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Knyga apie lietuvius Kq sutarė Vatikanas ir Kremlius? VLIKas sveikina ir skatina
Negalėtume pasakyti, kad apie lietuvius svetimomis kalbomis 

būtų daug parašyta. Kai reikia kokios medžiagos ta tema mūsų 
studentams universitetuose, tenka graibstytis, jieškoti, klausinėti. 
Į lietuviškų laikraščių redakcijas kartas nuo karto vis atklysta už
klausimų vienu ar kitu reikalu. Neseniai kreipėsi net vienas latvis 
iš JAV, jieškąs duomenų apie Kanados lietuvius. Deja, redakcijos 
nevisada gali patenkinti klausėjus, nes prašomos informacijos apie 
lietuvius anglų kalba trūksta. Dar gali rasti tokios literatūros apie 
Lietuvą, jos istoriją, geografiją, bet labai mažai ar beveik nieko 
nėra apie JAV ar Kanados lietuvius. Vienas kitas fragmentas tuo 
klausimu tėra maži trupiniai, kuriuos sunku surasti ar pastebėti. 
Sakysime, JAV lietuviai Amerikai yra daug davę įvairiose srityse, 
bet ar yra veikalas, kurį galėtum nurodyti saviems studentams ar 
kitataučiams? Tas pats su Kanados lietuviais. Ir jie dar neturi 
anglų kalba leidinio, kuris apimtų visą Kanados lietuvių gyvenimą 
ir apčiuopiamais duomenimis parodytų jų įnašą į Kanados daugia- 
kultūrį lobyną. Nemanykime, kad svetimieji tą darbą atliks už 
mus. Tai mūsų pačių pareiga.

Istorinis popiežiaus Pauliaus VI į be ir pasirašė atitinkamą susita- 
pasimatymas su Sov. Sąjungos ”— TS“ -------
prezidentu N. Podgorny Vatika
ne š.m. sausio 30 d. buvo paruoš
tas iš seniau sovietinio užs. reik, 
ministerio A. Gromyko, kuris 
anksčiau lankėsi Italijoj ir kal
bėjo su popiežium Niujorke 
Jungtinių Tautų rūmuose. N.

Kanados lietuviai šioje srityje yra laimingesni ta prasme, 
kad paskatos išleisti tokią knygą susilaukė iš Otavos, t.y. Kanados 
vyriausybės sudarytos šimtmečiui paminėti komisijos. Visoms tau
tinėms grupėms buvo pasiūlyta tokia galimybė. Lietuviai buvo 
viena tų grupių, kurios pasinaudojo paskata ir ėmė organizuoti 
plačios apimties leidinį “Lithuanians in Canada”, šiai iniciatyvai 
paremti Kanados šimtmečio komisija paskyrė $2000 paramą. To
kio pat dydžio paramą gavo ir kelios kitos tautinės grupės, išpil- 
džiusios nustatytas sąlygas. Visa eilė paramos prašiusių tautinių 
grupių jos negavo, matyt, dėl negalėjimo išpildyti statomų reikala
vimų. Lietuvių gautoji parama buvo paskata imtis darbo/bet kar
tu ir sunkus įsipareigojimas, nes minėtasis leidinys turi būti iš
leistas iki š.m. rugsėjo 1 d. Jau buvo skelbta spaudoje, kad leidi
nys ruošiamas gausios talkos. Darbas yra gerokai pažengęs, ir 
tikimasi, kad jis bus laiku atliktas. Pagal planą, leidinys bus maž
daug 400 puslapių, Lietuvių Enciklopedijos formato, gausiai iliust
ruotas, ant gero popieriaus, kietais viršeliais. Jau sutelkta gana 
įdomios, retos medžiagos, kuri daugumai pačių lietuvių nėra ži
noma. Daug kas nustebs pamatęs, kad 30.000 lietuvių Kanadoje 
sudaro tikrai dėmesio vertą grupę, pasireiškusią visose srityse.

Podgorny su vertėju buvo priim
tas privačioje popiežiaus audien
cijoje. Svečias jautėsi, matyt, ga
na laisvai — per 70 minučių už
trukusį pokalbį rūkė amerikines 
cigaretes; Spaudos agentūros apie 
tą pokalbį pranešė labai trumpas 
informacijas. Jų žymiai daugiau 
susirinko amerikietis korespon
dentas George Weller. Pasak jo, 
pirmiausia buvo sutarta nustatyti 
tiesiogiųį ryšį tarp Vatikano ir 
Kremliaus. Iki šiol tokio ryšio 
nebuvo ir teko naudotis pripuola
momis galimybėmis. Kartais Va
tikanas kreipdavosi į Kremlių 
per savo nuncijų prie Italijos vy
riausybės, o ši — į sovietų amba
sadą. Pasak minėto koresponden
to, Lietuvos ir Latvijos vysku
pai kartais galėdavo painformuo
ti Vatikaną per JAV ambasados 
kapelioną Maskvoje. Jieškant tie
sioginio ryšio tarp Vatikano ir 
Kremliaus, buvo svarstyta įvairūs 
pasiūlymai. Vienas tokių buvo 
dar 1963 m. [ 
kupo Igino Cardinale, dabartinio 
apaštališk. delegato Berlyne. Jis

rimą. Jis taipgi vedė derybas su 
Čekoslovakijos vyriausybe dėl 
kardinolo Berano išlaisvinimo.

Ką numato paskirti Kremlius, 
dar niekas nebando spėlioti. Jam, 
atrodo, svarbiau išnaudoti N. 
Podgorny vizitą Vatikane politiš
kai. Mat, Kremlius tikisi, kad per 
sekančius rinkimus Italijoje ir ki-

čius prieš Vatikaną kaip “reak
cionierių” centrą. Vatikanui gi 
svarbu ne politinė pusė, o religi
jos laisvės laimėjimas. Ateitis pa
rodys, kaip toliau rutuliosis Vati
kano—Kremliaus dialogas, kuris 
tuo tarpu dar pilnas pavojų ir ne
pasitikėjimo.

Popiečius savo svečią N. Pod- 
gorny apdovanojo vertingu dail. 
Leonardo da Vinci rankraščių ir

šalia redakcinių leidinio darbų, kurie smulkiau paaiškės vė
liau, didžiausią rūpestį sudaro lėšų klausimas. Iš Kanados šimtme
čio komisijos gautos paramos toli gražu neužtenka, nes ji padengs 
maždaug tik penktadalį išlaidų. Tai rūpestis, kurį tenka pakelti 
Kanados Lietuvių Bendruomenės sudarytai lietuvių leidinio komi-

darbas eina tik su minėta Kanados šimtmečio komisijos parama. 
Pastaroji visai baigiasi, o tolimesniam keliui reikia lėšų iš kitų 
šaltinių. Lietuvių komisija kreipėsi raštu i finansines tautiečių ins
titucijas ir tikisi, kad jų vadovai supras reikalą ir prisidės prie 
rengiamo veikalo išleidimo stambesnėmis sumomis, kurių jau da
bar reikia. Žinoma, ir jų toli gražu neužteks — reikės plačiosios 
visuomenės paramos. Komisija todėl jau dabar kreipiasi Į visus 
tautiečius ir kviečia būti ruošiamojo leidinio rėmėjais. Leidėjams 
bus didelė parama, jeigu tą leidinį iš anksto užsisakys gausus bū
rys tautiečių. Iš anksto prenumeruojantiems nustatyta kaina $6.00. 
Prenumeratas ir aukas leidiniui “Lithuanians in Canada” siųsti 
Kanados šimtmečio lietuvių leidinio komisijos pirmininkui šiuo 
adresu: Dr. J. Sungaila, 109 Riverwood Pkway, Toronto 18, Ont.
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Premjeras L. B. Pearsonas 
pasakė kalbą per televiziją, 
skirtą ir kanadiečiams, ir ame
rikiečiams. Pastariesiems, susi
rūpinusiems didėjančia įtampa 
tarp Kanados ir Amerikos, bu
vo pabrėžta, jog Kanadai reikia 
užsienio kraštų kapitalo, kuris 
yra būtinas pramonei plėsti. 
Otava stengsis sudaryti palan
kias sąlygas, atsisakydama dis
kriminacijos ir trukdymų. Už
sienio įmonės betgi turės laiky
tis Kanados įstatymų, bendros 
ekonominės linijos. Kanadie
čiams buvo skirti šie L. B. Pear- 
sono žodžiai: “Mes norime, kad 
pramonę kiek galint daugiau į 
savo rankas perimtų ir ją kont
roliuotų patys kanadiečiai...” 
Tokia dvilypė pareiškimo min
tis iššaukė NDP vado T. C. 
Douglas taiklų komentarą, kad 
L. B. Pearsonas, girdi, iš karto 
mėgina joti ant dviejų arkliu, 
kurie bėga skirtingomis krypti
mis. '

Tautinės ekonomijos šalinin
kas Walter Gordon, kalbėda
mas McMaster universiteto stu
dentams Hamiltone, įtaigojo, 
kad tolimesnis kanadiečių nesi
rūpinimas užsienio kapitalu Ka
nadai reikštų politinę savižudy
bę. Jo teigimu, pagrindinis 
klausimas sekančiuose rinki
muose bus užsienio kapitalo 
kontrolė, jo perėmimas į kana
diečių rankas. Tokie neatsargūs 
ir nediplomatiški W. Gordono 
pareiškimai liberalams gali pa
daryti didelės žalos, nes didžia
jai kanadiečių daliai terūpi ge
ros gyvenimo sąlygos, kurias už
tikrina amerikiečių investuotas 
kapitalas. Apie tautines proble
mas eilinis kanadietis nenori nė 
galvoti. Galimas dalykas, W. 
Gordono idėjos patinka jauna
jai kanadiečių kartai, bet ji yra

DVIEJŲ ARKLIŲ 
kintuvus, kurie yra verti apie 
$145 milijonus. Šie lėktuvai yra 
amerikiečių konstrukcijos, bet 
Kanados krašto apsaugos minis
terija yra nupirkusi leidimą iš 
“Northrop” b-vės juos gaminti 
Kanadoje. Tai buvo padaryta 
tada, kai Kanada savo aviacijai 
užsakė 115 minėtųjų naikintu
vų. Kanadiškoji lėktuvo versi
ja esanti gerokai patobulinta, 
pranašesnė už originalą, kuris 
buvo vadinamas “Freedom 
Fighter”. Lėktuvus gamina “Ca
nadair” įmonė Montrealyje, o 
variklius — “Orenda” Toronte. 
Iš $143 milijonų bendros sumos 
apie $45 milijonai teks ameri
kiečiams ir patiems olandams, 
šis olandų užsakymas yra didelė 
parama Kanados aviacijos pra
monei, patekusiai į finansinius 
sunkumus, kai J. Diefenbakerio 
buvusioji vyriausybė sustabdė 
kanadiško naikintuvo gamybą. 
Tikimasi, kad Olandijos pavyz
džiu gali pasekti Belgija, N. Ze
landija, Danija ir netgi V. Vo
kietija, pastaruoju metu turė
jusi daug nelaimių ir nuostolių 
su “Star” tipo naikintuvu.

Kanados ambasados praneši
mu iš Belgrado, į Jugoslaviją 
grąžinti bėgliai jūrininkai ne
buvo nubausti. Jiems nedaro
mas joks ekonominis ar politinis 
spaudimas, nors gali tekti at
sakyti už darbo sutarties sulau
žymą, kuris buvo įvykdytas pa
bėgant iš laivo.

1.900 gimnazijų mokytojų To
ronte pareikalavo padidinti al
gas 20% žemiausiai atlyginimų 
grupei ir 22% augščiausiajai.

kinti miesto savivaldybė turėtų 
$12 pakelti mokesčius kiekvie
nam namo savininkui Mokyto
jai teisinasi, jog $12 šiais lai
kais reiškia tik dvi bonkas ško
tiškos degtinės, kurios, girdi.

Olandija užpirko Kanadoje
105 sprausminiua CF-5 tipo nai-

tybinius interesus;
2. sutelkti visas pajėgas į dar

nų laisvinimo darbą ir tuo būdu 
padidinti veiklos apimtį;

3. išplėsti susižinojimo prie
mones, kad laisvojo pasaulio įta
kingieji būtų pilnai ir tinkamai 
informuojami apie krašto padėtį 
ir kad visur Lietuvos byla būtų 
gyva.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kreipiasi į visus 
laisvuosius lietuvius- ir ragina 
juos šiais sukaktuvių ruošos me
tais, renkant aukas Vasario 16 
dienos minėjimų proga, būti 
duosnesniais, kad Lietuvos lais
vinimo darbas ir veiksnių sutar
tiniai užsimojimai galėtų būti 
sėkmingai vykdomi.

PAVERGTIEJI IR LAISVIEJI 
LIETUVIAI!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas linki pavergtie
siems lietuviams stiprybės ir iš
tvermės kovoje su okupanto 
priespauda, o laisvuosius lietu
vius kviečia visais būdais1 remti 
Lietuvos laisvinimo darbus.

Tautos praeitis yra mūsų! 
Tautos ateitis turi būti mūsų!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

LIETUVI AI! •'
Prisimindamas ir branginda

mas lietuvių pastangas, dėtas 
prieš penkiasdešimt metų Vilniu
je, Niujorke, Petrapilyje, Loza
noje, Voroneže ir kitur, kad bū
tų sutelktos visos tautos jėgos iš
silaisvinti iš ilgos ir klaikios ca- 
ristinės Rusijos okupacijos ir at
statyta nepriklausomos Lietuvos 
valstybė, VYRIAUSIAS LIETU
VOS IŠLAISVINIMO KOMITE- 

iTAS sveikina visus lietuvius pa-
tuose kraštuose kompartijos gaus'brėžinių rinkiniu. Atsisveikinęs
žymiai daugiau balsų. Pačioje su Paulium VI N. Podgorny ti-
Sov. Sąjungoje Podgorny vizitas gokai domėjoi Vatikano meno; veretoie tėwnėie Sibiro tremtv- Vatikane slepiamas _ juk ne- turtais, kopija ir Sv. Petro ba- S
Šov. Sąjungoje Podgorny vizitas gokai domėjoi Vatikano meno

smagu prieš partiečius, kovojam zilika.

Raudonųjų milžinų kova
Rusų susikirtimas su kiniečiais 

studentais prie Leninio mauzo
lėjaus Maskvoje ir po to sekusi 
“raudonųjų sargų” triukšminga 
reakcija Pekinge gali priversti 
Sovietų Sąjungą nutraukti' diplo
matinius ryšius su komunistine 
Kinija. Tikrąja šio susidūrimo 
priežastimi, atrodo, tenka laikyti 
tik dabar spaudoje paskelbtą ži
nią, jog kiniečių studentai norė
jo padėti vainiką ir ant Stalino 
kapo, kuris yra Kremliaus patvo-

pateiktasis arkivys- W netoli mauzolėjaus. 
irdinaU Haharfinin Rus^ audrino ne

tik maotsetungiški studentu 
diplomZtintafe Pa‘

atstovais, o tiktai konsulais, šis garba jaunajam Stalinui.

šū-

pasiūlymas rastas betgi nepriim
tinu ir sutarta paskirti keliaujan
čius asmeninius atstovus. Tuo bū
du buvo aplenktas opus atstovų 
rezidencijos klausimas: Kremlius

“Pakorė” Kosyginą ir 
Brežnevą
Pekingo geležinkelio “stotyje 

studentai buvo sutikti kaip kinie- 
tautos didvyriai ir iš čia nu- dar nedrįsta turėti savo pašone- - Antireviziionizmo vatveje oficialaus Vatikano atstovo, o * įkūrusiambl-

Vatikanui taip pat nepatogu lai- .įsikūrusį _so-vietų amoa
kyti Kremliaus atstovą savo teri
torijoje. Taigi, specialieji atstovai 
bus keliaujančio pobūdžio ir ga
lės atvykti į Vatikaną ar Sov. 
Sąjungą tik reikalui atsiradus. Jų 
pareigos bus panašios į JAV pre
zidento asmeniniu atstovų, ku- 
rie keliauia tik tam tikru uždą- kartą.dabartinių santykių ne Keliauja uk įam ukfu uzaa UnioAioi ie
vinių atlikti.

Pokalbio metų popiežius iškėlė 
Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ir 
Sov. Sąjungos (Maskvos vyskupi
jos) katalikų reikalus. Jis primi
nė sunkią jų būklę, Kremliaus 
atsisakymą duoti leidimą Kauno 
vyskupui J. Labukui-Matulaičiui 
vykti į Romą ir dalyvauti kaip 
nariui posantarybinės liturgijos 
komisijos posėdžiuose. Neužmir
šo popiežius iškelti vyskupo V. 
Sladkevičiaus ir vysk. J. Stepona
vičiaus, laikomų namų arešte Lie
tuvoje. Galima spėti, kad-popie
žius iškėlė ir daugiau dalykų, bet 
jie laikomi diplomatinėmis pas
laptimis.

Spaudoje spėjama, kad specia
liu Vatikano atstovu Kremliui nu
matomas monsinjoras Agostino 
Casaroli,'kuris iki šiol pasižymė
jo savo kelionėmis į Vengriją, 
Jugoslaviją ir Čekoslovakiją, šis 
monsinjoras vedė derybas su ko
munistine Jugoslavijos vyriausy-

sada. Ant ambasados vartų buvo 
pakartos L. Brežnevo ir A.* Kosy
gino iškamšos, galingi garsiakal
biai visą gatvę užliejo antisovie
tiniais šūkiais, pro ambasados 
pastatą ėmė žygiuoti “raudonųjų 
----- nenutrūkstančios gaujos.

je, išeivijoje ir kviečia pasekti 
ano meto ryžto, žygių ir aukų pa
vyzdžiais ir suaktyvinti laisvinimo 
kovą sovietinei okupacijai paša
linti bei nepriklausomos Lietu
vos respublikos suvereninių tei
sių vykdymui atstatyti.

Lietuvos valstybės atstatymo 
50-jų sukaktuvinių’ metų išvaka
rėse Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas pareiškia, kad jo 
besąlyginis įstatymas yra — lais
va, nepriklausoma, demokratinė 
Lietuva. To siekdamas jis 1967 
metais ryžtasi:

1. įprasminti Lietuvos valsty
bingumo sąvoką visose lietuvių 
tautos kartose, kad ir ateityje ne
stokotų laisvės kovotojų, kurie 
gintų Lietuvos tautinius ir vals-

sovietinės ambasados veikla. Iš i 
Maskvos atsiųstais lėktuvais bu
vo išgabentos* ambasados tarnau
tojų žmonos ir vaikai. Pekingo 
aerodrome siautėję “raudonieji 
sargai” net keletą valandų sovie
tų lėktuvams neleido pakilti. So
vietų “katiušas” išlydėjo kitų 
valstybių ambasadų atstovai, ku
rių eilėse nebuvo rumunų ir ju
goslavų. Jie, matyt nutarė neer
zinti Įtūžusių kiniečių.

Spėjama, kad Sovietų Są
junga gali sumažinti ambasados 
tarnautojų skaičių, bet diploma-j 
tinių ryšių ji turbūt nenorės nu-i 
traukti, nes tokiu atveju būtų su
deginti tiltai ateičiai ir prarasta 
galimybė daryti įtakos Maotse
tungo opozicijai.

Suėmė prancūzu diplomat, > SUTARTĮ DIPLOMATINIAMS RYŠIAMS ATSTATYTI, Tai yra
* ~ YvmiTOC nncnbic LrOYir»l n-n i k k mcTvrffnrrA i iri brtia orcico.

Pasaulio įvykiai
V. VOKIETIJA IR KOMUNISTINĖ RUMUNIJA PASIRAŠĖ

Torontiškis žurnalistas David 
Oancia, jau eilę mėnesių duodąs 
išsamius pranešimus iš Pekingo, 
paskelbė įdomų faktą — “raudo
nųjų sargų” skaudaus smūgio su
silaukė ir išdidusis Prancūzijos 
prez. De Gaulle, kuris save laiko

įtampoje kiniečiai tarnautojai iš
ėjo iš ambasados ir įsijungė į de
monstrantų gretas, 300 sovietų 
palikdami be pagalbinio perso
nalo. Sovietų ambasados apguli
mas truko keliolika dienų, pri
mindamas viduramžių laikus, kai 
būdavo apsupamos ir puolamos 
pilys.

Kiniečių spauda ir plakatai 
Kremlių pavadino “kiaulide”, o 
dabartinius sovietinės komparti
jos vadus apšaukė Markso ir Le
nino idėjų išdavikais. Maotse
tungo šalininkai metė skaudų 
kaltinimą maršalui Chu Teh, kad 
jis dar nėra sustiprinęs kariuo
menės dalinių Sovietų Sąjungos 
pasienyje. Korespondentų teigi
mu, tai esąs pirmas atvejis, kada 
viešai užsimenama apie galimą 
karinį susikirtimą su sovietais.

Sovietų Sąjunga Kinijai įteikė 
dvi protesto notas, pasilaikydama 
teisę imtis atitinkamų priemonių, 
jeigu nebus užtikrinta normali

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai, dalyvavę Pietų Amerikos 
ketvirtajame lietuvių kongrese Buenos Aires mieste; iš dešinės: 
PLB valdybos vykdomasis vicepirmininkas St. Barzdukas, PLB jau
nimo sekcijos narė Milda Lenkauskienė ir Lietuvių Fondo tarybos

naujas posūkis kanclerio K. Kiesingerio politikoje, nes juo atsisa
koma vadinamosios Hallsteino doktrinos, draudusios diplomatinius 
ryšius su tais kraštais, kurie oficialiai pripažino W. Ulbrichto dik
tatūrinį režimą R. Vokietijoje. Derybose su Rumunija R. Vokieti
jos klausimas išyįso nebuvo paliestas, pasitenkinant abipusiu diplo
matinių reikalų ‘‘aptarimu. W. Ulbrichto oficiozas “Neues Deutsch
land” į* V. Vokietijos diplomatinių santykių atstatymą su Rumunija 
reagavo aštriu vedamuoju, pabrėždamas, kad Bonna pirmiausia tu
rėtų pripažinti dabartines Europos valstybių sienas. Čia, aišku,

upėmis. W. Ulbrichtui, matyt, ne-e--------- ;---------- '■-------------------
patiko Rumunijos užsienių reika- ir R. G. Harmon. Gaisrą pavyko 
lų min. C. Manescu kelionė į užgesinti išjungus deguonies tie- 
Bonną diplomatinių santykių at- kimą į kabiną, bet abu nelaimin- 
statymo sutarčiai pasirašyti. Su-Jgieji jau buvo taip apdegę, kad 
tartis galėjo būti pasirašyta Bu-Į mirė nuvežti ligoninėn. Abiem

komunistinės Kinijos žinovu. Jo turima galvoje R. Vokietijos siena su Lenkija Oderio ir Neissės
vargai prasidėjo sausio 27 d., kai 
Paryžiuje policija suėmė 49 ki
niečių studentus, mėginusius žy
giuoti prie sovietų ambasados. 
Studentų, tiesa, prancūzai nemu
šė, bet jau pats jų suėmimo fak- f___ _ ___ ____ __ ___
tas įžiebė neapykantos liepsnas j ^arešte, bet visdėlto buvo pasi- 
Prancūzijai ir užsiundė “raudo- rjnkta Bonna, tuo, atrodo, samo- 
nuosius sargus” pries Prancuzi-: ningai pabrėžiant dabartini* V. 
jos ambasadą Pekinge. Iš auto- Vokietijos svori Europoje, 
mobilio buvo ištrauktas ambasa-i
dos patarėjas prekybos reikalams Į Prez. L. B. Johnsonas paneigė 
Robert Richard ir su žmona pri- i gandus, kad Amerika ruošiasi 
verstas stovėti beveik septynias pradėti taikos derybas su š. Viet- 
valandas, kai tuo tarpu “raudo- namu. Jo teigimu, Amerika tebe- 
nieji sargai” šūkavo: “Mes pa
gavome du prancūzų gangsterius 
ir nepaleisime, kol jie mūsų ne
atsiprašys ...” Nelaimingieji bu
vo apkaltinti sužeidę vieną senu
tę su vaiku, kai iš tikrųjų jų au
tomobilis tik švelniai stumtelėjo 
demonstrantu sunkvežimi.

Sulaikytuosius mėgino išlais
vinti ambasadorius Lucien Paye, 
bet jo pastangos nuėjo niekais, ir 
jam tik buvo leista atnešti keletą 
antklodžių šąlančiam savo valdi
ninkui ir drebančiai jo žmonai. 
D. Oancia pranešimu, moteris 
buvo paleista, o sulaikytąjį am
basados pareigūną “i 
sargai” nusigabeno nežinoma 
kryptimi. Prancūzija oficialia no
ta pasmerkė tokį savo pareigūno 
išniekinimą, bet faktas lieka fak
tu — “medaus mėnuo” tarp Mao
tsetungo ir De Gaulle jau baigė
si. Tai liudija Pekingo gatvėse 
aidėję šūkiai, kad sovietai ir pran
cūzai yra fašistai, didžiausi 
munistinės Kinijos priešai, 
rie anksčiau ar vėliau bus 
versti nulenkti galvas.

ši diplomatinė įtampa gali tu- 
! rėti rimtų pasekmių ateityje, jei
gu ji bus didinama ir jeigu to
liau bus provokuojami panašūs 
incidentai. Prancūzija pasitenki
no protesto nota, o Kremlius jau 
buvo priverstas pasekti W. Ul
brichto pavyzdžiu ir Leninio 
mauzolėjų atitverti šešių pėdų 
augščio tvorą, kad kitos kiniečių 
studentų grupės negalėtų aplan
kyti Lenino ir ypač Stalino. Ofi
cialiai skelbiama, jog mauzolėjus 
buvo uždarytas eiliniam remon
tui, bet tuo, aišku, niekas nepati
kės, nes tikroji uždarymo prie
žastis visiems yra aiški. Sieną 
Berlyne W. Ulbrichtą privertė 
pastatydinti jo pavaldinių bėgi
mas į V. Vokietiją, o tvorą ap
link Lenino mauzolėjų Maskvos

laukia geros valios ženklų iš Ha
noi režimo. Diplomatiniuose už
kulisiuose pastebimas vis didėjan
tis š. Vietnamo susirūpinimas 
įvykiais Kinijoje. Jeigu Kinijoje 
prasidėtų pilietinis karas, Š. Viet
namas atsidurtų nepavydėtinoje 
būklėje, nes Kinija tiekia visus 
smulkiuosius ginklus ir amunici
ją. Spėjama, jog didesnį spaudi
mą Hanoi režimui pradeda dary
ti Sovietų Sąjunga ir jos sateli
tai. Auganti įtampa su komunis
tine Kinija sovietams atneša nau
jų rūpesčių, užtemdančių Viet
namo karą,* kuris tarnauja Kini
jos tikslams, o iš Sovietų Sąjun-■j • •• IvzO w AO kJVYAvvU O vi J vili

£°s pareikalauja bilijono' dolerių

atvejais, atrodo, kaltas buvo gry
nas deguonis, kuris menkiausią 
kibirkštėlę gali paversti ugnies 
jūra. Amerikiečių mokslininkams 
gryną deguonį, matyt, teks pa
keisti mažiau pavojingu mišiniu. 
Grynas deguonis astronautų kvė
pavimui buvo pasirinktas dėlto, 
kad jis sveria mažiau už mišinį. 
Pirmosios amerikiečų raketos ga
lėjo pakelti, palyginti, labai ribo
tą svorį. Naujoji Saturno raketa 
pašalino svorio problemą, bet 
dėl naujos kvėpavimo sistemos 
įvedimo dabar gali tekti iš pagrin
dų perdirbti visą “Apollo” erdvė
laivį.

Dr. Otto Dibelius, Vokietijos 
liuteronų vyskupas, mirė Berly
ne. Jis buvo pagarsėjęs opozici
ja Hitleriui. Keletą kartų naciai 
jį buvo suėmę, mėgino teisti už 
drąsius pamokslus, bet negalėjo 
priversti atšaukti pamokslų min
tį. Pokario metais dr. O. Dibelius 
užsitraukė kompartijos nemalonę, 
ragindamas R. Vokietijos gyven
tojus neklausyti komunistų val
džios ir nepripažinti jų bedieviš
kos valstybės. W. Ulbrichto re-

papildomų išlaidų per metus.
Sinkiango Pabėgėlių Draugijos 

pirm. įsa Yusu Alpetkin Istanbu- 
le, Turkijoje, įvykusioje spaudos amašlo^neisneido Fr.* BeriyiĮ.

ko- 
ku- 
pri-

konferencijoje pareiškė, kad So
vietų Sąjunga apmoko ir siunčia 
partizanus į šią komunistinės Ki- dijo^bangomis

Savo dvasiškius ir tikinčiuosius 
dr. O. Dibelius pasiekdavo tik ra-

nijos provinciją. Jo teigimu, Al
ma Atoje yra 60.000 vyrų kariuo- Pekingo gatvėse paskleisti pie
menė, sudaryta ir paruošta iš.katai skelbią, jog didžiausias
Sinkiango pabėgėlių. Praėjusiais 
metais pairtizanai atliko 5.000 ka
rinių veiksmų prieš kiniečius. 
Partizanams ir pabėgėlių kari
niams daliniams vadovauja gen. 
Zunun Taib, iš Sinkiango į So
vietų Sąjungą perbėgęs 1963 m. 
I. Y. Alpetkin yra buvęs Sinkian
go premjeru, kai ši provincija tu
rėjo autonomijos teises, kurias 
1949 m. panaikino provinciją 
okupavę Kinijos komunistai.

Amerikiečiai buvo priversti ne
ribotam laikui sustabdyti “Apol
lo” erdvėlaivio bandymus. Ne
spėjus palaidoti trijų erdvėlaivy
je sudegusių astronautų, panaši 
nelaimė ištiko du lakūnus San 
Antonio erdvių medicinos mo
kykloje, kur erdvėlaivio imitaci- 
nėj kabinoj buvo atliekami ban
dymai su triušiais, čia tap pat 
užsidegė gryno deguonies pripil-

vo du lakūnai — W. F. Bartley

l---- --  « ~ ~ * <£9
Maotsetungo opozicionierius pre
zidentas Liu Shao Chi “raudonų
jų sargų” gaujos buvo priverstas 
Viešai skaityti Mao raštus. Vėliau 
jis ir kompartijos sekretorius bu
vo išmesti iš vadovybės.

R. Vokietija išleido iš kalėji
mų keturis JAV piliečius, kurių 
trys buvo nubausti už bandymus 
padėti bėgliams pasiekti vakari
nį Berlyną, vienas — už automo
bilio nelaimę, kurios metu buvo 
sužeista keletas vokiečių. Kalinių 
paleidimą išgavo vokiečių advo
katai J. Stange ir W. Vogei. Pas
tarasis buvo suorganizavęs kali- 
niųapsikeitimą, išlaisvinusį ame
rikiečių žvalgybinio lėktuvo U-2 
pilotą F. G. Powers. Už jį sovie-
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Nauji stabai ir moralinės vertybės
AL. GIMANTAS

Oficialios statistikos duome
nys tiesiog pasibaisėtini. Veneri
nėmis ligomis susirgimai JAV 
paskutinių kelerių metų laikotar
pyje pakilo 300%. Nepilname
čių motinų skaičius jau pasiekė 
siaubingo kraštutinumo ribas. 
Juo labiau, kad tie visi oficialūs 
faktai liečia ir mūsų gyvenamo
sios aplinkos jaunimą. Tie visi 
blogumai veikia ir lietuvikąjį 
bręstantį jaunimą. Tai visiškai 
tikras pavojus.

Nemoralios knygos, žurnalai, 
begėdiški filmai, įvairios suges
tyvios drabužių, ypač moteriškų, 
mados, televizijos programos, 
mokyklos draugų, draugių įtaka, 
nuolatiniai jaunimo pasimatymai 
savo ar tėvų automobilio prie
dangoje, artimesnės ar tolimes
nės išvykos savaitgalių ar atos
togų metu, nakvynės ar net ir 
trumpi sustojimai pakelių mote
liuose ar viešbučiuose palieka 
neišdildomą žalą jaunimo elgse
noje, papročiuose, būde, na, ir 
pačioje sieloje. Kaip lengva per
siimti, sekti, kad ir negerus, bet 
viliojančius ir įmantrius poelgius, 
ir kaip sunku kaikada išlikti 
augštu šviesuliu pakankamai 
purvinoje baloje.

Seksas, dirbtinai keliamas, su 
pasigėrėjimu augštmamas. pasie
kia jaunimą kasdien per akis, au
sis ir kitus pojūčius — jaudina, 
dilgina, gundo. Šis stabas tam
pa kasdieninio gyvenimo dalimi, 
kasdienos maistu.

Kovojančių su tomis negerovė
mis tiek maža — jų balsas neno
rimas nei išgirsti, nei suprasti. O 
ir pasireiškianti kova, atrodo, ne- 
visada pradedama tinkamu būdu. 
Pvz. yra paskaitų, straipsnių, net 
ir atskirose grupėse specialių de- mūsų neliečia, ar mums gali būti 
monstracijų, kaip apsisaugoti nuo vistiek?

Ispanijos katalikai atsisako privilegijų 
negalėjo būti kalbos apie Bend
rijos atskyrimą nuo valstybės. 
Katalikų Bendrija buvo komunis
tų labai apnaikinta. Dėlto dauge-

Bendrijos sutapimas su civiline 
valdžia nekartą yra atnešęs skau
džių pasekmių. Paskutiniosios is
panų respublikos, gyvavusios nuo 
1931 iki 1939 m., pavyzdys ispa-

pasauliui, daug ką pasako. Net ir 
patys krikščioniškiausieji Ispani
jos XIV—XVI šimtmečio karaliai 
nepaliko “nesusitepę” savo ran
kų šioje srityje. Jie, nors pavyz
dingi katalikai ir valdovai, bet 
nebuvo be priekaišto. Ta pati is
torija pasikartojo ir kituose kraš
tuose — Austrijoje, Portugalijo
je ir kitur.

Ispanų Katalikų Bendrija vi
daus ir užsienio katalikų ir ne- 
katalikų puolama dėl perdidelio 
susidėjimo su civiline krašto val
džia. Dabar, kai šiame krašte ruo
šiamasi paskelbti įstatymo pra

venerinių ligų. Bet čia mokoma, 
tik kaip apsisaugoti, bet nėra kal
bos apie visos gyvenamos aplin
kos dorinimą, bendrąjį viešosios 
moralės kėlimą. Niujorko mieste _ . w .
steigiama atskira mokykla aštuo- jektas, suteikiąs, pagal Vatikano 
niolikai šimtų jaunų, netekėjusių, santarybos nuostatų dvasią, pil- 
nepilnamečių būsimų motinų, nes n4 religinę laisvę, taip pat rim- 
reguliariose gimnazijos klasėse tai galvojama Bendriją atsieti 
joms kartu su kitomis mokinė- nuo valstybės. Ispanų ir neispa- 
mis sėdėti nepatogu. Lytinio jau- nų spauda nekartą prieš Ispani- 
nimo švietimo baruose tikra pai- j°s Bendrijos ir valstybės perar- 
niava. Vieni šaukia, kad jis bū- timą susijimą prasitarė posa- 
tinas pradėti nuo mokyklos suo-jkiais: “Perdidelis. Bendrijos ir 
lo, kiti įrodinėja, kad iš viso jis: valstybės susijimas”, “vyskupų 
nereikalingas, treti autoritetai politinė valdžia”, “Bendrija — 
neturi tuo klausimu savosios nuo- režimo ramstis” ir panašiai, šio 
monės, o bendroji padėtis nege-1 painaus dalyko akivaizdoje Ispa- 
rėja. Seksualiniai nusikaltimai nijos katalikų vyskupai nuspren- 
negirdėta proporcija gausėja. dė (nors dar nepaskelbė) atsipa-

Siekimas lengvo gyvenimo, ma- Į laiduoti kaikuriais atvejais nuo 
žiau atsakomybės, vis daugiau 
malonumų, pinigo, nerūpestingu
mo ir... sekso užvaldo jaunųjų 
protus ir mintis. Toks yra vis 
drąsėjantis ir stipriau įsipilieti- 
nąs gyvenimo būdas. Kaltiname 
tas merginas, kurios išdrįsta į 
paplūdimį ateiti be viršutinės 
maudymosi kostiumo dalies, kal
tiname padavėjas nuogomis krū
tinėmis aptarnaujančias svečius 
naktiniuose klubuose, bet neno
rime kaltinti pačios aplinkos, ku
ri privedė prie tokio supratimo, 
kad tos merginos nesijaučia nie
ko blogo darančios, nejaučia gė
dos, nei jokio sąžinės graužimo. 
Taip, nekaltiname aplinkos, šių 
dienų gyvenimo, nes tuo pačiu 
turėtume kaltinti ir patys save, 
kaip to gyvenimo ir tos aplinkos 
viešosios moralės dalyvius, vertin
tojus, iš dalies ir kūrėjus. Mūsų 
sūnūs ir dukros auga, bręsta ir 
semiasi iš visos aplinkos pavyz
džius pilnomis rankomis. Ar tai

nuo tivilės valdžios? Bet taip

sutinkanti atsisakyti nuo “Kons
tantino Didžiojo Bendrijos”, pa
remtos civilinės valdžios galia. 
Ta pati spauda kartais kaltina 
Tridento santaiybą perdaug at
skyrusią Bendriją nuo žmogaus. 
“Mes norėtume, — rašo ispanų 
kritikai, — Bendrijos atskirtos, 
kiek katalikiškame krašte sąly
gos leidžia, nuo valdžios ir viso
mis jėgomis atsidavusios Dievui 
ir žmonėms”.

Atrodo, — tęsia Ispanijos reli
ginės ir socialinės padėties ste
bėtojai, — kad Vatikano santa- 
ryboje buvo aiškiai pasakyta, jog 
Bendrija nori grįžti į apaštalų 
laikus, kada ji nieko bendro ne
turėjo su pasauline valdžia ir bu
vo tik “Jėzaus Nazariečio jėgos 
gaivinama”. Esą, ta pati santary- 
ba nedviprasmiškai pabrėžusi, 
kad Bendrijos jėga nepriklauso 
nuo pasaulinės valdžios jai su
teiktų ar teikiamų privilegijų. 
Užtat, reikalui esant, ji esanti pa
siruošusi atsisakyti visų jai kad 
ir teisėtai suteiktų medžiaginių 
ar moralinių lengvatų ar privile^ 
gijų, ypač kai jos nebenaudingos 
pastoracinei veiklai. Ispanijos 
Katalikų Bendrijos ir valstybės 
santykius s m e r k i ą pesimistai 
klausia: “Ar pas mus netaip yra?” 
Tiesą pasakius, ispanai nenori 
matyti savo katalikiškame krašte 
visai supasaulėjusios ir nureligė- 
jusios valdžios. Jie nori, kad ku
nigija nesikištų į valstybės reika
lus, o ši pastaroji — į Bendrijos 
tvarką.

Persitvarkymo valanda
Kas pažįsta naujosios Ispani

jos gyvenimą, nesijaudina, jog 
prieš trisdešimtmetį įvykusio pi
lietinio karo palikti nesklandu
mai tarp Bendrijos ir valstybės

valstybės. Ispanijos Katalikų
Bendrija, sekdama Vatikano san- 
tarybos dekretus, yra pasiryžusi 
nusmaikstyti save nuo valstybės 
skiriančias gaires ir sudaryti 
naujus teisinius santykius.

Spaudos balsai
Gal kai kam kils klausimas: ar 

galima prileisti, kad katalikiško
je Ispanijoje beveik po dvide
šimties šimtmečių dar reikia kai- tebėra neišlyginti. Dabar jau ki- 
bėti, kaip atpalaiduoti Bendriją tokios nuotaikos. Anksčiau pvz.

Kanados Lietuvių Fondo prannimas
KLF nariams yra išsiuntinė- Yra sudaryta rinkiminė komi- 

tas galutinai pataisytas, prisitai- sija iš KLF ir KLB-nės atstovų, 
kant prie Kanados valdžios rei- Ją sudaro: inž. L. Balsys, J. R. 
kalavimų, lietuvių kalba statuto Simanavičius, dr. J. Songaila ir 
vertimas. dr. A. Pacevičius. Rinkimai yra

Gruodžio 18 d. KLF tarybos slaptt_ " •
suvažiavime, dalyvaujant KLB- 
nės tarybos rinktiems atstovams, 
šis statutas buvo visų priimtas ir 
pasirašytas.

KLF taryba ir valdyba, numa
tydamos, kad žiemos metu yra 
neįmanoma sušaukti visuotinį na- ’ 
rių suvažiavimą, nutarė balsavi-' 
mą pravesti korespondentiniu 
būdu suteikiant galimybę pasisa
kyti kiekvienam KLF nariui.

Tolimesnis atidėliojimas statu
to įregistravimo federacinėje val
džioje būtų nepateisinamas ir ža
lingas Fondo veiklai.

vertimas. 71™

niškoms tradicijoms bei dvasi
niams ir moraliniams krašto tur
tams. Užtat būtų buvę neįmano
ma po civilinio karo atskirti 
Bendriją nuo valstybės globos. 
Katalikų Bendrijai buvo atvertos 
perdaug gilios žaizdos — ji bu
vo kruvinai “liaudies fronto” res
publikos persekiota. 1936—1939 
m. laikotarpyje šiame krašte bu
vo nužudyta 14 vyskupų, 7000 
kunigų, kita tiek vienuolių, su
naikinta tūkstančiai bažnyčių, 
vienuolynų ir panašiai. Po tokios 
skaudžios pamokos, aišku, ispa
nai negalėjo taip greit tiesti su
sitaikymo rankos savo buvusiam 
priešui. Reikėjo luktelti, kol už
gis Katalikų Bendrijai padarytos 
žaizdos.

Dabar atėjo ne atsiteisimo, bet 
persitvarkymo valanda. Pati Is
panijos Kat. Bendrijos hierarchi
ja mano, kad iš tikrųjų atėjo va
landa prisitaikyti prie Vatika
no santarybos nurodymų — su
moderninti Bendriją ir ją išlais
vinti nuo valstybinės priklauso
mybės. Ta prasme Ispanijos 
Bendrija yra pasiryžusi pertvar
kyti savo santykius su valstybe.

Suprantama, nenorima smerkti 
istoriją ar netolimą praeitį,- bet 
tik taikiai nugalėti esamas kliū
tis. Neseniai Ispanijos vyskupų 
konferencija nutarė atsisakyti 
kaikurių iki šiol valstybės teik
tų privilegijų bei lengvatų, nors 
nepaskelbė kurių 
Aišku, kad vieni vyskupai nega
lės vienašališkai atsipalaiduoti, 
nes reikės tartis su valstybės pa
reigūnais, reikės peržvelgti ir pa
tį Ispanijos su šventu Sostu prieš 
keletą metų pasirašytą konkor- nės valdybos pirm. J. Bačiūnas 12 
datą. Netolima ateitis pasakys, egz. “Mūsų šokiai” ir ministerio K. 
ko Bendrija Ispanijoje atsisakys 
ir ko ji sau reikalaus nauja su
tartimi iš Generalissimo Franco.

bus atsisakyta.

KLF taryba ir valdyba vykdo 
KLF visuotinio narių suvažiavi
mo nutarimą ir KLB tarybos re
zoliuciją: įregistruoti KLF Ka
nados valdžios įstaigose savaran
kišku statutu, kurio tikslas ir to
liau liktų tas pats: kapitalas Lie
tuvai, nuošimčiai — lietuvybei.

KLF valdyba
Pastaba. Per šių metų sausio 

mėnesį KLF praturtėjo $950. Ka
nados Lietuvių Gydytojų Draugi
ja įmokėjo $400 ir tuo būdu savo 
įnašą Fonde pakėlė iki $800. 

(Nuoširdus ačiū! KLF.

BRAZILIJOS LIETUViy VEIKLA
HALINA MOŠINSKIENt, Sao Paulo

JAUNIEJI LIETUVIAI DIPLOMAN
TAI. 1966 m. užbaigė augštuosius 
mokslus šie S. Paulo lietuviai:

Juozas Vaikšnoras, Juozo 
ir Veronikos Vaikšnorų sūnus, gimęs 
1936 m. Riodežaneire, baigė Illinois 
universitetą mechanikos inžinieriaus
specialybe.

Gediminas Jurgis Mošins- 
‘kis, Algirdo ir Halinos Mošinskių 
sūnus, gimęs 1940 m. Kaune, baigė 
Illinois universitetą atsrohautikos ir 
aeronautikos inžinieriaus specialybe. 
Persikėlęs į South California un-tą 
dirba kaip asistentas ir ruošiasi ma
gistro laipsniui.

Algimantas Žibąs, Alfonso 
ir Onos Žibų sūnus, gimęs 1937 m. 
Kaune, baigė S. Paulo universitetą fi
zikos ir elektronikos specialybe.

KNYGOS JAUNIMUI. Po III-jo P. 
Amerikos Lietuvių Kongreso S. Paulo 
lietuviams prisiuntė lietuviškų kny
gų iš š. Amerikos P. L. Bendruome-

uosi “Žilvičio” tėvų komitetas. Salės 
papuošimui vadovavo p-Iė Elena Ši
monytė. Šventė įvyko V. Zelinoje 
Jaunimo Namuose.

KONSULO MIRTIES SUKAKTIS. 
Sausio 8 d. buvo atlaikytos gedulin
gos metinės pamaldos už a.a. S. Pau- • 
lo buv. konsulo Aleksandro PoliŠai- 
čio vėlę V. Zelinos bažnyčioje. Po pa
maldų gražus būrys lietuvių nuvyko 
į Oraca kapines, kur preL Pijus Ra
gažinskas pašventino velionies šeimos 
iniciatyva ir lėšomis pastatyta marmu-

lišaičių rezidencijoje Įvyko atsilan
kiusiems priėmimas.

100 ASMENŲ KONGRESE. Į IV-jĮ 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongresą iš 
Brazilijos buvo nuvykusi apie 100 žmo
nių ekskursija autobusais. Ekskursi
jai vadovavo prel. Pijus Ragažinskas

vo sportininkų grupė, LK Bendruo
menės choristai ir tautinių šokių gru
pė. Lietuvių Sąjungai Brazilijoje ofi
cialiai atstovavo kongrese inž. Algir
das Idika.

VIDA IDIKAITĖ, inž. Algirdo ir 
Lidijos Idikų duktė, nuvykusi iš S. 
Paulo Į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, išnaudojo progą ir vienin
telė iš ten nuvykusiųjų Įstojo Į uni
versitetą Čikagoje studijuoti anglų ir 
vokiečiu kalbų.

ŽURNALISTAS STASYS VANCE-
Amerika suradę {ieškom Europos

tradicijų, šeimininkė ilgai suko 
galvą, kol susiprato, kodėl mes 
atsisakėm mėsos; o žuvies ji ne
turėjo. Gėrėm geros rūšies šam
paną, o vėliau, prieš atsigulda
mi, ir po porą bonkų specialaus 
alaus La Meuse, kuris buvo tik
rai skanus.

Nuotykiai restoranuose
Rytą paaiškėjo, kad šeiminin

kė amerikiečius ypatingai gerbia: 
: mūsų sąskaita už nakvynę, vaka- 
' rienę ir pusryčius pasiekė $35 ri
bą. Neatrodė, kad vietiniai turis
tai šeimininkei būtų buvus tokia 
riebi žuvis.

Dieną išsigiedrijo. Geru grei
čiu, dažnai prašokančiu 100 km.

ANTANAS MUSTEIKIS

Balučio monografiją, šios knygos jau 
yra išdalintos S. Paulo tautinių šokių 
instruktoriams. Per BALFą gautos 
knygų siuntos, užsakytos p-lės Juzės 
Augaitytės kaip dovana Brazilijos 

.lietuviams — jaunimo bibliotekai, ir 
■ mecenato Zigmanto Petro dvi knygų 
siuntos $100 vertės. Kol nėra Įsteigta 
jaunimo biblioteka, šios knygos yra
Šalinos Mošinskienės atsakomybėje. jVIČIUS, pastaruoju metu buvęs “Mū-

KALĖDŲ EGLUTĘ suruošė S. Pau- su Lietuvos” savaitraščio bendradar- 
lo Lietuvių Vaikų Sambūris “žilvitis” į bis S. Paulyje, sunkiai susirgo nervais 
sausio 8 d. Programą atliko vaikai —f ir gydosi ligoninėje, 
lietuviškų popiečių lankytojai, ku- 
riuos paruošė mokytoja Halina Mošins puošė originaliais šviesos gaubtais V. 
kienė. Tautinius šokius paruošė Daisy Zelinos bažnyčią. Taipgi jam pavesti 
Trojeckaitė, o jiems vadovavo Veru-, išbaigimo darbai bažnyčios bokšto ir 
tė Aleknavičiūtė ir Laima Vosyliūtė. Įėjimo kolonų. Visais tais remonto ir 
Po meninės programos “Kalėdų senė- pagražinimo darbais rūpinasi V. Želi- 
lis” visus vaikučius apdovanojo saldu- nos parapijos komisija, kuriai pinni- 
mynais. Kalėdų eglutės švente rūpi- ninkauja Petras Šimonis.

(Tęsinys iš pr. numerio)
Per 25 minutes mūsų Kadetas 

buvo apžiūrėtas, alyva pakeista ir 
automobilis nuplautas. Iš anksto 
išstudijuotu keliu palengva išva
žiavom iš Paryžiaus pietų kryp
timi.

Kelias geras, automobilis eik
lus, kraštas nežinomas, beveik 
egzotiškas. Įdomu pirmą kartą 
vairuoti Europoj. Netikėtai vie
noj pakalnėj pajutau, kad moto
rui pritrūko kvapo ir jis tučtuo- ^ai jiems pagelbėtų. Yra čia vie- 
jau kvanktelėjo. Bandau pasukti na bažnyčia, viena pašto ištaiga 
i šalį, bet užsirakino vairas. Abu įr keletas viešbučiu

. šoferiai omahiškis ir niujorkiš- i Augštoka bažnytįėi sumūryta 
karliĮHS’.. nutariam, kad gal ne patl^g didžiuliu, bene kvadratinio

Čikagos vaizdai ir vargai 
EDVARDAS ŠULAMS 

“ŽVAIGŽDĖ” — Tėvu jėzuitų Či
kagoje leidžiamas religinės minties 
žurnalas nuo Naujų Metų pakeitė sa
vo pobūdi ir apimti. Iš stamboko mė
nesinio žurnalo jis pasidarė tik “Lie
tuvių jėzuitų veiklos žiniaraščiu”. Jis 
dabar žada rodytis tik kas du mėne
siai su mažesniu puslapių skaičiumi 
Pirmame 1967 m. “žvaigždės” nume
ryje rašoma: “Metai iš metų ‘žvaigž- 
dė’ bando patarnauti savo skaityto
jams, bičiuliams ir rėmėjams, prisi
taikydama prie naujų laikų ir naujų 
reikalų. Vienas iš tokių reikalų šian
dien yra plačiau painformuoti jus vi- ______ _____________ ___ _  _ _ ___ ___________ _ ______ ______
sus apie lietuvių jėzuitų veiklą, dar- kę darbuotis ir rašinėti spaudai. Au- niekam atsakomybės negali dėl 
bus ir planus ne tik Amerikoje, bet torius yra daugiausiai bendraflarbia- to suversti. Reikėjo iŠ anksto pa
ir Kanadoje, Brazilijoe ir Urugvajų- vęs “Naujienose”, kur yra tilpę daug stebėti spaudimo rodyklę, nors 
je, apie mūsų misijonierių darbus In
dijoje ir Afrikoje, taip pat apie lie
tuvių jėzuitus, kurie jau daug metų 
dirba svarbų mokslinį ir auklėjimo 
darbą Įvairiuose universitetuose čia 
Amerikoje ir Europoje... Kad ši 
nauja “žvaigždė’ plačiau pasklistų ir 
daugiau lietuvių pasiektų, ji bus siun
tinėjama nemokamai visiems mūsų bi
čiuliams. Kas norės palengvinti jė
zuitams leidimo išlaidas savo auka 
(bent $1.00 per metus), tas patarnaus 
ir jiems ir visiems skaitytojams”, 
“žvaigždę” ir toliau redaguos kun. Al
gimantas Kezys, SJ., kuris lietuvių ir 
amerikiečių visuomenėje yra žinomas

Šimtmečių liudininkė
Pakeliui į Bordeau, dvylikos 

kilometrų ntftrtoly nuo Poitiers, 
yra bažnytkaimis Vivonne. čia 
nutarėm nakvoti. Tai mažutė 
Prancūzijos dalis, dvelkianti vi
duramžiais. Yra tik kelios rangy- 

, tos kalvos ir slėnio gatvelės; siau- 
' resnių retai kur užtiksi. Du sunk
vežimiai, pagrindine gatve pra- 

■silenkdami, tikriausiai vienas ki
tą užkliudytų. Ir šaligtavis ma-

DAIL. ANTANAS NAVICKAS pa-

kaip meniškų fotografijų kūrėjas.

ALEKSAS AMBROZĖ yra autorius 
Chicagos Lietuvių Istorijos”

sausio menes O viduryje buvo išleista didžioji nelaimė, o t±, ko gero, Senu hM Tš f valandą lėkėmeSzos kryp:
Čikagoje. Tai stambi 664 puslapių benzino pritrūkom. Buvome nu- ilios senovės. Sienos šimtmečiais hmi Cit jau mūsų jaunimas, 
knyga. Savo sukaupta medžiaga leidi- važiavę tik apie 40 km., o Pary- *etaisytos? nedažytos; tinkas nu- Catęssekt* kelio Sišakojimus 
nvs vra vertingas, nors iame nlačiau Z13US konenhaSlsklS agentas bu- ___< ’-t__ . j- • t-” . s .. .

gilios senovės. Sienos šimtmečiais timi. čia jau mūsų jaunimas,
nys yra vertingas, nors jame plačiau Žiaus kopenhagiškis agentas bu- 
yra rašoma tik apie senųjų ateivių or- vo patikinęs, jog benzino užtek- 
ganizacijas ir žmones, dažnai net ma- šią bent 200 km. Neatrodė, kad 
žai tepasireiškusius. Bet čia, atrodo, benzinas būtų sudegęs ne laiku.' 
nulėmė finansinis momentas. Knygo- j Vadinas, j O tiek nebuvo, kiek tu- 
je nedaug kalbama apie pirmųjų Či- rėjo būti. Taigi, Čia Prancūzija, 
kagos lietuvių organizacijų veiklą, gyvenanti iš turistų ... Beje, ku- 
Plačiausiai yra atžymėtas tas laikotar- ris nors pilietis mane paklaustų: 
pis, kuriame pačiam autoriui yra te- O kur gi jūsų akys buvo? Žinia.

silupęs, pilnas plyšių, o dėmės 
pertamsios, kad kažkada vartoti 

i dažai galėtų jas uždengti. Sudū
lėję sunkūs suolai vis dar taisyk- 
i tingai išrikiuoti abipus platoko 
priėjimo, išgrįsto akmenimis, ve
dančio nuo didžiųjų durų į alto
rių. Per glaistytus akmenis dau
gelio generacijų kojų nuvaikščio-

ėmė amerikinti prancūzų kalbą. 
Danutė rado poetišką sąskambi 
tarp Tulūzos ir šekspyriško po
būdžio frazės: “to lose or not to 
lose”, šios' rodyklės vaikai ne
galėjo pamiršti.

Pietavom pakelės restorane, 
tolokai nuo miestų ar apgyventų 
vietų, kur apylinkės atrodė visai

© SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIŲ FONDO BALSAVIMAS ltai Padeda pildytis tai, kas buvo pra- 

našauta ir ko bijota. Naujasis Fondo 
Šiomis dienomis Kanados Lietuviu statutas tebėra nepatvirtintas, pats 

Fondo nariai gavo balsavimo
les su prašymu pasisakyti dėl naujai' tūkstančius dolerių, o Fondo tarybos 
paruošto Fondo statuto. Tai iškelia | nariai jau pradeda teisti, kas gali ir 
reikalą dar kartą grįžti prie 
klausimo.

korte-. Fondas teturi tik dvidešimt kelis

nariai jau pradeda teisti, kas gali ir 
Fondo ;kas negali vadovauti Bendruomenei.

! Taip žygiuodami, nužygiuosime į vie-
Į mano straipsnį “TŽ” nr. 2 iki šiol ną tikslą — sugriausime Bendruome- 

atsakė dr. J. Sungaila ir St. Jakubic- nę, nes nebeatsiras asmenų, kurie be- 
kas (“Tž nr. 4). Be to, reikalui vie- sutiktų įeiti į valdybas. Kanados Lie- 
šai iškilus, dar pasisakė ir KLB Mont- tuvių Bendruomenė per 20 metų dirbo 
realio apylinkės seimelis, kuriam pri- lietuviškąjį darbą ir be Fondo šim- 
klauso visos Montrealyje esančios liet, tinių. Ar Fondas, Bendruomenę apar- 
organizacijos.

Dr. J. Sungaila savo straipsnyje pri
simena KLB krašto tarybos paskuti
niojo suvažiavimo Toronte nutarimą 
naująjį Fondo statutą registruoti se
nojo statuto dvasioje ir išvedžioja, 
kad naujasis statutas yra paruoštas' 
senojo statuto dvasioje. Deja, taip nė
ra. Jau pagarsėjęs senojo statuto 32 
par. reikalauja, kad Fondo narių vi
suotinio susirinkimo priimtus statuto 
pakeitimus turi patvirtinti KLB kraš
to tarybos suvažiavimas. Tai yra es
minis principas, pabrėžiąs, kad Fon
das nėra visai savarankiška organiza
cija ir kad svarbiais atvejais turi 
kreiptis į Bendruomenės krašto tary
bą. Tokia yra senojo statuto dvasia. 
Naujajame statute tas paragrafas vi
sai išbrauktas ir tuo būdu pakeistas biama ir labai naudinga Ohio Liet.

Gydytojų Draugija, kasmet skirdama 
$1000 lietuviškiesiems reikalams.

J. Jucius

dęs, savo šimtinėmis veikėjus pasam- 
dys — parodys netolima ateitis.

Geriausią išvadą šioje padėtyje yra 
padaręs Montrealio Bendruomenės sei
melis, nutardamas, kad Fondas kaip 
buvo, taip ir turi likti Bendruomenės 
sudėtyje. Į visas pastangas registruo
ti Fondą atskirai nuo Bendruomenės 
logiškas atsakymas yra — ne, juoba, 
kad pati Fondo vadovybė, pradėda
ma korespondentinį balsavimą, laužo 
minėtąjį paties Fondo tebeveikiančio 
statuto paragrafą. Tiems Fondo na
riams, kurie įmokėjo šimtines many
dami, kad kuria savarankišką aktinę 
organizaciją, reikia padėkoti ir palikti 
galimybę sukurti, jeigu nori, atskirą 
klubą ir skirstyti pelną vien savo nuo- 

< žiūra, panašiai kaip veikia visų ger-

ta, nulyginta, nušlifuota taip, kad i skurdžios. Didžiausia staigmena 
palietas vanduo ir liktų telksotij . °
išmintame take, nesušlapindamas, 

i suolų. Augštai priekyje yra tik 
du pailgi langeliai, suregzti go- 

r--;' ■ .~7z..r” • - —jtiniu stiliumi, o i altorių pro
yra‘ Naujienų’ le.d.mn bendroves dr- ir kiti Europos viruotojai nepa- tamsius vitražus tik blanki švie- 
rektorius, dar vis rašmejantis tameiSltlKl automobilių rodyklėm.' - -raęiVpržia Ir natą hažnvtolpą 
dienraštyje. Knygos spaudos darbą at- Amerikoj išvažinėjau gal arti de- klebonas būdingas panrastumu- 
liko irgi “Naujienos”. Gaila, kad kny- šimties metų ir nė karto nepri- 
erne nnninnnc vi-o nructnlroc nnnfran- įfŪkaU kUTO O EUfODOi   Pif- -t- • .• • -7 /•rnoSr“ ifnfP J P eihniu megztiniu apsitempęs (vie

toj sutanos). Visdėlto juoda spal
va primena dvasininko drabužį.

Kavinė be sienos
Gatve prie pat šaligatvių iš 

įvairių pastatų skylių veržiasi pa
mazgų latakai. Matyt, kanaliza
cija — o tokia čia yra — nepajė
gia visko surinkti, tad paplavos 
iš virtuvių vamzdeliais nuleidžia
mos stačiai į gatvę.

Prancūzijos klimatas šiltokas. 
Todėl kavinių paprotys vaišinti 
svečius ant šaligatvio yra supran
tamas. ši mada yra tokia stipri, 
kad ir nuošalioj Vivonne gyven
vietėj viena kavinė nugriovė sa
vo sieną iš gatvės pusės ir taip 
praplatino savo atvirą kavinę į 
šaligatvį, nors nauja statyba dar 
nebuvo užbaigta.

Apsistoję viešbutėly, išėjom 
pasivaikščioti. Viena vyresnio 
amžiaus vietinė prancūzė pasidė
jo kėdę savo namo tarpdury ir

jo korespondencijų ir aprašymų apie tokios nei fordai, nei šyviai, nei 
lietuvius veikėjus, ir dabar dar A.: plymutrokai (atleiskite: plymu- 
Ambrozė yra aktyvus “naujienietis”: thai) neturi. Vėliau patyriau, kad

rektorius, dar vis tašinėjantis tame i sitiki automobilių rodyklėm, 
dienraštyje. Knygos spaudos darbą at- Amerikoj išvažinėjau gal arti de-

?__ ___________ ••___ ___ _ 1__ J V______• -_  _  — 1_____ L. _ __ _ _ •

gos popierius yra prastokas, nuotrau
kos nelabai aiškios. Knyga turėtų bū
ti Įdomi bent tiems, kurių organizaci
jos joje yra aprašytos arba kurių as
meninė veikla joje atžymėta.

NUMATOMA VISA EILĖ Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėjimų.

(Nukelta j 4 psl.)

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

mąją dieną įkliuvau.
Gerai, kad Kadetas užduso vi

sai prie benzino stoties. Buvo ge
ra proga įsitikinti, kiek mūsų au
tomobilio skardinė talpina kuro. 
Pripylėm 37 litrus ir nuo to laiko 
pradėjom visai kitaip domėtis 
benzinu.

Puikios rodyklės
Prancūzijos keliai nustebino, 

nes buvo geresni nei tikėjomės. 
Ir kelių rodyklės, nors kitokios 
nei S. Amerikoj, buvo aiškios ir 
tikslios, gal pačios geriausios pa
saulyje. Ir įvažiuodamas į mies
telį ar kaimą, ir išvažiuodamas 
praleki pro rodyklę, o joje raudo
na linija pasako, kad vietovė jau 
užpakalyje.

Blogiau, kai reikia lenkti ko
kį sunkvežimį: trečiai automobi
lių eilei pravažiavimo dažniausiai 
nėra. Blogiausia tačiau, kai pra
važiuoji miestą ar bažnytkaimį.
Tada kelias susiaurėja, lenkti iš iiiviso draudžiama, o pralenkti ko- "
kį slunkių, vežantį geležies lau
žą. visai neįmanoma, šiaip jau 
dažnas kelias, sakyčiau, roman-

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai ryto Iki 9 vai. vakaro.
——i TtJifc ■h

medaliais, o kartais h* peraugu
siais įvairių rūšių lapuočiais. 
Taip pajunti senutės Europos 
skonį.

jos kojos neišsiteko šaligatvyje, 
tad pėdas patogiai ilsino pačioje 
gatvėje. Tokiu šaligatviu gali 
praeiti tik vienas ir tai dar ne
storas žmogus.

Svečių viešbutėlyje buvo dau
giau, ir visi vienu metu vakarie
niavo. Buvo penktadienis, ir mes 
laikėmės įsisenėjusių pasninko

i— tai vandens stoka, čia nega- 
■ vom jo nei nusiprausti, jau ne
kalbant apie troškulio numalši
nimą vandeniu. Beje, vynas leng
vai pakeitė geriamą vandenį. Val
gių pasirinkimas buvo menkas, 
bet j ieškoti kitos valgyklos nesi- 
ryžom: kas žino, ar kita būtų 
geresnė? Iškepė kažkokios mė
sos, kuri buvo kietoka, nors ne
buvo arkliena. Užsisakėm ir sriu
bos, tuo metu nepagalvoję, iš ko 
ji išvirta, jei nėra vandens. Tai 
buvo pats blogiausias valgis vi
soje kelionėje.

Televizija be reklamų
Į pavakarę dangus apsiniaukė 

ir ėmė lašnoti. Sustojom Betha- 
rame, kuris buvo 15 km. atstu 
nuo Liurdo. Buvau gavęs adresą 
iš kolegės prancūzės, dėstančios 
prancūzų kalbą mano kolegijoj. 
Tad mūšų jau laukė De Viena 
Logis, Hotel Pyrenees. Tai buvo 
ūkininko namas, įsirėmęs į kal
no pašlaitę, naujai atremontuo
tas, kur įrengta naujų kambarių, 
nors ir be langų. Vietovė graži, 
tik lietus neleido ja grožėtis.

Nustebom, kai valgykloj tele
vizorius rodė amerikiečių seriji
nę programą “Bewitched” pran
cūziškai. Buvo malonu stebėti te
leviziją, kuri nerodė jokių rek
lamų. O Amerikoj dažnai rekla
miniai veidai gražesni, tai žmo
gus ir nežinai ką stebėti: rekla
mą ar programą ...

(Bus daugiau)

principas bei dvasia. Įsileidimas 4 
Bendruomenės atstovų j Fondo tarybą 
iš 12 asmenų senojo principo neat
stoja, nes palieka Bendruomenę tik 
mažu dalininku, o ne tokia institucija, 
į kurią reikia kreiptis net statutą kei
čiant. Sakoma, kad ŠĮ paragrafą iš
braukė anglas advokatas. Bet tuo at 
veju kaip tik pirmom vieton ir iškyla 
klausimas, kurį KLB krašto valdyba 
jau seniai siūlo nutarti: kuriuo keliu 
eiti? Ar aukoti principą (dvasią, jei 
norime tą terminą naudoti), paliekant 
Fondą visai atskira organizacija, ar 
pasilikti senąjį principą ir Fondui at
skiro nuo Bendruomenės čarterio vi
sai neimti, užregistruojant jį Bendruo
menės čarterio ribose. Deja, šis prin
cipinis klausimas balsavimo lapelyje 
visai nestatomas. Principinio klausimo 
nestatant, ko bevertas ir visas balsavi
mas?

"KUR DINGSTA LĖŠOS?”
Jūsų sausio 9 d. vedamasis klausia 

“kur dingsta lėšos?” ir išvadoje ran
da, kad dėl “nelemto mūsų nerangu
mo kenčia visas lietuvybės frontas.” 
Nežinau, kaip iš tikrųjų reikalai yra 
šiaurinėje kontinento dalyje, tačiau 
pas mus JAV problema yra kita: pas 
mus akcijos daug, labai daug, tik ne- 
visada ji nukreipta tinkama linkme. 
Tik pažiūrėkime atgalios Į 1966-sius 
metus: mūsų žmonės — lietuviai pat- 
rijotai, lietuviai turtuoliai, lietuviai 
varguoliai suaukojo tūkstantines su
mas bendram labui; kas dolerį, kas 
tūkstantį, kas nors vieną varganą pus- 
dolerį-

Taip, mes nestokojame gerų šir-
St. Jakubickas savo laiške tame pa- džių! Mums, trūksta tačiau viršūnėse 

čiame “Tž” nr. prieina išvados, kad asmenybių, kurios siektų kojomis že- 
asmenys, neįmokėję fondui $100, “nė- mę. Mes turime politikų, vaduotojų, 
ra tinkami būti Lietuvių Bendruome- rezistentų, moralistų, auksaburnių; 
nėję betkokiose pareigose”. Kaip grei- Nukelta į 7-tą psl.

SKELBKITE 
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOS” — 
SKELBIMAS NAUDĄ DUOS! Nukelta į 7-tą psl.



Pabėgėliai iš dabarties v
Apgailėtini jaunimo būriai Yorkvillėje

visuomenes
Toronte garsėja gyvenvietė Yorkville, kur susimetė daugybė jau-'kad visi ją gertų ir ja g 

nuolių iš visos S. Amerikos. Tai įvairūs iškrypusio gyvenimo žmonės, si..Jie visi, ar bent dau 
paneigę civilizuoto gyvenimo normas ir pamėgę bohemiško palaidumo turi enciklopedišką bagažą 
stilių. Į tokio gyvenimo ratą buvo patekusių ir lietuvių, čia dedame apie narkotikus. Jie teigi; 
atpasakojimą įspūdžių kanadiečio žurnalisto, kuris ilgokai tyrė York- marijuana yra daug sve: 
villės jaunuolių gyvenimą ir jį atskleidė visuomenei. Tai perspėjimas žmogaus organizmui, negu 
galimo pavojaus ir lietuvių jaunimui. Red. , holis ...

“Star” reporteris, išbuvęs 
Yorkvillėj (Toronte) visą mėnesį, 
paskutinę naktį tenai susidūrė 
su “Mrs. Jones”, kuri žiūrėjo į 
jaunuolius pro atvirą savo auto
mobilio langą. Ji buvo truputi 
girta; pasisakė atvažiavusi į York- 
villę todėl, kad turinti tris vai
kus nuo 8 iki 12 metų amžiaus 
ir norėjusi pamatyti, kas gi de
dasi toj “garsioj” vietovėj. Re
porteris P. Sypnowich rašo, jog 
ta “Mrs. Jones”, žiūrėdama į jo 
nudėvėtus sandalius, aptemptas 
mėlynas kelnes ir juodus T su
kirpimo marškinius iškišo pro 
automobilio langą ranką, palietė 
jo barzdą ir tarė: “Pro ją aš ne
galiu atpažinti, kokio senumo 
esate...” Paskui paklausė: “Ar

. holis ...
Su jais susidraugauti, gauti ko-1 Yorkvillės jaunuoliai sa 

kių nors žinių nėra lengva. Tie gesiu yra daug “mandagesi 
jaunuoliai labai nepasitiki kitais vadinamus “shoppingplaza’ 
žmonėmis, nes mano, kad jie nuolius, gyvenančius miest 
yra policijos agentai — “narco” niekad nešaukia ir nešvilp 
(RCMP Drug Squad). Apie 90% mat§ mergaitę, bet prieina 
Yorkvillės jaunuolių rūko mari- kabina ir — susipažinta. ” 
juaną (“pot”), naudoja dexedrine liečiu tarpusavis sugyve~ 
(“speed”) arba LSD (“acid”) ir r?s. Jie nesipyksta, nes 
yra psichiškai nenormalūs. simuša, mėgsta sakyti:

Sypnowich kavinėj užsisakė a ^ei

Niekas jų nemėgsta

«■

apsi

ne-

tų galima pasiklausyti džiazo?”
Jaunų žmonių Yorkvillėj — 

daugybė. Berniukų plaukai guli 
ant pečių, ausyse — motenški 

. auskarai. Mergaitės dažniausia 
basos, labai trumpais, nudėvėtais

kavos ir maisto. Kavą išgėrė, o 
lėkštę paliko nekliudytą. Neto
liese sėdėję vaikinai, kaip alkani Kavinių ir restoranu p; 
vilkai, paklausė: “You don’t want jai meta juos lauk. Darbo 
that?” Lėkštė tuojau buvo ištuš- gos nenori su jais kalbėti oei 
tinta. Daugiau pusės yorkvillie-1 perilgų, pečius dažnai siekian
čių neturi jokio nuolatinio darbo, čių plaukų. Namų savininkai ne- 
Dauguma jų teturi laikinius dar-į nori jų priimti į kambarius, o 
belius: pasiuntinių, laikraščių priėmę greitai vėl išmeta už du- 
pardavėjų ir t.t. rų.

— Centų elgetavimas yra že- Deja, jie patys pasirinko tokią 
minantis jauną žmogų reikalas, gyvenimo dalią. Ir kodėl? Juos forA viann ‘i oi m o z*i»rroi4A ’ a _______ __________________________a 

Montrealio lietuvių šeštadieninių mokyklų Kalėdų eglutės parengime programą atliko Verduno “Aušros Vartų“ šeštadieninė mokykla 
— suvaidino vaizdelį: “Kalėdų senelio belaukiant“. Kairėje pusėje: Kalėdų senelis — akt. V. Sabalys, mokyklos vedėja St. Ališauskie
nė, mokyt, seselė Ancilė (Lukošiūtė); dešinėje: mokyt. J. Baltuonienė ir mokyt, seselė Margarita (Bareikaitė). Nuotr. T. Laurinaičio

DISKUSINĖM TEMOM
Deja, jie patys pasirinko tokią

Taip atrodo pabėgėlis iš moder
niosios visuomenės — Yorkvillės 
gyventojas Toronte

— tarė viena jauna mergaitė, — 
bet aš tokia alkana...

Daugumos tų jaunuolių mais
tas — “popcorn, potato' chips, 
tea, toast, popsicles, soda pop”. 
Nuo to jie yra nusilpę, turi krau
juojančius dantų smegenis ir ser
ga kitokiais organizmo sutriki
mais.

Keistuolių galerija
Nedidelio ūgio, jauna žydaitė 

Mary Lou vartoja dexedrine, ku
ris sukelia haliucinacijas. Ji nie
ko savo neturi, išskyrus beveik 
visiškai sudėvėtus drabužius. Ji 
niekados nežino, kur tą naktį 
nakvos. Jokių šukų ilgiems plau
kams šukuoti ji neturi: plaukus 
šukuoja abiejų rankų pirštais . ..

Vieną popietę Sypnowich paly
dėjo ją ir jos draugą Į krautuvę. 
Jie nusipirko maisto ir jieškojo 
vietos, kur tą maistą pasigamin
ti. Popierinį maišelį su produk
tais paėmė nešti Mary Lou. Pir
miausia ji išbučiavo jį tardama: 
“Hey, that’s groceries!”

Kitoks yra 21 m. jaunuolis 
Bruce, kurio tėvas — gimnazijos 
direktorius. Jis buvo psichiatro 
priežiūroje, vartoja marijuaną ir 
sako, kad tai fantastiškas vaistas 
bei priemonė užsimiršti. Jo tėvas 
(kaip valkatai) neleidžia lankyti jo 
namų dienos metu — tik naktį, 
kad kaimynai nematytų. Brūce 
nemėgsta savo tėvo kaimynų, ne
kenčia darbo kortelės atžymėji- 
mo darbovietėje ir nekenčia žmo
nių bendruomenės...

Yorkvillės gyventojai beveik 
visi su “problemomis”. Pvz. ne-

ten sugainiojo suautomatėjęs pa
saulis, televizija ir apartamentiš- 
ki nūdieniai miestai, kurių lais
vas žmogus nebegalįs pakęsti... 
Vienas iš jų pasakė: “Atėjom mes 
čia pailsėti, atsigauti iš slegian
čios šiandieninio pasaulio aplin
kumos, nes čia—humaniška vie
ta, labai šilta, draugiška, deja, 
nieko mums neduodanti, tik ver
čianti kalbėti ir naudotis narko
tikais. Tai buvo Roger, iš lėto 
kalbąs 20 m. jaunuolis, atvykęs 
Yorkvillėn iš Calgary, kur gyve
no indėnų rezervate Sarcee. Jis 

■ norėtų vėl ten grįžti, bet negali 
ibūti pridėtiniu indėnu. Yorkvil- 
įlėj jis bastosi iš vietos į vietą 
— nuo Grab Bag iki United 
Church laiptų ir vėl atgal...

Yorkvillėj nėra vakardienos, 
nei rytdienos. Tenai — tik dabar
ties terminas “now-now place”. 
Tai gyvenvietė su tūkstančiais 
jaunų žmonių, kurie atsisakė vi
suomenės ir ateities. O kas jų 
laukia? Liūdnas ir tragiškas ry
tojus, kurio jie nelaukia ir todėl 
nepripažįsta ... Pr. Alšėnas

Sunku akmenėliui ant kelio gulėti
Na, kažin, ar tatai galėtų reikš-1 motyvą.

ti, jog mergaitė, pasižiūrėjusį i Mano oponento samprotavimas, 
veidrodin į savo šlakuotą veidą, kad mūsų tautos ūgis esąs nor- 
nuvertintų save? Netikiu. į malus, manęs dar vistiek neįti- 

Tautos istorija yra jos veidas, kiną, nes man atrodo, kad Lietu- 
ir, manding, reikia jin ne tik įsi- va gyventojų atžvilgiu tiek seno- 
žiūrėti, bet ir nepabūgti šlakų, Yėje, tiek dabar galėjo būti gau- 
kųriais jis nubertas ir kurių var- sesnė ir fiziškai pajėgesnė. Man 
das netaip jau patraukia! skam- vis dar atrodo, kad ji neturėjo 
ba. Tai visai nekenkia, o padeda.1 tapti anuo akmenėliu ant kelio, 

Taigi, aš gerbiu L. Eimanto kurį kiekvienas gali paspirti ir 
jautrumą, atsiliepusio 1966. XII. nuspirti, o uola, kurios kiekvie- 
9. “Dirvoje” į mano straipsniu- nas lenktųsi.
ką, prieš tai tilpusį “T. žiburiuo- i Tarn kita ko 
se”, ?—-----:----------------------1 • -•* . . ( rašant aną

kur man kilo klausimas: straipsnelį, man nė į galvą neatė- 
“Nes kur, pavyzdžiui, reikia jieš- jOj kad ryšium su F. Jucevičiaus 
koti atsakymo į klausimą, kodėl straipsniu pereitų metu “Ateity” ■ 
lietuvių tautajsirikiavo į neužau- aš iyg įr bandąs'sušvelninti pa-' 

dėtį, kaip L. Eimantui atrodė, ar 
jam pataikaująs, kaip keli kiti 
pastebėjo. O aš, mat, maniau, kad 
šitas šviesios galvos vyras, kurio 
aš asmeniškai nepažįstu, yra ne
reikalingas niekieno pagalbos... 
Taigi, neverta tarp eilučių jieško-

gų tautų tarpą, jei ne istorijo
je?” Tai yra patrijotiška ir tau
tiškai ambicinga. Betgi greičiau
siai jis būtų nutylėjęs, jeigu bū
tų perpratęs mano mintį, jog aš 
šį klausimą pergyvenu ne kaip 
priešingą nusiteikimą tautiniu at
žvilgiu, bet kaip mūsų tautos so- tfto ko nėra, 
pulį, kaip jos tragiškos nedalios

JAUNIMUI SKAITYTINOS KNYGOS
Savo aname straipsnelyje aš 

išsireiškiau: “O juk, rodos,

A. KALNIUS

Dažnai tėvai nusiskundžia, kad 
nėra vaikams ir jaunimui skaityti 
lietuviškų knygų, čia pateikiame 
tokių knygų sąrašą. Didelė ju 
dauguma galima gauti “Draugo” 
administracijoje (4545 West 63rd 
St., Chicago, Ill. 60629, USA). 
Didesnėse lietuvių kolonijose jų 
galima gauti arba užsisakyti lie
tuviškų knygų kioskuose, o ma-

didelė mergaitė rankų riešuose žesnėse pas knygų platintojus, 
turi persipjovimų susiuvimus, j kuriu beveik kievienoj kolonijoj 
Tai buvo trečias jos savižudybės į yra. Reikia tikėtis, kad tėvai ne- 
bandymas. Buvęs jaunas kolegi- pagailės savo vaikams nupirkti

sijonėliais, prastais berniukų 
megztiniais.

Mergaitės istorija
Jonė atvyko į Torontą jieško- 

ti savo pirmojo tėvo, su kuriuo 
kadaise gyveno. Jo nerado ir at
sidūrė Yorkvillėj. Ji — 18 metų 
amžiaus, šviesiais, ilgais plau
kais. Po ketverių metų studijų 
paliko universitetą Niujorke, o 
dabar jieško tik... meilės. Bū
dama 15 m. amžiaus turėjo myli
mąjį, kuris buvo 20 m. amžiaus. 
Pasijutusi belaukianti kūdikio iš
tekėjo, juoba, kad mylimasis ne
norėjo būti mobilizuojamas ka
riuomenėn. Netrukus išsiskyrė, ir 
jos motina, kurios trečios vedy
bos buvo beirsiančios, išvarė Jonę 
iš namų. Taip jos kelias atvedė į 
Yorkvillę. Savo kūdikį ji atida
vė į prieglaudą ir susirado naują 
draugą. /

Bedarbiai ir elgetos
Yorkvillės jaunuoliai ištisas 

dienas apatiškai zuja gatvėmis, 
nieko neveikia. Kaikurie panors
ta pakeisti gyvenimo sceną, iš
vykdami į Montrealį, Niujorką ar 
Vankuverį. Prieš žiemą kaikurie 
pėsti iškeliauja Meksikon arba 
Kaiifornijon...

jos studentas šiaip taip sveiksta 
po perdidelio kiekio phenobarbi- 
tol vaisto. Dauguma kitų — įvai
rūs paliegėliai. Štai, čia — vie
narankis berniukas, ten mergai
tė — be vienos rankos pirštų, 
trejetas kurčių-nebylių ir 1.1. Bu
vęs filosofijos studentas kalba ir 
cituoja Fichtę, Hegelį ir naudo
ja žodžius: dialectic, neo-plato- 
nism ir pan. Buvo pora trockinin- 
kų, pora fašistų, kurie teigė, jog 
II D. karas buvo žydų suorgani
zuotas tam, kad atgautų Izraeliui 
laisvę. Kiti mažai domisi politi
ka, bet linkę Į kūrybą — poe
ziją, prozą, ypač trumpas nove
les.

Narkotikų vergai
— Jeigu gauni “pot” (mari

juana), nereikia jokios meno ga
lerijos nei koncertų salės, — dės
tė vienas basas 21 m. jaunuolis 
Jack. Metus rūkė marijuaną Mek
sikoje ir buvo jau “arti asmeni
nės nirvanos”... “Aš buvau pasi
ruošęs pranykti, sutirpti pats sa
vyje ir būti nebe sau, bet ki
tiems ..

Didžioji dauguma yorkvilliečių 
yra marijuanos vartotojai. Vienas 
jų pasakė: “Jeigu galėčiau, visą 
vandenį atmieščiau marijuana,

keleto knygų ir net 
jiems jas skaitvti. Kas 
yra už savo vaiką! štai sąrašas: 

Algis Trakys ir Taksiukas 
šleivys, Algirdo Gustaičio.
I - dalis “Kova su gaidžiu”,
II - “Užpuola bitės” po__ $2.00
Anykščių šilelis, Antano Ba
ranausko _______________ $5.00
Andersono pasakos ______$2.00

4. Aukso kirvis, rinktinės žmo
nių pasakos (stilizuotos), J. 
Švaisto _ _____________ „ $2.50

5. Baltosios pelytės kelionė Į
mėnuli, D. Bindokienės___ $1.50

6. Brolių Grimų pasakos, (ilius
truota) $3.00

7. Cirikšas siaubė, M. Vaitkaus 
novelės$1.25

8. Dvynukės, N. Butkienės apy
sakaitės vaikams______ $1.00

9. Gintariniai vartai, Nelės Ma-
zalaitės $2.00 
Gulbė karaliaus pati, (ilius
truota pasaka)__________$1.25
Gyvenimo keliu, Br. Zumerio 
(mintys jaunimui - premij.) $2.00 
Haufo pasakos, Aleksandrijos 
šeikas ir jo vergai_______$1.50

! 13. Haufo pasakos, Karavanas $1.50
14. Hucklebery Finn’as, Mark 

Twain (nuotykių apysaka 
jaunimui) $1.00

15. Jaunieji daigeliai, J. Narūnės $1.30
16. Karalaitės Gintarės ilgesys,

V. Frankienės (iliustruota) $1.25
17. Keturi valdovai, St. Džiugo

(iliustruota pasaka)--------$2.00
18. Keturkojis ugniagesys, D.

Bindokienės (iliustruota) „$2,00
19. Kiškučio vardinės, St. Džiu

go (iliustruota) $1.50
20. Kuprelis, I. Šeiniaus _____ $2.00
21. Kur bakūžė samanota, A.

Vaičiulaičio_________ ___^$1.00
22. Labas rytas, vovere, J. Mi- 

nelgos (iliustr.-eil. vaikams $2.50
23. Lapės pasaka, V. Pietario „$1.00
24. Lekučio atsiminimai, A.

Giedriaus (pasakojimai vai
kams) minkšt. virš.--------- $1.50

pagelbės 
brangiau

1.

2.

3.

10.

11.

12.

kieti virš...;____ $2.00
Lietuviškos pasakos, dr. J. 
Balio_________ $2.10
Maži žingsniai, Pr. Naujo
kaičio (pasakojimai jauni
mui) __ i.___________________ $2.00
Mėlyni karveliai, A. Barono 
(jaunimui) ____________ $1.50

Murkys, A. Giedriaus (apys.) $1.80 
Naktys Karališkiuose, L. Do
vydėno (iliustruota) _____ $2.00
Neklaužados, St. Džiugo (ei
liuota pasaka - iliustruota) $2.00

31. Pabučiavimas, J. Grušo__ $1.50
32. Princas ir elgeta, Mark Twain SI. 10
33. Per šalti ir vėją, S. Zobarsko $1.50

Rytų pasakos, V. Krėvės __ $2.50
35. Rudnosiukas, V. Nemunėlis

(iliustruota) ____ ______ ...,$3.00
36. Saulutė debesėliuose, L. Žit

kevičiaus (iliustruota)____ $1.50
Saulės vestuvės, S. Tomarie- 
nės (pasakos)___ _______ $2.00
Senolės pasakos, S. Toma- 
rienės (pasakos) ________$2.00

39. Sename dvare, M. Pečkaus-
tės ____________ _________$2.00

40. Siela už sielą, vertė Kun. A.
Sabaliauskas____________ $2.20
Sugrįžimas, V. Tamulaičio $1.50 
Su trispalve, red. A. Saulai- 
čio (mintys vaikams)____ $0.75
Svirplio muzikanto kelionė, 
V. Tamulaičio I ir II dalis po $2.00 

44. Tėviškės takais, B. Vaivo- 
ryštė (trumpa eiliuota Lietu
vos istorija) $1.00 
Trys sakalai, Alf. Vambuto 
(pasakos ir padavimai)_$2.00

46. Ukėe — Wagūu, Ant. Colba-
chini, (istorinė apysaka — 
iliustruota)_____________ $2.00

47. Užburti keliai, A. Giedriaus
(iliustruota)_____________$3.50
Vabalų vestuvės, P. Andriu
šis $0.50 
Valentina, A. Vaičiulaitis_ $1.00
Viktutė, M. Pečkauskaitės „ $2.00 
Viešnia iš šiaurės, A. Vienuo
lio _ ___________________ $3.00
Vilkas meškeriotojas, P. Ims- 
rio (eiliuota pasaka)$0.50

53. Viltrakių vaikai, Voverytė $1.50
54. Vyturėliai laukuos, V. Simai

čio (eil.)$1.00
55. Žebriuko nuotykiai miške, N.

Jankutės (apysaka vaikams
— iliustruota) ___________$2.50

56. žaižaras, D. Cibo (pasakos
vaikams)$1.50

57. Snaigių karalaite, J. Narūnės
58. Baltasis stumbras, G. Ivaške

vičienės
KLB krašto valdybos 
švietimo komisija

26.

27.

29.

30.

34.

37.

38.

41.
42.

43.

45.

48.

49.
50.
51.

;00 vių gyventojų atžvilgiu prilygo 
j to pat meto Anglijai, apie 6 mil.” 
i Sunku man dabar patikrinti, kaip 
ten buvo, nes ta įdomi brošiūra, 
kurią aš skaičiau prieš maždaug 
20 metų, dingo tremtiniškose 
kraustynėse po pasauli. Galėjau 
kaiką ir pamiršti. Betgi savo ne
tikrumą ar abejonę aš išreiškiau 
žodeliu “rodos”. Tik L. Ei
mantas, šiaipjau viską pavyzdin
gai nurašęs, šį žodelį ėmė ir pra
leido ... Na, bet vistiek skaityki
me, kad vienas istorinis “plyšys” 
jau užlopytas.

O kaipgi, tiesa, su mūsų tautos 
i gyventojų gausumu: armesaugo- 
me labai sparčiai, sparčiai, ar 
šiaip sau?

Tegul byloja skaičiai
L. Eimantas mano, kad lietuvių 

.tautos ūgis yra natūralus, nes ji 
[gyventojų atžvilgiu nuo Vytauto 
laikų paaugusi apie 8 kartus. Iš- 

Įeitų, kad mes tiek kartų paaugo
me maždaug per 500 metų. O kaip 
reiktų skaityti, sakysim, suomių 
ūgį, kuris 8 kartus padidėjo per 
240 metų: natūralus jis ar ne? Ar
ba vėl, gudų tauta per 500 metų 
padaugėjo apie 20 kartų!... Bet 
apie šias dvi tautas, kurias aš imu 
kaip pavyzdį (tik, toli gražu, ne 
patį geriausią!), netrukus dar teks 
užsiminti. Dabargi pabandykime 
susirasti tam tikrą matą, kurį ga
lėtumėm panaudoti tautų augimo 
spartumui matuoti.

Pasinaudodamas pasaulio tautų 
natūralinio prieauglio duomeni
mis (Enc. Britannica World At
las, 1961), apskaičiavau jo vidur
kį, kuris yra apie 16,5 promilių. 
Vadinasi, visame pasaulyje 1000- 
čiui gyventojų (apie 1950 m.) per 
metus priaugo apie 16,5 žmonių. 
Žinoma, šis prieauglio vidurkis 
senovėje buvo žymiai mažesnis, 
bet pats jo santykis tarp tautų 
kažin ar daug kuo galėjo keistis^

Mūsų gi tautos natūralinis prie
auglis, pagal K. Pakštą, buvo 10- 
12 promilių (Lithuania and World 
War II, 59 psl.). Tikslumo dėlei 
skaitykime 11 promilių. Taigi, 
kaip matome, esame labai toli at-

atsistojame šalia smarkiai augan
čių tautų, mums reikia gerokai 
užversti galvą, idant išvystume 
jų išgaląstus dantis.

Nušluostykim dulkes 
nuo veidrodžio
Įsitikinimui, kad čia pristaty

tieji skaičiai nėra muilo burbu
las, palyginkime mūsų tautos 
ūgį bent su pora kitų tautų. Ge
riausia gal su Gudija ir Suomija, 
kadangi mes žinome, kada šios 
tautos turėjo po maždaug vieno
dą gyventojų skaičių. Gudija XV 
š. turėjo 500.000 gyventojų, ku
riu tarpe vien gudu buvo apie 
450.000 (L. E. VIII t., 33 psl.). 
Kaip žinome, apie tiek pat gyven
tojų anuomet savo etnografiniuo
se plotuose turėjo ir Lietuva. Suo
mija apie 500.000 gyventojų tu
rėjo 1700 metais. Betgi Gudija 
1939 m. tuose pačiuose plotuose 
jau turėjo 11.000.000 gyv., kurių 
tarpe vien gudų buvo apie 
8.700.000. O suomiai tuo pat me
tu buvo prie pat 4 milijonu (L. 
E. XXIX t., 193 psl.).

Palyginimui, žinoma, mes netu
rėtumėm vadovautis 1939 m. Lie
tuva, kuri užėmė tik šiek tiek 
daugiau, kaip pusę savo pirmykš
tės etnografinės teritorijos ir tu
rėjo apie 3.200.000 gyventojų. 
Reikia tad peržvelgti kaikuriais 
istorines prielaidas, kurios tiek 
etnografinės teritorijos, tiek gy
ventojų skaičiaus atžvilgiais yra 
arčiausiai tiesos.

E. J. Harrison savo 1952 metų ____ o_____________ _______
studijoje “Lithuanian’s Fight for mūsų broliškų giminių žemių pie- 
Freedom” nurodo, kad 1920 m. tuose ir šiaurėje ir jas visas su- 
taikos sutartimi su Rusija Lietu-j jungti po viena Aistijos vėliava? 
vos etnografinės sienos apėmė Tiesa, ne mano galvai spręsti to- 
32.767 kv. mylias. Prie to dar pri- ki0 masto istorines ir politines 
dėjus Versalio sutartimi iš Vokie- problemas, betgi ir jai gali atro
fijos atgautą Klaipėdos kraštą sulyti, jog anuose šimtatūkstanti-
l. 100 kv. m., visa Lietuvos teri-jniU0Se kvadratinių kilometrų plo- 
torija siekė 33.867 kv. m. su apie,tuose mes pamėtėme raktus nuo 
4.000.000 gyventojų. Panašiai' mūsų galingos tautos ir valstybės 
samprotauja ir dr. V. Vladas 1946 duru. Ir kas dabar jas beatra-
m. studijoje “Lithuania, Country kjns? Nors galbūt ir sunkoka ti-
and Nation”. Tenai jis teigia, keti, bet man atrodo, kad, mūsų 
kad Lietuvos etnografinis plotas istorijos ratams nusiritus kalba- 
vra npm^ypcnię kairi 000 kv _ _

nuomone, jie nebuvo specialiai 
charakteringi tik Lietuvai ir jos 
prieaugliui.

Dėlto ' man nelabai supranta
mas ir L. Eimanto klausimas: 
“kodėl tad p. Kalnius norėtų Lie
tuvių tautą įrikiuoti į neūžaugų 
tautų tarpą?” Visų pirma Kal
nius šitokių savo' norų niekur 
nepareiškė ir mano, kad net ne- 
sąmoningiausias lietuvis šitokių 
užmačių neturi. Tauta betgi pati 
be tam tikro gilesnio žvilgsnio į 
savo ūgį ir net dėl apsisprendi
mo už patogias “einkinder” ir 
“zweikinder” sistemas, negali 
augti kartu su kitomis tautomis. 
Aš manau, kad lietuviui trūko 
senovėje ir trūksta dabar vidinės 
tautinės ekspansijos, kurios ne- ' 
įvykdžius, net ir “nuo marių iki 
marių” politika tampa neveiks
minga.

Kas įvyko, įvyko...
O jeigu mes savo skaičiumi 

kaip nors ir būtumėm išsilaikę 
kartu su gudais, tai turbūt ir čia 
dar būtų neviskas. Argi mums 
kartais ima ir nepasipainioja 
mintis: o kas būtų atsitikę, jeigu 
mūsų protėviai, užuot savo žirgų 

‘kojomis drumstę. Juodųjų marių 
vandenis, būtų verčiau išbraidę 
Baltijos pakraščius, va, taip nuo 
Vyslos žiočių iki tolimų Kuršių 
Įlankos pakrančių? Ir kažin, ar 
nebūtų pakakę tų jėgų bei ener
gijos, kurią mūsų sentėviai išeik
vojo užkariavimui ir net apgyni
mui tolimų slaviškų žemių, iš
mesti germaniškuosius ordinus iš

mados jaunuoliai Yorkvillės miestelyje
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Isilikę net nuo pasaulio tautų na- 
Itūralinio prieauglio vidurkio. O 
juk esama tautų, kurios šj vidur
kį toli prašoka. Antai, slavų tau
tos minėtos enciklopedijos atlase 
yra pažymėtos tame pasaulio tau
tų rajone, kur metinis natūralinis 
prieauglis yra didesnis kaip 17,5 
promilių. Sakysim, mūsų kaimy
nės Lenkijos prieauglis yra 18,9.

žinoma, esama tautų ir su ma
žesniu prieaugliu kaip mūsų. 
Pvz. mūsų broliškos Latvijos 
prieauglis yra 4,1 pr., o Estijos tik 
.2 or. Bet kam gi jos šia prasme

yra nemažesnis, kaip 96.000 kv. 
km. ir kad jame yra apie 
4.500.000 gyventojų.

Dar didesnei mūsų naudai 
klausimą sprendė Britų 
“Historical Section of the Fo
reign Office”, kurios ekspertai 
1920 m. studijoje “Russians, Po
land, Lithuania und White Rus
sia” rado Lietuvą dar didesnę, 
kurios pietinei daliai priklausė 
L. Brasta. Gyventojų gi šiame 
plote, pagal 1911 m. duomenis, 
priskaitė apie 5.500.000. (L. E. 
VIII t., 33 psl.). Reikia manyti, 
kad šitokioj Lietuvoj 1939 m. ga
lėjo būti apie 6.000.000 gyv.

čia jau atsidūrėme arčiau tie
sos. Šitokią tatai Lietuvą, many
čiau, jau galėtumėm lyginti su 
kitomis tautomis gyventojų prie
auglio atžvilgiu. Bet ir tai “po
pieriai nekokie”: mūsų ūgis te
siekia Gudijos tik pažastes, o pa
gal Suomijos augimo tempą 1939 
m. mūsų turėjo būti apie 8 mili
jonus.

Laukiamas istorikų žodis
Be gilesnio istorinio pasiren

gimo sunku atsakyti į klausimą, 
kodėl taip atsitiko, kodėl mūsų 
tauta auga taip pamažu?... Man 
rodosi, kad mes ūgiu nukentėjo- 
me visų pirma dėl permažo natū
ralinio prieauglio, antra — dėl 
išsibarstymo po užkariautus sveti
mus plotus, kurie buvo apie 10 
kartų didesni už pačią tikrąją Lie
tuvą (apie 900.000 kv. km.), tre
čia — dėl stokos tautinės ambi
cijos ir ateities 
litinėse viršūnės 
diduomenės bei

ma kryptimi, šiandien skaičiumi 
ar tik neprilygtumėm lenkams, 
kurie, greičiausia, niekad būtų 
neišdrįsę mus “užmėtyti savo ke
purėmis”. O dabar juk maža tau
ta, kaip ir mažas žmogus, argi at
sispirs prieš milžiną, kuris grobio 
atžvilgiu dar vis nesiskiria nuo 
vilko, šuns ir katės ...

O visdėlto...
Taigi, kol didelės tautos ne

nustojo plėšrūno charakterio, 
mažoms tautoms bus sunku gy
venti pasaulyje. Betgi tai dar ne
reiškia, kad jų nedalia yra am
žina. Sugriuvo Romos imperija, 
sugriuvo Bizantijos, Lietuvos, Bri
tų ir daugelis kitų. Nusvilo spar
nus Napoleonas, suklupo Hitleris 
ir Musolinis. Beliko pasauly jau 
tik viena imperija, kurios auka 
esame ir mes. Bet ir ji nebus iš
imtis. Atšips dantis ir komunis
tinė Rusija... ir suskambės lais
vės varpas ir mažoms tautoms.

Betgi ne čionai yra mūsų vil
tis. Lietuvis nė savo priešui ne
linki nusisukti sprando. Bet jei
gu jis nenori, kad jo sprandą kas 
nors lenktą prie žemės, jis turi 
susimąstyti: jeigu šiandien ma
žutė mano tauta negali atsisto
ti šalia kitų tautų, kaip uola prieš 
uolą, tai ji turi suspindėti brang
akmeniu tarp uolų. Ir šitas spin
dėjimas turi būti ne masinantis, 
bet akinantis ir užburiantis... 
Tai mano naujoji Lietuva.

e ir lietuviškos 
bajorų luomuo-
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“Pergalės” žurnalo 1966 m. 12 nr.

skyrė išeivijoj mirusiems rašyto
jams bei kultūrininkams. Pradėda
mas automobilių nelaimėmis, pir
miausia papasakojo skaitytojams 
apie 1961 m. žuvusį aktorių-rašyto-

Balandytė, filmuoioias J. Gricius, 
rež. R. Vabalas ir kino studijos di
rektorius J. Lozoraitis. Sovietinės 
kompartijas propagandai atstovavo 
net 10 foto parodų apie Lietuvą.

STATYBININKAI 
TAŠKENTE
Lietuvos statybinikai, atstatantie-

ją Antaną Škėmą, suminėdamas jo ji žemės drebėjimų nusiaubtą Taš- 
kūrinius — “Balta drobulė”, “Celes- kentą, atidavė gyventojams šimto 
ta”, kuriuose, girdi, pasireiškė eg- butų namą. Iki liepos 1 d. jie yra 
zistencialistinė buržuazinio emigran- įsipareigoję perduoti taškentiečiams 
to pasaulėjauta. Keliolika eilučių 10.500 kv. metrų gyvenamojo ploto 
paskyrė “Margučio” leidėjos Lili- mikrorajoną su 280 vietų vaikų dar- 
jos Vanagaitienės-Žilvitytės ir re- želiu. Statybinė medžiaga yra gabe- 
daktoriaus Algimanto Mackaus tra- narna iš Lietuvos, darbus finansuoja 
giškai mirčiai, pabrėždamas, kad 
“Margutis” jau buvo tapęs “jauno
sios kartos” leidiniu, giliau žvelgu
siu į išeivijos kultūrinio gyvenimo 
problemas. Toliau pateikiama mo
tociklo nelaimė, nutraukusi fotome
nininko Vyto Valaičio gyvybės siū
lą, trumpas darbų įvertinimas: “Jo 
geriausioms nuotraukoms būdinga 
socialinis jausmas, pastangos jaut
riai užfiksuoti vidinį pasaulį.” Skai
tytojai Lietuvoje taipgi sužinojo apie 
bibliografo Aleksandro Ružancovo- 
Ružanieco darbus ir mirtį, Stasiaus 
Būdavo pasitraukimą iš gyvųjų tar
po. Minimi ir kiti mirusieji: dr An
tanas Montvidas, dailininkas Liudas 
Vilimas, Vinco Krėvės žmona. Raši
nio įvadinės eilutės skelbia: “Tra
giškos nelaimės sukrėtė ypač todėl, 
kad beprasmiškai žuvo jauni, kūry-

Lietuvos biudžetas.
TRIPOLIS IR LEIPCIGAS ,
Tripolyje, Libijoje, vasario 28 d. 

atidaromo] tarptautinėj mugėj Lie
tuvos įmonėms atstovaus Šiauliuose 
pagaminti vaikiški dviračiai, Vil
niaus gamyklų stalinės gręžimo stak
lės, glaistytuvas apdailai, dažų purkš
tuvas, suvirinimo aparatas su dy
zeliniu varikliu, dulkių siurblys “Sa
turnas” ir kt. Kovo 5 d. prasidėsian
čioj Leipcigo mugėj numatoma iš
statyti vaikiškų dviračių, magneto-

Argentinos lietuvių choras "Aušra" atlieka programą Argentinos Lietuvių Centro 40 metų sukakties 
minėjime. Diriguoja muzikas Vaclovas Rymavičius, pianinu palydi Marytė Čikštaitė. Choro reikalų 
vedėjas yra Arūnas Mičiudas. Šis choras taip pat dalyvavo drauge su kitais chorais ketvirtajame P. 
Amerikos lietuvių kongrese Buenos Aires mieste Nuotr. P. Rutkaus
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® LIEEIVIAI PASAIJIYJE
J. A. Valstybės

STASYS BARZDUKAS, PLB vai- 
dybos vykdomasis vicepirmininkas, 
sausio 28 išskrido į Buenos Aires 
Argentinoje. Ten jis dalyvavo jauni
mo studijų savaitėje, kur skaitė pa
skaitas apie lietuvių kalbą ir litera
tūrą, dalyvavo P. Amerikos Lietu
vių Kongrese, atstovaudamas PLB 
valdybai. Po kongreso lankosi Urug
vajuje, Brazilijoje ir Venecueloje, 
kur tariasi su Lietuvių Bendruome
nių valdybomis dėl 1968 m. šaukia
mo PLB seimo. Klevelandan Barzdu- 
kas grįžta vasario 12 vakare. P. Ame
rikos lietuviams nuvežė knygų ir 
plokštelių. Kartu su juo skrido Bos
tono Jaunimo Metų komiteto pirmi
ninkas ir skautų tuntininkas Česlo
vas Kiliulis.

bingi žmonės.”

MIRĖ POETAS JOVARAS
Sausio 21 d. Šiauliuose mirė poe

tas ir knygnešys Jonas Krikščiūnas- 
Jovaras, sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Spaudoje velionis pradėjo bendra
darbiauti 1900 m., pirmąjį eilėraštį 
paskelbė 1903 m. Buvo aktyvus 1905 
m. revoliucijos dalyvis, socialdemo
kratinės spaudos platintojas. Į lietu
vių literatūrą įėjo prozos ir poezijos
knygutėmis: “žibutė”, “Poezija”, 
“Jausmų kibirkštėlės”, “širdies bal
sai”, “Pirmieji žiedai”, “Tėvynės 
laukai”, “Sielos aidas”, “Amžinos 
dainos”. Nepriklausomybės laikotar
pyje buvo išleistos^ “Parinktosios ei
lės”, pokario metais — “Eilės ir 
dainos”, “Neliūdėk, berželi”. Liau-

1 HAMILTON
SVARBUS DISKUSIJŲ VAKARAS, 

lą “Minija”, impulsinį skaitmeninį Lietuvių Studentų Sąjungos Hamilto- 
voltmetrą, laikinųjų intervalų ma
tavimo prietaisą, oscilografą, buiti
nį vienos fazės elektros skaitiklį bei 
kitų gaminių. Savaime suprantama, 
visi šie eksponatai bus rodomi So
vietų Sąjungos paviljonuose kaip so
vietinių eksponatų dalis.

PREMIJOS STAKLIŲ 
KŪRĖJAMS
Uždarius precizinių staklių, presų, 

liejimo mašinų ir įrankių parodą 
Maskvoje, buvo išdalinti medaliai 
gaminiams ir premijos jų konstruk
toriams. Sidabro medaliu buvo at
žymėtos Vilniaus šlifavimo staklių 
gamybos labai didelio tikslumo uni
versalios apvalaus šlifavimo staklės 
3E12, pinigine premija — jų konst
ruktorius V. Krušas, hidrodinaminių 
guolių sukūrėjas J. Sokolovas, vyr. 
inž. A. Kuzmickas, gamyklos direk
torius M. Dambrauskas. Sidabro me
dalį taipgi gavo didelio tikslumo 
krumpliaračių frezavimo staklės 
5310A, pagamintos maskvinio meta
lo pjovimo staklių mokslinio tyrimo 
instituto Vilniaus skyriuje. Premi
jos paskirtos jų konstruktoriui J. 
Patumsiui, gamyklos direktoriui A. 
Speičiui ir vyr. inž. V. Gapšiui. Šiau
lių precizinių staklių gamyklos srie- 
gų tekinimo automatui LR103 teko

siją autobusu į Toronto Royal Onta
rio muzėjų. Išvyksta 12 vai. nuo Jau
nimo Centro ir grįžta apie 8 v.v. Visi 
vvkstantieji registruojasi pas savo va
dovus.

dies daina yra tapęs jo eilėraštis 
“Ko liūdi, berželi?” .Okupuotoje Lie
tuvoje paskelbtuose nekrologuose 
velionis garbinamas kaip “liaudies 
poetas” ir kompartijos narys nuo 
1948 m. Į kapines buvo palydėtas iš
Šiaulių kultūros namų salės. Atsi- bronzos medalis, pinigines premijas 
sveikinimo žodį tarė Šiaulių kom- gavo vyr. konstruktorius L. Šeras, 
partijos komiteto sekr. V. Jurgele- 
vičius, Rašytojų Sąjungos sekr. J. 
Macevičius, jaunųjų šiauliečių rašy
tojų pirm. J. Sabaliauskas ir “nusi
pelnęs-mokytojas” J. Adomaitis.

DUOKLĖ SOVIETINIAM
SPALIUI
Spalio revoliucijos penkiasdešimt

mečio proga sausio 29 — vasario 2 
Maskvoje buvo suorganizuotos vadi
namosios Lietuvos Dienos, kurių pa
grindinis uždavinys buvo liaupsinti 
sovietinį komunizmą. Prakalbas sakė 
akademikas K. Meškauskas, profeso
riai — S. Vainiūnas, M. Lola, M. 
Gregorauskas, skulptorius K. Bogda
nas ir kt. šoko, grojo ir dainavo: 
liaudies instrumentų grupė, vado
vaujama P. Tamošaičio, ansamblis 
“Lietuva”, operos solistai — J. Sta
siūnas, V. Noreika, V. Kybartas, E. 
Saulevičiūtė ir pianistas G. Trinkū
nas. Trijuose Maskvos kino teatruo
se buvo rodomi lietuviški filmai — 
“Žingsniai naktį”, “Vienos dienos 
kronika”, “Paskutinė atostogų die- 
na”, “Niekas nenorėjo mirti”, “Eg
lė žalčių karalienė”, su žiūrovais su
sitiko filmų aktoriai D. Banionis, G.

direktorius I. Aperavičius ir vyr. 
inž. A. Osvaldas.:

ANYKŠČIŲ “PUNTUKAS”
A. Dalinkevičius, neseniai lankęsis 

Anykščiuose, “Tiesai” parašė savo 
įspūdžius: “Sekmadienio vakare už
ėjau pavalgyti Į restoraną “Puntu
kas”. Prie įėjimo į salę mane pasiti
ko daug sakantis plakatas: “Aš ne 
gert atėjau — pailsėt atėjau”. Ta
čiau vienas vaizdas buvo šiapus, o 
kitas — anapus durų. Girtų vyrų 
kompanijos sėdėjo už buteliais ap
krautų stalų, o padavėjos vis dar 
nešė nauju?. Aš paprašiau kokio 
nors šilto patiekalo.

— Nėra, — trumpai man atkirto.
Nebuvo nei šiltos kavos, nei ar

batos. Gerti alkoholį — nenorėjau, 
todėl teko restoraną apleisti. Išeida
mas kažkuriam iš restorano darbuo
tojų pasakiau: “Geriau iškabintumėt 
plakatą “Ne ilsėtis atėjau, o išgert 
atėjau”.

Kad A. Dalinkevičius perdaug ne
pyktų ant anykštiečių, “Tiesa” ji 
guodžia: “šis faktas, deja, ne vie
nintelis mūsų viešojo maitinimo 
įstaigose.” V. Kst.

no skyrius š.m. vasario 9 d., 8 v.v., 
McMaster universiteto “Great1 Hali” 
— Alumni Bldg, rengia diskusijas te
ma: “The Intercation of Canadian and 
Ethnic Cultures”. Kalbės, senatorius 
Yuzik, kuris rašo knygą apie Kanados 
etnines grupes ir jų įnašą į Kanados 
kultūrą, Canadian Folk Art Council 
direktorius Leon Kossar ir prof. Ro
mas Vaštokas. Po to vyks diskusijos, 
dalyvaujant keletui McMaster univer
siteto profesorių ir pačių studentų. 
Po diskusijų — arbatėlė ir pasidali
nimas įspūdžiais. Lietuviai studentai 
kviečia visą Hamiltono visuomenę at
silankyti. Įėjimas laisvas.

Vasario 6—10 dienomis McMaster 
universiteto bibliotekoje rengiama 
lietuviškų audinių ir gintaro parodėlė, 
suorganizuota 
tės.

Vasario 11 
worth House 
lietuvių studentų iniciatyva rengiama 
“International Night”. Programoje da
lyvaus ukrainiečiai, italai, rusai ir 
lietuviai. Lietuviams atstovaus “Gy- 
vataras”. Po programos — šokiai.

Lietuvių studentų priklausančių są
jungai yra 20. šių metų valdyba su
daro: pirm. — Gediminas Breichma- 
nas, vicepirm. — Teresė Tumaitytė, 
sekr. — Ramona Milerytė ir ižd. — 
Marytė Arstikaitytė. Hamiltono lietu
viai kviečiami savo atsilankymu paro
dyti dėmesį jų pastangoms ir juos 
moraliai paremti. D.

ĮSTEIGTAS ŠAULIŲ BŪRYS. Sau
sio 29 d. AV par. salėje įvyko Saulių 
Sąjungos Hamiltono skyriaus steigia
masis susirinkimas, dalyvaujant Są
jungos įgaliotiniui J. Preikšaičiui. 
Valdybon išrinkti: pirm. Pr. Vizbaras 
sekr. Alg. Aušrotas, ižd. Alf. Pa
tamsis. Dalyvavusieji susirinkime dė
kingi mons. J. Tadarauskui už salę 
ir pagalbą steigiant šį šaulių vienetą.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI šį
sekmadienį, vasario 12, ruošia ekskur-.šiuo vaikų kaukių baliumi. J.P.

stud. Danutės Vaitony-

d.. 8 vai. vak., Wenth- 
(universiteto patalpose) moksleivės

SENDRAUGIŲ IR MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ valdybos bei globėjai 
turėjo bendrą posėdį sausio 26 d., 
kuriame aptarė savo veiklos darbus. 
Iš didesniųjų darbų minėtini: šv. Ka- 
zimero minėjimas — kovo 12 d., Ve
lykų bobutė — balandžio 2 d., meti
nė šventė — balandžio 29-30 d. ir tra
dicinis kartūnų balius — gegužės 13 
d. Visi šie parengimai įvyks Jaunimo 
Centre.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS, ruoštas 
ateitininkų sausio 29 d. parapijos sa
lėje, praėjo su labai gražiu pasiseki
mu. Dalyvavo apie 70 vaikų. Beveik 
visi jie buvo pasipuošę įvairiaspalviais 
kostiumais. Vadovavo jaun. moksleivių 
ateitininkų globėja E. Gudinskienė, o 
rateliams bei žaidimams
ateitininkės — G. Juozapavičiūtė, N. 
Beniušytė, R. Kaminskaitė, K. Giedri- 
maitė ir studentė, moksleivių ateiti
ninkų globėja S. Martinkutė. Taip pat 
buvo išrinktos gražiausios bei įdomiau
sios kaukės. Mažųjų grupėje laimėjo: 
I — kregždutė — A. Krivinskaitė, II 
— raudonkepuraitė — V. Vaitiekūnai
tė ir III — kačiukas — A. Gedrimai- 
tė. Didžiųjų grupėje laimėjo: I — 
jaunavedžiai — V. Riekutė ir J. Rie
kus, II — komikai — O. Elvikytė ir 
A. Lukošiūtė‘if'HI — ponulis ir po
niutė — Algis ir Kęstutis Urbonavi
čiai. šioms premijoms paskirstyti bu
vo sudaryta komisija iš jaunimo: 
Martinkutės, G. Juozapavičiūtės, 
Beniušytės ir R. Kaminskaitės.

Ateitininkai nuoširdžiai dėkoja 
mons. dr. J. Tadarauskui už leidimą 
pasinaudoti sale nemokamai ir už pre
mijas kaukėms — $10; taip pat nuošir
dus ačiū K. Bungardai už auką premi
joms — $2. Rengėjai dėkoja visiems 
tėveliams už parodytą susidomėjimą

LONDON, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS — vasa

rio 19, sekmadienį, parapijos salėje, 
1414 Dundas St., E. Pradžia 5 v. p.p. 
Programoje: mokytojos V. čegytės pa
skaita ir meninė dalis, atliekama jau- raštu. Labai esu dėkinga savo dukrelei 
nimo ansamblio, vad. kun. B. Pacevi- į. žentui už kasdieninį lankymą li
čiam. Tautinių šokių vadovė — D. goninėje.
Chąinauskienė. V. čegytė yra jauno- j Mano gili padėka K. L. K. Moterų 
sios kartos atstovė, prieš porą metų Dr-jos Prisikėlimo parapijos skyriui 
sėkmingai baigusi Vakarų Ontario, už Kalėdų dovaną ir sveikinimus. Taip 
universitetą, prieš metus — augštuo- pat labai ačiū Delhi šv. Kazimiero pa
sius mokytojų kursus ir dabar moky- Įrapijos katalikių moterų dr-jos sky- 
tojaujanti Stratforde, Ont Po progra- • • ~ 
mos — “suneštinė arbatėlė”. Tą pat 
dieną 11 vai. prieš pietus įvyks iškil
mingos pamaldos, dalyvaujant organi
zacijoms su savo vėliavomis.

RADIJO PUSVALANDIS bus trans- 
liuojams per St. Thomas CHLO radijo 
stotį banga 680 irgi tą patį 19 d. va
karą nuo

Nuoširdžią padėką reiškiu visiems, 
kurie lankėt mane, sunkiai sergančią, 
Toronto ligoninėje ir namuose, kurie 
įteikėt gražių gėlių bei kitokių dova
nų ir man reiškėt užuojautą žodžiu ar

riui už gėles.
Jūsų visų nuoširdumas stiprino ir 

drąsino mane.
Pasilieku labai dėkinga visiems —

St. Gindrėnienė,
Straffordville, Ont.

10 v.v. ligi 10.30 v.v. Jo
Jo programa paskelbta praeitame “T. 
Ž.” nr. D. E.

mas, telkdamas lėšas įvairiais paren
gimais. Sausio 28 d. Čikagos Jauni
mo Centre tuo tikslu buvo sureng
tas jaunųjų koncertas, kurio pro
gramoje dalyvavo baleto šokėja K. 
Žebrauskaitė, dainininkės L. Unde- 
rytė ir E. Bradūnaitė, padainavusios 
solo, o vėliau kartu su J. Aleksiūnu 
ir V. Naku klausytojus džiuginusios 
kvarteto dainomis. Akompanavo pia
nistas M. Motekaitis, programą pra
nešinėjo M. Pakalniškytė.

MOKSLO IR PRAMONĖS MUZĖ- 
JAUS Čikagoje žurnalas “Progress”, 
aprašydamas kalėdinių eglučių paro
dą ir kalėdinių programų 25 metų su
kaktį, įsidėjo lietuviškos kalėdinės 
eglutės nuotrauką, pabrėždamas, kad 
ji kasmet sulaukia didžiausio lan
kytojų dėmesio. Prie eglutės buvo 
nufotografuotos keturios lietuvaitės,

LEONARDĄ G. VELISHKĄ, Na* apsirengusios tautiniais drabužiais, 
shua, N. H. gyvenantį lietuvį advo- KOMPARTIJA NEPATENKINTA 
katą, Hampshire valstijos guberna- wVIENYBE”. Čikagoje išeinančios 
torius Milford paskyrė apskri* komunistinės “Vilnies” red. V. And. 
ties teismo teisėju. Naująsias parei* riulis sausio 17 laidoje moko V. 
gas jis perėmė sausio 5 d. L. G. Ve* Tysliavienę ir S. Narkeliūnaitę: “Jei 
lishka yra Šv. Kazimiero lietuvių mano patarimas kiek paveiktų, šaky- 
draugijos klubo narys, anksčiau bu- ^jau. ‘^vienybės” leidėjai ir redakto- 
vęs šios organizacijos pirmininku, 
veiklus kitų lietuviškų sambūrių da
lyvis. Studentaudamas daug laiko 
skyrė Lietuvos vyčiams.

BOSTONO JAUNIMO METŲ KO
MITETAS paskelbė spaudoje tėvams 
skirtą laišką, raginantį juos nepalik
ti savo vaikų be lietuviško žodžio, 
be lietuviškos minties ir širdies, be 
lituanistinės mokyklos, kuri juos su* 
pažindina su tėvų gimtąja šalimi, jos 
kultūrinėmis vertybėmis ir istori
niais lietuvių tautos žygiais. Tėvams, 
užmiršusiems šią pareigą, primena* 
ma: “... jokia medžiaginio turto gau
sybė ar žėrėjimas neatperka to nu
sidėjimo, kurį sąmoningai ar per ap
sileidimą padarome, už savo medžia
gines gėrybes ir patogumą parduo
dami politinėje tremtyje nutautėji
mui savo ir pavergtos tautos vai
kus ...”

LIETUVĖS MOTERS TEISMAS 
balandžio 16 d. įvyks Apreiškimo lie
tuvių parapijos salėje Niujorke. Kai- seminariją Adelaidėje, teologijos 
tinamasis aktas skiriamas mokslei- studijas gilinęs Vokietijoje ir JAV. 
vei, studentei, vyresnio amžiaus mo- Kunigo pareigas pradėjo eiti Swan 
teriai ir motinai. Teismą ruošia įvai
rių organizacijų komitetas, kurį su
darė L. K. Moterų Organizacijų Pa
saulinė Sąjunga.

PREL. J. BALKONAS pasakė pa
grindinę kalbą ukrainiečių nepri
klausomybės šventėje sausio 22 d 
Manhattane, Niujorke. Lietuvos ne
priklausomybės proga prel. J. Bal- 
kūnas žodį tars vasario 12 d. Kle- 
velande ir vasario 19 d. — Los An
geles.

DR. ANTANAS RAZMA, atsaky
damas į “Darbininko” anketos klau
simus Lietuvos valstybės atstatymo 
penkiasdešimtmečio sukakties pro
ga, taiklų žodį skiria išeivijos spau
dai: “Perdaug lietuviškų laikraščių 
— jų redaktoriai turi pusvelčiui 
dirbti, o mes nespėjame jų visų net 
pervartyti. Turėtų būti tik keli pa- kų kursus pravedė s. dr. A. Maura- 
grindiniai laikraščiai su gerais fi- gis. Stovyklos dalyviai buvo supažin- , 
nansiniais ir kūrybiniais pagrindais, dinti su Sidnėjumi bei jo apylinkė- 
kur kiekvienas rastų vietą savo sri- mis, turėjo progą stebėti A. Sudar- 
čiai. čia mum reikalinga labai radi- gienės muzikinės pasakos “Buvo bro- 
kali operacija, multiplikacijos vėžys ]iai devyni” spektaklį. Kasdien buvo 
suėda daug mūsų kūrybinių, organi- laikomos Mišios, duodamos religinės 
zacinių, finansinių jėgų, kurių ma
žai belieka tikrajai veiklai — Lietu
vos ir lietuvybės misijai...” L. Fon
do iniciatorius ir pirm. dr. A. Raz
ma taipgi nusiskundžia perdideliu 
lietuvių organizacijų skaičiumi. Jo 
teigimu, turėtų būti tik trys fondai: 
vienas — politinei veiklai, antras — 
lietuviu šalpai, trečias — kultūros

► ir lietuvybės reikalams.
JAUNIMO

“DAINAVA” visas dabartinis turtas 
yra vertas arti $290.000. Skolos dar 
turima apie $20.000, o pastatų page* 
rinimas pareikalautų $15.000. Auko
tojai raginami padidinti aukas. Jiems 
į talką ruošiasi ateiti ir pats jauni-

Fort William, Ont.
LIETUVIŲ APYLINKĖ turėjo daug 

gražių progų pasirodyti kanadiečių ir 
kitų tautybių tarpe kaip lygi su ly
giais, nors mūsų skaičius yra labai 
mažas lyginant su kitomis tautybė
mis, turinčiomis 5000, 10.000 ir 12.000. 
Tai jjirmi tokie laimingi metai tuo 
atžvilgiu, nes susiorganizavo visos tau
tybės į “Folk Art Council”, kur ir 
mes esame lygiateisis narys. Atskiruo
se visuomenei pasirodymuose mes at
stovavome labai gerai ir žmonės gė
rėjosi lietuvių pasirodymais, žinoma, 
tai reikalauja daug darbo ir planavi
mo.

Gruodžio mėn. per dvi dienas vyko 
18 tautybių pasirodymas su savo ka
lėdiniais valgiais — stalu ir progra
ma. Mūsų stalas buvo gražiai papuoš
tas drožinėtu vyčiu ir vėliavėle, gin
tariniu Baltijos jūros švyturiu ir ka
lėdiniais kitais papuošalais. Staltieses, 
indus ir valgius reikėjo patiems pa
rūpinti. Savo stalą tautiniais drabu- . 
žiais apsirengę asmenys turėjo pri
žiūrėti, svečius vaišinti ir apie savo 
krašto papročius aiškinti. Programa 
truko apie porą valandų. Kiekviena 
tautybė rodė savo papročius. Mūsų pa
sirodymui buvo paruošta prakartėlė 
L. Radzevičienė ir B. Bagdonienė pa
giedojo “Jau šiandieną gul ant šieno”, 
Laura Simonaitytė paskambino atitin
kamą momentui kūrinį. Po to suau
gusieji ir vaikai tarė: “Linksmų Ka
lėdų švenčių”. Mūsų programa tikrai 
buvo labai graži. Prieš pradedant kiek
vienos tautybės programą, buvo paaiš
kinta apie to krašto tradicijas, kurias 
teko daug anksčiau komentatoriui pa
aiškinti. Tuo momentu minimos tau
tybės stalas uždegė savo žvakes. Kai 

Ivisa programa pasibaigė, visi drauge 
giedojo “Silent Night”. Po to vyko 
vaišės. Mes atkreipėm dėmesį į liet. 
Kūčias, kaip šeimos susivienijimo va
karą. Visų tautybių pirm. Prodanyk 
ir vicepirmininkė bei iškilmių vadovė 
p. Newman buvo paprašyti prie mū
sų stalo pradėti vaišes liet, papročiu 
— po maldos laužyti plotkelę. Jie abu 
su plotkelėmis apėjo visus mūsų sta
lo svečius su linkėjimais. Lietuviškus 
papročius aiškino pirmąją dieną E. 
Jasevičiūtė, talkinama p. Radzevi
čiaus, antrąją dieną — Leonas Druk- 
tenis ir A. Druktenienė.

žmonės buvo labai patenkinti ir 
jieškojo daugiau bilietų sekančiai die
nai saviesiems. Deja, jų nebegavo. Ne
toli lietuvių stalo buvo papuošta eg
lutė pagal savo krašto papročius. Tai 
didelis darbas ir brangus, bet verta 
pasišvęsti tokiems pasirodymams. Tai 
turi didelės reikšmės bendravimui, 
pažinimui kitų tautybių ir kartu tai 
pastato lietuvius su jų gimtojo krašto 
lobiais lygioje plotmėje su kitom tau
tom.

šia proga dėkojame KLB kr. valdy
bos pirm. A. Rinkūnui, taip pat jau
nimo sekcijos vadovei ir tautinių šo- 

j kių vadovui už parūpinimą — pasko- 
4.740 tautinių vyriškų drabužių; N. 
4.200 seselems — paskolinimą 

liet, papuošalų eglutei; E. Kriščiūnie- 
nei — už paskolinimą kavai servizo.

PRIEŠKALĖDINĖ VAIKŲ EGLU
TĖ buvo suruošta p. Jokūbauskų ūky
je. Dalyvavo 25 vaikai, tik gaila, kad 
nei vienas nekalba lietuviškai. Kalė
dų senelis buvo Druktenis. Jis atliko 
tas pareigas labai gerai. Visi vaikai 
gavo dovanėles. Vaišės buvo sureng
tos visiems. Eglutės parengimui auko
jo Irene & George Humby $10. Jie 
yra Camp Fisheries Whole Sale, Port 
Arthur, Ont, savininkai; Mr. & Mrs. 
Thom Bagdon, White River, Ont., Esso 
garažo ir restorano savininkai — $10. 
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

N. METŲ SUTIKIMAS buvo suruoš
tas p. Jokūbauskų ūky. Buvo puiki va
karienė, paruošta mūsų ponių. Daly
vavo daug žmonių.

LIGONIAI IR MIRUSIEJI. Juozas 
Danėnas gydėsi ligoninėj; jau dirba. 
Juozas Paukštys buvo nuvykęs ligo
ninėn patikrinti sveikatos. Abiem lin
kime geriausios sveikatos. A.a. Aloyzas 
Bočiulis, rokiškėnas, naujosios kartos 
ateivis, ilgesnį laiką išbuvęs ligoni
nėje, mirė. Jo giminėms Lietuvoje yra 
pranešta laišku. A.a. Martynas Avelis 
mirė Toronte; čia ir palaidotas. Reiš
kiame užuojautą jo artimiesiems.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ ruošiame 
vasario 18, šeštadienio vakare, p. Jo- 
kubauskų ūkyje. Bus vakarienė ir

rei dar biskuti daugiau sukti kultū
rinio bendradarbiavimo su Lietuva
kryptimi...” Panašios nuomonės, 
tenka manyti, yra ir komunistai Vil
niuje.

Vokietija
JONAS GLEMŽA vasario 1 d. at

žymėjo 80 m. amžiaus sukaktį. Nuo 
1927 m. iki Lietuvos okupacijos jis 
buvo Pienocentro pirmininkas, 1958- 
65 m. — VLIKo vykdomosios tary- 

H bos pirmininkas. Šiuo metu aktyviai 
H reiškiasi Pavergtųjų Europos Tautų 
L, Seimo atstovybėje Vokietijoje, Bal

tų Taryboje ir R. Europos išeivių 
socialdemokratu konferencijose.

Australija
JO^AS VALTERIS ŠIMBORAS, 

lietuvis iš Bankstowne, sau
sio 1 d. buvo įšventintas liuteronų 
kunigo. Jis yra baigęs ev. liuteronų

s.
N.

Hill parapijoje, kuri yra netoli nuo 
Melboumo. Lietuviai ev. liuteronai, 
gyveną Melbourne, tikisi, kad jau
nasis kunigas galės aptarnauti h* jų 
dvasinius reikalus.

PREL. DR. P. JATULIS, atvykęs 
iš Romos, dalyvavo Lietuvių Dieno
se Sidnėjuje, aplankė savo buvusius 
parapijiečius Adelaidėje.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
“Neringos” stovykla, kurią atidarė 
svečias iš JAV — PLB pirm. J. Ra
čiūnas, buvo surengta sausio 3-14 d. 
ukrainiečių stovyklavietėje prie 
George upės, netoli Sidnėjaus. Vei
kė dvi pastovyklės — skaučių “Juod
krantės” ir skautų “Nidos”. Stovyk
lai vadovavo v. s. V. Neverauskas, 
pastovyklėms — v.s.v.sL D. Joku- 
bauskaitė ir s. B. Žalys, drauginin-

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičiu 
paskolos iš 7Ms% 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 ketvirtodienias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vaL ryto — 1 vai. po pietų ir 5 vai. 
— 8 vai. vak., žežtadtenars 9 vai. ryto — 12 vai.

Atsakymas Liet. Namų korespondentui
Hamiltono LN valdybos koresp. J. 

R. š.m. “Tž” 4 nr. paskelbė anksty
vesnio mano rašinio patikslinimus, ku
rie, deja, nėra visai tikslūs. Jis rašo:

1. “Skautai jau metai laiko jokia pa
talpa nesinaudoja”.

Ar jie naudojasi ar ne — tai jų rei
kalas. Jie vieną kambarį rūsyje turi 
užsirakinę savo spyną. Iki šiol jie nei 
raštu, nei žodžiu šios patalpos nėra 
atsisakę.

2. “Klaidingai informavo narius, 
kad v-ba pasiūlymą patvirtino su už
darymo data 1967 m. kovo 27 d. ir su 
sąlyga, jei pirkėjai savo namą par
duos. V-ba įrašė į pasiūlymą nelaukti, 
kol pirkėjas savo namą parduos, ir 
uždarymo datą nustatė dvi savaitės po 
visuotinio šėrininkų s-mo priėmimo 
(išeitų 1967 m. vas. 5 d.)”

Mano straipsnyje “Tž” sausio 5 d. 
taip parašyta: “jei jis (pirkėjas) par
duos iki uždarymo dienos, t.y. 1967 
m. kovo 15 savo namą”, kas ištikrų- 
jų ir buvo pasiūlyme įrašyta: užda
rymo data 1967 m. kovo 15 d. Pr. 
metų gruodžio 2 d. v-ba tik nutarė, 
kad pirkėjas, jeigu LN nariai sausio 
22 d. s-me pardavimą patvirtintų, pri
valo savo sąlygą, “jei parduos savo 
namą”, iš pasiūlymo išimti nevėliau 
kaip 2 savaitės po susirinkimo, 
LN v-ba uždarymo datą (closing 
te) paliko 1967 m. kovo 15 d. 
vasario 5, kaip J. R. tvirtina).

3. “Deltos pelnas $8.400 nėra tiks
lus, nes ir sklypo pajamos už auto- 
mobilių statymą į tai įeina (maždaug 
apie $6000).”

Sklypo pajamos J šią sumą neįei
na! Štai raštinės pajamų kartotekos

Pajamos iš butų __
Iš krautuvvių ir rast. 
Delta kino-----------
Už banko šildymą 

. $18.960

500

iš viso $28.400
Praeityje Deltos metinės išlaidos 

(be sklypo išlaidų) buvo apie $20.000, 
tad, kaip matome, ir pelno prieš amor
tizaciją, pagal dabartines pajamas, 
Delta duoda apie $8400 į metus.

4. “St. Bakšys pasisako, kad v-ba 
nesvarstė, ką darysime Deltą pardavę. 
Tai yra netiesa, nes užprotokoluota 
v-bos poęėdžių protokoluose: buvo 
svarstoma per keletą posėdžių ir yra 
įvairių išvadų padaryta.”

Kad v-ba pradžioje savo kadencijos 
svarstė nerealius projektus (pirkti 5 
akrus žemės James g-vėje, netoli 53 
kelio už $69.000 arba ant kalno tuščią 
pastatą už, berods, $140.000), tai tie
sa, bet kai v-ba gruodžio 2 d. nutarė 
siūlyti nariams Deltą parduoti tokio
mis sąlygomis, kad per 5 m. neturė
sime nei Deltos, nei pinigų, argi bu
vo kieno nors prasitarta, ką LN v-bos 
darys per tuos 5 metus? Absoliučiai 
nieko nebuvo svarstyta šiam atvejui!

SL Bakšys,
HLN reik, vedėjas

i'mokslo metus {duomenys:

bet 
da- 
(ne t DR. V. D. KVEDARAS

programos.
VL. JAKUČIO PASKAITĄ apie 

Lietuvą senuose žemėlapiuose suren
gė M. K. Čiurlionio Diskusijų Klu 
bas gruodžio 4 d. Lietuvių Namuose 
Melbourne. Ji buvo skirta prisiminti 
Mikalojui Kristupui Radvilai, kuris 
1613 m. Amsterdame, Olandijoj, iš
leido Lietuvos Didž. Kunigaikštijos 
žemėlapį, šios akademinio lyg*‘o pa-

STOVYKLAVIETĖS skaitos klausėsi apie 40 tautiečių.
Dalyvius ypač domino tuo p«čiu me
tu vykusi 32 Lietuvos žemėlapių pa
roda. Buvo keliama mintis, jog Vla
do Jakučio paskaitą reikėtų išvers
ti į anglų kalbą ir pateikti Melbour
ne universiteto geografų draugijai.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI/
(Atkelta iš 2 pti.) 

Korp! Neo-Lithuania rengia vasario 5 
d. Jaunimo Centre; pagrindinę paskai
tą skaitys naujasis VLIKo valdybos 
narys dr. Algirdas Budreckis; meninę 
dalį atliks jaunosios pajėgos: M. Dran
ga, V. Nakas, D. Sakelytė, E. Juod
valkytė, K. Sabaliauskaitė, U. Juod
valkis, Z. Keliuotytė. ir kt. Lietuvių 
Studentų Sąjungos Čikagos skyrius 
minėjimą rengia vasario 12 d. taip pat 
Jaunimo Centre. Minėjimo dieną bus 
pamaldos Tėvų jėzuitų koplyčioje, o 
po to bus padėtas vainikas prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos laisvę; 
iškilmingas aktas — 12 vai.; pagrindi
niu kalbėtoju bus inž. Jonas Jurkū
nas. Bus ir meninė programa.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Kun. dr. 
Juozas Vaišnora, MIC, kuris yra Tėvų

kuri laiką viešėjo Čikagoje. Sausio 
24 d. išvyko Į nuolatinę gyvenimo ries, 
tą — Romą. — “Laiškai Lietuviams” 
žurnalas rengia savo tradicini koncer
tą kovo 11 d. Jaunimo Centre. Meni
nėje programoje — akt Birutės Pū- 
kelevičiūtės ir kamerinės muzikos trio 
(Iz. Vasyliūnas, V. Vasyliūnas, kun. 
William Volkovich) pasirodymas. Kon
certo metu bus įteiktos jaunimui 
skirtų lietuviškai giedamų Mišių kon
kurso premijos. — Vytautas Zenkevi
čius, sovietų pasiuntinybės Vašingtone 
tarnautojas, sausio mėn. viduryje lan
kėsi Čikagoje ir čia buvo užsukęs j 
“pažangiųjų” pobūvį “Mildos” salėje. 
Apie tai pranešė jų laikraštis “Vil
nis”, kuris paminėjo, jog Zenkevičius 
praėjusią vasarą atostogavo Lietuvo
je ir tik dabar aplankė savo “drau-

marijonų generalinis prokuratorius,' gus” Čikagoje. — Danutė Stankaitytė, 
---------------------------------------------- I Janina Salnienė, Stasys Baras-Bara- 

nazijai — $19, saleziečiams — $12,1 nauskas, Algirdas Brazis, Algimantas 
šalpai — $43,25. Suvalkų trikampių j Grigas, Vytas Radys, Julius Savrima- 
pasiųsta 6 siuntiniai. Aukojo po $10:, vičins ir Stefan Wicik dainavo atsi- 
E. Jasevičiūtė, VI. žemaitis, X; po sveikinimo koncerte su šių solistų mo- 
$5: A. Braumanas, V. Zujus, H. Ka- kytojais. — B. Soroya Ir D. Onofrei. 
valiauskas, A. Jovaiša, Modis; $3: J.'— III-sis JAV ir Kanados liet, knl- 
A.; $2: J. Pargauskas, J. Paukštys; po Miros kongresas rengiamas lapkričio 
$1: J. Bruce, E. Kuolaitis, F. Bagdo
nas, Ed. Blashe, St Gimbutis, F. Ra- JAV ir Kanados Lietuvių Bendrueme-

pabaigoje Čikagoje. Kongresą rengia

sus dalyvauti.
M08V AUKOS. -UBaigiant 1966 

metus surinkta $74^5: Vfcsarfo 16 ftak

J. Kriščiūnas, AČ Stukonis. P. Radzevi- amžiaus sukakties proga rengiamas

tiems tariame nuoširdžią padėką.



A. Skirutytė

NAUJA PROF. . DR. ALFREDO 
SENNO knyga “THE GREAT PO
WERS, Lithuania and the Vilna Ques
tion 1920—1928.” Leiden, E. J. Brill 
1966, XII — 239 psl. Autorius nuo-

dera Lithuania”. Gaila tiktai, kad au-j 
torius vartoja nelietuvišką terminą 
“Vilna”. Autentiškas jo vardas yra 
Vilnius.

DAIL. K ŽEROMSKIO paroda va
sario 4 d. atidaryta Čikagos Čiurlio
nio Galerijoje. Parodai, kuri truks iki 
vasario 12d., iš Niujorko buvo atsiųs
ti 33 nauji tapybos darbai.

L . HAMILTONO LIETUVIŲ TEAT.
Lietuva brangi, mano tėvynė RAS «AUKUraS”, vadovaujamas rež.

Eiliuota pasaka “Meškiukas Rudnosiukas”
“Meškiukas Rudnosiukas” tai mas į vaikų psichiką, prieinamai
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čikaitės-Abraitienės. lankstumu, puikiu formos apval-
Pasakoj vaizduojami nuotykiai dymu, eiliavimo lengvumu. Pasa- 

vyksta miške — Ruduosiu šeimo- ka savo turiniu, gražiu humoru 
je, kurioje mažam Rudnosiukui žadina vaiko dėmesį ir yra mė- 

z nepaprastai šilta, gera ir smagu, giamiausia vaikų knyga. Ji dvel- 
Gyvai pinasi knygutėje fragmen- ' ’ 
tai iš tos šeimos kasdieninio gy
venimo. Joje gyvulėliai sampro
tauja, jaučia ir veikia kaip žmo
nės, parodydami daug šilumos ir 
draugiškumo. Kiškelis daktarėlis 
su nuoširdumu riša ranką ir žan
dą bitelių įgeltam Rudnostai, vo
verytės veda į namus miške pa
klydusį, aimanuojantį mažą Rud- 
nosiuką. Knygutė baigiasi nepa
prastai jaukia šeimos atmosfera
— meškiukas Rudnosiukas šil
toj minkštoj lovelėj klauso ma
mos pasakos — (o skrenda ange
lėliai nešdami vaikams sapnus).

V. Stančikaitės spalvotos iliust
racijos pasižymi augštu lygiu: 
jos aiškios, patrauklios ir atitin
ka pasakos turinį. Vaikams, dar 

’ neskaitantiems, tai knyga, kal
banti iliustracijomis. Gyvulių vei
dų išraiška patraukli. liliustraci- 
jose randame lietuviškų motyvų
— kaip šiaudais dengtą lūšnelę, 
prie ratelio verpiančią Rudnosie-

, nę, o ir visa šeima dėvi tautinius 
drabužius. Iliustracijos pagilina 
pasakos turinį, praplečia vaikų 
vaizduotę ir parodo mūsų kraš
to tautodailę.

“Meškiukas Rudnosiukas” turi 
didelę literatūrinę ir pedagoginę 
vertę. Vaikų literatūros kūrėjas 
Vytė Nemunėlis, giliai įsijausda-

kia šilta atmosfera, skatina vai
ko jausmus gėriui ir žadina jo 
dėmesį aplinkiniam pasauliui. Ji 
yra didelis turtas lituanistinėms 
mokykloms.

“Meškiukas Rudnosiukas” tu
rėtų rasti vietos kiekvienoje lie
tuviškoje šeimoje. Duodami vai
kams vispusiškai vertingą knygą, 
pažadinsime jautrumą kalbos gro
žiui ir susidomėjimą knygomis, 
kurias jie pamils. Tada neteks 
skųstis, kad vaikai nemėgsta skai
tyti lietuviškų knygų.

Pirmoji “Meškiuko Rudnosiu- 
ko” laida pasirodė 1939 m., ant
roji — 1951 ir ši trečioji — 1966 
m. Pastaroji išleista labai stro
piai, estetiškai. Ji yra didelio for
mato, įrišta kietais viršeliais, 
spausdinta ant gero popieriaus. 
Išleido “Lietuvių Dienos”, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 
90029, USA. Kaina $3. Gaunama 
leidykloje ir pas knygų platinto
jus. A. Abr.

^Lietuvos sienų klausimus sprendžiant
istoriją, neišskiriant ir dar(Tęsinys iš pr. numerio)

Kaip sudarytas Ostlandas?
* Popiežius raštu “Catholi-| Abu minėti profesoriai man 

cam Christi Ecclesiam” įsteigė; ' . . . .
komisiją rūpintis teisingumo ir 
taikos problemomis. Vadovauti 
šiai komisijai pakviestas kardi
nolas Maurice Roy, Kvebeko ar
kivyskupas. Komisijoje dalyvau
ja ir pasauliečiai.

A. MAŽIULIS va- 
su-žemėlapiu. Prof. dr. J. Puzinui karinių plotų, nors iki Melno 

!ir dr. M. Alseikaitei-Gimbutie- tarties. Mūsų istorikų dar nepa-

KAS YRA TEISINGUMAS?
Toronto Akademikų Draugijos'teisingumo interpretacijos 

paskaitų eilėje sausio" 28 d. Pri- įstatymų teisingumui vykdyti, 
sikėlimo muzikos studijoj tokia1 Pertrumpas, žinoma, buvo

KI II TdRNEJE VEIKLOJE
OKUPUOTOJ LIETUVOJ

RAŠYTOJOS JIEVOS SIMONAITY
TĖS 70-sis gimtadienis buvo atžymė
tas Vilniaus konservatorijos salėje 

dugniai nagrinėja Vilniaus klausimą iva<^ine J- Baltušio kalba ir gausiais 
nuo 1920 iki 1928 metų: Vilniaus by- sveikinimais. Sukaktuvininkę sveiki- 
lą Tautų S-goj, 1925 m. Locarno su- no Korsakienė, rašytojai — E. Mie- 
sitarimą ir Vilniaus klausimą tarpt, i Haitis, A. Baltakis, A. Pocius, kom- 
politikoj iki 1928 m. , ! pozitoriai — J. Karosas, K. Kaveckas,

Tai jau antras dr. A. E. Senno vei-i^' ^Jova’ ^ail. V. Kalinauskas, atsto- 
kalas apie Lietuvą. 1959 m. jis išleido va* gimtinės, valdžios, ir komparti- 
stambų darbą “The Emergence of Mo- j°s ^monės- Jai buvo suteiktas “liau

dies rašytojos” vardas ir įteiktas kau
nietės skulptorės D. Danytės - Var- 
nauskienės • sukurtas skulptūrinis 
portretas. Pagerbimas baigtas koncer
tu, kurio programą atliko vargoninin
kas L. Digrys, violončeliste S. Narū- 
naitė, operos solistai I. Žukaitė, V. 
Ndseika, dramos aktorė A. Leimon- 
taitė, paskaičiusi ištrauką iš apysakos 
“Pikčiurnienė”. J. Simonaitytė šiuo 
metu ruošia spaudai tris apysakas — 
“Kas atsitiko priebuty?”, “Na, ir nak
tis!”, “Nepaprasta diena”. Apie atei
ties planus rašytoja prasitarė: “Suma
nymai? Gal jų ir nemažai. Bet leiski
te apie tai nutylėti — bent šį kartą, 
nes nežinau, “ką ryts gabens”. O jau 
— 70...”

R. ANDREJEVAS, Kauno muziki
nio teatro vyr. režisorius, atšventė 60 
m. amžiaus sukaktį. Mums jis žinomas 
kaip vidutinių duomenų tenoras, dai
navęs pagrindinius vaidmenis Kaune 
pastatytose operetėse vokiečių okupa
cijos metais, kaip nuolatinis Gražinos 
Matulaitytės partneris operetės sce
noje. 1952 m. R. Andrejevas ėmėsi 
režisūros, kauniečiams pateikdamas 
eilę operų — G. Verdi “Rigoletto”, 
“La Traviata”, G. Bizet “Periu jieško- 
tojus”, P. Čaikovskio “Eugenijų One
giną” ir kt. Jo dėka buvo užpildyta 
spraga, kuri susidarė operos teatrui iš 
Kauno išsikėlus į Vilnių.

VILNIAUS “AIDO” VYRŲ IR MO- 
. TERŲ chorai, vadovaujami J. Vana- 
. go, buvo pakviesti į tarptautinį chorų 

konkursą, kuris įvyks liepos mėn. 
Olandijoje.

VLADAS ČESAS, Vilniaus operos. 
. tenoras, atžymėjo 50 m. amžiaus su-

E. Dauguvietytės-Kudabienės, po sėk
mingų gastrolių Klevelande su J. Gri
niaus istorine drama “Gulbės giesmė” 
pasiryžo aplankyti Čikagą. Veikalas či- 
kagiečiams bus suvaidintas Jaunimo 
Centre.

BALZAKO KULTŪROS MUZĖJU- 
JE Čikagoje vasario 5 d. buvo atida
ryta fotografijos menininko Algiman
to Kezio, SJ, nuotraukų paroda, kuri 
truks visą vasario mėn.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO ofi
cialus atidarymas Čikagos Jaunimo 
Centre įvyks vasario 26 d. Ta proga 
rengiama oficialioji dalis su paskaita 
ir organizuojama foto paroda, kurio
je dalyvauti kviečiami visi lietuviai 
fotografai ir foto mėgėjai, turintieji 
istorinės reikšmės nuotraukų — įvy
kių vaizdų, žinomų asmenų portretų. 
Paroda turės platų skyrių, vaizduojan
tį lietuvių gyvenimą tremties stovyk
lose Vokietijoje. Pageidaujama, kad 
nuotraukos parodai būtų ll”xl4” dy
džio, nemontuotos, neglosuotos, paga
mintos ant Kodakbromide F ar Brovi- 
ra II DW popieriaus. Jas prašoma 
siųsti šiuo adresu: Algimantas Kezys, 
SJ, 2345 West 56th St., Chicago, HL 
60636, USA. Po parodos jos bus grą- . - ... .
žinamos savininkui arba, su juos su- katį. Jis yra darbščiausias solistas, 
sitarus, perduodamos archyvui. Ta pa
čia proga primenama, kad archyvas 
renka istorinės reikšmės nuotraukas 
iš šeimų albumų ir foto mėgėjų stal
čių. Jos perfotografuojamos ir, pasi
gaminus negatyvus, grąžinamos savi
ninkams. Visais archyvo reikalais 
kreiptis į Alg. Kezį, SJ, jau minėtu 
adresu.

“THE CATHOLIC HERITAGE EN- 
CYKLOPEDIA”, redaguotą Mary- 
knoll seserų, vienu tomu išleido John 
J. Crawley leidykla Union City, N. J. 
Ši enciklopedija turi virš 600 daili
ninkų John Westray ir Albion Ende 
sukurtų spalvotų iliustracijų, alfabe
tine tvarka pateikia liturgijos klausi
mus, Vatikano II santarybos įvykius, 
nesenstančias katalikybės tradicijas. 
Kaina $7.95. Gaunama pas J. J. Craw
ley & Co, 336 Mountain Rd, Union 
City, N. J., USA.

kankamai išnaudoti “Lites”, 
“Preussisches Urkundenbuch” ir 
eilė kitų šaltinių. Taip pat istori
kų talka reikalinga ir siekiamų 
kraštų XIX—XX a. lietuvių drau
gijų, mokyklų ir pan. mažajai is
torijai. Ta mažoji visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo istorija turi 
papildyti kitus darbus. Ar pa-

nei teks suderinti naujųjų kasi
nėjimų medžiagą ir atskirti sa
vuosius. Taigi, darbo į valias, ir 
ne vieniems metams.

Vietovardžiai ir 
vandenvardžiai
Kalbotyros duomenims . tenka

, , . , , .. .. skirti daug daugiau reikšmės nei...
bent jų dauguma, sudaryti Vo- manome. Kąikurių tikėjimas, kad mirština pvz. lietuvių k. draudi- 
kietijos gyventoju pagrindui; b.• kalbotyrininkas negali nieko rim- z’-;’-’- ’’ T' —1
istoriškai sis kraštas^ yra Ordino |a pasakyti sienų reikalams, nes Vilniaus krašte? Ar galima pvz.

papasakojo, kad Ostland buvo su
darytas atsižvelgiant į du pagrin
dus: a. šio krašto gyventojai (lat
viai, lietuviai, estai ir gudai) nė
ra antropologiniu požiūriu slavai 
ir menkaverčiai (Unkraut Euro- 
pas; šį terminą vokiečiai kartais 
pavartoja ir raštuose), bet tinka,

bei i
i. ,. .. . ... i jis nėra politikas, yra apgai-

mai mokyklose tiek Prusoje, tiek

j bei Lietuvos sukultūrintas kraš- j j jg nėra politikas, yra apgai- pamiršti, kad nuo Ašmenos kelia- 
lai- tas, turįs^net juostose svastikas, lėtinąs nežinojimas. Kalbininkas yo pėsčias Jietuyis 1938 m. į Var-

stoti į Vilniaus Vytauto D. Gim
naziją ir 1.1. Visus tokius ir pa
našius duomenis turime surinkti 
ir su istoriko talka įjungti juos 
į visumą, žurnalisto straipsnelio 
čia neužtenka. Antra, istorikų 
reikia visai eilei svetimųjų dar
bų sekti, o taip pat ir svetur 
mokslo leidiniuose į tam tikrus 
iškraipymus reaguoti, atsakyti at
skirais straipsniais ir t.t. O šian
dien Lietuvos istorijos ir šaltinių 
klastojimo bei kraipymo dienos 
daug įžūlesnės nei prieš 50 m.

Gyvensenos įrodymai
Etnografija yra nemažiau svar

bi sienų reikalui Tik šie tauto
tyros duomenys turi būti reikia
mai pateikti. Turi būti sudaryti 
lietuvių gyvensenos atskirų duo
menų žemėlapiai. Man atrodo, 
kad lietuvių sodyba kiemo ir ki
tų plotų santykiu būdinga ne tik 
Prūsai, bet ir Vak. Gudijai. To- 
iau būdingas nevienas trobesių 

sienų rišimo būdas (kertės, arba 
sąsparos), iškeliant ir šešiakam- 
pines, arba lovelines, kurios dar 
nesuspėjo baigtinai išnykti net 
Vitebsko, Smolensko apylinkėse. 
Dėl šių sąsparų visai neslaviškos 
ir iš dalies nebaltiškos kilmės 
net ir didžiausias sląvofilas ne
galės ginčytis. Lietuvai jos dar 
būdingos tebuvo XIX a. pradžioj, 
bet dėl klimatinių sąlygų teišli
ko vien tik R. Lietuvoje, kur sau
sesnis metų klimatas, kur ir me
tinė temperatūra žemesnė, kur 
pušis žymiai kietesnė ir t.t. Taip 
pat nereikia pamiršti ir R. Lie
tuvos grėblio rytinės ribos, nes 
šis grėblys tik baltų perduotas 
rytų slavams. Tas pat ir su šun- 
kojinio koto dalge, kuri ir šian-

tema paskaitą skaitė adv. Gerar- kas ir perplatūs paskaitos rėmai, rūnas(!). Ir man tada paklausus, l prof r Būga buvo didesnis po-|šuvą prašyti leidimo savo vaikui 
das Balčiūnas. Paskaitininką da- kad temą būtų galima išplėtoti, kodėl dar keliais metais vėliau • įįįijjgg už daugelį apgailėtinu mū- ’ viinionc Vvtantn n riim. 
lyviams pristatė Akademikų Pagrinde paskaitininkas pabrėžė, Į Cornelius taip nuvertino šių derybininkų. Kalbotyra ir tik 
Draugijos pirm. inž. E. čuplins- jog teisingumas yra visa tai, kas kraštų gyventojus, ypač gudus, kalbotyra gali prakalbėti apie 
kas. Paskaitoje šiuo kartu daly- neprieštarauja prigimtinei teisei.'tai prof. H. Glasenappas Corne- mūsų baltiškuosius plotus, o tik 
vavo kiek mažiau dalyvių, nes pa- O kas yra toji prigimtinė teisė, j liaus darbus palydėjo lengva pa- vėliau prie kalbotyros duomenų 
skaitininkas buvo vietinis toron- taip pat nelengva buvo išaiškinti, j šaipa, pabrėždamas, kad ten esą derina proistorikas bei antropo- 
tietis. Taigi, pagal priežodį, “sa-1 Po paskaitos klausytojai iškė- j sakiniai nereiškė nei valstybinio, 40gas savo išvadas. Mūsų kalbi- 
vam krašte pranašu nebūsi”, llė gausia eilę klausimų, kurie iš- nei vokiečių mokslo. Tada gavau j nįnkaj įurį pasakyti koki plotą 

~ _a------- pamatyti keletą ir suvestinių pus-;dengia baltiškieji vandenvardžiaiPąskaitininkas kalbėjo iš užra- vedė į labai plačias lankas — 
šų ir savo mintis perdavė audito- užgriebė ne tik teisę, bet sociali- 
rijai gana sklandžiai ir patrauk- nę ir kitas gretimas sritis — pa- 
liai, nors pati paskaitos tema bu- šaulio gyventojų daugėjimą, gim- 
vo sunki ir komplikuota, nes tei- dymų kontrolę, abortus ir kt. Tie 
singumo supratimo sąvokose, ga- klausimai ir atsakymai, žinoma, 
Įima sakyti, “kas šalis — tai ma-' dar daugiau sukomplikavo ir taip 
da”. Kalbėtojas mėgino tą klausi- nelengvą klausimo išaiškinimą — 
mą perteikti klausytojams filoso- kas gi, iš tikrųjų, yra teisingu- 
finėj šviesoj. Tai betgi neleng- mas? 
vas uždavinys. ■ ’ T^‘

Pradžioje paskaitininkas trupu-' rengiama paskaita įvyks vasario 
tį žvilgterėjo tolimon praeitin, į mėnesį. Kalbės inž. Puzarauskas 
graikų bei romėnų anų laikų tei- iš Montrealio apie humanistą dak- 
sę, po to perėjo į nūdienius lai-tarą Schweitzeri ir nūdienę pa
kus ir jų sudėtingesnį gyvenimą,' šaulio būklę 
reikalaujanti ir sudėtingesnės I

j Kita Akademikų Draugijos

A1Š

Kun. Algimanto Kezio meniškų nuotraukų parodoje Balzeko Lietu
vių Kultūros Mažėjuje Čikagoje. Iš kairės: M. Madsen — "Chicago 
Tribune" atstovas; Stasys Balzekas, jr. —muzėjaus įsteigėjas ir 

irmininkas; kun. A. Kezys, SJ. Paroda atidaryta visą vasario mė- 
esį, kasdien nuo 1 —4-30 v. p. p.

lapių darbų, kur gudų antropolo
giniai duomenys dar 1939 m. bu
vo apibendrinti Karaliaučiuje. Vi
suose tada buvo pabrėžtas mažas 
B kraujo grupės atstovų skaičius. 
Taigi, kraujo požiūriu" jie arti
mesni baltams kaip rytų slavams. 
Toliau ir kaukolės indeksas buvo 
artimesnis baltams. Visur pažy
mėta, kad mongolidinių veik nė
ra bruožų, kai rusams šių bruo
žų negailėta. Ir tada užgirdau, 
kad daugelis gudų, artėjant nau
jai sovietų invazijai, buvo sąmo
ningai išsivežta, ypač šiaurietiško 
veido atstovai. Teko dar matyti 
ir vėliau vienas rankraštinis ke
lių puslapių darbas, kur buvo ir 
1942-43 m." gudų antropologinių 
duomenų, taip pat artimų bal
tams. Ir taip jau 1950 m. rudenį 
man aiškėjo, kad senieji galindai 
pirma priėmė stačiakinę krikščio
nybės lytį, o vėliau ir suslavėjo, 
sudarydami gudus, ši prielaida 
leidžia suprasti ir vieną mūsų 
istorijos klausimą, kodėl lietu
viams taip lengvai sekėsi skverb
tis į gudiškąsias žemes, kur, ma
tyti, dar tuo metu nevisai buvo 
primiršti senieji ryšiai, ypač kil
mingųjų giminių. Žinoma, kiek
vieno gudo negalima laikyti ga
lindu, nes vėliau įsimaišė ir ne
be baltiškųjų atstovų, bet gudams 
antropologiškojo giminingumo su 
baltais tikrai negalima paneigti. 
Ir šis klausimas reikalingas mū
sų antropologų atskiro dėmesio.

Atskiro dėmesio reikia ir M.1 _ _ ____
Lietuvos antropologijai. Prof. _J.Į Ančios. Niekas dar neįvertino ir

ar Kitos senosios gyvenamosios 
vietovės, kurių vardai lietuviški 
ar baltų praminti, čia darbo daug 
ir labai’ didelio, nes nei K. Būga, 
nei Vasmeris, nei Toporovas su 
Trubačevu mūsų visų vandenvar
džių klausimų neišsprendė. Jiems 
tenka tik padėkoti, kad darbą 
pradėjo. O vakarinėms sritims 
naujai peržiūrėtų vietovardinių 
ir vandenvardinių studijų veik 
neturime, nors dabar Vokietij'os 
vandenvardžius plačiai tyrinėjąs 
H. Schall baltiškųjų senų vie
tovardžių randa net iki Elbės- 
Tai verčia vėl naujai vertinti ir 
proistoriku Persantės baltiškąją 
sieną.

Dar daugiau tenka sutelkti mū
sų dėmesį jotvingių vandenvar
džiams ir kitiems jų klausimams. 
Kur suka lenkų kalbininkai, šian
dien jau labai’aišku. Jiems jot
vingiai turi būti mažų mažiausia 
tarpinė gentis tarp baltų ir sla
vų bei jų kalbų. Tokiu būdu jot
vingiai taptų slavų-baltų prokal
bės įrodymu, kurios V. Europos 
kalbininkai, ypač anglosaksų, dar 
nevisai buvo atsikratę, šiai tezei 
prikelti iš mirusių ir dedama pa
čios Maskvos daug pastangų, ta
čiau šiam reikalui turi talkinti 
nerusai. Tai labai sukta taktika, 
kurios gal dar nesuvokė nė mū
sų politiškai galvoją žmonės. Iki 
šiol dar niekur lietuvių spaudoje 
nepastebėjau, kad mums būtų ži- uteainieaų^bei kaikurių j;u- 
nomas J. Nalepa darbas, kuria- ~ ■

I me jis jotvingius suveda tik prie

Pavasariniai ir vasariniai siuntiniai
. 1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasariui 
ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už pigią kainą. į juos yra 
įtraukta visa, ko labiausiai reikia jūsų artimiesiems.

Be to, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siuntinį savo nuožiū
ra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 jd. vilnonės angliškos me

džiagos eilutei, 4 jd. puikios suknelei medžiagos, 1 komplektas nailonininų 
apatinių drabužių, 2 p. geriausios rūšies nailonininų kojinių, 1 šilkinė gė
lėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų darbui ada
tų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm megztukas.

Kaina $75.00.
VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3^ jd. angliškos vil

nonės medžiagos eilutei, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terilino kaklaraištis, 1 
komplektas apatinių drabužių, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 
įvairaus dydžio adatų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės me
džiagos apsiaustui.

Kaina $75.00.
Jungtinis - moteriškas (1967) ir vyriškas (1967) siuntinys kainuoja 

$135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siuntinius dar 

vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias mašinas, svaigina

mus gėralus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 
Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.
BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)., 
421 Hackney Rd. London, E. 2, England

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas pristaty
mas.

Atstovai: A. Kusinskls, 167 College St, Sudbury. Ont, Canada.
L. Radievičtas, R.K 2, Port Arthur, Ontario, Canada

Žilinsko pradėti darbai turi būti 
pratęsti. Reikia peržiūrėti senes
nius vokiečių antropologų duome
nis ir naujai pervertinti, palygin
ti su lietuviais ir latviais. Jei sie
kiame tam tikros M. Lietuvos 
srities, turime turėti ir šios 
srities aiškius antropologinius 
duomenis. Vokiečiai ateis į sienų 
reikalus ir su šiais duomenimis^ 
reikės turėti juos ir mums, o 
kartu būti ir su vokiškaisiais iš 
anksto gerai susipažinusiems. 
Nors antropologiniai duomenys 
niekur nebus lemiantys, bet prie 
derybų stalo juos reikės turėti ir 
mokėti jais tinkamai atsakyti. Ir 
dar daugiau — parodyti baltų 
tautų rasinę sieną, kuri visada 
dengs mūsų siekiamas žemes ir 
bus dar toli už jų.

Proistorės duomenys
Proistorės duomenų mūsų sie

nų reikalui reiks nemažiau kaip 
ir antropologijos, nors taip pat 
nebus ir jie lemiantys. Reikės 
orie derybų stalo baltiškųjų plo
tų aiškaus žemėlapio, nes sveti
mieji tikrai ateis su juo. Prisime
nu, kad vokiečiai vienu laiku 
klausė apie Sargėnų kapinyno 
gotiškąjį palikimą, kad jie buvo 
susidomėję Salako apylinkės aki
ne sege ir tt Taigi, neužteks tik 
naorasto pasakymo, kad baltiško
ji kultūra i vakarus siekia iki 
Persantės (pagal gyvatgalvius atlflcti. Sienų’ klausimams istori- 
kaplius), bet reikės aiškiai nu- kai turėtų daug ką tirti, kad ga- 
kloti tęstinės baltiškosios kultū- lėtn diplomatams rūpestingai pa-

J. Otrębskio “Jazyk jatviagov” 
1961, “Das Jatwingerproblem” 
1963 ir kitų jo vad. jotvingių 
klausimu darbų (pvz. “Udzial Jač- 
wingow w uksztaltowaniu języka 
polskiego” 1963 bei vėlesnių 
straipsnių, ypač 1964 m. Zeit- 
schrift f. vergi. Sprachforschung 
spausdintojo). Šio kalbininko jot- 
vingių klausimo sprendimą turė
tų žinoti ne tik mūsų sienų klau
simais rašantieji, bet ir politikai, 
nes su J. Ostrębskio nuomone 
teks nevienam ir gal labai lemia
mu laiku susidurti. O už nežino
jimą lenku baltistų darbų mūsų 
diplomatams gali tekti labai bran
giai sumokėti. Deja, šiandien sve
timųjų kalbotyrininkų darbams 
pasekti mes dažnai jau nebetu
rime pakankamai nei laiko, nei 
jėgų, juo labiau kaikurioms jų 
prielaidoms išryškinti bei klai
dingoms tarptautiniuose leidi
niuose atitiesti. Liūdna tiesa, bet 
mes nebeturime ir neparuošiame 
nei vieno jauno kalbininko, se
niesiems įpėdinio, nes, mūsų tė
vų supratimu, baltistai JAV mir
tų badu!

Istorikų laukia šaltiniai
Istorijos darbų reikšmė sienų 

klausimams nekelia abejonės. Vi
si manome, kad šiuos reikalus 
turi paruošti istorikai, nors daž
nai nesuvokiame ką jie turėtų

Atsiųsta paminėti
Ateitis nr. 9-10, 1966 m. lapkritis- 

gruodis. Lietuvių katalikiškojo jauni
mo žurnalas, leidžiamas Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos. Adresas: “Atei
tis”, 5725 So. Artesian Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Moteris nr. 6(54), 1966 m. lapkritis-j 
gruodis. Kanados Katalikių Moterų 
Draugijos žurnalas lietuvėms mote-’ 
rims. Redakcijos ir administracijos 
adresas: 1011 College St., Toronto 4, 
Ont., Canada.

Gimtoji Kalba, nr. 3-4(33-34), 1966 
m. liepa-rugsėjis ir spalis-gruodis. 
Lietuvių Kalbos Draugijos organas, 
leidžiamas JAV LB Kultūros Fondo. 
Adresai: redakcijos — 4314 40th St., 
Brentwood, Maryland 20722, administ
racijos — 5348 S. Talman Ave., Chi
cago, Ill. 60632.

Mitteilungen aus baltischem Leben, 
Nr. 3 (55). Baltiečių išeivių kultū- 
nis žurnalas vokiečių k. Leidėjas — 
Baltische Gesellschaft in Deutsch- 

; land. Adr.: Adam Gruenbaum, 8 
Muenchen 15, Lessingstr. 5, Germany.

Lietuvių Dienos, 1966 m. gruodis. 
Gausiai iliustruotas žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis, šiame numeryje 
lu puslapiai skiriami Hamiltono “Au- 
urui”. Vyr. red. Bern. Brazdžionis, 

leidėjas — Anthoųy F. Skirtus. Adr.: 
4364 Sunset Boulevard, Hollywood, 
Calif. 90029, USA.

du tebevadinama lietuviška. Pri
dėkime dar žardą, spragilus, kai- 
kuriuos akėčių tipus bei visą eilę 
kitų apraiškų, ir mes gražiai nu
klosime sava etnografija visą Gu
diją. Nepamirškime, nors, atrodo, 
tokios nereikšmingos įsnaujos, 
kurią įvairūs raštinės dokumen
tai daug kartų sumini XVI—XVII 
a. visoje Gudijoje lietuvišku var
du. O kur taip pat indauja ir kiti 
kiti lietuviškosios gyvensenos žo
džiai? Visa reikia iš dokumentų 
išlasioti ir tautotyrininkui aptar
ti, iškloti žemėlapiais jų plotai ir 
tt. Tai nėra savaitgalių darbas, 
bet reikalaująs daugelio darbo 
valandų ir net besąlyginio jam 
įsipareigojimo, savotiškos aukos, 
nes tik tada bus galima visą gy
venseną panaudoti Lietuvos že
mių gynimui.

Ekonominiai sprendimai
Toliau reikia sienų klausimų 

studijoms telkti ekonomistus, nes 
Karaliaučius turi turėti tam tik
rą ekonominį, bet nedirbtinį už-j neišspręs, jų niekas nenusineš į 
nugarį. Reikia numatyti, kaip lei-Į tarptautines konferencijas ir kcn 
sime nepriklausomai Gudijai Ne
muno ir kitais keliais išeiti į jū
rą, kaip spręsime Baltijos-Juodo- 
sios jūros vandens kelią, tegu ir 
lėktuvų amžiuje*). Taip pat iš
kils dar eilė ir kitų klausimų, ku
riuos norės turėti diplomatas, 
siekdamas lietuvių žemių laisvės.

į Visiems tiems klausimams pa
ruošti reikia laiko ir paruoštų

: žmonių. Negalima pasitenkinti 
popierinėmis komisijomis bei jų 
pasišnekėjimais, kaip iki šiol da
roma. Tam darbui atlikti reikia 
susodinti keletą žmonių, kurie

sugeba tą studijinį darbą atlikti 
ir kurie nori jį dirbti, o visiems 
kitiems tenka ateiti talkon dar
bu ir pinigu. Plepėjimu, žurna
listiniais straipsneliais sienų 
klausimų niekas neišsprendė ir

kiekvieną sezoną dainuojąs daugiau
sia spektaklių. Repertuare turi be
veik pusę šimto lyrinių ir dramatinių 
partijų. A. Kalinauskas “Liter, ir Me
na” cituoja vilniečių žodžius: “Ak, kaip 
nuostabiai jis šiandien dainavo! ..” 
Deja, kiek galima spręsti iš mus pa
siekusių plokštelių, dainininkui gero
kai kenkia iš prigimties sausoka balso 
spalva; stoka natūralaus sodrumo. Ga
limas dalykas, šiuos trūkumus atperka 
vaidyba scenoje.

O. WILDE PASAKĄ “ŽVAIGŽDĖS 
VAIKAS” Panevėžio dramos teatre 
pastatė rež. V. Blėdis. Dekoracijas 
šiam spektakliui sukūrė dail. T. Ku
lakauskas, muziką — prof. B. Dvario
nas. Vaidina jaunieji aktoriai ir teat
ro studijos auklėtiniai.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO 
rež. Juozas Miltinis, paklaustas, ko- -
dėl jo vadovaujamas teatras neįsilei
džia Vilniaus konservatorijos teatrinį 
fakultetą baigusių jaunųjų aktorių, 
“švyturio” žurnalo atstovui T. Saka
lauskui atsakė: “Mūsų kolektyvas 
scenoje visų pirma ieško žmogiško
sios teisybės, žmogiškojo realumo. 
Mes savo studijoj taip ruošiame žmo
nes, jog jie jau nuo pirmųjų žingsnių 
mokytųsi organiškai mąstyti... De
ja, konservatorija dar moko studen
tus pagal nusistovėjusius, baigian
čius atgyventi mokyklinius stereoti
pus. Ir todėl mums su tokiais jaunais 
aktoriais sunkiau rasti bendrą kalbą.” 
Rež. J. Miltinis taipgi pasigenda vie
tos, kurioje teatralai galėtų diskutuo
ti kūrybinius klausimus: “Tokia vie
ta turėtų būti Respublikiniai aktorių 
namai. Bet, deja, čia kol kas sprendžia
mos ne kūrybinės, ne intelektualinės 
teatro problemos. O juk aktoriaus 
mintis nuolat turi judėti. Valdininkiš- 
kūmas jį sužaloja. Ta pačia proga no
riu pasakyti, jog būtų tikslinga ak
torius į teatrus priimti pagal sutartį, 
o ne kaip etatinius valdininkus.”

SKRIAUDŽIŲ ETNOGRAFINIS 
KANKLIŲ ANSAMBLIS, vadovauja
mas A. Degučio ir K. Orlausko, dvie
jų dalių koncertine programa atžy
mėjo 60 m. sukaktį. Skriaudžių kank
lininkus Prienų rajone 1906 m. su
būrė didelis kanklių muzikos entu
ziastas Pranas Puskunigis, kurio atmi
nimas buvo pagerbtas neseniai ati
dengtu originaliu paminklu. Dabarti
niai' ansamblio vadovai yra P. Pus
kunigio mokiniai, jo eilėse tebėra trys 
pirmieji dalyviai — J. Sėčkus, J. 
Alenskas ir M. Ylienė. V. Kst

misijas, kai bus sprendžiamos 
laisvos Europos sienos.

Mano giliu įsitikinimu. Lietuva, 
Latvija, Estija ir Gudija ateity
je sudarys vieną keturių tautinių 
ir ekonominių sričių valstybę. To
kios bendros valstybės itin bus 
reikalingi gudai, jei norės atsi
laikyti prieš rusus. Antra, nepa
mirština ir naujos bangos rusų ve
dama genocidinė politika Ukrai-

Sunku akmenėliui ant 
kelio gulėti..
Atkelta iš 3-čio psl.

falinis augimas neteko betkokio 
pagrindo kartu su Vytauto Di
džiojo politinės imperijos žlugi
mu. Dabargi visos aplinkybės 
verčia mus galvoti apie jos augi- i 
mą vertikaline kryptimi, vienin-

šviesai sklindant nuo Baltijos į 
Rytus, mūsų padėtis gali būti sau-

mes sugebėsime pasidaryti tuo. 
kuo senoji Graikija yra buvusi
Viduržemio jūros erdvėje” (verti* 
mis).
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2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

IL900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki-

Tel. RO 2-8255

QUEBEC — BLOOR

augštų grižus namas

atvira skola’ balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.

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-

BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 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,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR^ 
$8.000 Įmokėti, 10 kambarių atski-

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
Namų telef. LE. 6-1418

P3. Jeigu kartais nerastumėte šiame sselbime sau tinkamo namo 
ar himio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi* 

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Darbo telef. RO. 24255

MAN & MARTEL
REALTORS

1928 Weston Rd. Tel. 249-7691 1 
čius, $2.900 įmokėti, 7 didėli i 
kambariai, garažas, privatus įva
žiavimas, kambarys rūsy; daug 
kitų priedų.

KIPLING — ORKNEY CRES, 
$48.900 liuksusinis namas, 7 
kambariai, užbaigtas rūsys, di
delis sklypas, naujas namas, vis
kas prabangiai padaryta.

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

WESTON, *2.500, gražus 6 kamba
rių plytų namas, garažas, didelis 
sklypas, 2 prausyklos privatus 
įvažiavimas.

WESTON, gražus, naujas 6 kam
barių namas su garažu, geroj 
vietoj. Galima užimti tuojaus. 
Prašoma kaina $30.000.

PRINCE EDWARD — DUNDAS, 
$27.900, 2 virtuvės, 2 prausyk
los, 2-jų augštų plytų namas, 7 
kambariai gražus kiemas, geras, 
švarus namas.

WESTON ROAD-ROGERS, $1.300 
įmokėti, vienas atdaras mortgi
čius $13.500, atskiras 5-kių kam
barių, plius 2 saulės kambariai; 
$95 mokama mėn., arti prie 
krautuvių ir susisiekimo; užimti 
galima tuojau.

MARTIN GROVE - DIXON RD., 
1% metų senumo, 6% % mortgi-

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

Tarime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti.
Priimame namas pardavimui

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-9286
skiras. Vandens - alyvos šildy
mas, garažas. Dešimčiai metų iš
mokėjimas.

BLOOR - RUNNYMEDE $12.000 
įmokėti, mūrinis, 7 gražūs kam
bariai, dvi virtuvės, garažas ir 
geras įvažiavimas. Namas be 
skolų, skubus pardavimas.

BLOOR • DUNDAS $7.000 įmokė
ti, rupių plytų, atskiras, 6 kam-' 
bariai, moderniška virtuvė, ga
ražas. Įrengtas kambarys rūsyje. 
Namas be skolų.

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.

1072 Bloor Str. W.
RONCESVALLES - DUNDAS. Mo

derniškai įrengta kirpykla, 2 kė
dės, 2 dideli veidrodžiai, 5 lau
kimo kėdės ir kiti įrengimai. Ge
ra klientūra, geros pajamos. 
Nuoma $75 mėn. Parduoda už 
$1.800.

JANE - ANNETTE $4-5.000 įmo
kėti, mūrinis, atskiras 6 kamba
riai, modemiška virtuvė, šoninis 
įvažiavimas. Namas be skolų. 
Prašo $21.500.

BLOOR • PACIFIC $10.000 įmokė
ti, atskiras, mūrinis 9 kamba
riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 
geras sklypas, skubus pardavi 

anas.
INDIAN RD. - BLOOR $8.000 įmo

kėti, 6 kambariai, mūrinis, at-

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 • 1 JO ir 4.30 - 7 
Antr.lO-lAO 
TreČ. uždarytas
Ketv.18-L30ir4.30-7
Penki 10-L30 ir 4 JO-8 
fieši 9-12
Sekm. 930-1

Augštesni nuošimčiai už indėlius 

Geresnės skolinimosi sąlygos
100% saugumas.

Nemokama gyvybės ir paskolų drauda.

Visiems patogios kasos valandos.

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

nwi«nri«t pasirinkimas namų, fannų, žemė* sklypų, apartamentų, Manių.

JIESKAU PIRKTI pirmą skolą • mortgičių iki $20.080. 
$15.000.08 Įmokėti, 100 akrų geros žemės prie 10 ir 24 kelio; prašoma 
$29.000.
CTPUNG. RATHBURN RD. $10.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 6 kam
barių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, rūsys baigtas. Prašo 
$27.800.
DUNDAS • RONCESVALLES $5.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kam
barių, 3 virtuvės, 2 garažai, geras Įvažiavimas. Kaina $25400.
ST. CLAIR AVTOAKWOOD AVE $15.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 17 kam
barių, 7 betų pastatas, garažas, privatus Įvažiavimas.
MtlNCE EDWABD DB. — BERRY RD. $6.000.00 Įmokėti, mūro, atskiras,

• I-sios ir IlI-sios vilkiukų dr-vių 
iškilminga sueiga — šį šeštadienį, va
sario 11 <L, 3 v.p.p., Prisikėlimo nau
joje salėje; kandidatai duos įžodį. 
Kviečiami dr-vių berniukų tėveliai ir 
artimieji dalyvauti

• Sausio 29 d. įvyko Romuvos sto
vyklavietės valdybos posėdis. Išklau
syti pranešimai, priimta šių metų są
mata.

• Visos “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų dr-vės kviečiamos sparčiai ruoš
tis Kaziuko mugei kovo 12 d. Origi
naliausią paviljoną premijuos tėvų ko
mitetas.

• Sausio 29 d. įvykusioje skautinin
kų Ramovės sueigoje s. K. Batūros 
paruoštas pašnekesys tautinio auklėji
mo reikalu sukėlė gyvų diskusijų. 
Skautininkų Ramovės pirmininku 1 
metų kadencijai išrinktas s. E. Kaza
kevičius.

• Vasario 4 d. įvykusioje Il-sios vil
kiukų dr-vės sueigoje įžodį davė: R.

Abromonis, V. Asevičius, V. Barysa, 
P. Čeponis, V. Korsakas, A. Valickis, 
T. Valickis, G. Senkevičius, M. Šarū
nas ir S. Žulys. Juos sveikino dvasios 
vadovas T. Paulius, OFM., tunt v. s. 
Č. Senkevičius; pažymėjimus įteikė 
skyriaus vedėjas s. J. Dambaras. Su
eigai vadovavo draugininkas ps. A. 
Gotceitas. Po sueigos buvo mamyčių 
suruoštos vaišės.

• Metinio skautų tėvų susirinkimo 
išrinktas tėvų komitetas pasiskirstė 
pareigomis: K. Rusinas — pirm., F. 
Kudreikis — vicepirm., I. Punkrienė 
—. sekr., A. Vasiliauskas — ižd., na
riai: J. Augustinavičienė, A Dubickie- 
nė, L. Imbrasienė, B. Maziliauskienė, 
Z. Pacevičienė, E. Simonavičienė, G. 
Stauskienė, K. šapočkinas ir A Tar
vydas. Komitetas jau dabar visus 
kviečia kovo 12 d. Kaziuko mugėn ir 
pietums Prisikėlimo salėse. Didžiulis 
komiteto parengimas — balandžio 15 
dieną. Č. S.

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE JAV įveikė Kanadą 663:216 pasekme.

Meksikoje V. Saldivar septintame 
Rygoje įvyko Pabaltijo greitojo • technišku nuokautu nugalėjo ja- 

čiuožimo pirmenybės, kuriose R. Ven- poną M v Saldivar tuo apgy- 
galytė pasiekė naują Lietuvos rekor
dą; 1500 m. nuotolį įveikė per 2:52,5 
sek.

Uždarų patalpų lengv. atletikos tarp
tautinėse pirmenybėse Rygoje kaunie
ti R. Žalys pasiekė naują Lietuvos re
kordą: šuolyje į augštį peršoko 2,03 m. 

L. Balaišytė Indijos stalo teniso pir
menybėse laimėjo pirmas vietas visose 
varžybose — vienete, moterų dvejete 
ir mišriame dvejete.

Kauno Žalgirio boksininkai įveikė 
Suomijos TUL boksininkus 7:3 pasek
me.

visi ateitininkai organizuotai dalyvau
ja 10 vaL Mišiose. Jaunučiai, jaunes
nieji ir vyr. berniukai ir mergaitės 
renkasi Prisikėlimo salėje su unifor
momis 9.30 vai. Kartu dalyvauja ir 
studentai su savo vėliava. Tuoj po pa
maldų visi vyksta į L. V. Namus, kur 
bus trumpas Vasario 16 minėjimas, po 
to bendri pusryčiai. Trumpą žodį tars 
prof. R Mitalas. Programoje ir pus
ryčiuose kviečiami dalyvauti visi at- 
kų tėveliai, o taip pat ir Toronto sen
draugiai. Tėveliai, prašomi padaryti 
po keletą sumuštinių ir pristatyti juos 
pas seseles prieš 10 vai. Mišias. Lau
kiame visų!

Repeticija tiems, kurie mokosi nau
jų giesmių Mišioms, įvyks šį šeštadie
nį, 4 v., muzikos studijoje. Kviečiame 
kuo daugiausia berniukų ir mergai
čių.

Hamiltono moksleiviai atvyksta šį 
sekmadienį į Torontą autobusu. Jie 
aplankys muzėjų ir po to 4.30 vaL su
sitiks su Toronto moksleiviais L. V. 
Namuose. Visi vyr. moksleiviai, taip 
pat Gintarės ir 7-8 sk. berniukai, pra
šomi atvykti 4.30 v. pas seseles, kur 
bus kartu su hamiltoniškiais pabend
rauta, pasikalbėta ir pasivaišinta. Jie 
iš Toronto išvyks 7 v. Norį kartu su 
jais lankyti muzėjų, prašomi nuvykti 
prie muzėjaus 1 v., o visi kiti — 4.30 
v. pas seseles. Bus smagu!

.CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL IJB 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 vlenaaugštis,

barys, garažas su privačiu Įva
žiavimu. ,

SPORTAS VISUR
Plaukymo rungtynėse Pittsburge

Dr. A. Užupienė-Lukienė, grį
žusi iš šv. Juozapo ligoninės, va
sario 5 d. kartu su savo vyru 
Vaclovu savo bute surengė jau
kų priėmimą. Daktarė savo jaut
riame žodyje, pasveikindama su
sirinkusius bičiulius, pasakė, kad 
tai padariusi: “Padėkodama 
Augščiausiajam už sveikatą ir 
kartu vėl norėdama susitikti su 
savo bičiuliais.”

Inž. Pr. Razgaitis su Ponia, 
prieš keletą metu gyvenę Toron
te ir persikėlę į Klevelandą, pra
ėjusį savaitgalį lankėsi Toronte. 
Pr. Razgaitis, kaip ir Toronte, 
gyvai reiškiasi visuomeninėje ir 
politinėje veikloje.

Nuo gaisro nukentėjo Oskaras 
šiaudinaitis Bramptone, 31 Eng
lish St. Gaisras kilo sausio 30 d. 
iš perkaitusios krosnies gyvena
mojo namo priestate ir padarė 
$10.000 — $15.000 nuostolių. 
Vietinis laikraštis “The Daily Ti
mes” gaisrą plačiai aprašė ir įdė
jo Danieliaus šiaudinaičio (Oska
ro sūnaus) nuotrauką.

A.a. Justas Sutkaitis, 84 m. 
amžiaus, mirė Hamiltone; numa
tytas palaidoti lietuvių kapinėse 
Port Credit.

nė turėtąją pasaulio plunksnos svorio 
meisterystę.

Vidutinio svorio meisteris E. Grif
fith apgynė savo pasaulio meisterys
tę pakartotinėje 15 ratų kovoje su J. 
Archer.

Berwick antros divizijos futbolo ko
manda netikėtai Futbolo Sąjungos tau
rės varžybose įveikė garsiąją Glasgo- 
vo Rangers komandą 1:0 pasekme. 
Berwick turėjo 10.000 prieš 1 gali
mybę laimėti šią taurę.

Australijos lauko teniso pirmeny
bėse amerikietė N. Richey netikėtai 
tapo laimėtoja. Baigmėje įveikė aust- 

(Nukelta j 7 psl.) .

Už suruoštą mums priešvestuvinę 
staigmeną ir už gražias dovanas nuo
širdžiai dėkojame: p.p. O. Ažubalie- 
nei, G. Baliūnienei, J. Bacevičienei, 
T. Rainienei, M. Basalykienei, M. 
Daukšienei, O. Derliūnienei, O. Dir- 
mantienei, A Dobilienei, M. Genčie- 
nei, O. Kiršinienei, M. Kniukštienei, 
H. Kukutienei, Ir. Matušaitienei, O. 
Marcinkevičienei, B. Prakapienei, A. 
Petrauskienei, A. Rickevičienei, S. Si- 
monaitienei, G. Vaitkienei, A. Žakevi
čienei, I. žiūrinskienei, Z. Jurevičie
nei, A. Birgelienei.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
neišdildomai paliks mūsų atmintyje.

Bronė Jasinauskaitė 
Adolfas Vilkus

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 
Įmokėti, originalus keturbutis 
(fourpleksas) — 4 butai po 6 
kambarius, 4 garažai, gauna 
$7.680 metinės nuomos, puiki 
vieta arti visko.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

J. RUKŠA
527 Bloor St. West Į 

Nonų tol. LE 6-9165 I
LE 2-4404

$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo I 
18 butų su balkonais. Tik pusė J 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On-1 

, tario ežeras. Visi butai išnuomoti I 
, ir duoda virš $25.000 metinių pa-1
> jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 221 
butų pastatas, visi butai turi bal-1 
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga-1 

i ražų. $31.000 metinių pajamų. I 
i Pirmi mortgičiai tik iš 5%%. Rei-1 
i . kalingas geras įmokėjimas gry-1 
, nais, bet gali būti dalis grynais, o I
> kiti nekilnojamo turto ar mortgi-1 
t čių formoje. Prašo $210.000. į

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo-1 
keti, gražus 21 buto pastatas. I 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi I

> mortgičiai iš 4%%. Prašoma kai-1 
• na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 Įmokėti, I 
puiki pinigų investacija, 10 krau-1 

J tuvių plazoje. Nuo plazos pasta-1 
i tymo (9 metai) nuomininkai ne-1 

pasikeitė ir visi turi nuomos su-1 
i tartis. Virš 10% už investuotus pi-1 

nigus, apmokėjus mortgičius iri 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina I 

; $200.000.
i RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
’ apartamentinis pastatas. $55.000
' metinių pajamų. Dideli vieno ir
, dviejų miegamųjų butai Balko-.

' i nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la-
'> bai gerame stovyje. Didelis kie-
,1 mas automašinoms. Reikia nema-
i ’ žai Įmokėti, bet dalis gali būti
i' grynais pinigais, o kita dalis ne-
S kilnojamo turto arba mortgičių
'> formoje (trade-in).Kaina$280.000.

Taupyk ir skolinkis

Atitaisymas. “Tž” 5 nr. 5 psl. pa
raše po Maironio šeštadieninės mo
kyklos kliše praleistos dvi pavardės. 
Turėjo- būti: antroje eilėje — H. 
Chvedukas, J. Kulikauskienė, L. Kali
nauskas, A Jagėlienė, Z. Girdauskas, 
p. šapočkinas. Už klaidą atsiprašome.

Skulptorius Dagys planuoja iš- 
leistinti savo kūrybos rinktinę 
ofsetine spauda.

Brazilų Toronte esama nedau
giau kaip pora desėtkų. Jų gar- būstinei reikia apie $1000.
bės vicekonsulas yra Ibis Bengs- 
ton. Ji su dideliu nuoširdumu 
stengiasi įeiti | artimesnį kon
taktą su savo tautiečiais. Praėju
sių Kūčių vakarą Toronto brazi
lai, jos pakviesti, kalbėjo per 
CBC radiją į Braziliją — sveiki
no savo namiškius Kalėdų proga. 
Iš lietuvių radijo bangomis kal
bėjo Helena Ulbikienė ir Regi
na Kutkienė. Vicekonsulienė mus 
vaišino tipiškais braziliškais ska
nėstais. Svečiai turėjo progos 
viens su kitu susipažinti, keitėsi 
vizitinėm kortelėm. Antrąjį po
būvi savo krašto žmonėms vice
konsulienė rengia Ispanų resto
rane. Tai bus brazilu labai mė
giamas karnavalo balius. Į jį pa
kviesti ir keli lietuviai bei lietu
vės. R. K.

VIENUOLIKTĄJĮ LfiPA VERČIANT
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KATALIKIŲ 

MOTERŲ ORGANIZUOTOJI VEIKLA
proga, vaišino viešnias ir nares 
sirinkimuose. Talkino taip pat visuose 
parapijos darbuose, ypač naujųjų pa
rapijos namų šventinimo iškilmėse, 
vaišindama svečius ponių keptais ska
numynais.

Tėvas Placidas padėkojo valdybai 
bei skyriui už visokeriopą pagalbą vi
daus, parapijos ir kolonijos darbuose. 
-Atrodo, kad ir naujieji metai pra

dėti labai darbščiai: Vasario 4 d. su-

SU-1967 m. sausio 15 d. įvyko KLK 
Moterų Dr-jos . Prisikėlimo parapijos 
skyriaus metinis susirinkimas, kuria
me dalyvavo dvasios vadas Tėvas Pla
cidas Barius, OFM. ir gausus būrys 
narių bei viešnių, šiame susirinkime 
buvo duotos kruopščiai paruoštos apy
skaitos ir paminėti visi žymesni pra
ėjusių metų darbai. Pirm. A. Kuolie
nė ■ pasidžiaugė glaudžiu valdybos na
rių bendradarbiavimu, dėkojo skyriaus
dvasios vadui Tėv. Placidui už rūpės-■ rengtas šaunus Užgavėnių balius su 
tingą globą ir įvairius patarimus, pa- (tradiciniais skanėstais, puikia muzika 
minėjo, kad valdyba turėjo 11 pose-,ir turtinga loterija. Vasario 8 d. pra
džių ir skyrius — 7 susirinkimus, pa-1 dėti nauji, daugiau praktiško pobū- 
įvairintus įdomiomis p. VI. Bačėno, 
Tėvo J. Venckaus, SJ, Tėvo Ambro- 
zijaus, OFM, sės. Paulės, p. Rusinie- 
nės ir V. Judzentavičiūtės paskaito
mis. 1966 m. lapkričio mėn. iškilmin
gai paminėta skyriaus dešimtmečio 
sukaktis: organizuotai dalyvauta šv. 
Mišiose, surengta akademija-minėji- 
mas su dr. A. Lukienės paskaita, pui
kiu koncertu ir narės S. Kvietienės 
meno paroda. Talkinta ir Lietuvių 
Bendruomenei ruošiant Vasario 16 
proga priėmimą ir Motinos Dienos mi
nėjimą.

Gruodžio mėnesį sėkmingai praėjo 
jau kelinti metai iš eilės organizuo
jamos uždaros rekolekcijos. Surengti 
virimo-kepimo kursai. Apie 30 ponių 
pasinaudojo 7 savaites trukusiais slau
gių kursais, vestais St. Johns Ambu
lance.

Skyrius ypatingą dėmesį kreipia šal
pai; įvairioms aukoms bei ligonių lan
kymui išleista apie $500. Socialinių 
reikalų sekcija, vadovaujama L. Didž- 
balienės ir O. Narttšienės, per pra
ėjusius metas aplankė 43 ligonius, 
juos apdovanodama mažomis dovanė
lėmis. Pasiųsti 2 siuntiniai Vasario 16

džio slaugių kursai, kuriuos taip pat 
ves St Johns Ambulance. Vienas di
desnių užsimojimų — p. H. žmuidzi- 
nienės meno paroda, kuri bus iškil
mingai atidaryta kovo 18 d.

Naująją valdybą sudaro: pirm. A. 
Kuolienė, vicepirm. V. Valaitienė, 
sekr. L. Murauskienė, ižd. B. Biretie- 
nė, social, reik. — Z. Didžbalienė ir 
L Žemaitienė, parengimų — A. Pute- 
rienė ir B. Stankaitienė, kand. D. Bra- 
žienė. Tikimės, kad jai pavyks įtrauk
ti visas nares į aktyvų, platų ir šako
tą skyriaus darbą.

J revizijos komisiją išrinktos: pirm. 
S. Miniotienė ir narės F. Urbonienė 
ir B. Vaitiekūnienė. Tėvas Placidas 
vėl mielai sutiko eiti dvasios vado 
pareigas. Tad Dievo palaimos, sėkmės, 
energijos ir sklandumo antrąjį de
šimtmetį pradedant L V.

J. KUDABA, LE 14161,
sekcija, vad. M. Basa- 

surengė su

Studentų žinios
Lietuviu studentų valdyba telkia lė

šas baldams, kurie reikalingi nauja
jai studentų būstinei Prisikėlimo pa
talpose. Studentų atstovai jau aplan
kė visą eilę pasiturinčių tautiečių ir 
gavo jau virš $300. Įrengti studentų

Studentų šokių vakaras, rengtas Šv. 
Jono Kr. par. salėje drauge su jau
nimo klubu, gražiai pavyko. Dalyvavo 
nemažas būrys jaunimo. Grojo jauni
mo orkestras.

Gimnazijų chorų koncerte Mas
sey Hall dalyvavo "ir lietuvių mu
zikos mokytojų chorai — D. 
Skrinskaitės ir V. Verikaičio. Pas
tarojo choras atliko su orkestru 
Sibelijaus kūrini “Finlandia”. D. 
Skrinskaitė pati dirigavo savo 
chorui. Koncerte dalyvavo daug 
vietinių kanadiečių, jų tarpe ir 
keletas lietuvių.

WINNIPEG, MAN.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTES minėjimą rengia KLB 
Winnipeg© apyL valdyba vasario 19, 
sekmadienį, tuojau po 11 vai. pamal
dų lietuvių bažnyčios salėje, 432 El
gin Ave. 11 vai. Mišios z— už žuvusius 
už Lietuvos laisvę ir po to salėje pa
minėjimas ir įvairi meninė programa. 
Prašome visus lietuvius dalyvauti.

šauktas visuotinis Bendruomenės 
susirinkimas pereitų metų gruodžio 
18 d. neįvyko dėl permažo atvykusių 
B-nės narių skaičiaus. Valdyba pra
šo dar kartą visus lietuvius dalyvauti 
š.m. kovo 12 d. šaukiamam susirin
kime lietuvių bažnyčios salėje po 11 
vai. pamaldų. Valdyba

SPECIALIAI 
Į LIETUVĄ

ITALIŠKI NAILONO 
LIETPALČIAI 

šie lietpalčiai yra labai prašomi 
jūsų giminių. Mūsų “Lillion” nai
lono lietpalčiai yra pagal mūsų 
pageidavimą pagaminti Italijoje 
iš 100% nailono. Jie yra popu
liariausia dovana Į Lietuvą ir jų 
vertė mažiausiai 10 rublių už do
leri.

SPECIAL INR $36.30 JAV.
2 ITALIŠKI NAILONO lietpal- 
čiai — vyriški ar moteriški — 
mėlynos, tamsiai žalios ir tam
siai rudos spalvos. Į šią kainą 
įeina viskas. Jūsų giminės, gavę 
siuntinį, nieko nemoka už tai. 
Pristatymas per 4-5 savaites, pil
nai garantuotas. Prisiunčiami 
pasirašyti pakvitavimai.
U2SAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

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

Prašykite nemokamo katalogo

7*4 Qneen SL W. 
prie Gere Vale __ tftl Q
Te!. EM.

A Q Y * □ • ~~ Veriarinė# nuotrankoe
-- ------ Meniškos vaikų aaotmkoe

-—** Portretai ir kt.

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

DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a A a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAf?A<VlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4^ % už depozitus
5%% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ. GYVYBE 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 nnc 10 vaL iki 3 vai. p. p^ išskyrus 
sekmadieniss. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais atdaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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

Vakarais — HIL 9-1543.

RONCESVALLES - HOWARD PARK $25.900 prašoma kaina; 7 dideli 
kambariai per du augštu, dvi prausyklos; tinka dviem šeimom; įmokėti 
apie $5.000. Vienam automobiliui vieta.
BERESFORD - BLOOR $28.000 prašoma kaina, gražus mūrinis namas, 6 
kambariai, naujai išdažyti, moderni virtuvė ir prausykla, vandeniu šildo
mas. Įmokėti apie $8.000. Garažas —gilus sklypas.
ARTI RONCESVALLES $ 45.000 prašoma kaina, 2 pusiau atskiri namai 
po 7 kambarius; dabartiniu laiku išnuomuoti; geras planas, tinka gimi
nėm; galima pakeisti į 4 butus.

Dėl tolimesnių informacija skambinkite A. GARBENIUI

i

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAB PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

persikėlė į naują vietą

1082 BLOOR St. W., Toronto 4,

(vienas blokas į rytus nuo Dufferin)

Telef. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų,

Vyt. Mortos J. Kaikeli* A.
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APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ . HIPOTEKŲ . 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ .VAGYSČIŲ • VERSLO .PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; , namų tel. 277-0814

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

BE MUITO 
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir Lt
• Be te, siunčiame Jūsų sudarytu, ir apdraustus {vairius siunti

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

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto

SKAITYTOJAI PASISAKO
Ita iŠ 2-ro psl. Kanados Lituanistinių Mokyklų Me

mes stokojame šalto proto administ- ^Jpas^^o^ihamHto^5 SSkl 
ratorių ~ Uetu^U akiįnk0 ^ neatkreipė dėmesio | liūdną moktojų 
senos žmomų. Mes verkiame, kad ri lį Juk M paskptis> 
mūsų jaummo didesne dalis jau sve-j^ tiek jau.
timesne už svetimus, kad jaunimas, kvaiifikuotų mokytojų trūku- 

evynes m“- Jau kuriose mokyklose dirba 
Sargą” 1966, nr. 1(27), bet ar mes jokio moksi0 “neragavę”
dayeme sąlygas tam jaunimui būti mokytojo kvaliflkaci.
hetuvių tarpe? O, ne! Mes pastatėme mokytojai Ir kuo tai baigsis? 
šventovę už $300.000, o Vasario 16 ū- be aiškinimo. Todėl,
šventę rinksimės atšvęsti i Webster je- n<>rime ^<^^5 mo.

* * * Į kyklas bent normaliame lygyje, jau
Artinasi 50-metis Lietuvos nepri- šiandien rimtai turime susirūpinti mo- 

klausomybės. Kokią dovaną mes Tė- kytojų prieaugliu.
vynei duosime auksinio jubilėjaus pro- j Vienintelė mokytojų paruošimo ins- 
ga? Prakalbas? Vasario 16-tos minė- titucija yra Čikagoje. Tai Pedagogi- 
jimą su šokiais po iškilmingo akto? nis Lituanistikos Institutas, subūręs 
Keletą brošiūrų anglų kalba, kad lie- išeivijoje geriausius pedagogus ir li- 
tuvių tauta yra kultūringa ir mes da- tuanistus. Jis tyliai, nesireklamuoda- 
bar rusų pavergti?!... Mena man,1 mas dirba nepaprastai svarbų darbą, 
kad šito jau užteks. Duokime ką nors rengdamas būsimus mokytojus, laik- 
konkretaus. Sudėkime Tėvynei tą už- raštininkus, rašytojus, visuomenės vei- 
sibrėžtąjį vieną milijoną dolerių! Pro- kėjus. Institutas turi du skyrius: aki- 
centais gi mes patys naudosimės.

šalia to, kaip dokumentą, išleiski
me gerai paruoštą knygą: ką mes — 
organizacijos, politiniai sambūriai, 
kultūriniai vienetai, paskiri asmenys 
išeivijoje — davėme Tėvynei nuo 
1945 iki 1968 m. Neminėkime joje 
žaidimų švino/ kareivėliais, neplėški- 
me laurų nuo galvų; duokime konk
rečius faktiis tiek iš dešinės, tiek iš 
kairės. Duokime tą darbą jaunosios 
kartos istorikams, kurie nespėjo per
sisunkti srovių neapykanta.

V. Abromaitis

LORETTO SKI
RESORT

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

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

VIETA. SAVININKAI — UKTUnAl 
NAUJAI ĮRENGTA SLIDINĖJIMO
• 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

ALLISTON

Nepatiko...
Jaunuolis vieną dieną pas ju 

velyrą nusipirko porą sutuoktu

žiedus grąžino pardavėjui. Nela
bai suvaldydamas nepasitenkini
mą pardavėjas klausia:

je negulite, vaistus atsisakote 
priimti, be to, jaučiatės kasdien 
vis geriau...

Paslaugumas
šeimininkas atidaro duris kai

myno sūnui:
— Kaip laikaisi? Atėjai ko pa

siskolinti? Stiklinių ar lėkščių?
— Tėvelis prašė kamščiatrau

kio.
— Kamščiatraukio? Skubiai

patiko?
— Žiedai taip, — liūdnai atsa

kė jaunikis, — bet aš ne...
Nedrausmingas ligonis ___________ ___ ______

Supykęs gydytojas sako ligo-įbėk ir pasakyk tėveliui, kad aš 
niui: i pats jam atnešiu.

— Jūs esate ligoninėje patsl Parinko Pr. Al.
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Mūsų rėmėjams — Vyt. Puikini ir 

R. Vaitkevičiui nuoširdžiai dėkojame.
A. S.

Atkelta iš 6-to psl.
ralę L. Turner 6:1; 6:4. Vyrų vienete 
laimėjo australas R. Emerson, baig
mėje įveikęs amerikietį A Ashe.

VYČIO ŽINIOS
AUŠROS ŽINIOS

Sėkmingai praėjo Aušros žiemos pa
rengimas — KSAP vakaras. Nuošir
di padėka talkininkams bei visiems 
mūsų rėmėjams ir bičiuliams. Lote
rijai fantus aukojo: A. Kaliukevičius, 
Parkdale B/A garažo savininkas (100 
galionų gazolino); A. Kalūza, Baltic 
Export Co.; A. čižikas, Alfa Radio & 
T.V.; J. Krasauskas; J. Baltrušaitis; 
P. Stripinis, Loretto Ski Resort Ltd. 
Visiems nuoširdus ačiū.

Nuoširdus ačiū A. Kairiui, B. Jac
kui ir S. Janušauskui (ALCA Const
ruction Co.) už įtaisymą vyrų koman
dai puikios uniformos, J. Baltrušai
čiui ir A. Totoraičiui — už finansi
nę paramą klubui.

vaizdinį ir neakivaizdinį. Į neakivaiz
dinį skyrių priimami studentai betku- 
riuo metu. Mokslas metams kaštuoja 
tik 50 doL Nepasiturintieji ir nuo to 
mokesčio gali būti atleisti. Studentai, 
išklausę dvejų metų kursą ir išlaikę 
egzaminus, gauna pradinės lit. mokyk
los mokytojo vardą ir teises, o iš
klausę trejų metų kursą ir išlaikę eg
zaminus gauna augštesniosios Ht. mo
kyklos mokytojo vardą bei teises bū
ti lektoriais kitataučių švietimo insti
tucijose. Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto adresas: 5620 So. Claremont 
Ave, Chicago, Illinois 60636, USA.

KLB švietimo komisija savo progra
mą turėtų perredaguoti, pataisydama 
netikslumus ir parodydama susirūpi
nimą lituanistinių mokyklų mokytojų 
prieaugliu, kad bent šiais metais ke
lios dešimtys studentų įstotų į Peda
goginį Lituanistikos Institutą.

šiuo metu Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto neakivaizdiniame sky
riuje pirmauja Argentinos lietuviai. 
Jie yra užregistravę 17 studentų. Ar 
nebūtų laikas Argentinos lietuvių pa
vyzdžiu pasekti JAV ir Kanados lietu
viams studentams? K. Jurgutis

Berniukai (16) Church lygos pir
menybėse įveikė Aušros krepšininkus 
59:46 pasekme; žaidė: Duliūnas 6, Ig
natavičius 15, Kaknevičius 4, Vitkus, 
Pevcevičius 2, Juzėnas 23, Vaičeliū- 
nas 6.

Berniukai (14) tos pat lygos pirme
nybėse įveikė St. Chris 44:26 pasek
me; žaidė: Nacevičius 25, Ramanaus
kas 13, Ivanauskas, Stonkus, A. Užu
pis, J. Užupis, Bražukas 6.

Mergaitės (15J> CYQ lygos pirmeny
bėse pralaimėjo Aušrai 20:36 pasek
me. žaidė: Balsytė 2, Žukauskaitė 8, 
Zubrickaitė 2, Nacevičiūtė 4, čirvins- 
kaitė 4. ,

NEKELIAMAS MOKYTOJŲ 
TRŪKUMAS

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
švietimo komisija, norėdama parody
ti susirūpinimą lietuvių tautinės gy
vybės išsilaikymu, šiuos metus paskel
bė Kanados Lituanistinių Mokyklų Me

to tais ir surašė 12 punktų programą. 
! Toji programa, plačiai paskleista JAV 
> ir Kanados lietuvių spaudoje, atrodo, 

buvo surašyta greitosiomis ir turi ga
na ryškių neapsižiūrėjimo ženklų.

Programos įžanga nesiderina su pa
baiga: įžangoje bandoma žvelgti į to- 

1 limesnę ateitį, o pabaigoje ribojama- 
si tik šiais metais. Programoje, nuo 
pradžios iki galo kalbama tik apie 
auklėjimą, visiškai pamirštant moky
mą, lyg šeštadieninės mokyklos būtų 
perdėm tik auklėjimo institucijos.

KLB švietimo komisija, skelbdama

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieatra varymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

231 -2661 2*33r.3b32S*

P. BARAUSKO AGENTŪRA

Telefonas LE. 2-4108

1736 Dundas St. W.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS,

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJD.

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

DR. E. ZUBRIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

1677 BLOOR ST. WEST
(prie Duodasi

Kabineto telefonas LE. 44461
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Torontą 

(į rytus nuo Dufferin St)

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
K. STRIAUPIS 

Res. teL LE 6-5363

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

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

BALDAI ir kt. 
Vežamas tartas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403 
30 Dewson St, Toronto, Ont.

■ ■

DR. J. MATULIONYT1 
DANTŲ GYDYTOJA 

1790 BLOOR ST. W. (prie Keele,
Priėmimo valandos: 

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

Telefonas RO. 6-1372

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. S3S-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

Sav. R. Stosiulh

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami j tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite j
P|A/.. 296 brOCK A VE. (tarp Dm-DlOOr AUTO rite Uarage das ir CoUege). TeL 531-1305
SS»raEamtoM»UBatoaatom«totototomtoiMMto

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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 Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. 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 automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI
Centrini įstaiga 691 /-.-««• St., 

Te». RO 2*2100

Skyrius: 
894 COLLEGE ST.

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

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

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
Sav. J. Šarūnas ir J. Dambrauskas

295 Roncesvalles Avė., tel. 536-1373
Mažo kalibro šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys teniso 

raketės, ivairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont 

Savininkas V. BACtNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278*7261 s vakarais 536*4681
• patarnauja ateikriečiant gimines

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

(Įėjimas b Howard Pork 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 9-8166

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.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namq CL. 9-8029. 
Darini valandos nuo 10 vaL 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.

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

479 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

NAUDOKITĖS PATARNAVI

MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 
“TEVISKES ŽIBURIUOSE”

draudi:

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.j 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles; 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Dr. P. VYTI
DANTV GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampos Bloor A Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oaaientus iš anksto susitari

KOMERCINIŲ IR KITŲ

>o įstaiga

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

769-4412
769-4131

H

—i



Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par žinios

Draugijos narei

VASARIO 16 ISi Nr. 6 (889)

— Šį trečiadienį — Pelenų į — Nuoširdžiai užjaučiame p.'
diena 7.30 v.v. Mišios, o po jų | S. Ciplijauskienę ir jos šeimą, 
tikintieji simboliškai pazenkli- Lietuvoje mirus jos mamytei, 
narni pelenais — atgailos ženk- Užuojautos vietoje bičiulių uzora- 
lu. šytos Mišios už velionės sielą —

— Šią savaitę lankomos šios kovo 5, sekmadienį, 11.15 v. 
gatvės: Grenadier Rd., High Park — Mirus a.a. T. Gailevičienei, 
Blvd., Geoffrey ir Wright. artimuosius giliai užjaučiame.

— Gražiai praėjo jungtinis stu- — Mišios: šeštad., 8 v. — už
dentų ir parapijos jaunimo klubo a.a. J. Gorų užpr. p. Gorienė; 
pobūvis, sutraukęs gražų jaunimo 8.30 v. — už xa.a. D. žičkienę; 
skaičių. užpr. p. Nalivaikienė; sekmad.,

— Iš JAV į Kanadą atvykę ne 10 v. — kat.^ moterų dr-jos int.; 
kaip imigrantai tėra tik svečiai, 11.15 v. — už a.a. M. Geležiūnie- 
nors čia būtų išgyvenę ilgus me- nę; užpr. vaikai su savo šeimo-, 
tus. Jie negali tikėtis senatvės mis.
pensijos. Tokių atvejų yra buvę' — Chorų repeticijos: antrad., 
ir lietuvių tarpe. Tokiems reikia 7 v.v. — stud, berniukų; trečiad., 
per Kanados imigracijos įstaigą 7 v.v. — stud, mergaičių; ketvir- 
gauti “landed imigrant” teises, tad., 7.30 v.v. — suaugusių bend-

Mirus a.a. Ignui Rūkui, nuo- ra; penktad., 6.30 v.v. — jauni- 
širdi užuojauta velionies žmonai, mo bendra.
sūnui ir giminėms. — Šį sekmadienį nei pirmo-

_Gili užuojauta M. Rickevi- sios išpažinties, nei katechetinių 
čienei, Lietuvoje staiga mirus jos pamokų vaikučiams, nei relig. pa- 
sesutei a.a. Magdalenai Uknevi- mokų gimnazistams nebus. Ra
čienei. Už velionę šį šeštadienį, techetinės pamokos antrad. ir 
9 v.r., parapijos bažnyčioj gedu- ketvirtad., 4.30 v.p.p. bus įprasta 
lingos pamaldos. tvarka. Dėkojame V. Kolyčiui už

— šį penktadienį, 8 v.r., Mišios pr. sekmad. gimnazistams pra- 
už a.a. Tadą Normantą, o šešta- vestą pamoką.
dienį — už a.a. Magdaleną Sau-I — Pirmosios pagalbos kursų 
solienę. pradžia — šį trečiad., 7.30 v.v., I

— kviečiame visus jaunimo Par- naujojoje salėje; įėjimas pro 
choro narius aktyviai dalyvauti bankelio koridorių. Kursus gali 
sekmadienio 10 vai. pamaldose, lankyti^ vyrai ir moterys. 
o po to — jaunimo repeticijose.

— Sutuokta: Adolfas Vilkus ir 
Bronė Jasinauskaitė; George S. 
Collins ir Regina Mikšytė.

A.a. Ignas Rūkas, 64 m. amž., 
vasario 3 d. grįždamas iš darbo 
krito gatvėje ir mirė. Velionis ki
lęs nuo Garliavos; paliko našlę . . ...
žmoną ir sūnų Vytautą; palaido- susilaikoma nuo mėsos ir me
tas trečiadienį Park Lawn Toron- siškų valgių. Mišios — 7, 7.30 ir 
to kapinėse. " 8 v. ryto ir 7.30 v. vak. Tikmtie-

Sofijos ir Jono Tumosų sidab- M pelenais paženklinami po kiek- 
rinė vedybų sukaktis buvo iškU-vienų Mišių, 
mingai paminėta vasario 4 d. Iš 
ryto Prisikėlimo par. bažnyčioje, šventvakaris — kitos savaitės ant- 
dalyvaujant sukaktuvininkams su radienį, vasario 14, 7 v.v. Prašom 
Šeima, artimiesiems ir gausiems rinktis į par. naująją salę. Įėji- 
bičiuliams, T. Rafaelis, OFM, at- mas per bankelio koridorių, 
laikė specialias pamaldas ir tarė 
progai parinktą žodį. Vakare mo- < 
derniame Skyline viešbutyje su

TEKLEI GAILEVIČIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų STASį GAILEVIČIŲ, 
dukrą MATULAITIENĘ ir kitus gimines —

K.L.K. Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. 
parapijos skyrius

TEKLEI GAILEVIČIENEI mirus

sūnų muziką STASį GAILEVIČIŲ, dukras — ELENĄ ir 

BIRUTĘ anūkes ELENĄ ir KRISTINĄ bei šeimos arti

muosius nuoširdžiai užjaučia —

Toronto Lietuvių choras "Varpas'

A t A TEKLEI GAILEVIČIENEI mirus, 
mūsų choro vedėjui muz. ST. GAILEVIČIUI, mieliems 
choristams BIRUTEI ir ANTANUI MATULAIČIAMS 
bei jų artimiesiems giliausią užuojautą reiškia drauge 
liūdintis —

Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras

— Kat. moterų dr-jos susirin
kimas — šį sekmad. po paskuti
nių Mišių par. naujojoje salėje. 
Įdomi VI. Bačėno paskaita apie 
gėlių priežiūrą. Kviečiamos ir 
viešnios.

— Pelenų diena ir Gavėnios 
pradžia — šį trečiadienį. Tą die-

8 v. ryto ir 7.30 v. vak. Tikintie-

— Pensininkų ir vyresniųjų

— Parapijos metinės rekolek
cijos moterims — kovo 5—12 d., 
vyrams — kovo 12—19 d.; ves

sirinko labai gausūs Tumosų sei-Įvysk. V. Brizgys. Rekolekcijos 
mos bičiuliai pagerbti sukaktu- baigsis Verbų sekmadienį dideliu
vininkų. Iškilmės metu T. Placi
das, OFM, įteikė jiems raštišką 
popiežiaus palaiminimą. Sukak
tuvininkus sveikino pirmiausia 
šeimos artimieji ir svečiai iš JAV. 
Visuomenės vardu sveikinimo 
kalbas pasakė KLB krašto valdy
bos pirm. A. Rinkūnas ir Toron
to apyl. vardu — pirm. Aug. Kuo
las. Pirmasis yra buvęs J. Tumo- 
sos mokytojas Lietuvoje ir papa
sakojo atsiminimų. Taip pat kal
bėjo kanadiečiai ir amerikiečiai

religiniu koncertu, kurio progra
mą išpildys par. choras su or
kestru.

— Kt. sav. lankoma: Brock 
Avė., Dufferin St., Gladstone 
Ave., Havelock St., Lindsey Ave., 
Muir Ave., Rusholme Dr., Rus- 
holme Pk. Cr., St. Anne’s Rd., 
Sylvan Ave.

— Pakrikštytas Eugenijaus ir 
Juditos Cuplinskų sūnus Vytas 
Eugenijus. Linkime gausios pa
laimos.

Mirus A t A
TEKLEI GAILEVIČIENEI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą B. MATULAITIENEI, 
liūdinčiai brangios Mamytės —

A. ir R. Jokūbaičiai

A t A TEKLEI GAILEVIČIENEI mirus,
jos sūnui muzikui STASIUI GAILEVIČIUI ir dukrai BIRU
TEI su šeimomis bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą —

’’ genijus Stunguris Bronius Mackevičius

Mirus Lietuvoje A t A
MAGDALENAI UKNEVIČIENEI,

gilią užuojautą reiškiame jos sesutei MARIJAI RIC-
KEVIČIENEI su šeima ir broliui VINCUI —

D. V. Simonaičiai

STEFOS CIPLUAUSKIENĖS mamytei
ANTANINAI BAGDONAVIČIENEI Lietuvoje mirus, 
draugai ir bičiuliai vietoj užuojautos užprašė šv. Mišias- 
Jos bus atlaikytos kovo 5 d., 11 vai. ryto Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje. '

ju gautas Kanados prekybos mi- 
nisteris Robert Winters. Apylin
kės valdyba džiaugiasi šia žinia 
ir dėkoja už tarpininkavimą J. 
Strazdui ir adv. P. Neįmanai.

šeštadienį, vasario 18 d., 12 
vai. prie miesto rotušės pakelia
ma Lietuvos trispalvė ir padeda
mas vainikas už žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus. Būtų ge
ra, kad daug lietuvių dalyvautų 
šiose trumpose iškilmėse.

Labai svarbu, kad kiek galint 
daugiau lietuvių dalyvautų pri
ėmime ketvirtadienį (vasario 16 
d.) 8 v.v. Prisikėlimo par. salė
je, kur yra pakviesta daug lietu
viams palankių kanadiečių ir 
įvairių tautybių atstovų, palai
kančių su lietuviais artimus ry
šius.

Vasario 16-ji jau čia pat. Ne 
vien apylinkės valdyba jos iškil
mingumu privalo rūpintis. Lietu
vos laisvė yra visų mūsų ilgesys. 
Visi tad ir rūpinkimės šventės iš
kilmingumu. .' _ _'

iv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 
3426 Partbenais St Montreal 24, Que. 14^5 rae de sėve. Montreal 20, P.Q.

— Rekolekcijos bus kovo 15— 7 ___
18 d.; užbaiga — Verbų sekma- Pelenų diena; Mišios — 1 ir’8 v. 
dienį. Rekolekcijas ves pranciš- ryto ir 7.30 v. vak.
konas Tėvas Tarcizijus Garbu- ~ - -

Aušros Vartų par. žinios

— Trečiadienį, vasario 8 —

— Parapijos komiteto posėdis 
— vasario 17 d., 7 v.v. kleboni-

— 60-toji kazimierinių vaka- joje.
rienė bus kovo 4 d. vakare 7.30. į — Vasario 16 proga pamaldos 
Bus įdomi programa su turtinga mūsų bažnyčioje — vasario 19, 
loterija, kuriai Kazimieras Bube- sekmadienį, 11 vai. z
lis paskyrė $100. Į ■■— šeštadienį, vasario 11 d., 3

— Jaunimo klubo slidžių eks-,v.p.p., seselių namuose prasidės 
kursija į Mont Habitant — šį sek- susikaupimo diena katalikėms 
madienį, vasario 12 d. Išvykstam moterims. Vedėjas — kun. V. 
tiems Mišios 8 v. ryto; po jų tuo-, Stankūnas. Užbaigimas — sekma- 
jau išvykstama. Registruotis pas J”“: ’'IXi '
klubo valdybos narius.

— Lietuvoje mirė Elena Ko- 
deikienė, p. Gerhardienės ir p. 
Zemlickienės motina.

—: Vasario 1 d. palaidotas iš 
bažnyčios Jonas Bubelis, choris- 

_____________  to Vinco Bubelio brolis. Iškilmin- 
ApyL valdyba gu Mišių metu, šalia įprastinių 

giedorių, giedojo specialiai tai
“Varpo” choro valdyba, dėl progai kviestas Juozas Skyrius, 

sveikatos pasitraukus iš chorve-i 
džio pareigų muz. St. Gailevičiui, I 
chorui vadovauti pakvietė muzi-i 
kę, gimnazijos mokytoją Dalią I 
Skrinskaitę. Jai talkinti sutiko 
taip pat gimnazijos mokytojas 
sol. V. Verikaitis. Balandžio 23 
d. Detroite “Varpas” dalyvaus 
koncerte, kurį rengia Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga. Į kon
certo programą taipgi pakviestas 
ukrainiečiu choras.

Baltų Federacijos valdyba sau
sio 30 d. posėdyje apžvelgė savo _______________ __
metinę veiklą, aptarė dalyvavimą jį dar bent 3 mėn. turės vaikščio- Mexico padėti vienam lietuvių 
pasaulinėje parodoje ir išrinko ti su sugipsuota koja. ............
naują valdybą, kuriai šlm. pirmi-1 
ninkauja estai. Dabartinę valdy-' 
bą sudaro: pirm. H. Kulango, vi
cepirmininkai: T. Kronbergs (lat- 
vis), J. R. Simanavičius ir A. Vei- 
dienbaum (estas), sekr. J. Ukvi 
(estas), ižd. A. Rolavs (latvis).

Pasaulio Liet. Bendruomenės 
valdyba išsiuntinėjo jaunimo 
kongreso rėmėjams gražius pa- 
'dėkos atžymėjimus, pasirašytus 
pirm. J. Bačiūno, finansų komi
sijos pirm. V. Kamanto ir jauni- 

!mo kongreso komiteto pirm. A.

dienį-su 11 vai. Mišiomis ir aga
pe. Rengia KLK Moterų Dr-jos 
Montrealio skyrius.

— Rinkliava praėjusį sekma
dienį — $210.

— Parapijos choro metinis 
koncertas įvyks balandžio 15 d. 
AV parapijos salėje. Per visą šį 
sezoną charas renkasi porą kar
tų per savaitę repeticijoms ir 
ruošiasi šiam koncertui. Koncerto 
metu išgirsite mergaičių kvartetą 

Į — Notre Dame ligoninėj mirė ir solistus.
.63 m. amžiaus Agota Dailidytė-I —« Šauliai tvarko savo būstinę. 
Dailidžiūtė; palaidota iš bažny- Dail. Vazalinskas nupiešė gražų 
čios vasario 4 d. Visais reikalais šaulių kūrėjo Vlado Pūtvio port- 
rūpinosi brolis Mykolas Dailidė, retą, kuris bus pakabintas šaulių 

t „„ būstinėje prie AV salės, šauliai— I Santa Cabrmi ligoninę nu- į ė perdažyti sav0 
vežtas Martynas Teresevieius. ka’bį.j DabartlnPis naįas šau.

— Royal Victoria ligoninėje lių pirmininkas Montrealyje yra 
paguldyta Adelė Mikėnienė; ją J.‘Petrauskas.
gydo žymiausias akių specialis- —,Tėv. St. Kulbis, SJ, grįžo iš 
tas Dr. J. Nicols. ' JAV. T. J. Venckus, SJ; vedęs re-

— Iš Royal Victoria ligoninės kolekcijas East St.- Louis ir pa- 
1 į namus grįžo Uršulė Viškelįenė; gelbėjęs klebonui, išvyko į New

— Tėv. St. Kulbis, SJ, grįžo iš

klebonui, kuris serga.
__ .. . , ... — Lietuvoje mirė Antanina

— Praėjusi sekmadieni Kana- Daugelavičienė, sulaukus virš 70
dos vyskupai laišku kreipėsi į ti- metu amžiaus. Jos sūnui A. Dau- 
kmciuosius, ragindami nepamiršti gela^įčiui ir artimie-
pasninko reikalingumo, ypač Ga- siems reiškiame gilią užuojautą, 
vėnios metu. Komunistiniai laikraščiai rašo,

— Jau registruojami vaikučiai kad ju spaudos žmonės planuoja
pirmajai Komunijai ir Sutvirti- šaukti* konferenciją Montrealyje. 
nimo sakramentui. Kai paaiškės Sumanymą remia grupė “pažan- 
lietuvio vyskupo atvykimas į giuju” su J. Lesevičiumi. Taip 
Montreal}, tada bus paskelbta ir pat rašoma: “Galimas daiktas, 
tiksli diena. . , kad bus paskirta Tarybų Lietuvai

— Renkami dar geri ir švarūs diena. O tai reikštų didžiulių me- 
drabužiai Suvalkų trikampio lie- ninių Lietuvos talentų pasirody- 
tuviams. Priima J. Dalmotas po ~ koncertų, spektaklių, ko-

vėnios metu. Komunistiniai laikraščiai rašo,

Zaparacko. Tokį atžymėjimą gavo pamaldu Prašoma paaukoti ir ki4 niekad kanadiečiai ir ameri- 
•r -UZ •S^raiP^iyS po keletą doleriu persiuntimo iš- kiečiai lietuviai nebuvo, matę!”
ir dideli dėmėsi jaunimo reikalų faidoms * (Atrodo, kad yra Sov. Sąjungos
populiarinimui." -Praėjusio sekmadienio kur‘e "°" Paulinę pa-

Br. Rickevičius, “TŽ” skaity- rinkliava — $135.32. K.J.G. panaudoti Lietuvos okupa-
cijos išgarsinimui. Sk.

Vasario 16 minėjimas Mont-| šv. Kazimiero parapija “Balti- 
realyje įvyks Vasario 19 d., 4 jos” stovyklavietės statybai įmo- 
v. p.p., -Plateau salėje, Parc la kėjo $100. Tub būdu su ankstes- 
Fontaine prie Sherbrooke gt. Vi- niu įnašu “Baltija” jau yra ga-

bičiuliai. Beveik visi pabrėžė su
kaktuvininkų duosnumą. Esą tur
tingų lietuvių išeivijoj yra daug, 
bet maža tokių, kurie pasižymi 
duosnumu lietuviškiems reika
lams. Iškilmei vadovavęs J. Ra- 
čys perskaitė visą eilę sveikini
mų raštu — iš Kanados, JAV ir 
Vokietijos. Visi susirinkusieji iš
reiškė savo džiaugsmą “Ilgiau
siais metais” ir plojimu. Padė
kos žodi tarė J. Tumosa ir dukra 
Jonė. Pirmasis, tarp kitko, pa
brėžė: “Jei Dievas tau davė, 
duok ir tu.” Iškilminga vakarie
nė baigta pjovimu jubilėjinio 
torto, kuris buvo toks didelis, 
kad užteko visiems svečiams. Po 
vakarienės visi ilgai dar linksmi
nosi, šnekučiavosi atskiroje salė
ja ir savo širdyse linkėjo sukak
tuvininkams sulaukti auksinės 
vedybų sukakties. Tai linkėjimas, 
kuris buvo išreikštas ir specialia
me adrese, skirtame sukaktuvi
ninkams. Prie tų linkėjimų jun
giasi ir “T. žiburiai”, kartu reikš
dami nuoširdžią padėką už liet, 
spaudos duosnų rėmimą.
“Tėviškės Žiburių” 

aukotojai
Rėmėjo prenumeratas po $10 

atsiuntė: S. Paketuras, J. Danys, 
L. Skripkutė, J. Jonikas, L. šeš
kus, B. Stonkus, Mrs. Apalina 
Evans, C. Kuras, O. Malkauskie- 
nė. Z. Tumosa, M. Kizis; $10 pa
aukota Medž. ir mešker. klubas

Prisikėlimo kredito koopera
tyvo visuotinis narių-šėrininkų 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 12 d., 4 v., Prisikėlimo 
salėje. Registracija prasidės 3 v. 
p.p. Nariai prašomi atsinešti kny
gutes arba voką, kuriame gavo 
pranešimą. Yra grįžusių praneši
mų, nes nevisi pranešė pakeistus 
adresus. Negavę pakvietimo ir 
metinės apyskaitos galės juos 
gauti prie įėjimo. Visų narių pa
reiga dalyvauti metiniame koo
peratyvo susirinkime.

Valdyba
Akademikų Draugijos sekanti 

paskaita — penktadienį, vasario 
17 d., 8 v.v., Prisikėlimo naujo
je salėje (999 College St., įėjimas 
prie bankelio). Paskaitininkas — 
Alfredas Puzarauskas, ekonomis
tas; kalbės tema: “Daktaras 
Schweitzeris — mūsų epochos 
perspektyvoje”. A. Puzarauskas 
šiuo metu dirba Pasauliniame 
Banke (World Bank) Vašingtone. 
Jis yra apkeliavęs įvairias pasau
lio valstybes ir buvo kurį laiką 
sustojęs Afrikoje prie Dr. 
Schweitzerio kolonijos. Toronto 
visuomenė kviečiama gausiai da
lyvauti šioje paskaitoje.

Valdyba
“PUPUČIO SKĖTIS” — spalvinimo 

knygutė, išleista N. Fr. M. vienuoli
jos, jau gauta šv. Jono Kr. par. kny
gyne. Kaina 75 et

PER “T. ŽIBURIŲ” BALIŲ sausio

PADĖKA

Mirus Lietuvoje brangiam Tėveliui a t a K. Vaitkevičiui, nuošir
džiai dėkoju: gerb. kleb. kun. P. Ažubaliui už atlaikytas lietuvių kal
ba gedulingas šv. Mišias, kurios paliko neišdildomą įspūdį; mieliems 
bičiuliams užprašiusiems šv. Mišias ar pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu, spaudoje.

Ačiū nuoširdžiai —

Velykų šventės proga VKLS- 
gos Toronto ir Detroito skyrių 
valdybos nutarė pasiųsti į Lietu
vą vienam sunkiai sergančiam 
Vilniaus krašto lietuviui kunigui 
siuntinį. Mes prašome prie šio 
kilnaus tikslo prisidėti ne tik vil
niečius, bet ir visus geros šir
dies lietuvius, t.y. pasiųsti kad ir 
mažą auką Br. Sapliui,* 1558 Da
venport Rd., Toronto 4, Ont. Po 
$5 jau prisiuntė: M. Kalinauskie
nė, I. Krasauskas, A. Sekonis, V. 
Skrebutėnas, Br. Saplys, K. Ba
ronas. Iš anksto visiems tariame 
vilnietišką ačiū.

VKLS Toronto skyrius

E. Dailydienė ir šeima

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas sutiko atvykti į Torontą ir 
padalyti politinį pranešimą ba
landžio 30 d., 4 v.p.p., Prisikėli
mo salėje. Ta proga svečiui ren
giamas priėmimas. VLIKo pirmi
ninką pakvietė ir jo viešnage To
ronte rūpinasi Tautos Fondo at
stovybė Kanadoje, kuriai pirmi
ninkauja St. Banelis.

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas vasario 5 d. posėdyje 
svarstė įvairius mokyklos reika
lus ir nutarė organizuoti vyr. mo
kinių ekskursiją Montrealin į pa
saulinę parodą. /

ATLIEKAME VISŲ RŪSIŲ NAMŲ REMONTUS, STATOME 
ĮVAIRIŲ RŪSIŲ VIENAAUGSČIUS NAMUS (bungalows) 

A. DOMAŠIUS ir K* CIBAS

47 Radford Ave., teL RO 9-5309

“Geležinis vilkas” Sudbury; $7: 
J. Černiauskas; $5: J. V. Samule- 
vičius, KLB Lethbridge apylinkė; 
$4: A. Vinskas, Pr. Žukauskas; 
$2: Miss A. Andrews, G. Gapu- 
tis, S. Stonis, J. Dubauskas, B. 
Pranskus, M. Krivickas. A. Kel
melis. V. Mačikūnas, M. Obelie- 
nius. V. Galvelis; $1: J- Drabutis, 
H. Chvedukas, N. Strazdienė, J. 
šergalis. B. Giedraitienė, J. Da- 
nėnas, G. Repšys, V. Prūsaitis.

14 d. Prisikėlimo parapijos salėje pa
mesti moteriški akiniai. Radusį pra
šyčiau palikti juos Prisikėlimo para- 
{rijos raštinėje arba paskambinti tek 
LE 4-8390. 12

to jas bei rėmėjas, šiuo metu dir
bąs siuvykloje, užsakė savo gimi
nėms tris “Tž”’metines prenu
meratas.

Estijos nepriklausomybės šven- si Montrealio ij apylinkės lietu- vusi iš Šv. Kazimiero parapijos 
tės proga Kanados estų centrinė j viai prašomi tą dieną rezervuoti $300. Parapijos klebonui kun. dr. 
taryba rengia priėmimą vasario'‘iškilmėms. Abiejose bažnyčiose F. Jucevičiui ir parapijos komi- 
24 d., 8 v.v., Estų Namuose 958 11 vai. iškilmingos pamaldos. Or-rtetui nuoširdžiai dėkojame. 
Broadview Avė. L

Spaudos balius, kasmet rengia-.vomls- 
mas “NL” savaitr. Montrealy,| 
įvyko vasario 4 d. V. D. Klubo iki vasario 10 d. Įdėtos sumos į ^’Ai^rnZ^Vartn^aranii^Za^ 
rtofalrknco Traline nrooin ioTilri/vi cocboiiac’kne ii'ycb’oiftrf-na___  ’___ ___ _ * __* J

ganizacijos dalyvauja su vėlia-; KLB Montrealio seimelio nu- 
I tarimas (ištrauka iš protokolo): 

„ , , , . , , KLB Montrealio apylinkės seime-
“Litas” dar kartą primena, kad )is posėdyje 1967 m. sausio

i 1A H iriA+AC enmnc i _ _ -T.

patalpose. Balius praėjo jaukioj depozitų sąskaitas busjižskaitytoš.
nuotaikoj. Baliaus karalaite is- uz pilną metų ketvirti tai yra t pakeitimo išreiš-
rinkta L. šarkaite, Kurį atstovaus nuo vasario men. 1 d. Uz j serų - -- - ų F
Montrealiui šiemet įvykstančioj sąskaitas dedamas sumas dividen-1 • 
Kanados Lietuvių Dienoj. Įdomu dus “Litas” skaičiuoja nuo se- -
pastebėti, kad montrealiečiai, ro- kančio mėn. 1 d. po pinigų įdė-.^Jį Xi'Frado,k'istatai“nenuma“ 
dos, pradeda pamėgti naująją V. “T“-” — ^••ou(lu *onao iSlatai nenuma
D. Klubo salę, dėl kurios pra
džioje nemažai kritikos buvo gir
dėti. v.

kė pageidavimą:
1. kad Liet. Fondo įstatai ne

būtų keičiami korespondenciniu 
jimo. Šiais metais7‘Litas” moka'^“2/kad Įstatu^a^itimur'bū 
4.4% palūkanų uz depozitus ir K į Liet Fon.
numato mokėti 514 % dividendų - 
už šėrus. Pr. R.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REGZD 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

x Įsigykite EXPO 67 pasus
iki 1967.11.28!

JEI PLANUOJATE PIRKTI 
rašomąją mašinėlę visom kalbom 
ar skaičiavimo mašinėles, įvairius 
transitorinius ar stereo radijo pri
imtuvus, televizijos aparatus ir Lt, 
tai pirma pareikalaukite katalogą 
iš:

J. L. GIEDRAITIS, 
10 Barry Dr. E., Northport, N.

11731, USA

57

Pigiau yra pirkti baldus 
visam trijų kambarių namui 
vienetų miegamajam kambariui 
vienetų gyvenamajam kambariui 
vienetai virtuvei

UŽ VISKĄ TIK $399.00
Nereikia nieko įmokėti 

Išsimokėjimui po $5.00 į savaitę
MURRAY COLLIS 
FURNITURE CO. LTD.

439 QUEEN St. W. (prie Spadina Ave.)

Nemokamas pristatymas.
Nemokamas baldų laikymas sandėlyje

Visi, kurie iš Kanados, JAV ar kitą kraštą ruošiatės į Expo 67, Mont
realyje, įsigykite įėjimo pasus ir boną knygutes (pramogoms, koncer
tams, maistui) iki vasario galo su 25 — 55% nuolaida. Po tos datos 
kainos bus pakeltos. Užsakymai išpildomi C.O.D. arba išsiunčiami ap
draustais laiškais, kai pinigai gaunami su užsakymu.
RAŠYKITE: “LITAS”, 1465 DE SEVE ST„ MONTREAL 20, QUE.

Jaunimui
Dabar

Pasą, 
rūšis

Suangnsiems 
Dabar

1 dienos 
7 dieną 
sezoniniai 
Bonai (be pasą)

Pilna 
kaina 
$ 2.50 
$12.00 
$35.00 

$ 7.00

do narių suvažiavimas.
(pas) J. Adomaitis, susir. pirmin. 
(pas.) S. Ališauskienė, sekretorė

Kaikuriė lietuviško radijo klau
sytojai Montrealyje nusiskundžia, 
kad per tą valandėlę kartais būna 
muzika perduodama gana prastai 
dėl nusidėvėjusių plokštelių. Va
landėlės vedėjas L. Stankevičius 
tai labai jaučia, bet dėl lėšų sto
kos negali įsigyti naujų plokšte
lių. Būtų labai gera jei tautiečiai 
paaukotų gerų plokštelių su gra
žia lietuviška muzika arba atsiųs
tų auką naujoms plokštelėms. 
Laukiama iš jūsų ne tik sveikų 
pastabų, bet ir pagalbos. G.

Vieno sekmadienio popietę N. 
Pr. M. seserų namuose įvyko su
sirinkimai: vyr. moks, ateitinin
kų, jaunesn. moksl. ateitininkų, 
skaučių skilties, katalikių mote
rų dr-los susirinkimas ir kava, 

(lituanistinių mokyklų mokytojų 
'posėdis. Dažnai sekmadieniais 
čia praeina apie 100 suaugusių ir 
vaikų s iš visos mūsų kolonijos, 
čia patalpas randa visi, seserys 

, visus mielai priima. Tačiau kaip 
mes atsilyginam už seserų nuo
širdumą? Ateinam kartą per me
tus į jų rengiamą bazarą ir čia 
retai paliekam daugiau kaip 

l$1000. Tai ir visos mūsų seserų 
'pajamos iš lietuviškos kolonijos. 
“Mūsų visi namai skoloje”, — pa
sakoja sesuo vyresnioji Margari
ta, — “tačiau statėm juos lietu
viams, tad tegu ir naudojasi.” 
Tai gražus,idealistės lietuvės vie
nuolės nusiteikimas. Tačiau ar 
ne laikas mūsų kolonijos gyven
tojams stipriau remti savas insti- 

apžvelgiant į jų duoklę

Vaikams 
DabarPilna 

kaina 
$ 2.50 
$10.00 
$30.00

$ 2.00
$ 7.50
$22^0

'$ 4.65
Bonal-L.2 d. pasai

$ 8.00 $12.00 Bon.U-1 d. p. $ 3.80

"LITAS"
Depozitas 4.4%
Numatyta už šėrus 5%% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

$ 2.W 
$ 6.75 
$20.00

$ 1.00 
$ 3.75 
$11.25
$ 2.90

Pilna 
kaina 
$ 1J» 
$ 6.00 
$1730 
$ 4.00

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 26, Qne„ teL 766-5827

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolą draudimas iki 
310.000.

darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v, išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; dr. V. Pavilanio
f, ir prof, 
vasario 4




