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Kur dingsta lėšos?
Kalbant apie Lietuvos laisvinimą, apie kultūrinius mūsų už

simojimus, iškyla įvairių pasiūlymų bei planų. Kartais švysteli 
žavi iniciatyva, rodos, būtų taip gera ją įvykdžius. Spaudoje ne
retai pasirodo sugestijų mūsų veiksniams, kultūros darbuotojams, 
bet visa tai nuskamba tuščiai. Jau buvo palaidota daugybė planų 
planelių, net ir tokių, kuriems nestokojo pasiryžėlių. Kodėl? Ne
buvo lėšų. Kiekvienas didesnis politinis, visuomeninis, kultūrinis 
pajudėjimas yra surištas su didelėmis išlaidomis. Valstybės savo 
bendriesiems žygiams lėšas sutelkia tiesioginių ir netiesioginių 
mokesčių keliu. Mūsų gi išeivija tokių galimybių neturi. Visos 
mūsų “valdžios” yra paremtos tiktai moraliniu pasitikėjimu bei 
savanoriška auka. Todėl kai reikia sutelkti didesnes sumas lėšų, 
tenka įkinkyti stiproką propagandą, kad ji pajėgtų išjudinti ma
ses ir pasiekti jos kišenes. Tuo būdu pavyko sutelkti stambias 
sumas didiesiems užsimojimams: laisvės žygiui į Jungtines Tau
tas, religiniam žygiui į Vašingtoną, dainų bei tautinių šokių šven
tėms, jaunimo kongresui ir pan. Didieji dalykai mūsų žmonėms 
dar imponuoja, ir jie pajėgia sutelkti gana dideles sumas lėšų.

★ ★ ★
Daug blogiau su kasdieniniais reikalais, kurie yra nemažiau 

reikalingi lėšų, kaip ir nepaprastieji. Pvz. turime šeštadienines 
mokyklas, jaunimo stovyklas, chorus, mėgėjų teatrus, šalpos, 
Lietuvos laisvinimo reikalus ir pan., kuriems reikia pastovių lėšų. 
Mokesčių inspektorių, anstolių, policijos neturime. Tos " lėšos 
turi suplaukti savanorišku būdu. Yra, tiesa, valdybų iždininkai, 
kuriems pavesta tvarkyti finansinius reikalus. Bet jie tėra tokie 
patys darbininkai, uždirbą sau duoną įstaigose ar įmonėse, ir 
negali eiti iš namų į namus rankiodami po porą dolerių bend
riesiems lietuvių reikalams. Iždininkų adresai paprastai skelbiami 
spaudoje ir kitais būdais, kad tautiečiai žinotų kam sumokėti so
lidarumo įnašą ar savo duoklę (Tautos Fondui yra specialūs jo 
įgaliotiniai kiekvienoje apylinkėje). Mūsų žmonės turėtų supras
ti, kad jų įnašas yra būtinas išeivijos lietuvių institucijoms išlai
kyti, kad jo nesumokėdami daro skriaudą lietuviškajam gyveni
mui. Be to, jie neturėtų laukti, kol kas nors pasibels į jų duris 
ir paprašys jų įnašo bei duoklės. Kam gi varginti tuos rinkėjus, 
kurie ir be to turi pakankamai visuomeninio darbo. Juk visi 
sąmoningi tautiečiai gali patys pasiųsti savo dalį nurodytais adre
sais ar ją įteikti rinkėjams. Argi šviesiam žmogui reikia duoti į 
kuprą, kad' susiprastų ir atliktų savo tautinę pareigą?

* * *
Nesekantieji lietuviškųjų veiksnių pranešimų spaudoje apie 

surenkamų lėšų panaudojimą vis klausinėja, kur dingsta tie pi
nigai? Tokie turbūt niekad ir nežinos, nes neįmanoma išaiškinti 
tų dalykų neskaitantiems lietuviškos spaudos ir nedalyvaujan
tiems susirinkimuose. O žinoti visdėlto reikia. Juk surenkamos, 
palyginti, nemažos sumos, nors ir toli gražu nepakankamos. 
Pvz. kad ir aukos Tautos Fondui, kuris finansuoja Lietuvos lais
vinimo akciją. Vien Kanadoje kasmet tam reikalui surenkama 
apie §5000. Kitos sumos ateina iš JAV tautiečių ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Bet štai kokios išlaidos: vien biuleteniams, lei
džiamiems aštuoniomis kalbomis, 1966 m. išmokėta §16,740.00. 
Tuo būdu apie Lietuvos bylą informuojamas laisvasis pasaulis. 
Be to, atskirą išlaidų poziciją sudaro radijo programos per Ro
mos ir Vatikano radijo stotis. O kur dar kiti laisvinimo darbo 
reikalai! Visa tai reikalauja didelių sumų, žymiai didesnių nei 
dabar surenkama. Panašiai yra su vadinamais solidarumo įnašais, 
kuriuos renka Bendruomenė nuo kiekvieno dirbančio tautiečio. 
Kanadoje nustatyta tiktai du doleriai metams. Tai tiktai ašara! 
Juk reikia apmokėti pareigūnų ir paskaitininkų keliones, pašto 
išlaidas, paremti mokyklas, stovyklas, chorus ir t.t. Surenkamos 
sumos yra permažos, palyginti su tuo, kiek jų reikia lietuviška
jam reikalui. Lietuvių kišenėse pinigų yra, bet jų nėra organiza
cijų ižduose. Dėl nelemto mūsų nerangumo kenčia visas lietu
vybės frontas. V

Veiksnių konferencija Niujorke
Sausio 14-15 dienomis Niujor- gramos vykdymas (kiek tai lie- A. Rinkūnas ta proga kalbėjo 

ke įvyko lietuviškųjų vadovybių čia VLIKą); e.‘lietuvių informa- apie Kanados Lietuviu Dieną ir 
konferencija, kurioje dalyvavo vimas pavergtoje tėvynėje. Kanados šimtmečio lietuviu le< i VLIKo, P.L. Bendruomenės, dip-! Konferencijoje dalyvavo 24 as- 2ibuX” radi'
lomatų, ALTos ir Lietuvos Lais- menys, jų tarpe — VLIKo vai- baisves Zlbuno rad1'

i vės Komiteto atstovai. Dvi die-dyba, vadovaujama valdybos
|nas trukusiuose posėdžiuose per-pirm. dr. K. Valiūno, PLB vai- REDAKCIJOS prierašas. Turi- 
!žvelgta Lietuvos laisvinimo būk- dyba, vad. vicepirm. St. Barzdų- momis žiniomis, kaikurie skaitytojai 
|lė, nustatyta 1968 m. Lietuvos ko, L.L. Komiteto dalis, vad. V. š-m- “Tž” 2 nr. paskelbtą informaciją 
nepriklausomybės 50 metų su- Sidzikausko, JAV Liet. Bendruo-, apie pirmuosius dabartinio VLIKo, t. 

;kakties minėjimo tvarka ir ap-menės centro valdyba, vad. J. Ja ‘ . . . • z • • ... .... • v • -r t ••' tarti kiti einamieji reikalai.
Politinėje srityje konstatuota, 

kad laisvojo pasaulio vadovaujan
čios valstybės pradeda linkti į 

! Europos reikalų aptvarkymą su- 
; si tarimo kebu. Siekiama daugiau 
i praskleisti geležinę uždangą ir 
jišspręsti Vokietijos klausimą. Ry
šium su tuo ir Lietuvos laisvini
mo byloje iškyla naujų elemen-

šalčio, Kanados Liet. Bendruo
menės pirm. A. Rinkūnas; stebė
tojo pareigas pasirinko ALTos 
delegacija, vad. dr. P. Grigaičio, 
ir diplomatai, kuriems atstovavo 
gen. konsulas Vyt. Stašinskas. šinio.

y. dabartinės valdybos, žygius supra
to kaip Eltos žinias. Turime pastebė
ti, kad informacijos buvo gautos iš ki
tų šaltinių, išskyrus tą dalį; kuri pa
žymėta kabutėmis kaip citata iš Eltos 
pranešimo. Tai matyti ir iš paties ra-

Pasaulio i vykiai

Susirūpinęs Klaipėdos žvejys prie Baltijos jūros: "Kada gi vėl lais
vai atsikvėpsi m?"

Nepriklausomybės 50 metų su
kakties minėjimui nustatyta pla
ti programa, liečianti suvažiavi
mus, knygų leidimą ir politinę 
akciją.

Suvažiavimams nustatytas toks; 
knlGndorius’ ** v x1QK7 m apatių 90 91 dipnn i turinio kalbas pasakė įvairiose vietovėse: A. Kosyginas, M. Suslo- 

aienu-;voc A SolorHnoc M PnHonmii Kitnca lankpd ir kslhpin
mis Gražinos operos premje-i 
ra ir antrasis pastatymas Čikago
je: rugsėjo 2-3 Lietuvių Diena ir 
dalyvavimas pasaulinėje parodo- 
ie Fxnn 67 Montrealvip- lankri- uduaruiie luiueuių kuk

čio 24-26 III kultūros’kongre- Vietnamo, Kubos ir Jugoslavijos.
sas Čikagoje. kompartijų opoziciją, Sov Są-'s

° J Tmnrrnc xmHoi įtoirtnin mcf ti bro. n

1968 m. liepos 7 d. III-ji tau- gį 
tiniu šokiu šventė Čikagoje: rug- i 
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sėjo 1-2 .Niujorke III-sis FLB nįmaSi 0 ne Kinijos izoliavimas, bas, kurios pareikalautų milžiniš- 
seimas. Be^to, vėliau sutarta da- Kompartijos oficiozas “Pravda” ;kų lėšų.
ta dar bus saukiama politine kon- reį§kia susirūpinimą didėjančia Amerikiečių rašytojas John 
ierencijm Atskirų kraštų lietu- įtampa Kinijoje. Jo redaktoriai Steinbeck, kurio kūriniai buvo la- 
viai 1968 m. vykdo platesnius ‘skaitytojams pacitavo premjero bai populiarūs Sov. Sąjungoje, 
nepriklausomybes paminėjimus cuenjai žodžius, kad “kultūrinės kol jis dėl Vietnamo karo nebu- 

revoliucijos' 
mas tėra repeticija ateičiai.

Kiniečių propagandos vadovas 
Tao Chu, kurį jau ilgokai puldi- 

’ i “raudonieji sargai”, buvo 
atleistas iš pareigų. Propagandos 
vado pareigas perėmė mažai ži
nomas buvęs redaktorius Wang 
Li, o jo pavaduotoja paskirta 
Maotsetungo žmona. Pekinge pa
skelbtas Maotsetungo raštas kal
tina kompartijos sekretorių Teng 
Hsiao Ping, kad pastarasis reko- 

, mendavęs Tao Chu minėtajam 
£ar t a v! PostuT nors Maotsetungas jį vi- 
— *sada laikęs nesąžiningu ir nepa

tikimu žmogumi. Japonų spau
dos pranešimu, Maotsetungas 
pradėjo kariuomenės kadro va
lymą. Pekingo radijas tvirtina, 
kad karininkų gretas yra infilt
ravusios antimaoistų grupės.

Tautinės Kinijos ambasadorius 
Vašingtone Chow Shu-kai pareiš
kė spaudos atstovams, kad čiang- 
kaišekas yra pasiruošęs grįžti Ki
nijon, kai ateis reikiamas mo
mentas. Jis tiki, jog dabartiniai 
nesutarimai Kinijos vadų tarpe 
kraštą gali įstumti į visišką chao
są, sudarydami sąlygas Čiangkai
šeko armijos išsi'kėlimui. Amba-

SOVIETŲ KOMPARTIJOS VADAI ORGANIZUOJA VIEŠĄ
JĄ OPINIJĄ PRIEŠ KOMUNISTINĘ KINIJĄ. Maskvoje kalbą 
partiečiams pasakė sekr. L. Brežnevas, pasmerkdamas Kinijos da
bartinę laikyseną ir keldamas mintį, jog jau yra atėjęs laikas su
šaukti pasaulinę kompartijų konferenciją. Šiuo reikalu buvo priimta 
atitinkama rezoliucija. Praėjusios savaitės laikotarpyje panašaus

;vas, A. šelepinas, N. Podgomij. Kitose vietovėse lankėsi ir kalbėjo 
žemesnio rango kompartijos pareigūnai. Pagrindinis šių vizitų tiks
las yra parodyti kitiems komunistiniams kraštams, kad Sov. Są
junga yra vieninga ir kad pasaulinę kompartijų konferenciją ver
čia šaukti dabartinė kiniečių laikysena. Žinodami Rumunijos, Š.

mhwz-zvzjzj, Są-isi į Sov. Sąjungos vadus, ragin-
’jungos vadai įtaigoja, jog tikra- damas juos atsisakyti antiraketi- 
sis konferencijos tikslas esąs ■ nių įrengimų ir tuo būdu sustab- 
kompartijų vieningumo sutvirti- dyti ^naujas ginklavimosi yąržy-

Kompartijos oficiozas “Pravda” ;kų lėšų.
Amerikiečių rašytojas John

pagal savo planus, nesikertančius 
su augščiau minėtomis datomis.

Leidiniai numatomi šie: 1. 
“Aukso knyga” — Lietuvos dip-' 
lomatinių dokumentų rinkinys,; • • 
pradedant 1905 metais. Leidžia Qtl^( 
— diplomatinė tarnyba. 2. Infor
macinė apie Lietuvą knygelė ang
lų kalba, paruošta V. Vaitiekū
no; išleidžiama antra pataisyta 
laida. Leidžia — VLIKas. 3. “Ne-

parodytas žiauru- vo susikirtęs su poetu J. Jevtu- 
.............šenko, susilaukė pasmerkimo 

komjaunimo oficioze “Komso- 
molskaja Pravda”. Laikraštis puo
lė jo reportažus iš P. Vietnamo, 
pavadindamas jį “žmogžudžių 
bendrininku”. J. Steinbeck atsi
kirto Niujorko laikraštyje “News- 
day”, sovietinei spaudai prikiš
damas vienpusišką žinių perda
vimą. Jis taipgi pasisiūlė suda
ryti sąlygas sovietų koresponden
tams atvykti į P. Vietnamo kau
tynių vietoves ir pridėjo reikš
mingą pastabą, kad “Komso- 
molskaja Pravda" nesutiks per
sispausdinti jo laiško. Arklių 
lenktynių stiliumi J. Steinbeck 
pareiškė, kad jis lažinasi 10 prieš
I, jog jo žodžiai nepasieks sovie
tų skaitytojų. “Komsomolskaja 
Pravda” šį kartą neatsispyrė pa
gundai: ji persispausdino ameri
kiečio laišką, pabrėždama, kad 
jis pralaimėjo lažybas. Savaime 
suprantama, laišką užgožia prieš
J. Steinbecką nukreipti pikti ko
mentarai.

Naujoji V. Vokietijos vyriau
sybė sutiko su JAV ir Sov. Są
jungos planu atominių ginklų pli
timui sustabdyti. Lig šiol Sov. 

sadoriaus pareiškimas neturi di-; Sąjunga, tardamasi šiuo klausi- 
desnės reikšmės, nes JAV dabar- mu su JAV. prikišdavo, kad V. 
tinė politinė linija nėra linkusi Vokietija siekia atominio apsi- 
remti Čiangkaišeko avantiūros, ginklavimo. K. G. Kiesingerio 
Be amerikiečių laivyno paramos vyriausybės nutarimas sovietams 
jis negali savo kariuomenės per- atima paskutinę kortą. Vokiečiai 
vežti Kinijon. jau nekalbant apie betgi reikalauja, kad minėtasis

Kils revoliucija Kinijoj?
Pasaulio dėmesio centre šian-'žurnalas šią “kultūrinę revoliuci- , . .. „

dien, be abejonės, yra paskuti- ją” laiko seno revoliucijonieriaus priklausomos Lietuvos istorija 
nieji įvykiai ir vis didėjantis Maotsetungo nostalgišku bandy-;angliškai. Leidžiar — 
triukšmas Kinijoje. Pradžią “kul- mu atsukti laikrodį atgal į prabė- JAV Liet. Bendruomene. 4. Lie- 
tūrinei revoliucijai” kompartijos gusias jaunystės dienas. 1?eiY90s , ;
vadas Maotsetungas ir jo gyny- Toronto dienraščio “The Globe y; Čiulevičius, leidžia 
bos ministeris Lin Piao padarė a. Mail" korespondentas David 
jau 1965 m. lapkričio mėn., kai Oancia, kuris yra vienintelis ne- 
spaudoje pasirodė pirmieji puo- komunistinės spaudos atstovas! 
limai, nukreipti prieš žinomą ki- Pekinge iš Š. Amerikos, savo iš- 
niečių istoriką Wu Han. Tai bu- samiuose pranešimuose skelbia P131}?8;, °- 
vo aiškus įspėjimas tiems, kurie kasdien didėjančią įtampą. Šis 
mėgino kritikuoti Maotsetungo rumunų imigrantų 37 m. amžiaus -----

L — JAV 
Liet. Bendruomenė. 5. “Lietuviai 
Kanadoje” — anglų kalba: lei-į 
džia Kanados Liet. Bendruomenė, | 
remiama Kanados šimtmečio ko-j 

l. “Lietuvių literatūros 
i" — anglų kalba: red. A.’ 

____ _ ____ _ __  _______ __ Vaičiulaitis, leidžia JAV Liet.į 
_  . karine dogma ir bandė priekaiš- sūnus vra patyręs laikraštininkas.! Bendruomenė. 7. “Lietuvių kai-j KELIAUJANTIS MUZEJUS tauti. kad ji Kinijai yra atnešusi keletą metų prieš tai praleidęs bos aiškinamasis žodynas ; pa-j

skaudžių pralaimėjimų diploma- Europoje ir Viduriniuose Rytuo- ^ose prof. A. Klimas, leidžia j 
paminklo divizijos vardu pade- tiniame fronte. 1966 m. gegužės se. Jo pranešimai iš Pekingo įtai- JA}1 LĮet- Bendruomene, 
jo vainiką, nors tada dar nebu-imėn. vieša “išpažintį” buvo pri- goja, kad ten bręsta rimti įvy- 
vo švenčiama sukaktis. verstas atlikti žymiausias kinie- kiai, kad jau dabar vyksta krūvi-

Prez. L. B. Johnsonas savo ir čių rašytojas Kuo Mo-jo. kadaise ni susikirtimai darbininkų su 
žmonos vardu atsiuntė sveikini- padėjęs Maotsetungui paruošti jo “raudonaisiais sargais” ir kad 
mą Kanados generaliniam gu- revoliucinių dogmų knygą. ateityje gali būti prieita iki pi- 
bernatoriui Vanier: “Nuošir- 1966 m. birželio mėn. miestų lietinio karo. Opozicija Maotse- 
džiausi linkėjimai Jums ir ka- gatves užplūdo 110 milijonų tungui ir jo jauniesiems “kultūr- 
nadiečių tautai naujųj’ų metų moksleivių minia — Lin Piao nėšiams” labiausiai juntama Šan- 

. Kantone ir 
Kinijos šiaurėje esančiame naf
tos šaltinių centre Tačinge. Ji

KANADOS ĮVYKIAI

Kanados šimtmečiui skirtą 
traukinį-muzėjų Viktorijoje. Br. 
Kolumbijoje, iškilmingai atida
rė valstybės sekr. Judv La- 
Marsh. Jį sudaro šeši vagonai, 
pripildyti Kanados gyvenimą 
vaizduojančių eksponatų, kurių 
centras yra federacijos tėvų fi
gūros. Užrašai — anglų ir pran
cūzų kalbomis, garsiniai paaiš
kinimai. įrašyti į magnetofono 
juostas, taipgi pateikiami abiem 
kalbom. Iš Viktorijos traukinys 
pradės kelionę į rytus, aplanky
damas 63 vietoves devyniose 
provincijose. Vienintelė neap
lankyta provincija bus New- 
foundlandas, nes jos geležinke
liai yra skirtingo pločio, neati
tinkantys vagonų ašių išmierų.

Tarptautiniu komplikacijų ža
da Kanados veteranų nutarimas 
paminėti 25 m. tragiško išsikė- 
limo sukaktį Dieppe. Prancūzi
joje. Iš 5.000 kanadiečių karių 
tada tik 2.000 grįžo į Britaniją. 
Kiti žuvo arba pateko į vokiečių 
karo nelaisvę. Sužinoję apie Ka
nados veteranų planus. Vokie
tijos veteranai pareiškė norą 
taip nat dalyvauti tose iškilmė
se. Jie sakosi norį pagerbti išsi- 
kėlimo metu žuvusius kanadie
čius ir jų didvyriškumą. Kana
dos veteranų organizacijos į to
kį vokiečių mostą žiūri šnairo
mis ir nenori vokiečiu dalyvavi
mo pagerbimo iškilmėje. Vokie
čiai aiškina, kad jau būtu lai
kas užmiršti II D. karo žaizdas, 
nes 302-ji pėstininku divizija, 
tada sumušusi kanadiečius, bu
vo iš Stuttgarto miesto, kuris 
istorijoie yra pasižvmėies de
mokratinėmis ir liberalinėmis 
tradicijomis. Pernai į Dieppe 
buvo atwkes operacijoms vado
vavęs vokiečių generolas ir prie 
žuvusioms kanadiečiams skirto

Jaunimo reikalai plačiai išdis
kutuoti po V. Kamanto praneši
mo. Nustatyta daugiau įjungti 
jaunimą į Lietuvos laisvinimo 
darbą tam reikalui panaudojant 
po jaunimo kongreso visame 
laisvajame pasaulyje susiorgani
zavusias jaunimo sekcijas.

Informacijos reikalams nutar
ta jieškoti derinio tarp dabar 

__ jau veikiančių VLIKo. ALTos. 
reiškiasi prieš Maotsetungą ir| JAV Liet. Bendruomenės infor-

nadiečių tautai naujųjų metų moksleivių minia — 
proga, švenčiant Kanados šimt- liaudies armijos globojami “rau- chajuje, Nankinge, 
meti. Tikimės, kad ir mes gale- donieji sargai”, neribotam laikui 

palikę mokyklų suolus, šių Mao
tsetungo “kultūrnešiu” pagrindi
nis šūkis — “Iš revoliucijos mo
kykimės revoliucijos!”, ginklas 
— Maotsetungo raštai. Pirmiau
sia tie paaugliai atsisuko prieš 
visas naujoves. Vakarų pasaulio'_______ ____ -- o___  r___  ,
įtaką, o vėliau ėmė atakuoti Sov. (tina čekų korespondentų prane-1 JAV). 
Sąjungą ir jos revizijonizmą. Gat- ................
vę. kurioje yra sovietų ambasa
da Pekinge. viešose demonstra
cijose jie pavadino “Kovos prieš 
revizijonizmą” gatve. 

Šiuos Maotsetungo raudonųjų 
“kultūrnešiu" veiksmus dar ga
lima suprasti ir netgi pateisinti 
tautinio komunizmo vardu, nors 
jie nieko bendro neturi su tik
rąją 
tami

sime dalyvauti šiose iškilmėse, 
kad tarp abiejų kraštų ir toliau 
bus palaikomi draugiški ryšiai, 
išugdyti ir puoselėti praėjusio 
šimtmečio laikotarpyje.”

Kanados šimtmečio ugnies 
fontanas prie federacinių par
lamento rūmų Otavoje jau turi 
apie 300 į vandenį įmestų įvai-Į 
rių monetų. Kanadoje ir Ame-j 
rikoje yra sena tradicija į fon-l 
tanus mėtyti monetas ir tuo bū-j 
du linkėti laimės sau ir artimie
siems. Didžiausią aktyvumą šio
je srityje paprastai rodo įsimy
lėjusių romantiškai nusiteiku
sios porelės.

Toronto universiteto 338 pro
fesūros nariai pasirašė specialų 
raštą premjerui L. B. Pearso- 
nui. Jie nori, kad Kanados vy-!nuju sargų” žvgiai. kai jie atsi- 
riausybė darytų diplomatinį suko prieš- senuosius Maotsetun- 
spaudimą Amerikai, reikalauda- g0 draugus — prezidentą Liu

Shao-chi. kompartijos sekretorių 
Ten? Hsiao-nin? ir netgi propa
gandos vadovą Tao Chu. kuris į 
valdžios viršūnes atėjo kartu su 
“kultūrine revoliucija”. Liaudiš-

kultūra. Visiškai nesupran- 
pasidarė tolimesni “raudo-

ma sustabdyti š. Vietnamo bom
bardavimus ir atitraukti ameri-i 
kiečių karinius dalinius iš P. 
Vietnamo. Pareiškime premje-j 
rui taipgi patariama neparduo-, 
ti ginklų Amerikai, o sutartis,kai tariant, susidaro-'vaizdas, kad 
ginklams gaminti skelbti visuo
menės žiniai. Šiai akcijai vado
vauja prof. McNaught ir io va
dinamasis Fakulteto Komitetas, 
planuojąs apjungti visa Kana
dos universitetų profesūrą. Ten
ka pastebėti, jog iš 1.100 dės
tytojų Toronto un-te raštą pasi
rašė tik 338.

šuo ryja šunį. Koks yra šių pjau
tynių tikslas? Maotsetungo sos
tui. atrodo, niekas nemėgina gra

sinti. o “kultūmešiai” taipgi nė
ra likvidavę nė vieno puolamųjų, 
nes jie šaudo tik Maotsetungo 
raštu žodžiais, vietoi patrankų 
naudoja ant sienų kabinamus ka
rikatūrinius plakatus. "Time”;

L CldAldOl ICO aVJLq.V IbC L U. 11^d 11 į . ...
Lin Piao nukreiptais streikais ir jų komisijų tokiu * pJanas garantuoh? v Vokietijos
netgi atviromis kautynėmis tu VLIKo skjTių atskiruose kras-. etname ‘ toris neliečiamvbę.miestu ^atvėso kuriu metu abi tuose nutarta nesteigti, Lietuvos laikos akciją Vietname tęsia - *
nusės iau vra isieiiušios “karo”'v a d a v į m 0 darbą vykdyti per Vietnamo tarptautines kontroles Sovietų transporto lėktuvai vėl
belaisviu šiuos teigimus natvir- Bendruomenės organus (išskvrus komisijos nariai Kanada ir Indi- pradėjo ginklų tiekimą Š. Viet-neiaisvių. biuos teigimus patvir s . ja Trečiasis komisijos narys — namui, skrisdami virš Kinijos
Šimai, skelbiantieji, jog dauge- Naujasis VLIKo pirm. dr. K. Lenkija lig šiol šioje srityje ne-'teritorijos. “Newsweek” žurnalo

jos komunistai mano, kad dar lis ir elektroninius prietaisus į 
neatėjo laikas taikos deryboms. Hanoi Gia Lam aerodromą. Šis 

‘ ’ orinis transportas buvo nutrauk
tas ištisus metus dėl nesutarimų 
tarp Maskvos ir Pekingo. Kinija 
norėjo, kad tiekimas būtų atlie
kamas jūros keliu, bet turėjo nu
sileisti, bijodama susilaukti ki-

liui “raudonuiu sargu” iau buvo Valiūnas padarė deklaracini ar- rodė jokių pastangų, nes Lenki- teigimu, jie gabena lėktuvų danui įduuunųjų saiga jauouvo __ r ___ ___ . . v iti Hor Hc ir- ;
nupjaustytos nosys ir nukapoti 
rankų pirštai. Streiką Tačingo 
naftos šaltinių centre patvirtino 
pats premjeras čuenlai. suvers
damas kaltę buržuazinių nuotai
kų vadams, kurių, girdi, paklausė 
dalis darbininkų ir padarė nema
žų nuostolių naftos gamybai. Iš 
šių šaltinių Kinija kasmet gauda
vo apie 3 milijonus tonų naftos.

Minėtasis D. Oancia taipgi pra
neša. kad sausio 3 d. Kantone 
buvo suimtas ir atgabentas į Pe- 
kingą Kinijos ekonomijos archi
tektas Po I-po, 60 m. amžiaus re
voliucinių kovų veteranas, kadai
se šalia Maotsetungo kovojęs už 
komunistinės sistemos įvedimą 
Kinijoje. Suimtųjų tarpe taipgi 
esąs Pekingo burmistras Peng 
Chen. armijos vadas Lo Jui- 
ching, kompartijos cknaiysYang 
Shang-kun ir 1958 m. iš parei
gų atleistas gynybos ministeris 
Peng Teh-huai. kurį tada pakei
tė dabartinis Maotsetungo drau
gas Lin Piao. Į Pekingą pradėjo 
atvykti darbininkų grupės — kai-

ūmiausios VLIKo veiklos prane
šimą. Numatoma: a. konkretes
nė politinė veikla: b. platesnis 
kitataučių informavimas; c. glau
desnis bendradarbiavimas su dip
lomatais; d. jubilėjinių metu pro-

kurios jų bando pasisakyti prieš 
“raudonųjų sargų” šmeižtais grįs
tus metodus, kitos čia nori pa
sisemti revoliucinės “išminties” 
iš jaunųjų Maotsetungo “kultūr- 
nešių”.

Galimo pilietinio karo mintį 
perša ir Maotsetungo įsakymas 
kariuomenei peržiūrėti ir patik
rinti savo vadovybę, šiai akcijai 
didelį entuziazmą rodo Maotse
tungo žmona Chiang Ching, 1930 
m. buvusi vidutinių gabumų ak
torė Šanchajaus teatruose. Kas 
išeis iš tokios “kultūrinės” mai
šaties, sunku tuo tarpu būtų at
spėti, bet, tenka manyti, galuti
nį žodį turės kariuomenė, kurios 
daugumą sudaro ryžių laukuose 
skurstančių ūkininkų vaikai.

V. Kst.

Kanados ir Indijos atstovai ban
do pakeisti lenkų nuomonę, mo
tyvuodami faktu, kad Š. Vietna
mo vadų paskutiniuose pareiški
muose jaučiamas gerokas su
minkštėjimas. Spėjama, kad ga
li būti sušauktas Kanados, Indi- tų komunistinių kraštų pasmer- 
jos ir Lenkijos pasitarimas, ku- kimo.
rio tikslas būtų aptarti priemones1 Rumunija buvo išleidusi pašto 
ir būdus taikai atstatyti. Kana- ženklą, vaizduojanti amerikiečiu 
dos užs. reik. min. P. Martin jau “Gemini” erdvėlaivi. Tai sukėlė 
seniai daro spaudimą Vašingto- dideli Maskvos pasipiktinimą, nes 
nui, kad būtų nutrauktas Š. Viet- Kremliaus vadai pašto ženkle no- 
namo bombardavimas. rėjo matyti sovietinį “Sputniką”.namo bombardavimas. ij •• .... -.. - .._ - -

Prez. L. B. Johnsonas, atida- Diplomatinė kova užkulisiuose 
rydamas naujojo kongreso posė- rumunus privertė minėtąjį ženklą 
džius, pareikalavo pajamų mokes- išimti iš apyvartos, bet jie so
čius padidinti 6%. Naujasis įsta-jvietams atsilygino dar nemalo- 
tymas turi dvejopą uždavinį — nesniu pokštu. “Gemini” ženklas 
parūpinti §5.7 bilijonus Vietnamo buvo pakeistas kitu, kuriame šv. 
karo išlaidoms padengti ir kar- Jurgis jietimi duria slibiną. Ša
tu sumažinti infliacijos pavojų, j koma, kad tas šv. Jurgis yra la- 
Kaip šiuo klausimu pasielgs kon- bai panašus į rumunų komparti- 
gresas, tebėra neaišku, nes demo- jos vadą Nicolae Ceausescu. To- 
kratai nėra linkę mokesčių didin-Į kiu atveju slibinas, be abejonės, 
ti. Prez. L. B. Johnsonas kreipė-'yra Sov. Sąjunga.



Nusikaltimai - sistemos augintiniai

Barbados sala tapo nepriklausoma

mą, vyriškąją savigarbą ar abie-

Nuo Floridos iki Pietų Ame
rikos krantų pusmėnuliu nusi
driekia Vakarų Indijos salos, ži
nomos turistams savo pastoviu 
klimatu ir vešlia augmenija. To-
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Sovietų Sąjungoje i 
dėta naudoti mirties______ _____ _____ ...______________ _____
įvairius nusikaltimus, tačiau, jaunimo organas “Komsomolska- m. liepos 2 d. skundėsi, kad so- 
bendra nusikaltimų banga nema- ja Pravda” 1966 m. birželio 28 vietų abiejų lyčių jaunimas tu- 
žėja. Sovietų įstaigos susirūpinu-,d. paskelbė ištisą straipsnį “Žvė- rįs labai miglotą nuovoką apie 
sios ypač didėjančiais nusikalti- rys, apsiginklavę peiliais”, kur naiai,timQ mnton, imvin. 
mais, chuliganizmu jaunimo tar- pažymėta: “Mums vis kalbant, ra 
ne. iieškoma naujų būdų ir ke- šant, skundžiantis ir delsiant,
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lių su tais reiškiniais kovoti. So- prieš mus staiga atsistoja žmogus tapęs perdaug cinišku. Maskvos
-ui*.. nonoms,cu nai1i,i >» crvvpnimn žinovas A ftnir minė.vietų sociologai pastaruoju metu su peiliu rankose.”
turėjo prisipažinti, kad komunis- Žinoma, buvo stengiamasi su-i 
tų partijos ligšioliniai teigimai, ‘ laikvti. bent sustabdvti vis kv- 
esą, nusikaltimų šaknų reikia

gyvenimo žinovas A. Špir minė
tame literatūros savaitraštyje pa-

bados sala, kuri 1966 m. lapkri
čio 30-tą gavo iš anglų nepri
klausomybę.

Nedidelė tai salikė, bet viena 
tankiausiai apgyventų vietų pa
saulyje. Ketvirtis milijono gy
ventojų yra susispaudę 166 kv. 
mylių plote. Vienai kvadratinei 
myliai tenka maždaug pusantro 
tūkstančio žmonių, kai pvz. Ka
nadoj gyventojų tankumas tėra 
tik šeši žmonės kv. mylioje. Be
veik visi barbadiečiai yra negrai 
arba mulatai.

Aišku, kad tiekai žmonių gam
tos dovanų, kad ir gausiausių, 
nepakanka. Todėl pirmosios de
mokratinės darbo partijos vy
riausybės rūpestis ir yra išugdy
ti lengvąją pramonę, praplėsti 
turizmą ir eksportą, žmonės čia 
daugiausia verčiasi cukrinių 
nendrių auginimu ir perdirbimu, 
žvejyba bei turistų aptarnavimu. 
Iš cukrinių nendrių jie gamina 
ne tiek cukrų, kiek visame pa
saulyje pagarsėjusį šios srities

Vyriausybė, kurios ministeris
bent sustabdyti vis ky- žymėjo, kad prievartavimų auko- 

___ ______ _____ ją nusikaltimų bangą. Tačiau mis dažniausia esančios mergi- 
jieškoti ne komunistinėje bend-, RSFSR viešosios tvarkos ministe- uos žemiau 20 m. amžiaus, mergi- 
ruomenėje, bet kur kitur — ne- ris V. Tikunovas pernai pripaži- nos, “galinčios gerti neblogiau už 
pasitvirtino. Dabar jau skelbia-į no, kad Chruščiovo sumanymas vaikinus, po to įsitraukiančios į 
ma, kad tikros nusikaltimų prie- įvesti “savanorišką liaudies mili- laukiniškų šokių veiksmus ir daž- 
žastys glūdinčios alkoholio besai- ciją” (kovai su chuliganizmu) ne- niausiai pačios išprovokuojančios 
kiame naudojime, blogose gyve-{davė teigiamų rezultatų. Vyriau- prievartavimą.” Maskvos žuma- 
nimo sąlygose, be to, nusikalti-. sybės organas “Izvestija” 1966 listas ypač pasipiktinęs, nes sek-

ruomenėje, bet kur kitur — ne- ris V. Tikunovas pernai pripaži- nos, “galinčios gerti neblogiau už

® HMM AME GIJIME
* Vysk. Pr. Brazys, MIC, V. gailėtini ir neprisideda prie sie- 

Vokietįjoje organizuoja religi- kiamojo krikščionybės atsinau- 
nį centrą, į kurį pakvietė visą jimo. Celibato panaikinimas gal- 
eUę asmenų. Jis rūpinsis nauju būt išspręstų vienas problemas, 
Šv. Rašto ir liturginių tekstų bet atneštų kitas ir tai dar di- 
vertimu, naujo katekizmo pa- desnes.
ruošimu ir kitais praktiniais re
liginiais lietuvių reikalais. Ne- 
oficialiomis žiniomis, į naująjį VXentiJti STkuriari 
centrą pakviesti: dr. Jonas Gri- - ybb- m. jsveniimi 5d Kunigai, 
nius, p. Grinienė, kun. dr. Kl. 
žalalis, OFM, kun. A. Rubikas 
ir kt. Centras pradėjo veiklą 
nuo š.m. pradžios Woerishofene 
Augsburgo vyskupijoje.

* Liturginių apeigų rinkinys 
lietuvių kalba išleistas okupuo
toje Lietuvoje 3000 egzemplio
rių tiražu. 500 egz. atsiųsta išei- 
vijjos lietuvių parapijoms. Jis 
pavadintas “Romos Katalikų 
Apeigynas”. Jo tekstai išversti 
sklandžia lietuvių kalba, prisi
taikant prie naujausių liturgi
nių pakeitimų. Gaila tik, kad 
dar nėra lietuviškų laidojimo 
apeigų. Pažymėtina, kad šis 
Apeigynas yra galutinai patvir
tintas viso pasaulio lietuviams 
ir jau gaunamas pas vysk. Pr. 
Brazį, MIC, Romoje. Tuo būdu 
atkrinta išleidimas kito pana
šaus lietuviško teksto, paruošto 
Čikagoje, nes pagal liturginei 
konstitucijai vykdyti taisykles 
tegali būti vienas oficialiai pa
tvirtintas tekstas betkuria kal
ba. Iš dabartinio patvirtinto lie
tuviško teksto nauda bus dar ir 
ta, kad jis bus vartojamas ir 
okup. Lietuvoje, ir išeivijoje. Ti
kimasi, kad netrukus Lietuvoje 
bus atspausdinta ir antroji Apei- 
gyno dalis, skirta giedotinėms 
apeigoms (kancionalas).

* Amerikos katalikai gruo
džio 30 d. meldėsi už “Tylos 
Bažnyčią”. Tai buvo maldos 
diena už persekiojamuosius.

* Patariamasis popiežiaus si
nodas, kurį sudarys viso pasau
lio katalikų vyskupai, išrinkti 
daugiausia demokratiniu būdu, 
pirmojo posėdžio susirinks š.m. 
rugsėjo mėn. Romoje.

* Bendras katalikų ir protes
tantų Šv. Rašto vertimas aptar
tas Romoje abiejų pusių specia
listų. Kol kas studijuojamos to
kio bendro darbo galimybės. 
Kardinolas Bea šią iniciatyvą 
pavadino svarbiausiu dabartinės 
krikščionybės žingsniu, nes nuo 
jo esą priklausys krikščionybės 
ateitis. Palankiai apie šį planą 
atsiliepė ir Suvienytų Biblijos 
Draugijų pirm. dr. L. E. Holm
gren.

* Popiežius ir atitinkamos 
Vatikano įstaigos pasisakė prieš 
įvedimą į Mišių apeigas džazo 
bei panašios muzikos ir kitus 
liturginius kraštutinumus, pa
sireiškusius ypač Europoje.

* Nekatalikų spauda tęsia sa- persekiojimas Kinijoj 1952 m. 
vo akciją prieš kunigų celibatą, Popiežiaus Jono XXIII išrinki-1

★ Š. Amerikos kunigų semi
narijoj Romoje gruodžio 17 d.

nimo sąlygose, be to, nusikalti- .sybės organas

Naujieji kunigai ir jų tėvai, at
vykę iš Amerikos, buvo priimti 
popiežiaus. Seminarijos rekto
rius yra vyskupas F. Reh.

* Raupsuotųjų kunigas Juo
zas Sweeney mirė Korėjoje su
laukęs 71 metų amžiaus. Jis vi
są savo gyvenimą rūpinosi ne
laimingaisiais. Kinijoje įsteigė 
raupsais sergantiems prieglau
dą, kuriai vadovavo per 30 me
tų.

★ Katalikiškų mokyklų pro
blemos Pietų Amerikoje gana 
sunkios. Jas svarstė devintasis 
kongresas nuo sausio 4 iki 11 d. 
Iš 6 milijonų mokyklinio am
žiaus vaikų 36% neturi galimy
bės lankyti pradinę mokyklą. Iš 
24 milijonų jaunimo 20 milijo
nų stokoja pilno profesinio pasi
ruošimo.

★ “Galime sukrikščioninti pa
saulį” — pareiškė kardinolas J. 
Cardijn, kalbėdamas keturiem 
tūkstančiam jaunimo Londone, 
“Mes privalome bendradarbiau
ti su viso pasaulio žmonėmis ir 
jiems padėti” — aiškino kardi
nolas. Pinigas — dar neviskas. 
Reikia širdies. Nors šis krikš
čionių darbininkų sąjūdis jau 
turi iris milijonus narių, bet 
dar negana, reikia augtt Bel
gijos kardinolas Cardijn yra 
šios jaunimo organizacijos įstei
gėjas ir vadovas. Jis buvo nu
vykęs į Pietų Aziją, į Afriką, į 
Pietų Ameriką. Dabar važiuos į 
Korėją, nors jau 84 metų am
žiaus.

* Atsimintinos datos. Religi
nės laisvės paskelbimas Ameri
koje 1789 m. Katalikybės atgi
mimas Anglijoje 1850 m. Ne
kalto Prasidėjimo dogmos pa
skelbimas 1854 m. Popiežiaus 
neklaidingumo dogma 1870 m. 
Pirmas eucharistinis kongresas 
Prancūzijoj 1881 m. Bažnyčios 
persekiojimas Meksikoje 1914 
m. Ateistinis komunizmas Rusi
joj 1917 m. švč. Marijos apsi
reiškimas Fatimoje 1917 m. Ita
lijos taika su Bažnyčia 1929 m. 
Šventieji Metai 1933 m. Prasi
dėjęs persekiojimas Vokietijoj 
1936 m. Ispanijoj pergalė prieš 
komunistus 1939 m. Kardinolo 
Stepinac suėmimas 1946 m. 
Kardino j o Mindszenty teismas 
ir pasmerkimas 1949 m. Šven
tieji Metai ir Marijos Dangun 
Paėmimo dogmos paskelbimas 
1950 m. Prasidėjęs religinis

mų skaičiaus augimas turįs ryšio 
ir su vadinamu jaunimo “neri
mu”.

Kaip matyti iš tyrimų, kuriuos 
neseniai yra paskelbęs Miunche
ne, Vokietijoje, veikiąs Institu
tas Sovietų Sąjungai tirti, prie
monės kovai su nusikaltimais ar 
su sovietuose populiariai vadina
mu chuliganizmu esančios padvi
gubėjusios (Valerij M. Albert). 
Toji kova ypač paaštrėjo nuo

m. balandžio 6 d. nurodė neigia
mąsias chruščiovinių sumanymų 
puses; esą tvarkos saugotojus 
dažnai sudaro moterys, o jos gi 
pačios prisibijo chuliganų. Daž
nai, esą, beverčiai žmonės įstoja 
į tų tvarkos dabotojų eiles, žmo
gus randamas girtas gatvėje, o 
kitą dieną jis jau paskiriamas 
eiti pareigas...

Žudomi be jokių priežasčių
Sovietų Sąjungoje labiau sū

1966 m. liepos pabaigos, kai prie-,sirūpinta kylančia nužudymų 
momų kovai su nusikaltimais banga. jaunimo tarpe vis daugė- 
klausimą viename p o s e dyj e ja žudymų “dėl malonumo” skai- 

pavyzdžiui, Estijoje leidžia
ma “Sovietskaja Estonija” 1966 
m. gegužės 31 d. pranešė apie 19 
m. amžiaus V. Maksimovą ir 18 
m. amžiaus V. Selikajevą, kurie 
nužudę visai jiems nepažįstamą.

sprendė partijos centro komite-j 
tas, Sov. Sąjungos ministerių ka
binetas ir augščiausiojo sovieto 
prezidiumas. Tuo metu buvo pa
skelbtos griežtesnės kovos prie
monės; daugiau galios suteikta

sualinio pobūdžio nusikaltimai 
dažniausia įvyksta klubuose ir 
šokių salėse, kurių juk pagrindi
nis tikslas — apsaugoti jaunimą 
nuo nusikaltimų.

Nusikaltimai ir socialinės 
priežastys
Sovietų spauda pareiškė nepa

sitenkinimą buvusiais teigimais, 
esą, nusikaltimų skaičius mažė
jąs, nes tai įrodanti statistika. 
Pvz. “Izvestija” dienraštis 1966 
m. rugpj. 25 d. sukritikavo pro
pagandą, kuri pasiremianti teis
mų nuosprendžiais. Esą, labai 
daug nusikaltėlių visiškai nepa
tenka į teismus, ir tie nusikaltė
liai būna nubaudžiami vietoje.

.Jau minėtas A. Gerstsenzonas 
1965 m. Maskvoje išleistoje kny
goje “Vvedenije v sovietskuju

milicijos organams, teismams bei pro šaiį beeinantį V. Monastyre- kriminilogiju” (Įvadas į sovietų 
prokuratūrai ir kt. Vą į- prisipažinę, kad tai jie at- kriminologiją) išdrįso pabrėžti,

Kad padėtis iš tikrųjų rimta, likę “dėl malonumo”. “Izvestija”. kad nusikaltimas visuomet sieti- 
kad partijos teigimai apie misi- 1966 m. liepos 19 d. paskelbė ži-|nas su socialinėmis priežastimis, 
kaitimus, kaip “praeities atgyve
nas”, neišlaiko kritikos, įrodė ir 
sovietinės spaudos balsai, ypač 
antrojoje 1966 m. pusėje. “Lite- 
raturnaja Gazeta” 1966 m. liepos 
28 d. rašė: “Culiganai ir žudikai, 
vagys ir prievartautojai, nema
žiau kaip ir kiti pavojingi nusi
kaltėliai, apsunkina padoriu dar
bininkų taikų gyvenimą.” O par
tijos oficiozas “Pravda” 1966 m. 
birželio 19 d. žinomo publicisto 
I. Šatunovskio plunksna nusi
skundė, kad “.. .mums jau įgriso 
apie visa tai rašyti. Naktis, pra
leista gyvenant daugiabučiuose 
namuose, atrodo lyg slogutis. Gy
ventojai rytais išvyksta į tarnybą 
blogai nusiteikę, pavargę ir daž
nai su sužalotomis galvomis.” Pa
gal šatunovskį, tie apartamenti- 

visų 
židi-

prokuratūrai ir kt.

niai namai kaip tik ir esą 
tų chuliganiškųjų veiksmų 
niais bei sukėlėjais.

“Žvėrys, apsiginklavę
peiliais...”
Labiausiai aliarmuojanti chuli

ganizmo apraiška, pagal sovieti
nę spaudą, esą nusikaltėliški 
veiksmai gatvėse, parkuose, res
toranuose, klubuose, šokių salė
se ir net įmonėse. Ta pati “Lit. 
Gaze ta” kiek anksčiau (gegužės 
13 d.) paminėjo, kad beveik kiek
vieną vakarą restoranuose ar ki-

vą ir prisipažinę, kad tai jie at- kriminologiją) išdrįso pabrėžti,

nią apie čeboksarajuje įvykusį,ir toliau nurodo: “Alkoholizmas, 
nužudymą: pavyzdingas įmonės neįmanomos kaikurių gyventojų

sluogsnių gyvenimo sąlygos, ne
pakankamos kaikurių darbininkų 
pajamos, šeimos, mokyklos ir už
mokyklinės priežiūros stoka — 
tai tiesioginės daugelio nusikal
timų priežastys.”

Tai atviri žodžiai, kurių anks
čiau sovietų spaudoje ar litera
tūroje nebūdavo. Tai atskleidžia 
ir kitą aspektą, į kurį partija 
žvelgia su didėliu nerimu, bū-, 
tent, kad nusikaltimų augimą 
reikia sieti su maištu prieš bend
ruomenę. šiuo reiškiniu, žinoma, 

________susirūpinę kriminologai ir socio- 
Tai itin populiarus nusikaltimas Jogai. Pvz. viena sociologų gru- 
Sovietu Sąjungoje — vagiama pė štai ką pareiškė neseniai 
viskas,* silke pradedant ir stam- Maskvoje paskelbtoje knygoje 
biomis kolchozų mašinomis bai- “Sovietskoje ugolovnoje pfavo” 
giant. Čia buvo* įvesta net mir- (Sovietų baudžiamoji teisė): “Dan
ties bausmė, įvyko jau nemaža i gelio nusikaltimų ir ypač chuli- 
mirties nuosprendžiu, bet... tu ganizmo išpuolių užkulisiuose 
nusikaltimų skaičius‘nemažėja. * tenka įžvelgti nepagarbą _ bend-

“Komunistinė moralė”

darbininkas ir profsąjungų orga
nizatorius G. Radionovas įmonės 
kafeterijoje nužudė savo bendra
darbį V. Dmitrevą. Kodėl? Jis 
atsakė: “Nežinau. Jei ten būtų 
stovėjęs kitas darbininkas, o ne 
Dmitrevas, aš jį būčiau nužu
dęs.” Pagal sovietinio kriminali
nių nusikaltymų tyrinėtojo A. 
Gertsenzono duomenis, tris nuo
šimčius visų nužudymų Sov. Są
jungoje įvykdo nepilnamečiai.

Kitas rūpestis, tai, stambių 
bausmių nepaisant, vis nemažė
jantis valstybinio turto grobimas.

1
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ruomenei, visuomenei ir įžūlų ne
siskaitymą su pagrindinėmis so- 

Pastaruoju metu sovietų spau- cialistinės bendruomenės taisyk- 
da skyrė vis daugiau dėmesio! lėmis, komunistinės m_o r a 1 ė s 
seksualinių . nusikaltimų klausi- ’ 
mui. Pradėta kelti aliarmas dėl 
paskirų asmenų ar gaujų įvykdy
tų moterų prievartavimų ir šiaip 
užpuolimų plėšikavimo tikslais. 
Čia ir vėl tenka atmesti partijos 
aiškinimus, kad Sovietų Sąjungo-

ir elgesio nuostatais.” Dabar so
vietines Įstaigas kvaršina klausi
mas — kokiu būdu būtų galima 
įtikinti gyventojus, kad neklydo 
partijos 1961 m. programa, pa
brėžusi, jog nebūsią nusikalti
mų ...

Ameriką suradę jieškom Europos

iškeldama jo nepriimtinumą 
mūsų laikais. Pastaruoju metu 
ji labai išreklamavo anglų ku
nigą Charles Davis, kuris ap
kaltino popiežių melagyste, per- 
dideliu autoriteto iškėlimu, per- 
mažū tiesos respektavimu, pasi
traukė iš kunigo pareigų, iš Ka
talikų Bendrijos ir pasiskelbė 
esąs pasiruošęs vesti amerikie
tę Florence Henderson. Pana- 

- šių atvejų yra buvę praeityje, 
pasitaiko ir dabar. Jie yra ap-

mas 1958 m. Paskelbta antro
ji visuotinė Vatikano santa
ryba 1960 m. Popiežiaus Pau
liaus VI išrinkimas 1963 m., jo 
kelionė į Šv. Žemę 1964 m. Po
piežius Paulius VI eucharisti
niame kongrese Indijoj 1964 m., 
o 1965 m. Jungtinėse Tautose 
Amerikoje. Vatikano santary- 
bos užbaiga 1965 m. gruodžio 
8 d. 1966 m. Pauliaus VI ir dr. 
M. Ramsey, Anglijos primo ir 
arkivyskupo, susitikimas. B. M.

Gera pradžia — pusė darbo. 
Sunkiausia buvo nuspręsti du 
dalykus: keliauti ar nekeliauti į 
Europą ir rašyti ar nerašyti ke
lionės įspūdžius.

Kažkada studijavau Heidelber
ge ir su pietizmu žvelgiau į atei
tį, kuri ir man, kaip daugeliui 

'kitų, žadėjo mokslo ir titulų gar

ANTANAS MUSTEIKIS
Tiesą sakant, neturėjau jokios 
abejonės, kad man pačiam teks 
keliauti. Mat, iš jaunystės buvau 
įpratęs imti, jei kas duoda, nes 
nevisada tokių progų pasitaiko. 
Žmona priekaištauja, kad su ma
nim ir į kino teatrą eiti never
ta, nes aš, nusipirkęs bilietus, vi
są programą noriu pamatyti ligi 
pabaigos. Tuo tarpu manoji mo-hp Tik atšaldo mano tun nat ^ & luu maiivji uiu-oę. 1 ik atšaldė mane tuo pat. įerįg]jg mielai išeitu iš teatro vos 
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metu studijavusio rašytojo pasta
ba, nors joje nebuvo nei pavy
do, nei patyčios: “Gerai. Turėsi
me dar vieną vokišką daktarą.” 
Dabar, prieš rašant, kitas roma
nistas kaimynystėj beveik tą pa
tį pasakė: “Turėsime dar vienus 
kelionės įspūdžius, kuriuose bus 
pakartota žymiųjų Europos mies
tų istorija, nors ją kiekvienas ga
li* rasti enciklopedijose ar vado
vėliuose. Gerįau esą rašyti tik 
tai, ką pats keliautojas pergyve
na. Tačiau iš kitos kaimynystės 
filosofas skatina nepasikliauti 
tyrais kelionės įspūdžiais, o ner
tis į Europos minties bei idėjų 
karalystę, kuri vis dar tebėra mo
dernioji Atlantida. Ir man atro
do, kad abu kaimynai yra teisūs. 
Beletristas mano raštuose j ieškos 
grožio, o neradęs — lieps savo 
sūnui ar vaikaičiui mesti šią ma
kulatūrą į krepši. Tuo tarpu fi
losofas redaktorius degs tiesos 
meile, kurios pakankamai nera
dęs — vis dėlto pasigailės ir 
spausdins šiuos įspūdžius gal ir 
dėlto, kad neprarastų dar vieno 
draugo.

Bijau, kad mano rašto pobūdis 
retą skonį patenkins. Tai kam aš 
rašau? Ir į tai tiksliai atsakyti ne
sugebu. Nežinau. Nebent todėl, 
kad jau atėjo laikas rašyti.

Keliauti ar ne?
Klausimas keliauti ar nekėliau-

įpusėjus, jei antrasis filmas pa
sirodytų žymesnis šlamštas nei 
pirmasis. Tad aš ir šia kelionės 
proga nesvyravau. Jei kolegija 
man davė (apdovanojo — awar-( 
ded) tūkstantį dolerių vasarinės 
kelionės bei studijų tikslais, tai 
nėra ko nei svarstyti: aš, taip 
sakant, studijuosiu. Vienintelis 
klausimas — žmona ir vaikai. Da
nutė ir Rimutis mokosi pradžios 
mokykloj, tai jie negali užsidirb
ti kelionpinigių, o žmona savano
riškai triūsiasi virtuvėj ir apie 
namus, kurie, deja, yra savi, tai 
ir ji jokios algos negauna. Ir man 
atrodė visai logiška, kad vieno' 
asmens kelionpinigiais negalima 
“padengti” keturių asmenų ke
lionės išlaidų. Be to, aš dar tikė
jaus, kad aštuonmetis Rimutis, 
kurį jo draugai vadina meistru, 
yra permažas tokiems dideliems 
nuotoliams apkeliauti. O dvylika
metė Danutė, altruistė, palaiky
dama draugystę, gal paliks na
mie drauge su savo broliuku. To
kiu atveju ir mamytė nenorės 
skirtis nuo jos globos reikalin
gų vaikučių. Tad aš nevaržomas 
galėsiu visas “pareigas” atlikti 
Euoropoj. Deja, kai reikėjo galu- 

_—.—neatsirado nė 
būtų permažas arvieno, kuris 1 

persenas. Ir vėl — niekas netu-

riau subalansuoti biudžetą. Tad 
visi keturi išsiveržėm į Europą.

Ir dar daugiau: prisidėjo ir 
brolis iš Omahos, kurį aš ypa
tingai vertinau praktiškuoju at
žvilgiu. Pirmiausia, brolis, kaip 
automobilio vairuotojas, turįs 
tarptautinį šoferio leidimą, galė
tų mane dažnai pavaduoti prie 
vairo. Antra, kaip geras fotogra
fas mėgėjas, be abejonės, “įam
žintų” paminėtinus-mūsų apsilan
kymus įžymiuosiuose Europos 
miestuose ir gamtoj. Trečia, kaip 
kunigas, kas žino, galėtų mūsų 
gimtąja kalba priartinti mus prie 
Dievo malonės, ypatingai tuo at-i 
veju, jei mus skraidinančiam 
lėktuvui tektų prievarta nutūpti 
pusiaukelėj kur nors nelaiku ir 
nevietoj.

Pigiausia — su ekskursija
Pasitikrinęs įvairiuose kelio

nių biuruose, įsitikinau, kad pa
togiausia ir pigiausia skristi su 
mano kolegijos profesoriaus or
ganizuojama privačia ekskursija, 
kuri išskrenda iš Niagara Falls 
aerodromo. Tik dešimt mylių jis 
yra nutolęs nuo mano buto Buf
falo mieste, žinoma, kad tai ge
rai, nes nereikės skristi pirma į 
Niujorką, o tik po to persėsti į 
kitą transatlantinį lėktuvą. Nu
matyta skristi į Londoną, o kai
na ten ir atgal — $295. Beje, 
nebloga turėti ir kolegą organi
zatorių: kiekvienam mano šeimy
nos nariui jis davė po $30 nuo
laidos.

Ištisą pusmetį prieš kelionę 
teko sukti galvą, spręsti, tartis, 
kokiomis priemonėmis keliausi
me po Europą, kokias valstybes 
aplankysime ir kokį maršrutą pa
sirinksime. Vietoje susiradau vo
kiškos firmos automobilių par-

šiais metais Ontario provincijoje 
yra priimtas Įstatymas, draudžiąs 
diskriminaciją darbe dėl asmens 
amžiaus.
Penktame paragrafe šio Įstatymo 
parašyta: t }
“Nei vienas darbdavys ar ji pava
duojąs asmuo negali:
a. atsisakyti priimti Į darbą ar at
leisti iš jo, diskriminuoti bet kuri 
asmenį darbe arba ryšium su dar
bo sąlygomis;
b. atsisakyti paaugštinti darbe dėl 
jo amžiaus”.
šis įstatymas draudžia diskrimina
ciją asmenų turinčių, 40—65 metų, 
dėl jų amžiaus priimant Į darbą, 
skirstant ar su jais netinkamai el
giantis.
Jis taipgi draudžiai diskriminacini 
elgesį dėl amžiaus ryšium su pri
klausymu profesnei sąjungai.
Nusikaltusieji minėtam Įstatymui 
bus baudžiami.
Įstatymas yra vykdomas Ontario 
žmogaus teisių komisijos — Onta
rio Human Rights Commission.

tba Hnn. John Robartx
Prime Minister of Ontario

skelbė, kad ji artimai bendra
darbiausianti su kitomis Britų 
Bendruomenės šalimis šioje zo
noje, ypač su Gvijana. Barou ir 
Gvijanos premjeras F. Bernha- 
mas prieš kiek laiko suorganiza
vo Karibų laisvos prekybos zoną. 
Barbados taip pat ruošiasi įstoti 
j Amerikos Valstybių Organiza
ciją, tuo paskatindama ir kitas 
buvusias anglų kolonijas, kaip Ja
maiką, Trinidadą-Tobagą, Antig- 
vą ir taip pat Gvijaną. šią orga
nizaciją dabar dominuoja JAV ir 
Pietų Amerikos šalys. Angliški 
kraštai, įskaitant ir Kanadą, vis 
laukė, kad kas nors padarytų pra
džią, įstodamas į AVO.

Nepriklausomybės iškilmių kul
minacinis taškas buvo anglų vė
liavos nuleidimas Savanos garni
zone, netoli sostinės, ir Barba
dos spalvų iškėlimas. Karalienės 
Elzbietos atstovas Kento herco
gas perdavė premjerui valstybės 
konstituciją. Amerikiečiai “pra
džiai gyvenimo” įteikė $50.000 
čekį amatų mokykloms paremti. 
“Mūsų jauni amatininkai išva
žiuoja į JAV dirbti, — juokavo 
premjeras Barou, — ir dabar jūs 
mums sumokat už jų išmokslini
mą.”

Iš Vakarų pusrutulio kraštų 
tik Kuba ir Haiti nebuvo kvies
tos į nepriklausomybės iškilmes 
sostinėje Georgetowne. Abi vals
tybės yra valdomos kraštutinių 
diktatorių, ir Barbados vyriausy
bė teisinosi, kad nenorėjusi er
zinti kitų svečių, anuos kviesda
ma. Vyriausybės antikomunistinį 
nusistatymą rodo ir planai už- , 
megzti diplomatinius santykius 
su čiangkaišeko Kinijos valdžia 
Formozoje.

Barbados reiškia barzdočiai
Barbadiečiai nelaiko savęs 

naujokais valstybės tvarkyme. Jie 
pabrėžia, kad kraštas savivaldą 
turėjęs nuo 1627 m., kai Barba
dos tapo anglų kolonija. Aplin
kinės salos dažnai keitė savo šei
mininkus, bet Barbados liko bri
tų žinioje 339 metus.

šią salą atrado portugalų jū
reiviai XVI š. ir pavadino ją 
“barzdylomis” — “Los Barba
dos”, nuo samanomis apaugusių 
figos medžių, kurie iš tolo atro
do kaip barzdoti vyrai.

Barbados aktyvumas užsienio 
politikoje, kuris dabar reiškiasi 
Britų Bendruomenės bloko orga
nizavimu Amerikos valstybių or
ganizacijoje, reiškėsi ir prieš ne
priklausomybę, kai sala priklausė 
nepasisekusiai Vakarų Indijos 
Federacijai 1958-62 m.

Naujosios valstybės pasižymi 
ne tik savo mažumu, kaip Bar
bados, bet ir gausumu, šiandien 
Jungtinės Tautos turi 122 narius, 
kai tuo tarpu prieškarinė Tautų 
Sąjunga turėjo tik pusę to skai
čiaus. Nepriklausomybės dar te
belaukia dešimtys kolonijų, pa
vergtų tautų Rytuose ir Vaka
ruose.

Manoma, kad pasaulyje yra ko
kie 2.000 tautu. Jeigu visos iš jų 
sudarytų nepriklausomas valsty- • 
bes, tai JT reikėtų smarkiai pra
plėsti.

džio automobilis sutalpintų ma
ne su visais gyvais ir negyvais

priedais. Tam tikslui Opel Kadett 
buvo pakankamai didelis automo
biliukas. Buffaliečiams jis pati
ko, o omahietis mums atrodė iš- 
paikęs, kai siūlė naudotis trauki
niu. Reikėjo apsišaudyti keliais 
laiškais, aiškinant gerąsias Ope
lio savybes ir pamirštant blogą
sias. Galiausiai demokratija lai
mėjo: buvo keturi buffaliečiai 
prieš vieną omahietį. žinoma, sa
kėm, taip ir turėjo būti: civili
zuotas Niujorkas turėjo laimėti 
prieš indėnišką Omahą!

Automobilį užsakėm iš anksto, 
sutarę nuomos $315 už 31 dieną. 
Automobilis vokiškas, užsakėm 
Kopenhagoj, o turėjom jį gauti 
Paryžiuj.

Atidžiai studijavom knygą “Eu
ropa už 5 dolerius per dieną”, 
nors antraštine reklama netikė
jom. Bandėm įsidėmėti, kas bū
tina lankyti, kokius viešbučius 
pasirinkti, kokius reikmenis vež
tis su savim ir kokias gėrybes 
lankomuose kraštuose pirktis. 
Tartum mes nebūtume kilę iš 
Europos, kuri dabar staiga tapo 
paslaptinga Atlantida. Gaudėme 
visokius patarimus ir gandus, kad 
būtume viskam pasiruošę. Laiku 
apsirūpinom pasais, skiepais, 
tarptautinio šoferio leidimais; už
sisakėm bent pradinę nakvynę 
Londone ir sekančią naktį — Pa-

Aukos Tautos Fondui
Dėl kaikurių aplinkybių Tau

tos Fondo 1966 m. vajaus vyk
dymas vienoje kitoje Kanados 
apylinkėje buvo pavėluotas, bet 
reta apylinkė neįvykdė užsibrėž
tos surinkti sumos. Sudburio apy
linkėje dėl pasireiškusio nedar
bo TF lėšų telkimas nežymiai su
mažėjo, bet buvo sutelkta gana 
stambi suma — $273.50. Auko
jo Sudburio apylinkėje:

P. Jutelis — $20; J. Remeikis — 
$18; J. Vaičeliūnas — $15; St Jac
kus — $13; J. Kibickas, P. Venskevi- 
čius, K. Rimas, J. Žukas — po $10; 
A Juozapavičius, A. Raškevičius, VI. 
Juška, J. Bataitis, Jul. Kulnys — po

lėnas, K. Tutinas, A. Milčius, M. 
Pranskūnas ir P. Mazaitis — po $5; 
A. Jasiūnas, Pr. Griškonis, Pr. Gus
tas, V. Stepšys, J. Paulaitis, J. Kriau- 
čeliūnas, P. Kraujalis, A Kusinskas, 
St Liaudinskas, P. Liutkus, V. Lum- 
bys, VI. Skvireckas, A Staškevičius, 
V. Kriaučeliūnas, K. Sviežikas, St 
Tolvaišą, St Krivickas, K. Poderys, 
K. Ramonas, A Ruškys, A Sabas, 
J. Stapčinskas, A Gatautis, A Bar
kauskas, V. Bružas ir V. Butauskas

ziuk, J. Martyšius, K. Norbutas, A.
Mikštas ir K. Žukauskas — po $2; P.
Gurklys — $1.

TF Kanados atstovybė nuoSirdžiai 
‘koja apylinkės valdybai, jvykdfiu- 
si rinkliavą, ir mieliems tautie- 
ams — už gausias aukas.

siai rinkliavą, Ir
Siams — už srausi

(Bus daugiau)
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aš vertinu savo tautine kilme? Kviečiame jaunimą į Pietų Ameriką
brangi tėvynė, 
i kapuos didvyriai 

Neveltui bočiai tave taip gynė, 
Neveltui dainiai plačiai išgyrė.

(Maironis)
Nors aš ir nesu niekada mačiusi 

tos taip Maironio gražiai ir su to* 
kia didele meile aprašytos šalies, ta* 
čiau augščiau pacituoti jo žodžiai 

dienos rytą devyniese automo- filmas visuomet man sukelia didelį pasidi*
biliu išvažiavome Dainavon į Tą diena buvo profesijų va- kal. T“
moksleivių ateitininkų ideologi- karas. Trys asmenys kalbėjo Jį*®*"** pažjstu !lk u kny5’’ i* 
mus kursus. Nors vaąavome apje savo profesijas: jaunasis veiks11* ar vyresniųjų pasakojimų*

vome linksmi ir pilni entuziaz- jąTjrUdrienė apie'matematiką 
mo. Visi, išskyrus vieną, kelia- įj. aplamai apie mokslą, o tre

čioji paskaita buvo apie psicho- 
logiją.

Po jų sekė du filmai, paruoš
ti K. Razgaičio. Filmuose vai
dino ir keletas moksleivių. Tik
rai įdomu ir nuostabu, kad taip

Dešimt kartų atsisveikinom 
ir pas i žadėjom...

Ateitininkų moksleivių ideologiniai žiemos kursai Dainavoje
Ankstyvą antrosios Kalėdų Profesijos, misijonierius, 

' filmas

šiek tiek susigrūdę, tačiau bu- gamtSs• kibėj8 apiė iSeri- ^ūrint to, aš visuomet jaudu, 
------- is_i------ s i-----■— _ — . . i . r ... kad mano tėvų žeme yra man arti

ma ir miela; ir tai greičiausiai dėl
to, jog aš užaugau tarp savo tėvynę 
mylinčių žmonių, kurių patrijotizmas 
padeda jiems nugalėti tremties ne* 
dalios sunkumus.

Augdama ilgainiui aš supratau, 
kodėl Lietuva buvo mano tėvam 
brangi, o tatai suvokusi ir pati 
ėmiau ją branginti. Nevienas tur
būt gali paklausti, kodėl ta savo 
plotu nedidelė šalis taip galingai 
veikia už tūkstančių mylių nuo jos 
gyvenančius tuos milijonus lietuvių 
kilmės žmonių?

ŠTAI KODĖL!
Visų pirma, tai dėl didingos bei 

Įspūdingos Lietuvos praeities. Juk 
nevisada jinai buvo tokia maža ša* 
lis Baltijos pajūryje.

Prieš vienuolika amžių Lietuvą su* 
darė pavienės žemės, atskirų kuni
gaikščių valdomos. Priešams gausė
jant, tos žemės, siekdamos didesnio 
saugumo, ėmė jungtis draugėn: silp
nesnės paklusdamos stipresnėms. 
Mindaugas (1225-1263) galutinai su
jungė visas lietuvių žemes Į vieną 
Lietuvos valstybę. Nepaisant nuola
tinių karų, ypač su vokiečių kry
žiuočiais, kurie po krikščionybės 
skleidimo priedanga puldinėjo lie
tuvius, Lietuva, Vytautui Didžiajam 
valdant (1392-1430), tapo didžiausia 
ir galingiausia valstybė Europoj. Tai 
labai reikšmingas Lietuvos istorijos 
laikotarpis, kuriuo lietuviai labai di
džiuojasi.

Lietuviai turi daug Įdomių, glau
džiai su Lietuvos istorija susijusių 
padavimų ir pasakų. Pavyzdžiui, le
genda apie Lietuvos sostinės Vil
niaus Įkūrimą yra man didžiai Įdo
mi Pasak jos, Gediminas, vienas pir- 
miausiųjų Lietuvos valdovų, Įkūręs 
Vilnių pasiremdamas savo sapnu, ku
rį jis susapnavęs vienos medžioklės 
metu. Tame sapne jis matęs netolie
se ant kalvos geležini vilką, kuris 
taip garsiai staugęs, lyg būtų šim
tas vilkų kartu staugę. Vyriausias 
kunigas tą sapną Gediminui taip iš
aiškinęs. Vilkas reiškiąs geležies 
stiprumo galingą miestą, o vilko 
staugimas — to miesto garbę ir di
dybę, kurių jis visame pasaulyje su
lauksiąs. Paklausęs to aiškinimo, Ge
diminas Įkūrė toj vietoj miestą Vil
nių, kuris iš tikrųjų pasiekė didelio 
garso.

Kita Įdomi legenda aiškina, kodėl 
Baltijos pajūris nubarstytas ginta
rais. Esą jūrų deivė Jūratė Įsimy
lėjusi i didelio grožio jaunikaiti, 
vardu Kastyti, ir ji Įsiviliojusi Į jū
rų gelmes, kad galėtų su juo kar
tu gyventi savo gražiame gintaro 
rūme. Deja, griaustinio dievas Per
kūnas, nesuvaldydamas savo baisaus 
pavydo, trenkė Į gražuolį Kastytį ir 
kartu sutrupino visą gintaro rūmą i 
gabalėlius. Šit kodėl, girdi, iki šiai 
dienai gintaro skeveldrų randama 
Baltijos pajūryje.

RAŠYTOJAI — LIETUVOS 
GAIVINTOJAI

Tačiau nevien istorija ir legendos 
Įkvepia man meilę Lietuvai. Buvo 
šviesių ir energingų žmonių,, kurie 
savo veikla ir raštais palaikė nuo
puolio metu lietuvių dvasią ir ją te- 
begaivina iki šiai dienai. Ypač iš 

— svarbiausių rašytojų paminėtinas 
Maironis, kuris sukūrė daug gražių 
dainų ir poemų apie Lietuvą — jos 
kraštą ir žmones, nepaisant to, kad 
tuo laiku lietuviškas spausdintas žo
dis buvo Rusijos valdžios uždraus
tas. Maironis nepalaužiamai tikėjo, 
kad Lietuva atgaus laisvę, o gal net

vome į Dainavą pirmą kartą. 
Dainavos stovykloje atsiradome 
tik pusvalandį prieš oficialų 
atidarymą. Užsiregistravę, vos 
suspėjome susitvarkyti savo 
kambariuose. __ ________________ j______r

Antrą valandą po pietų kur- gerai ir sumaniai filmai buvo 
Santai susirinko salėje. Mokslei- paruošti vieno iš mūsų tarpo, 
vių ateitininkų centro valdybos Vakarinės programos pabai- 
pirm. R. Lamauskas pasveikino goję matėme nuotraukas iš kun* 
visus ir pristatė stovyklos vai- D. Slapšio, SJ, misijų Indijoje, 
dybą: komendantas (tada dar Kun. Slapšys papasakojo savo 
neatvykęs) p. Sužiedėlis, progra- įspūdžius iš to krašto. Jau tre
mos koordinatorius Antanas čią dieną kun. Slapšys plačiau 
(vėliau Kazys) Razgaitis, dvasios paaiškino misijų darbą: jo sun- 
vadas kun. G. Kijauskas, SJ, va- - * - •
karinės programos vedėja Ele
na Bradūnaitė ir eilę kitų mer- 
gaičų ir berniukų vadovų.

Protas, valia, širdis
Kursai prasidėjo prof. A. Da-_ 

mūšio paskaita. Profesorius pa
aiškino, kad ateitininkų organi
zacija turi išbalansuotai sujung
ti religiją, kultūrą ir gamtą, 
idealizmą ir realizmą. Šiai inte
gracijai turi būti pajungtas mū
sų protas valia ir širdis. Jis pa
minėjo Palangos konferencijoje 
nustatytus ateitininkystės prin
cipus. Liko mintyse užbaigia
mieji žodžiai, konferencijos šū
kis: “Susiprasti, susiorganizuoti 
kurti, kovoti:”

Išsiskirstę į būrelius gavome 
klausimus, kuriuos turėjome 
diskutuoti. Pvz. “Kur daugiau 
pavojų jaunimo mąstymo sava
rankiškumui — pavergtoje Lie
tuvoje ar laisvajame pasauly
je?”; “Kas daugiau jaunimą ža
vi — pažinti tiesą ar būti origi
naliu?” Po geros valandos se
kė diskusijų išvados.

Kadangi sekančios paskaitos 
kalbėtojas nebuvo atvykęs, iki 
vakarienės buvo laisvalaikis: 
proga geriau įsikurti ir susipa
žinti su kitais moksleiviais.

Po vakarienės buvo trumpa 
vakarinė programa, kurioje ne
ilgai, bet gana smagiai padaina
vome.

kumus bei pasisekimus. Po to 
jis atsakė į visą eilę klausimų.

Sekančios diskusijos buvo 
ypatingai įdomios šiais klausi
mais: Ar mums lietuviams ver
ta ir reikalinga eiti pas sveti
mus, kai mums patiems trūksta 
darbininkų? Pagal II Vatikano 
santarybą, pagonys gali būti iš
ganyti savo religijoje. Kam ta
da reikia misijų? ir t.t.

Šios dienos popietė buvo pa
skirta sportui, bet kadangi le
das visas buvo užsnigtas, čiuož
ti negalėjome. Pasimetėme snie
go gnūžtėmis ir panašiai.

Įsismaginom diskutuoti
Vėliau sekė p. Razgaičio pa

skaita organizacine tema. Mū
sų organizacijos bus tokios, ko
kių mes norėsime. Mes turime 
suprasti organizacijų idealus, 
principus ir tikslus, kad galė
tume sėkmingai dirbti. Nieko 
neatsieksime be pastangų; “No
thing comes from nothing, 
nothing ever could”, dažnai kar
tojo p. Razgaitis. Jis davė eilę 
patarimų, kaip pagerinti dabar
tinę organizacinę veiklą. Kaip 
pvz. gerai pasiruoši susirinki-

NUOLĖ SERNAITB

Nijolė Sernaitė

' Pasaulio Lietuvių Jaunimo jų ciklas pritaikytas Pietų Ame-
tenai kartu švęsti. Čia, Kanadoje, Kongreso metu Čikagoje buvo rikos lietuvių jaunimui, nes jis
jau, deja, tie papročiai baigia nyk> priimtas Argentinos 1 i e t u v i ų yra gimęs išeivijoje, toli nuo
ti. Kalėdos Lietuvoje, kaip ir kitose jaunimo pasiūlymas užbaigti savo tėvų žemės ir neturėjo ga-
krfkščioniškose šalyse, yra labai di- Jaunimo Metus Argentinoje,
dėlė šventė. Kalėdos pradedamos Argentinos lietuvių jaunimas,
švęsti išvakarėse Kūčiomis. Per Kū- pasinaudodamas IV-jo Pietų
čias dvylika įvairių patiekalų būda- Amerikos Lietuvių Kongre-
vo ant stalo: kisielius — tai savo so proga, organizuoja Jaunimo
rūšies spanguolių drebučiai; barš- Metų užbaigimą pagal Šią pro-
čiai — burokų sriuba su tam tikrais gramą: 1967 m. sausio 27 —
grybais, baravykais (net seilę nury- vasario 2: studijų savaitė T.

limybės jos pažinti.
Tuo tikslu kreipiamės į visą 

pasaulio lietuvių jaunimą, kvies
dami atvykti į mūsų ruošiamą 
Jaunimo Metų užbaigimą, stu
dijų savaitę, jaunimo stovyklą 
ir bendrą IV P.A.L. Kongresą.

________ _ ______ b___  __ Parsivežę iš P.L.J. Kongreso 
ju apie ją pagalvojus! berods, šfc Marijonų Šiluvos vasarvietėje; ir stovyklos gražiausius prisi- 
baravykas, gamtininkų vadinamas vasario 2—5: IV Pietų Ameri- minimus bei įspūdžius, norime, 

kad ten užsimezgę ryšiai ir pa
žintys nenutrūktų.

Studijų savaitės ir stovyklos 
metu pagilinsime ir praplosime 
savo lietuviškos kilmės lobyną. 

Tikimės jūsų atsilankymo!
Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai tėvynei!

Jaunimo Metų Užbaigos 
Komitetas M

Argentina, Buenos Aires'

baletus, labai populiarus, nes kos Lietuvių Kongresas, kur su- 
dažnai minimas dainose ir pasako
se); tarp kitų valgių dar būdavo ra* 
gaišis, aguonpienis su “šližikais” ir 
įvairių rūšių žuvys, įvairiai pagamin* 
tos. Stalą užtiesdavo balta staltiese, 
po kuria padraikydavo šieno, tuo 
primenant, kad Kristus gimė tvar-

Klausėm paskaitų ir 
diskutavom
Antrąją dieną pirmoji paskai

ta buvo kun. G. Kijausko. Jis 
kalbėjo apie visuotinį Vatikano 
suvažiavimą, jo tikslus ir jo pa
sekmes.

Diskusijas būreliuose praves
ti buvo paskirti patys dalyviai. 
Po kiekvienos paskaitos stovyk
lautojai sudarė būrelius, ku
riems vadovavo vis skirtingi as
menys, o ir būrelių sudėtis vis 
buvo keičiama, šiuo būdu buvo 
suteikta progos diskutuoti su 

“visais stovyklautojais. Diskusi
jos buvo gana ilgos, bet įdo
mios ir gyvos, taip kad ir ne
drąsiausi dalyviai į galą akty
viai įsitraukė. Dažnai būreliai 
nenoriai skirstėsi.

Kun. Kijausko paskaitos dis
kutuojami klausimai buvo šie: 
Ar dauguma žmonių supranta 
reformų prasmę? Ar jie paten
kinti šiais pakeitimais? Kaip 
vertiname šiuos pakeitimus? Ar 
reikėtų dar daugiau pakeitimu? 
Kokių?

Po diskusijų sekė Mišios, o 
po to — pietūs, šią dieną po pie
tų ėjom čiuožti ant Spyglio eže
ro, nors ledas ir nebuvo labai 
lygus. Kaikurie žaidė ledo ritu-

Jauno ateitininkė bučiuoja vė
liava davusi įžodį tarnauti Die
vui ir Tėvynei

Grįžę klausėmės Indrės Da- 
mušytės paskaitos apie lietuviš
ką kultūrą ir kūrybą, kaip ją 
išlaikyti kodėl, ir kokį įnašą ji 
mums duoda. Paskui vėl disku
tavome beveik iki vakarienės.

* ■ X W

Čikagos "Neries" krepšininkas 
L. JeseviČius Čikagos lietuvių 
krepšinio pirmenybėse. Jo dėka 
"Neris" tapo pirmenybių laimė
tojo. Nuotr. E. Sulaičio

mams, stebėti bei padrąsinti 
neaktyvius ir neseniai įstojusius 
narius, kartą į metus turėti or
ganizacinės veiklos įvertinimą.

Diskusijos čia susilaukė gana 
daug atkvyvumo, ypač daug bu
vo diskutuota sekančiu klausi
mu: su kokiais organizaciniais 
sunkumais susiduria ateitininkų 
kuopos, kaip tas problemas ga
lima išspręsti? Viena didžiausių 
problemų, pasirodo, yra narių 
neaktyvumas ir jų nesidomėji- 
mas rimtesne lietuviška veikla, 
šios diskusijos buvo gana ilgčs.

Liepsnos ir ašaros
Vakarienę pavalgius, ruošia

mės programai, kuri buvo lau
ke. Laužas linksmai spraksėjo 
ir liepsnos kilo į tamsą. Dainų 
aidas skambėjo kitoje pusėje 
Spyglio ežero. Prie laužo buvo 
suvaidinti “Užkeikti vienuo-

ir prarastą savo didybę. Daugelis 
lietuvių ir dabar turi tą pačią vii* 
tį. Nors man sunku tikėti, kad Lie
tuva bus laisva, tačiau aš žaviuosi 
jų nuoširdžiu troškimu, siekančiu sa
vo šalies laisvės.

Kitas įžymus lietuvių patrijotas, 
tai Vincas Kudirka, gyvenęs tais pa
čiais priespaudos laikais. Jis para
šė daug poemų, satyrų ir straipsnių, 
puolančių rusus ir kurstančių lietu
vius priešintis Rusijos valdžiai. Jis 
labiausiai žinomas kaip Lietuvos 
himno “Lietuva, tėvynė mūsų” auto
rius. Tačiau tų dviejų vyrų raštai 
būtų -likę be naudos, jei ne knyg
nešiai, kurie spausdintas lietuvių 
kalba knygas Prūsuose slaptai ga
beno j Lietuvą ir skleidė šį brangų 
literatūrinį peną tarp savo tautie
čių. Taigi, jų dėka jaunoji karta 
išmoko literatūrinės savo gimtosios 
kalbos ir pavertė niekais rusų pa
stangas sunaikinti lietuvių kalbą.

Man darosi liūdna, kai pagalvo
ju apie tuos lietuvius, kurie, staty
dami savo gyvybę į pavojų, siekė iš
laikyti lietuvių kalbą ir ją perdavė 
jaunajai nerūpestingai kartai. Pasta
roji, deja, nepaisant visų jai suteik
tų lengvatų išmokti kalbą, nors ir 
pamažu, bet pamiršta savo gimtąją 
kalbą, t.y. tą kalbą, kuri net pasau
linio garso mokslininkų, kaip pa
vyzdžiui- Immanuelio Kanto, yra lai
koma viena gražiausių ir seniausių 
kalbų pasaulyje.
LIETUVA PAKILO IŠ PELENŲ
Kita lietuvių savybė, kuri sukelia 

man irgi pasididžiavimą, kad esu 
lietuvė, tai ta, jog jiem neegzistuo
ja žodis “pasiduoti”. Jie be paliovos 
stengiasi tobulėti ir gerinti savo ap
linką. Stačiai nuostabu, kaip 1918 
metais afgavusi nepriklausomybę ši 
nedidelė, svetimų nualinta tauta su
telkė likusias jėgas ir stvėrėsi vals
tybės atkuriamojo darbo. Kaikurios 
krautuvės, ūkiai ir pramonės, kaip 
antai pieno gamyba, buvo suvalsty
binti ir tuo būdu suvienodintos kai
nos bei pakelta gaminių kokybė. Be
matant buvo nutiesta gerų kelių ir 
pastatyta gražių namų.

Visų šakų menas, kurio kūrėjai 
karo sunkmečiu buvo labai nuken
tėję, pradėjo gyvai klestėti. Buvo 
įsteigtas universitetas ir daug augš- 
tesniųjų mokyklų, į kurias plaukte 
suplaukė veržlus į mokslą Lietuvos 
jaunimas. Ir man darosi sunku ant 
širdies, kai mane apima mintis, kad 
šie nuostabūs dviejų dešimtmečių 
būvyje pasiekti laimėjimai vėl buvo 
svetimos priespaudos sugniuždinti. 
Lietuviams, nepasidavusiems tai 
priespaudai, kiti kraštai — kaip pa
vyzdžiui Kanada, Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Australija, Pietų 
Amerika — suteikė globą, tuo juos 
įgalindami vėl siekti laisvės savo 
tėvų žemei.

ĮDOMŪS PAPROČIAI
Dabar žvilgterėkim į smagųjį lie

tuvio būdo bruožą. Klausydama savo 
motinos pasakojimų, kaip būdavo 
praleidžiamos Kalėdos ir kitos šven
tės Lietuvoje, aš visuomet labai gai. 
lėjausų kad likimas man neleido jų

važiavęs kitų kraštų jaunimas 
dalyvauja kaip garbės svečiai; 
vasario 6: oficialus Jaunimo 
Metų užbaigimas Šiluvos vasar
vietėje; vasario 8-23: jaunimo 
stovykla Kordobos kalnuose.

_____ __________ ____ ____ Studijų savaitės paskaitų ir 
te. Kūčias pradėdavo valgyti žvaigž- diskusijų temos skirtos Pietų 
<iAins sužibus danguje visa šeimy- Amerikos lietuvių jaunimui pa
na, (net ir įnirusiems namiškiams gal šūkį: “Pažinkime mūsų tėvų 
palikdavo prie stalo vietas) šventa- kraštą”. Sis paskaitų ir diskusi- 
dieniškais drabužiais apsirengę, pir- • v v. . . i t
miausia dalindavosi, viens nuo kito Gitaros bažnyčioje-pirmas bandymas 
atsilauždami, plotkelėmis, kaip Die- 
vo duona, ir po to noriai (ištisą die
ną pasninkavę) pradėdavo valgytt 
Alkį nuraminę, jie pradėdavo įvai
riausiai žaisti ir viens kitam burti 
ateitį. Kiekvienas išsitraukdavo iš 
po staltiesės po šieno šiaudelį ir ku
rio būdavo ilgiausias, tas esą ilgiau
siai ir gyvensiąs. Vedybų išpranaša- 
vimai būdavo visų mėgiami. Po Kū* 
čių mergaitės išbėgdavo laukan pa
klausyti iš kur šunes loja. Iš kurios 
pusės šuo lojo, iš tos ir jaunikis at
vyksiąs. Arba kiekviena mergaitė pa
berdavo po grūdų saujelę ir paleis
davo gaidį į tuos grūdus. Kurios 
mergaitės pabertus . grūdus gaidys 
pirmiausia pradėdavo lesti, toji ir 
buvo laikoma laimingiausia ir ištekė
sianti pirmiausia.

Po žaidimų visi, išskyrus visai 
mažus ir senus, šiltai apsirengę su
virsdavo į roges ir važiuodavo vi
durnakčio Mišių, nesgi jau buvo pats 
laikas prisiminti, kodėl Kalėdos 
švenčiamos. Stalą palikdavo nenu
imtą, nes, pagal seną 
mirusieji šeimos nariai 
vę naktį pavalgyti.

Bet ne vien šventės 
viams gyvenimo džiaugsmo. Jie su
gebėdavo ir sunkiausią darbą pavers
ti žaismu. Pavyzdžiui, nors šienapjū
te ir labai sunkus laukų darbas, ta
čiau jos metu visuomet girdėjai 
nautojų dainas, juoką ir matei 
linksmus veidus.

DRABUŽIAI IR DAINOS
Tautiniai lietuvių drabužiai mane 

žavi. Jų stilius, aplamai imant, visų 
tas pat: lininė palaidinė su išpūstom 
rankovėm, kiklikas ir sijonas su pri
juoste. Nors aš jų ir labai daug ma
čiau, bet dar man niekada neteko 
matyti dviejų vienodų; kiekvieną 
kostiumą galima lengvai atpažinti 
kaip lietuvišką drabužį, kiekvienas 
yra visiškai savotiškas.

Ak, o tos gi dainos! Lietuviai jų 
turi retą lobyną kiekvienai nuotai
kai išreikšti: meilei, karo žygiams, 
pavydui, liūdesiui, ilgesiui ir Lt. Ka
da tik beišgirstu lietuvišką dainą, 
pasijuntu lyg jau būčiau Lietuvoje. 
Juk tos dainos nepaprastai vaizdžiai 
nusako lietuvių gyvenimą lietuviš
koje aplinkoje.

Taigi, aš branginu savo lietuvišką 
kilmę dėl lietuvio prieštaringo cha
rakterio: iš vienos pusės — jame 
glūdi veržlumas ir drąsa, išlaikan
tieji plačiai išblaškytos tautos gy
vybę, iš kitos — jame slypi sklidi
na džiaugsmo jo prigimtis, galinga 
vaizduotė, sukūrusi nuostabių legen
dų ir didelio grožio dainų bei 
poemų.

REDAKCIJOS PASTABA, šis ra
šinys buvo pateiktas Kanados Pa- 
baltiečių Moterų Tarybos konkurso 
vertintojų komisijai, kuri jį (lietu
vių grupėje) rado geriausiu ir pa
skyrė premiją — $50. Autorė jį pa
rašė angliškai, čia spausdinamas 
tekstas yra vertimas. Antraštės teks
te — *TŽ” redakcijos.

pasakojimą, 
atsilankyda-

teikė lietu-

sie
ju

Jaunimo paviljonas pasaulinėje parodoje
Jaunimo paviljono direkto

rius Pierre Lebeuf Monrealy
je įvykusioje spaudos konferen
cijoje supažindino studentų lei
džiamų laikraščių atstovus su 
šio pastato paskirtimi pasauli
nės parodos metu. Jaunimo pa
viljono tikslas yra atspindėti 
Kanados ir viso pasaulio jau
nimo siekius, svajas, gyvastin
gumą. Tokiam autentiškam vaiz

dui sukurti yra būtinas aktyvus 
pačios jaunosios kartos dalyva
vimas planų įgyvendinime.

Paviljonas turi teatro salę su 
sukama scena, kuri tinka seno-

Paviljonas turi kavinę, kur 
jaunimas galės ne tik susitikti, 
pasišnekėti, pasišokti, bet ir da
lyvauti simpoziumuose, susipa
žinti su meno parodų ekspona
tais, pasiklausyti jaunųjų meni
ninkų bei jų ansamblių. Planuo
se numatyta visa eilė klasikinės 
muzikos koncertų, chorų rečita-

jaunimą dominančiomis temo
mis. Programą papildys įvairių 
tautu šokio, muzikos grupės ir 
paskiri menininkai savo tauti
nių dienų proga, šiai minčiai 
jau pritarė ir sutiko programo-

Sugrįžę į patalpas, dar gėrė
jomės montrealiečių muzika 
(elektrinė gitara ir akordeonas) viškų ir dabartinių dramų spėk- jau pritarė ir sutiko progremo- 
ir šiaip taip išsikovojome trum- takliams. Keletą teatrinių gru- se dalyvauti kaikurios australų 
pus šokius. pių su jaunų kanadiečių dra- ir sovietų grupės. CBC radijas

Paskutinės dienos rytą sto- maturgų sukurtais veikalais pa- ir televizija, o taipgi ir nema-

nėję parodoje. Direktorius P. 
Lebeuf prašė universitetų spau
dos atstovus supažindinti skai
tytojus su jaunimo paviljonu, 
numatytomis programomis. Lie
tuvių jaunimui reikėtų susido
mėti jo suminėtomis tautinių 
programų dienomis, nes jose, 
atrodo, galėtų dalyvauti ir mū
sų atstovai. Turime “Gyvatarą” 
Hamiltone ir “Gintarą” Toronte 
su vyresniųjų ir jaunųjų šokė
jų grupėmis. Joms būtų puiki 
proga priminti Kanados jauni
mui Lietuvą ir lietuvius. Mont- 
realio estų ansamblis jau priim
tas ir galės jaunimo paviljone 
pasirodyti tris kartus įvairio
mis datomis.

vyklautojai iš tolimesnių vieto- rūpins Šiemetinis dominijos dra- 
vių, nors ir labai nenorėjo, tu- mos festivalis, kai pavasarį pa
rėjo išvykti. Likusieji užpildė aiškės jo laimėtojai Newfound- 
anketas, komentuodami kursų 
programą. Po pietų ir mes turė
jome išvykti, dešimt kartų atsi
sveikindami, šventai prisiekda
mi vieni kitiems rašyti ir sekan
čiais metais vėl susitikti Daina
voje. Laima Gustainytė

landė įvyksiančiose baigminėse 
varžybose. Geriausieji spektak
liai bus perkelti paviljono sce-

jaunimo paviljono duos nuola
tines transliacijas.

12 tematinių parodėlių, 
vaizduos jaunimo gyvenimą pa* 

non birželio pradžioje. Čia taip* šaulyje ir jo įtaką dabartiniam 
gi įvyks tarptautinis jaunų mė- žmogaus gyvenimui. Tai yra tik 
gėjų pagamintų 8 mm filmų fes- dalis įvykių Ir parengimų, skir- 

tų jaunimo paviljonui pasauli-tivalis.

Antrasis gitaristas Vyt. Bačėnas 
paliko sėdėdamas, nes jo gita
ra smuko nuo peties, šalia sė
dėjo Dalia, kad galėtų mus pa
drąsinti. Pradėjom su “Kristau 
Broli...” Skambėjo puikiai. 
Vieną giesmę sekė kita ir taip 
iš jaunimo lūpų ir širdžių skam
bėjo lietuviški žodžiai nevisai 
įprasta vyresniem melodija ir 
gitarų garsai. Visų mūsų širdy
se — savotiškas pakilimas. Pir
mieji ledai pralaužti. Atėjo Ko
munija. Visi sustojom prie Die
vo stalo ir grįžę į suolus vėl dė
koj om už suteiktas dovanas. Gi
tara skambėjo dar garsiau. Trū
ko tik būgnų.

Žmonės skirstėsi iš bažnyčios. 
Daug kas mus pasveikino. Vie
nas kitas išreiškė nepasitenki
nimą. Bet juk tai natūralu. 
Dauguma pritarė mūsų bandy
mui ir taip mus padrąsino. 
Stengsimės Įtraukti kiek galint 
daugiau jaunimo į tą bendrą 
giedojimą.

Nugirdome vienos senutės, at
vykusios iš Lietuvos prieš 7 me
tus, pastabas. Ji, išėjusi iš baž
nyčios, pasakojo, kad jai ašaros 
byrėjo besiklausant, nes ji tuo 
metu prisiminusi jaunimą Lie
tuvoje, kuriam yra draudžiama 
ne tik panašiai giedoti, bet ir 
bažnyčiose lankytis. Tos senutės 
žodžiai — mums brangiausias 
komplimentas.

Rūta Urbonaitė
Redakcijos prierašas. Dauge

lyje kraštų į liturgines pamal
das įvedamos naujos formos, 
giesmės, muzikos instrumentai. 
Katalikų Bendrijos vadovybė 
tai yra leidusi kaip bandymą 
atnaujinti liturgijai. Kažkur tie 
bandymai nuėjo į kraštutinu
mus ir susilaukė Vatikano per-

Kaip pavyks? Ką žmonės 
pasakys? Ar jiems patiks? To
kie ir panašūs klausimai girdė
josi iš jaunuolių lūpų vieną 
sekmadienį prieš 10 vai. Mišias 
Toronto Prisikėlimo parapijoje.

Toronto moksleiviai ateitinin
kai buvo pirmieji, kurie ryžosi 
prisidėti prie liturginio atsinau
jinimo. Jau kuris laikas pradė
ta aktyviai dalyvauti jaunimo 
Mišiose. Galvota, ar nevertėtų 
pabandyti vadinamas “Folk 
Mass”. Jaunieji visada pilni 
energijos, tad jokios kliūtys at
rodo nėra nenugalimos. Pradė
ta mokytis. Tom Mišiom gražios 
lietuviškos giesmės ir gaidos bu
vo gautos iš Antano Saulaičio, 
SJ. Pradėtos repeticijos. Pra
džia buvo sunki. Iš pradžių ne
norėjom pradėt, nes nebuvo 
giesmininkų. Laimė, kad pagal
bon atėjo jaunimo mėgstama 
muzikė Dalia Skrinskaitė, kuri 
visas giesmes ir išmokė. Su gi
tara visose repeticijose ir baž
nyčioje akompanuodavo And
rius Paškauskas, padedamas 
Vyt. Bačėno.

Ir taip po kelių repeticijų pa
sikvietėm kleboną Tėvą Placi
dą Barių, OFM, pasiklausyti ir 
paprašyti, kad leistų giedoti ir 
gitara skambinti bažnyčioje. Ne
aišku, ar jam patiko, ar ne, bet 
leidimas buvo duotas.

Sekmadienį, lapkričio 28, su
sirinkom gana anksti. Dar pa
karto] om giesmes. Skambėjo ne
blogai. Ateitininkės mergaitės 
atėjo su uniformomis. Užėmėm 
pirmuosius suolus vienoje baž
nyčios pusėje. Atsirado ir drą
sa. Netaip juk svarbu, ką žmo
nės sakys. Mes giedame ir mel
džiamės Dievui, ne žmonėms. 
Viską darome Jo garbei, o tam 
garbinimui ir padėkos pareiški- spėjimo. Lietuvių jaunimas šio- 
mui juk gali būti įvairių būdų, je srityje dar mažai tesireiškia. 
Taip ir. atėjo mūsų eilė. Susto- Toronto ateitininkai buvo bene 
jom, pasisukom į centrą ir And- pirmieji, kurie išdrįso ta link- 
rius pradėjo skambinti gitara, me pirmąjį žingsnį.

Studentų žiemos stovykla
Ji buvo surengta prieš pat 

N. Metus St. Adele vietovėje 
Kvebeko provincijoje. Sniego 
buvo daug, tai slidinėjimas bu
vo labai puikus. Jis prasidėda
vo kasdien 9 vai. ir trukdavo 
iki 5 v.p.p. Vakarais — šokiai 
ir susipažinimas.

Penktadienį — 1966 m. gruo
džio 30 d. buvo kun. dr. F. Ju
cevičiaus paskaita apie Lietu
vos istoriją ir mitus. Perdide- 
lio susidomėjimo šia tema stu
dentai neparodė, nes jo straips
ni ta tema, kuris buvo atspaus
dintas “Ateities” žurnale ir su-

kėlęs daug triukšmo, tebuvo 
skaitę tik 3-4 studentai.

Iš viso stovykloje buvo apie 
50 studentų ir svečių. Studen
tų matėsi iš Čikagos, Klevelan- 
do, Hamiltono, Detroito, Mont- 
realio, Toronto. Visų nuotaika 
buvo labai gera, nes geras bu
vo slidinėjimas. Visi kartu ten 
ir sutiko 1967 metus.

Iš Toronto buvo: N. Kėkštai- 
tė, A. Sapijonytė, Bilskytė, St. 
Šalkauskis, A. Šlekys, Augaitis, 
A. Sapijonis, A. Beresnevičius

Darbingi ir našus skautų metai
Įvairių priemonių griebiamės mūsų komitetas turėjo $2385. 

įskiepyti jaunojoje kartoje lietuvy- Gautasis pelnas, arba kitaip sa- 
bę ir tautos papročius. Tam atsiek- kant, uždirbti pinigai, buvo panau- 
ti prie kaikurių jaunimo organiza
cijų yra sudaryti tėvų komitetai, ku
rie palengvina vadovų darbą ir yra 
lyg ryšininkas tarp organizacijos ir 
lietuvių visuomenės.

Skautų organizacijoje Toronte ak
tyviai dalyvauja apie 300 įvairaus 
amžiaus lietuvių jaunimo. Tad ir 
skautų tėvų rinktas komitetas turė
jo gerokai pasitempti per praeitus 
metus, kad bent iš dalies palengvin
tų vadovų darbą bei parūpintų prie
mones sklandesniam jaunimo auklė
jimui

Per 1966 m. komitetas suruošė: 
koncertą, Kaziuko mugės metu pa-

doti skautiškiems reikalams: naujų 
palapinių nupirkta už $750, patai* 
poms, laivų remontui ir įvairioms su 
veikla surištoms priemonėms išleis
ta $325, premijoms $45, bendroms 
Kūčioms $30, Kalėdų eglutei $60, 
Vasario 16 iškilmėms $30, įgyti du 
stalai skautų būklui $100, “Skautų 
Aidui” paremti $25. Komitetas tal
kino darbu beveik kiekviename di
desniame skautų pasirodyme, Pir- 
mijos atstovų priėmime, vasaros sto
vyklos metu, stovyklavietės “Romu
va” darbuose.

Tenka pripažinti, kad tėvų komi- 
____  tetas be pagalbos negalėtų taip sėk- 

gamino lietuviškų valgių pietus virš mingai dirbti, o tos pagalbos buvo 
700 žmonių, pravedė bazarą-šokfas sulaukta iš tuntininkų, vadovų bei 
ir suorganizavo rašytojo A. Lands- skautų tėvų — tai talka parengi- 
bergio veikalo “Penki stulpai tur
gaus aikštėje” teatro popietę. Iš vi
so to buvo gauta $1.500 pelno. Pri- Ačjū jiems, 
dėjus 1965 m. komiteto palikimą,

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Įvairts spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 
gani vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.

B. Naujalis, PsJ>JLMJi.Pt
Tet LE 3-8008460 Roncesvalles Avė., Toronto

muose, pyragais, skanumynais, su
muštiniais arba bent plačia šypsena.

Esame dėkingi Toronto parapijų 
klebonams už palankumą ir nuošir
dumą mūsų pastangoms. Atskiras 
ačiū Tėvams pranciškonams už da
romą nuolaidą naudojant patalpas 
parengimams. Dėkojame lietuvių vi
suomenei, kuri yra jautri ir duosni 
jaunimo reikalams, bet ypatingai 
šiltai atsiliepia j skautiškus reikalus

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Ši nuotrauka neseniai gauta iš Lietuvos. Tai vaizdas iš a. a. Telšių 
vyskupo P. Maželio laidotuvių: velionies atviras karstas išnešamas 
iš Telšių katedros į šventorių, kur palaidotas  

S HAMILTON51"
N. METŲ SUTIKIMĄ surengė Bend-1 parengimą — šokius balandžio 1 <L 

ruomenės apyl. valdyba Jaunimo Jaunimo Centro salėje su vakarui pri-
Centro salėje. Sveikino apyl. pirm. J. 
Krištolaitis, klebonas mons. dr. J. Pa

taikyta programa. Choro nuolatinis 
globėjas mons. J. Tadarauskas lapkr. 
25 d. repeticijos pertraukos metu pa-

WELLAND, Ont
PERNAI NETEKOME dviejų vi- 

suomenininkų — ą^. A. Pranaičio ir 
V. Zinaičio. Ilsėkitės jus priglaudu- 
sioje svetingoje Kanados žemėje. Gili 
užuojauta artimiesiems.

BIMBA GRIŽO Į JAV
Sausio 5 d. Vilniaus aerodrome į 

lėktuvą buvo įsodintas beveik pen
kis mėnesius Lietuvoje viešėjęs 
Amerikos lietuvių komunistas A. 
Bimba. Jo išlydėti susirinko visa so
vietinės kompartijos didžiūnų svita 
— A. Sniečkus, J. Paleckis, M. šu- 
mauskas, “Trečiosios dolerio pusės” 
autorius A Laurinčiukas, kuris da
bar yra ck skyriaus vedėjo pavaduo
tojas, “kultūros ryšininkai” R. Pet
rauskas, V. Karvelis ir kt. Jų tarpe 
taipgi buvo keletas mokslo darbuo
tojų, rašytojų ir menininkų? “Tie
sos” teigimu, A Bimba viešėjo ne 
tik Lietuvoje, bet aplankė Latviją, 
Estiją, Gruziją, Armėniją, Lenkiją 
ir, žinoma, Maskvą, be kurios vis 
dar neįmanoma patekti į Lietuvą net 
ir labai garsiems komunistams. A 
Bimba sakėsi išsivežas glėbį gražiau
sių įspūdžių, bet taipgi prasitarė, jog 
teks “įveikti ir pašalinti dar vis pa
sitaikančius kelyje sunkumus bei 
trūkumus”. Jo viešnagės metu iš so
vietinių laivų Afrikos uostuose pa
bėgo du lietuviai jūrininkai, jauno
sios kartos atstovai, kurių įspūdžiai 
nėra taip gražūs, kaip seno komu
nisto A Bimbos. Jie skelbia visuoti
nį lietuvių tautos nusivylimą sovie
tiniu komunizmu.

jos pagaminto kuro, kurį tektų įsi
vežti, jeigu būtu atsisakyta įmonės 
statybos. Taip skamba oficialus ko
misijos pranešimas. Ar jis susilauks 
naujos opozicijos, parodys ateitis.

PREMIJUOTI PLAKATAI
Spalio revoliucijai ir Lenino gim

tadieniui pagarbinti buvo premijuo
ti šie lietuvių dailininkų sukurti pla
katai: I 500 rb. permija — N. Kry- 
ževičiūtės-Jurgelionienės “Spalis vi
sai žmonijai, visiems laikams”; II 
300 rb. premija — J. Galkaus “Am
žina šlovė komunistams, žuvusiems 
fašistiniuose kalėjimuose”, J. Gel- 
gudos “Birželio 1 — tarptautinė vai
kų gynimo diena”; III 200 rb. pre
mija — V. Kiaušinio “Sveikas, Ge
guži”, J. Gudmono “Vietnamu! tai
ką” ir J. Gelgudos <4V. Leninas”. Pa
skatinamąją premiją gavo B. Dočku- 
tė už vienintelį lietuviškos nuotai
kos plakatą “Jus kviečia Vilnius”.

VAŽIAVO I VILNIŲ, 
NUVAŽIAVO... VILKAVIŠKIN 
“Tiesos” redakcijos “Dienos ai

dų” skyriuje E. M. atskleidžia anek
dotiškai skambančią sovietinę tikro
vę:

“Kas nėra girdėjęs visokiausių at

LAIKRAŠČIO SUKAKTIS
Varėnos rajono laikraštis “Raudo

noji Vėliava” atžymėjo 20 m. su
kaktį. Jo pirmąjį numerį “Tarybinio 
Balso” pavadinimu 1946 m. pabai
goje suredagavo Jane Paukštytė. 
Nuo partizanų rankos krito literatū
rinis darbuotojas Adolfas Žmuidzi
navičius ir aktyvus bendradarbis Me
čislovas Poltarackas. Dabartinis laik
raščio redaktorius yra D. Jankaus-
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NAUJA VALDYBA. 1966 m. gruo
džio 11 d. KLB Wellando apylinkės 
visuotinis narių s-mas išrinko naują 
valdybą: M. šalčiūnas, A. Zinaitis, M. 
Kuzavas, J. Jasilionis, V. Bieliūnas. 
Revizijos komisija jau eilė metų iš
renkama ta pati: Br. Simonaitis, Pr.

darauskas ir L^ Namų valdybos^ pirm. įvįetė choristus trumpom vaišėm, kur 
— ------ . ... ‘ipasakė jautrią kalbą, pažadėdamas ir
staliukus, paaukotus duosniųjų musų toliau chofą tėviikai globoti Trumpą 

Įžodį tarė svečias kun. J. Venckus, SJ, 
i įterpdamas gražaus žemaitiško humo-

.... ... ro. Muz. A. Paulionis, dėkodamas už Bėrsėnas ir A. Stankevičius. Susirin- 
bartų. Juos la™ėjo P. šiurkrene iš vai§es k rupestingum4; taip pat dė-

,' - - . auju uuviuvouu u& giauuų mvuu* -

nė ir Rimkevičienė,^ p. Petrūnas irgi tjjavįmą giesmės ir dainos bare. O.V.
-h - J) ateitininkai sendraugiai

ir prašė ištraukti antrą kartą. Sėknun- renįa naudotus kalėdinius atvirukus, 
gai platino staliukų bilietus ponios. įuriuos persiunčia į misijų kraštus. 
Pranckevičienė, Krištolaitienė, Ston- Turintieji naudotų atvirukų perduok!- 
kienė, Stungevičienė, Budmkiene. Ren- te skyrus valdybai sekmadieniais 
gėjams pelną labai sumažino musų • bažnyčios 
tautiečių pamėgimas vartoti savo rū-’ 
šies gėrimus, atsineštus po skvernu. 
Perdaug papratom salėje elgtis kaip 
privačiame priėmime draugo rūsyje. 
Dėkojame visiems vienu ar kitu būdu 
pagelbėjusiems šiame pobūvyje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ minėsime vasario 19 d. Jau
nimo Centro salėje. Kalbėtoju tai die
nai pakviestas dr. A. Damušis iš Det
roito. Meninei programai atlikti pa
kviestos vietinės pajėgos. 

Apylinkės valdyba 

PARAPIJOS CHORO VEIKLA žy
miai pagyvėjo prisidėjus nemažam 
skaičiui choristų. Sparčiai ruošiamasi 
St. Catharines. Numatyta ruošti choro 
Vasario 16 minėjimams Hamiltone ir

A. Patamsis. Turėjom keturis laimės pasakė jautrią kalbą, pažadėdamas ir

kolonijps verslininkų: p.p. A. Skals-1 
čių, TRI Realty — Z. Didžbalio ir A. * 
Pranckevičiaus, A. Žilinskų ir V. Ky-

Wellando, p.p. Petrūnienė, Budnikie- |tojo choristams už glaudų bendradar-

buvo laimėjęs staliuką, bet jo neėmė

kimas buvo labai darbingas ir sklan
džiai praėjo. Naujai valdybai siūlyta 
daug sugestijų ir pageidavimų. Nau
jai v-bai linkime sėkmės.

Į TRADICINIS VAIKŲ KAUKTŲ ba- 
'liūs numatomas sausio 29 d. par. sa
lėje. Vaikams bus įvairių žaidimų, 
dainų bei ratelių. Gražiausios kaukės 
bus premijuojamos, šį balių ruošia 
ateitininkai. J. P.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS kviečia visus į “zuikių ba
lių” šį šeštadienį, sausio 21 d., 7 v.v., 
Jaunimo Centro salėje, kur bus įteik
ti ir prizai įvairių šakų laimėtojams. 
Įėjimas — $2 suaugusiems ir $1 stu
dentams.

LIETUVIŲ NAMŲ NARIŲ SUSI- 
RINKIMAS, kuris turėjo įvykti sau
sio 22 d., nukeltas į vasario 26 d., 3 
v. p.p. Delta kino salėje. Praneša — 
LN reik, vedėjas.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO
JŲ klubo “Lithuanica” valdyba dėlei 
nugriovimo nebegalėdama naudotis St 
Stephens sale, savo tradiciniam kar
tūnų baliui išnuomojo ką tik pastaty
tą “Ukrainian Cultural Centre” salę 
netoli Ontarian Rd., Me. Cole Ave E. 
Kartūnų balius Įvyks 1967 m. birželio 
10 d., 4 v. p.p.

iŠ '' Z/

Samprotavimai apie Deltos ateitį
Laikydami Deltą taip, kaip ji da- 3 ir už $165.000 — 1. Tuo būdu v-bos 

bar yra, ir iš 2 tuščių krautuvių 
Main g-vėje įrengę 2 butus (jos jau 
apie 5 m. stovi tuščios, nes niekas 
nenuomoja), per ateinančius 5 m. gau
tumėm iš jos apie $55.000 pelno, iš 
kurio atmokėjus $20.000 skolos, lik
tų dar $35.000 ir I mortgičius suma- 
žintumėm iki $41.000. Po 5 m. Deltą 
labai greitai parduotumėm už $200.- 
000, iš kurių mums liktų (atskaičius 
pardavimo išlaidų apie $11.000) $148.-

buvo nutarta prašyti už Deltą tik
$139.000, bet pirm. A. Patamsis šio nu- šviesos. Ta proga tarė žodį namų šei- 
tarimo nevykdė, užrašė už $149.000 mininkas p. Blužas. Parengimui sėk- 
ir tuojau gavome už ją $145.000 arba 
$6000 daugiau, negu LN v-ba buvo nu- 
tariusi prašyti.

Kaip matome, Deltą parduoti LN 
v-bos siūlomomis sąlygomis, svars
tant vien tik iš ekonominės pusės, jo- borne, nupirko Petras Šidlauskas. Mu
kiu būdu neapsimoka! Bet eikime dar'sll mažoje kolonijoje viešbučius jau 
toliau: panaudoję King g-vėje 5 krau-^ur^: Radvilai, Sinkai ir dabar P. Šid- 

000. Pridėję likusį $35.000 pelną, po. tuves ir rūsius po visomis 7 krautu- 'lauskas. Jie savo viešbučius remon- 
5 m. turėtumėm iš Deltos $183.000! vėmis ir investavę apie $40.000 mes ■ gražina, puošia vis įnešdami 
vietoje dabartinės v-bos siūlomų $110.- įrengtumėm iš vidaus ir iš lauko gra-; naujo ir įdomaus. Tai lankytojams

Venecueloje buvo iškilmingai paminėta kun. Antano Perkamo 25 
metų kunigystės sukaktis. Nuotraukoje matyti garbės prezidiumas 
po dovanų įteikimo. Iš kairės: kun. A. Perkumas su Šv. Raštu ki
niečių kalba, B-nės pirm. inž. Vladas Venckus, Maracay apyl. pirm. 
H. Gavorskas, saleziečių provincijolas, VLIKo atstovybės pirm. Ve- 
necueloje J. Bieliūnas, kiniečių kolonijos atstovas Venecueloje, Va-

N. METŲ IŠVAKARĖSE buvo pa- lencijos apyl. pirm, mokyt. J. Zavadzkas, Barquisimeto apyl. pirm, 
gerbti jaunosios kartos žymūs visuo- Diryelis ir Caracas apyl. pirm. M. Kvedaras. Trūksta Danutės 
menininkai A. D. Gudaičiai, nusipir- Statkutės - Rosales.
kę puikų namą 373 Thorlord Rd. Jie 
yra mokytojai, augina vieną sūnelį, 
bet spėjo Wellando visuomeninėje 
veikloje puikiai užsirekomenduoti: D. 
Gudaitienė-Blužaitė yra pirmininkavu
si KLB Wellando apylinkei. E. Gu
daitis yra pirmininkavęs medžiotojų 
ir meškeriotojų klubui “Lithuanica”. 
Vaišės ir dovanos įteikimas įvyko p. 
Blužų erdviuose namuose. Juos pa
sveikino or-jų atstovai ir pavieniai as
menys. Jiems padėkos žodžiu atsakė 
E. Gudaitis. Tuo pat metu priartėjo 
ir N. Metai, kuriuos sutikpme Tau
tos himnu prie romantiškos žvakių

J. A. Valstybės
PREL. J. B. KONČIUS sausio 23 

d. išskrenda į P. Amerikos valstybes 
aplankyti Amerikos episkopato lab
daros įstaigų. Ta pačia proga pla
nuoja susipažinti ir su lietuvių gy
venimu šiose kolonijose — Caracas, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires, San
tiago, Limoj, Bogotoj ir Medelline. 
Jis taipgi dalyvaus IV-jame P. Ame
rikos lietuvių kongrese vasario 2-5 
d. Buenos Aires.

tuvis, kuris laisvai kalba lietuviškai, 
mokosi rusų kalbos ir žada tapti che
mijos inžinierium.

Australija
LIETUVIŲ DIENOSE SIDNĖJU

JE dalyvavo PLB pirm. J. Bačiū- 
nas. Gruodžio 26 d. jį Sidnėjaus uos
te sutiko gausus būrys Sidnėjaus ir 
Melbourne lietuvių, uniformuotų 
skautų ir sportininkų delegacija* J. 
Bačiūnas buvo pakviestas atidaryti 
dailininkų meno parodą ir lietuvių 
sporto šventę. Lietuvių Dienų iškil
mės buvo pradėtos Melbourne lietu- 
vių “Aušros” teatro spektakliu “Sve
timos plunksnos” latvių teatre. Ati
daromąjį žodį tarė krašto valdybos 
kultūros vadovas K. Kavaliauskas. 
PLB vardu sveikino pirm. J. Bačiū
nas, primindamas, kad į Australiją 
jis atgabeno knygų ir pirmąjį išeivi
jos meninį filmą “Aukso žąsis”.

“DAINAVOS” SALĖJE Bankstowh 
kultūrininkė ir pedagogė E. Jonai
tienė skaitė paskaitą apie Australi
jos lietuvių jaunimo problemas. Dis
kusijų metu jaunosios kartos atsto
vai apkaltino vyresniuosius, kad jie 
jaunimą laiko nesubrendusiu, nepri
leidžia prie aktyvios veiklos bend
ruomenėje, kad vyresniesiems trūks
ta demokratiškumo. Prelegentė su
tiko, kad abi pusės kartais padaro 
išsišokimų, bet ir jaunimas nėra be 
nuodėmės, nes jaunoji karta nebando 
jieškoti bendros kalbos ir neparodo 
atitinkamo respekto vyresniesiems. 
Paskaitą rengė Sidnėjaus Senųjų 
Skautų židinys.

POVILĄ VIKUCKĮ, P. Vietname 
sužeistą australų dalinio kareivį, pa
gerbė Adelaidės lietuvių organizaci
jos. Keswick kareivinėse susirinkęs 
100 lietuvių jam įteikė knygų ir auk
sinį laikrodį. Kalbas pasakė kpt. F. 
Read ir LVS Ramovės pirm. P. Pet- 
kūnas. šį lietuvio kario pagerbimą 
žinių programos metu parodė televi
zijos stotys. Lietuvių Namuose su
rengtoje vakarienėje dalvavo kpt. F. 
Read ir senatorė p. Cooper, kuri pa
reiškė norą dažniau susitikti ir pa
sikalbėti su lietuviais.

ESTAI PAGERBĖ L. VALIUKĄ 
už rezoliucijos Baltijos kraštų lais
vinimo reikalu pravedimą atstovų 
rūmuose ir senate, įteikdami jam 
plokštelę su įrašu: “Leonardui Va
liukui, Rezoliucijoms Remti Komi
teto pirmininkui. Jūsų neribotas at
sidavimas Baltijos kraštų laisvės rei
kalui, jūsų ištvermingumas ir jūsų 
nepalaužiamas pasitikėjimas įgalino 
atsiekti pergalę, pravedant Baltijos 
kraštų reikalu rezoliuciją JAV kon
grese.” Pagerbimo iškilmėje dalyva
vo Estų Bendruomenės direktorių 
tarybos narys Arne Kalm, Kaliforni
jos apygardos pirm. Bernard Nurm- 
sen, intelektualų atstovas Walter 
Niilus ir Estijos konsulas Los Ange
les Emst Laur.

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMI
TETAS spaudai išsiuntinėtuose pra
nešimuose primena, kad pradeda 
vykdyti sekančius du Įsipareigojimo 
punktus, kurių tikslas yra palenkti 

ra ekonominį procesą ir urbanistinį jėgtumėm grąžinti $40.000 paskolą, o dyti jaunimą taip, kad jis mokėtų lie- JAV vyriausybę kongreso nutarimo

mingai vadovavo ir jį organizavo p. 
Bėrsėnas ir p. Viskontienė.

“DAIN.CITY” viešbutį prie 58 ke
lio, jungiančio Wellandą ir Port Col-

; vxvcvjc uducGtmti siuiumų ę>l±v.- p-eugtu-iiiem is viaaub ir įdUKU gra-:---t —-------------- -------- .-----
sitikimų apie keliones traukimais? t qqq arba $73.000 daugiau. Daug mūsų žiausią ir moderniškiausią tautybių! patinka. Kartu jie patrijotai ir lietu
viško atsitinka, namuose būnant, o tautiečių praeityje panašius St. Bak- j klubą, dabartines pajamas iš krautu- vybės rėmėjai. Geriausios sėkmės lin-
kelionėje... štai vakar Įbėgo pažis- gį0 samprotavimus išjuokė, nors jie vių tesumažinę apie $ 2000 į metus, kime ir naujam savininkui P. Šid-
tama ir sako: ... išsipildė ar pildosi. Taip jau išsipildė Įrengę puikią ramovę, mes vien tik lauskui, kuris yra aktyvus visuomeni-

— Iš Kauno važiavau Į Vilnių, pa
tekau i Vilkaviškį...

— še tau...

jo teigimai, kad LN akcijos vertė nario mokesčių pirmaisiais metais 
kils (jau dabar yra 2% karto didės- gautumėm apie $6000. O kur dar pa
ne), kad LN sklypo kaina kils ikij jamos iš gėrimų ir kitų pramogų? Pil-

ninkas, karštas medžiotojas ir lietu
vybės rėmėjas. J.

NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONĖ
Daug triukšmo ir nepasitenkinimo 

sukėlusi naftos perdirbimo Įmonė 
Jurbarke bus pradėta statyti 1969 m. 
Kompartija buvo sudariusi specialią 
komisiją, vadovaujamą Mokslų Aka
demijos viceprez. A. Žukausko, Ne
muno užteršimo klausimui ištirti. 
Jos narių gretose buvo šie Įvairių 
sričių mokslininkai ir technikos spe
cialistai: V. Bergas, akademikas K. 
Bieliukas, inž. R. Darškus, inž. S. 
Jaruševičius, chemijos mokslų kan
didatas H. Laumenskas, inž. J. Lin
kaitis, biologijos mokslų kandidatas 
J. Maniukas, inž. V. Sakalauskas, inž. 
A. Skirekevičius, medicinos mokslų 
kandidatas. J. Starkas, gydytojas Ch. 
Teperis. Komisijos nariai lankėsi Ja- 
roslavlio, N. Gorkio, Riazanės ir Po
locko naftos perdirbimo Įmonėse.

SPECIALISTŲ NUOMONĖ
Pasitarimų ir studijų rezultataus 

ryšium su naftos įmone Jurbarke 
spaudai pateikė komisijos pirm. A. 
Žukauskas: “Specialistai priėjo vie
ningą išvadą, kad, jei bus tinkamai 
pastatyti ir gerai eksploatuojami 
vandens valymo įrenginiai, vandens 
ir oro užteršimo požiūriu nėra pa
grindo atsisakyt! naftos perdirbimo 
gamyklos statybos Jurbarke.” Komi
sijos nuomone, Nemuno užteršimas 
nepalankiausiomis sąlygomis padidė
tų 0,028 mg/1 eteryje tirpių medžia
gų, naftos plėvelės vandens pavir
šiuje nebūtų. Tai, girdi, neturėtų es
minės įtakos Nemunui ir jo žem
upiui. Komisija visdėlto pasisakė 
prieš chemijos kombinato statybą: 
“Praktika rodo, kad naftos chemijos 
kombinatų ir po valymo išmetami 
vandenys daro žalą žuvininkystei. To
dėl specialistai padarė išvadą, kad 
prie Jurbarko naftos perdirbimo ga
myklos neturi būti naftos chemijos Miškų ūkio mokslinio tyrimo ins- 
kombinato, sieros rūgšties ir tepalų

Stoties informatorius paskelbė, $200.000 per 3 metus, kad pajamos iš nai ekonomiškai pateisintumėm papil- 
jog netrukus išvyksta dizelinis trau- = autOaikštės. kils (1965 m. ji davė domai investuotas lėšas, modemizuo- 
kinys Kaunas—Vilnius. Puoliau Į pe- $3.370.85, o 1966 m. $6.399). Tai yra tumėm Delta komplekso King g-vėsĮ _________
roną, paklausiau budintį, kuris čia į realios išvados, stebint Kanados bend-;dalį, jau iš dabar gaunamo pelno pa- jų globėjai siekia padėti tėvams u; 
Vilnių. Parodė: “šitas”. Nei kas bi- ekonominį procesą ir urbanistinį jėgtumėm grąžinti $40.000 paskolą, o dyti jaunimą taip, kad jis mokėtų Ii 
lieto žiūrėjo, nei kas pasakė, kokias vykgmą Hamiltone. Kaip realų faktą svarbiausia, turėtumėm savo lietuviŠ-, tuviškai ir būtų pajėgus pažinti savo vykdymui ir laimėti bylą Jungtinėse 
stotis pravažiuojam. Netgi ant vago-. prisiminkįme gį įvyki; praėjusiame LN | ka bendra vieta, kur galėtumėm pa- tėvu kilmės reikalus. Tai atsiminda- 1,-
nu neužrašytas maršrutas. Naktį ša- metiniame susirinkime turėjome _ _____._________________________________ .
lau Vilkaviškio stotelėj, iš ryto par- tik $100.000 oficialų pasiūlymą, I kį. įrengę ramovę, per ateinančius 6 mo proga, mokyklos tėvų komitetas 
Važiavau •• • n o mėnociamc yti-ooiitc? ion rnofnc L-o, hnc no ei ha i cfn ei Plolfo Irinn crilio n o H o Ir o T-nielrio- nranciSs-

S* C^Hwrines. Ont.
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS ir

Tautose: “Rezoliucijoms remti ko
mitetas yra paruošęs detalų planą 
visai savo veiklai ateityje. Jis jau 

metus, kai bus pasibaigusi Delta kino gilią padėką reiškia: Tėvams pranciš- pradėtas vykdyti, spaudžiant krašto 
sutartis, mes, beveik tikra, būsime iš- konams už šeštad. mokyklos globą, jai 

gų kainos kyla, kodėl gi tik mūsų Į mokėję $40.000 skolą, išauginę klubo leidžiant naudotis nemokamai patal- 
>, už suruoštą kalėdinę eglutę 

namą pelną ir galėsime dar stiprės- šeštadieninės mokyklos vaikučiams, jų 
nėmis ekonominėmis jėgomis kibti į apdovanojimą ir vaišes; T. B. Bagdo- 
Delta kino perdirbimą į tikruosius

uz

o 9 mėnesiams praėjus, jau gauname 
$145.000. Kai darbo jėgos ir medžia-

gal savo pomėgius praleisti laisvajai- mas šeštadieninės mokyklos atidary-

REFORMUOJA ISTORIJĄ
Spalio revoliucijos artėjančio pen-T O tą mes da-! klientūrą, o tuo pačiu ir iš jo gau- pomis

kiasdešimtmečio proga “Tiesos” re- i 
dakcija paskelbė rašinį “Didis po
sūkis”, kuriame pastebima nauja 
propagandinė linkmė. Nuo 1918 m.' 
gruodžio 16 d. V. Mickevičiaus- Kap
suko sovietinio manifesto daromas 
drąsus šuolis į 1940 m. Skaityto
jams Įtaigojama: “1940 metai buvo 
Įspūdingas 1918 m. tęsinys ir didis 

, triumfas...” Atseit, Lietuva jau 
1918 m. gruodžio 16 d. buvo tapusi 
sovietine, o 1940 m. ji tik atgavo 
prarastas teises. Peršama išvada, kad 
Lietuvos 1940 m. neokupavo Sov. Są
junga, nes ją jau nuo 1919 m. buvo 
“okupavusi” nepriklausomybės idė
jomis ginkluota vyriausybė. Didžio
ji rašinio dalis skiriama dergti ir 
juodinti nepriklausomo 
laikotarpiui, linksniuojant 
garbingų asmenų, kurie 
kaip juodžiausi tautos 
Kompartija, savaime suprantama, ke
liama ant garbės pjedestalo. Turbūt 
neatsitiktinai buvo atsiminta ketu
rių komunistų — K. Požėlos, J. 
Greifenbergerio, K. Giedrio, R. čar- 
no — nuteisimo ir sušaudymo .40 m. 
sukaktis. “Tiesa” net du numerius 
paskyrė jiems garbinti ir minėjimo 
iškilmėms aprašyti. Naujoji propa
gandos linkmė nėra veiksminga, nes 
ji neatsako į daugelį labai svarbių 
klausimų. Jeigu lietuvių tauta iš tik
rųjų norėjo sovietinio “išlaisvini
mo^, kodėl 1941 m. įvyko sukilimas, 
kam reikėjo masinių trėmimų į Si
birą, dėl ko 50.000 lietuvių pasitrau
kė į laisvąjį pasaulį ir už ką net iki 
1952 m. kovojo partizanai?

GIRIŲ TURTAS

irome patys! Pvz. LN valdyba spalio 
.mėn. savo posėdyje nutarė pratęsti 
j Deltos užrašymą pardavimui per lat
vio Tukler įstaigą už $139.000. Už šį Lietuvių Namus, 
pasiūlymą balsavo 4; už $149.000 —j St. Bakšys, LN reik, vedėjas

gyvenimo 
visą eilę 
piešiami 

išdavikai.

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA'
21 Moin Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičiij 
paskolos iš 7¥2% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų ir 5 vai. 
— 8 vai. vak., ieštadienais 9 vai. ryto — 12 vai.

RODNEY, Ont

gamyklos...” šį pasiūlymą kompar
tija priėmė ir sutiko naftos chemi
jos kombinato nestatyti.

Komisija taipgi pasisakė prieš 
naftos gaminių pervežimą laivais 
Nemunu ir rado, kad projektuose 
statybai numatyta vieta yra perarti 
Jurbarko miesto: “...oro užteršimų 
poveikio gyventojams galima išveng
ti, jeigu bus palikta tinkamo dydžio 
sanitarinė zona ir pastatyti apsaugi
niai įrengimai kovai su naftos pro
duktų garavimu...” šiuos komisijos 
reikalavimus taip pat pasižadėta pa
tenkinti: žalią naftą tieks “DruBa” 
naftotiekio atšaka, o atstumas tarp 
įmonės ir Jurbarko bus padidintas. 
Kapitalinio Investavimo požiūriu

tituto vyr. mokslinio bendradarbio,

N. METŲ SUTIKIMĄ suorganizavo 
vietos lietuvių klubas savo namuo
se. N. Metų išvakarėse buvo sureng
ta Kalėdų eglutė, atseit, nauji metai 
sutikti su programa. Bandymas pa
vyko. Buvo patenkinti tėvai, mokiniai 
ir svečiai, atvykę iš kitur.

KALĖDŲ EGLUTĖS programą at
liko vietos šeštad. mokykla. Dalyvavo 
visi mokiniai, vad. mokytojo V. Ig- 
naičio. šį kartą programą sudarė dau
giausia mokinių kūryba: rašiniai, ver
timai į liet, kalbą, pasirinkti eilėraš
čiai, dainos, muzika (piano, akordeo
nas) ir gimnastika. Kiekvienas moki
nys turėjo progą parodyti savo suge
bėjimus ir gimtosios kalbos mokėji
mą. Viena, ką mokiniai galėjo geriau 
atlikti, tai garsiau skaityti. Kalėdų 
senelis iš Lietuvos buvo S. Paketu- 
ras. Jis nuotaikingai įsijungė į gana

įvairią programą ir išdalino atsivež
tas dovanas.

MIRĖ A. JASINSKIENĖ, 79 m. am
žiaus, motina A. Kereševičienės, K. 
Žymantienės ir H. Jasinsko. Trečią 
Kalėdų dieną ji buvo palydėta kun. 
B. Pacevičiaus ir gausiai susirinkusių 
lietuvių Į West Lome kat bažnyčią 
ir palaidota vietos kapinėse. Tuo pa
čiu metu gauta iš Lietuvos žinia, kad 
gruodžio 16 d. mirė A. Gulbinas, p. 
Jasinskienės tėvas Lietuvoje.

ŠIĄ APYLINKĘ PALIEKA J. GU
DAVIČIUS IR P. PAŠKAUSKAS — 
pirmieji šios apylinkės Bendruomenės 
organizatoriai. Jie turėjo prie Rodnės 
tabako ūkį, kurį pardavė ir kraustosi 
į Lambeth miestelį prie Londono, kur 
įsigijo nuosavus namus. Geros klo
ties! A.

nui, OFM, už maldą šešt. m-los atida
rymo proga ir T. B. Mikalauskui, 
OFM, už pareikštus linkėjimus; p. 
M. Gverzdienei už ištvermingą moky- 

; tojavimą; buvusiam šeštad. m-los tė- 
i vų komiteto atstovui J. Deineriui, 
KLB St. Catharines apylinkės buvu
siam valdybos p-kui J. Alonderiui už 
susirinkimo sušaukimą, kuriame bu
vo išrinktas naujas 3 asmenų šeštad. 
mokyklos tėvų komitetas; dabartiniam 
KLB St. Catharines apylinkės valdy
bos p-kui A. šetikui už tartą žodį ati
daryme ir už finansišką paramą mo
kyklai; St. Catharines apylinkės nau
jai bendruomenės valdybai už $50; p. 
V. Alonderienei už $10, Niag. pusia
salio ramovėnams už $10, J. Girevi- 
čiui už $5 ir A. Švažui už $5. Tai gra
ži pradžia, kuri atneš gražius rezulta
tus. Visiems geradariams dar kartą 

i dėkojame.
šeštad. mokyklos tėvų komitetas

vyriausybę mūsų bylos reikalu per 
JAV-bių kongresą ir eilę Įtakingų 
amerikiečių. Visam šiam darbui rei
kia ir reikės visų galimų darbo ran
kų ir visos galimos finansinės para
mos. Visi geros valios lietuviai kvie
čiami prisidėti prie šio žygio viso
mis išgalėmis — ir darbu, ir pinigine 
auka. Visais reikalais rašyti: Rezo
liucijoms remti komitetas, P. O. Box 
77048, Los 
USA.

PRANAS 
gruodžio 28 
1885 m. Eržvilko valsč., Amerikon 
atvyko 1906 m. Baigė studijas Val
paraiso universitete, prancūzų, ispa
nų kalbas studijavo Čikagos un-te. 
Daug darbo yra skyręs lietuviškai 
spaudai: 1913-15 m. dirbo “Kataliko” 
redakcijoje, 1915-27 m. “Darbinin
ko”, 1927-33 “Draugo” administraci
joje. Vėliau vertėsi prekyba Bridge- 
porto lietuvių kolonijoje. Yra buvęs 
“Margučio” radijo žinių pranešėju 
ir komentatorium.

JAV IDEALIOS MOKINĖS KON
KURSE iki pusbaigmio grupės iš
kopė ir gavo “National Merit Semi- 
finalist” atžymėjimą Čikagos Marijos 
Augštesniosios mokyklos baigiamo
sios klasės mokinė Viktorija Kašu- 
baitė. Ji yra veikli visuomenininke,

Angeles, Calif. 90007.

GUDAS mirė Čikagoje 
d. Velionis buvo gimęs

biuleteny- 
Sausio 29 

jaunimo 
dalyvavo

Vokietija
LIETUVIŲ JAUNIMO KLUBAS 

“FORUMAS” nuo 1965 m. spalio 
mėn. veikia Stuttgarte. Jo 1966 m. 
veiklos apžvalgą PLB Stuttgarto 
apyL valdybos išleistame 
je pateikia Vyt. Brazaitis, 
d. buvo suorganizuotas 
linksmavakaris, kuriame
apie 60 jaunuolių iš Stuttgarto, 
Miuncheno, Heidelbergo ir Vasario 
16 gimnazijos. Gegužės 7, Motinos 
Dienos išvakarėse, įvyko lietuviško 
jaunimo gegužinė, kurią dėl blogo 
oro teko perkelti į salę. Sekančią 
dieną jaunimas dalyvavo motinoms 
skirtame minėjime. Tolimesnė veik
la nutrūko vasaros mėnesiais, kai 
klubo vadovai turėjo išvykti į lietu
vių kongresą Čikagoje. Sekantis Vo
kietijos lietuvių jaunimo susitikimas 
buvo Heidelberge surengtas Ameri
kos prisiminimų vakaras, kurio me- 
tu pasidalinta įspūdžiais iš Ameri
kos. Jaunimo Metų oficiali uBbaiga 
Stuttgarte įvyko š.m. sausio 6 d. po-

I armijos apygardos 7.700 kariūnų, būvyje-koncerte, kuriame dalyvavo 
Jam įteiktas “Legion of Valor” bron- frankfurtietė sot L. Stepaitienė. Vai- 
zos kryžius. “The Washington Post” kams buvo skirta kalėdinės eglutės 
dienraštis, aprašydamas apdovanoji- programa, o vyresniesiems 
mo iškilmes, pabrėžė, kad V. Kaman-

VANCOUVER, B.C.
GAUSUS SUSIRINKIMAS. Sausio 

8 d. Vankuveryje įvyko gana gausus 
Br. Kolumbijos apylinkės Lietuvių domisi muzika, menu, vaidyba, lietu- 
Bendruomenės susirinkimas. Išrinkta viška spauda. Studijoms numato pa- 
nauja valdyba, kuri taip pasiskirstė sirinkti psichologiją, 
pareigomis: B. Vileita — pirm., V. VIKTORAS KAMANTAUSKAS, 17 
Skabeikis — sekr. ir J. Macijauskas m. amžiaus valstybės armijos kariu- 
— ižd. Diskusijų metu pradžioje buvo nas, buvo pripažintas iškiliausiu iš 
šiek tiek pasikapota žodžiais, prisimi
nus kaikuriuos praeities nesklandu
mus, bet paskui visi pasiryžo užmirš
ti praeitį ir žiūrėti tik ateities. Nu
tarta rūpintis lietuvių namų įsigiji
mu ir 1968 m. suruošti Vankuveryje tauskas yra Venecueloje gimęs lie- kimas. 
Vakarų Kanados Lietuvių Dieną.

PLB
Stuttgarto apylinkės metinis susirin-

biologijos mokslų kandidato Vyt Pa
daigos pranešimu, Lietuvos miškuo
se 1966 m. buvo 4.100 briedžių, 800 
tauriųjų elnių, 287 danieliai ir iš 
Altajaus krašto atvešti dėmėtieji el
niai, 64.000 stirnų ir 7.400 šernų. To 
paties mokslininko duomenimis, pir
maisiais pokario metais buvo likę tik 
90 briedžių, 8.500 stirnų, 100 tau
riųjų elnių ir 20 danielių. Pagrin
dine kaimenės išaugimo priežasti
mi jis laiko beveik visišką vilkų iš
naikinimą ir brakonierių sutvardy- 
mą. Remdamasis prof. T. Ivanausko 
raštais, V. Padaiga pateikia istori
nių duomenų: 1627 m. Mozūrijos miš
kuose krito paskutinis tauras, apie 
IMS m. ties Musteika — paskutinis 
lokys, 1919 m. Belovežo girioje vo
kiečiai nušovė paskutini taukini 

-s— V. K«L

ĮNAŠAI LIETUVIŲ FONDUI. KLF 
reikalų vedėjui P. Lėliui priminus, 
kad mūsų apylinkei paskirta surink
ti $2000, vietiniai Fondo įgaliotiniai 
— A. Skardžius ir J. Skardis tuojau 
surado visą eilę naujų LF narių. Po 
$100 sutiko aukoti: Stasys Druskis, 
Antanas Balčiūnas, Henrikas Matijo- 
šaitis, Napoleonas Aukštikalnis, Jonas 
Meškys; Viktoras Staškūnas sutiko 
paaukoti $500. Plačiau apie juos bus 
parašyta oficialiai skelbiant gautus 
KLF įnašus.

BEDARBIŲ SKAIČIUS mieste vis 
auga, nes “Algoma” plieno fabriko 
mūrininkų streikas ir fabriko sustab
dymas pradeda paliesti ir daugiau 
darboviečių, net kaimyninius mieste-

Sault S. Marie, Ont
liūs bei vietoves, štai, Wawa, Ont, 
sustabdytos rūdos kasyklos paliko apie 
800 žmonių bedarbiais; Hawk Junc-
tion, Ont, atleista didokas skaičius 
ACR geležinkeliečių, kurie pasidarė 
nereikalingi sumažėjus ar visai susto
jus plieno ir rūdos transportui. At
naujintos po N. Metų derybos tarpe 
mūrininkų darbo unijos ir "Algonia” 
plieno fabriko vėl nutrūko, nes mū
rininkai vis tebereikalauja atlyginimo 
apie $12.000 metams, įskaitant dvi
gubą atlyginimą už šeštadienius ir 
sekmadienius, šiuo streiku, padariu
siu apie 10.000 bedarbių, pradėjo su
sidomėti ir vyriausybės atstovai. Jų 
dėka, atrodo, streikas ir buvo baig
tas. J. Sk.

PAMALDOS. Kas sekmadienį 12.30 
vaL šv. Kazimiero bažnyčioje būna lie
tuviškos pamaldos. Visi žmonės lietu
viškai atsakinėja ir gieda, palydint 
vargonais jaunai muzikei Vidutei šmi- 
taitei, buvusio Bendruomenės pirmi
ninko J. Smito dukrai. Į vargoninin
kių "luomą” ruošiasi įstoti ir kita jau
nuolė — Danguolė Katiliūtė, buvusios
vicipirmininkės Z. Kaulienės dukra.

KUN. J. VAIŠNIO, S. K ADRE
SAS: 7801 Argyle St, Vancouver 15, 
B.C. Tel. 321-2861. "TŽ” 1966 m. 52 
nr. klaidingai atspaustas gatvės nr. j.

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
KLB Delhi apylinkės valdyba drauge su vietos lietuvių or

ganizacijomis rengia LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS paminėjimų

vasario 4, šeštadienį, 7 v. v., Delhi lenkų salėje.

OTTAWA, Ont. punktualiais. 
plias skyriaus pirm. Dipl. Rengėjų vardu —

Meninę dalį atliks Toronto lietuvių studenčių choras, 

vadovaujamas muž. kun. Br. Jurkšo.
Bus šokiai, veiks bufetas, loterija ir kt.
Laukiame svečių iš visų lietuvių apylinkių ir prašome būti

INŽ. P. DAUNIUS padidino savąjį 
įnašą Lietuvių Fondui iki $200.

KU Mhi apyl. valdyba
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Expo ’67 apžvalgai, paskelbė straipsnį “Expo — And After”, kuriame 
kritiškai žvelgia į rengiamąją pasaulinę parodą Montrealyje. čia pa
teikiame atpasakotas jo mintis.Expo 67 dabartinis charakteris daro milžinišką įspūdį. Nežiūrint kaip didingi ar mažavertės fantazijos sukurti pastatai galutinai statybą užbaigus čia atrodys, šiuo metu Expo 67 vieta yra egzistencialinė drama, kuri artimai primena karo lauką. Kas turėjo progos vaikščioti tankų vikšrų ir apkasų linijų sudraskytais laukais ar matė bombardavimo paliktas griuvėsius, čia ras daugybę emocinių suvenyrų. Bet čia esame kūrybinės jėgos liudininkai, kai stebime dirbančius 5,900 vyrų, padedant didžiulėms mašinoms. Lankytojui tačiau skverbiasi viena mintis: ką šis didžiulis žemės plotas, šiuo metu esantis tokiame besikeičiančiam stovyje, žada Montrealiui?

žengę). Be to, 1889 m. parodoj dar buvo norima išlaikyti kompozicinį vientisumą ir tam reikalui buvo paskelbtas konkursas suprojektuoti visą 100 akrų parodos sklypą. Iš 106 pristatytų projektų Dutert, Formige ir Eiffel projektas laimėjo pirmą vietą ir 4.000 frankų premiją.Kada atsirado pažiūra, kad “valstybės paviljonas turi išreikšti tautinį charakterį”, sunku nustatyti. Aš įtariu, kad ši pažiūra kilo iš amerikiečių, nes jos elementai aiškiai matyti Amerikos šimtmečiui parodoj ir randami 1900 m. parodoj. Bet parodose kompozicijos mo idealas dominavo visą projektą, visiškai skirtingai nuo mūsų pačių Expo 67 organizatorių pramatytos netvarkos. Jų pačių žodžiais tariant, “... jei architektonikos ar kiti elementai nesuteiks reikalingo vientisumo, rezultatas bus chaotiškas ir visas projektas — vulgarus, negražus.”

1867 m. paminėti Paryžiaus ir šitose vientisu-

C KULTMEJE VEIKIOJE
LIETUVIŲ LIAUDIES MENO PA- OKUPUOTO J LIETUVOJ

RODĄ, kurią buvo suorganizavusi Ka
lifornijos universiteto Los Angeles LIETUVIŲ LIAUDIES MENO pa- 
etninio muzėjaus patalpose archeolo- Brno mieste, Čekoslovakijoje, su

silaukė didelio lankytojų dėmesio. 
Čia yra išstatyti skulptūros darbai, 
senieji raižiniai, namų apyvokos me
niniai dirbiniai, gražiais raštais išmar
ginti audiniai. Vasario mėn. pradžio
je paroda bus perkelta į Čekoslovaki
jos sostinę Prahą. Pavasarį numato
ma surengti čekų ir slovakų liaudies 
meno parodą Vilniuje.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA 
į savo narių eiles priėmė keturis jau
nus poetus — M. Martinaitį, V. Ka
ralių, R. Keturakį ir M. Vainilaitį. IŠ 
šios ketveriukės savuoju originalumu 
labiausiai išsiskiria M. Martinaitis, Vil- 
niaus jaunųjų rašytojų skyriaus vai- 
dybos pirmininkas. M. Vainilaitis sa-

gijos prof. dr. M. Gimbutienė, talki
nama muzėjaus direktoriaus dr. R. 
Altmano ir kanclerio dr. F. D. Mur
phy, susilaukė gausių lankytojų ir 
gražių atsiliepimų. Specialiu rašiniu 
parodą atžymėjo “Los Angeles Times” 
meno skyriaus red. H. J. Seldis prieš
kalėdiniame šio dienraščio priede 
“Calendar”. Paroda buvo uždaryta 
sausio 15 d. lietuvių liaudies meno: 
mažuoju festivaliu, kurio programą 
atliko kompoz. B. Budriūno diriguoja-' 

____ _ __________________ _____ _ mas Sv. Kazimiero parapijos choras, 
Razutienės ir E. Radvenio vado- 

X- ,'.__________________________________________________________________________________ vaujamos tautinių šokių grupės. •
PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 

/'.Vjiy JY.''' . ’■ ’ INSTITUTO lektorių eiles nuo sausio
‘ * ,x . _ w 7 d. papildė dr. Viktorija Skrupske- vo įgrybą skiria mažiesiems skaity-

Jaunas dailininkas Romas Astrauskas Toronte aiškina savo kurinius bendradarbiui Romui Juknevi- lyte, Čikagos universiteto prancūzų fojams
ČiuiPirmiausia reikia vieną nuo kito atskirti du visumą sudarančius elementus: vietą ir pastatus. Vieta yra nepaprastai didinga. Kadangi ji buvo parinkta administracijos, tai valdininkams ir priklausytų pagyrimas. Pastatų charakteris daugiausia, taip pat buvo apspręstas tų pačių valdininkų. Tad su pagyrimu tenka būti atsargiam. Mat, daugelyje architektūrinės aplinkos aspektų matyti aiški komercinių interesų įtaka.Visi žinome gausybę argumen- ntod^ralan^šta ^ankiusi^s&ių.Lip laukelis a^natFacijos^]^

daugelis pristatytų arcmteKtų nu-j individualiai pasireikšti novo blogi. Tačiau man ^rodo, kad s ypatingai ryškus. Atsimenam, 
norrwinc xTarfrwrxrHo ciilrix7rlr\ naci.' ° J ’kad kai buvo projektuojama vien- tisą 1867 m. paroda, prancūzai kariavo su Garibaldžiu, vokiečiai su danais ir austrais, jankiai — pietinėse Amerikos valstijose.

* * «Jei Kanada tikrai norėjo pa-

vo blogi. Tačiau man atrodo, kad parodos vadovybė suklydo pasirinkdama laikyseną visiems Įtikti, ypatingai kiek tai liečia šiam amžiui charakteringą reklaminę pusę. Pasirinkusi šią nuolaidumo liniją, vadovybė pateikė publikai paradoksą, kuris pilnai gali būti suprastas tik žvelgiant iš istorinės perspektyvos.

Neišspręsti Lietuvos sienų klausimai
Nuotr. Ged. Naujokaičio kalbos ir literatūros profesorė. Insti

tute ji dėsto lietuvių literatūros me-

Paskutiniais metais mūsų spaudoje dažnokai buvo pasisakoma Lietuvos sienų klausimais, būtent, kokių sienų išlaisvintai Lietuvai mes norėtume ir kokių sienų jai siekiame. Reikalas gana rimtas, nes nepriklausomai Lietuvai nepavyko surinkti savo etninių žemių, nepavyko surinkti į savo valstybę nė lietuviškai tebekalbančių žmonių, kaip pvz. pasisekė net su kaupu mūsų kaimynei Latvijai, o iš dalies ir Estijai, jau nekalbant apie Lenkiją ar kaikurias kitas valstybes, dalyvavusias po I pas. karo Europos dalybose. Lietuva dėl eilės istorinių aplinkybių ir dėl mūsų tinkamo pasiruošimo stokos daug ko negavo, kas jai turėjo priklausyti, o jei ką dar gavo, jei kas ir pripažino jos teises Į tam tikras žemes, tai vis tas teisės teko kaimynams užleisti, taisyti ir naujas sutartis primestai pripažinti (pvz. sienas su Vokietija, sienas su So- demonstruoti Kanados vienybės' vietų Rusija....).pavyzdį, galėjo tai atsiekti suteik- Lietuva visą nepriklausomybės dama vyriausiam Expo 67 archi- metą buvo ta valstybė, kurios vie- tektui teisę glaudžiai prižiūrėti ną ar kitą kampą nusigriebdavo J W 1 • ■••••• • • v w

Pasaulinės parodos per eilę metų išaugo, bet netaip jau daug, kaip'mes manom. Mūsų Expo 67 plotu bus tik 3 kartus didesnė už 1889 m. parodą ir organizatorių optimistiškas lankytojų skaičiaus pramatymas yra tik dvigubai di-

Tendencingi 19 šimtmečio ar- ______ ______ _________ _________ __ _______ ___________chitektūrinio skonio aprašymai atskirų paviljonų projektavimą, svetimiejPir vis*nuaiškindavo sa- tokių autoritetų, kaip Giedion ir; detalių ir erdvės tarpusavio san- vo naudai, neišskiriant nė brolių Pevsner, daugeliui mūsų paliko tykio koordinaciją, šitokia bend- latvių, kurie, pasinaudodami la- Įspūdi, kad 1850-1900 m. perijo- radarbiavimo idėja praktiškai bu- bai sunkiomis mūsų kovomis su das architektūroj buvo ne kas ki- Vo įmanoma, nes pvz. Skandina- Lenkija, gavo visą eilę grynai ta, kaip tik senų stilių sekimas, vijos paviljonas buvo suprojek- lietuviškai kalbančių valsčių, ku- Tačiau kaip tik tame laikotarpyje tuotas grupės architektų, po vie-' riuos Lietuvos savanoriai krauju

A. MAŽIULISrašė, dirbo niekingą darbą. Su savotiška pašaipa palydėdavome naujus darbus, kuriuose buvo Įrodinėjama kairiame Nemuno krante deltos žemių lietuviškumas (V. Vileišis, P. Pakarklis). Nesulaukė pakankamai domės bei pagarbos nė prof. dr. K. Pakšto tais klausimais rašyti straipsniai, paskaitos, neišskiriant ir vieno tikrai Įdomaus jo darbo. K. Pakšto “Lietuvos ribų problema” 1939 m. (Kosmos XIX, 1938), vos 32 psl. knygelė sprendė kaikuriuos mūsų sienų klausimus labai rimtai. Jis lietė istorines, etnografines ir kalbines mūsų sienas, neužmiršdamas ir ekonominių reikalavimų. Pagal prof. dr. K. Pakštą, 1920 m. sutartimi Lietuva tegavo 53.000 km2, kai Sovietų Rusija sau pasiliko 150.000 km2,' o Lenkijai atiteko — 113.000 km2 senosios Lietuvos ploto. Jo skaičiavimu, iš viso Lietuva turėtų turėti 120.000 km2 senosios Lietuvos ploto. Jai turėtų dar priklausyti per 12.000 km2 Prūsų žemių, kai 1923 m. te- atgavome vos 2848 km2. Jis pirmas pas mus pradėjo kelti, kad 1920 m. sutartimi su Sovietų Rusija buvo padaryta keistas ekonominis išsilenkimas,, nes vad. Breslaujos siaurasis geležinkeliukas šiauriau buvo perkirstas Sov.

ALGIMANTAS BUČYS, literatūros 
todiką ir praktiką. Instituto studen- kritikas, laimėjo metinę “Družba na
tai praktinį pamokų vedimo darbą at- rodov” žurnalo premiją už straipsnį 
lieka Čikagos Augštesniosios Lituanis- “Nauja tikrovė aptemstąs. Nesusilaukėme nė jo tinės Mokyklos klasėse, klausimu rimtesnių istorinių bei JONO BILIŪNO “Laimės žiburį’

pasaulinių parodų projektuoto] ainą į§ kiekvieno Skandinavijos gynė nuo bolševikų ir t.t. Todėl Rusijai paliekamu plotu, taigi iš parode didžiausią dėmėsi aphn-i krašto. Tad kodėl šis principas vi- dabar, ruošiantis laisvės dienai,, Lietuvai priklausančios rytinės kos vientisumui. Žinome, kad su griežtumu nebuvo panaudotas iškyla visa eilė sričių, i kurias (Breslaujos apskrities žmogus i• __ e e v . * ‘ VI. VAkA V UV4V X01Y J XQ. V 10U Vllv 01 IVlU^ X IYU11C10Crystal Palace buvo tik didžiule, visai' parodai? Kas neleido visa- lietuviai ir Lietuva turi teisių irstiklinė vitrina, kurioje parodai buvo išstatyti pramonės gaminiai. Panašiai buvo pasielgta pirmojoj parodoj 1867 m. Paryžiuj, kai buvo paskelbtas konkursas suprojektuoti laikinį 1,5 milijono kvadratinių pėdų ploto (virš 35 akrų) pastatą, kuris talpintų visą paro-

galinčiam parodos generaliniam direktoriui pareikalauti iš kiekvieno krašto, kad prisiųstų po vieną sakysim, Le Corbusier mokini, ir sudaryti tarptautinę parodos projektavimo grupę Montrealyje? Aš pats nemėgstu daugumos Le Corbusier projektų irdą be perdėto paties pastato nesutinku su daugeliu jo paskelb- struktūros išryškinimo. f ■ " - v *” ’ ’ ■Atrodo, kad pasikeitimas šioje srityje Įvyko rengiantis parodai, skirtai paminėti Prancūzų Revoliucijos šimtmečio sukakti 1889 m. Pirmiausia, toje parodoje, užuot apsiribojus pramonės gaminiais, sąmoningai buvo Įtraukta “kultūra” i pačią parodą, pastatant atskirus paviljonus grynajam ir laisvajam menui. Antra, senienų pirkliai sugebėjo įvesti savo skyrių, pavadintą “Gyvenamo namo istorija”, kur chronologine tvarka buvo išstatytos Charles Garnier “suprojektuotos” žmogaus gyvenamos būstinės nuo priešistorinių laikų. Trečia, socialinių reformų jieškotojai išstatė “Darbininkų gyvenamus namus”, tam reikalui pastatydami atitinkamus pastatus. Ketvirta, struktūrinės akrobatikos mėgėjai sugebėjo parodos organizatorius Įtikinti, kad pastatytų jau seniai architektų svajotą tūkstančio pėdų bokštą. (Tačiau kai palyginame Eiffelio bokšto statybai sunaudotas 7,000 tonų geležies ir 6,000 tonų augštos kokybės plieno su mūs parodos “Theme Buildings” statyba, turime save klausti, kaip toli ir kuria kryptimi esame šiandieną technologiškai pa-

tų teorijų. Tačiau aš tikrai būčiau daug laimingesnis matydamas vientisą parodos projektą, vietoj jokio sąryšio neturinčio Įvairumo, koki jau dabar teikia nevisai užbaigti pastatų griaučiai.Visas šis reikalas Įgyja ypatingos svarbos, kai žvelgiame i tolimą ateiti. Expo 67 truks tik 6 mėnesius. Tačiau jos užimta vieta pasiliks visados. O tai ir yra svarbu. Šito žemės ploto, kuris šiuo laiku yra tokioj besikeičiančioj stadijoj, ateitis ir turėtų būti mūsų profesijos didžiausias rūpestis. Gerai išplanuotas jis galėtų būti Šiaurės Amerikos brangakmeniu jau vien dėl savo nepaprastos padėties Montrealyje. Kol kas mūsą administratoriai neparodė didesnio jautrumo detaliniam parodos organizavimui, nors, parinkdami vietą, parodė tikrą genijų. Tik stiprios jėgos gali garantuoti, kad tai, kas kitais metais bus tik Expo, vėliau pasiliktų Mont- realio “ile de la cite” (miesto sala). Iš tikrųjų bus Įdomu stebėti, ar šios provincijos architektai ir urbanistai užtektinai turi galios, Įtakos ir, drįsčiau sakyti, kompetencijos, reikalingos šiam idealui pasiekti?
Sulietuvino Vyt. Zubas

Lietuvių knygos Toronto universitete
Toronto universitetas yra iki šiol 

įsigijęs sekančias lietuviškas knygas:
1. Aistis. J., Poezija. 2. Balys, J., 

Lietuvių dainos Amerikoje. 3. Bir
žiška, M., Senasis Vilniaus univer
sitetas. 4. Biržiška, V., Aleksandrynas. 
5. Biržiška, V., Praeities pabiros. 6. 
Santvaras, S., Aukos taurė. 7. Škėma, 
A., Balta drobulė.

Taip pat universitetas turi ir se
kančias angliškai parašytas knygas: 
1. Balys, J, Lithuania and Lithua
nians; a selected bibliography. 2. 
Gimbutas. M., The Balts. 3. Gimbu-

The Lithuanian Nation. 5. Jurgėla, K.

War II. 8. Prunskis, J., Comparative 
Law, Ecclesiastical and Civil, in Li
thuanian Concordat 9. Šapoka, A, 
Vilnius in The Life of Lithuania. 10. 
Tarulis, A, Soviet Policy Toward The 
Baltic States, 1918—1940. 11. Tauras, 
K. V., Guerilla Warfare on The Am
ber Coast 12. Vaitiekūnas, V. A., 
Survey of Developments in Occupied 
Lithuania in 1962. 13. Vardys, V. S., 
Lithuania Under The Soviets. 14. Va- 
riakojytė-Inkenienė. Lithuanian Self- 
taught. 15. Zobarskas, S., Lithuanian 
Folk Tales, Lithuanian Quartet The 
Maker of Gods.

Turi ir daugiau, bet yra sunku 
jas visas surasti kataloge. Kiti leidi
niai dar nėra kataloguoti; apie juos 
galėsiu pranerti vėliau.

turėtų kovoti, kad naujų Europos dalybų metu tos sritys būtų Įjungtos i laisvą Lietuvos valstybę, kad būtų įgyvendinta ir 1920. V. 15. Steigiamojo Seimo deklaracija, kurią dabar dažnai norime užmiršti ar net nunie- kinti, nes reikalui esant, stipresnio kaimyno spaudžiami mes ją pamiršome ir savo žemių nebenorėjome kiečiau ginti net ir sutartis sudarinėjant ar jas keičiant.Nepasiruošę diplomatinei kovaiLietuvos valstybės sienų klausimas yra daugiau negu painus, nes ji beveik neturi gamtos nurėžtų sienų. Vienui vienas tokios gamtinės sienos gabaliukas tėra Baltijos jūra, kurią nepriklausomos Lietuvos metais tik trumpu ruoželiu tepriėjome. Visos kitos sienos yra neaiškios ir pagal reikalą kaimynų stumdomos. Paliekant šiaurinę Lietuvos sieną, t.y. su Latvija, pastovia ir netaisoma*), dėl visų kitų sienų tenka pasakyti, kad jos mums buvo primestos, nukirtusios lietuvių tautos žemes ir jose tebegyvenusius dar ir lietuviškai tebekalbančius gyventojus.- Todėl Į šias žemes dažnai mūsų nukrypsta akys ir jieškome būdų jas Įsijungti, kartais laimėti ir diplomatinę kovą dėl savo sienų.Diplomatinei kovai dėl Lietuvos sienų mes niekados nebuvome pasiruošę, nes į derybas siųsdami įduodavome tik ŠĮ tą sienų klausimais sugraibstę, kas po ranka pakliuvo, kas atsitiktinai buvo kurio nors sienų mėgėjo pa- .ruošta, bet niekados neturėjome šiems reikalams studijinių darbų, kur būtų sutelkta visa, ko reikia vienai ar kitai mūsų sienai ginti. šiandien galime kaltinti juos, kad vienu ar kitu sienų klausimu nusileido, pritrūko kuo jas ginti, bet kartu tenka kaltę prisiimti visiems, ypač kurie nesirūpino nieko tais klausimais paruošti. Ir čia reikia gėdingai prisipažinti, kad per visą nepriklausomybės metą mes nieko veik nepadarėme. Ir kai 1917 m. P. Klimas paruošęs išspausdino “Lietuva, jos gyventojai ir sienos”, kai dar jis papildė vienu kitu straipsniu, ar kai 1920 išspausdi- dino “Memorialą Lietuvos taikos derybose su rusais”, manėme,

apskriti turės važiuoti svetimu kraštu! Taip keliami prof. K. Pakšto klausimai, kaip ir daugelis kitų (išvežti dali archyvų, sudaryti svetur lituanistinių knygų biblioteką, tam tikrą dali jaunimo išsiųsti užsienin ir pan., kad naujo karo grumtynėse būtų kam laisvės kova iš svetur vesti ir t.t.) nesusilaukė domės. Iš to buvo net viešai pasišiepiama, nors vėliau pasirodė, kad jo liestosios geopolitinės ir kitos problemos nebuvo jau taip panikiškos.Vilnius ir baimėLaisvėje gyvenantiems ir Vilniaus sprendimas buvo jau savaip
A

7. PaHtas,

kitų studijų. Kažkaip jau buvo- savo skaitytojams pateikė Titograde, (tų”, me be jo apsipratę gyventi ir, Jugoslavijoje, leidžiamas žurnalas ekonomiškai galvodami, kaikurie net baiminosi, jei kokiu nors būdų Vilniaus kraštas sugrįžtų. Kai- kam tai buvo rimtas ekonominis klausimas, nes tas kraštas esąs nederlingas ir negalįs jau savęs išmaitinti. Lygindavo Austrijos vargą su milijonine Viena, kuri suryjanti Austrijos išteklius. To paties baidėsi ir su Vilniumi, kuris, aplamai, dar ir didelį gyventojų natūralinį prieauglį žadėjo. Tos mintys pusiau slapta pasklisdavo kaikada ir iš vyriausybės asmenų (J. Tūbelis, kuris taip nuogąstavęs yra Jonui ir Bol. Ma- siuliams, V. Krėvei-Mickevičiui; pastarasis tai kelis kartus pasakojo mums ir Filadelfijoje). Aplamai, nors iš vienos pusės kalbėta apie didesnį tautos prieauglį, bet slapta pritardavo ne vienas šakių, Vilkaviškio ir Biržų gimimo “normoms”, kur jau gimdavo žemiau mirtingumo ribos (ji Lietuvoje 1938 m. sukėsi apie 16 kiekviena 1000 gyv.), tuo sumažindama Žemaičių augštą prieaugli (apie 28 promilė). Deja, toks džiaugsmas turėjo ir antrą labai negailestingą pusę, kurios nesugebėjo daug kas įžvelgti, kad bendras Lietuvos prieauglio % nukrisdavo lietuvių nenaudai, nes svetimųjų prieauglis buvo augštėsnis nei lietuvių, taigi, po kokio šimtmečio tas skaičius būtų galėjęs pakisti labai nenaudingai mūsų tautai savo laisvoje valstybėje, todėl,visai ir nenuostabu. kad 1939 m. studentai ateitininkai ruošė visą paskaitų ciklą apie Lietuvos depopuliacijosį-4 d. Pavasarį paroda vus perkelta į klausimus, deja, susilaukusius nemaža ir priekaištų, kaip ir anksčiau “XX Amžiaus” straipsnis “Graboriai Kauna užplūdo...”

nauja novelė”.
1963 m. jis yra išleidęs pirmąjį eilė
raščių rinkinį “Prie skambančių ply-

BIOLOGIJOS MOKSLŲ DAKTARO 
LAIPSNĮ gavo augalų fiziologas A. 
Merkys, botanikos instituto direkto
riaus pavaduotojas moksliniam darbui. 
Jo studijinis veikalas “Augalų geo- 
tropizmas ir jo reikšmė ūglių orienta
cijai” apibendrina daugelio metų ty
rimų rezultatus, sudarydamas pagrin
dus augimo dėsningumų praktiniam 
panaudojimui, atskleisdamas nuosto
lingo augalų išgulimo priežastis ir nu
rodydamas priemones jam pašalinti.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRO paskutinė premjera 1966 m. 
buvo G. Donizetti opera “Meilės elik
syras”, sceną išvydusi gruodžio 29 d. 
Ją režisavo svečias iš Bulgarijos —

“Stvarane” (“Kultūra”). Apsakymą 
išvertė Olga Perovič, parūpindama ir 
trumpų bibliografinių žinių apie J. 
Biliūną.

ELTAPRESS LEIDYKLA ROMO
JE, leidžianti Eltos biuletenius italų 
kalba, išleido tris spalvotas nuotrau
kas su atitinkamais įrašais keturiomis 
kalbomis. Pirmoji nuotrauka yra Vil
niaus Aušros Vartą Marijos, antroji 
— Aušros Vartų Marijos paveikslo, 
kurį Bardi jaunimo namų koplyčios 
altoriui sukūrė italų dailininkas, ir 
trečioji — lietuviško kryžiaus Parmos 
kalnų panoramoje.

DAILĖS STUDIJA, kuri pernai bu
vo įsteigta Stasio ir Viktorijos Oren- 
tų pastangomis prie “69” Meno Ga-jV. Popovas, šiuo metu G. Verdi ope- 
lerijos Marquette Parke, Čikagoj, ant-.r** ”------ -— ——-lerijos Marquette Parke, Čikagoj, ant-, ros “Kaukių balius” premjerą ruošia 
rąjį semestrą pradėjo su 46 studen-! Talino teatro režisorius P. Miagis ir 
tais. Studijai vadovauja dail. Povilas' dail. V. Rentneris. Naująjį R. Žigaičio 
Kaupas, dėsto žinomi dailininkai — baletą “Praėjo mergina” ruošiasi sta- 
Viktoras Petravičius, Mikas Šileikis, tyti č. Žebrauskas ir Leningrado ba- 
Juozas Mieliulis, A. Marčiulionienė lėto teatro vyr. baletmeisteris I. Biels- 
ir kazimierietė seselė M. Mercedes, kis. Naują V. Paltanavičiaus operą vil- 
Ši studija turbūt yra vienintelė lie- mečiams pateiks dramos teatro vyr. 
tuvių dailės mokykla Amerikoje, ku-; režisorius H. Vancevičius, 
ri laikosi Čikagos Meno Instituto pro
gramos ir tikisi gauti pilnas teises. SKULPTORIUI K. KISIELIUI mask-

durk/O XX LXIkXOX ^UUUX MXXXACIO WXOk>0« - • • • •

DAIL. LEONO URBONO, Australi-■ vin®s Dailės Akademijos prezidiumas
jos lietuvio, rinktinių darbų paroda 
orinio susisiekimo bendrovės “Quan- 
tas” galerijoje Niujorke susilaukė tei
giamo įvertinimo visoje eilėje laikraš
čių. “Quantas” atstovai pasisiūlė ne
mokamai pervežti jo kūrinius Londo
nan, kur bendrovė taip pat turi me
no galeriją. Pasiūlymą dail. L. Urbo
nas priėmė ir juo žada pasinaudoti, 
kai leis aplinkybės. Sekančioji jo dar
bų paroda įvyks Tarptautinėje Kle- 
velando Galerijoje vasario 5 — kovo

*) Mano įsitikinimu ateityje Lie
tuva ir Latvija turės sudaryti 
vieną valstybę, todėl dabar tąsy- 

- tis dėl vieno ar kito sodžiaus nė
ra prasmės. A. Mž.(Bus daugiau)

BENEDIKTAS RUTKONAS

jaunatve Tave.
MeilėAš karšta pamylėjauTu graži, Tu žavi-----Mano laimė Tavy.Tu Tėvynė mana.Tau manoji daina.Per dienas, per naktis vaidinies Tu man vis.Ar sugrįšiu kada?Ar išmuš valąnda?

RaudaNyku. Graudu. Nėra žiedų. Vėlus ruduo. Teška vanduo lietaus lašų. Neatsigint rūkų palšų--------Tamsu. Gūdu. Tik mudu du (kas mums ruduo?) klausom raudų naktinio vėjo, kurs blaško, sėja lapus rudens viršum vandens; purvuose maudo, ritina, gaudo--------Ir rauda, rauda — Nyku. Graudu. Ruduo. Ruduo.
kas Tave man grąžins?Aš karšta jaunatvepamylėjau Tave.Tu graži, Tu žavi--------Mano laimė Tavy.

NesunkuAš slenku Ir man nešti savo kryžiųtylus lauku — nesunku,be taku. kai slenkuTyška žvaigždės priešais veidą tylus lauku — virš miškų. — vienišas ir be takų--------
Atsiųsta paminėti

Aidai nr. 9, 1966 m. lapkritis. Mė
nesinis Tėvų pranciškonų leidžiamas 
kultūros žurnalas. Administracijos 
adresas: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221, USA Red. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 
02122, USA Siame numeryje: Dona
tas Šatas, Dvi kultūros; Antanas Rū
kas, Šlaviko mirtis; Juozas Girnius,

lis ir maisto klausimas; dr. Povilas 
Rėklaitis, Dokumentai apie K. Done
laičio protėvį; Juozas Tininis, Sene
ka; M. Antanina, FMM, Rūkas pajū
ry; Aleksandras Pakalniškis, Laido
tuvės; L. Andriekus, OFM, Lietuvių 
katalikų religinis kongresas; J. Vaiš 
norą, MIC, Nuostatai dėl kai kurių 
liturginių naujovių; dr. V. Litas, Bio
loginė žmonių giminės ateitis; Br. 
Kviklio ‘Mūsų Lietuvos” J. Gimbuto 
parašyta recenzija.

“W & W” galeriją Toronte.
KOMPOZ. JERONIMO KAČINSKO 

kvintetą pučiamiesiems instrumen
tams De Cordoba muzėjaus salėje 
Lincoln, Mass., atliko Bostono Fine 
Arts kvintetas.

SKULPTORIAUS A. MONČIO, Pa
ryžiuje gyvenančio lietuvio, medžio 
bareljefas puošia “Paris Notre-Dame” 
kavinę. Jo iš marmuro iškalta skulp
tūra “Pagarba šv. Pranciškui” jau iš
siųsta į Niujorką, kur ji papuoš bu
simuosius lietuvių jaunimo namus.

MINNESOTOS UNIVERSITETO Imi
gracijos Studijų Centras iš JAV val
džios įstaigų gavo $29.057 pirmųjų 
metų išlaidoms, kurios susidarys ti
riant švietimo įtaką vengrų, jugosla
vų ir čekoslovakų imigrantų įsijungi
mui į JAV miestų ir pramonės gyve
nimą. Šiam projektui vadovaująs prof. 
Timothy L. Smith praneša, kad isto
rijos departamentas jieško trijų stu
dentų, mokančių serbų-kroatų, slovė
nų, vengrų, slovakų, ukrainiečių, gu
dų ar rusų kalbas. Jiems bus suda
ryta galimybė siekti filosofijos dokto
rato iš JAV istorijos, pagilinti cent
rinės ir rytinės Europos istorijos stu
dijas. Jie taipgi turės apibendrinti 
imigracijos archyvuose sutelktą me
džiagą ir tris mėnesius dirbti studi
jinį darbą Europoje. Suinteresuotieji 
gali rašyti: Prof. T. L. Smith c/o hi
story department, University of Min
nesota, Minneapolis, Minn. 55455, 
USA..

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGI
JA, kurios valdybą sudaro pirm. kun. 
dr. K. A. Matulaitis, MIC, vicepirm. 
S. Dirmantas, red. J. Damauskas, ižd. 
A. M. Rūgytė ir sekr. J. K. Rugis, lei
džia stambiomis knygomis neperiodi
nį žurnalą “Tautos Praeitis”. Šiuo me
tu jau galima gauti n tomo antrą 
knygą (šeštą iš eilės, nes kiekvienam 
tomui skiriamos 4 knygos). 276 pusla
pių leidinyje yra įdomios medžiagos 
apie Simoną Daukantą, pirmuosius jė
zuitus Vilniuje, įvykius Smalensko 
koridoriuje ties Orša prieš 450 metų, 
Lietuvos D. K. įstatymus bei statutus, 
1863 m. sukilimą Suvalkijoje, seno
vės skalvius, Vilniaus universitetą, 
švietimo židinius tremties stovyklose 
ir visa eilė kitų rašinių. Kiekvienos 
knygos kaina — $5, visas n tomas — 
$16. Pirmojo tomo atskira knyga par
duodama už $3, visas tomas — už $10. 
Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo ad
resu: Rev. C. A. Matulaitis, MIC, Ma
rian Hills Seminary, Clarendon Hills, 
Hl. 60514,' USA.

! paskyrė sidabro medalį už “Seno žve
jo” portretą ir skulptūrinę kompozi- , 
ciją “Brigadininkas”, aukso ir sidab
ro medaliais atžymėdamas geriausius 
vaizduojamosios dailės kūrinius.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
Naujų Metų proga jauniesiems žiūro
vams suvaidino pirmąją jaunos poe
tės Violetos Palčinskaitės pjesę-pasa- 
ką “Ri-ku ta-ku”. Spektaklį režisavo 
šio teatro aktorius G. Žilys, pernai 
Toronte mirusio karo lakūno J. Ži
lio sūnus. Muziką sukūrė kompoz. B. 
Gorbulskis, spalvingas dekoracijas — 
dail. V. Gatavynaitė, pagrindinius 
vaidmenis — L. Kuodienė, L. Žadei- 
kytė ir N. Gelžinytė.

LIETUVIŠKO ROMANSO IR POE
ZIJOS VAKARĄ — “Nuometan .jau
siu dainą” Vilniaus filharmonijos sa
lėje surengė solistė L. Mackonienė, 
aktorė M. Kadarauskaitė ir pianistas 
J. Borisovas. Programoje buvo kompo
zitorių — S. Vainiūno, J. Karoso, A. 
Račiūno, R. žigaičio, B. Dvariono, K. 
Kavecko, P. Tamuliūno, V. Klovos ir 
kitų kūriniai, poezijai atstovavo ištrau- 

iu Į kos iš E. Mieželaičio “Broliškos poe
mos”, J. Marcinkevičiaus “Dvidešimto 
pavasario”, S. Nėries, J. Degutytės, 
A. Baltakio, A. Maldonio, E. Matuze- 
vičiaus, J. Lapašinsko eilėraščiai.

9

LIETUVOS CHEMIKŲ-GALVANI- 
NINKU mokslinė konferencija Vilniu
je aptarė rūdims atsparesnes dangas, 
padengimo metodų tobulinimą ir eilę 
teorinių klausimų, šiomis temomis 
padaryta apie 30 pranešimų.

ANTANINA LEIMONTIENĖ, į 
pensiją išėjusi dramos aktorė, Akto
rių Namuose Vilniuje pateikė estų 
rašytojo Juhano Šmulio veikalą “Gy
dytojai nieko neišmano”, kuris turi 
tik vieną pulkininko našlės vaidmenį. 
Tai buvo savotiškas vieno asmens 
teatro spektaklis, satyrinėmis spalvo
mis atskleidęs našlės ligų jieškojimo 
istoriją. A. Leimontaitė neseniai yra 
atšventusi 60 m. amžiaus sukaktį. Pa
sitraukusi iš profesinio teatro scenos, 
ji dabar aktyviai reiškiasi literatūros 
vakaruose kaip sceninio žodžio popu
liarintoja.

NEPERIODINĮ LEIDINĮ “Muziejai 
ir paminklai” pradėjo leisti Lietuvos 
dailės muzėjus, muzėjų ir kultūros pa
minklų apsaugos valdyba. Redakto
riumi pasirašo R. Ozolas, redakcinę 
komisiją sudaro: pirm, P. Gudynas, 
pavad. J. Glemža, ats. sekr. J. Kaspe
ravičius ir kt Pirmojoje knygoje pa
skelbti straipsniai: S. Daunio "Liau
dies buities skyrius kraštotyros mu
ziejuje”, V. Valatkos “Vienragių pil
kapiai”, K. Kairiūkštytės — apie liau
dies meno eksponatų rinkimą Kauno 
dailės muzėjuje, A. Mikėnaitės — apie 
liaudies skulptūrą Vilniaus dailės mu
zėjaus rinkiniuose, P. Gudyno “Naujų

i' < * . -* ’ I
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2320 Bloor St. W.
DUNDAB— BROCK

$1300 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC ~ BLOOR
$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir

atvira balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2300 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau. _____
JANE — ANNETTE,
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 {mokėti, 10 kambarių ataki-

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO, 
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti

B. SAKALAS
Darbo tetef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1419

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.

MAN & MARTEL
REALTORS

Tel. 249-7691 ! 
krautuvė ir 6 kambarių 4>utas;j 
geras investavimas; parduodamas 
su verslu. Prašo $26.000. |

WEST TORONTO - LEMONWOOD 
DR. $12.000 įmokėti, vienų metų 
senumo, gražus mūrinis, 7 dide
li kambariai, įrengtas rūsys, dvi
gubas garažas . ir privatus įva
žiavimas.

ST. CLAIR-JANE, $1.900 įmokėji- 
mas, atskiras plytų namas, 3 di
deli miegamieji, moderni virtu
vė, naujas šildymas, arti centrų, 
$95 mėn. mokėjimai

WESTON, $2.500, gražus 6 kamba-' 
rių plytų namas, garažas, didelis 
sklypas, 2 prausyklos privatusi 
įvažiavimas.

1928 Weston Rd.
BLOOR • HIGH PARK. $12.000 

įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 di
deli kambariai, 3 moderniš. vir
tuvės, 2 prausyklos, didelis gra
žus sklypas. Namas be skolų. 
Prašo $24.500.

BLOOR W. - DELAWARE. $5.000 
įmokėti, 6 kambariai, per du 
augštus, 2 virtuvės ir prausyk
los. Dvigubas garažas, geras įva
žiavimas.

SCARLETT RD.-CLAIRTON Cres.
$10.000 įmokėti, naujos staty
bos,, trijų butų mūrinis; arti 
krautuvių ir susisiekimo. Priva 
tus įvažiavimas.

DUNDAS4LANDSDOWNE $12.000 
įmokėti, mūrinis verslo namas;

dalyviai gausūs, gražiai atlikta 
meninė programa, geras orkest
ras, turtinga loterija, smagi nuo
taika. Svečių buvo matyti iš

ko zodau. Tol au p og ą P ties suėjimą sušaukti kovo 5 d. Pro- 
nešmejo dr. S. čepas jterpdamas bQ4
gražaus humoro. Scenoje pir- 0\ v.v vyresnioT amžiaus slZ 
S13—iaReg£a° KrvinSaitė1^ * k skaučių vakaras
Bleine, tafrie affik?vaizdinį šokį “ Tremties 

“Jūros dugne”. Po jų sekė “Ra
sos” trijulė, kuri padainavo kele
tą gerai ir naujai paruoštų dainų.

Ateitininku žinios (A. Paskauskas) ir akordeonas. 
Trijulę sudaro: D. Augaitytė, R.
Gvildytė ir V. Staškevičiūtė. Me- . .
ninę programą užbaigė antroji v. L V. Namuose, Vaidilučių — 2 v. 
baletininkų pora (Z. Orentienės- 
B. Volkovo studijos), grakščiai 
atlikusi pasirinktą šokį — valsą. 
Visi meninės programos atlikė
jai susilaukė gausaus publikos 
plojimo. Jų programa buvo 
trumpa, bet gerai paruošta ir at
likta. Po programos baliaus daly
viai jaukiai vaišinosi, šoko, šne
kučiavosi, o jaunimas traukė 
dainas ir gyvai dalyvavo šokiuo
se. Pertraukos metu įvyko lote
rija. kurioje visa eilė asmenų 
laimėjo stambius fantus (žiūr. są
rašą atskirai). Bematant priartė
jo vidunaktis, ir reikėjo dėti taš
ką. .. Baliaus talkos tarnyba ga
lėjo lengviau atsidusti, nes jų 
darbas buvo sėkmingai baigtas. 
Rengėjai ir viso baliaus dalyviai 
yra labai dėkingi poniom, pane
lėm ir vyram, kurie taip guviai 
stengėsi aptarnauti baliaus daly
vius ir tuo būdu daug prisidėjjo 
prie baliaus pasisekimo. Rengė
jai taipgi labai dėkoja šaunioms 
ir šauniems programos atlikė
jams, visiems baliaus dalyviams, 
kurie savo atsilankymu atnešė 
paramą lietuviškąja! spaudai.

Lietuviu skautų veikla
• Sausio 10 <L vengrų skautų ini-

vasaros stovykla numatoma suruošti 
rugpjūčio 11-20 d.d. Barrys Bay, Ont.

Sekmadienį, sausio 22, įvyks šie su
sirinkimai: jaunučių mergaičių — 2

ten pat.

Tėvų susirinkimas — sekmadienį, 
sausio 22, tuoj po 10 vai. Mišių atei
tininkų kambaryje. Kadangi tėvams 
turi rūpėti organizacija, kuriai vaikai 
priklauso, tai visi tėvai yra kviečiami 
į susirinkimą ateiti. Užtruks 1 vai.

Konkursui laikas baigiasi. Kas gal
vojo rašyti ir dar neparašė, tai ga
lėtų padaryti dar šią savaitę. Gra
matinės klaidos netaip svarbu. Bus 
premijuojama už pačią minti. Galite 
laimėti $20, $10, ar $5. Paskubėkite!

Žurnalo “Ateities” redakcija ir ad
ministracija persikėlė iš Čikagos į 
Niujorką. Vyr. “Ateities” redakto
rius dabar yra A Sabalis. “Ateitis” 
bus pritaikyta grynai jaunimui, užtat 
ir norima, kad pats jaunimas į ją ra
šytų. Redakcija laukia įvairių rašinė
lių, eilėraščių ir kt Siųsti šiuo adre
su: A Sabalis, 80-23 85 Drive, Wood
haven, N.Y. 11421, USA

“Ateities” atstovas Toronte yra A 
Bumbulis. Per jį galima pratęsti pre
numeratą arba užsisakyti. Adresas: A. 
Bumbulis, 200 Indian Grove, tel. 769- 
6038,

Iš ten būtų vykstama į pasaulinę pa
rodą sustojant Otavoje ir Kingstone. 
Kelionė vienai dienai atsieitų $4.

• Vasario 16-tosios sueiga-minėjimas 
bus Prisikėlimo parap. didžiojoje sa
lėje vasario 5 d., 5 v. p.p. (ne 4.30 
kaip pereitame nr. buvo skelbta), šiai 
sueigai aptarti šaukiamas “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų vadi jų posėdis va
sario 1 d., 730 v.v., skautų būkle.

• Pasibaigus kun. A Kezio, SJ, fo
to parodai, “Šatrijos” tunto vadovybė 
dėkoja: kun. A Keziui, SJ, už eks
ponatus, v.s. V. Skrinskui už tarpinin
kavimą, Tėvams pranciškonams už pa
talpas, skautininkams A ir G. Valiū
nams, s.v.v.sl. G. Skrinskui už talką, 
“Vaidilutės” dr-vės vadovėms ps. D. 
Skrinskaitei ir v.sl. 2. Stančikaitei už 
organizavimą ir globą.

• šį sekmadienį, sausio 22 d., 3.30 
v. p.p., Prisikėlimo naujoje salėje — 
metinis skautų-čių tėvų susirinkimas. 
Dalyvaukime bent po vieną iš šeimos.

• Skautininkų vyrų Ramovės suei
ga — sausio 29 d., sekmadienį, 5 v. 
p.p. skautų būkle. Sueigos programo
je: pašnekesys, diskusijos, seniūno rin
kimai, einamieji reikalai Kviečiami 
visi skautininkai šioje sueigoje daly
vauti.

• Romuvos rėmėjai, norintieji gau
ti pajamų mokesčio pažymėjimus, 
kreipiasi iki sausio 31 d. į V. Sendži- 
ką, 19 Bermuda Ave., Tor. 18, Tel. 
233-4188.

• Į “Rambyno” tunto vadovų ei
les įsijungė ps. St Škėma. Sveikina
me. C. S.

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug kitą nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD

1072 Bloor Str. W.
BLOOR W. - SIX POINT $5.000 

įmokėti, naujos statybos, 6 kam
bariai, vienaaugštis namas. Idea
li vieta, arti susisiekimo ir mo
kyklų; garažas ir privatus įva
žiavimas; balansui viena skola; 
galima tuoj užimti.

GLADSTONE - DUFFERIN Park.
$4.000 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 8 kambariai, vandeniu - aly
va šildomas, garažas ir geras 
įvažiavimas; galima tuojau užimti; 
prašoma kaina tik $23.000.

SUNNYSIDE - GARDEN AVE $6 
tūkst. įmokėti, 8 dideli kamba-

S. J OKU
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Tel. 534-92S6
riai, mūrinis, 2 virtuvės, naujas' 
šildymas; namas naujai išdeko- 
ruotas; skubus pardavimas; pra
šo $19.500.

WEST - SCARLETT RD. $15.000 
įmokėti, 7 dideli kambariai, nau-’ 
jas, moderniškos statybos, "įreng
tas rūsys, dvigubas garažas ir 
privatus įvažiavimas. '

SWANSEA - BLOOR $12.000 įmo-( 
keti, 7 kambariai per du augš
tus, naujų plytų; įrengtas rūsys, 
garažas ir šoninis įvažiavimas.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
. prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL I£ 5-1584
BABY POINT - VARSITY RD., ! 

$22.500 pilna kaina, puikus 6 , 
kambarių namas, vos keleto me
tų senumo, virš 10 pėdų priva
tus įvažiavimas; šeimininkas iš
vyksta iš Toronto.

JANE - BLOOR, $8.000 įmokėti, 
atskiras, 8 kambarių per du 
augštus, kvadratinis planas, ga
ražas, puiki rami vieta.

JANE • BLOOR, apie $10.000 įmo
kėti, 12 kambarių dvibutis (dup
leksas), dvigubas garažas su pri
vačiu įvažiavimu, 10 metų atvi
ra skola.

ROYAL YORK RD. - NORSEMAN, 
$10.000 įmokėti, gražus moder
niškas 6 kambarių vienaaugštis, 
užbaigtas poilsio kambarys su 
baru ir atskiras televizijos kam
barys, garažas su privačiu įva
žiavimu.

PALIKIMAS — M0NTVIEW Avė. 
BLOOR $30.500 pilna kaina. 11 
kambarių atskiras mūrinis na
mas; kvadratinis planas; van
dens - alyvos šildymas; garažas; 
arti požeminio traukinio stoties 
bei High Parko. Puiki vieta. 
Viena atvira skola balansui

HIGH PARK - BLOOR, $20.000 
„mokėti, originalus keturbutis 
(fourpleksas) — 4 butai po 6 
kambarius, 4 garažai, gauna 
$7.680 metinės nuomos, puiki 
vieta arti visko.

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Namų tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi
čių formoje. Prašo $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4% %. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in).Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-130 ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 130 ir 430 - 7
Penkt.10-130ir4.30-8
Sešt.9-12
Sekm. 930-1

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.

Augštesni nuošimčiai už indėlius

Geresnės skolinimosi sąlygos

100% saugumas.

Nemokama gyvybės ir paskolų drauda.

Visiems patogios kasos valandos.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų,

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos lengv. atletikos rekordai 

yra pasiekę pasaulines augštybes. P. 
Linkpetris 100 m.
1500 m. — 3:41,1; K. Orentas 5000 m. 
— 13:45,0 ir 10.000 m. — 28:47,2; A. 
Aleksejūnas 3000 m. su kliūtimis — 
8:31,8; A. Vaupšas Šuolyje į tolį — 
8.01 m.: A. Varanauskas rutulio stū
mime — 18.85 m. Iš prieškarinių re
kordų yra užsilikęs tik vienas — A. 
Jočio 110 m. barjerinis bėgimas 14,8 
sek. Labai daug rekordų priklauso ru- 
sišoms pavardėms.

Moterų pusė šiek tiek silpnesnė, 
tačiau ir jos yra turėjusios pasauli
nių rekordų. Z. Vizbaraitė 100 m. — 
11,8 sek.; J. Treigienė šuolyje į augš- 
tį — 1.67 m.; jieties metime B. Kalė- 
dienė — 57.49 m. Moterų sąraše ru
siškų pavardžių nesimato.

SPORTAS
I Programa: slalomas — vyrams 16-39 
'm.; moterims virš 13 m.; vyrams — 
senjorams virš 39 m.; jauniams že- 

104* J Pipynė miau 16 m- ir mergaitėms žemiau 14
m.; nusileidimas (Downhill) — toms 
pačioms klasėms kaip ir slalomas. Da
lyvauti gali kiekvienas lietuvių, lat
vių ir estų slidinėtojas. Dalyvių re
gistracija — iki sausio 18 d.: Mr. J. 
Riekstinš, 22 Union S.E., Grand Rapids, 
Mich. 49507, USA. Tel. 616-458-4820. 
Lietuvių dalyviai informacijas gauna 
per sporto klubus arba šiuo adresu: 
A. Bielskus, 15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110, USA. Tel. 216- 

! 486-6177.

SPORTAS VISUR
Žiemos sporte Kanada pasireiškia 

ne vien tik ledo rituliu, dailiuoju 
čiuožimu, bet ir slidinėjimu. Pasku- 
tinioje dekadoje Kanada turėjo 3 pa
saulinio masto slidininkes, iš kurių

PSF lietuvių sekcija
IO ŽINIOS 
(14) Church lygos pir-Berniukai

menybėse nesunkiai įveikė Aušrą 78: 
38. Žaidė: Ramanauskas 6, L. Bražu- 
kas 4, A. Bražukas, Ivanauskas, Va
nagas 4, Plačiakis 28, Kaknevičius 24, 
J. Užupis, A. Užupis, Nacevičius 12, 
Stonkus.

Berniukai (16) tos pačios lygos pir
menybėse pralaimėjo St. Chris krep
šininkams 47:49. Žaidė: Duliūnas 9,

dabartinė Nancy Green skina laimė- j Pevcevičius 9, Ignatavičius 13, Vit- 
••___ ____ 2- r**-—• Vii c 11 Volmavi Ainc Rjimus Europoje. Geriausių pasaulio 
slidininkių 5-kiose runktynėse ji pa
siekė 4-ris laimėjimus ir geriausios 
slidininkes taurei laimėti turi surin
kusi 100 taškų. Artimiausia konkuren
tė turi 60 tšk. N. Green yra Br. Ko
lumbijos Notre Dame studentė.

Stockholme vyksta pasaulinės ranki
nio pirmenybės, kuriose dalyvauja ir 
Kanada. Iki šiol Kanada pralaimėjo 
Rusijai 27:3 ir buvusiam meisteriui 
Rumunijai 28:9.

J. Jonaitis-Unitas, kuris žaidžia fut
bolą Baltimorės Colto komandoje, 
rungtynėse su Filadelfijos Eagles ban
dė 33 padavimus, iš kurių 19 pasie
kė tikslą.Tai naujas N. F. L. rekor
das. Tačiau rungtynės buvo laimėtos 
paskutiniu padavimu, likus žaisti tik 
14 sekundžių. Rungtynės laimėtos 20: 
14 pasekme.

Amerikietis N. Steinhauer pasiekė 
naują pasaulio rekordą salės rutulio 
stūmime 66-6% pėdų pasekme.

Viena stipriausią Europos krepši
nio komandų Milano Simenthal žaidė 
draugiškas rungtynes su Paryžiaus 
rinktine ir pralaimėjo 77:84. Abiejo
se pusėse žaidžia keli amerikiečiai.

■S SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
1967 m. š. A. pabaltiečių slidinė

jimo pirmenybės įvyks sausio 29 d., 
Sugar Loaf Mountain, apie 20 mylių 
nuo Traverse City, Mich. Pradžia — 
10 v.r. Pirmenybių vykdytojai — 
Grand Rapids latvių sporto klubas.

kus 11, Kaknevičius 5.
Mergaitės (15) CYO lygos pirme

nybėse pralaimėjo augštesnės grupės 
krepšininkėms 16:30. Žaidė: Cirvins- 
kaitė 4, Naucevičiūtė 6, Zubrickaitė, 
Underytė 4, Žukauskaitė 2, Stankutė, 
Jurkevičiūtė.

Vyrai Metro lygos pirmenybėse 
įveikė East York 55:54. Vytiečiai šio
je lygoje pirmauja su 13 taškų. Ant
roje vietoje eina Ryerson Grads su 
10 tšk. ir trečioje East York su 9 
tšk.

Mūsų rėmėjams: V. Bakūnui (Pem
broke, Ont), V. žemaičiui (š. On
tario) ir S. Laurinavičiui nuoširdžiai 
dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados lietuvių krepšinio pirme

nybės, sporto apygardos pavedimu, 
rengiamos Toronte sausio 28-29 čL, 
Pirmenybėse numato dalyvauti: Ro- 
česteris, Montrealis, Londonas, Hamil
tonas, Toronto Vyčio ir Aušros ko
mandos. Visos rungtynės vyks Prisi
kėlimo salėje. Rungtynių pradžia — 
9.30 v.r., šeštadienį. Vakare, 7.30 v., 
“Aušros” žiemos parengimas — susi-

Nukelta į 7-tą psl.

Darbingi ir našūs 
skautų metai 
Atkelta iš 3-čio psl.

sų atskirai išvardinti, tad kiekvie
nam ir visiems, prisidedantiems prie 
skautiškos veiklos stiprinimo, nuo
širdžiai dėkojame.

Tėvų komitetas per savo darbo 
metus pastebėjo, kad skautiško jau
nimo veikla Toronte dalinasi lyg į 
tris šakas: vadovai ir skautai, sto
vyklavietė “Romuva” ir tėvų komi
tetas. Į tuos vienetus įeina nemaža 
Toronto lietuvių visuomenės dalis, 
tad komitetas džiaugiasi, kad visų tų 
atskirų vienetų bendradarbiavimas 
yra sklandus, duoda stiprumo skau
tų organizacijai bei lengvina darbą. 
Esame nuomonės, kad ir ateity vi
sų bendradarbiavimas yra būtinas ir 
neskaidomas. Kiekvienas dirbdamas 
betkuriame tų vienetų turi įsisąmo
ninti, kad dirba bendram tikslui — 
lietuvių skautiško jaunimo tęstinu
mui ir lietuvybės išlaikymui išeivi
joje.

1966 m. “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų skautų tėvų komitetą sudarė: 
J. Augustinavičienė, G. Baltaduo
nienė, J. Dambaras, A. Dubickienė, 
L. Imbrasienė, V. Jonaitis, B. Mazi- 
liauskienė, K. Rusinas, E. Simona- 
vičienė, V. Stukienė, K. šapočkinas, 
G. Tarvydienė ir A. Vasiliauskas.

Metai yra trumpas laiko žingsne
lis, bet kai žvelgi atgal į sėkmingas 
visų pastangas, atsiekimus ir augan
čią lietuvišką jaunąją kartą, negai
la įdėto darbo. Visuomenės paramos 
ir sėkmės linkime ir naujam tėvų 
komitetui.
1966 metu “Šatrijos” ir “Rambyno” 

tuntų skautu tėvu komitetas

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
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.

Home Owners

Mm tą

JIEŠKAU PIRKTI pirmą skolą • mortgičių iki $20.000.
$15.000.00 įmokėti, 100 akrų geros žemės prie 10 ir 24 kelio; prašoma 
$29.000,
KIPLING-RATHBURN RD. $10.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 6 kam
barių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, rūsys baigtas. Prašo 
$27.800.
DUNDAS - RONCESV ALLES $5.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kam
barių, 3 virtuvės, 2 garažai, geras įvažiavimas. Kaina $25.500.
ST. CLAIR AV. OAKWOOD AVE $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 17 kam
barių, 7 butų pastatas, garažas, privatus įvažiavimas.
PRINCE HOWARD DR. — BERRY RD. $6.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 
liavimas, gražus kiemas. Prašo $25.900.
5 kambarių vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas privatus įva-

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

International 
Driving School 

WALDI
Cantriit© fcteica 691 A... Notts St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
T«L LE 2-5461

Mokome tu ifandartinfmli, 
sutomatinėmh trattsmisiiomit 

Ir Volkswogsuuk.

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

namus

7*9 Queen St W.

e Gore Vale
EM. 4-7994

• 5L-— ------ ' Vestuvinės nuotraukos
—" Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

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

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6 Vi % 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m A ft A AJA 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKAfVlA 
KREDITO KOOPERATYVE _

MOKAME
43A% už depozitus
5Y2% numatyta už serus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL 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.

W2%
REIKALINGAS $50.000 (PIRMŲ MORTGIČIŲ) ASMENIŠ

KAI GARANTUOTAS INVESTAVIMAS. NUOSAVYBĖ — PRIE 
BLOOR GATVĖS ARTI POŽEMINIO TRAUKINIO. DIDELIS 
SKLYPAS, GERAS PASTATAS. PENKIEM ARBA DEŠIMČIAI 
METŲ. MĖNESINIAI ARBA TRIMĖNESINIAI MOKĖJIMAI. 
SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ TEIRAUTIS TELEFONU PAS

A. GARBENĮ.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Btadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokė jimas penkiems metams Ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BRCZZX

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-845© Namų telefonai BE. 3-5996

$10.600 ĮMOKĖTI, Bloor • Runny- 
med, plytų, 7 kambariai, 2 augš- 
tai, virtuvė, garažas, šoninis įva
žiavimas.

$7.000 ĮMOKĖTI, Islington - Burn- 
hamthorpe, vienaaugštisį atski
ras, gerų plytų, 6 kambarių, po
ilsio kambarys, prijungtas gara
žas, gerai užlaikytas namas.

18 BUTŲ APARTAMENTAS va
karinėje miesto dalyje; visi bu
tai turi du miegamos, niekuo
met nėra tuščias; savininkas mi
rė; yra $75.000 mortgičių.

$5.000 ĮMOKĖTI, plytų, 7 kamb., 
per 2 augštus, vandeniu šildo
mas, garažas; tik vienas mort£-

$4.000 ĮMOKĖTI. Dundas - Beatri
ce rajone, atskiras, gerų plytų, 
8 kamb. namas; naujai ištinkuo
tas, moderni virtuvė ir prausyk
la, nauja krosnis ir visas plum- 
bingas, dvigubas garažas; savi
ninkas išvyksta iš Toronto; greit 
parduodamas.

$4.000 ĮMOKĖTI. King - Dufferin, 
prie parodos, 10 dideli, šviesūs 
kambariai, naujas vandeniu ap
šildymo įrengimas, dvi virtuvės, 
privatus įvažiavimas.

$1500 ĮMOKĖTI, Bloor - Dufferin, 
plytų, 6 kamb-, 2 virtuvės, aly
va šildymas; 7% 8 metams mort
gičius; prašo $14300.

Vyt. Marki. J. KcJleli, A. Bltudliu. Air. (MIcMahikM WMadd



CALGARY, Alta SPORTASČikagos vaizdai ir vargai Atkelta iš 6-to psl. Penios ir džentelmenai
Vienoje Londono krautuvėjeEDVARDAS SULAIHSAPDRAŪDA I ij

KLB APYLINKES VALDYBA ren
gia Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą Ir štddų vakarą
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GYVYBES • Al_____
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VER8U) •_PER- 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS e MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

rėjo pirmąjį šio sezono pasirodymą ir 
savo varžovus — “Wings” vienetą 
įveikė 1:0. Vasario 4-5 d. Marquette 
Parko pastate įvyks Vid. Vakarų spor- 
to apygardos krepšinio ir tinklinio 
pirmenybės. Bus varžomasi vyrų ir 
jaunių B kl. krepšinyje bei vyrų, mo
terų ir mergaičių B M. tinklinyje. 
Šių pirmenybių vyr. organizatoriumi 
yra Čikagoje gyvenantis apygardos va
dovas Zigmas žiupsnys.

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

BE MUITO DOVANOS:
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir ti.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytu. Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ (STAIGA

BALTIC EXPORTING CO
480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

‘ ‘""“ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos Ir radijo aparatus. Taismn 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybę ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

BUVĘS LIETUVOS PB1 
TAS dr. Kazys Grinius buvo prisimin
tas sausio 8 d. Cicero lietuvių kolo
nijoje ryšium su jo šimtuoju gimta
dieniu. Apie 150 tautiečių, susirinkę 
į Šv. Antano par. salę, išklausė kal
bų ir meninės dalies, skirtos pagerb
ti didžiojo Lietuvos vyro darbams sa
vo krašto žmonių labui. Paskaitą skai
tė iš Klevelando atvykęs LV Liaudi
ninkų Sąjungos pirm. Jonas Daugėla.! 
Jis suminėjo velionies 84 gyvenimo
metų svarbesniuosius momentus, pa- NETOLIMOJE ATEITI J E čikago- 
brėždamas du pagrindinius dr. Gri- je bus visa eilė įdomių įvykių. Sau- 
niaus šūkius: “laisvės ir duonos!” ir šio 22 d. Jaunimo Centre įvyks tra- 
“Paskelbkime vieni kitiems amnesti- dicinė Klaipėdos mugė, kurią organi- 
ją!” Pirmąjį šūkį dr. Grinius buvo zuoja Čikagos Jūrų Skautija. Vasario 
metęs šio šimtmečio pradžioje, o ant- 4 d. Čiurlionio Galerijoje bus atida- 
rąjį — jau savo gyvenimo pabaigoje, ryto Niujorke gyvenančio žyniaus 
matydamas didelę neapykaptą savo liet, dailininko K. žoromskio kūrinių 
tautiečių tarpe dėl įvairių praeities ’ paroda, kurioje ,bus išstatyti 33 nau- 
reiškinių. J. Daugėla prisiminė dr. jausi dailininko darbai Tą patį vakar 
Griniaus rašytus žodžius “Varpe” 1896 rą Lietuvos jūros skautai ir skautės 
m.: “Lietuva priguli lietuviams ir jie rengia balių “Western Ballroom” sa- 
patys privalo rūpintis apie save”. Pa- Įėję, o lietuvių inžinierių ir architek- 
skaitininkas pro 1926 m. gruodžio įvy-'tų Čikagos skyrius — šeraton vieš- 
kius praėjo gana švelniai ir pabrėžė: 
“mums, varpininkams, reikia išrauti 
neapykantos jausmą", bet kartu “ne
reikia užmiršti praeities klaidų”.

Kalbėtojų tarpe buvo Lietuvos gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis ir JAV 
Liet. Bendruomenės c.v. pirm. Jonas 
Jasaitis. Konsulas čia kalbėjo: dr. Gri
nius gerai pažino komunizmą; jo bu
vimo valdžioje metais pasirašyta su
tartis su Sov. Sąjunga. Visas sutar
tis rusai sulaužė. Tokio nusikaltimo 
nė viena valstybė praeito karo metu 
nepadarė. Tai turime visi įsidėmėti 
ir skelbti; turime kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Meninėje dalyje pasirodė klevelan- 
dietė soL Juzė Krištolaitytė-Daugėlie- 
nė, kuri, akompanuojant Alvydui Va- 
saičiui, sudainavo keletą dainų ir ari
jų. Aktorius L. Barauskas savo galin
gu balsu vaizdžiai perdavė poeto An
tano Rūko baigminę poemą iš jo kny
gos “Mano tautos istorija” ir V. Krė
vės-Mickevičiaus “Dainą apie arą”.

šis minėjimas buvo įžanga į Liet 
Bendruomenės Cicero apylinkės me- au
tinį narių susirinkimą, kuris įvyko ris savo duris atvėrė birželio mene- 
tuoj po minėjimo ir buvo netoks gau-sį. Metų eigoje muzėjus pasipildė 
sus (dalyvavo apie 50 asmenų) kaip | eksponatais ir savo veiklą išplėtė — 
minėjimas. Susirinkimui pirmininką- organizavo įvairias lietuvių parodas, 
vo dr. P. Kisielius, sekretoriavo — G. Metų gale susidarė muzėjaus rėmė- 
Valantinas. Praėjusio susirinkimo pro- jų grupė, kuri žada talkinti muzėjaus 
tokolą perskaitė Vytautas Galvydis, o užsimojimuose, 
pranešimą apie valdybos darbus pada
rė Stp. Ingaunis, kuris kartu yra irįdų, kurių sąraše labai gausios buvo' 
LB Čikagos apyg. vicepirmininkas. Bu-'meno parodos. Savo darbus buvo iš-j 
vo ir daugiau pranešimų. Išrinkta statę ir lietuviai dailininkai iš kitų! 
nauja valdyba ir atstovai į apygardos kontinentų, 
suvažiavimą.

būtyje.

ČIKAGOS LIETUVIŲ VEIKLOJE 
1966 m. buvo pažymėtinų įvykių. Pir
moje vietoje minėtinas Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas ir Amerikos 
bei Kanados lietuvių dainų švente. 
Šiedu įvykiai, kurių rėmuose buvo 
įvairių parodų, o taip pat ir pirmoji 
lietuviška opera (D. Lapinsko “Lo
kys”) sukėlė didelį tautiečių susido
mėjimą ir juose publikos netruko. 
Taip pat ir mūsų spaudoje kongresas 
ir dainų šventė susilaukė neeilinio 
susidomėjimo bei diskusijų. Nors tiek 
kongresas, tiek dainų šventė ir buvo 
dideli įvykiai, tačiau nemažam tau
tiečių būriui atrodė, kad iš jų reikė
jo daugiau “išspausti”.

1966 m. (kovo mėn.) atsirado savai
tinė lietuvių televizijos programa, ku
ri ne tik ištvėrė iki metų pabaigos, 
bet dargi ateityje žada sutvirtėti, ši 
programa gimė privačios iniciatyvos 
(A. šluto) dėka. Iš privačios inicia
tyvos atsirado ir kita įstaiga — Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros Muzėjus, ku-

Netrūko Įvairių individualių paro-

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

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

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

Bloor Autorite Garage dls ^c^tegeh^eL^i-isos

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BO C BULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A & B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 A. 8. Beresnevičius

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 šutomo-

Vietos teatro mėgėjai suvaidins vieno 
veiksmo komediją “Dėdė atvažiavo”. 
Valdyba kviečia visus lietuvius ir jų 
draugus atsilankyti.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS įvyko 
gruodžio 31 d. L. ir G. Rastenių na
muose. Jį surengė LB ir vietos L. 
Draugija. Bendruomenės vardu svei
kino apyl. pirm. P. Devenis, Draugi
jos vardu — jos pirm. B. Yauga. Cal- 
gario LB valdyba nuoširdžiai dėkoja

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minėji
mą Calgario LB apylinkės valdyba su
rengė 1966 m. lapkričio 26 d. Kartu 
buvo ir šokių vakaras. Įnešus Lietuvos 
vėliavą ir sugiedojus Tautos himną, 
apylinkės pirm. P. Devenis pasakė 
kalbą apie Lietuvos kariuomenės pra
džią ir žuvusius karius. Po to tylos 
minute buvo pagerbti žuvę kariai ir 
partizanai. Kor.

SUDBURY, Ont.
NAUJA VALDYBA. Sausio 8 d., at

sistatydinus senajai KLB Sudburio 
apylinkės skyriaus valdybai, po lie
tuviškų pamaldų Christ the King par. 
salėje įvyko visuotinis susirinkimas. 
Pirmininkauti buvo pakviestas A. Ja- 
siūnas, sekretoriauti — A. Baltutienė. 
Naujon valdybon išrinkti: J. Bataitis 
— pirmininkas, J. Glizickas — pirm, 
pavaduotojas, J. Staškus — sekreto
rius, J. šleinys iždininkas. Linkime 
naujai valdybai daug sėkmės. Kontro
lės komisija pasiliko ta pati: A. Ja- 
siūnas, St Krivickas ir M. Venske- 
vičienė. Labai taiklų ir gražų žodį 
vieningumo reikalu tarė Juozas Kru
čas.

— šiais metais lietuvių šeštadieni
nė mokykla persikelia į kitas patal
pas — į Sv. Gabrieliaus mokyklą.
— Miesto centre iš Kresges virtu

vės kilo didelis gaisras, kuris pa
darė apie milijoną dol. nuostolių. Su
degė ir Irenos Balčiūnienės grožio sa- 
lionas. Krsp.

pažinimo vakaras.
Šios savaitės sungtynės. Antradienį, 

830 v.v., Kent mokyklose vyr. mer
gaičių komanda žais su Cicconem; tre
čiadienį, 7 v.v., UJS.H. patalpose — 
berniukų B. komanda 4ais su U.S.H.; 
penktadienį, 8 v.v., King Edward mo
kykloje — mergaičių M. žals su St 
Leos; sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
vyrai žais su estais, po jų, 2 vai., An
dys žais su Tridents.

Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. B-C lygoje vyrai pralaimėjo 
Tridents 74:91, o jauniai nugalėjo 
Tridents jaunius 59:28. Jaunių koman
doje žaidė: Strumila 5, Tamulionis 9. 
P. Genys 24, Kryžanauskas 8, Puzeris 
10 ir Strimaitis 3. Church lygoje ber
niukų M. komanda nugalėjo U.S.H. 
60:30; berniukų B k. pralaimėjo Vy
čiui 38:78 ir berniukų M. B. k. nuga
lėjo St. Chris 11:9; C.Y.O. lygoje jaun. 
mergaičių komanda nugalėjo St. Leos 
41:35 ir mergaičių M.M. komanda nu
galėjo St. Edward 20:9.

Visi sportininkai prašomi, be atski
ro paraginimo, užsimokėti Sporto Są
jungos nario mokestį, kuris yra su
augusiems (g. 1947 m. ir anksčiau) 
$2.50; jauniams A (g. 1948-50 m.) 
$1.50 ir jaunučiams (g. 1951 m. ir vė
liau) $1. Visi užsimokėję Sąjungos na
rio mokestį gauna nemokamai žurna-

skverbti pro moteris. Pagaliau, 
savo anglišką ramybę praradęs, 
anglas atkišo abidvi alkūnes ir 
pradėjo laužtis į moterų spūstį.

— Ar tamsta nemoki elgtis 
kaip džentelmenas? — sušuko 
viena leidukė, gavusi alkūnę į pa
šonę.

— Madame! — atkirto anglas. 
— Iki šiol aš elgiausi kaip džen
telmenas, o dabar pradedu elg
tis kaip ponia.

Komunizmas Afrikoje
Kolchoziniame susirinkime se

nutė skundžiasi partiečiai lekto
riui, kad dabar visko trūksta: be
veik nėra duonos, mėsos, svies
to. Lektorius ją guodžia:

— Visa tai niekis, bet pasau
lyje yra šalis Sahara, kur stikli
nė vandens turtus kainuoja!

Senutė, smalsumo sužadinta, 
klausia?

— O kiek gi ten jau metų val
do komunistai, kad jie jau prie to 
priėjo?

Irgi taupumas

SKELBKITĖS 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOS” — 
SKELBIMAS NAUDĄ DUOS!

SIŲSKITE PINI

GUS Į LIETUVA
PINIGAI, SIŲSTI PER

GRAMERC?

lą “Sportas” ir Čikagos s.k. “Aras” 
anglų kalba leidžiamą “Lithuanian 
Sports Review”. Sąjungos nario mo
kestį reikia užsimokėti iki Kanados 
pirmenybių, sausio 28 d. Taip pat 
prašom užsimokėti Aušros klubo na
rio mokestį —■ $1 nuo šeimos.

Jonas, sušilęs, suprakaitavęs 
skubiai dažo tvoras. Eina pro ša
lį kaimynas ir klausia:

— Kas tave verčia taip nežmo
niškai skubėti?

— Skubu baigti dažyti, kol da
žai neišsibaigė! Parinko Pr. AL

231 -2661 233-3323

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

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

(įėjimas « Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas>

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATUUONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. ▼.» 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas KO. 6-1372

Išskirtinai paminėtina, 
kun. A. Kezio, SJ, foto paroda ir jo i 
foto knygų išleidimas. Buvo įvairių ■

pro-1 minėjimų, koncertu, suv ožiavimų. čia ^Įteikiami gavėjui kaip PINIGAI per 
iBank For Foreign Trade Maskvoje. 
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU FIR- 

...— į t MA, TURINČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
"į—s— , —Lietuviams”, lBTARpiNINKŲ, JOKIŲ PASLĖPTŲ

“Giedros” korporacija, skautai ir kt.; BrixkLIAVU. MŪSŲ 20 METŲ 
buvo paskelbę romanų, straipsnių, • gVEIKLA ŠTAME VERSLE GA- 
dramos konkursus, paskirdami tris,^ 
tūkstantines ir eilę mažesnių pre- į * 
mijų. Visoje šioje veikloje labai pa-, 
sigesta nuolatinio teatrinio kolekty-’ 
vo, atsimenant laikus, kai čia gyvavo, 
bent du didesni dramos sambūriai.

1966 m. būvyje Čikagos lietuvius iš- Į 
gąsdino negrai, kurie pradėjo skverbi 
tis i lietuvių rajonus ir iššaukė griež
tą tautiečių reakciją, pasireiškusią da
lyvavimu demonstracijose ar stojimu 
į organizacijas, kurios stengiasi ap
saugoti baltųjų rajonus nuo juodųjų 
įsiveržimo. Nemaža dėmesio Čikagos 
lietuviai skyrė ir JAV politiniams 
rinkimams, nors iš lietuvių kilmės 
žmonių Čikagoje tik vienas F. Savic
kas kandidatavo ir buvo išrinktas.

Sporto srityje paminėtinos š. Ame
rikos liet, vyrų krepšinio varžybos, 
kurias laimėjo Čikagos “Neries” ko
manda; š. Amerikos Pabaltiečių fut
bolo varžybos, pasibaigusios lietuvių 
pergale, stalo teniso “dešimtuko” tur
nyras, atnešęs pergalę čikagiečiui J. 
Kavaliauskui ir kt.

Nemaža tautiečių paliko gyvųjų ei
les. Mirė senosios kartos veikėjai: dr. 
A. Montvidas, N. Gugienė, P. Gudas 
ir kt.

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE”
grama, kuri matoma kiekvieną penk-lbuvo susirinkę JAV BALFo darbuoto- 
tadienį per 26-tą televizijos kanalą Či
kagoje, kovo mėn. minės savo meti
nes. Siu metų pirmoje programoje 
buvo parodyta viena naujovė — ro
dyta garsinių filmų iš Klevelando lie
tuvių veiklos. Programos vadovybė, 
išsinuomojusi garsinį filmavimo apa
ratą, nuvyko Į Klevelandą ir ten nu
filmavo žymesniuosius lietuvius ir me
ninius vienetus. Gaila, jog šį kartą 
nelabai vyko su garso perdavimu, 
nors programos vedėjas A. Siutas dėl 
to kaltina pačią stotį, kuri čia neap
sižiūrėjusi.

Dabar lietuvių televizijos valandė
lės vadovybė nori pati įsigyti nuosavą 
garsinį filmavimo aparatą ir pranešė, 
jog tam reikalui bus renkamos aukos. 
Iki šiol jau kelis mėnesius lietuviškie
ji įvykiai Čikagoje buvo filmuojami 
negarsiniu filmavimo aparatu ir ro
domi per televiziją. A. Siutas su to
kiu aparatu buvo atvažiavęs ir į dr. 
Griniaus minėjimą Cicero mieste.

jai, lituanistinių mokyklų mokytojai. 
Netrūko Įvairių konkursų: dienraštis, 
“Draugas”, “Laiškai 1

RANTUOJA JUMS GERĄ 
PATARNAVIMĄ

Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.

Turi Bankų Depart, leidimą ir ap 
draudą. Apsidraudę $20.600.00. Ofi
cialūs SSSR kvitai pasirašyti gavėjo.

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING, INC.
744 Broad St. Newark, N.J.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

SPORTO MĖGĖJAI ir žiemos me
tu gali stebėti savo sportininkų pa
sirodymus. Kiekvieną sekmadienį Mar
quette Parko pastate vyksta krepši
nio pirmenybių rungtynės ir čia var
žosi net 4 lietuvių vyrų krepšinio ko
mandos. Taip pat sekmadieniais vyks
ta ir salės futbolo pirmenybės, ku
riose dalyvauja viena lietuvių futbo
lo komanda. Sausio 8 d. lietuviai tu-

SIŲSKITE MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pasi
rinkimui NAUJOSE SPECIALIOSE 
DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už šį patarnavimą. 
Prašykite mūsų katalogų apie sen
sacingus pasiūlymus, ypač Vakarų 

kraštų produktų ir audinių.

GRAMERCY

118 E. 28 St. New York, N.Y.

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

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

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).

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
Kabineto telefonas LE. 44481

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 

(į rytus nuo Dufferin SL)
Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GTDTTMAS 

24 Calvington Dr, Downsviev.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave. )

LONDON, ONT.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLOS pasi jas 18, Tamulionis 16, Strumila 11, 

Lirika 11, Petrauskas 4, Akelaitis 3. 
Komandos kapitonas — Strumila. Lon
dono “Tauro” individualinės pasek
mės: E. Daniliūnas jr. 21, L. Butkus 
18, V. Navickas 15, J. čegys 11, E. 
Bliskis 8, š. švilpa 0. Komandos ka
pitonas — E. Daniliūnas jr., pavad. 
— L. Butkus. Buvo įdomu stebėti ko- 
mandon sugrįžusį J. čegį jr. ir pasi
džiaugti, kad dabar jis pasirodė stip
resnis nei anksčiau, kai iš komandos 
sveikatos sumetimais pasitraukė. Svei
kiname ir linkime tokia pat sparta

■ progresuoti. Rungtynės laikytinos pa- 
vykusiomis: abi komandos buvo maž
daug vienodo pajėgumo; svečiai spor- 

i tininkai punktualiai atvyko ir džentel
meniškai žaidė." Svečių tarpe, be tre-

nerio Strimaičio, buvo malonu matyti 
su Toronto jaunimu pas mus atvykusį 
jų globėją Tėvą Paulių Baltakį, OFM, 
pranciškonų vienuolyno Toronte vir
šininką. Ačiū labai. Mūsų maža apy
linkė sutiko tai su dideliu pasitenki
nimu. Londoniškiai šį kartą krepšinin
kams irgi parodė reikiamą dėmesį: po
ros šimtų lietuvių apylinkėje į rung
tynes atvyko virš 70 asmenų. Jaunimo 
ansamblio vardu jo narės R. Bliskytė 
ir L. Petrašiūnaitė laimėtojui įteikė 
dovanėlę. Vakarienės metu torontiš
kius Londono vardu sveikino buvęs 
torontiškis, o dabar mūsų klebonas 
kun. B. Pacevičius, o torontiškių var
du žodį tarė tėvas Paulius Baltakis, 
OFM. “Tauro” sportininkai nuoširdžiai 
dėkoja visiems už parodytą palanku
mą ir pagalbą.

linksminimas — šį šeštadienį, sausio 
21, parapijos salėje, 1414 Dundas St. 
E. Pradžia 8 v.v. Tai bus lyg ir bend
ra tėvų ir vaikučių šventė, kurion 
kviečiami atsilankyti visi lietuviai ir 
jų draugai. Trumpa mokinių progra
mėlė, šokiai ir kt. pramogos.

DRAUGIŠKOS KREPŠINIO RUNG
TYNĖS Londone Kalėdų atostogų me
tu tarp Toronto “Aušros” jaunių ir 
Londono “Tauro” jaunių užsibaigė 
73:63 pasekme Londono naudai. Lon
dono “Tauras”, iš eilės antrą sykį lai
mėdamas prieš dabartinį Kanados lie
tuvių jaunių meisterį, įrodė, kad da
bar jis gali mėginti išeiti ir į plates
nę krepšinio sporto areną. Toronto 
“Aušrai” taškų laimėjo: Kryžinaus- 
i HiAMH

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL 535-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

Priima pacientus pagal susitarimą 
TeL 633-1167

BALTIC MOVERS

Tel. 534-3370

ALL SEASONS TRAVEL AGENCYSkambinkite LE. 34912.

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.
Savininkas V. BAČtNAS

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,• teikia patarimus planuojantiems keliones

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor S Bathant)

al: nuro- 
duodme

pa tarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

atskiro atlyginimo
a agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St, Toronto, Ont

D R. N. NOVOŠ1CKIS 

dantų gydytojasNAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS 
m įtaisius kilimus.

Automatinis eteaira varymas. Sutai-

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

Metro. Uc.PH. 136 TeLLE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

Atiteka Įnirtu namų vldam

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
IR UtSBNIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
709-4131
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TORONTO
$y. Jono Kr. par. žinios

bažnyčios palaidotas a.a. Vladas 
Kudlabavičius lietuvių kapinėse. 
Tą pačią dieną tose pačiose ka
pinėse iš Jarvis, Ont., palaidota
a.a. Malvina Janilionienė. Abie
jų mirusių šeimų nariams nuo
širdi užuojauta.

— Sekmadienį parapijos sa
lėje įvyko jaukus jaunimo cho
ro pobūvis-arbatėlė. Dalyvavo ar
ti 40 jaunųjų choristų, o taip pat 
jų tėveliai. Choro vedėjui sol. 
Vac. Verikaičiui choristų vardu 
įteikta dovanėlė. Pobūviui vado
vavo S. Draugelienė ir K. Rusi
nas. Vaišes paruošė vaikų mamy
tės.

— Parapijos jaunimo klubo se
kantis pobūvis įvyks vasario 3, 
penktadienio vakare.

— Šią savaitę lankoma: Dunn, 
Close, Springhurst, King ir Ful
ler.

— KLK Motetų Dr-jos Šv. Ję- 
no Kr. par. skyriaus susirinkimas 
— šį sekmadienį, po 11 vai. pa
maldų, parapijos salės šoniniuo
se kambariuose.

— šį šeštadienį pamaldos: 7.30 
vai. ir 12 vai. jungtuvės.

— Sekmadienį 10 vai. pamal
dose prisimenama a.a. Ona Vana
gienė.

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: antrad., 8.30 v. —■ 

už a.a. P. Baronaitį; užpr. p. Ba- 
ronaitienė; šeštad., 8 v. — už a.a. 
A. Kalinauską; užpr. p. Kalinaus
kai; 9 v. — už a.a. V. Vaidotą; 
užpr. dr. A. Matuko šeima kaip 
užuojautą velionies artimiesiems; 
šį sekmad., 9 v. — už a.a. M. Ka
linauskienę; užpr. bičiuliai skau- 
tai-ės kaip užuojautą p. Kalinaus
kams; 10 v. — už a.a. M. Kali
nauskienę; užpr. p. J. T. Mačiu
liai kaip užuojautą p. Kalinaus-

Baronaitį; užpr. Eeaton’s of York- 
dale Co. tarnautojai kaip užuo
jautą velionies artimiesems.

— Pirmosios išpažinties ir ka
techetinės pamokos iki IV sk. im
tinai — sekmad, po 10 v. Mišių; 
V ir VI sk. — antrad., 4.30 v.p.p.; 
VII ir VIII sk. — ketvirtad., 4.30 
v. p.p.

— Religijos pamokos gimna
zistams — sekmad. po 10 v. Mi
šių. Dėkojame pr. sekmad. pa
moką gražiai pravedusiai p. D. 
MueUer ir kalbėjusiai apie miš
rias draugystes ir vedybas ren
giniu ir tautiniu atžvilgiu. Tą pa
čia tema praplėsdama šį sekmad. 
kalbės p. N. Banelienė.

— Chorų repeticijos: antrad., 
7 v.v. — stud, berniukų; trečiad., 
7 v.v. — stud, mergaičių; ketvir- 
tad., 7.30 v.v. — suaugusių bend
ra ir penktad., 6.30 v.v. — jau
nimo.

— Pr. sav. antradienį pensi
ninkų ir vyresniųjų šventvaka
ris praėjo pakilioje nuotaikoje. 
Kitas šventvakaris — vasario 
mėn.

— Katalikių Moterų draugi
jos Prisikėlimo par. skyriaus bu
vusios ir naujosios valdybos bei 
buvusios ir naujosios revizijos ko
misijos bendras posėdis — šį tre
čiadienį', sausio 18 d., 7.30 v.v. 
parapijos namų posėdžių kam
bary.

— Dėkojame Kat. Moterų 
draugijos buvusiai valdybai už 
dovaną — gražų kavai servuoti 
setą parapijos namų posėdžių 
kambariui.

— Kitą savaitę lankoma: Ab
bott Ave., Chelsea Ave., Dorval 
Rd., Edna Ave., Indian Grove, 
Indian Rd. Cres., Jerome St.,

Apylinkės valdybos posėdyje 
aptartas Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 49-sios sukakties 
paminėjimas. Meninę programą 
atliks šeštad. mokyklos mokiniai: 
choras ir tautinių šokių grupės. 
Šiai jungtinei programai vado
vaus sol. V. Verikaitis, D. Augai- 
tytė ir J. Karasiejus. Minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasario 19 d., 
4 vai. Central Tech auditorijoje. 
■Pakvietimai į Vasario 16 pobū
vį, įvykstantį ketvirtadienį, vasa
rio 16, jau atspausdinti ir bus 
gaunami parapijų kioskuose bei 
pas apyl. valdybos narius. Įėji
mas į pobūvį nuo asmens $5. Į 
pobūvį kviečiama daug kanadie
čių ir kitų tautinių grupių bičiu
lių. Būtų gera, kad galint dau
giau lietuvių dalyvautų reprezen
taciniame parengime. Apyl. pirm. 
Aug. Kuolas sutiko pobūvio rei
kalu tartis su Toronto liet, mo
terų organizacijų vadovėmis. Val
dyba pageidauja, kad pobūvyje 
ponios ir panelės pasipuoštų tau
tiniais drabužiais.

Šv. Jono Kr. Pašalpinė Dr-ja 
savo metiniame susirinkime 
šiems metams išsirinko valdybą: 
pirm. A. čirūnas, vicepirm. J. čio aukotojams ir maždaug pusei 
Daunys,'sekr. S. Balčiūnas, ižd. i parapijiečiu jau išsiųsta. Gavę 
A. Bųdvydaitis, finansų sekr. V. kvitus ir juose pastebėję nėtiks- 
Štreitas. j lumų, maloniai prašomi apie tai

Kun. Alg. Kezio, S J, meniškų tuoj pat painformuoti par. raš- 
nuotraukų parodą surengė skau- tinę. Aukotojų ir aukų už 1966 m. 
čių “Šatrijos” tunto draugovė leidinys bus paskelbtas vėliau — 
Vaidilutės. Per du savaitgaliu' visiems gavus minėtus kvitus, 
naująją Prisikėlimo salę, kur to
ji paroda buvo surengta, aplan
kė daugybė tautiečių. Visi gėrė
josi puikiomis nuotraukomis, ku
rios prabyla į žiūrovą lyg pa
veikslai.

AKADEMIKŲ DRAUGIJOS 
PASKAITA — sausio 28 d., 7.30 
v.v., Prisikėlimo muzikos studi
joje. Prelegentas — Toronto ad
vokatas Gerardas Balčiūnas; kal
bės tema: “Kaš yra teisingumas”. 
Paskaitininkas yra baigęs Tėvų 
jėzuitų gimnaziją Kaune; studi
javo elektrotechniką Lietuvoje. 
Iš Vokietijos emigravo į N. Ze
landiją 1949 m. Ten jis gavo ba
kalauro laipsnį Victoria universi
tete 1952 m., L. L. B. laipsnį 
1958 m. Į Kanadą atvyko 1959 m. 
ir tęsė mokslus toliau, čia vėl 
gavo bakalauro laipsnį Osgood 
Hall, Toronte, 1964 m. Advokato 
teises gavo 1965 m. G. Balčiūnas 
yra parašęs daug straipsnių lie
tuvių ir kanadiečių spaudoje. Vi
suomenė kviečiama gausiai daly- 
vauti jo paskaitoje.__________

LIETUVIŠKOS
“TĖVYNES PRISIMINIMŲ’’ 

radii, programos 3 KARTUS SAVAIWEt 
Seštodieniois 3.30 — 4.30 v.p.p. Oakville 

stotis CHW0, banga 1250 
Sekmadieniais 9—9.30 voL ryto Hamilto

no stotis CHJQ, banga 1280.
Sekmadieniais 2 — 2.30 v.p.p Niagara 

Falls, N.Y., stotis WHLD, banga 1270. 
žinias, sveikinimus, skelbimus 

įteikti “Dainos” dovanų-plokštelių 
krautuvėj, 111 Roncesvalles Avė, 

Toronte 3, Ont. T.L LE 4-1274.
Program, vedijat J. R. SIMANAVIČIUS

PENSININKŲ PORAI reikalingas bu
tas, virtuvė ir 2 kambariai. 

TeL 536-5455.

VIETNAMO KARYS, lietuvis, no
rėtų susirašinėti su lietuvaite anglų 
kalba. Adresas: 3787120 PTE, Grigo
nis F. A., 12 PL — Dcoy 5 RAR South 
Vietnam AFPO-3 G. P. D. Sydney
N. S. W.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš 3-jų 
kambarių Ir virtuvės II-ame augšte 
High Park rajone. Tel. 5354975 po
4 v. p.p.

AUKSINIAI 14 KARATŲ ŽIEDAI 
su vytimi — po $35.00; odiniai- albu
mai — po $1L5O; odinės piniginės —

ką, €1 Beresford Ave, Toronto 3, Ont.

pinigus.

S. m. sausio 28, šeštadienį, 7.30 v.v. Prisikėlimo auditorijoje
"AUŠROS" ŽIEMOS PARENGIMAS - 

KANADOS KREPŠINIO PIRMENYBIŲ VAKARAS
• Gros puikus D'Amico orkestras
• Loterijoje — 100 galionų gazolino ir kiti 

vertingi fantai

. • Svečiai — iš Ročesterio, Montrealio, 
Londono, Hamiltono ir kitų vietovių

• Visus maloniai kviečia atsilankyti —
P. P. S. K. "Aušra"
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B MONTREAL
Aušros Vartų par. žiniosAušros Vartų par. žinios Į 5v. Kazimiero par. žinios

1465 rue de Sive, Montreal 20, P. Q. j 3426 Parthenais St Montreal 24, Que.
1966 m. buvo 11 krikštų (6 į — Mirė našlys Antanas Ba- 

hornuilzoi 11* d K - ----

jungtuvės, 13 laidotuvių.
— Sveikiname dr. J. šemogus

25 metų vedybinės sukakties ’ &os palaidota “Lilian MarcotT—

berniukai ir 5 mergaitės), 5 rauskas, priklausęs šv. Kazimie-iiinfftnvAs IR r0 paraph
— Sausio 13 d. iš AV bažny-

Spaudos baliaus loterijos lai
mingieji. DaiL A. Tamošsdtienės 
paveikslą laimėjo: K. Ožalas; 
dail. T. Valiaus paveikslą — St. 
Valiukas; dail. J. Bakio skulp
tūrą — V. Dobilas; “Nordmen- 
de” gener. atstovo J. Tumosos 
foto aparatą — A. Firavičius; 
“All Seasons Travel Agency” (V. 
Bačėno) nemokamą dyiejų asme
nų kelionę į pasaulinę parodą — 
L. ir G. Šmitai; “Atlantic” resto
rano savininkų p. Valatkų tortą
— Stasė Samus; “Mohawk” bal
dų krautuvės stalinę lempą — 
Elena Lukošienė; “Baltic Export 
Co” sav. p. Kalūzų antklodę — 
Ant. Strimaitis; “Motel Moulin 
Rouge” sav. J. Ladygos atsiųstą 
savaitinį pasą Expo 67 — VI. 
Cėsna; Margio vaistinės albumą
— C. Kuras; Margio vaistinės
skutimosi įrankių rinkinį — Pr. 
Kupčiūnas; “A. B. Tailors” sav. 
Beresnevičių dovaną išeiginius 
marškinius — A. Firavičius; p. 
Baikauskienės rankdarbį pagalvė
lę — Alb. Slėnius; „Parkside ___ ____ _ _______ ____ ___
Meat Market” sav. E. Punkno ir tinėjo Toronto dienraščiams ir 
V. Matulaičio dovaną — dešrą — spaudos agentūrai “Canadian 
J. Žiūrinskas; J. Liutkienės rank- Press” anglišką tekstą JAV kon- 
darbį pagalvėlę — F. Norvydas; greso priimtos rezoliucijos Balti-

Ateitininku tėvų metinis susi
rinkimas — sį sekmadienį, sausio 
22, tuoj po 10 vai. Mišių ateiti
ninkų kambaryje. Kviečiami visi 
tėvai, nesvarbu kokiam būreliui 
jų vaikai priklausytų. Užtruks 
apie 1 vai.

“Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų skautų tėvų metinis susirinki
mas — sausio 22, šį sekmadienį, 
3.30 v. p.p. T.T. pranciškonų nau
jojoje salėje. Skautų tėvus kvie
čiame ir raginame susirinkime 
gausiai dalyvauti. Tėvų komitetas

Tradicinis Užgavėnių balius, 
ruošiamas K.L.K. Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo skyriaus, vasario 4 
d., 7.30 v.v., Prisikėlimo Audito
rijoje. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gausiai atsilankyti ir smagiai 
užsigavėti. Bus turtinga loteri
ja. Bufete įvairiausi gėrimai ir 
valgiai. Savo atėjimu paremsite 
moterų veiklą ir įgalinsite vyk
dyti užsimotus darbus.

Valdyba
Toronto gimnazijos koncertuos 

Massey Hali. Kiekvienais metais 
Toronto gimnazijos išeina į vie
šumą su dviem dideliais koncer
tais. šiais metais jie bus sausio 
23 ir 25 d., 8 v.v. Programoje 
dalyvaus 24 gimnazijos, atstovau
jamos savo vienetų — orkestrų ir 
chorų, šimtai jaunų muzikų "at
lieka labai įvairią, įdomią progra
mą. Šiais metais pasirodys ir 
Bickford Park High School 80 
mergaičių choras, diriguojamas
Dalios Skrinskaitės, ir Danforth Į Ss^įiburiu” sp.^ved.^ K?“6t- 
Techmca! High School misrus, to) _ v Radzevičius ir A. Dai- 
100 balsų choras, diriguojamas muzįkos plokšteles “Kank- 
Vacloyo Verikaicio, kuris kartu jės” ir “Dainuojam su Rūta” — 
su kitom gimnazijomi atliks is- j Linkūnaitis. ir Br. Putna. Troii Iro “ Viri lonrlin”

- ------ ..— -----į. ------------ V1U2> paiaiauta i-aiian iviarc
Platų straipsni — pasikalbėji-fP1*?^3* Linkime Augsčiausiojo Viktoro Bendžiaus žmona.

mą apie rašytoją Anatolijų Kairi, Palauno£ mokvklu - Sausio 15 d. mirė St.
ligoninėje Kazimieras Vo

tis š.~m. 4~nr. Latvžiyra susido- sekantf šeštadienį lituanistinės 
mėję lietuvio rašytojo kūryba, mokyklos veiks sekančiose patal- 
ypač jo sceniniu veikalu “Diag- P°se:,. htuanistme šeštadieninė

drauge su nuotrauka, atspausdi-X - AmeriFSS- *>^3=3,5

nozė”, kurį jau daug kur vaidino 
latvių kalba.

Prof. A. Ramūnas savo naujos 
knygos reikalais lankėsi Toron
te.

į “T. Žiburių” spaudos balių 
Prisikėlimo auditorijoje sausio 14 
d. buvo užėjęs “The Telegram” 
dienraščio fotografas ir padarė 
baleto šokėjų nuotraukų. Viena 
jų buvo' įdėta į to dienrašči 
šio 16 d. laidą tik su klaidingu 
parašu.

(pradžios) mokykla — seselių pa
talpose; lituanistiniai kursai — 
Aušros Vartų parapijos salės 
kambariuose; lituanistikos semi
naras — po klebonija esančiame 
kambaryje.

— Sausio 18 d. prasidėjo vadi
nama “Krikščionių vienybės sa
vaitė — oktava”. Skatiname vi
sus prisiminti maldoje šią inten
ciją , kad susiskaldę krikščionys

io sau- susivienytų.
— Sausio 10 d. palaidotas An

tanas Barauskas iš La Salle, su- 
Gautas laiškas p. Galinaičiui iš laukęs 72 m. amžiaus. Velionies T • ••• • A J • v J_ * _ _ , - -Y_ _ _ __J. Jasėno, gyy. Prancūzijoj. Atsi

imti Prisikėlimo parapijos rašti
nėje.

žmonai, giminėms ir draugams 
reiškiame gilią užuojautą.

— Gauta žinia iš Lietuvos, kad
K. Lazauskas susižeidė darbe mirė Stefanija _ černysdvienė - 

prie statybos ir gydosi ligoninėje Zdanavičiūtė. Sūnui ir dukrai 
(Finch — Bathurst gt.).

Latvė Asna Alberings išsiun-

Šv. Jono Kr. par. kiosko knygą 
“Atsiminimai iš BALFo veiklos” 
(prel. J. Končiaus) — L. Bigaus- 
kienė; Kohl a. Frish Ltd. šoko
lado dėžę, gautą per M. Prane
vičių, — A. Verbickas; p. Mise
vičiaus drožinį — Br. Paškaus- 

5 kas; dvi naujas “Tž” prenume-

trauką iš Sibelijaus “Finlandia”. 
Bilietai — $1 ir 50 et.

Klaipėdos atvadavimo sukak-
Rengėjai dar kartą nuoširdžiai 

dėkoja visiems fantų davėjams 
už jų duosnumą ir linki geriau-

tis paminėta sausio 15 d. Liet. sįos tėkmės ju versluose bei dar- 
Namų saleje. Rengėjai — Maz. jjU0Se 
Lietuvos Bičiulių Dr-ja ir Maž. Į
Lietuvos Moterų Dr-ja — buvo, 
atrodo, pasiruošę mažam būre-

Keele St., Kenneth Ave., Prince jįuį dalyviu. Pastarųjų skaičius
Ruppert Ave., Wanda Rd. • ■ • ■ ■ *- - - ------

— Kvitai už 1966 m. aukas
pajamų mokesčių reikalu užmies-

LORETTO SKI 
RESORT

NAUJAI ĮRENGTA SLIDINĖJIMO 
VIETA. SAVININKAI — LIETUVIAI

• T tipo keltuvas (T-Bar)
• Virvinis keltuvas pradedan

tiems (Rope Tow)
• Dviaugštis poilsio pastatas 

su ugniakuru ir kafeterija
• Nusileidimai pradedantiems 

ir pažengusiems slidininkams
• Čiuožykla (prūdas)
• Tiktai 33 mylios nuo 50-to 

ir 27-to plento sankryžos

betgi prisirinko žymiai didesnis, 
ir šeimininkėms teko pasirūpinti 
didesniu kiekiu stalų. Minėjimą 
pradėjo ir jam vadovavo Bičiu
lių Dr-jos pirm. L. Tamošauskas. 
Sveikinimo žodį tarė gen. konsu
las dr. J. žmuidzinas. Praeities 
įvykius trumpai nušvietė dr. M. 
Anysas, o L. Tamošauskas pa
skaitė ištrauką apie Maž. Lietu
vos patriarchą M. Jankų iš Pr. 
Alšėno spaudai paruoštos mono
grafijos. Visus dalyvius smagiai 
nuteikė „Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų jūrų skautų nauja taut, 
šokių grupė, vadovaujama Aldo
nos Biškevičienės. Jie ne tik pa
šoko, bet ir padainavo insceni
zuotą'maršą. Prieš kavutę buvo 
perduotas sveikinimas buvusio 
Klaipėdos sukilimo dalyvio kpt. 
Sokolovo. Minėjimo dalyviai, su
sėdę prie jaukiai paruoštų sta
lų, dar ilgai šnekučiavosi ir vai
šinosi M. L. Moterų Dr-jos pa
ruoštais skanėstais.

Jonas Teroidavičius, gyvenęs 
Bameson St. (turbūt Jameson).yra 
jieškomas giminių iš Lietuvos. Jis 
pats arba apie ji žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: Mr. 
J. Vėgelis, 232 Warren St., Hud
son, N.Y., USA.

Į naują valdybą KLK Moterų 
Dr-jos Prisikėlimo skyrius meti
niame susirinkime išrinko: A. 
Kuolienę, V. Valaitienę, Br. Stan- 
kaitienę, P. Žemaitienę, L. Mu
rauskienę, B. Biretienę, A. Pu- 
terienę, Z. Didžbalięnę; i revizi
jos komisiją: S. Miniotienę, R. 
Vaitiekūnienę, F. Urbonienę.

A.a. VI. Kudlabavičius, 62 m. 
amžiaus, po sunkios ligos mirė 
Šv. Mykolo ligoninėje. Kilęs iš 
Kauno. Neprikl. Lietuvoje velio
nis ilgesnį laiką dirbo Kaime 
“Spindulio” spaustuvės cinkogra- 
fijoje. Ilgesnį laiką jam teko 
dirbti prie lietuviškų pinigų ir 
pašto ženklų gaminimo. Cinko- 
grafijos srityje velionis dirbo ir 
Kanadoje. Velionis paliko našlę 
žmoną.

jos kraštų reikalu. Kartu ji pri
jungė laišką, prašantį informuoti 
apie tai savo skaitytojus: “Abiejų 
JAV rūmų vienbalsiai priimta re
zoliucija, atkreipianti pasaulio 
tautų dėmesį į paneigtą apsi
sprendimo teisę Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai, pažadino naują viltį 
ir sustiprino Baltijos tautų 
ryžtą atgauti savo laisvę bei ne
priklausomybę. Minėtoji rezoliu
cija yra stambiausias laimėjimas 
ta kryptimi”. Iki šiol dar nete
ko pastebėti, ar didžioji spauda 
pasinaudojo A. Alberings laišku, 
kurį ji pasirašė kaip Kanados lat
vių jaunimo atstovė. “T. Žibu
riams” atsiųstame laiške ji pridu
ria: “Būčiau patenkinta, jeigu lie
tuvių jaunimas būtų tos pačios 
minties.”

Montrealyje reiškiame gilią 
užuojautą.

— T. St. Kulbis ir T. J. Venc
kus yra išvykę į JAV talkinti lie
tuvių parapijose.

Klaipėdos atvadavimo sukak
tis paminėta sausio 14 d. lietuvių 
radijo programoje. “Lietuvos 
Pajūrio” red. A. Lymantas skai
tė įdomią paskaitą, prisiminda
mas daugelį Mažosios Lietuvos 
veikėjų. Meninėje programos 
dalyje išgirdom gražių mūsų pa
jūrio liaudies dainų, v.

A.V. par. komitetan parapijos 
susirinkime sausio 15 d. išrinkti 
— Vyt. Gyvis ir inž. Alg. Kirčius. 
Pagal nustatytą tvarką, iš komi
teto šiemet pasitraukė Stp. Kęs
gailą ir A. Vaupšas. Susirinkime 
klebonas Tėvas K. Pečkys patei
kė metinę apyskaitą, v.

Studentų žiemos stovyklą Lau- 
rentidų kalnuose surengė Mont- 
realio studentai. Stovykla gražiai 
pavyko.

MALVINAI JAN1LIONIENEI mirus, 
jos vyrui, sūnui ir ju artimiesiems gilia užuojauta reiškia 
ir kartu liūdi —

V. P. Kličiai su šeima

iš šv. Kazimiero bažnyčios.
— Iš May Fair ligoninės į na

mus sugrįžo Ona Vilkaitienė^ bet 
dar yra gydytojo priežiūroje.

— Iš Bellchasse ligoninės su
grįžo į namus Vladas Vanagas.

— Nauji ligoniai: Royal Vic
toria Hospital Juozui Strimui pa
daryta operacija; jis yra ilgame
tis McGill universiteto autoaikš- 
tės prižiūrūėtojas; padaryta ope
racija Jonui Žakevičiui toje pat 
ligoninėje; Uršulė Viškelienė gy
dosi taipgi minėtoje ligoninėje.

— Notre Dame ligoninėje 
Kaz. Rekašiui padaryta antra 
operacija; kamb. 3136.

— Vasario 4 — pirmą mėne
sio sekmadienį po Sumos bus šv. 
Elzbietos dr-jos metinis susirin
kimas. Valdyba prašo visas na
res dalyvauti.

— Montrealio pradžios ir augš- 
tesnių mokyklų mokytojai pra
dėjo streikuoti nuo sausio 13 d. 
Atrodo, kad streikas truks ilgai, 
nes mokyklų komisija nesiskubi
na susitarti su mokytojų unija.

— Parapijos finansiniame pra
nešime parašyta: “Zakristija ir 
skalbimas $526.94”. Knygose tai 
vadinama “Church maintenance” 
išlaidomis, kurias sudaro: vaka
rienėms staltiesių pirkimas, sa
lės ir bažnyčios valymui reikalin
gi daiktai, altorių užtiesalų skal
bimas, kurį atlieka moterų vie
nuolynas. Parapijos išlaidas su
mažina p. Paznokaičiai, kurie per 
metų metus nemokamai skalbia 
albas ir kitus smulkesnius daly
kus. Ačiū jiems! .

— Sausio 8 d. A V par. salėje 
įvyko tradicinė šeštadieninių lie
tuvių mokyklų eglutė. Visą pro
gramą atliko AV parapijos moki- 
niai-ės. Jie labai gražiai pasirodė 
ir matėsi, kad mokytojos turėjo 
daug darbo įdėti. Pabaigoje išda
lintos Kalėdų senelio dovanos. 
Kalėdų seneliai buvo du: vienas 
didelis, kitas — mažas!

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava $180.77.

— Norintieji užsimokėti už “T. 
Žiburius” gali tai padaryti per 
kum J. Gaudzę.. Kas dar neskai
to “TŽ” laikraščio, kviečiame už
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Nedidelis orkestras {vairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti:

A ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai Jusą namuose arba mū
są klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir Jau galima pradėti va
liuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm matinėm.

1976 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 84529

SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE 
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus 
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

skubinti Išpildyti užsakymus, todėl gailine daug atidžiau atlikti darbą.

A. NORKEL1ŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7*3120

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės j EXPO 67, įsigy
kite įėjimo pasus ir bonų knygutes jau dab' Nuolaida 25— 
55%. Visų rūšių pasus “Litas” mielai pe.o.ųs apdraustais 
laiškais arba C.O.D. Informacija siunčiama nemokamai. Ra
šykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Que.

Pasų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 11.25 $1730

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766-582^“Ll T A S

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

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7%
Asmenines paskolas 7.6%
Investacines paskolas 8.4% 

: Pigus paskolų draudimas Iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v, 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais —trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545 dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Tel. OFF.: 722 - 3545

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.
RES. 722*4735

S4o« "Ute" nr. 752D 256-5355

Montrealio "cheerleading" ko
manda šūkiais ir šokiais palaiko 
vyrų gerą nuotaiką futbolo rung
tynių metu studentų žiemos sto
vykloje prie Montrealio

Nuotr. J. Gerhardaitės
“LITAS” UŽBAIGĖ 1966 ME

TUS su $1,818,182.14 balansu, 
taigi lyginant su 1965 m. paaugo 
$254,000. Narių skaičius padidė
jo nuo 1127 iki 1232. Pelnas pa
kilo nuo $45,975 iki $64,872. 
Apyvarta perviršijo $5,000,000. 
Svarbesnės aktyvo pozicijos: 
(skliausteliuose 1965 m. skaičiai): 
asmeninės paskolos $375,039 
(354,330), nekiln. turto paskolos 
$1,272,840 (1,056,682), kasa ban
ke $120,196 (103,797), centrinė- ■ 
je kasoje $35,500 (40,000), inven
torius $2,853 (2,261). Pasyve: Še
rai $1,234,433 (1,010,183), depo
zitai $543,443 (542,671), atsargos 
kapitalai $33,771 (21,942), nepa
skirstyto pelno likutis $3,195 
(5,670.25). Praeitais metais “Li
tas” mokėjo nariams 4% už de
pozitus ir 5% už šėrus. šiais me
tais už' depozitus mokama 4.5% 
palūkanų, o už šėrus numatoma 
mokėti 5*4% dividendų. Gražus 
“Lito” augimas turėtų paskatin
ti tapti jo nariais ir tuos Mont
realio lietuvius, kurie lig šiol vis 
dar laikėsi nuošaliai. Jeigu jau 
kitoki motyvai kaikam ir nesvar
būs, tai bent gaunamos beveik 
dvigubai augštesnės palūkanos 
už santaupas, kaip kituose ban
kuose, turėtų kalbėti už įsijun
gimą į “Litą”. Pr. R.

“Baltijos” stovyklavietę parė
mė: E. J. VieraiČiai $25 ir tuo bū
du pakėlė savo įnašus iki $100 ir 
tapo “Baltijos” fundatoriais; po




