus ilgėliau be savųjų ir 
nebegirdėjus bažnyčiose lietuviškų 
giesmių, ypač “Pulkim ant kelių”, vi
suomet ištraukdavo iš lietuvio akių 
ašaras...

Dabar gi įžanginiu į naują liturgiją 
metu “Pulkim ant kelių” giesmės ne- 
begirdim ir nebegiedam. Todėl ir no
risi klausti, ar neužmiršim mes jos? 
Tai, pasakyčiau, būtų didelis smūgis 
lietuvio dvasiai ir jo nuotaikai baž
nyčioj.

Dėl tos tad priežasties, reikėtų bū
tinai surasti keliolika minučių laiko 
ir tą mūsų religinių giesmių šedevrą 
kaskart prieš Mišias atgiedoti. Many
čiau, reikalingas tik susitarimas kle
bonų ir chorvedžių. Pastarieji pradė
ję giedojimą keletą minučių anks
čiau, kol kunigas su altoriaus berniu
kų palyda ateis prie altoriaus, galė
tu su choru ir bažnyčioj suklaupusių 
žmonių balsiniu pritarimu “‘Pulkim 
ant kelių” giesmę atgiedoti. Tokiu 
būdu mes niekad nepamirštume tos 
gražiosios giesmės, o ir puikiosios 
mūsų tikybinės tradicijos — tą gies
mę prieš Mišias atgiedoti. Nors, tie
są pasakius, mes turime ir kitų gra
žių religinių lietuviškų giesmių, kaip: 
“Prieš Tavo altorių mes nuolankiai 
klūpom”, “Apsaugok Augščiausias” 
ir kt., kurių taipogi nereikėtų užmirš
ti.

Santarybos nuotaikomis gyvenda
mi, mūsiškiai vyskupai, besirandą už 
Tėvynės ribų — V. Brizgys ir Pr. Bra- 
zye, MIC, — prieš praėjusias Kalėdų 
šventes paskelbė savo tautybės tikin
tiesiems bendrą ganytojinį laišką, ku
riame, tarp kita ko, buvo nurodyta 
taisytina vieta mūsų Viešpaties maldo
je “Tėve mūsų”. Tenai, iš senų seno
vės, dėl nesklandaus vertimo buvo 
sakoma: . .ir nevesk mus į pagundą, 
bet gelbėk mus nuo pikto — Amen”. O 
reikėtų pataisyti tą vietą šitaip: “... ir 
neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus 
nuo pikto”... etc.

Bet čia pat klaustina, ar paklusom 
mes savųjų vyskupų patarimui ir bal
sui? Greičiausia, ne! Netgi bažnyčiose 
kunigai, kalbėdami garsiai “Tėve mū
sų”, dar vis tebeprašo, kad Viešpats 
nevestu mus į pagundą.

čia jau reikėtų stengtis nebeužsi- 
miršti ir tos klaidos nebekartoti. Dar 
pridurtina, kad mūsų kaikuriose mal
dose lenkiško papročio kreipinį “Pa
nele Marija”, reiktų pakeisti gražiau 
lietuviškai skambančiu Mergelės Mari
jos vardu. Gi Mišias užbaigus ir kuni
gui pasakius “Eikite, Auka baigta”, ti
kintiesiems reikėtų atsakyti ne “Ačiū 
Dievui”"(kad šv. Mišios pasibaigė.*..), 
bet “Garbė Dievui”. Pr. Alšėnas

Redakcijos pastaba. Lietuviškų li
turginių tekstų paruošimas yra sudė
tingas dalykas. Jis tebėra eigoje, ir 
kol jie nėra oficialiai paskelbti, niekas 
negali jais naudotis. Jei kiekvienas 
kunigas pradės įvesti savo tekstus, 
kils liturginis chaosas ir bendros mal
dos bei giesmės nebebus įmanomos. 
Kaip ir kitos tautos, taip ir lietuviai 
vykdydami reformas turi laikytis

Lietuvoje mane vadino kapitaliste, 
senų prietarų prisigėrusią, o Ameriko
je mane vadina komuniste, rusų at
siųsta. Didelių turtų Lietuvoje neturė
jau, o tik savo name gyvenau. Visos 
santaupos, kurias mano dėdė kunigas 
Petkus buvo atsivežęs iš Amerikos, at
sidūrė komunistų rankose. Gal dėlto 
buvau vadinama kapitaliste ir “suta- 
nuočių” giminaite.

1945 metai buvo sunkiausi mano gy
venime. Tada verkė visas Kaunas, ver
kė netekę savo artimųjų. Verkiau ir 
aš maldaudama Augščiausiąjį, kad su
grąžintų mano vyrą ir vaikų tėvą. Die
vas išklausė mano maldų. Visi mano 
daiktai buvo konfiskuoti. Reikėjo įro
dyti, iš kur tie daiktai. Buvau persikė
lusi iš Klaipėdos į Kauną, tai turėjau 
valdžios patvirtintą daiktų sąrašą. 
1946 m. reikėjo eiti į teismą, kur vyk
domojo komiteto pirmininkas man pri
minė kun. Petkų, sakydamas, kad esu 
“kulto tarno giminaitė”, ir nėra rei
kalo atiduoti jai tuos daiktus. Geri 
žmonės padėjo, ir mano daiktai buvo 
man palikti.

“Laisvoji Lietuva” Čikagoje 1965 m. 
sausio 21 d. nr. 2(945) išspausdino J. 
Min-s straipsnį “Kelionė aplink pasau
lį”, kuriame paminėjo ir mane. Esą 
aš susirinkime agitavusi už komuniz
mą. Taip pat prisimenu rašinį “Drau
ge”, kur buvo pasakyta, kad nereikia 
kovoti su komunistais, o tik su oku
pantu. Tai ne mano mintis. Mano nu
sistatymas buvo ir tebėra — kovoti 
už laisvą nekomunistinę Lietuvą. Ma
ne komunistai kankino, ir negaliu pri
tarti jų sistemai.

Leiskite Jums išreikšti nuoširdų 
ačiū už kalėdinį numerį, kurio spalva 
— lyg Baltijos jūra. Juk spalva mums 
daug pasako — primena melsvą tėviš
kės padangę, o pilkas debesėlis rodo 
kelią į namus. H. Viluckis

bendros tvarkos. Kol lietuviškų tekstų 
vertimai tebėra ruošiami, galimi įvai
rūs pasiūlymai liturginei komisijai.

KAPITALISTE AR KOMUNISTĖ?

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS BULAITIS

jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės 
kultūros mėnesinis žurnalas nuo šių

ŠIS LIETUVIŠKOS VEIKLOS SE
ZONAS yra vienas gyviausių įvairiais

lietuvių jaunimo kongresui ir dainų 
šventei vėl pagyvėjo. Kongreso rengė
jai, nusivalę dulkes, sukeltas ryšium

kimba į darbą, o Čikagos chorai dai
nuoja vienas už kitą gražiau, ruošda
mi dainų šventės repertuarą.

Mičigano JAV gubernatorius George Romney pasirašo Lietuvos Nepriklausomybės Dienos paskel
bimo aktą Vasario 16 proga; iš kairės: detroitiškiai Vladas Pauža, Vladas Selenis, Marija Kazlauskas; 
iš Midlando Vida ir Rimas Gaškos; Mičigano Atstovų Rūmų mažumos vadovas Robert E. Wald
ron; Ralph Valatka, Algis Zaparackas, Juozas Kazlauskas, iš Flinto Rimas Gražulis, Elzbieta 
Pauzarienė ir Ona Valatkienė

Vietnamas — didysis pokerio lošimas
Tikroji prez. L. B. Johnsono 

dabartinės politikos Vietname 
svyravimo ir neapsisprendimo 
priežastis yra komunistinė Kini
ja. Jo ausyse turbūt dar tebe
skamba priešmirtinis gen. Doug
las MacArthuro įspėjimas neįvel- 
ti JAV į sausumos karą Azijos že
myne. Garsusis Ramiojo vandeny
no kovų strategas čia, be abejo
nės, turėjo galvoje komunistinės 
Kinijos didelę teritoriją ir dar 
didesnes žmonių mases.

Prez. L. B. Johnsono tūpčioji- 
mą vietoje liudija Honolulu kon
ferencijoje pažerti gražūs, bet ne
labai praktiški žodžiai apie Pietų 
Vietnamo gyventojų gerovės pa
kėlimą, nes juk kiekvienam aiš
ku, kad pirma reikia laimėti ka
rą ir tik paskui įgyvendinti so
cialines reformas. Pažadais nie
kas nėra pergalės pasiekęs, ypač 
susikirtime su komunistiniais fa
natikais, kuriems suprantama tik

VYT. KASTYTIS

Ar baltiečiai turės savo dienas 
pasaulinėje parodoje?

ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ ATSTOVŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS TORONTE

Vasario 9 d. Toronto Latvių 
Namuose įvyko Baltų Federaci
jos susirinkimas. Jamie dalyvavo 
trijų Pabaltijo kraštų atstovai.

Latvis Upeslacis ilgokoje kal
boje išdėstė sunkumus, kurie 
trukdo pabaltiečių veikimą Kana
doje. Privatiniai, politiniai ir net 
religiniai sluogsniai labai neno
riai girdi pabaltiečių laisvės 
šauksmus. Visi yra užsiėmę savo 
gero gyvenimo pagerinimu ir ne
nori kelti balso prieš sovietinį 
okupantą; prekiauja su Kuba ir 
parduoda rusams kviečius, bet 
vengia viešai pasireikšti prieš 
raudonąjį pavojų. Neatsilieka nei 
spauda. Nors parengimuose daly
vaują spaudos atstovai girdi daug 
atitinkamų kalbų ir padaro daug 
gražių nuotraukų, bet mažai iš 
jų pasirodo spaudoje.

Baltų Federacija yra politinė

gatvėmis ir jas sutinkančią pub
liką informuoti apie eisenos tiks
lą, pakviesti žymių kalbėtojų, 
kaip savo laiku kacetininką Nob
le, siųsti atitinkamas brošiūras 
Kanados vyriausybės pareigū
nams, pasikeisti chorais tautinių 
minėjimų proga, paliesti plačiau 
nuolat Baltijos kraštuose vykstan
čias tenykščių gyventojų depor
tacijas į rusų kraštus, gauti nuo
latinę vietą kitais metais vykstan
čioje pasaulinėje parodoje Mont
realyje ir kt.

Ilgiau sustota ties birželio de
portacijų minėjimu, nes šiemet 
sukanka 25 metai nuo išvežimų 
pradžios. Iškeltos tokios sugesti- 
tijos: palikti minėjimą tokį, kaip 
praeityje, įjungti į jį scenos vaiz
delį, vietoje minėjimo surengti 
raudonųjų teismą, organizuoti 
eiseną, kuri baigtųsi pamaldomis

JUCLJLLLl A UUUi uLl I a. V L d UuHLlilU -i ■* v* • v *1 •
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galima priskaityti ir Nepriklausomy
bės šventės minėjimus, kurių šiemet 
Čikagoj ir apylinkėse netrūksta. Minė
jimų grandinė buvo pradėta vasario 
6 d. Jaunimo Centre. Jį surengė Liet 
Studentų Sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba.

šis minėjimas nebuvo gausus daly
vių skaičiumi — apie 400, tačiau nuo-

remti tas partijas, kurios pasisa
ko už mūsų laisvę. Kanados par
lamente per 20 metų nei vieną 
kartą nebuvo iškeltas Pabaltijo 
laisvės klausimas. JAV jis ge
riau stovi. Pakartotinai tuo klausi
mu yra pasisakę senatoriai, buvo 
sudarytos komisijos, pvz. Kerste- 
no. Reikia daugiau sekti Kanados 
spaudą ir kaikuriuos pareiškimus 
atremti arba patikslinti. Nese
niai buvo paskelbtas Kanados fe
deracinės vyriausybės augšto 
pareigūno straipsnis, aprašąs 
įspūdžius apie rusų valdomą šiau
rinį Sibirą, kur dabar esą išaugę 
miestai su 800.000 gyventojų. 
Reikia atkreipti tų pareigūnų dė
mesį, kad šitie tariamai žydį 
miestai yra pastatyti ant depor
tuotų pabaltiečių ir rusų politi
nių kalinių kaulų, nes iš depor
tuotų pabaltiečių ten mirė 80%. 
Reikia paaiškinti .tiems pareigū
nams, kad ir dabar tose stovyklo
se arba miestuose gyveną žmonės 
yra nuvežti kaip politiniai kali
niai. Reikia atremti kiekvieną 
spaudoje pasirodantį klaidingą 
aiškinimą, kartais net stipriai pa
brėžiant.

Pagal rotacinę tvarką. Federa
cijos vadovavimas š.m. tenka lie
tuviams. Buvo išrinktas naujas 
prezidiumas: J. R. Simanavičius 
— pirm., J. Matulionis — vice- 
pirm., E. čuplinskas — sekr. Vi
cepirmininkais iš latvių ir estų 
nusės: Kronbergas ir Kulango. 
Moterų federacijos vadovybę su
daro: pirm. V. Judzentavičiūtė, 
vicepirm. G. Balčiūnienė, sekr. 
p. Tarvydienė.

Po pasistiprinimo pyragaičiais 
ir kava diskusijos tęsėsi net iki 
vidurnakčio. Buvo labai plačiai 
išdiskutuota tolimesnė Federaci
jos veikla bei iškelta ivairių pa
siūlymų: daryti pakartotines de
monstracijas Toronto miesto gat
vėmis, rengti susirinkimus par
kuose arba kuriame nors parke 
nastatvti naminkla ir čia rinktis, 
žygiuoti keliems šimtams juodai 
apsirengusių moterų Toronto

teroro vaizdų parodą. Naujoji 
vadovybė pasirinks vieną ar ke
lias iš tų idėjų.

Kitas svarbesnis klausimas bu
vo baltų dalyvavimas pasaulinė
je parodoje Montrealyje 1967 m. 
Nutarta daryti žygių, kad kiek
viena baltų tauta turėtų savo at
skirą dieną parodoje. Tuo reika
lu artimoje ateityje numatomas 
bendras posėdis Montrealyje, ku
riame dalyvaus ir baltų tautybių 
centro vadovybės, šiuo metu esan
čios Toronte. A. ir R.

Sau lt S. Marie, Ont.
PADĖKA

1965 m. lapkričio 16 d. buvau sun
kiai sužeistas darbovietėje. Dvi savai
tes teko išbūti ligoninėje ir ilgokai 
gydytis namie. Ligos metu patyriau 
daug užuojautos bei pagalbos iš mielų 
savo tautiečių, kuriems nuoširdžiai dė
koju: Ignui Geniui, jo sūnums Algiui, 
Sauliui ir Albertui už prižiūrėjimą na
mo, automobilio, parvežimą iš darbo
vietės į namus, lankymą ligoninėj, 
spaudos parūpinimą, padarytas nuo
traukas ligoninėj;

Viktorui Staškūnui už įtaisymą televi
zijos priimtuvo ligoninės kambaryje, 
žurnalų bei laikraščių parūpinimą; J. 

' Staškūnienei už vaisius ir skanumynus; 
s Valentinui Karnėnui ir Stasiui Grige- 

laičiui — už spaudą. Taip pat nuošir
džiai dėkoju: E. J. Skardžiams, I. Gir- 
dzevičiams. A. Motuzams, B. Dabuls
kiams, M. Oklandams, R. Galinienei, 
V. R. Galinaitėms, V. Skaržinskui, V. 
Mockui, N. Aukštikalniui, J. Malskiui, 
A. Petrioniui, J. žebraičiui, J. Mies- 
kiui ir visiems kitiems, kurių pavar
džių neatsimenu.

Dabar jau dirbu, jaučiuosi labai ge
rai, o įlaužti šonkauliai sugijo — kaip 
titnaginiai.

Dėkingas Jūsų —
SL Druskis

brutalios jėgos politika.
S. Vietnamo sustiprintas bom

bardavimas amerikiečiams galėtų 
atnešti greitų pergalę arba Kini
jos įstojimą į karą, šiuo atveju 
prez. L. B. Johnsonui rūpi ne tik 
Kinijos, bet ir Sov. Sąjungos ėji
mas, kuris galėtų sukelti pasauli
nį karą. Jau dabar nemažas skai
čius bailesnės prigimties laisvojo 
pasaulio politikų bara prez. L. B. 
Jbhnsoną už tai, kad jis atnauji
no Š. Vietnamo bombardavimus, 
nors nė vienas jų neįstengia su
rasti kito kelio į komunistų boi
kotuojamą taiką. Sprendimo ati
dėliojimas tik labiau komplikuoja 
visą reikalą ir smukdo JAV pres
tižą ten, kur jis yra reikalingiau
sias — Kinijos ir š. Vietnamo va
dų akyse.

Maskva nenori karo
Pastaruoju metu, kaip praneša 

korespondentai iš Maskvos, kom
partijos centrinio komiteto augš- 
tieji pareigūnai pradėjo lankyti 
respublikinius komunistų posė
džius ir skaityti ilgokus praneši
mus. Oficialia šių vizitų priežasti
mi laikomas pasiruošimas 23-čia- 
jam sovietinės kompartijos suva
žiavimui, kuris turi įvykti kovo 
mėn. Maskvoje. Neoficialiai bet
gi prasitariama, kad tuose užda
ruose posėdžiuose daugiausia dė
mesio skiriama ideologiniam gin
čui su Kinija ir jos pastangoms 
sukiršinti Sov. Sąjungą su JAV. 
Partiečiams aiškinama, jog sovie
tiniam komunizmui būtinas tai
kus sugyvenimas su amerikietiš
kuoju kapitalizmu.

Paskutinieji sovietų laimėji
mai erdvėse taipogi perša mintį, 
kad būtų nedovanotina beproty
bė užkurti žemėje pasaulinio ka
ro liepsnas, kai jau mėnulis yra 
beveik ranka pasiekiamas. Ato
minis karas ne tik nušluotų de
šimtis milijonų gyvybių, bet ir su
stabdytų dešimtmečiams ar net 
šimtmečiams žmonijos išsvajotąjį 
proveržį į žvaigždes. Neužmirški
me, kad Sov. Sąjunga tikisi pir
moji įkelti koją į mėnulį, o šis 
technikos žygis žmonijos istorijo
je yra svarbesnis už visus lig šiol 
buvusius ir būsimus karus, ne
kalbant jau apie propagandinę 
naudą komunistinei sistemai.

Taigi, Kinijos ir JAV susikirti
mo atveju netikslu būtų tikėtis

prieš JAV ir Sov. Sąjungą. Per 
eilę metų senstantis Maotsetun- 
gas net nebandė užimti panosėje 
esančių čiangkaišeko valdomų 
salų, nekalbant jau apie didžiau
sią krislą akyje — Formozą. Ne
pakėlė jis ginklo ir tada, kai In
donezijoje prasidėjo jo idėjos 
draugų žiauriosios skerdynės. 
Vienintele išimtimi tenka laikyti 
Tibeto užgrobimą, karą su Indi
ja, bet ir čia tuoj buvo pasiektas 
liepto galas, kai tik Vašingtone 
pasigirdo propagandinė šneka 
apie planuojamą amerikiečių 
aviacijos paramą Indijai.

Pekingas negali kariauti
Prez. L. B. Johnsonui sustab

džius Š. Vietnamo bombardavi
mus, ten pirmą kartą pasirodė so
vietinės konstrukcijos gerokai 
senstelėje kiniečių MIGai, o da
bar apie juos ir vėl nieko negir
dėti. Netgi “savanorių” pasiunti
mas Korėjos pavyzdžiu į Vietna
mo džiungles būtų sunkiai įgy
vendinamas dėl tiekimo sunkumų 
— geležinkelio linijas be didesnio 
vargo nušluotų erdves užvaldžiu
si amerikiečių aviacija, kurios ge
nerolams prez. L. B. Johnsonas 
tada tikriausiai duotų laisvas ran
kas.

Tiesioginio susikirtimo su JAV 
atveju kiniečiai galėtų atnaujinti 
karą Korėjoje, bet ten šiandien 
jų jau laukia gerai paruoštos ko-

ir žymiųjų svečių — Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis ir 
respublikonų kandidatas į JAV sena
torius — Charles Percy. Abu jie čia 
pasakė kalbas ir perdavė linkėjimus 
lietuvių jaunimui.

Amerikiečių svečią publikai pristatė 
lietuvių veikėjas, kuris taip pat reiš
kiasi ir respublikonų eilėse, inž. V. 
Adamkavičius. Kalbą apie Vasario 16 
reikšmę pasakė Pašauto Lietuvių Jau
nimo Kongresui Rengti Komiteto vi- 
cepirm. V. Kleiza. Buvo perskaityta 
rezoliucija Jungtinėms Tautoms, svei
kinimai ir kt. Taip pat įvyko ir meni
nė dalis. Prieš minėjimą buvo pamal
dos Tėvu jėzuitų koplyčioje, kurioje 
organizuotai dalyvavo nemaža jauni
mo organizacijų atstovu su savo vėlia
vomis. Po to buvo padėtas vainikas 
prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę.

Cicero lietuviai Nepriklausomybės 
šventę prisiminė vasario 12 d. vakare 
šv. Antano par. salėje, o bendras — 
didysis Čikagos ir apylinkių lietuvių 
minėjimas įvyko vasario 13 d. Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje.

skirtingos išvaizdos. Sausio mėnesio 
numeris, jau pasiekęs skaitytojus, turi 
naują viršelį, kuris skaitytoją priver
čia kiek ilgiau stabtelėti ties šiuo lei
diniu. šiame numeryje skelbiama, kad 
į žurnalo redakcinį kolektyvą įsijungia 
buvęs jo redaktorius, neseniai sugrį
žęs iš pastoracinio darbo Montrealyje, 
Tėv. Juozas Vaišnys, SJ. Taip pat žur
nalas praturtėjo ir technine redakto
re, Birute Bulotaite. Kaip paprastai 
puikios yra kun. Algimanto Kezio, SJ, 
nuotraukos, kurios dabar puošia nema
ža leidinių, jų tarpe kitą jėzuitų lei
džiamą žurnalą “žvaigždę”. “LL” žur
nalo turinys yra įvairus. Dienos įvy
kiai nagrinėjami skyrelyje “Gyveni
mui tekant”, kuriame liečiamos ir jaut
rios temos. Čia kalbama ir apie “bend
radarbiavimą”, susitikimus su iš okup. 
Lietuvos atvykstančiais. Tuo klausimu 
žurnale rašoma: “Vieni mato blogy
bių susitinkant. Kiti, priešingai, — 
vengiant Dėl to besiginčijant lengva 
pamiršti, kad kažkur slypi dar viena 
blogybė, kylanti iš mūsų visuomenės 
aštraus skaldymosi, ir kad tas skaidy
masis yra pati didžiausia blogybė”.

IŠ ŠIO SEZONO PARENGIMŲ rei
kia dar paminėti dienraščio “Draugo” 
koncertą — romano premijos įteikimo 
šventę, kuri šiemet bus vasario 27 d. 
Jaunimo Centre. Taip pat neeilinio po
būdžio parengimas žada būti vakaras - 
koncertas poeto Algimanto Mackaus 
mirties sukakčiai paminėtu

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” — Tėvu“t

ŠALIA DŽIUGESNIO POBŪDŽIO 
ŽINIŲ reikia pridėti ir nelabai links
mą, pranešančią apie mūsų veterano 
dailininko prof. Adomo Varno susižei- 
dimą. Kaip skelbiama, prof. A. Varnas, 
lipdamas laiptais į rūsį, paslydo ir 
skaudžiai susižeidė veidą. Nuvežus į 
ligoninę, buvo padaryta nosies opera
cija, po kurios profesorius gerėja ir 
sveiksta dr. Blažio pirežiūroje.

London, Ont
ŠAUNŲ KAUKIŲ BALIŲ rengia K. 

L. Katalikių Moterų Londono skyrius 
vasario 19 d. šeštadienį, parapijos sa
lėje, 1414 Dundas St. E. Pradžia 8 v.v. 
Programoje: kupletai, premijavimas

galimo gero kirčio priešo ranko
se. Kortas atskleisti priverstu Š. 

rėjiečiu ir amerikinių divizijos.!Vietnamo pramonės užtvankų ir 
Pauliau negalima užmiršti irlH.aipongO UOStO išvedimas 1S n-Pagaliau negalima užmiršti ir 
čiangkaišeko nekantraujančios 
armijos, kuri, pasinaudodama il
gai laukta proga, mėgintų grįžti 
į Kinijos teritoriją žemyne.

Dabartinis Kinijos transportas 
toli gražu nėra pakankamas ka
rui vesti trijuose tolimuose taš
kuose. Sovietinė parama ginklų 
tiekimu taip pat nebūtų efektyvi, 
nes Kiniją ir Sov. Sąjungą jungia 
tik dvi geležinkelio linijos, kurias 
amerikiečių aviacija galėtų su
bombarduoti šiaurinėje pačios 
Kinijos teritorijoje, tiesiogiai ne
paliesdama Sov. Sąjungos. Pirma
sis JAV aviacijos taikinys, be 
abejonės, būtų vienintelė atomi
nių medžiagų • gamykla Lančove, 
ir jos sunaildnimas turbūt būtų 
sutiktas slaptais šampano tostais 
net ir sovietiniame Kremliuje. 
Tenka manyti, Jungtinių Tautų 
Įsikišimas sustabdytų šiuos neato- 
minio karo veiksmus, bet ameri-

kiuotės.

gražiausių kostiumų ir kaukių, gausi 
loterija ir t.t. Už kostiumus numatytos 
atskiros dovanos senimui ir jaunimui. 
Be to — pačių šeimininkių gaminti vė
darai, dešrelės^ balandėliai ir kiti 
skanumynai. Blynai... gardus ir nemo
kamas priedas prie kiekvieno įėjimo - 
bilieto. Katalikės moterys nuoširdžiai 
kviečia visus Londono, Rodney, Mt. 
Brydges ir kt. apylinkių lietuvius at
vykti čia pataisyti nuotaikos. D. E.

sovietų atominių bombų sproginė- kiečių aviacijos puolimai tada jau 
jimo. Greičiausia Sov. Sąjunga, būtų palaužę komunistinės^ Kini- 
prestižo sumetimais pasitenkintų' J 1 x‘ 
ginklų siuntimu Kinijai ir triukš
mo kėlimu Jungtinėse Tautose, 
kur ji tada rastų daug nusigandu
sių pritarėjų, net ir geriausių 
JAV draugu tarpe.

Nusvilusi pirštus Korėjos kare, 
komunistinė Kinija pasitenkina 
garsiais propagandiniais šūkiais

jos vis dar, palyginti, primityvios 
pramonės nugarkauli, o be jos ka
ras neįmanomas net ir Maotsetun- 
go išgarsintoms kiniečių masėms.

Taigi, dabartinis konfliktas 
Vietname gerokai primena poke
rio lošimą — prez. L. B. Johnso- 
nui tenka nelengvas uždavinys 
atskirti akiplėšišką blefavimą nuo

Vasario 16 - šviesus pragiedrulis

Vasario 16 proga Toronto skautai atžymi juostelėmis ir medaliais 
pasižymėjusius jų veikloje darbuotojus. Nuotr. B. Tarvydo

Kanados eksportas Britanijon 
yra didesnis negu importas. Bri
tanija dėl to daro priekaištų Ka
nadai, tačiau daugelį prekių Ka
nada gali pirkti pigiau kituose 
kraštuose.

(Atkelta iš 1 psl.)
saas tautas surusinant. Kai “res
publikoms” siekė vietų Jungtinė
se Tautose, tada propagandiniais 
sumetimais Kremlius papildė So
vietų Sąjungos ir “respublikų” 
konstitucijas nuostatais, kad “res
publikos” gali turėti savo užsie
nio politiką, užsienių reikalų mi- 
ndsterius, akredituoti savo atsto
vus ir priimti kitų valstybių atsto
vus. Britanija pasiūlė Ukrainai 
pasikeisti atstovais. Atsakymo ne
sulaukė. O vadinamos “LTSR” 
užsienio reikalų ministerio pos
tas, nors konstitucijoj figūruoja, 
jau eilė metų vakuoja. Nukreipti 
dėmesiui-nuo “respublikų” rusi
nimo sovietinė propaganda karts 
nuo karto paleidžia “antis” apie 
vienokio ar kitokio pobūdžio “res
publikų” savivaldos praplėtimą.

— Su Vasario 16 paprastai gy
viau pajuda Lietuvos laisvinimo 
byla. Ar toje srityje nematyti 
pragiedrulių ryšium su besikei
čiančia tarptautine būkle?

— Nors šiuo metu pasaulio dė
mesys daugiau yra atkreiptas į 
Azijos bei Afrikos problemas, bet 
ir sovietų pavergtųjų tautų, taigi 
ir pavergtosios Lietuvos, byla nė
ra pamiršta. Besikeičianti tarp-

tautinė padėtis savaime liudija 
tarptautinį nepastovumą bei ne
tikrumą ir tuo pačiu stiprina visų 
pavergtųjų tautų išsilaisvinimo 
galimybes. Antra vertus, tarptau
tiniai įvykiai neišvengiamai dau
giau ar mažiau veikia visų tautų 
ir valstybių vidaus gyvenimą, 
čia išimties nesudaro nė sovieti
nis totalizmas. Tam tikros fer
mentacijos esama pačioj Sovietų 
Sąjungoj. Soivetų pavergtoms 
tautoms tai yra pragiedrulis. Pa
galiau pati Lietuvos nepriklauso
mybės sukatis kaskart atnaujina 
reikalavimą Kremliui, kad ati
trauktų iš Lietuvos savo karines, 
administracines ir partines jėgas; 
kaskart iš naujo primena pasau
liui mūsų tautos apsisprendimą 
už nepriklausomybę; kaskart iš 
naujo atsišaukia į žmonijos sąži
nę, kad pasmerktų sovietinę prie
vartą; kaskart prabyla JAV Vals
tybės Departamentas, o iš Sena
to ir Atstovų Rūmų tribūnų — 
desėtkai senatorių ir kongresma- 
nų; kaskart Lietuvos laisvės byla 
susilaukia atgarsio ir kitose sosti
nėse bei pasaulio spaudoje. Tad 
pati Vasario šešioliktosios sukak
tis taip pat yra šviesus pragiedru
lis Lietuvos padėtyje.

1966. 2. 9 d.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canada.
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Daugiau kaip pusė miršta be testamentų
Masiniai gyventojų perkilnojimai Kinijoj

Yra sakoma: jeigu nenori pada
ryti po mirties savo turto paveldė- 
tojams visokiausių rūpesčių, pa- 

mentą. Visdėlto daugiau kaip pu
sė kasmet mirštančių kanadiečių 
(jų tarpe, žinoma, ir lietuvių) 
miršta nepalikdami testamentų. 
Tai jau blogas reiškinys.

Daugelis vyrų galvoja, kad 
žmona gaus visą turtą po jų mar-

ko, kad žmona tuo atveju nepa- 
veldi automatiškai viso vyro tur- 

' to. Pvz. Kvebeko provincijoj ve
dybinės metrikacijos susitarimas

padalinimui. Jeigu nėra šitokio 
susitarimo, po vyro mirties žmo
na gauna tik pusę vyro palikto 
turto.

Taigi, norint išvengti nepatogu
mų ir rūpesčių paveldėtojams,

to. Jis turėtų būti surašomas ad
vokato, pasirašytas testamento su
darytojo ir atitinkamų liudininkų 
paliudytas. Žodiniai testamentai 
gali būti patvirtinti tik tais atve
jais, kai asmens mirtis buvo stai
gi ir neišvengiama.

Kanadoj buvo atsitikimų, kad 
teismas patvirtino testamentu^ 
surašytus ant kiaušinių, tualetinio 
popieriaus, daržinės durų ir t. t. 
Saskačevano prov. vienas ūkinin
kas, prispaustas ir sužalotas apsi- 
vertusio traktoriaus, su peiliuku 
ibraižė testamentinius žodžius į 
traktoriaus priekį: “Jeigu aš čia 
numirsiu, visas mano turtas tepa
silieka mano žmonai”. Ūkininkas 
nelaimės vietoj mirė, ir jo testa
mentas teismo buvo pripažintas

Pas mus ir kitur
BARZDA NESUDARO GAIS

RO PAVOJAUS. Tokį sprendimą 
padarė Hamiltono Stelco fabriko 
unijos komisija. Darbininkas 
David Patchett užsiaugino barz
dą. Fabriko vadovybe įsakė nusi
skusti arba nešioti specialią ap
saugą, kad barzda neužsidegtų. 
Patchett nesutiko ir buvo atleis
tas iš darbo. Kai pasiskundė uni
jai, laimėjo: vėl buvo priimtas į 
darbą, jam buvo užmokėtas atly
ginimas už 2 prarastas darbo die
nas ir... palikta barzda.

JUNGTINIŲ TAUTŲ RŪMUO
SE Niujorke galima gauti įvairių 
kraštų alkoholinių gėrimų, neš 
kaikada delegatai* pasiilgsta na
mų ir reikalauja savo krašto gė
rimų. Betkokios politinės krizės 
metu baras būna atidarytas iki 
vėlyvos nakties ir tarnautojai pri
valo dirbti viršvalandžius, šam
panas geriamas specialiomis pro
gomis. Popiežius Paulius VI irgi 
išgėrė stiklą šampano su Jungt. 
Tautų sekretoriato tarnautojais.

* KAS PAGALIAU ATRADO 
AMERIKĄ? Pradžioje buvo Ko
lumbas. Praėjusiais metais pa-, 
aiškėjo, kaid tai buvo norvegas

. Leif Ericson, atplaukęs į šį žemy
ną dar 500 metų anksčiau už Ko
lumbą. Dabar du antropologai l kįn. Nė viena nauja valstybė ne-
tvirtina atradę įrodymų, kad ja
ponai buvo pasiekę šį žemyną 
3.000 metų prieš Kristaus gimi
mą arba 4.500 metų prieš Kolum
bą. Minėti antropologai tvirtina 
atradę indų liekanų, kurie buvo 
gaminti Japonijoje.

Naujų Afrikos 
valstybių 

kariuomenės
Neseniai gavusios nepriklauso

mų valstybių statusą Afrikos tau
tos* vertina ginkluotas jėgas — 
jos užima tose valstybėse raktinę 
poziciją vidaus ir užsienio politi
koje. Užtenka prisiminti Kongą, 
Alžeriją, Sudaną, Indoneziją — 
jų armijos išėjo politikos prieša-

CANADA

apleidžia savo ginkluotos jėgos, 
nors tai neretai kenkia kitoms 
valstybinio gyvenimo sritims, ku
rios yra net svarbesnės už ka
riuomenę. Pastarosios biudžetai 
neretai būna didesni už investa- 
cijas pramonėje ar švietime. Ne
retai pasitaiko, jog pusė užsienio

PATIKRINKITE AR JUSU PILIETYBE
YRA TINKAMAI REGISTRUOTA

Yra daug atvejų, kada Kanados pilietybės Įrodymas yra jums būtinas. 
Tai yra perdaug svarbus dalykas, kad galėtumėte j jį nekreipti dėme

sio. Patikrinkite gerai

Pavyzdžiui, nuo 1947 metų sausio 1 dienos, ištekėjusi moteris savaime 
dar negauna Kanados pilietybės, kai jos vyras tampa piliečiu. Natūra- 
lizuotų kanadiečių vaikdi (nebent jie yra gimę Kanadoje) netampa Ka
nados piliečiais, kol jų tėvai bei globėjai neprašo jiems pilietybės.

Jūs galite sužinoti apie Kanados pilietybės gavimų parašę Į artimiau
sių Kanados pilietybės teismų, arba, jeigu jums patogiau, siųskite savo 
pasiteiravimus Į:

The Registrar of Canadian Citizenship,
, Department of Citizenship and Immigration, 

Ottawa, Ontario.

Kanados pilietybės teismai yra šiuose miestuose:

Moncton, N.B., Montreal, P.Q., Ottawa, Toronto, Hamilton,

Žiemos sporto mėgėjai džiaugiasi 
ne tik slidėmis, bet ir skidoo spor-

galiojančiu. Teisman buvo prista
tyta ir traktoriaus dalis su testa
mento tekstu.

Kaikurių asmenų testamentai 
būna labai keisti, tačiau jų vykdy
tojas privalo žiūrėti, kad mirusio
jo valia būtų įvykdyta. Albertoje 
vienam testamente patikėjo buvo 
išreikšta valia, kad po jo mirties, 
jo nurodytam asmeniui, gyvenan
čiam Edmontone, kasdien būtų 
parūpinama po puskvortę alaus. 
Ir tai buvo vykdoma. Daugelis 
mylėtų ir lepintų gyvulių po sa
vo šeimininkų mirties paveldi pa
likimus ar palikimų dalį.

Šitoks rūpestis, kaip jau anks
čiau minėta, gula ant pečių (ir jo 
atsakomybės) paskirtajam testa
mento vykdytojui (executor), ku
rio pareiga — įvykdyti tiksliai vi
sas provizijas, kurios nurodytos 
testamente ir liečiančios patikėjo 
turtą.

Neapmokestinamas paveldėtas 
turtas: našlei — iki $60.0000; 
našlei ir vaikui ar vaikams iki 21 
m. amž. iki $60.000 + po $10.000 
kiekvienam vaikui.

Žmonai mirus, jos vyrui galioja 
tos pačios normos. Išimtis daro
ma kaikuriais specialiais atvejais. 
Tada vyrui skiriama palikimo da
lis neapmokestinama tik iki $40 
tūkstančių. Vaikams, netekusiems 
abiejų tėvų, neapmokestinama su
ma — po $15.000 kiekvienam. 
Jeigu palikėj as miršta karo lauke, 
paveldėtojai gauna neapmokesti
namo palikimo 50% daugiau.

(Pagal “The Financial Post” 
1965. XI. 13.).

Pr. Alšėnas

džioje duodama lengva muzika, o 
po to — anglų kalbos pamokos.) 
Tvirtinama, kad tokiu būdu ga
lima pramokti susikalbėti svetima 
kalba.

ŽMONES SUARTINA nelai
mės ar sunkesnės aplinkybės. Kai 
prieš keletą mėnesių žmonės per
gyveno tamsų vakarą, elektros 
srovei nutrūkus, miestuose pra
eiviai vienas kitam siūlė pagalbą 
ir tą vakarą sumažėjo net krimi
nalinių nusikaltimų skaičius. Kai 
sekmadienį, sausio 23 d., Toron
tas buvo apdengtas storu 16 co
lių sniego sluogsniu, tai pakelei
viai, įlipę į autobusą ar tramvajų, 
vienas kitam šypsojosi ir dažnai 
su nepažįstamu kalbėjosi. Tai re
tas atvejis Toronte. V. K.

Vankuverio lietuviu kolonijos Vasario 16 programos išpildytojai prieš dešimt metų

RAŠO IŠ MADRIDO K, KAZ. PATALAVIČIUS

Ispanija ir Vatikano santaryba
Bažnyčios istorijos lapus at

skleidę pastebime, kad ispanai 
visuomet yra paveikiai prisidėję 
prie įvairių Katalikų Bažnyčios 
šantarybų amžių būvyje. Svarbų 
vaidmenį ispanų teologai ir vys^ 
kupai vaidino Tridento susirinki
me. Nepaskutinėje vietoje Ispani
jos vyskupai ir teologai buvo I 
Vatikano santaryboje XIX š. ant
roje pusėje. Jie ten drąsiai gynė 
popiežiaus neklaidingumo ir ki
tus klausimus. Vatikano archy
vuose galima apsčiai rasti me
džiagos iš ispanų vyskupų ir te
ologų bei specialistų kalbų ir 
trumpų intervencijų įvairiausio
mis progomis keliose Bažnyčios 
san tarybose.

1965 m. gruodžio 8 d. užsibai
gusioje antrojoje Vatikano santa
ryboje ispanai vyskupai, teologai 
ir įvairūs žinovai irgi suvaidino 
gan svarbų vaidmenį. Madrido 
arkivyskupas Casipiiro Morcillo 
buvo šios santarybos generalinio 
sekretoriaus pirmuoju pavaduo
toju. Ispanai kardinolai, vysku
pai, teologai ir šį kartą atidžiai 
sekė ir karštai diskutavo įvai
riausias temas, ypač religijos 
laisvės klausimą. Ispanijos laik
raštininkai gausiai ir aktyviai da
lyvavo santarybos informacijos 
biure, versdami į ispanų kalbą 
gausias žinias ir diskusijų temas 
ir jas paskleisdami ispaniškai kal
bančiuose pasaulio kraštuose.

Reformos Ispanijoj
Kas daroma pačioje Ispanijoje 

II Vatikano santarybos dvasiai ir 
mintims įgyvendinti? Šis žymusis

mūsų dienų istorinis įvykis nepa
prastai paveikė platųjį pasaulį, 
ypač katalikiškus ir krikščioniš
kus kraštus. Ispanijos užsienio 
reikalų ministeris Fernando M. 
Castiella, parvykęs namo iš iškil
mingo santarybos uždarymo, įvy
kusio 1965 m. gruodžio 8 d., laik
raštininkams pareiškė, kad kata
likiškoji Ispanija yra numačiusi 
paskelbti įstatymu daugeli II Va
tikano santarybos paskelbtų dek
retų. Atrodo, kad ispanų parla
mentas (las Cortes) jau pradėjo 
svarstyti šį reikalą ir tartis, kaip tinišku būdu prie pastarosios 
turės būti krašte įgyvendinti mi- Bažnyčios santarybos reformų,
nėti dekretai. Manoma, bus sun
kumų tokiam užmojui pasiekti, 
bet 99% katalikiškame krašte, 
kaip Ispanijoje, bus pasiekta grei
čiau negu kur kitur.

Gen. Franco pareiškimas
Jau pastebima, kad ne tik ispa

nų dvasininkija, bet ir valstybi
nės institucijos ima nagrinėti re
liginį, politinį, socialinį, šeimi
nį, ūkinį ir kultūrinį gyvenimą 
liečiančius santarybos dekretus 
bei nurodymus. Ir tai, kaip minė
jome, grynai katalikiškame kraš
te yra natūralu. Pats nūdienės 
Ispanijos vadas generalissimus 
Francisco Franco N. Metų išvaka
rėse pasakytoje tautai kalboje 
pabrėžė ką tik užsibaigusios san- 
taiybos bendrą vaidmenį pasau
lyje, ypač Ispanijoje. Jis kalbėjo: 
“Mūsų tautinė bendruomenė, ku
rios katalikiška tradicija ir jaus
mas privalo būti įrodyti darbais, 
sutinkant, priimant ir pilnai dva- • • 1 1 1 • • v • šioje bendradarbiaujant su pačiu į religinė reforma.

augščiausiu Romos autoritetu, — 
yra pasiruošusi atlikti savo par
eigą”. Tai neabejotinas paklusi
mas Bažnyčios santarybos ir po
piežiaus patvirtintiems įsaky
mams ir nurodymams bei dekre
tams, ypač liečiantiems socialinį 
gyvenimą.

Laukiama socialinių reformų
Nereikia laukti, kad truputį 

kraštutiniškas ir karštas ispano 
būdas prisitaikys taip pat kraštu-

kaip kadaise buvo pritaikytas 
krikštas maurams ar inkvizicija 
netikėliams ir heretikams. To ne
bus ir būti negali mūsų moder
niaisiais laikais nei Ispanijoje 
nei kitur. Vieno galima čia lauk
ti, būtent, santarybos mokslas 
konkrečiai atsispindės Ispanijos 
gyvenime, jos įstatymuose, ypač, 
kaip jau minėjau, socialinėje is
panų politikoje, jos praktiškame 
įgyvendinime bei naujų socialinio 
gyvenimo formų jieškojime.

Ispanijoje galima laukti, ir net 
plačiu mastu, gilių socialinių pa
sikeitimų, prisitaikant prie pačių 
pažangiausių katalikiškų pasaulio 
kraštų. Pirmoje vietoje, čia nebe
būtų jokia staigmena išsami že
mės reforma ir turtų padalini
mas. Be socialinių ir politinių 
reformų ispanų tarpe, be abejo
nės, dar įvyks ir gili moralinė bei

Kinijoje dabar vyksta didžiulis 

sirižę prie gimtųjų vietovių, todėl 
gyventojų perkilnojimas yra gan 
svetimas jų charakteriui. Dabar 
Pekinge gyvena daug kiniečių iš 
Kantono, o Mandžiūrijos gyvento
jų — Sian’e; vidurinės Kinijos 
gyventojai atsiduria išvidinėj 
Mongolijoj. Tie kilnojimai turi 
ne vien geografinę, bet ir politinę 
reikšmę.

Į rečiau apgyventas vietoves
Kai 1949 m. komunistai užėmė 

Kiniją, jinai tada buvo daugiau ci
vilizacija negu valstybė: Kiniečiai 
buvo labiau prisirišę prie savo 
gimtųjų provincijų, negu prie Ki
nijos visumos, kuri turi seną Ki
nijos imperijos istoriją. Provinci
nės tarmės trukdė kiniečiams su
sikalbėti, bet jų rašmenys visiems 
(jei, žinoma, raštingi) buvo ir yra 
suprantami; raštu visi kiniečiai 
susikalba ir tai nuo senų laikų.

Tirštai apgyventuose pajūrio 
rajonuose telkiasi pramonė, pre
kyba ir net žemės ūkis, kai tuo 
tarpu ilgi pasienio rajonai šiaurė
je yra retai apgyventi. Ten yra 
daug dykumų ar pusiaudykųmų, 
tad pasienis yra nepakankamai iš
naudojamas. Išorinė Mongolija 
yra pusiau dykumoj, stepėse, ten 
ryžiai neauga, bet užtat gyvulinin
kystė stovi labai augštai. Panašiai 
galėtų būti eksploatuojama išvidi
nė Mongolija ir Sikiango provinci
ja, jei ten daugiau žmonių gyven-

Strateginiai motyvai
Naujų Kinijos valdovų akimis 

žiūrint, Kinijos ūkio sutelkimas 
pajūryje karo atveju sudarytų pa
vojų visai Kinijai, tad jau prieš 
10 metų Kinijoje pradėtas masi
nis gyventojų perkilnojimas kar
tu su dirbtuvėmis bei darbo įran
kiais. Ypač stiprus perkilnojimas 
vyksta per pastaruosius trejus 
metus. Dėl jo pvz. centr. Kinijos 
miestas Loyang per septynetą me
tų iš 150.000 pakilo iki 600.000 
gyventojų. Tą miestą padidino 
ateiviai iš pajūrio provincijų. 
Svarbi strateginė Mandžiūrijos 
pramonė yra kartu su darbinin
kais iškelta į provincijos gilumą. 
Šanchajaus ir Kantono apylinkės 
davė daug naujakurių tolimos 
Sinkiango provincijos gyvento
jams pagausinti. Trynimasis tarp 
Kinijos ir Sovietų Rusijos žymiai 
pagreitino kalbamą kiniečių per- 
kilnojimą.

Pagausėję miestai
Išvidinė Mongolija neseniai bu

vo beveik ištisinė dykuma, kurios
11 žemės gelmių turtai buvo neijtir- 

I ti. Šiuo metu ta provincija tapo

svarbiu centru naujakurių, at
vykstančių iš per tirštai apgyven
tų rajonų. Jos sostinė Huhehot 
praktiškai tapo kiniečių miestu, 
kur mongolai liko mažumoj. Da
bar Huhehot mieste gyvena 250 
tūkst. žmonių. Stepių dykumoj tai 
didelis miestas. 400 mylių į rytus 
yra Sikinhot miestas, kuriame yra 
25.000 gyventojų; mongolų tėra 
5.000. 20.000 jo gyventojų — tai 
ateiviai iš vidurinės Kinijos.

Grupiniai perkilnojimai
Atskiri asmenys retai perkilno- 

jami. Vyriausybės politikos pro
gramoj yra ne atskirų individų, 
o ištisų kaimų arba ištiso miesto 
gatvių arba ištisų mokyklų perkė-

versitetas iš Šanchajaus perkeltas 
į Sianą su visais profesoriais ir 
studentais, su bibliotekomis ir la
boratorijomis. šitaip tūkstančiai 
kaimiečių ir miestiečių grupių 
perkelta į krašto gilumą.

Kiniečiai perkeliami ne tik su 
savo šeimomis, bet ir su kaimy
nais, bendradarbiais. Toks grupi
nis perkilnojimas yra patogesnis, 
nes asmenys grupėse lengviau 
pripranta prie naujų gyvenimo 
sąlygų, prie naujos aplinkumos. 
Kinijos vyriausybė tikisi, jog ši
toks grupių perkilnojimas, po ku
rio laiko sudarys stiprią, vieningą 
kiniečių tautą — skirtingas gru
pes sujungs į visumą.

Perkilnojimai vyksta be aiškios 
prievartos iš valdžios pusės. Ko
munistinė valdžia stengiasi nau
doti įtikinimą. Numatyta perkėli
mui žmonių grupė pereina tam 
tikrą “švietimo” kursą, kurio me
tu numatytiems naujakuriams 
aiškinamas persikėlimo reikalas 
ir tikslas, raginama savanoriškai 
persikelti. Iš paviršiaus atrodo, 
kad ji savanoriška, bet naujaku
rių grupėse visada būna daug ne
patenkintų, kurie jaučiasi pri
versti palikti gimtąsias vietoves.

Lietuvos budelis 
kalbėjo Romoje

Romoj įvyko Italijos komunistų 
partijos kongresas. Į jį buvo at
vykęs Maskvos atstovas Suslovas, 
kuris 1.27 d. komunistų kongrese 
pasakė kalbą ir padovanojo ita
lams komunistams Lenino biustą. 
Italijos dienraštis “IĮ Tempo” ta - 
proga rašė: “Visi kongreso daly
viai triukšmingai pakilo, kai tri
būnoje pasirodė Suslovas, dauge
lio laikomas tikruoju Kremliaus 
teoretiku. Tai Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos centrinio ko
miteto sefa-etori’us. Italai komu
nistai jį sveikino entuziastiškai, 
su vergiška pagarba, nepagalvo- 

1 darni, kad tai tas pats Suslovas, 
kuris prieš daugelį metų, gyven
damas ir dirbdamas Stalino šešė
lyje. brutaliai rusino Lietuva. Už 
keturis šimtus tūkstančių nužudy
tų ir deportuotų lietuvių jis buvo 
pramintas “Lietuvos budeliu” 
(Henker della Lituania). Jei šian
dien diktatoriaus Stalino nusikal
timai to paties Suslovo yra išvel
kami į šviesa, ka tai padeda mažai 
baltų tautai? Mirusieji yra mirę, 
deportuotieji negrįžta atgal. Lie
tuva yra visą laiką ten nebylė, 
tolima ir pavergta, mažasis Euro- 

. pos .avanpostas sutriuškintas sla
viško bato kulnimi. (II Tempo, 
1966. I. 27). K.

GALIMA IŠMOKTI IR MIE- • pagalbos eina kariuomenei, o ki- 
GANT. Sovietų mokslininkai ban- j ta pusė __pramonei.
do išmokyti studentus anglų kai- Į iš 1965 m. rugsėjo mėn. pa
bos miegant. Dubna miestelyje,1 skelbtu duomenų matyti, kad 36 
70 mylių nuo Maskvos, buvo pa-) nepriklausomu Afrikos valstybių
rinkta 1000 studentų, kurie visi;

> kartu 10.30 vai. eina gulti. Tada 
įjungiami radijo aparatai, pra-

kariuomenės turi 500.000 karių. 
9 valstybės priskaito per 30.000 
karių ir karininkų. Jungtinė Ara
bų Respublika (faktiškai Egiptas) 
turi 180.000 kareivių, Alžeriją — 
60.000, Marokas — 40.000, buv. 
belgų Kongas — 35.000, Etiopija 
— 35.000, Tunisija — 20.000, Su
danas — 12.000, Nigerija — 10.- 
500, Gana — 10.000. Septynios 
valstybės turi nuo 5.000 ligi 10.- 
000 karių — Drambliakaulio 
Krantas, Gvinėja, Liberija, Ma
lis, Senegalija ir Somalis. Liku
siose valstybėse karių skaičius 
neperžengia 3.000 vyrų.

Tų armijų ir armijėlių struk
tūra yra nevienoda, bet vyrauja 
pėstininkai Karo laivyną ir avia
ciją teturi Egiptas. Egipte, Etiopi
joj ir kelibse kitose valstybėse 
kariuomenės vienetai yra divizi
jos; kituose kraštuose — batali- 
jonas arba net kuopa. Pvz. Kame
rūnas turi tris pėstininkų bata
lijomis, vieną kuopą pijonierių ir 
keliolika šarvuočių, o Gabono ka
riuomenę tesudaro dvi kuopos.

Vašingtono dėmesys sutelktas 
į Maroko, Libijos, Etiopijos ir Li
berijos ginkluotas jėgas. Kartu 
su Belgija amerikiečiai rūpinasi 
Kongo kariuomene. Prancūzija 
laiko Afrikoje per 2.000 karinin
kų ir puskarininkių instruktorių 
pareigose; V. Vokietija remia Ni
gerijos, Liberijos, Sudano ir Ma- 
lagasijos (Madagaskaro) ginkluo

ta Penetang vietovėje tas jėgas.
Ontario turizmo depart. | J. Gbs.
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JEAN MARCHAND
• Pilietybės ir Imigracijos ministeris

Gydantis Arizonos 
klimatas

Arizona ir jos saulėta, gražia gam
ta. užėjus šaltam orui, ypač domisi 
sergantieji egzema, bronchitu, artri- 
čiu, nosies, ausų bei kitomis plaučių 
ir sąnarių ligomis. Neturėdamas ra
mybės dėl ligų, ryžausi nuvykti ten 
pats ir įsitikinti.

Miestas didelis, labai švarus, apie 
600.000 gyv. Dauguma namų nauji, 
modernūs, ypač miesto centras labai 
gražiai atrodo — didingi pastatai 10 - 
30 augštų, savo architektūra skiriasi 
nuo kitų didmiesčių statybos. Reziden
ciniai kvartalai kurortiškai atrodo. 

, Gatvės apsodintos palmėmis, apelsinų, 
citrinų vaismedžiais. Apsistojau pas 
lietuvius p. Rimavičius jų jaukiame 
18 butų motely "Barbara Motei” — 
2148 W. Buckeye Rd., Phoenix, Ari
zona. Malonūs šeimininkai viską pa
aiškino, automobiliu pavažinėjo po 
miestą ir apylinkes. Kambarys — su 
pilnai įrengta virtuvė, šaltdytuvu, 
maudyne, televizija, radiju ir oro šil- 
dymu-šaldymu. Gyveni sau kaip na
mie už prieinamą kainą.

šiuo metu temperatūra 60-70 laips
nių; saulėta, ramu, o apelsinai, citri
nos vis dar kabo ant medžių, žolė ža
liuoja ir gėlės žydi. Maisto kainos 
kiek žemesnės, o vaisių ir daržovių — 
per pusę.

Teko parke susitikti keliolika lietu
vių, iš kurių sužinojau, kad yra lie
tuvių klubas, kuris pirko sklypą ir sta
tys namus su sale. Yra ir Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. Atvykusių 
yra daugiausia iš Čikagos, Detroito, 
Kanados ir iš kitur. Kaikurie jau po 
5-7 žiemas čia praleidžia, o daugumas 
pastoviai apsigyvena. Pvz. p. Laba
nauskienė iš Kanados. Jai egzema bu
vo sugadinusi veidą ir rankas taip 
kad nė gydymas jau nepadėjo, o čia 
po trejų metų neliko nė žymės. Ji nu
sipirko namus ir gyvena patenkinta, 
žodžiu, poilsiui ir-sveikatai pataisyti 
tinkamiausia vieta yra Phoenix, Ari
zona. Newarkietis



Meninė veikla gali nustoti prasmės
C KULTiMEJE VEIKIOJEPasikalbėjimas su filmo "Aukso žąsis" autore Birute Pūkelevičiūte

dės vos-vos praplaukus, vos per

netikėtas. Mane toji kulka kliudė 
vieną šiltą rugsėjo vakarą Mont-

žai rimtų recenzentų teišsiaugino, 
o tatai žymiai vyresnė meno šaka.

bei vaidinimais būtų mūsų nenau
dai, tačiau tokius palyginimus lai-
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Būtų sveika ir lietuvišką spau
dą kada nors palyginti pvz. kad ir 

— Lietuvių kalboje esama įdo- su “New York Times”. Ypač kul- 
maus posakio: “Galvon šovė min- tūrinių įvykių apžvalgininkus.

Ryšium su “Alkos” paskaitų ei- Kaune ar Vilniuj matytais spek- 
le ir filmo “Aukso žąsis” rodymu takliais. Pirmam lietuviškam fil- 
B. Pūkelevičiūtė viešėjo Toronte, mui buvo pritaikintas augštesnis 
kur ji mielai sutiko atsakyti į pa- kriterijus (gal dėlto, kad jo mū- 
teiktus klausimus. Skaitant jos suose nėra su kuo lyginti). Nors 
brendžius atsakymus, ypač į pas- gretinimas su Walt Disney arba 
kutinį klausimą, tenka susimąs- su televizijoj matomais filmais 
tyti. bei vaidinimais būtų mūsų nenau-

j dai, tačiau tokius palyginimus lai-— Aukso žąsį — scenos vei- ,kome augšta garbe, 
kalą pradėjote kurti Kanadoje. Būtu sveika ir lietuviška snau-

ryžčiau naują kelionę planuoti.
— “Tėviškės Žiburiuose” buvo 

keltas reikalas paruošti trumpus 
filmus šeštad. mokykloms iš Lie* 
tuvos istorijos, geografijos, etno
grafijos, literatūros. Ką manote 
tuo klausimų? Ar tai būtų įmano
ma vaidybinėms ir finansinėms 
lietuvių pajėgoms?

. .. .... - . — Tokių planų realizavimas
Veiksmažodžio staigumas Sutikime: filmas mūsuose yra būtų labai svarbus, naudingas,tiš”. ----------------_r ----- -------------------- ------- ....-------

leidžia spėti, kad “šūvis” gali bū- jaunas menas, o dar jaunesni jo remtinas ir visapusiškai įmano- 
ti labai nepriežastingas ir labai kritikai. Net ir teatras iki šiol ma- į mas žygis.

žai rimtų recenzentų teišsiaugino, __ . . . ..
_____ o tatai žymiai vyresnė meno šaka. . Kanadoje debiutavote su 

realyje. Nors buvo jinai netikėta, Kartais pagalvoju, kad bene būtų s?vo Po^J05 rinkiniu
tačiau, toli gražu, nebuvo be prie- naudinga suruošti pašnekesių ‘ ’ Y. ia^ laimėjote
’ • ..................... ' grandinę ir besidominčius supamiA.”

*• i-a- A’i • • , cioc Lriir’vKnc critic mincn Imatn ir

Antanas Tamošaitis
v.

Aliejus

I “Draugo” premiją už romaną. Ar 
žindinti su filminio darbo proče- kūrybos sritis puoselėjate ir 
su. Gal tąsyk garso vagos ryšku- Įolia.upaguldet j “stiklnų 
mas nebūtų vadinamas “sinchro- karst? • 
nizacija” arba aktorių vaidyboje — Prie literatūros man tenka 
nebūtų jieškoma teatrinio “susi-protarpiais sugrįžti. Dažniausiai, 
žaidimo”. Filme aktorius dažnai j ieškant ramesnės valandos, po 
“žaidžia” vienas: jo partnerio margaspalvių “nuotykių” teatro 
įtarpos nesykį nufilmuojamos už šalyje. Manau, kad į tą. uostą teks 
pusmečio, o dialogo metu sulojęs ir’ ateityje užsukti. Pagrečiui 
šunytis arba smilkstanti cigaretė dviejų darbų niekados nemokė- 
— gali būti pridurta tiktai reda
gavimo fazėje. Kiekvienu atveju, 
aktorius šitose kombinacijose ma
žai informuotas ir mažai kuo dė
tas.

Kol filmas rašantiems dar vi
sai nepažįstamas, apie jo kritiką 
neįmanoma svajoti. Todėl spaudo
je iki šiol pasirodžiusius rašinius' — Konkretų darbą pradėjau 
(šiltus ir vėsius) tektų laikyti tik- tiktai prieš savaitę. Todėl šia 
tai žiūrovu įspūdžiais, žiūrovo prasme mažai galėčiau išsitarti.

- Dalyvaudama įvairiose lietu- 
tis. Tačiau kffiika ji dar nelaikv- i"°."StaS1#ėtajok 
tina, nors ji būtų su aplombu ir Jo,tHa< sl Veteranu £
pretenzija i iinovo pasisakymų. |

— Ar pirmasis bandymas fil- ties perspektyvos?
mo srityje padrąsino Jus ateities - — šviesioms ateities perspek- 
darbams? Gal jau turite numa- tvvoms niekada nebuvo pagrindo 
ciusi konkrečių darbų? I ’

— Manau, kad vieno filmo ma- pastangos rodės prasmingos, kol 
no gyvenimui pakaks. Nors šiuo jos buvo tautinės rezistencijos 
metu, arčiau pažinus filmo dalimi. Išeivijai tolydžio grims- 
džiungles, būtų įmanoma padary- tant į pasyvumą ir iš kovojančios 
ti žymiai geresnį darbą, negu pir- grupės pereinant į rezignuojan- 
masis bandymas, tačiau vienkart čia grupę, meninė veikla (išsky- so visai lietuvių tautai. Lietuva buvo

jam Jeruzalė, užburta pažadėtoji Že
mė. Jis — jos pranašas ir taurus, iš
tikimas tarnas. Neseniai rašytame 
lūške jis pareiškia:

“Ir nors bejausmiam kūnui 
vistiek betkur dūlėti... 
Arčiau gimtųjų dūmų 
Norėčiau aš gulėti...” 
NAUJA LIET. RAŠYTOJU

r^r.jos nariams pasisakius už.Čikagą, 
l valdybon išrinkti: Aloyzas Baronas, Jie lydi mane
Povilas Gaučys, Jeronimas Ignatonis, Gimtinės šilainėm ir kloniais, 
Anatolijus Kairys ir Albinas Valenti- Laukais ir arimais, — 
nas. Rev. k-jon: Ben. Babrauskas, K. O aš kaip tylus piligrimas 
Bradūnas ir K. Pažėraitė: garbės teis- Nešu'savo širdį neramią 
man — J. Vaičiūnienė, V. Ramonas Į žemę — 
ir L. šimutis. Iš 88 draugijos narių Į šventąją žemę.

; balsavime dalyvavo 52. Pr. AI. 
BALIO SRUOGOS atsiminimus iš į 

Štuthofo koncentracinės stovyklos —
i “Dievų mišką” išleido Lenkijos knvgų 
leidykla. Knygą iš rusų kalbos į len- 
ku išvertė St. Majevskis, įvadą parašė’k/spai\,otą"filma ^Eilė’’

žasties. Turbūt, kalta ilgų metų 
desperacija: ties kiekvienu greitai 
mirštančiu dramos spektakliu ma
ne apimdavo liūdesys. Atrodė, 
kad filme dramos aktoriui bus 
įmanoma ilgiau gyventi.

— Ar JAV randate tinkames
nes sąlygas veikti filmo ir teatro 
srityje?

— Neabejotinai. Įvariausių kul
tūrinių darbų pasiūla yra netgi 
daug didesnė, negu dabartinė ma
no paklausa.

— Į “Aukso žąsį” sudėjote 
daug energijos, laiko ir lėšų. Ar 
dabar, žvelgdama į pralaužtus to
je srityje ledus, manote, kad dar
bas buvo vertas tų pastangų?

— Asmeniškai man gaila kiek
vieno vasaros vakaro, kiekvieno 
nepamatyto žiedo, kiekvienos va
landos, kurios neišgyvenau, o tik
tai apie gyvenimą bandžiau vie
noj ar kitoj formoj išsireikšti. 
Juo labiau — gaila trejų, praei
tin nugarmėjusių, metų. Tačiau, 
nuo asmeniškų gailesčių nusigrę
žus, manyčiau, kad “Aukso žąsis” 
buvo pastangų verta. Be pirmo 
išeivijos filmo niekados nebūtų 
antro, o be antro — to kažkelin- 
to, stebuklingo, kuris kada nors 
ekrane nušvis.

— šalia didelio džiaugsmo, su 
kuriuo lietuvių visuomenė pasiti
ko Jūsų “Aukso žąsį”, spaudoje 
pasigirdo ir rezervuotos kritikos 
balsų. Ar juos laikote pagrįstais 
(technikos ir vaidybos srityje)?

— Mūsų kultūrinė veikla daž
niausiai sveriama tarpusavio mas
tu. Pvz. “Draugas” lyginamas su 
“Dirva”, Detroito dramos sambū
ris su Hamiltono “Aukuru” ir 
pan. Teatrinėj plotmėj drąsiau
sias šuolis būtų palyginimas su

žvaigždė

Vlado Šlaito “Širdies paguodai”
PR, NAUJOKAITIS

Štai rankose turime Vlado Šiai- niai jau dingo, o jaunųjų nebepa- 
to penktąją poezijos 'knygą. Ang-; žinčiau” (11). Kas galėtų ginčytis, 
lijoje gyvenąs poetas yra tremty-; kad tai netiesa? Bet išraiška yra 
je subrendusių ’ ir pasireiškusių banali, kasdieniška, publicistiška. 
mūsų rašytojų atstovas. Atskiro: Iš poeto reikalaujama kitokios iš
mis knygomis jis rodosi nuo 1949 raiškos: nenuvalkiotos, tarp lūpų 
metų, kai buvo išleista jo pirmo- ‘ nesudėvėtos, naujos, vaizdais ir 
ji knyga “žmogiškosios psalmės”,;gyva emocija prakalbančios, 
gana storokas rinkinys. Paskui ro-, Kartą vienose literatūros dis- 
dėsi smulkesnėmis knygelėmis:; kusijose buvo pasakyta, kad rašy-

“^nt saulėgrąžos vamzdžio” ti taip kaip Vi šlaito “MetamOr- 
1962 Be gimto medžio ,1964 fozė”(apie burokėlį, pavirtusįpo- 

‘ Antroje puseje. Uz antrąjį nn- nu buroku), kaip “Lyjant” (lašų 
kim yra gavęs Liet. Rašytojų Dr- kritimas i lango stiklą), per vieną 
jos premiją. Taigi, pripažintas ir dieną gaįima prirašyti ištisą rin- 
ĮvertintaS; , . kini. Ir-turėta tiesos taip kalbė-

jusiu Jei visi rinkinyje butų toki 
eilėraščiai, nebūtų verta nė šių 
eilučių rašyti. Bet visdėlto VI. 
Šlaitas yra gimęs poetas. Toki ei
lėraščiai, kaip Akhenatono paraš
tėj, Medinis tiltas. Apie gyveni
mą. Ukmergė, Paskutinis sudie- Kanadą ką tik pasiekė Anglijo- 
vu. Širdies paguodai. Rugsėjo i je gyvenančios ir įvairiomis pro- 
mėnuo. Lietaus monologas, Tris-'gomis pasirodančios solistės Bi- 
dešimt metų. Kaip žiogai — su- rutės Valterienės lietuviškų dai-) 
daro rinkinio svorį ir yra verti nu plokštelė. Tai rinkinys penkio- 
dėmesio. Juos perskaičius, reikia likos dainų, kurių 8 yra lietuvių 
ne tik pamąstyti, bet jais galima kompozitorių ir 1 tarptautinės'.
ir estetiškai pasigrožėti. ” ’ ‘ ’

Plonomis knygelėmis ateina VI

įvertintas.
VI. šlaitas priklauso moderni

nei poezijos krypčiai, nesilaikan
čiai tradicinės klasinės formos, 
eilėraštį grindžiančiai kitokia rit
mika. kitokiais įvaizdžiais. Būdin
ga VI. Šlaitui maišymas vaizdingų 
emociniu žodžiu su sausais, bana- 
liais. bevaizdžiais. Kaikada bana
lybės dominuoja visą eilėraštį. 
Įprastas jam ir žodžių ir ištisų po
sakių kartojimas, nors jie nerei
kalingi nei emocijai sukelti, nei 
loginei minčiai išryškinti. Tai 
daugiau įpročio, manieros daly
kas. Palinkimas į prozinį dėsty
mų- Į loginį silogizmą priklauso §jaįtas į poezijos mylėtoju ran
tam pat pne Vl. šlaito kūrybos, Gai nPorėtįme storesniu, la- 
silpnybių. Ir šiame rinkinyje,^- biau nuo nereikaling0 kro^nio 
name isspausdinti 37 eilerasciai, - - - & -
didesnė pusė yra užgožta tų silp
nybių.

Išrašome čia du pavyzdžius: 
1. “Visas gyvenimas yra ne kas ki
ta. kaip vienas vientisas pasiruo
šimas būsimai senatvei, gi senat
vė tėra tik lėtas ir mieguistas pa
siruošimas miegui arba mirčiai, 
taip kad tenka kiekvieną dieną 
grumtis ir kovoti su šiuo gyveni
mu dėl būsimo gyvenimo” (35). 
Tai ištisas eilėraštis, kurį nurašė
me ne eilutėmis, ir niekas nega
lės atspėti, kad čia sugriautos ei
lutės: dėstyk žodžius į eilutes 
kaip nori, nenukentės nuo to nei 
ritmas, nei melodija. Bet eilėraš
čio silpnybė yra jo banalumas. 
Tokiai visiems žinomai minčiai 
išreikšti reikėjo rasti sugestyves
ne formą, o ne prozinį konstata
vimą. 2. “Esu pusiau padalintas: 
gyvenu Londone, o širdis, kaip 
pustelninkė, nuolat traukia su 
savim Ukmergės karalystėn. Jei- 
mi šiandien grįščiau į Ukmergę, 
tai būtų tas pat. jeigu grįščiau Į 
mirusiu miestą bei kapinyną, neš 
visi, kuriuos kartą mylėjau, se-

aovalytų. bet šių dienu kultūrinės 
sausros nederliuje džiugina mus 
kiekvienas gaivus daigelis, kiek
viena poezijos karklo rykštelė.. 
Tai mūsų tautinė gyvvbė, tai mū
sų ugnis, kuri neleidžia mirti.

Pabaigai ištrauka iš geriausio 
šios knygos eilėraščio:
Tenka kalbėti už du.

Tenka kalbėt už save ir kartu už Tave, 
kur tiesioginiai

man nesakai anei žodžio, 
kur kalbi tik sugestijom ,

arba užuominom, 
kur vartoji be galo seną

ir mirusią kalbą,
būtent,
šviesios kūdikystės mirusią kalbą, 

kuri taikingai 
miega mano širdies vientulystėj, 
ir tikrai kartais, 
nuoširdumo ir meilės

priepuolio krečiamas, 
aš randu Tave savo širdy ir šlovinu .., 

(32) 
Vladas šlaitas, ŠIRDIES PAGUO
DAI, eilėraščiai, Londonas, 1965, 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
leidinys, 48 psl., kaina $1.

VIEŠOJI TORONTO BIBLIOTEKA
Turbūt kiekvienam Toronto 

miesto gyventojui žinoma, kad už 
10 centų miesto bibliotekoje ga
lima įsigyti nario kortelę, kuri ga
lioja trejetą metų. Su tokia nario 
kortele kiekvienas torontietis turi 
teise skolintis knygas visuose 22 
bibliotekos skyriuose. Muzikos logijos, chemijos ir elektronikos, 
skyriuje galima už nedidelę kai-,Sis mokymo metodas numatytas 
ną nuomotis klasikinės muzikos, praplėsti — įsigyti naujas maši- 
ir džiazo plokšteles. '

bos žodynas, pastoviai gaunami 
“Aidai”, “Moteris” ir “Tėviškės 
žiburiai”.

Kalbų ir Literatūros Centras 
neseniai įsigijo mokomuosius 
aparatus, kurių pagalba galima 
mokytis kalbų, matematikos, bio- ’ « • • « • • • W 1 A • M

nas ir plokšteles pagal naudoto
jų specifinius pareikalavimus.

Organizacijų dėmesiui praneša-Prieš keletą metų, esant gyven
tojų pareikalavimui, buvo įsteig-'ma ^a(j minimąją karną nau- 
tas kalbų ir literatūros centras, jame moderniškame Parkdale 
kad galėtų aprūpinti naujuosius skyriuje yra įmanoma išsinuomo- 
ateivius literatūra jų gimtąja kal-.ti patalnas kultūriniams parengi- 
ba. Tame centre, 1303 Queen St. mams bei susirinkimams. Patal- 
W.. galima gauti knygų parašytų (pos nemokamai duodamos Park- 
67 kalbom. Biblioteka kiekvienais dale, rotušės ir eilėj kitu didesnių 
metais skiria atitinkamą dalį skyrių dailininkų parodoms. No- 
biudžeto ir lietuviškoms kny- rintieji šia privilegija nasinaudo, 
goms. Parkdale skyriuje yra Lie- ti, prašomi skambinti telefonu 
tuvių Enciklopedija, Lietuvių kai-, 532-7939. Kr.

SOL. B. VALTERIENĖS 
NAUJA PLOKŠTELĖ

Kanadą ką tik pasiekė Anglijo-

M. K. ČIURLIONIO MUZIKINIŲ 
KŪRINIŲ numatoma išleisti 3 plokšte
lės: Jūra, Miškas, Liaudies dainos, Pre
liudai ir kiti. Visos 3 plokštelės 12 in
dy, ilgo grojimo; kainuos su persiun
timu $15,80 tiems, kurie iš anksto už
sisakys. Siekiant išvengti didelio nuos
tolio, norima žinoti, kiek.asmenų no
rės plokšteles įsigyti. Maloniai prašo
me pranešti: J. Karvelio Prekybos Na
mai, 2715 w. 71 St. Chicago, Hl. 60629, 
USA. Pinigų iš anksto nereikia siųsti.

MARIJA GIMBUTIENĖ, Kaliforni
jos Universiteto profesorė, sugrįžo iš 
archeologinės kelionės po Artimuo
sius Rytus. Su būriu savo studentų ji 
lankė archeologines vietoves ir iška
senų muzėjus Istambule, Ankaroje, 
daugelyje Izraelio miestų ir Kretos 
saloje. Beveik kasdien jai tekdavo 
skaityti savo studentams bent po vie
ną paskaitą, susijusią su lankomomis 
archeologinėmis vietovėmis ar mažė
jais. Kalifornijos universiteto primi- 
tyvinio meno muzėjui, kurio yra ji 
kuratorė, nupirko Graikijoje astuo
nias vazas iš VIII š. priešu Kristų.

PIOTR PAWLUCHUK Buenos Ai
rėse išeinančiam “Glos Polski” apie 
dail. J. Rimšą rašė: “Neaugštas, men
kutis, bet labai švelnaus būdo žmo
gus, einąs laimingu keliu. Žiūrime į 
jo paveikslus tokius švelnius, lyg bū
tų moteriškos rankos darbo spalvos 
su mielais vaizdais. Jau prieš porą 
metų mačiau jo parodą, kurią išstudi
javau. Pasirodė, kad jis yra vėl kitoks, 
naujas. Bet išstatytieji kūriniai Mv- 
lerio galerijoje dar gražiau šviečia. 
Figūros piešiamos tamsiu, sodriu ko
loritu, yra harmoningame sąskamby
je ir niekad neišsiskiria iš bendros 
gamos. Kiekviena spalvų dėmė, padė
ta ant drobės plačiu brūkšniu — yra 
padiktuota dailininko intuicijos”.

DR. DOMAS JASAITIS, prel. M. 
Krupavičiaus 80 m. amžiaus sukakties 
"^oga. spausdino “Draugo” atkarpoje 

A v ilgoką apybraižą apie prelato gyveni- 
i tikėti. Vienok net ir beviltiškos'mą ir veiklą. Autorius savo ražinina 

užbaigė šiais žodžiais: “Jis savo jėgas, 
savo sugebėjimus naudojo ilgus de
šimtmečius kovodamas už mūsų tau
tos didžiuosius siekimus ir jų įgyven
dinimą. Mykolas Krupavičius priklau-

jau dirbti. Antra vertus, nebūtų 
tam ir fizinės galimybės, nes nak
tis labai trumpa.

— Buvo rašyta spaudoje, kad 
talkinate ir Čikagos Lietuvių Ope
rai. Kaip atrodo šie reikalai iš 
arti.

visos filmo problemos, kurios rus kaikuriuos retus asmeninius 
anksčiau atrodė tarsi neaiškių laimėjimus dailėj, literatūroj ir 
apybraižų fantomai, šiandien jau muzikoj) gali nustoti svarbiausio 
visai realūs, dienos šviesoj sutik- momento — savo prasmės, nes 
ti žvėrys, su kuriais teko smar- • grynai meninių kriterijų ji nepa- 
kiai susiremti. Pro tas Char b-Jėgs atlaikyti.

Įdainuotos šių lietuvių kompozi
torių dainos: J. Strolios “Ar tu 
žinai?”, B. Budriūno “Tykiai, ty
kiai” ir “šauksmas”, J. Gaižaus-, 
ko “Ramunėlė”, V. Kuprevičiaus 
“Lakštingalos giesmė”, St. Šim
kaus “Kur bakūžė samanota?” ir 
“Oi greičiau, greičiau”, J. Nauja
lio “Malda”. Kitataučių sąraše 
yra F. Šopenas, J. Brahmsas, P. 
Čaikovskis, W. A. Mocartas. R. 
Straussas, G. F. Haendelis ir Fr. 
Šubertas. Šis įvairaus pobūdžio I 
repertuaras duoda solistei progos I 
parodyti savo plačią balso apimtį ‘ 
— mezzo soprano ir soprano ska- ’ 
lėse. Klausytoją ypač patraukia 
balso sodrumas ir didelis solistės 
įsijautimas į dainuojamąjį dalv- 
ką, kuris savo viršūnę pasiekia B. 
Budriūno “Šauksme”, Brahmso ir 
Mocarto lopšinėse.

Plokštelę Kanadoje platina St. j 
Prakapas, 18 Brookside Ave., To
ronto. A.

Atsiųsta paminėti
šaltinis 1965 m. nr. 6. Tikybinės ir 

tautinės minties žurnalas. Leidžia šv. 
Kazimiero S-ga. Red. S. Matulis, MIC. 
Adresas — 16 Hound Rd. West Bridg- 
ford, Nottingham, England. Pren. $2.

Knygų Lentyna 1965 m. nr. 3, Lietu
vių bibliografinės tarnybos biuletenis. 
Leidžia JAV LB Kultūros Fondas.

Filatelistų Draugijos “Lietuva” Biu
letenis, 1965 m. gruodis. Red. E. Pet
rauskas, 7742 So. Troy St., Chicago, 
Ill. 60652, U.S.A.

Laiškai Lietuviams, 1966 m. sausis. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės iri 
tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Į 
Vyr. red. K. Trimakas, SJ. Adresas: 
2345 W. 56th St.. Chicago, 111. 60636, 
U.S.A. Pren. metams $4.

Vytis 1966 m. nr. 1. Oficialus Lietu
vos vyčių organas. Red. Ir. Senkus,) 
2520 W. 68th St., Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A. Pren. metams $4.

Dr. Stasys Antanas Bačkis, SOCIA
LINIS KRIKŠČIONYBĖS PAJĖGU
MAS. Atspaustas iš L.K.M. Akademi-Į 
jos Metraščio I tomo, 175-196 psl.

Vytautas Vaitiekūnas, A SURVEY)

Birutė Pūkelevičiūte — veikalo ir filmo “Aukso žąsis” autorė 
Šiuo metu jos filmas rodomas lietuvių kolonijose. Kadangi jo yra 
pagaminta keturios kopijos, tai tuo pačiu metu filmą gali pama
tyti keturių vietovių gyventojai. Kanadoje iki šiol filmas buvo ro
dytas Toronte

V-BA.

goginėje veikloje bei moksliniuose ty
rimuose. Jo vadovaujami politechnikos 
instituto dėstytojai sukūrė metodus ir 
prietaisus pluoštų nuovargio bei pūko 
dangos parametrams tirti. Prof. J. In
driūnas, kurį tenka laikyti lietuviško
sios literatūros apie tekstilę pradinin
ku, yra parašęs keletą vadovėlių ir mo
nografijų.

DAIL. AUGUSTINAS SAVICKAS 
savo knygoje “Peizažas lietuvių tapy
boje” išsamiai nušviečia lietuvių pei- 
sažinės tapybos kelią, pradėdamas 
XIX š. ir baigdamas dabartiniu laiko
tarpiu. Knygoje aptariami būdingiausi 
peisažistų darbai, paskirų dailininkų 
kūrybinis braižas. Leidinį papildo gau
sios iliustracijos — spalvotos ir ne
spalvotos. Autorius yra žinomas tapy
tojas, pedagogas ir menotyrininkas.

KOMJAUNIMO IR RAŠYTOJŲ SĄ
JUNGOS paskelbtame konkurse jauni
mo ir vaikų gyvenimo tema I premija 
paskirta Albino Bernoto poezijos rin
kiniui “Žaibų tyla”, II — Vlado Dau
tarto knygoms “Mano tėtė partizanas”, 
“Auksinio lyno vaišės”, III — Vytauto 
Petkevičiaus knygai “Gilės nuotykiai 
Ydų šalyje”.

•“KOMPOZ. ST. VAINIŪNO naujau- 
sias kūrinys — Trečiasis koncertas 
fortepijonui su simfoniniu orkestru 
savo epiniu charakteriu yra artimas 
poemos žanrui. Apie šį vienos dalies 
kūrinį A. Ambrazas “Liter, ir Mene” 
rašo: “Trečiojo koncerto muzikinė kal
ba turi ryškų nacionalinį koloritą. Ta
čiau veltui jame ieškotum liaudies 
dainų citatų ar atskirų liaudiškų mo
tyvų, gana dažnų pirmuosiuose St. 
Vainiūno fortepijoniniuose koncertuo
se. Kompozitorius čia sėkmingai tęsia 
savo pastaruosiuose stambios formos 
kūriniuose pradėtą liniją — kurti na
cionalinio stiliaus muziką, apibendri
nant ir perprasminant būdingiausius 
melodijų bruožus. Labai savitai auto
rius traktuoja ir savo pamėgtųjų su
tartinių tematinę medžiagą. ..”

AURELIJUS JACINEVIČIUS filma
vimo techniką studijuojančių filmuo
tojų darbų festivalyje Maskvoje gavo 
premiją už geriausią filminį sprendi
mą kino novelėje “Saulė”.

V. MYKOLAITIS - PUTINAS paruo
šė spaudai poezijos rinkinį “Nenoriu 
išnykti”, kuriame yra šis brandus mū
sų poezijos veterano posmas:
“Aš temstančio vakaro prošvaisčių 
Ir rytmečio paukščių čiulbėjimo, 
Ir meilės saldžių pažadų 
Anądien buvau paviliotas —
Ir mirtį neigiau, ir gyvenimą sveikinau, 
O štai jie abu kaip sesė ir brolis

(Viens kitą apglėbę bučiuojas.

KINeSiATOGRAFIJOS INSTITUTE 
~ ; Maskvoje diplominius darbus gynusių 

jaunųjų filmuotojų tarpe buvo lietu
vis Aleksas Digimas. Komisija augštai 

^įvertino jo filmuotą naujausią lietuviš- 
______ ___ -z Savo gabu- 

T. Plužanskis. mus fį]mavįm() srityje jis jau anksčiau
ALĖS RŪTOS naują veikalą — yra parodęs kino apybraižose “Naktis 

dramą “Ant liūnų krašto” vaidino dra- prieš parodos atidarymą”,

ALB. BARANAUSKAS

Mėnulio išmintis
Ąsotis neišblėstančio virpėjimo, veidrodis
Pasenusių, per amžius neatmainytų atspindžių.
Liepoje tarp lapų kabo šiltas laikrodis,
Kuris, kaip sakoma, sustabdo net mažiausią padvelkimą iš suartų laukų.

Kad taip galėtum sugalvot žmogus... Tačiau nė vienas, 
Nė pats jautriausiasis klausytojas savos širdies!
Va, atslenka prie vyšnių rūkas per geltoną avižieną. 
Tarplysviais mėnulis tekina savo vėsią, vėsią vagą išminties.

Prieš užmiegant
OF DEVELOPMENTS IN CAPTIVE išvėdinti kambariai atbėga iš po smagiai linguojančių šakų,
LITHUANIA IN 1963—1964, 141 psl. 
Išleido Committee For a Free Lithua- šešėliuoti veidai susikaupia ties vandeniu. Va, jie jau mauna skersai kelio!
nia. 29 West 57th Str., New York, N. Sudriskę knygos ir rašaluotos, sugrubę rankos vaikų.
Y. 10019. Drevių prakiurdinti gluosniai veltui žvalgos po patvinusi upelį.

t — -------- ------------- jynco paiuuvd avivicii jiiicĮ , “Sveiks,
; mos sambūris Los Angeles mieste. I svieteli margs!”, “Saulės pasakos”. A.
Drama vaizduoja nepriklausomos Lie- pigimas filmuos Arūno Žebriūno stato- 

j tuvos mokytojų gyvenimą, kuriame ) ma filmą “Mažasis princas”, kurio see- 
dalyvauja tik 8 asmenys. i narijus sukurtas pagal prancūzų rašy-

DAIL. ANT. TAMOŠAIČIO paveiks-j tojo Saint-Exupery pasaką.

ANTANAS VENCLOVA. “Švyturio” 
korespondento paklaustas, kokiais lie
tuvių kūriniais galėtų susidomėti už
sienio kraštai, atsakė: “Kitos tautos 
dar nepažįsta labai Įdomaus rašytojo 
Tumo-Vaižganto. Tokie jo veikalai, 
kaip “Dėdės ir dėdienės”, “Nebylys”, 
man rodos, būtų skaitomi bet kurioje 
šalyje; mažai žinomi kitur (arba ta pa
žintis labai atsitikitinė) Krėvės raštui, 
Sruogos dramaturgija, Mykolaičio - Pu
tino, Binkio ir kitų talentingų mūsų 
poetų kūryba. Labai vertingas akvare- 
listo Kajetono Sklėriaus palikimas. Jo 
kūriniai bet kurioje tautos -dailėje už
imtų žymią vietą. Čiurlionio kūryba, be 
abejonės, priklauso prie tų meno reiš
kinių. kuriais didžiuojasi mūsų tauta. 
(Būtų labai naudinga, kad jo repro
dukcijas išleistų didelės poligrafinės 
kultūros leidyklos, pavyzdžiui, Šveica
rijoje “Skiros” firma). Man rodos, 
svetur nepakankamai dar žinoma 
skulptoriaus Mikėno, kompozitorių 
Šimkaus. Gruodžio kūryba... Labai 
vertėtų populiarinti užsienyje mūsų 
liaudies meną. Kas su juo vienokiu ar 
kitokiu keliu susiduria, visuomet būna 
giliai sužavėtas.,.”

M. LODUS, lietuvių literatūros pro
paguotojas Estijoje, yra paruošęs spau
dai išsamų darbą “Lietuvių literatūra 
estų periodikoje”. Estijos Mokslų Aka
demijos žinių XIV tome paskelbtas S. 
Isakovo straipsnis “Apie estų literatū
rinius ir kultūrinius ryšius su kitomis 
Tarybų Sąjungos tautomis iki 1940 
m ”, kuriame nemaža vietos skiriama 
lietuvių ir estų bendradarbiavimui ne
priklausomybės metais. Tame laiko
tarpyje Estijoje buvo atspausdinti 31 
lietuvių autoriaus kūrinių vertimai, 52 
straipsniai bei žinutės apie lietuvių li
teratūrą. Vertimų srityje giliausią va
gą išvarė A. Rannit, šiuo metu gyve
nąs JAV. Didžiąją duomenų dalj S. 
Isakovas paėmė iš jau minėto M. Lo- 
dus darbo "Lietuvių literatūra estų 
periodikoje”.

. hj paroda atidaryta Otavoje vasario! 
į 10 d. Little Theatre Art Gallery. Joje j 
• išstatyta: 15 aliejinių, 15 akvarelinių 
ir 5 litografinių darbų. Paroda baig
sis vasario 20 d. Ta proga išleistas 
dailus 4 psl. katalogas, kuriame auto- 

' rių apibūdina Carolyn M. Wright ir 
G. K. Račkus. Taipgi sužymėti ir bio
grafiniai duomenys. C. M. Wright pas
tebi: “Semiabstraktiniuose darbuose 
matyti jungtis stiprios lietuvių tradi
cijos ir dabarties... Senos lietuvių 
legendos ir simboliai dažnai sudaro 
jo temą. Tamošaičio tapyboje vyrau
ja gamtos meilė, poetinis jausmas ir 
tautosaka”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVIŠKOS MUZIKOS koncertai 

buvo surengti Tbilisyje. Gruzijos fil
harmonijos simfoninis orkestras, diri
guojamas J. Domarko ir S. Sondeckio, 
atliko E. Balsio “Dramatines freskas”, 
J. Juzeliūno “Afrikietiškus eskizus”, 
V. Paltanavičiaus “Vilniaus akvare
les”, S. Vainiūno trečiąjį koncertą 
fortepijonui su orkestru, V. Bagdono 
koncertą styginiam orkestrui, J. Ju
zeliūno koncertą vargonams, smuikui 
ir styginiam orkestrui. Kamerinei mu
zikai atstovavo T. Makačino, L. Povi
laičio, A. Račiūno ir V. Laurušo kūri
niai. Koncertuose dalyvavo vargoninin
kas L. Digrys, smuikininkai — E. Pau
lauskas, A. Livontas, pianistai — A. 
Dvarionaitė, O. Šteinbergaitė, B. Vai- 
niūnaitė ir G. Trinkūnas.

PROF. J. INDRIŪNAS, pirmasis in
žinierius tekstilininkas Lietuvoje, at
šventė 70 m. amžiaus sukaktį. Tekstilės 
technologiją studijavo Vokietijoj, dok- 
toratą gavo 1936 m. Nepriklausomy
bės laikotarpyje dėstė Kauno universi
tete ir dirbo inžinierium "Drobėje”. 
Pokario metais Kauno universitetas ir 
politechnikos institutas jo vadovybėje 

, yra paruošęs ir išleidęs į gyvenimą 
virš 400 pluoštinių medžiagų mechani
nės technologijos inžinierių. Taigi, ju
biliato didžiausi nuopelnai yra pėda-



& Martel
c REALTORS

. Ateinanti sekmadienį — Vasario 16 
minėjimas. Visi moksleiviai: jaunučiai, 
jaunesnieji ir vyresnieji, taip pat ir 
studentai, dalyvauja organizuotai su 
vėliavomis 10 vai. Mišiose Prisikėlimo

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

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

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

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

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

B. SAKALAS

Tei. RO 2-8255

10 vai. Mišiose Prisikėlimo 
bažnyčioje. Rinktis uniformuotiem Vasario 20 visi kautai ir skautės, 
par. salėje 9-30 vai. Po pamaldų visi tvarkingai uniformuoti, renkasi 10.30 
vyksta į L. Vaikų Namus, kur įvyks Val. į Prisikėlimo parapijos kavinę, 
trumpas minėjimas ir bendri pusry- kur išsirikiavę ir susitvarkę eis į pa
čiai. Minėjimą praves stud. Ž. šleky- maldas, skirtas Vasario 16-tai pami- 
tė. Kviečiami visi ateitininkų tėvai nėti.
dalyvauti kartu ir minėjime, ir pusry- vasario 16 proga į vyresniškumo 
čiuose. Ilgai neužtruks. Mamytės pra- pakeltos: G. Paeevičiūtė ir
somos padaryti sumuštinių arba atneš- M Botėnaitė į vairininkės, Z. Žolpytė 
ti pyragaičių. Bendri pusryčiai, bend- j valtininkės ir A. Biškienė į vyr. vai
ras maistas, bendra ir dvasia. Pusry- tinjnkės laipsnius; skautės G. Sinkevi-

dovaujamas p. V. Dalindienės. Laukia- įį laipsnį ir Jūratė Ceponkutė 
me visų. skiltihinkės laipsnį; D. Tamulionytė ir

Jaunutės mergaitės, taip pat Vaidi- A jankaitienė — į vyr. skiltininkės 
lutės ir Gintarės prašomos atvykti šeš- iajpsnius 
tadienį, vasario 19 d, 4.30 vai į L.
V. Namus trumpai repeticijai. Jeigu 
visos punktualiai atvyks, tai užtruks 
tik pusę valandos. Svarbu.

čius organizuoja tėvų komitetas, va- čiūtė ir B pajį^ytė _ į paskiltinin- 
dovaujamas p. V. Dalindienės. Laukia- kės laipsnį ir Jūratė Ceponkutė — į

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 įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

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

Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką. mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Krepšinio rungtynes laimėjo Aušra

Kanados apygardos krepšinio pirme
nybės įvyko praėjusį savaitgalį To
ronte, Prisikėlimo salėje. Nepilnai li
ko sužaistos tik vaikų grupės rungty
nės, kurias žadama neužilgo užbaigti. 
Džiugu, kad šį kartą pasirodė ir Mont
realio Tauras, tačiau jau nesimatė mo
terų kerpšininkių. Vyrų klasėje daly
vavo keturi vienetai ir sekmadieniui 
buvo palikta tik baigmė, šeštadienio 
įdomiausias susitikimas buvo tarp 
Aušros ir Vyčio. Nors abiem vienetam 
stokojo susižaidimo, tačiau geru žaidi
mu išsiskyrė keli žaidėjai. Rungtynes 
po atkaklios ir kietos kovos laimėjo 
Aušra rezultatu 93:78. Nors vytiečiai 
laimėtojui buvo lygus priešas, tačiau 
nepajėgė kontroliuoti abiejų lentų ir 
pralošė. Vyčio Eižinas sužaidė ypatin
gai stipriai (taškai turnyrui 30 ir 12). 
Neatsiliko ir Klimas (17 ir 8), tačiau 
per abu žaidimus peranksti už baudas 
paliko aikštę. Matėme ir neseniai iš 
Vokietijos atvykusį Kušneraitį (12 ir 
10).
Aušros branduoliu ir varžybų dėmesio 
centru buvo už Aušrą žaidžiąs Staniu
lis. Tai visapusiškai užbaigtas žaidė
jas, neturįs sau lygių kanadiečių krep
šininkų tarpe. Jis — vienintelis žaidy-j 
nių “importas” iš JAV — neabejoti-' 
nai buvo iškiliausias žaidėjas, su 43 
ir 48 taškais tapęs pirmuoju metiku. 
Staniulis taipogi daro puikų įspūdį ir 
už aikštės ribų savo tikra sportine lai
kysena; yra geras pavyzdys nevienam 
mūsų sportininkui. Aušros Burdiilis 
(19 ir 18) taipgi gerai mėtė.

Hamiltono Kovas labai lengvai įvei
kė Montrealio Taurą 118:69 ir Aušros 
keturiolikmečiai sudorojo vytiečius 
66:27. Aušros metikai įmetė — Rau- 
tinš 16, Kaknevičius 15; Vyčio Kakne
vičius įmetė 12 ir Plačiakis 6.

Montrealio Tauras atkuto prieš vy- 
tiečius žaisdamas vėliau dėl m vietos; 
nors ir netikėtai, tačiau užpelnytai 
laimėjo rezultatu 71:55. Tauro metikai 
turnyre: Kunevičius 22 ir 18, Šipelis 
12 ir 17.

Sekmadieniui liko tik baigminis 
Aušros ir Kovo susitikimas. Rungtynių 
pradžioje Aušra užsiplėšė net 25 taš
kų skirtumu. Kovui visiškai nepajė
giant kontroliuoti lentų ir neturint 
sėkmės metimuose, žaidimas pasidarė 
vienpusiškas^ tačiau vėliau įsižaidus 
Meškauskui žaidimas palinko Kovo 
naudai. Nors Kovas buvo darniausias 
varžybų vienetas, tačiau stokodamas 
ūgio ir žaisdamas mažokoje salėje 
pralaimėjo 116:108. Koviečių Meškaus
kas liko antruoju šventės metiku 38 
ir 43; Vinerskis 25 ir 2 ir Stonkus 21 
ir 24.

Aušros Staniulis su 48 taškais rung
tynėse ir vėl neapvylė žiūrovų; taipogi 
19 taškų teko Burduliui ir 18 Zentinš.

Pirmenybių pravedime gal stokojo 
ir reklamos. Pageidautina būtų pilnai 
užbaigti varžybas, o baigmę matyti di
desnėje krepšinio salėje. J. B.

š. Amerikos pabaltiečių alpinistinės 
slidinėjimo pirmenybės — vasario 26 
Blue Mountain Winter Park, Colling
wood, Ontario, Kanadoje. Kartu bus ir 
š. Amerikos lietuvių pirmenybės, iš
skiriant lietuvius iš bendro dalyvių 
skaičiaus, visai nevykdant atskirų var
žybų. Pirmenybes vykdo Toronto LSK 
Vytis. Programa: slalomas — vyrams, 
moterims, jaunučiams ir mergaitėms; 
nusileidimas (downhill) — vyrams, 
moterims ir jaunučiams. Jaunučių ir 
mergaičių amžius — žemiau 16 metų 
varžybų dieną. Dalyvių registracija 
vykdoma per sporto klubus arba indi-

(Nukelta į 9 psl.)

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 Ir 430-7
Antr. 10-130

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 
Penkti 10-130 ir 430-8 
Mti9*12
Sekm. 930-1

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

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

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

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

"T965 m. gruodžio 31 d. KAPITALAS — $1,774,677.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

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

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

TORONTO"
Lietuvių skautų veikla

skautės ir skautai pirmą kartą kana
diečių skautų tarpe puikiai pasirodė, 
sušokdami “Malūną”, kuriuo žavėjosi 
visi skautai, jų vadovai ir svečiai. Va-

Dear Felix:
My sincere thanks for arranging to 

have your boys and girls dance on 
Tuesday night. They certainly did a 
fine job and are to be congratulated 
on their performance.

Regards, Al. Craig
Džiugu, kad vadovai — Aldona Biš-’ 

kienė, Al. Empakeris, šokių mokytoja 
p. V. Balsienė, akordeonistai — P. Re
gina ir M. Yčas prie šių šokių tobuli
nimo mielai prisideda.

PADĖKA
PRISIKĖLIMO BANKELIS 

PASKYRĖ $3.050 
KULTŪRINIAMS REIKALAMS

Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvo metinis susirinkimas įvy
ko vasario 13 d. JĮ atidarė ir jam 
vadovavo valdybos pirm. S. Če
pas. Prisiminus mirusius koope
ratyvo narius ir už juos sukalbė
jus maldą, valdybos pirm, padarė 
pranešimą, kuriame apibūdino 
1965 m. kooperatyvo darbą. Pasi
džiaugta didėjančiu narių skai
čiumi, kurių šiuo metu yra virš 
1500. 1965 m. Įstojo 267 nauji 
nariai. Jaunųjų taupytojų iki 18 
m. yra 295, t.y. 20% visų narių. 
Pirmininkas pabrėžė, kad' gražus 
1965 m. pelnas — $24.926 buvo 
galimas tik dėl kruopštaus taupy
mo ir neblogų investacijų.

Valdybos ižd. J. Palys perskai
tė ir paaiškino praėjusių metų 
balansą bei pelno ir nuostolio 
apyskaitą; pateikė daug statisti
nių duomenų, iš kurių paaiškėjo, 
kad bendra' 1965 m. apyvarta 
siekė $6.979.000. Buvo išduota 
$196.000 asmeninių paskolų, grą
žinta $156.000. Visos paskolos 
mokamos gana tvarkingai ir atsi
likusių nėra.

Iš paskolų komisijos pirm. B. 
Sakalo pranešimo paaiškėjo, kad 
1965 m. buvo svarstyti 175 pasko
lų pareiškimai. Revizijos komisi
jos pareiškimą perskaitė A. Kiš
kis.

Visiem nariam buvo staigme
na valdybos pasiūlymas skirti 
5% % dividendo šėrininkams. At
rodo teisinga, kad praeitų metu 
didesniu pelnų gali pasinaudoti 
patys taupytojai — šėrininkai. 
Iš pelno taip pat paskirta: 
Prisikėlimo par. statyb. fondai 
Jaunimo kongresui .
Toronto šeštad. mokyklai 
L. Vaikų Namams 
Skautų stovyklavietei 
Ateitininkų stovyklai 
“Aušros” stovyklai 
Vasario 16 gimnazijai 
Saleziečių gimnazijai 
Kanados Lietuvių Fondui 
Sporto klubui “Vytis” 
Sporto klubui “Aušra” 
“Tėviškės žiburiams” 
“Lituanus” žurnalui 
“Moters” žurnalui

Nuoširdžiausiai dėkoju abiejų Toronto lietuvių parapi
jų kunigams už atnašautas šv. Mišias ir pareikštas užuojau
tas; mieliems bičiuliams už aukas šv. Mišioms už mano Ma
mytės a. a. Petronėlės Zableckienės sielą; už pareikštas užuo
jautas laikraštyje, žodžiu, telefonu, laiškais.

Jūsų nuoširdumas pasiliks mano širdyje neužmirštamas.
Sofija Budrevičienė

PADĖKA
Už suruoštą mums staigmeną40 metų vedybinio gyvenimo sukakties 

proga, už jūsų nuoširdžias vaišes, vertingas dovanas ir už viso to pobūvio 
gražų suorganizavimą, kuris pripildė mūsų akis džiaugsmo ašaromis, mes 
pasiliekame Jums amžinai dėkingi: organizatoriams, šio pobūvio ponioms 
irgi taip pat bičiuliams už pasveikinimo žodžius vaišių metu — p.p. Barš- 
kėčiams, Vilenbrechtams, Balniams, Puidokams, Žolpiams, Vaitkevičie
nei, Stasiūnams.

Liekame visuomet su jumis — Juozas ir Julija Dauniai

Mylimai Mamytei mirus,

RIMĄ GELEŽIŪNĄ,

šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

"Šatrijos" ir "Rambyno" skautų tuntai 
Stovyklos "Romuva" valdyba 
Skautų Tėvų-Rėmė jų komitetas

Mielai Mamytei a. a. MONIKAI GELEŽIŪNIENEI mirus, 
jos sūnus — RIMĄ ir jo šeimą, JUOZĄ ir dukrą 

JOANĄ MARCINĖNIENE bei jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. V. Kvedarai
I. P. Reginos

$1000 
500 
400 
300 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

50 
50 
50 
50 
50

Iš viso pašalpom išdalinta — 
$3050. Likęs pelnas perkeltas i 
garantijų fondą.

Valdybon perrinkti — S. Če
pas ir V. Kolyčius, paskolų komi- 
sijon — B. Sakalas ir naujai iš
rinktas J. Tamulionis; revizijos 
komisijon perrinktas A. Kiškis.

Bendra susirinkimo nuotaika 
buvo darbinga ir visų susirinku
sių tarpe jautėsi pritarimas val
domiesiems organams ir pasitikė
jimas savu banku. Po susirinkimo 
įvyko kavinėje mažos vaišės. K.

Mokyt. Petras Balčiūnas su po
nia vasario 12 d. paminėjo 15 me
tų vedybinę sukaktį. Dalyvavo 
gausus bičiulių būrys. Abu sukak
tuvininkai yra studijų žmonės. 
P. Balčiūnienė studijuoja Toron
to un-to humanitariniame fakul
tete, o P. Balčiūnas ne tiktai Įsi
gijo Kanadoje mokytojo teises, 
bet ir gavo bakalauro bei peda
gogikos bakalauro laipsnį, šiuo 
metu jis yra šv. Vincento pr. mo
kyklos vedėjo pavaduotoju ir da
lyvauja lietuviškoje veikloje.

Tarptautinis Institutas, 709 
College St., plėsdamas savo veik
lą, susitarė su Estų Namais 958 
Broadview Ave., italų COSTI or
ganizacija ir Citizenship Division 
derinti pastangas pagal bendrą 
planą. Jau numatyta patarimų 
tarnyba ir anglų kalbos kursai. 
Registracija Į šiuos kursus prade
dama vasario 18 d. Patarimų tar
nyba ir kursai veiks penkias die
nas savaitėje nuo 8.30 v.r. iki 
4.30 v. p.p. Tarpt. Instituto telef. 
537-2561.

Toronto ir apylinkių liberalų 
partijos konferencija Įvyko vasa
rio 12 d. Royal York viešbutyje. 
Ji buvo ypač gausi delegatais. Da
lyvavo feder. finansų min. M. 
Sharp, krašto aos. P. Hellyer, bu
vęs fin. min. W. Gordon ir daug 
parlamento atstovų. Iš lietuvių 
dalyvavo: A. Garbenis. St. Jokū
baitis ir J. Strazdas. Toronto ir 
apylinkių liberalų pirmininku iš
rinktas adv. C. Neimanas.

Mylimai Mamytei MONIKAI GELEŽIŪNIENEI mirus, 
jos dukrai JOANAI su šeima, 

sūnui RIMUI su šeima ir sūnui JUOZUI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

1. V. Priščepionkos 
R. A. Ulbos 
K. A. Rūkai

B. A. Priskai
J. K. Priščepionkos

Brangiai Mamytei a. a. MONIKAI GELEŽIŪNIENEI mirus, 
jos dukrai JOANAI MARCINĖNIENEI su šeima, 

sūnui RIMUI su šeima ir sūnui JUOZUI 
reiškiame gilią užuojautą —

C.E.B. fabriko lietuviai

S. BUDREVIČIENĘ, mirus jos mamytei Lietuvoje, 

giliai užjaučiame —

Ą. Z. Pulianauskai
A. S. Urbonavičiai
A. A. Pilipavičiai

f
Nuoširdžiai dėkojame: kun. P. Ažubaliui ir kun. J. Staš

kevičiui už lankymą namuose ir ligoninėje ligos metu ir už 
gražu patarnavimą laidojant mūsų brangų vyrą ir tėvą

a. a. PETRĄ POČEŠŪNĄ; 
draugams ir pažįstamiems, užprašiusiems Mišias, atsiuntu- 
siems gėles ir palydėjusiems velionį į amžiną poilsio vie-

Nuliūdę — Marija Počešūnienė,
Irena ir Henrikas Petkai

Home Owners

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vok. 762-9759 
» įvairios medžiagos namų taisymams 
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbas

• Statome priestatas, fabrikas, kravtaves, 
namus Sav. B. Saulėnas

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584 

JANE—ANNETTE, $3.500 įmokėti,
6 kambariai. Mūrinis, viena-

įvažiavimu. , i
DURIE ST. — BLOOR, apie $5.000 < 

įmokėti, 6 kambarių atskiras 1 
mūrinis namas, Alyva šildy- į 
mas, garažas

RUNNYMEDE — BLOOR, apie , 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių i 
dupleksas (per du augštus) ; 
atskiri šildymai, poilsio kam- ( 
barys. i

BABY POINT, $8.000 įmokėti, < 
atskiras 7 kambarių namas, * 
vandens alyvos šildymas, ga- 
ražas. • .

BLOOR—RUNNYMEDE, $10.000, ' 
ar mažiau, įmokėti, puikus 9 i 
kambarių atskiras namas, ga- < 
ražas su privačiu įvažiavimu, ' 
netoli požeminio traukinio.

INDIAN RD. — HIGH PARK, apie į 
$10.000 įmokėti, 11 kambarių , 
atskiras namas, 3 virtuvės, < 
3 prausyklos, dvigubas gara- 1 
žas su privačiu įvažiavimu. ' 

JANE ST., $10.000 įmokėti, ar ma-. ' 
žiau, 5 atskirų butų mūrinis ' 
namas, maždaug 12 metų se- . 
numo, apie $5.300 metinės < 
nuomos, prašoma kaina tik $ < 
39.850. . <

SWANSEA, 7 kambarių atskiras Į 
mūrinis namas, vandens aly- , 
vos šildymas, garažas su pri- , 
vačiu įvažiavimu. ,

SWANSEA, $13.900 pilna kaina, 6 1 
kambarių mūrinis namas,

J. RUKŠA

Namų teL LE 6-91U
BETA PROGA !

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

KINGSWAY RAJONE, $30.000 Įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų narna. 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 tanai išnuomoti.
' $98.500 pajamų į metus. $700
’ tūkst. pilna kaina, ypatingai

> gera proga — naujas pasta-
> tas viduryje miesto.

PASITEEKAUKITE Dėl KITŲ NUOSAVYBIŲ- 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

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

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

Vakarais — HU, 9-1543.
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.

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

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

RQNCESVALLES 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

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

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

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

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

baterijos Jr t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo1 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Madžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

F. SENKUS REAL ESTATE
<

‘1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

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

QUEEN - LANDSDOWNE: $3.000 
įmok., atskiras, 7 kamb., 2 augš 
tai, 2 modern, virtuvės, garažas.

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

QUEBEC • DUNDAS, $1,500 įmok., 
pusiau atskiras, 6 kamb., 2 vir
tuvės, naujas šild. s>stema, 1

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namu telefonai BE. 3-599«

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

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

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

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

Tarime krautuvių, namų, vasarvfeėfu, kotelių, motelių fra*, 
riose vietose ir jvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičhj.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER- 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VFeClir

Vp A?*ĖK1 AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• BAC EIX Aj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

TORONTO MIESTAS
1966 NUOSAVYBIŲ MOKESČIAI

DALINĖS SĄSKAITOS
Visos dalinės mokesčių sąskaitos jau yra išsiuntinėtos. Mokes

čių mokėtojai, kurie dar nesate gavę mokesčių sąskaitų, skubiai kreip
kitės į informacijų skyrių miesto rotušėje (City Hali) arba skambinkite 
telefonu 367-7115.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAS
Šie mokesčiai gali būti apmokami jūsų vietovėse, kaip yra nurody

ta pridėtame lapelyje prie kiekvienos sąskaitos. Prašome Įsidėmėti, 
kad bankai dabar priima mokesčius iki galutinės mokėjimo datos. Ta
čiau. mcAėjimai, surišti su vadinamais Tax Prepayment Certificates 
turi būti sumokami tik miesto rotušėje asmeniškai arba paštu.

WAf. CAMPBELL, 
City Treasurer

lavinus įmūryti sienon lentą su

eigūnų pavardės.

mokėti abi krašto kalbas — pa
reiškė Kvebeko sveikatos minis- 
teris Eric Kierans, kurio pirmo-

kalbą Kvebeko provincijoje su
daro mažumą ir jiem yra imtina 
mokėti prancūzų kalbą. Pagal 
minister}, šiuo metu visi mano, 
kad užtenka mokėti vieną kalbą, 
bet ateityje tai turėtų pasikeisti. 
Angliškai kalbančių esą 70% 
kanadiečių, o prancūziškai — 
30%. Tik kalbą abiem kalbom 
esą tikri kanadiečiai.

pasiūlymas
Neseniai Amerikoje laukėsi 

Vilniaus universiteto rektorius 
prof. Kubilius, mėgindamas už
megzti kultūrinius ryšius. Ry
šium su tuo “Spygliai ir dygliai” 
pasiūlė:

— Mes siūlome parsivežti į 
Vilnių vienintelį šaunų, dabarti
niame Vilniaus universitete dak- 
taruotą, Antaną Bimbą, šis moks-

tinkąs tarybinių mokslų lygį, ga
lėtų būti puiki dovana marksisti
nius mainus pradedant.

Irgi atsakymas
— Kodėl Sovietų Sąjungoje 

pritrūksta miltų?
— Todėl, kad jų dedama Į duo-

bei

nėjo apdaužytą savo automobilio 
sparną. Po to išsiėmė iš lagami
nėlio bonką konjako ir sako ant-

— Nesijaudink, drauguži. Ge
riau sėskime, suvalgykim po su
muštinį ir išgerkim konjako. Tas 
apramina nervus.

Pirmasis išgėrė vieną, paskui

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvę, Latvija, Estiję, Ukrainę ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
{VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

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

nius iki 20% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue 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

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

A1 ,K SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

PAKILO ONTARIO MOKESČIAI
Beveik viskas pabrangs Onta- senatorių, kurie skiriami visam 

rio provincijoj nuo š.m. balan- amžiui su $12.000 metine alga 
džio 1 d. Provincinė vyriausybė ir $3.000 įvairiom išlaidom. Jei- 
paskelbė naują biudžetą, kuria- gu senatorius pasitraukia, su- 
me pakeliami prekių mokesčiai laukęs 75 m, tai jam paskiria- 
iki 5%. Vienam Ontario gyven- ma gana augšta pensija. Senato- 
tojui tenka $28 mokesčių per riai skiriami už pasidarbavimą 
metus. Pakeliamos cigarečių politinei partijai. Jų funkcijos 
kainos 1 et. nuo 20 cig. dėžutės; krašto valdyme yra nežymios, 
benzino — iki 16 et. galionui, 
dyzeliniam kurui iki 22 et.; te
legramoms ir ilgų distancijų 
telefoniniams pasikalbėjimams 
uždedamas 5% mokestis; pake
liamos alkohol. gėralų kainos. 
Lieka nepaliesti — maisto gami
niai, vaikų drabužiai, vaistai ir 
pan. dalykai. Tokius pat prekių 
mokesčius tūri Br. Kolumbija* 
Newfoundland, N. Scotia, P. E. 
Island ir Saskačevano provinci
jos: Kvebekas turi 6%. Prekių 
mokesčio nėra Manitobos ir Al
bertos provincijose.

Kanados indėnų amžiaus vi
durkis yra tik 33 metai, tuo tar
pu kitų kanadiečių — 61 m. Me
tinės indėnų šeimos pajamos 
tik $1600. Kanados vidurkis — 
$3500. Tik 44% indėnų gyvena
mų namų turi elektrą ir tik 
13% Įvestą viduje vandenį. Vy
riausybė yra susirūpinusį indė
nų gyvenimo lygi pakelti.

Jaunimo nusikaltimams tirti 
Įsteigtas komitetas ir pavadin
tas “Youth Delinquency Re
search Centre”. Per paskutinius 
5 metus gyventojų skaičius Ka
nadoje paaugo tik 9%, tačiau 
jaunimo nusikaltimai padidėjo 
net 17%. Didėja sunkesniu kri
minaliniu nusikaltimų skaičius. 
Ontario ir Br. Kolumbijos jau
nimas nusikaltimų atžvilgiu sto
vi pirmoje vietoje.

Kanados senatas, laukęs re
formų, vėl bus papildytas nau
jais senatoriais. Min. pirminin
kas ruošiasi paskirti 14 naujų

Imigracijos ministeris Jean 
Marchand pareiškė kvebekie- 
kiečiams, kad nežiūrint kaip 
konstitucija būtų pakeista ir di
džiausios teisės Kvebekui būtų 
suteiktos, vistiek provincija bus 
laikoma atsilikusia, kol jos gy
ventojai ir darbininkai bei tar
nautojai neprisitaikys prie tech
nikos pažangos. Kvebekui reika
linga pažanga: švietimo srityje, 
politikoje, pramonėje ir techni
koje.

Kanados šimtmečio proga pla
nuojama Įsteigti dar dvi provin
cijas: Yukono ir North West 
Territories. Tai pačioje Kana
dos šiaurėje esą plotai, šiuo me
tu neturi provincijų teisių, bet 
tvarkomi tiesiog iš Otavos. 
North West teritorija turi 3,5 
milijonus kv. mylių ir 26.000 
gyventojų. Yukono teritorija 
yra plotu mažesnė ir turi 20.000 
gyventojų.

Nauja požeminio traukinio li
nija Toronte išilgai Bloor — 
Danforth gatvės bus atidaryta 
vasario 25 d. Atidarymo iškil
mių metu unijų darbininkai

oplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-F i Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorins ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka' 
mas lietuvio techniko.
T.V. Utenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Dirbtiniu dantų. . .. t \ atsipalaidavimo 
nereikia bijoti

Daugelis turinčių dirbtinius dantis yra paty
rę nemalonumų, kai plokštelė iškrenta, iš
slysta ar pradeda slankioti kaip tik negeru 
laiku. Negyvenkite baimėje, kad ir jums taip 
neatsitiktų. Tik truputį uždulkinkite FASTEETH, 
šarminių miltelių (be rūgšties) ant jūsų dirb
tinių dantų. Jie* geriau laikysis ir jūs daug 
patogiau jausitės. Neatsiras rūgščių. Dings 
''plokštelių kvapas". Reikalaukite /ASTEETH 
kiekvienoje cheminių gaminių parduotuvėje.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lemuos w batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti fa* I 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, | 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į g
RIaa. A 296 BROCK AVE. (tarp Dun- IDioor Autorite (jarage das couege). TeL 531-13051

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ..„ .n ... ... 

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

Už sutaupąs moka nuo 4V^% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Mt%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL iki 1 vaL 30 m^ kiekviena 
diena, išskyrus sekmadienius: šeštadieniais nnv 9 vai. iki 1 vaL, € vakare 
no 4 vaL 30 mln. fkl 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

PINIGAI Į S.S.S.R.

Jūs esate saugūs 
tik su firma, 

kuri turi leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda jums 
tuos 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 
maisto gaminiai.

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

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

Lietuvis LA IK ODININKAS
TORONTO ♦ TEL. EM 6-6100

Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau J 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius,

280 QUEEN ST. W.

SPORTAS 
(Atkelta iš 8 psL) 

vidualiai, užpildant registracijos lapus 
ir juos pasiunčiant iki vasario 22 d. 
ŠALFASS-gos centro valdybai: Lith
uanian Athletic Union, c/o Mr. S. 
Krasauskas, Secr., 32 Pasadena Gar
dens, Toronto 9, Ont., Canada. Telef. 
RO 6-5367 code 416.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname vyresniuosius ir jaunu

čius krepšininkus, išsikovojusius Ka
nados sporto apygardos vyrų ir jaunių 
C čempijonatus.

Su dideliu pasisekimu praėjo Aušros 
rengtieji “žiemos šokiai” bei organi
zuota loterija. Laimingas loterijos bi
lietas atiteko B. Rayjcroft, 13 St. 
Clarens Avė. Lamingą bilietą pardavė 
K. šapočkinas. Visiems talkininkams 
ir ypač loterijos platintojaips nuošir
dus ačiū.

Būtų įvykdęs
Ji: Sakai, jeigu už tavęs nebū

čiau tekėjusi, būtum šokęs pro

Jis: Tą lengvai būčiau Įvykdęs, 
nes gyvenau pirmam augšte.

Skirtingi charakteriai
Kelyje prasilenkdami susidūrė 

du automobiliai. Iššoko šoferiai

antrasis negeria — paklausė jį:
— O pats, ar negersi?
— O, ne. Aš palauksiu, kol at

važiuos policija...
Rimti argumentai

Žmogus niekaip negalėjo iš sa
vo skolininko atgauti skolą. Ta
da jis sugalvojo pasiųsti skolinin
kui savo žmonos ir šešių vaikų 
fotografiją. Fotografijos antroje 
pusėje įrašė šiuos žodžius: “štai 
priežastis, kuri privertė mane pa
reikalauti, kad greičiau sugrąžė 
tumėt skolą”. Po keleto dienų jis 
gavo gražios merginos fotografi
ją. Kitoje pusėje buvo įrašyta: 
“Štai priežastis, dėl kurios jokiu 
būdu negaliu tamstai grąžinti 
skolos”. Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI

231 -2661 2%3r-3323a

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

Australija pakeitė svarų pinigi
nę sistemą i dešimtainę dolerių 
sistemą. Australų doleris lygus 
Kanados $1.21. Britai irgi svars
to Įvesti dešimtainę pinigų siste
mą.

Premjero Wilsono padėtis Bri
tanijoje stiprėja, ypač kai jam 
pasisekė išvengti geležinkeliečių 
streiko. Manoma, kad poros mė
nesių laikotarpyje Įvyks nauji 
parlamento rinkimai.

Tai

PINIGAI Į S.S.S.R.
Oficialiai per Užsienio Prekybos 

Banką Maskvoje.
KAM MOKĖTI DAUGIAU?

Mūsų mokestis 
iki $ 50.00 —$2.75 
Iki $100.00 — SS.50 
iki $300.00— $5.00
PILNAI GARANTUOTA 

PRISTATYMAS PER 2 SAVAITES 
PILNAI IŠMOKAMA, JOKIŲ 

ATSKAITYMŲ.
PASIRAŠYTI PAKVITAVIMAI.

Kaina: 9 rubliai — $10 JAV 
SIŲSKITE PINIGUS PER MUS 

— SUTAUPYSITE

INTERTRADE
EXPRESS CORP. 

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

Autorizuota American Express Co 
agentūra

Turi New York valstijos LEIDIMĄ 
APDRAUSTA

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24188

DR. J. MATULIONYT6
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. Y. J. MEiLUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis pagr 
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių-

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

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

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 RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

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

VALAU FOTELIUS
nt įvairius kilimus.

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

Skambinkite LE. 3-4912.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR *ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

A.P. GARAGE
60 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: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi 
neto LE. 14251; namu CL. 9-8829 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6J0 vai. vak. Šeštadieniais nuo

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

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

dėjimas is Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel. 633-1167

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

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

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

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769 - 4612
769 - 4131



« PRADŽIA 730 V.V. • ĮĖJIMAS — $1.50 • STUDENTAMS — $1.00 -• LINKSMAS COMBO CONTINENTAL ORKESTRAS •
• BUFETE: KALDUNAI, KUGELIS, ĮVAIRIAUSI GĖRIMAI ATSIGAIVINIMUI • SPURGOS NEMOKAMAI ’.TURTINGA LOTERIJA •
• LAUKIAM VISU IS ARTI IR TOLI! • RENGĖJOS — K. L. K. MOTERŲ DRAUGUOS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIUS •

TORONTO
Vasario 16 iškilmės Toronte

KAS NORI PRALEISTI JAUKIOJE NUOTAIKOJE VAKARĄ 
IR SKANIAI PAVALGYTI, NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME Į

V V

TRADICINĮ MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINĮ
VASARIO 19 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE.
Bus programa, vertinga loterija, menininkų H. Žmuidzinienės^

Dagio ir kitų dovanos, baras ir šokiai.
Atidarymo kalbą pasakys Lietuvos gen. kon. dr. žmuidzinas.
Pradžia: 6 vai. vakaro. Įėjimas $2.50, studentams $1.50

Rengėjos: Mažosios Lietuvos Moterų Draugija

TREČIADIENĮ, vasario 16, 8 
v.v., Prisikėlimo par. salėje — 
pobūvis, rengiamas apylinkės val
dybos. Pakviesta svečių kanadie
čių. Pobūvis yra viešas, ir visi 
tautiečiai maloniai kviečiami da
lyvauti.

ŠEŠTADIENĮ, vasario 19 d., 12 
vai. Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie naujosios miesto rotušės ir 
uždėjimas vainiko prie žuvusių 
paminklo. Vyresniųjų skyrių šeš
tad. mokyklos mokiniai iš Šv. Ce- 

- cilijos mokyklos atvyks autobusu.
SEKMADIENĮ, vasario 20, pa

maldos katalikų ir evangelikų 
parapijų bažnyčiose. 4 vai. iškil
mingas Vasario 16 minėjimas 
Central Tech salėje, Harbord ir 
Lippincott gt. Lietuviškoje pro
gramos dalyje kalbą pasakys sve
čias iš Čikagos inž. V. Adamkavi- 
čius, angliškoje dalyje kalbės mi-

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 48-se metinėse tėvynės 
laisvės intencija pamaldos 11 vai. 
Po Mišių — procesija prie pa
minklinės lentos, trumpas susi
kaupimas ir Lietuvos himnas. Pa
maldose su vėliavomis organizuo
tai dalyvauja kūrėjai-savanoriai, 
šauliai ir par. kat. moterų drau
gijos skyrius. Kviečiame tikin
čiuosius priimti Komuniją Tėvy
nės intencija. Lietuvos laisvinimo 
reikalams sekmadienį daroma 
rinkliava, kurią praves Tautos1 šeštad., 8.30 v. ryto.
Fondo vadovybė. _ Alfonsą ir Angelę šmigels-

— Šią savaitę par. kunigai kius, sulaukusius 40 m. vedybi- 
lanko: Emerson, Pauline, Have- i nio gyvenimo sukakties, ir Česlb- 
lock, Sylvan, - McKenzie ir Glad- yą jjei Laurą Rickevičius, sulau- 
stone.

— Kat. moterų draugijos susi- _______ ___________
rinkime išrinkta valdyba, kuri ne- dar daug laimingu metu, 
trukus pasiskirstys pareigomis.

Fondo vadovybė.

- šy. Jono lietuvių kapinėse čiad 8 v v> mūsu bus
palaidota a.a. Monika Geležiūnie- 
nė. Velionės namiškiams nuošir
di užuojauta.

— Praėjusi sekmadieni 12 vai.
Misios aukotos Jono Yokubyno, lietuviu dalvvavimo *
afšvAnfnsin 70 m ankakfi intan.■ ueLUVIU VdVimu.

— Neprikl. šventės paminėji
mas Prisikėlimo bažnyčioje — šį 
sekmadienį. Mišiose 10 v. orga
nizuotai dalyvauja ateitininkija, 
o 11.15 v. — skautai, šauliai ir 
kat. mot. draugija. Tautos Fondo 
atstovai renka aukas Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Per Sumą 
smuiku gros. S. Kairys.

— Repeticijos muzikos studijo- 
• je: par. choro — ketvirtad., 7.30 
v.v.; studenčių choro — trečiad., 
7 v.v.; vaiku choro — penktad., 
6.30 v.v. ‘ <

atšventusio 70 m. aukakti, inten
cija. Linkime mielam sukaktuvi
ninkui geros sveikatos, ištvermės 
ir daug Dievo palaimos.

— ŠĮ šeštadieni, 9 v.r., gedulin
gos pamaldos už a.a. Aleksą ir 
Uršulę Kundrotus, p. Urnavičie- 
nės tėvelius. Sekmadieni 10 vai. 
pamaldose prisimenama lietuvių 
kapinėse palaidoti broliai — 
Adolfas, Jonas ir Antanas Mita-

PETICIJA JUNGTINĖMS 
TAUTOMS

Pasaulio lietuvių Jaunimo Me- — Religijos pamokų gimnazis
tų proga norima įteikti Jungti- t31118 šį sekmad. nebus; kt. sek- 
nėm Tautom peticiją, reikalau- rnad. — įprasta tvarka.

‘ jančią Lietuvai laisvės. Lietuvių — Pirmosios Komunijos ir ka- 
ir kitų tautybių -asmenų parašai techetinių pamokų vaikučiams šį 
ant atskirų lapų, surinkti iš viso sekmad. nebus, šios ir kt. savai- 
pasaulio, bus surišti į knygas ir tės antrad. ir ketvirtad. pamokos 
įteikti Jungtinių Tautų sekreto- bus nusistovėjusia tvarka.
riui Niujorke pasaulio lietuvių — Virimo-kepimo kursai — 
jaunimo kongreso metu. Įteikimo kas antrad. 7’30 v.v. par. kavinės 
komitetas bus sudarytas iš laisvo- virtuvėje.
jo pasaulio lietuvių jaunimo at- — Berniukai, baigę 8 metus ir 
stovų. KLB krašto valdybos jau- norį išmokti tarnauti Mišioms, 

prašomi susisiekti su T. Rafaeliu.
— Prisikėlimo par. bankelio 

valdybai ir visuotiniam susirinki
mui reiškiama nuoširdi padėka 
už duosnią $1.000 auką par. na
mų statybai. Įžengiančiam į 4- 
sius veiklos metus bankeliui Pri- 
sik. parapija linki sėkmės ir to
liau uoliai dirbti savo narių gero
vei. Savo parapijiečius kviečiame 
bankelio veikla ir nauda dar gy
viau susidomėti.

— “Aušros” stovykla jaunimui 
tarp 7 ir 13 metų amžiaus šiemet 
bus liepos 9-23 d.

— Kitą savaitę lankoma: Mer
rick, Triller, Wilson, Beaty, Sor- 
auren, Macdonald, Springhurst, 
Dowling, Close, Dunn, Spencer, 
Cowan, Afton, Maynard, Dundas

zuoti peticiją Kanadoje. Ji pra
dės parašus rinkti Vasario 16 mi
nėjimo proga.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratą $10 at
siuntė: Apalina Evans; $11 auko
jo: J. Misevičius; po $5: 236 SLA 
kuopa Toronte, Toronto Pūtvio 
šaulių kuopa, J. Govėdas; po $2: 
K. C. Šimkus, H. Sakalauskas, P. 
Griškonis, A. Jokūbaitis, Vyt. 
Kiaupa, A. šturmą; po $1: M. 
Žemaitienė, A. Kutka, kun. V. 
Stankūnas, Anelė Allis, V. Jasi- 
nevičius, J. Vaivadienė, A. Aukš
takalnis, H. Jagučanskienė.

Prieš pat atiduodant į presą šį

Prisikėlimo par. bankelis iš savo 
metimo pelno paskyrė “TŽ” $50 
auką. Leidėjai visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.

C. ir L. Rickevičių 25 metų ve
dybinė sukaktis buvo iškilmingai 
atžymėta vasario 12 d. Liet. Na
muose.

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

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

nisterė Judy LaMarsh iš Otavos. 
Meninėje programoje dalyvauja 
solistai: V. žiemelytė ir A. Sima
navičius; Toronto tautinių šokių 
grupė “Gintaras”, vadovaujamas 
J. Karasiejaus; jungtinis “Varpo” 
ir Prisikėlimo par. choras, vado
vaujami muz. S. Gailevičiaus ir 

| kun. B. Jurkšo. Pertraukos metu 
Tautos Fondo atstovai su atitinka- 
mais vokais rinks aukas tėvynės 
vadavimo reikalams.

Apylinkės valdyba maloniai 
kviečia visus Toronto ir apylin
kių tautiečius gausiai dalyvauti 
minėjime ir punktualiai susirink
ti. Prie durų apyl. valdyba rinks 
aukas minėjimo išlaidoms pa- 
dengti. Rengėjai, turėdami patir
ties iš praeitų minėjimų, prašo 
tautiečius parodyti duosnumo, 
kad susidariusios išlaidos būtų 
galima pilnai padengti iš aukų 
prie Įėjimo. Apyl. valdyba

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Monikai Geležiū- 

nienei, nuoširdžiai užjaučiame 
dukrą J. Marcinėnienę, sūnus Ri
mą ir Juozą, jų šeimas ir visus ar
timuosius. Velionė buvo labai ak
tyvi par. veikloje ir kat. moterų 
draugijoje. Eilę metų ji buvo vi- 
rimojkepimo kursų lektorė.

— Užjausdami p. Gikį, J. J. ir 
J. I. Baltakiai bei T. I. Vadaus- 
kai už jo neseniai Lietuvoje miru
sią sesutę a.a. Anelę užprašė šv. 
Mišias, kurios bus laikomos šį

■kusius 25 m. vedybinės sukakties, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime

— Vasario 16 proga, šį tre-

Apyl. Valdybos ruošiamas pager
bimas svečiams kanadiečiams ir 
kt. lietuvių bičiuliams kitatau
čiams. Laukiama gausaus pačių

— Pakrikštyta Jurgio ir Tere
sės Kiškūnų dukrelė Rasa Laima 
Petrė. Sveikiname!

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

Telefonas 767-7084.
A. ZAREMBA

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

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI 
Į PASKUTINĮ PRIEŠ UŽGAVĖNES

BLYNŲ BALIŲ 
antradienį vasario 22 d., 7 v. v., 

Šv. Jono Kr. parapijos salėje.
Bus įvairūs užgavėniniai valgiai su išgėrimais ir šokiais.

Įėjimas $1.00 - Rengėjos —

K. L. K. Moterų šv. Jono Kr. parapijos skyrius

BALNOK1T ŽIRGUS, TEPKIT RATUS — 
VISI VAŽIUOSIME { MUG|!

Vasario 27 d. Prisikėlimo salėje skautai skautės ruošia

KAZIUKO MUGĘ.
Pamatysit ko nematę, nusipirksit ko neturėję.

Ten pat papietausite, nes skautų tėvai jau dabar bulves skuta 
skaniems kugeliams ir dešroms.

Mugė prasidės po 10 vai. pamaldų, 
įėjimas nemokamas. Kviečiame visus — Rengėjai

Akademikų rengiama paskaita 
įvyks vasario 26 d., šeštadienį, 
7.30 v.v. Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. Paskaitą tema “M. K. 
Čiurlionio dailės bruožai” skaitys 
dail. A. Tamošaitis iš Kingstono. 
Valdyba kviečia visus iš anksto 
rezervuoti laiką šiai paskaitai, 
skirtai M. K. Čiurlionio paminėji
mui. Valdyba

Tradicinis mažlietuvių šiupinys 
— šį šeštadienį, vasario 19 d., 6 
v.v. šv. Jono Kr. par. salėje. Ren
gia ir visus kviečia Maž. Lietuvos 
Moterų Draugija. Programą žiūr. 
skelbime.

Evangelikų “Vilties” parapijos 
klebonas kun. Alg. Žilinskas ir 
du parapijos tarybos nariai lan
kys visus parapijos rėmėjus Del
hi, Elmer, Tillsonburgo apylinkė
se vasario 28 —kovo 2 d.

Sol. V. Verikaitis vasario 20 d., 
sekmadienį, 10.30 v.r., padainuos 
lietuviškų dainų per CBC radiją 
Carl Toppscott Singers programo
je-

Slovakų profesijonalų ir versli
ninkų draugija į savo balių buvo 
pakvietusi prekybos min. R. H. 
Winters, kuris kalbėjo apie švie
timą Kanadoje ir pabrėžė, kad 
švietimas yra raktas naujosios 
kartos paruošime. Dabar iš 12 ka
nadiečių jaunuolių tik 1 pasiekia 
universitetinį mokslą, o JAV — 
kas antras. Aliarmuojantis faktas 
esąs tas, kad 30% Kanados jau
nuolių 14-24 m. amžiaus baigė 
tik 8 pr. mokyklos skyrius. Ba
lius buvo surengtas King Edward 
viešbučio Crystall Ball Room.

Ontario kelių departamentas 
primena, kad paskutinė diena iš
siimti 1966 m. autovežimių plokš
telėms yra vasario 28. Šis termi
nas nebus pratęstas. Iki šiol 
plokšteles išsiėmė 49,5%; pernai 
tuo pačiu metu buvo 58,3%.

Angelė ir Alf. šmigelskiai at
šventė savo 40 metų vedybinį ju- 
bilėjų vasario 13 d. puošnioje sa
vo rezidencijoje.

SIUNTINIAI f VISĄ PASAULĮ 
per

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

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

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

Vaistai Į Lenkiją ir kt VISKAS APDRAUSTA.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų Masėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirma pamoka sn standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 RLOOR ST. W. (prie RMhnrdl 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

Užsakymai priimami ir paštu.

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

Kūrėjai - savanoriai Nepriklau
somybės šventės minėjimo vasa
rio 20 d. iškilmingose pamaldose 
dalyvauja organizuotai su vėliava 
Šv. Jono Kr. par. bažnyčioje; ren
kasi par. salėje 15 min. prieš 11 
vai. Taip pat visi kūrėjai-savano- 
riai kviečiami dalyvauti ir iškil
mingame posėdyje, kuris įvyks 
tą pačią dieną 4 vai. Central Tech 
auditorijoje, Lippincott St. šešta
dienį, vasario 19 d., 12 vai. die
ną prie miesto rotušės įvyks Lie
tuvos vėliavos pakėlimas ir vaini
ko padėjimas prie žuvusiems pa
minklo. Kviečiame ir čia savano
rius dalyvauti. Valdyba

Toronto Pūtvio kuopos šauliai 
-ės Vasario 16 šventės proga or
ganizuotai dalyvauja pamaldose 
Šv. Jono Kr. par. bažnyčioje sek
madieni, vasario '20 d., 11 vai.; 
renkasi į parapijos salę 10.30 vai. 
Iš čia organizuotai su vėliava bus 
einama į pamaldas. Valdyba

šeštadienį, vasario 19 d., 12 
vai., prie miesto rotušės Vasario 
16 iškilmėse šeštad. lietuvių mo
kyklos dalyvaus VIII a, VIII b ir 
X skyriai. Mokiniai apie 11.10 
vai. nuo mokyklos išvyks autobu
su. Po iškilmių kiekvienas savo 
iniciatyva grįžta namo. Vedėjas

Archit. Vyt. Kvedaras, pa
kviestas Meksikos architektų są
jungos, vasario 13 d. išvyko su 
ponia susipažinti su tenykšte ar
chitektūra. Grįš vasario 26 d.

Aldona Kauliūtė susituokė su 
Hilmar Hajak šv. Mykolo kated
roje. Jaunoji studijuoja pirmus 
metus vaikų psichologiją, o jau
nasis — inžineriją.

Atitaisytina klaida. “TŽ” 6 nr. 
vedamajame parašyta: “Kai buvo 
organizuojamas laisvės žygis į 
Jungtines Tautas, atsirado balsui 
įrodinėjančių jo sulaukdamas...”; 
turėjo būti nenaudingumą.

“Interethic Foram” radijo pro
grama vasario 14 d., 9.30 v.v., vi
są pusvalandį paskyrė Lietuvai. 
Kalbėjo prof. R. Vaštokas ir kun. 
Branch.

žys dar Petrapilyje baigęs Kelių 
Institutą dirbo Rusijoj ir Lietu
voj geležinkelių valdyboje, buvo 
min. P. Vileišio patarėju. Kana
doje jis vienas iš.pirmutinių pra
dėjo dirbti kelių valdyboje (High
ways) ir praskynė kelią kitiems 
lietuviams. Ilgametis PLIAS pir
mininkas. Išvykdamas su žmona 
atostogų Floridon, nepamiršo ir 
Fondo. Inž. M. Gvildys, vyriau
sias iš savo brolių inžinierių, dir
ba kelių valdybos tiltų skyriuje 
vyresniuoju inžinierium ir augi
na gausią, gražią lietuvišką šei
mą. Kaikurie Fondo nariai dėl 
įvairių priežasčių nenori, kad Jų 
pavardės būtų skelbiamos, pažy
mėdami jas tik dviem raidėm, bet 
Fondo knygose jų pavardės yra 
žinomos.

Fondo valdyba ruošiasi visuo
tiniam narių susirinkimui, kuris 
įvyks š.m. balandžio 16 d. Numa
tomas po susirinkimo susipažini
mo pobūvis.

P. Lelis, reik, vedėjas

MONTREAL, Que.
Šį pavasarį montrealiečiai keti

na užbaigti “Baltijos” stovykla
vietės statybinius planus— du pa
status nakvynėms ir prausyklas. 
Iki šiol jau pravesti keliai, įreng
ta aikštė, paplūdimiai ir pastaty
tas pagrindinis pastatas. Stovyk
lavietės turtas jau siekia $10.000. 
Tolimesniems planams vykdyti 
trūksta bent $5000. Lėšoms telkti 
sudaryta komisija, kuriai vado
vauja kun. G. Kijauskas, S.J. 
Stovyklavietės komiteto pirm, 
yra Pr. Rudinskas. Su jų para
šais montrealiečiams buvo išsiun
tinėtas raštas, prašąs paramos. 
Aukas siųsti: “Baltijos” stovykla
vietei 1465 rue de Seve, Montre
al 20, P. Q.

“Baltijos” stovyklavietės miško 
valymo darbams aukojo: E. Ber
notienė $10, O. šablauskienė, B. 
Abromonis ir J. Tanner po $5, K. 
Dargienė $3. Visiems didelis ačiū.

Nors stovyklavietės rajono su
tvarkymas labiausiai turėtų rūpė
ti mokyklinio amžiaus vaikų tė
vams, tačiau iš ligšiolinio rėmėjų 
sąrašo to visai nematyti. Net tokia 
senutė K. Dargienė iš savo kuk
lios pensijos stovyklavietę pare
mia jau trečią kartą.

Vajaus stovis: užplanuota $720. 
00, gauta $218.00, trūksta $502.

“Litas” per sausio mėnesį pa
augo $68,000 ir pasiekė $1J512, 
741.15. Svarbesnės aktyvo pozici
jos: kasa banke $115,142.74, cent
rinėje kasoje $40,000.00, paskolos 
$1,447,325, inventorius $2,847.39. 
Svarbesnės pasyvo pozicijos: indė
liai (šėrai) $1,013,484.30, einamo
sios sąskaitos $565,759.74, nepa
skirstyto pelno likutis $5,670.25, 
atsarga neišjiešk. paskoloms 
dengti $17,235.00, šių metų pel
nas $3,767.81. Tatai graži metų 
pradžia, teikianti vilčių nesunkiai 
pasiekti šiemet užplanuotus du 
milijonus dolerių. “Lito” mokami 
5% už indėlius, 4% už ein. sąskai
tas ir nemokamas gyvybės draudi
mas iki $2.000 santaupų sumos 
duoda taupytojams beveik dvigu
bas palūkanas, palyginus su kitais 
bankais. Paskolų, ypač nekilno
jamo turto, paklausa labai gyva.

Primename, kad paskutinis ter
minas išstatyti kandidatus į “Li
to” valdomuosius organus yra va
sario 19 d. Kvietimai į metini su
sirinkimą ir apyskaita nariams 
jau išsiuntinėti. Pr. R.

REIKALINGOS PATYRUSIOS SIU
VĖJOS. mokančios naudoti Įmonės 
siuvamąsias mašinas. Darbas nuo 8 v. 
ryto iki 4.30 v. po pietų 5 dienas sa
vaitėje. Įmonėje veikia unija; teirau
tis Hamilton Carhartt Manufacturing 
Limited, 2 River St., Toronto 2, Ont. laida.

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 i Kaliforniją. Rašyti: 

GARAGE BON VOYAGE, 
106 So. Catalina St., 

Redondo Beach, Calif.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Nauja dvasia Vasario 16 iškilmėse
Niujorke, korespondento pasikal
bėjimus su žygio rengėjais ir ei
senos dalyviais, plakatus ir pan. 
Teko stebėtis, kaip nesuinteresuo
tas radijo korespondentas greit ir 
objektyviai pagauna įvykių eigą. 
Įdomu buvo išgirsti, kaip sveti
mas korespondentas pasauliui 
pranešė, kad dalyvauja 15.000 
lietuvių, latvių ir estų. Prisimena 
kaikurių mūsų laikraščių kores
pondentų pranešimai, kurie vos 
pusę to skaičiaus tepriskaitė...

A. Mažeikos žiniomis, Lietuvo
je apie žygį žmonės sužinoję iš 
svetimų radijo transliacijų.

Toliau sekė sveikinimai, ku
riuos kaikurie sveikintojai pakar
tojo anglų ir prancūzų kalbom. 
Sveikino Quebeco premjero Jean 
Lesage ir Montrealio burmistro 
Jean Drapeau atstovai, latvių 
konsulas ir tautinių centrinių or
ganizacijų — lenkų, estų ir ukrai
niečių atstovai. Kanados premje
ras L. B. Pearsonas sveikino laiš-

Vasario 16-toji Montnealyje pri
siminta pr. savaitgalį, šeštadienį 
lietuviškas radijo pusvalandis pa
skyrė jai didesnę savo programos 
daiį- Kalbėjo seimelio prez. pirm. 
R. Verbyla. Dr. H. Nagys, talkina
mas sol. A. Paškevičienės ir B. 
Nagienės atliko savo paties pa
ruoštą poezijos ir dainos monta
žą. Sekmadienį abiejose parapi
jose įvyko šiai dienai skirtos pa
maldos, kuriose organizacijos da
lyvavo su savo vėliavom. AV baž
nyčioje jaunimui skirtos 10 v. Mi
šios pirmą kartą buvo laikomos 
lietuvių kalba, šį datų sutapimą 
pamoksle pabrėžė Tėv. G. Kijaus
kas, S.J.

Pagrindinis minėjimas įvyko 
sekmadienio vakare naujose D.L 
K. Vytauto Klubo patalpose. Mi
nėjimą pradėjo seimelio prez. pir
mininkas R. Verbyla lietuviškai 
ir angliškai; pristatė pagrindinį 
minėjimo paskaitininką iš Niujor
ko žygio į J. T. komiteto pirm. A. 
Mažeiką ir minėjimo pranešėju 
pakvietė lietuvių radijo vedėją L. 
Stankevičių. A. Mažeika, prisipus 
žinęs, kad gimė Amerikoje ir Lie
tuvos nėra matęs, tačiau brangi
nąs savo tėvų kraštą ir kultūrą, 
savo kalboj pabrėžė, kad mes tu
rime išeiti savo krašto reikalu į 
viešumą. Rusai esą jautrūs vieša
jai pasaulio opinijai ir jos gal 
daugiau bijo, negu bombų. “Bū- 

. darni pilnateisiai gyvenamo kraš
to piliečiai, gyvendami laisvuose 
kraštuose, turime kelti Lietuvos 
reikalą savo gyvenamo krašto vy
riausybėse ir gyventojų tarpe. Ne
palikime tuo rūpintis vien tik 
veiksniams ir komitetams. Tai 
kiekvieno mūsų pareiga. Reikia 
steigti informacinius vienetus 
kiekviename miestelyje, kur tik 
yra lietuvių. Sąlygos tam palan
kios ir draugų savo bylai visur ra
sime; reikia tik prieiti ir išaiškin
ti”. Šiam teigimui paremti čia 
pat jis pademonstravo magnetofo
no juostas, užrašytas iš Niujorko 
radijo stoties, trumpom bangom 
perduodančios žinias į visus pa
saulio kraštus, korespondento 
pranešimą iš Madison Square 
Gardens ir eisenos į J. T. čia iš
girdome smulkiai atpasakojant vi
są eigą aną neužmirštamą dieną

Šv. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Jaunimo klubas ruošia sli
džių — ski išvyką į Eastern Town
ship kalnus vasario 27 d., sekma
dienį. Mišios išvykstantiems — 
rytą 7.30 vai. Kaina autobusu $3. 
Bilietus prašoma Įsigyti iš anksto 
pas valdybos narius.

Mažasis parapijos bazaras su 
bingo davė gryno pelno $458.67. 
Už pietus gauta pajamų $123.50; 
iš bazaro $128.38; iš bingo $143. 
60; už parduotus pyragaičius $18. 
82; drabužinėje V. Mitchel surin
ko $7.35; gėrimai $34.59; šv. Elz
bietos D-ja pridėjo $6.60.

Moterys suaukojo $62. Visoms 
šeimininkėms, dirbusioms ir pa
aukojusioms pyragaičių nuoširdus 
ačiū!

— Vasario 12 d. Vyrų Dr-jos iš
vyka i St. Ann kalnus pasisekė ge
rai. Sugrįžus buvo jauki vakarie
nė maždaug 56 žmonėms. Skaniai 
ir sumaniai paruošė valgius: L. 
Bernotienė ir p. Verbylienė.

— Pagal Montrealio vyskupijos 
patvarkymą, šiais metais pirmąją 
Komuniją ir Sutvirtinimo sakra
mentus galės priimti visi, kurie 
lanko mokyklą antrus metus. Tė
vai raginami, kad visi vaikučiai 
šiuos sakramentus priimtų savos 
parapijos bažnyčioje. Susidarius 
užtektinam skaičiui, bus pakvies
tas lietuvis vyskupas.

— Nepamirškite pratęsti “T. 
Žiburių” prenumeratos 1966 m.; 
galite apsimokėti pas kun. J. Gau- 
dzę. Kaina — tik $5, o naujiems 
prenumeratoriams daroma nuo-

— Domicėlė Girdauskienė po 
smarkaus priepuolio pagerėjo; ti
kimasi. kad pasveiks greitai.

— Jau ruošiami laiškai visiems 
parapijiečiams, kuriuose rasite 
pilnai surašytą praėjusiu metų pa
rapijos apyskaita ir kvietimą at
silankyti i tradicinę parapijos ka- 
zimierinę vakarienę.

— Nepamirškite visi “Lito” na
riai dalyvauti metiniame susirin
kime. kuris ivykš vasario 26 d. 
šv. Kazimiero salėje 5 vai. vaka
re; bus duodami geri šilti pietūs.

“L /TAS"
MOKA už:

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

■

Meninė dalis šiemet skyrėsi tuo, 
kad pasirodė stiprus latvių vyrų 
choras “Junda”, padainuodamas 
5 dainas, ir jaunučių estų grupė, 
pašokusi keletą tautinių šokių. 
Mūsų jaunimas, talkinamas “sen
jorų” dr. H. Nagio, mokyt. E. Mi- 
kalajūnaitės, inž. V. šipelio, B. 
Nagienės ir muz. Z. Lapino nukė
lė visus į savo kraštą, išpildyda- 
mas dainų ir šokių montažą, para
šytą dr. H. Nagio, vaizduojantį 
metų laikus. Programa buvo gerai 
paruošta ir atlikta; kai kurioms 
dainoms buvo įtraukta visa publi
ka. Močiutė p. Kairaitienė, apsi
rengusi taut, drabužiais, padaina
vo seną liaudies dainą. Visas va
karas tapo tikru “senųjų ir jaunų
jų susitikimu”, kaip vienoj teksto 
vietoj buvo išsireikšta.

Reikia pripažinti, kad pernai 
metais mus nustebinęs savo gau
siu dalyvavimu ir programos at
likimu jaunimas kaikam gal rodė
si tik trumpalaikis švysytelėji- 
mas. šiemetinis Vasario 16-tos mi
nėjimas tas abejones išsklaidė. 
Matome, kad jaunimo dėka minė
jimai įgauna ne tik kitokią formą, 
bet ir charakterį, kad iš pasyvu
mo pereinama į aktyvią savo tau
tos likimo kovą. v.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava $152.90. Parapijai aukojo A. 
Russel $50 ir P. Tamutis $14.00. 
Ačiū aukotojams.

— Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventė vasario 13 pra
sidėjo bažnyčioje Mišiomis už 
Lietuvos laisvę. Su lietuviškomis 
vėliavomis mišių metu budėjo 
skautai, vadovaujami Įeit. R. Na- 
vikėno. K. J. G.

Vaikų Užgavėnių balius ruošia
mas N?Pr. Marijos seserų patal
pose vasario 20 d., 3 v. p.p. Visi 
vaikučiai ir jų tėveliai kviečiami 
dalyvauti. Programoje bus eilė
raščių, dainų ir šokio konkursai. 
Vaikučiai prašomi pasiruošti. Po 
to seks žaidimai ir'užkandis. Ma
mytės prašomos prisidėti prie vai
šių.

“Baltijos” stovyklavietės staty
bą parėmė: J. Vieraitis $25, J. 
Tanner $20 ir V. Zubas $16. Už 
paramą labai dėkojame. Pr. R.

Vokiečiu Namai planuojami 
pradėt statyti š.m. kovo men. St. 
Lawrence Blvd. — Cremazie 
Blvd, sankryžoje. Projektas ar
chit. E. Bamberger. Trijų augš- 
tų narnų statyba kainuos $700.- 
000. Juose bus Įrengta: puotų sa
lė, teatras, biblioteka, gimnasti
kos salė ir restoranas. Statybos 
lėšas sudėjo 700 akcininkų ir įvai
rios organizacijos. Montreaiy yra 
apie 70.000 vokiečių. Namų sta
tyba bus užbaigta dar šiais me
tais, kad pasaulinėn parodon at
vykę vokiečiai iš Europos ir kitur 
galėtų jais pasinaudoti.

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766.5827

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




