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Raidė ir prasmė
Mūsų žvilgsnis yra blaškomas daugybės kasdieninių reikalų 

reikalėlių — sustoti jam ilgėliau ties gilesnėmis vertybėmis yra 
nelengva. Tie kasdienybės reikalai monotoniškai rieda kaip au
tomatiniai ratai tempdami žmogų paviršiumi. Ir juo giliau žmogus 
grimzta kasdienybėn, juo daugiau -jaučia vidinį nepasitenkinimą. 
Tai ženklas, kad jame slypi tuštuma, besišaukianti dvasinių verty
bių. Tokio slypinčio nepasitenkinimo šiuo metu yra pilnas mūsų 
išeivinis gyvenimas. Jis išplaukia paviršiun įvairiom formom, kar
tais pridengtom ir labai rafinuotom. Vienas tokių ženklų, liudijan
čių dvasinę tuštumą, yra išorinės garbės jieškojimas. Anksčiau, 
išeivinio gyvenimo pradžioje, kai visiem didžiausia problema bu
vo duona ir pastogė, visų dėmesys buvo nukreiptas į materialinį 
įsitvirtinimą. Dabargi, kai medžiaginis saugumas yra daugumoje 
atvejų užtikrintas, dėmesys ėmė krypti į garbės bei pripažinimo 
jieškojimą. Praturtėjęs išeivis tapo nepaprastai jautrus išoriniams 
glostymams. Jo ambicija pasidarė tokia jautri, kad kartais ir ma
žas grybštelėjimas ar net visai nekaltas dėmesio neatkreipimas su
kelia ūgių. Tai ryšku ne tik privačiame, bet ir viešame gyvenime. 
Labai dažnai tarpusaviu kovų užkulisiuose glūdi pažeista ambicija, 
kuri nuolat organizuoja argumentus, nukreiptus į tariamus savo 
“priešus”.

Išeiviniame gyvenime ugdyti moralines vertybes nėra lengva, 
nes ta moralinė tradicija, kurią atsinešėm iš savo gimtojo krašto, 
neteko natūralinės savo atramos. Daugumai mūsų tautiečių teko 
apsigyventi skirtingos tradicijos aplinkoje, ir tai tokioje, kuri ne
skatino domėtis moraliniu gyvenimu. Be to, moralinis mūsų at
sparumas buvo daugiau tradicinis, raidinis. Jis buvo pakankamas 
savoj aplinkoj, bet atsidūrus kitokioje dvasinėje atmosferoje pri
reikė didesnio sąmoningumo, įžvelgiančio ne tiktai raidę, bet ir 
prasmę. Tėvynėje pagrindinę moralinę atramą sudarė mūsų reli
gija, įleidusi šaknis i tautos tradicijas. Išeivijoje tos atramos pa
sigedome. Katalikų Bendrija čia nebepajėgė apimti visų išsiblaš
kiusių tautiečių. Tiesa, bendras jos vaidmuo išeivijos gyvenime 
yra neabejotinai didelis, tačiau moralinių vertybių ugdyme pali

nkęs spragų. Labai daug nuveikta išorinės veiklos srityje: pasta
tyta šventovių, mokyklų, parapijų namų, paminklų: įsteigta įvai
rių organizacijų, įstaigų, brolijų, 'spaustuvių, laikraščių, leidyklų 
ir t.t. Bet permažai dėmesio kreipta į moralhų-vidini išeivio ugdy
mą bei turtinimą. Išeivijos lietuvių didvyriai tebėra tie, kurie 
daugiausia lėšų surinko, daugiausia paaukojo ar daugiausia pasta
tų suorganizavo. Jau nebejauna mūsų išeivija dar neturi ne tik 
šventųjų, bet ir kandidatų į šventuosius, bent tokių, kokių turėjo
me Lietuvoje. Tai ženklas, kad mūsų išeivijos gyvenimas suišorė- 
jo, dvasinėmis vertybėmis nepražydo.* * *

Gavėnios proga paprastai visų dėmesys turtMąV nukrypti į 
dvasines bei moralines vertybes. Deja, tas “turėtų” lieka gana te
oriškas, nes gavėnios prasmė dažnai užmirštama ties bažnyčios 
slenksčiu. Visdėlto Bendrijos šauksmas, kad ir sunkiai girdimas, 
nelieka be reikšmės — daugiau ar mažiau pajudina žmonių sąži
nes. Anksčiau tas Bendrijos balsas buvo formuluojamas vien įsa
kymai^ — pvz. pasninkauti tada ir taip. Tai buvo aiški raidė, ku
rios tereikėjo laikytis. Bet mūsų laikais to nebeužtenka — reikia 
giliau matomos prasmės. Tai nereiškia, kad anksčiau tos prasmės 
nebvvo. Ji buvo, bet raidės pridengta, šiuo metu į pirmąjį planą 
iširta prasmė — žmogus yra daugiau įpareigojamas pačios pras- 
jaąfc, o ne raidės. Pvz. dabar gavėnios pasninkas formaline prasme 
n&aug teįpareigoja, bet užtat kiekvienas yra daugiau įpareigoja- 
nas vidinio savo vyskupo — sąžinės. Yra didelis nesusipratimas 

manyti, kad dabar santūra bei pasninkas praktiškai yra panaikin
tas Jis ne panaikintas, bet naujai įprasmintas. Jo raidė yra suma- 

bet prasmė padidinta. Kai žmogus ją giliau įžvelgia bei pa- 
pasninko vertę, pats’įsipareigoja. Tai kelias, kuriuo gali bū- 

■ ti suintensyvintas ir visų kitų moralinių vertybių puoselėjimas 
mūsų vidiniame gyvenime. Kai žmogus pajėgia pats sau įsakyti, 
reiškia, kad jis yra pasiekęs asmenybės ugdymo kelią. Pr. G. .

KANADOS VAIDMUO PASAULYJE
Britanijos laikraštis “The 

Times” paskelbė vedamąjį, ku
riame sako, kad Kanada turi 
daug neišspręstų klausimų ir 
kol jie nebus atsakyti, Kanada 
negalinti būti tikra dėl savo 
vaidmens pasaulyje. Nuo konfe
deracijos laikų tebesą neiš
spręstų problemų politinėje, 
ekonominėje ir konstitucinėje 
srityje. Dabartinės vyriausy
bės kooperacinis federalizmas 
gana gerai suprantąs tikrovę, 
tačiau provincijų valdžios stip
rėjimas vedąs į krašto silpnėji
mą. Tarptautinėje politikoje 
Kanada kartais pasiekianti 
triumfo, nors savo vietos joje 
dar nėra suradusi. Aplamai Ka
nada esanti pilna problemų, bet 
ir didelių galimybių.

Dviejų kalbų ir kultūrų ko
misija iki praėjusių metų pa
baigos išleido $3,5 mil. Išlaidų 
suma dar didės. Rezultatų bet- tas kitų firmų. Pastaruoju me- 
gi nesimato ir vargu ar komisi- tu E. P. Taylor, 65 m. amžiaus, 
jai išleistas kapitalas bus patei- pasitraukė iš pirmininko parei- 
sintas. Prancūzų ir anglų kalbų gų ir pasiliko mažiau atsakin- 
bei kultūrų įvedimui visame gose pareigose.
krašte neužtenka tik komisijos „ .. . . ... _ . .sudarymo. Darbininkų streikas Peterbo-

J ro miesto Tilco Plastic įmonėje
Britų Kolumbijoje siaučian- įsisiūbavo ir atkreipė ne tik vi- 

tis gripas — influenza palietė šuomenės, bet ir vyriausybės 
daugiausia mokyklinio amžiaus dėmesį. Susirinkusi minia pi- 
vaikus. Mokyklose šiuo metu ketuoti nepaisė teismo sprendi- 
kas penktas vaikas serga. Jau mo, apribojančio piketininkų 
užregistruoti 4 mirimai. Atga
benta skiepijimui serumo, ta
čiau jis šiuo metu nieko nepa
deda. Kad jis būtų veiksmin
gas. reikia įskiepyti maždaug 2 
mėn. prieš ligos pavojų.

Montrealio pasaulinėje paro- riai. Dešimtasis, df. *N. A. Mac- 
doje — EXPO 67 bus atstovau- Rae MacKenzie, neturi ryšių su 
jamos 4 komunistinės valstybės: liberalų partija. Jis yra buvęs 
Sov. Sąjunga. Čekoslovakija, Br. Kolumbijos ir N. Brunswick 
Jugoslavija ir Kuba. Sov. Rusija universitetų rektorius.

1967 m. švenčia 50 metų revo
liucijos sukakti. Jai čia bus ge
ra proga pademonstruoti savo 
atsiekimus. JAV sumažino paro
dos biudžetą iš $12 mil. į $9 
mil., o Sov. Sąjunga vien pa
viljonui išleis $15 mil., Čeko
slovakija — $10 mil.

Labiausiai žinomas Kanadoje 
milijonierius yra E. P. Taylor, 
turįs didesnę šėrų dalį įvairiose 
bendrovėse. Visas jo verslas pa
vadintas “Argus korporacija”, 
kurios turtas siekia virš bilijono 
dolerių. Jai priklauso 24% Do
minion maisto krautuvių, 17% 
— Domtar, popieriaus, statybos 
medžiagų ir chemikalų fabrikų, 
11% — Britų Kolumbijos me
džio pramonės; be to, jo žinioje 
yra Canadian Breweries, Massey 
Ferguson, daugelis kasyklų, 
arkliu lenktynių klubas ir kelė-

skaičiu iki 12 asmenų. 28 pike- 
tininkai patraukti teismo atsa
komybėn už teismo sprendimo 
nepaisymą.

Paskirta 10 naujų senatorių, 
kurių 9 yra liberalų partijos na-

Toronte Vasario 16 minėjimo metu ministerei Judy LaMarsh gėles įteikia Kristina Dimskytė ir Vio
leta Akelaitytė

Svarstomas amerikiečių pasitraukimas
Jau kuris laikas, Vašingtonas 

svarsto savo kariuomenės atitrau
kimą iš Vokietijos. Tie svarsty
mai tebėra nevieši, bet pradeda 
pasiekti ir spaudą, šiuo klausimu 
ypač jautriai pasisako vokiečių 
spauda, nes amerikiečių kariuo
menės pasitraukimas būtų pavo
jingas Europai, ypač Vokietijai. 
Sovietinė grėsmė, nežiūrint koeg- 
zistencinių bandymų, tebėra ne
sumažėjusi. Politiniai stebėtojai, 
rašydami dabar apie Chruščiovo 
valdymo laikotarpį, pastebi, kad 
jo politika, nors ir skelbė koegzis
tenciją. bet ruošė kelią vakarie
čių sužlugdymui. Esą Chruščio
vas norėjo užliūliuoti vakariečius 
ir tinkamu momentu suduoti 
jiems mirtini smūgį. Reikia pri
durti. kad ir po Chruščiovo 
Kremlius tebėra toks pat. Vokie
čiai tą puikiai mato, ir todėl nuo
gąstauja dėl galimo amerikiečių 
pasitraukimo.

Pasitarimai Vašingtone
Neoficialiai yra žinoma, kad 

ryšium su karu Vietname, Va
šingtono pareigūnai rimtai svars
to galimybes perkelti bent dalį 
kariuomenės iš Vokietijos į Viet
namą, kur reikia paruoštų ka
rių. Neseniai Vašingtone lankėsi 
Atlanto Sąjungos kariuomenės 
vadas Lyman Lemnitzer, kurio 
vadovybėje yra ir amerikiečių 
kariniai daliniai Europoje. Mano
ma, kad vienas pasitarimo klausi
mų buvo amerikiečių karinių da
linių perkėlimas į Vietnamą. Ko
kios nuomonės prieita, neskelbia
ma; greičiausia — reikalas tebėra 
studijuojamas. Mat, yra argumen
tų už ir prieš. Galimas dalykas, L. 
Lemnitzer nurodė tebesantį pavo
ju Europoje, kuri yra svarbesnė 
už Vietnamą. Perkėlimas bent 
dalies amerikiečių karių į Viet
namą reikštų susilpninimą Euro
pos fronto. Kariniai stebėtojai 
nurodo, kad staigaus perkėlimo 
netenka laukti, bet su kaikurių 
dalinių perkėlimo galimybe rei
kia skaitytis, ypač tuo atveju, jei
gu karas Vietname suintensyvė- 
tų. Jau dabar vyksta mažo masto 
pėrkilnojimai. Kol kas jie palie
čia tik savanorius, kurių tarnybos 
laikas Vokietijoje baigiasi; ir kai- 
kuriuos techniškuosius dalinius. 
Visdėlto ir šis perkilnojimas ap
ėmė keletą tūkstančių asmenų.

Atsitrauks ir kanadiečiai?
Vokietijai kelia rūpestį ir Ka- 

I nados vyriausybės užsimojimas 
sumažinti savo kariuomenę Euro
poje, ypač Vokietijoje. Pagrindi
nis motyvas — perdidelės išlai
dos, nes Kanados kariai yra lais
vai samdomi. Be to, labai daug 
kainuoja karių išlaikymas Vokie
tijoje. Europoje yra 13.000 Kana
dos karių, o jų šeimų narių ir ci
vilinių tarnautojų 18.000. Soest 
srity yra įsikūrusi ketvirtoji pės
tininku brigada, turinti 6.500 ka
rių, 360 tankų, lauko raketų pa
būklus ir prieštankinius ginklus. 
Atominiai kanadiečių ginklai yra 
amerikiečių žinioje. Kanadiečių 
aviacijos dalinys turi 6000 karių 
ir yra Įsikūręs Metze. Jo aero
dromai yra Baden-SoeRingen ir 
Zweibruecken. Vokiečiai labai

vertina Kanados dalinius ir ne- tų europiečių pasitikėjimą Ame- 
norėtų, kad jie būtų sumažinti, rika, nes pasitvirtintų Prancūzi- 
Otavos pateiktą sumažinimo pla- jos prezidento gen. De Gaulle 
ną šiuo metu svarsto Bonnos vy- :
riausybė ir š. Atlanto Sąjungos 
vadovybė Paryžiuje.

Vokiečiai perspėja
Vokietijos vyriausybė ir spau

da perspėja amerikiečius ir kana
diečius neskubėti su atitraukimo 
ar sumažinimo ^fenais. Ęroblema 
esanti trejopa ^ karinė, politinė 
ir psichologinė. Pasak vokiečių, 
karinis saugumas Europoj yra 
svarbesnis nei Azijoj. Amerikie-

perspėjimas nepasitikėti ameri
kiečių įsipareigojimais. Visa tai 
JAV vyriausybė svarsto. Jai apsi
spręsti nėra lengva, nes senatorių 
tarpe yra ir tokių, kurie tvirtai 
priešinasi dabartinio prez. L. 
Johnsono politikai Vietname. Be 
to, šį rudenį įvyks kongreso rin
kimai. Vyriausybė, vengdama 
plėsti sau nepalankias nuotaikas, 
vargu ar išdrįs^skelbti mobilizaci
ją. O jeigu karas Vietname su- 
intensyvės, gali priversti JAV vy

čių pasitraukimas esą neigiamaiį riausybę panaudoti savo karinius 
paveiktų kitus sąjungininkus, o dalinius, stovinčius dabar Euro- 
ypač Vokietiją. Be to. tai sukrės-1 poje. Kn.
paveiktų kitus sąjungininkus, o

Vida Tamulaitytė, Vasario 16 iškilmių Toronte pranešėja; Valdas 
Adamkavičius — tų iškilmių lietuviškosios dalies kalbėtojas

KRAŠTAI, TURĮ MAŽAI LAISVĖS
Tokia antrašte vedamąjį įsidė

jo Toronto dienraštis “The Globe 
and Mail” Vasario 16 proga. 
Straipsnis parašytas vieno iš re
daktorių ir įdėtas vasario 22 d. 
laidoj. Pradžioje jame kalbama 
apie kraštus anapus geležinės už
dangos, užsimenama apie naujuo
sius Vengrijos įvykius ir beveik 
pusė straipsnio paskirta Lietuvai. 
“Ryškus priminimas, kad laisvė 
Rytų Europoje yra aprėžiama 
skriestuvu, buvo Lietuvos nepri
klausomybės iškilmės Toronte 
sekmadienį. Nuo 1918 iki 1940, 
kai atėjo rusai, Lietuva, Latvija 
ir Estija buvo mažos, bet karštai 
nepriklausomos valstybės prie 
Baltijos jūros. Jos buvo Sovietų 
Sąjungos prarytos, bet dar nesu
virškintos. Tų kraštų emigrantai 
to nepamiršo.' Kiekvienais metais 
jie susirenka iš naujo ryžtingai 
pareikšti, kad istorija yra jų pu
sėje. Jie žino, kad valstybės sek
retorė pasakė lietuviams, kad ne
priklausomybė “yra sunkiai pa
siekiamas tiksiąs” ir kad “laisvės 
liepsna kyla iš sielos bei širdies 
gelmių”. Jie taip pat žino, kad 
nežiūrint optimistų nuomonės

apie liberalizacijos ženklus gele
žinės uždangos kraštuose, reikės 
dar daug kuro laisvės liepsnai, 
kol ateis laisvė į satelitinius kraš
tus, Baltijos valstybes ir pačią 
Sovietų Sąjungą.” ’

Tuo būdu “The Globe and 
Mail” redakcija atitaisė kores
pondento Knelmano informaciją 
apie Vasario 16 minėjimą, kurio
je ironiškai buvo pasakyta, esą 
lietuviai mini kraštą, “kurio nė
ra”. Gal kanadiečiui tas reikalas 
kitaip atrodo, bet lietuviui jis 
dvelkia nejaukumu. Lietuva kaip 
kraštas yra; galima būtų kalbėti 
nebent apie valstybės nebuvimą. 
Bet teisine prasme Lietuva tebė
ra ir kaip valstybė. Tiktai de fac
to Lietuvos valstybės suverenu
mas yra svetimos jėgos kol kas 
panaikintas.

Tel Aviv. Hirsch Barėhblatt, 
47 m. amžiaus muzikas buvo nu
teistas už antrojo pasaulinio karo 
nusikaltimus Lenkijoj. Jis, pats 
būdamas žydas, Bendine įdavinė
jo Gestapui tūkstančius savo tau
tiečių.

Savaitės įvykiai
PRAĖJUSI SAVAITĖ PASIŽYMĖJO NERAMUMAIS. Įvyko 

du sukilimai: Afrikoj Ganos valstybėje, kitas — Sirijoje. Ganą 
valdė prez. Nkrumah ir pasižymėjo despotiškumu. Sukilimas įvyko 
tada, kai Nkrumah išyko į Pekingą. Kaip ir kituose sukilimuose, 
vadovavo kariuomenė. Tikrasis sukilimo vadas betgi yra buv. Ga
nos žvalgybos šefas Khow Amihyia ir pulk. Kotoka. Yra keletas 
užmuštų. Jų tarpe Itn. pulk. Zanlerigu, prezidento rūmų sargybos 
šefas ir kariuomenės vadas gen. Charles Barwah. Paleisti politiniai 
kaliniai Ganos sukilimas, palyginti švelnus, buvo septintasis aš- 
tuonių mėnesių laikotarpyje. Prez. Nkrumah patyrė apie sukilimą 
Pekiri'go aerodrome, kai buvo oficialiai ir iškilmingai kiniečių pri-
imtas. Dabar Nkrumah jieškoe 
prieglaudos pas Egipto Nasserį. 
Gana tapo nepriklausoma 1957 
m. atsiskirdama nuo Britanijos. 
Blogas krašto valdymas ir ekono
minė suirutė suverčiama buv.

Gynybos min. Denis Healey, 
neseniai lankęsis Britų Bendruo
menės kraštuose, aiškino parla-

prez. Nkrumah. Sukilimas yra
didelis smūgis kiniečių komuniz
mui. Paskutiniai keli sukilimai 
kaip tik ir nuvertė vyriausybes, 
kurios draugavo su Pekingu.
' Sirijoje įvyko kitas, kariuome
nės surengtas sukilimas. Užmuš
tųjų skaičius siekia iki 1000. Su
imti ministerių kabineto nariai, 
net ir premjeras Salah Bitar. Su
kilimui vadovavo gen. Salah Ja- 
did, kariuomenės vadas ir dide
lis prez. Hafez priešas. Damasko 
radijas pranešė, kad sukilimas 
labiau išreiškė vykusią kovą i 
Baath socialistų partijoje, kuri 
atėjo į valdžią 1963 m. irgi suki
limo keliu. Dalis kariuomenės su
kilimui priešinosi. Sukilimui va
dovavo kairių karininkų grupė. 
Nuo 1949 m. tai buvo septintas 
Sirijos sukilimas. Sukilėliai pra
nešė, kad jie vadovaus Baath 
partijai ir bandys pritaikyti 
.“mokslinį socializmą”. Tai bus 
posūkis komunizmo linkme.

Indonezijoje studentų riaušė
se prieš naująjį Sukamo, minis
terių kabinetą užmušti trys stu
dentai ir keturi prezidentūros 
sargybiniai. Antikomunistai stu
dentai remia atleistąjį iš krašto 
aps. min. pareigų gen. Nasution 
ir grasina pereiti į pogrindžio 
veikimą, nes prez. Sukamo 
draudžia viešą jų veiklą.

Britanijos min. pirm. Wilsonas 
lankėsi Maskvoje ir bandė aptar
ti karštuosius reikalus. Premje
ras Kosyginas svečiui sudarė 
įspūdį, kad sovietai rems š. viet
namiečius, -tačiau parama nebus 
tokia didelė, kad būtų įvelta ka
rau Sov. S-ga ar Kinija, ir ne to
kia maža, kad š. Vietnamu! tek
tų priklausyti nuo kiniečių.

Grįžęs Wilsonas ruošiasi kovai 
parlamente. Mat, norima vienu 
trečdaliu sumažinti karines jėgas 
užsienio kraštuose. Taip pat per
einama nuo laivyno prie aviaci
jos stiprinimo. Panaikinti planai 
statyti naują lėktuvnešį. Bus per
kami F-lll amerikiečių bombo
nešiai. Kritikai teigia, kad tai 
susilpnins britų aviacijos pramo
nę.

mentui Britanijos ateities politi
kos planus ir padarė kaikurių 
pakeitimų. Britų taikos siekimo 
misija pasaulinėje politikoje bus 
tęsiama ateinančiais metais. 1968 
m. Adene panaikinama karinė 
bazė, tačiau paliekama Singapū
re.

JAV prez. Johnson pasakė kal
bą Niujorke ir pareiškė, kad 
JAV nenori karo su Kinija. Taip 
pat pabrėžė, kad laikys savo pa
žadus Azijoje ir atrems agresiją 
Vietname. “Betkokiam ginkluo
tam puolimui mes pasipriešinsi
me ginklu. Mes žinome kitų kraš
tų stiprumą ir silpnybes, žinome 
tačiau ir savąją padėti. Mes gali
me gyventi piktai kalbėdami, jei 
atsargumas lydi mūsų veiksmus.”

JAV nori gauti paramos Viet
namo kare iš kitų valstybių, nes 
labai daug pabėgimų iš P. Viet
namo kariuomenės. 1965 m. .pa
bėgo 113.000 p. vietnamiečių. 
Tai daugiau negu pusė amerikie
čių, kovojančių Vietname.

Italijoje sudarytas koalicinis 
Aldo Moro kabinetas. Tai trečias 
Moro koalicinis kabinetas, susi
dedąs iš kr. demokratų, socialis
tų, socialdemokratų ir' respubli
konų. Socialistas veteranas Nen- 
ni yra vicepremjeras, Amintore 
Fanfani — užsienių reik. min.

Bonoje prasidėjo derybos tarp 
V. Vokietijos ir Izraelio. Karo at
lyginimų sąskaiton Izraelis gavo 
$890 mil. iš V. Vokietijos. Dabar 
jis nori ilgalaikės paskolos ir 
laisvės tinkamai pagal savo rei
kalus paskolą naudoti.

Australijos min. pirm. Harold 
Holt pareiškė, kad bus pertvar
koma imigracijos politika, iki 
šiol varžiusi nebaltųjų įvažiavimą 
iš Azijos. Iki šiol iš Arijos žemy
no buvo leista atvykti tik 700 
imigrantų. Tai, be abejonės, pa
gerins ir santykius su Arijos 
tautomis.

Britanijos parlamento rinkimai 
įvyks 1971 m. kovo 31 d. Premje
ras Wilsonas apsisprendė ir to
liau valdyti su maža darbiečių 
partijos persvara dabartiniame 
parlamente. Britų spaudoje buvo 
plačiai pasklidę spėliojimai, kad 
rinkimai įvyks šį pavasarį — ko
vo 31 d. Tie spėliojimai nepasi
tvirtino.

Komunistai smerkia sovietinį teismą
Maskvos teismas, nubaudęs ra- van Vriesland, prašydami prem 

šytojus Danielių Siniavskį ir Ju
lių Danielių, pats susilaukė pa
smerkimo. Daugelis komunistinių 
laikraščių, nekalbant jau apie ne
komunistinius, pasipiktino tokiu

jerą Kosyginą “atstatyti pasitikė
jimą sovietiniu teisingumu ir

sovietų teismu, kuris įžiūrėjo kal
tę visai nekaltame veiksme—kny
gų išleidime už Sov. Sąjungos ri
bų. Norvegijos, Švedijos, Suomi
jos, Danijos, Britanijos, Prancū
zijos, Austrijos, Kanados ir kitų 
kraštų komunistų spauda pasmer
kė ne tuos rašytojus, o maskvinį 
teismą. Prancūzijos kompartijos 
centrinio komiteto narys Louis 
Aragon taip rašė: “Nuomonę pa
daryti nusikaltimu yra labiau ža
lingas dalykas socializmo ateičiai 
nei tų rašytojų knygos. Mū
sų širdyse kyla įtarimas, kad ši 
teismo rūšis glūdi komunizmo 
prigimtyje”. Britanijos kompar
tijos gen. sekretorius John Gol- 
lan pranešė, kad minėtų rašytojų 
nuteisimas sukėlė dideli susirūpi
nimą Sov. Sąjungos bičiulių tar
pe, o sovietų rašytojas V. Tarsis, 
viešįs Londone, tokią bausmę pa
vadino “nežmoniška” (7 ir 5 me
tai sunkiųjų darbų stovykloje).

Tarptautinės rašytojų organi
zacijos PEN - Club vadovybė pa
siuntė protesto telegramą Sov. S- 
gos premjerui. Joje sovietinių ra
šytojų nubaudimas vadinamas 
“brutaliu ir nežmonišku”. Tele
gramą pasirašė gen. sekr. David 
Carver ir olandų rašytojas Victor

žmoniškumu”.
Kita rašytojų organizacija — 

Europos Rašytojų Bendruomenė 
(Comes) — taipgi susirūpino nu
teistųjų rašytojų likimu. Jos ge
neralinis, sekretorius Giancarlo 
Vigorelli Maskvos sprendimą pa
vadino “pritrenkiančiu” ir paža
dėjo šį reikalą perduoti rašytojų 
draugijos valdybai ir, jei reikės^ 
nuvykti Maskvon. Tai draugijai 
priklauso dauguma garsiųjų Eu
ropos rašytojų.

Turimomis žiniomis, nuteistieji 
sovietų rašytojai turės atlikti 
bausmę sunkiųjų darbų kolekty
vinėse stovyklose. Tokios stovyk
los esančios įrengtos Mordvos 
srityje prie Volgos upės. Ten ka
liniai gali pasimatyti su savo arti
maisiais tris kartus į metus, gau
ti laiškus kartą į mėnesį ir būti 
sąlyginai perkelti tiktai į leng
vesnio režimo stovyklas.

Nuteistųjų rašytojų draugai S. 
Rusijoj yra stropiai sekami, kad 
negalėtų savo rankraščių išsiųsti 
užsienin. Maskvoje kalbama, kad 
yra suimtų ir daugiau rašytojų, 
jų tarpe Aleksandras Jesenin-Voi- 
pin. Taipgi yra suimtų studentų, 
kurių didokas būrys, sužinojęs 
ame rašytojų suėmimą 1965.IX. 
13, bandė demonstruoti gruodžio 
5 d. Maskvoje Puškino aikštėje.
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POPIEŽIUS PAS ROMOS ŠLAVĖJUS
Nuolatinis “Chicago Tribune” 

bendradarbis H. Gaggiottini iš 
Romos parašė apie popiežiaus 
Pauliaus VI-jo atsilankymą mies
to švaros palaikymo centre.

Kreipdamasis į šiukšlių surin
kėjų bei gatvių šlavikų (su jų šei
momis) 6.000 minią, popiežius 
pareiškė, kad “nė xvienas jų ne
privalo gėdintis savo darbo, nors 
tas darbas atrodytų žemas. Aš, 
kaip šio miesto ir jūsų vyskupas,

santarybos vardu norėčiau pasau
lio ‘ ~ “ išreikšti solida
rumo ir o jausmus.
Atvykau čia priminti darbo kil
numo, pasakyt jums, kad niekas 
jūsų nesigėdytų savo darbo, nes 
žmogaus darbas pats savaime 
vertas pagarbos...” Popiežius 
pacitavo naujos Italijos konstitu
cijos pirmąją pastraipą, kuri vi
sų pirma pareiškia pagarbą žmo
gaus darbui, laikydama jį naujo
sios Italijos, atgimusios po antro
jo pasaulinio karo, kertiniu ak
meniu.

“Laikytina nepaprastai reikš
mingu dalyku ta aplinkybė, kad 
du skirtingi — valstybės ir Baž
nyčios — balsai susijungia tam, 
kad paskelbtų, jog “darbas pri- 
pažintinas kaip neribota vertybė. 
Netiesa, — kalbėjo popiežius, — 
kad Bažnyčia nėjo kartu su dar
bininkija, bet palaikė turtingesnį 
luomą... Aš šiandien atvykau 
čia jūsų akivaizdoje kuo iškil
mingiausiai paskelbti ir savo už
imamos vietos autoritetu darbo

kilnumą patvirtinti, žmogaus 
darbas, kad ir kažin kaip atrody
tų žemas, yra vertas pagarbos.”

Priminęs, kad Jėzus Kristus 
plovė apaštalų kojas, šv. Tėvas 
tarė: “Esu aš čia, kad jums pa
tarnaučiau, kad • nusilenkčiau 
prieš jus, nes kiekviename jūsų 
aš matau Dievo sūnų, savo brolį, 
augštesniojo gyvenimo kandida
tą amžinybėje.

Kai popiežius atvyko į miesto 
švaros bei gatvių valymo centrą, 
vienas šlavikas pratarė jam kelis 
sveikinimo žodžius ir įteikė mi
niatiūrinį sąšlavoms išvežti veži
mėlio modelį su “Gatvių Mado
nos” medalikėliu. Šlavikas papra
šė Šv. Tėvą “Gatvių Madoną” pa
skelbti šiukšlių vežėjų bei gatvių 
valytojų globėja.

Popiežius pakvietė darbininkų 
minią drauge su juo sukalbėti tai 
progai parašytą maldą ir prane
šė, kad vienuolika valytojų jis 
pasiuntė į Liurdą Prancūzijon, į 
Nekaltai Pradėtosios šventovę: 
tai pasakė prieš atsisveikinda- 
damas su “mažiausiais” Romos 
miesto darbininkais.

Tai buvo antras popiežiaus 
Pauliaus VI-jo susitikimas su 
darbininkais dviejų savaičių lai- 
kotarpyje. Vasario 9 d. jis lankė
si Pietralata naujai statomame 
priemiestyje, kur tūkstantinė 
darbininkų minia sutiko jį ir kar
tu kalbėjo Viešpaties maldą prie 
pigiųjų butų darbininkams sta
tybos. *

Dr. P. Mačiulis

OPOZICIJOS VADO SVEIKINIMAS LIETUVIAMS
Lietuvos nepriklausomybės 48 

metinių proga malonu man jung
tis su jumis ir su visais, brangi
nančiais laisvės tradicijas, pager
biant didžią lietuvių tautos isto- 

. riją bei lietuvių tautos drąsą.
Laisvės ugnis, būdama gyva jū-

sų širdyse ir deganti visų žmo
nių širdyse bei mintyse, niekad 
negali užgesti, nors, reikia pripa
žinti, gali būti laikinai,prislopin
ta. * *

Su nuoširdžiais linkėjimais —
John. G. Diefenbaker

Suikiai pavaizduoja kaimo buitį, 
emdirbiams daug žada, bet ma

žai ištesi. Kompartijos nusistaty
mas ryškus: sunaikinti vienkie
mius, o gyventojus perkelti į di
delius kaimus, kurie dalimi pri
mintų rusų “selo”, nors jis būtų 
tiek skirtingas, kiek lietuvis ski
riasi nuo ruso. .

Vienkiemiai, sustiprinę lietu
višką individualumą, šiandieną 
laikomi atgyventais. Kaimo staty
bininkų pasitarime š.m. sausio 
mėn. pabaigoje kompartijos sek
retorius A. Sniečkus vienkiemių 
reikalu kalbėjo:

Vienkiemiai, kuriuos mūsų kaimui 
paliko buržuazinė santvarka, trukdo 
sparčiau vystyti žemės ūkio gamybą 
kolūkiuose ir valstybiniuose ūkiuose. 
Lietuvoje atliktas kai kuris darbas, 
perkeliant kaimo darbo žmones iš 
vienkiemių į gyvenvietes. Per pasta
ruosius penkiolika metų žemdirbiai 
pasistatė 37 tūkstančius butų. Kolū
kiai visuomeniniais pagrindais pastatė 
70 tūkstančių kvadratinių metrų gy
venamojo ploto, žymiai išaugo gyve
namųjų namų statybos apimtis tary
biniuose ir kituose valstybiniuose 
ūkiuose ... (Tiesa, 1.25, nr. 20)

Šioje užuominoje ryškus kom
partijos nepajėgumas nepriklau
somos Lietuvos palikimui su
griauti. Jis nurodo, kad per šio 
pokario 15 metų žemdirbiams pa
statyta tik 37.000 butų, nors jų 
žymi dalis atiteko įvairiems par
eigūnams, dirbantiems kaime. 
Jei žemdirbiai būtų net ir visuose 
naujuose pastatuose įsikūrę, jie 
tesudarytų tik 8,8% kaime gyve
nančių šeimų. Kiek gi metų tu
rės praslinkti iki kompartija* Įgy
vendins savo tikslą?

Gyvenviečių — vienkiemių, su
telktinių sodybų ir kaimų atsira
dimas priklausė nuo ūkinių, so
cialinių sąlygų ir saugumo. Kom
partija siekia visai kito tikslo, bū
tent, ūkininkus atplėšti nuo že
mės ir padaryti tik darbininkais, 
samdiniais. Jai nepriimtini vien
kiemiai ne todėl, kad trukdo 
sparčiau žemės ūkio gamybą plės
ti, bet todėl, kad jie sudaro pa
lankias sąlygas užsisklęsti kom
partijos Įtakoms. Ir kai šiais me
tais jau pradedama garsiau šne
kėti apie žemdirbių perkėlimą i 
gyvenvietes, net kompartijos 
spaudoje pasigirsta joms nepa
lankūs balsai.

kiemius. Dar įdomesni skaitytojų 
atsiliepimai, kurių kiekvienas sa
vaip ir aplinkomis priekaištauja 
kompartijos vadovybės nusistaty
mui visus gyventojus suvaryti į 
gyvenvietes. Kompartijos spaudo
je lukštenamas šio reikalo rodo, 
kad ir jos vadovybės žodis ne
tvirtas.

pilno nederlingesnių vietų panaudoji
mo.

PADĖKA

ALBINUI ŠČIUKAI mirus,
jo žmoną ONUTĘ ir pusbrolį JURGĮ 'DANISEVIČIŲ 

su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

L. M. Malinauskai
» E. A. Malinauskai

Mielam JONUI GUSTAINIUI ir jo šeimai, 
liūdintiems a. a. jo Mamytės, mirusios Lietuvoje, 

gilią užuojautą reiškia —

Būkime šeimininkais
Kaimo statybos ministeriją įkū

rus ir Įvairioms inžinierių įstai
goms pradėjus planus ruošti kol
chozų, sovchozų ūkio pastatams 
ir daryti apybraižas gyvenvie
tėms, — pasigirdo nelauktas A. 
Patašiaus balsas. Jo straipsnis 
“Kaimas — ne tik duona, pienas 
ir mėsa ..Įdėtas diskusiniu 
“Komjaunimo Tiesoj” I. 14, iš
kėlė daugelį kaimo statybos klau
simų ir netiesiog ėmė ginti vien-

Jam, matyti, jau tiek įgriso 
kompartijos projektavimai ir pla
navimai, kad verčia mestis į kitą 
kraštutinumą — tegu kaimiečiai 
patys savo reikalus tvarko kaip 
tinkami. Jaunuolis aiškiai atsuka 
savo veidą į kaimą, tautinės gyvy
bės šaltinį.

Kaunietis ekonomistas J. Masi
liūnas žymiai santūresnis. Jis jau 
nešneka apie vienkiemius, bet 
siūlo sudalyti sąlygas žemdir
biams kooperatyviniu būdu gy
venvietėse pasistatyti namą, tiks
liau — įsigyti butą ne standarti
niame pastate:

Kaimo architektūros, statybos pro
blema — ne tuščia frazė, kurią gali
ma nutylėti arba užmerktomis akimis 
praeiti. Kaimas davė mums ir duoda 
nemažą skaičių inteligentų: mokslo, 
meno darbuotojų, inžinierių, archi
tektų. Todėl, mano nuomone, ir j kai
mo gyvenviečių projektavimą turėtų 
atkreipti dėmesį visa mūsų šaunioji 
inteligentija, kuri daug ką skolinga 
kaimui...

Statyti naują žemdirbių gyvenvietę 
reikia tokią, kad ji atitiktų architek
tūrinius reikalavimus, buities reikala
vimus, santechnikos ir šio laiko dva
sios skirtumo tarp kaimiečio ir mies
tiečio ...

Nebūtina ir nepageidautina statyti 
taip, kad visi kolūkių gyvenviečių na
mai būtų vienodi, standartiniai, “pil
ki”. ... žemdirbio gyvenamoji vieta 
neturi mums priminti šabloniško stan
darto, barakų ar laikinų būstų. Čia 
reikia atsižvelgti į žemės reljefą, vie
tos statybinių medžiagų išteklius. 
Pritaikant liaudies architektūros for
mų įvairumą, reikėtų paieškoti raiš
kesnio gyvenvietės silueto.

Drąsiau akmenį meta Rasei
nių rajono kolchozininkas J. Ma
čiukevičius ne tiek svajodamas 
apie miglotą ateitį, bet varganą 
žemdirbių dabartį:*

Argi normali ta padėtis, jei ši or
ganizacija “Jaunosios gvardijos” ko
lūkyje per visą jo gyvenimo laikotar
pį pastatė vos vieną 300 tonų talpos 
daržinę?

O statybų laukia ne tik visuomeni
niai pastatai, bet ir gyvenvietės. Štai 
kolūkiečiai J. Dabkus, V. Naujokai
tis ir kiti gyvena tokiuose avariji- 
niuose pastatuose, kad į juos net 
įžengti baisu. O žmonės dabar jau 
turi ir santaupų, gal ir kolūkis padė
tų, bet iš kur gauti statybininkų?

žinoma, protinga gerai viską iš 
anksto apsvarstyti, pagalvoti apie 
landšaftą, apie gamtines ypatybes ir 
kitus dalykus. Ateities kaimas bus 
jaukus, gražus, patogus ... Bet labai 
jau aktualu kalbėti ir apie dabartinį 
kaimą, čia jau 
moji problema 
blema. Rajono 
jos savo darbų
daug kartų. Galvojant apie moder
nius projektus, kartu žiūrėkime, kad 
lyjant žmogui nebėgtų ant galvos, o 
šąlant jam nereikėtų kambaryje bū
ti su kailiniais...

O kiek Dabkų ir Naujokaičių 
gyvena lūšnose? Jų daug, bet ne

KLB Toronto apylinkės valdyba, ruošdama Vasario 16 
proga priėmimą Prisikėlimo parapijos salėje, susilankė nuo
širdžios talkos. Ponios, vadovaujamos, A. Kuolienės ir A. 
Aperavičienės, paruošė stalą bei savo namuose pagamino

G. ir G. Balčiūnai 
K. M. Beraitienė

Kanada neprisideda prie į 
Vietnamo karo savo karinėmis 
pajėgomis, tačiau finansiškai 
padeda P. Vietnamo ekonomi
jai, skirdama kas metai $1,5 
mil. Artimiausiu laiku i Vietna
mą išvyks 3 gydytojai ir kelioli
ka sanitarų, kurie pasiliks Viet
name ilgesnj laiką.

Pragyvenimo išlaidos Kana
doje smarkiai kyla, taip pat — 
ir atlyginimai, ir tai gerokai 
greičiau, negu išlaidos. Nuo 
1949 m. pragyvenimo išlaidos 
pakilo apie 39%, tačiau atlygi
nimai pakilo daugiau kaip 
100%.
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krašto meilė. Ypač įsidėmėtinas 
šūkis: būkime tikrais savo kraš
to šeimininkais!

šeimininką pažinsi iš kiemo
Ryšium su A. Patašiaus straips

niu, praėjus dviem savaitėm, 
“Komjaunimo Tieosje” (I. 28, 
nr. 19) paskelbti keturi skaityto
jų laiškai.

E. Meškinis, Biržų rajono, Kra
tiškių kaimo veikėjas, byloja:

... Ne vienas kolūkietis norėtų per
sikelti į gyvenvietę, tačiau trūksta 
statybinių medžiagų. Dėl to negalima 
kaltinti statybinių organizacijų, nes 
yra gilesnių priežasčių, ir jos, matyt, 
kurį laiką išliks. Tuo tarpu nemaža 
sodybų, esančių kolūkio teritorijoje, 
gerai atrodo, puošia krašto landšaftą. 
Bet vien dėl to, kad šios sodybos ne 
gyvenvietėje, joms neišskiriamos me
džiagos remontui, sakysim, stogo dan
ga, plytos, miško medžiaga ir tt Kol- 
ūkiečiai priversti ieškoti pagalbos kol
ūkio valdybose, kurios juos “nelega
liai” aprūpina...

Daugumoje rajonų, atskirose apylin
kėse bei kolūkiuose ruošiami gražiau
sios, tvarkingiausios sodybos konkur
sai. Reikėtų šia tema daugiau literatū
ros, besidalinančios patyrimu, duodan
čios patarimų, kaip apželdinti gyven
vietę, atskiras sodybas, mechanines 
dirbtuves ir panašiai.

Vertėtų didesnį dėmesį atkreipti į 
tokius kolūkių vadovus, kuriems labai 
svarbu duona, mėse, pienas, tačiau 
pamirštančius, kad žmogus ne vien 
duona sotus. Gamybinės valdybos 
sprendžia apie kolūkį pagal gamybi
nius rezultatus, tačiau reikėtų atsi
žvelgti ir į kolūkio estetinį veidą, ap
linką. Ne veltui lietuvių patarlė sako: 
“Iš kiemo pažinsi gaspadorių, o iš 
virtuvės — šeimininkę”.

Būkime tikrais savo krašto šeimi
ninkais, puoškime jį gražiais, skonin
gais pastatais, želdiniais taip, kad at
eities kartos pasakytų mums ačiū ...

Namas, ne mašina
Vilniaus universiteto chemijos 

fakulteto V kurso studentas B. 
Šoblinską^ kietaįkęrta:

Tokius namus statyti, kaip tvarkyti 
kaimą, mano nuomone, geriausiai gali 
nuspręsti patys kaimiečiai, o ne kabi
netinis svarstymas, architektai, kurie 
gal ne visi yra kaime gyvenę... Na
mas, kaip žinoma, ne mašina. Ypatin
gas standartizavimas čia nereikalin
gas.

Pagrindinis argumentas, kuris kal
ba prieš ypatingą kaimo artinimą prie 
miesto — tai, kad kaimo gyventojų 
visai ne toks vietinis, kambarinis dar
bo profilis, kaip miestiečių. Visai pa
grįstai A. Patašius rašo, jog toli gra
žu ne būtina likviduoti absoliūčiai vi
sas pavienes sodybas jau vien dėl pei- jų galioje pakeisti sąlygas, kurias 
zažo išsaugojimo, turistų patogumo, i primetė Maskva.

K. Butienei, I. Baziliauskienei, S. Dervinienei, I. Dauginienei, 
I. Delkuvienei, E. Jankutei, P. .Tankaitienei, O. Jonaitienei, G. * 
Kuzmienei, A. Kuolienei, M. Kuolienei, A Mikšienei, V. Otie- 
nei, A. Puterienei, J. Rinkūnienei ir A. Ščepavičienei. .

Apylinkės valdyba

Užgavėnių blynų baliaus rengėjos nuoširdžiai dėkoja
me: kun. klebonui P. Ažubaliui už leidimą nemokamai pasi
naudoti sale, p. A. Čižikui už muzikos tvarkymą, N. Sčepa- 
vičienei, T. Sekonienei ir p-lei Girčytei už loterijos pravedi- 
mą; ponioms už fantus loterijai, bufetui paaukotus tortus, 
spurgas, žagarėlius ir pyragus; vyrams už talką: p. p. B. Ste
ponaičiui, B. Norkui, Dementavičiui; virtuvės vadovei p-lei 
V. Moklickaitei; svečiams už malonų atsilankymą ir “T. žibu
riams” už informacijas.
K. L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. parapijos sk. valdyba

Nuoširdžiai dėkoju už manęs lankymą ligoninėje: Tėvui Tarcizi- 
jui Garbukui, OFM, ir kun. J. Staškevičiui Labai dėkinga esu už sau
gojimą mažos mano šeimynėlės savo mamai, kuriai niekad nepajėg
siu atsidėkoti už jos rūpesčius. Taipgi nuoširdžią padėką reiškiu už 
gėles, dovanas, lankymą ligoninėje ir namuose; savo seseriai su vyru, 
K.L.K. Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos skyriaus atstovei Z. 
Didžbalienei, p.p. Birštonui, Ignatavičiams, Jankauskienei, Šešto
kams, Tamošiūnams, Grigams, Ramanauskams, Keršiams, Simonai- 
čiams, Baikuvienei, Kazlauskams, V. Jocui, J. Bozic, L. Roman, I. 
Martin.

Visiems dėkinga —
Irena Birštonienė

Mirus a. a. buhalteriui ALBINUI ŠČIUKAI,

našlei ONAI ŠČIUKIENEI reiškia nuoširdžią užuojautą —

Hamiltono Kredito Kooperatyvo 
"Talko" administracija

reikia statyti. Ir pir- 
— statybininku pro- 
statybinės organizaci- 
apimtimi turi išaugti

Kunigas Vailokaitis Sibiro tremtyje
JONAS MATULIONIS

Prieš kiek laiko esu rašęs apie kun. J. Vailokaiti ir apie jo darbus 
nepriklausomoj Lietuvoj. 1941 m. birželio m. su pirmąja tremtinių 
banga jis buvo išsiųstas Į Sibirą. Jis nebuvo patalpintas dėl savo am
žiaus (jau persiritęs gerokai per 60 metų) į vergų stovyklą, bet buvo 
išmestas “laisvam gyvenimui” Sibiro kolchoze. O tas “laisvas gyveni
mas” tai buvo rusų carų režimo vadinamas “sylka”. Ne laisvoji, o prie
vartinė, nes neturėjo tėisės pasirinkti kur gyventi; gyveno, kur jam 
buvo nurodyta. Kas dvi savaites turėjo registruotis pas vietos karo 
komendantą.

Dabar gavęs tikru žinių apie jo tą gyvenimą noriu pratęsti tą sa
vo rašinį apie šį mūsų tautos didįjį vyrą. Su juo gyveno keletas lie
tuvių; vieni jų yra jau mirę, kiti dar gyvena Lietuvon sugrįžę, tre
tiems laimė lėmė pakliūti į Vakaras, o ketvirti dar ir šiandien merdi 
Sibire.

“Dieduška”
Kai Juozas Vailokaitis buvo iš

mestas po ilgų kelionių geležinke
liais ir laivais į Bielostoko kaimą, 
Krivošinski rajone, Tomskaja ob
last, kur gyveno iš senų laikų gu
dai, vietinių žmonių buvo pava
dintas “dieduška”. Jo amžius, 
balti plaukai, jo kažkokia rami 
laikysena, gera, nors ir reta, šyp
sena, sugestijonavo tą vardą, tiku
si visam jo ištrėmimo laikotar
piui.. Su juo kartu atvažiavę lie
tuviai irgi pradėjo jį taip vadinti.

Tas “dieduška” (tiksliai lietu
viškai tai būtų tėvukas) nėra eili
nis žmogus — sprendė kolchozi
ninkai vien iš jo laikysenos. Bet 
kas jis buvo — nežinojo, o pats 
kun. Vailokaitis nesisakė. Lietu
viai, žinodami ano laiko komu
nistų nusistatymą dėl religijos ir 
dvasiškių, taip pat tylėjo, nenorė
dami jam sudaryti sunkinančių 
aplinkybių.

“Dieduška”, nežiūrint savo am
žiaus, ėjo lygiai su kitais visas pa
reigas, dirbo visus paskirtus dar
bus. gaudavo tą patį — daugiau 
negu menką maisto davinį ir dar 
turėjo visus kitus savo tautiečius 
raminti, guosti ir palaikyti viltį į

> ateitį. kad vietas baigsis “gerai”, 
i Gyvenimas kolchoze buvo “sibi-

riškas”. Karo metu visi vyrai bu
vo išvežti. Liko tik moterys, senu
kai ir vaikai. Kolchozas su 60 kie
mų buvo neturtingas, nors žemė 
buvo gera. Pievos, laukai maišėsi 
su krūmais, atžalynais, pelkėmis, 
kalneliais. Ypač buvo apstu pel
kių, kurios ir buvo milijonų uodų 
židinys, nuo jų apsiginti nebuvo 
galima. Jų buvo pilna visur — ir 
namuose, ir laukuose. Vien dūmai 
juos išblaškydavo. Prieš einant 
gulti kambarys buvo dūmais “vė
dinamas”, kad žmonės nors kiek 
galėtų bent pradžioje ramiai mie
goti. Kai rudeniop pranykdavo 
uodai, atsirasdavo juodos muse
lės — Lietuvoje nematytos, negir
dėtos. Jos skverbėsi visur — ne
gelbėjo nei skarelės, nei drabu
žiai. Nuo jų, kaip ir uodų, Įkandi
mo tindavo veidai, rankos. Sukan
džioti žmonės nebuvo panašūs į 
žmones. Tie insektai pranykdavo 
tik žiemai atėjus. O žiemos buvo 
žiaurios — kai užeidavo šalčiai, 
kai prisnigdavo sniego metrais 
gylio, tai keitėsi ir visas gyveni
mas. >

Pusė svaro duonos dienai
Kolchozas gyveno iš savo dar

bo, bet žymi jo pajamų dalis tek
davo duoklėms. Viskas turėdavo 
būti atiduodama valdžiai — net ir

iš privačių kolchozininkų daržų ar 
jų laikomų gyvulių. Ūkio paja
mos buvo menkos, o duoklės pri
baigdavo ir taip jau menkus der
lius. Atvažiavę lietuviai ir pradė
ję jungtis i kolchozo darbus, gau
davo pradžioje po pusę svaro duo
nos ir pusę literio pieno Į dieną. 
Ir daugaiu nieko. Taip buvo pir
mais metais ligi Kalėdų. Po Ka
lėdų ir to nedavė, nes sakė, kad 
tremtiniai dabar patys turi užsi
dirbti. Gavo už praeitą laiką po 
30 kilogramų grūdų — tai buvo 
viskas, žiema buvo daugiau negu 
sunki. Lietuviai pirkosi, mainėsi 
kito maisto pas kolchozininkus, 
bet ir jie daug ko neturėjo. Mai- 
nytinių gėrybių buvo nedaug. 
Kiek geresnė buvo antroji žiema, 
nes lietuviai pavasari gavo žemės 
sklypelius, pasisodino bulvių, ku
rios ir sudarė gyvenimo pagrin
dą.

Kolchozas turėjo apie 20 arklių 
ir vieną traktorių. Melžėjų buvo 
dvi, kurios melžė apie 30 sunyku
sių karvių, daugiau panašių i ož
kas, o ne Į karves. Buvo kolchoze 
keletas kiaulių ir apie 70 avių. Vi
si gyvuliai buvo labai menki.

Paskyrė avių ganyti
Kun. Vailokaitis pirmomis die

nomis ėjo i bendrus darbus kartu 
su visais. Vėliau iis buvo paskir
tas pakinktų ‘viršininku’. Jo pa
reiga buvo rytais išduoti vyrams 
pakinktus, virves, o vakare visa 
tai priimti. Po darbo pakinktai 
buvo purvini, sutrūkinėję, juos 
reikėjo valyti, sutaisinėti, su
megzti ir suraišioti. Darbo buvo 
per akis, tik niekas to nevertino.

Antra vasarą “Dieduška”, be 
šio darbo su viena lietuve buvo 
paskirtas prie ‘rimtesnio” darbo 
— ganyti kolchozo avis. Laukuo
se buvo pilna krūmų, miškelių, 
tai ir ganymas nebuvo lengvas.

Mūsų kredito unijos nariui
, / /JUOZUI VASILIAUSKUI mirus,

jo žmonai MIKALINAI, sūnui VYTUI ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,
JONUI GUSTAINIUI, šeimai ir artimiesiems d 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime —
Ant. J. Mikšiai ir 
Grajauskų šeimos

Tik tiek, kad avys vakarop pačios 
traukė i namus ir laikėsi visos 
kartu. Čia jau ir maisto davinys 
“padidėjo”: du žmonės gaudavo j 
dieną visą kilogramą duonos ir 
pusę litro pieno. Tai buvo didelis 
laimikis. Laimė buvo, kad apylin
kėj nebuvo vilkų, tai ir avys ne- 
pranykdavo. O žvėrių buvo: dau
giausia lokių, briedžių, kiškių, 
kurie žiemos metu visi pabaldavo.

Lenkai iššifravo
Bloga buvo su gyvenama troba. 

Atvažiavę lietuviai gavo gyvena
mo namo pusę. Stogo kaip ir ne
buvo: lietaus metu visi lietuviai 
slėpėsi kambary po atsivežtais iš 
Lietuvos lietsargiais. Geriau buvo 
žiemą, nes atoleidžių ten nebūda
vo. Sniegas laikydavosi visą žie
mą. O kitą vasarą stogą užtaisė su 
šiaudais. Toje mažoje lietuvių ko
lonijoje buvo penkios moterys, du 
vaikai ir kun. Vailokaitis. Darbo 
jėga neperstipriausia. Kuro buvo 
pakankamai, tik reikėdavo pa
tiems parsivežti su rogutėmis.

Kaimyninis kolchozas buvo ap
gyventas lenkų, jau seniau atga
bentų. Jie turėjo savo laiku baž
nyčią, kur kartą klebonavo lietu
vis kunigas. Jis aptarnaudavo 
tris gretimus kaimus, šie lenkai 
iššifravo, kad Vailokaitis yra ku
nigas. Bažnyčia tuo laiku jau bu
vo ne bažnyčia. Siautėjant bolše
vikams, ji buvo paversta grūdų 
sandėliu, o vėliau — šokių ir su
sirinkimų sale. Agitatorius įsi
lipdavo į sakyklą ir droždavo sa
vo “pamokslus”. Lenkai buvo pa
slėpę liturginius drabužius, ku
riais slaptai pasinaudodavo kuni
gas Vailokaitis. Jis laikė Mišias 
(žinoma, slaptai), krikštijo vaikus, 
klausė išpažinčių, tuokė. Komu- 
nikantus lenkai pasigamindavo 
natvs. o vyno porą bonkų kun. 
Vailokaitis buvo atsivežęs šu sa
vim. Nors lankytis j kitus kaimus 
ar j miestus buvo komendanto už
drausta, bet kadangi kaimas buvo

Tuščios krautuvės e
Tuo laiku ten buvo tikras tau

tų mišinys: rusai, gudai, lenkai, 
latviai, estai, moldavai iš Rumu
nijos, vokiečiai ir lietuviai. Ko
munistų iš vietinių gyventojų ne
buvo — jie atvažiuodavo iš kitur. 
Komunistų žmonės stačiai neap-' 
kęsdavo. Ir visi karo metu tikėjos, 
kad komunizmas žlugs. Ir buvo 
baisiai nusivylę, kai jis negriuvo, 
o vokiečiai nepasiekė Sibiro. Šiaip 
gyventojai buvo geros širdies 
žmonės, tik visa nelaimė, kad ir 
buvo labai neturtingi.

Buvo vadinamos krautuvės, bet 
karo metu net ir druskos nebuvo 
galima gauti. Turgai didesniuose 
kaimuose. Kolchozininkai, atida
vę žiaurias duokles, šį tą sugebė
davo parduoti iš savo sklypelių— 
tai grūdų žiupsnį, tai vieną kitą 
kiaušinį, tai mėsos gabalėlį. Jokio 
apavo nei medžiagų nebuvo gali
ma pirkti. Viską žmonės darydavo 
patys: sėdavo linus, verpdavo, 
ausdavo ir siūdavo. Iš savo užau
gintų avių turėdavo kailius. To
kių kailių nusipirkęs kun. Vailo
kaitis pasisiūdino trumpus baltus 
kailinukus.

šventi paveikslai
kolchozuose
Dar prie caro Sibire kūrėsi kai

mai iš tremtinių. Komunizmui įsi
viešpatavus, šie visi naujokynai 
buvo paversti kolchozais. Per 
smurtą, per prievartą, per jėgą. 
Visi gyvuliai tapo bendra nuosa
vybe. Gyvenimas, kaip vietiniai 
patys pasakoja, pasunkėjo. Dar
bai ėjo ištisus metus — nuo tam
sos ligi tamsos. Nebuvo nei šven
tų, nei poilsio dienų. Nebuvo ofi
cialiai švenčiamos nė provoslavų 
didžiosios šventės, nors rusai jas 
atšvęsdavo vakarais sugrįžę iš 
darbu. Įsigalėjus bolševizmui, 
pradžioje ir privačiuose namuose 
išnyko šventi paveikslai. Lietu
viams čia atvažiavus, visi šventi 
paveikslai jau kabojo visuose pri
vačiuose namuose, nes prieš tai 
buvo visi suslėpti. Buvo prakti-

(Nnketta | < pst)
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sveikinimus

savo gyveni-

Nereikia man nei sakyti, kad 
dabartinėse pasaulio aplinkybėse 
tikslas, kurį jūs puoselėjate sa
vo širdyse, yra sunkus. Jis nebus 
atsiektas vienos nakties stebuklu. 
Visdėlto norėčiau priminti jums, 
kad laisvės liepsna kyla iš sielos 
bei širdies gelmių. Ji gali būti is
torijos eigoje prislopinta, bet ne
gali būti užgesinta.

Jei didžiuojuos galėdama atžy
mėti Lietuvos nepriklausomybės 
48-tą sukaktį, lygiai taip pat di- 
dižiuojuos turėdama ryšius su jū
sų Bendruomene ir visa tai ką ji 
Kanadoje atstovauja. Nes dauge
liu atžvilgių ji, kaip ir daugelis 
jai panašių, tarsi simbolizuoja 
ypatingą čia mūsų turimą kraštą.

Jūsų įnašas
Jūs, kaip ir visos kitos grupės, 

kurios sudaro mūsų tautinį audi
nį, visų pirmiausia esate kanadie
čiai. Žinau iš jūsų pačių, kad da
linatės tuo pačiu troškimu, kaip 
ir mūsų kitos taip vadinamos et
ninės grupės <šion kategorijon aš 
įskaitau anglus bei prancūzus), 
pilnai įsijungti į Kanados kūrimą, 
žinau įnašus Kanadai, padary
tus lietuvių kilmės žmonių žem
dirbystėje, versluose ir įvairiose 
profesijose. Aš žinau ir apie Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
veiklą pilietybės srityje, žinau, 
kad jūs visa tai atlikote — ir tai 
yra mūšų krašto didžiausia stipry
bė— be jokio nuostolio savo at
sineštam palikimui. Buvimas ge
ru kanadiečiu nereikalauja, kad 
žmogus sunaikintų savo kultūri
nę kilmę. Derindami savąjį lo
byną su kitais įvairiausių tautų 
žmonėmis, sudarančiais mūsų 
bendruomenę, mes praturtiname 
ir sustipriname kanadiškąją vals
tybę. Jūs esate davę įnašą savo 
“Varpo” choru, šokių grupėmis, 
savo moterų rankdarbiais.

Išlaikydami bei stiprindami 
savo specifinį savitumą, jūs tuo 
pačiu praturtinate ir mus, kurie 
nesame jūsų kilmės, bet kurie tu
rime laimę būti jūsų artumoje.

Lietuvos ir Kanados sukaktis
Kadangi tai yra 48-ji Lietuvos 

nepriklausomybės sukaktis ir ka
dangi esu ministerė atsakinga už 
Kanados šimtmečio planus, ma
nau, bus tinkama pakalbėti jums 
šį vakarą apie kaikuriuos projek
tus, kuriuos paruošėme 1967 m. 
Kanados konfederacijos šimtme
čiui paminėti.

Leiskite pradžioje pabrėžti, 
kad mes visų pirma stengiamės 
padaryti tai visų kanadiečių šven
te, neskiriant nei kalbos, nei ra
sės, nei kilmės.- Aišku, šiame 
krašte kalbame apie “dvi tautas 
įkūrėjas”, bet neišskaitykit iš šių 
žodžių daugiau nei jie reiškia^ 
nes tai yra tik istorinio fakto pri
pažinimas, kad britų ir prancū
zų grupės buvo koloninės Kana
dos ir pačios konfederacijos pa
grindu.

Suprantama, turime įvertinti 
ir pripažinti šiuos mūsų tautinės, 
politinės ir konstitucinės kilmės 
faktus. Ir tai mes atliekame per 
tam tikrus savo konstitucijos nuo
status.

Visi vienodi piliečiai
Bet tai neturi būti laikoma — 

ir nei vienam teisingai galvojan
čiam kanadiečiui tai negali reikš
ti, — kad yra daugiau nei viena 
kanadiškos pilietybės rūšis. Nė 
viena grupė dėl savo kultūrinės 
praeities negali savęs laikyti ar 
būti kitų laikoma už kanadiško- 
sios bendruomenės ribų. Mes taip 
manome, kai kalbame apie vie
ningą Kanadą. Kitaip ir negali 
būti, jai norime įžengti stiprybės 
ir vienybės dvasioje į antrąjį mū
sų valstybės šimtmetį.

Tai ir yra mūsų pagrindinis ke
lias į Kanados šimtmečio minėji
mą bei planuojant plačią ir įvai
rią programą, kuri leistų mums 
visiems, kaip kanadiečiams, ko
kiu nors būdu dalyvauti. Aš lai
kysiu 1967 metus pilnai pasiseku
sius tiktai tada, jei kiekvienas 

Kanados valstybės sekretorė 
Judy LaMarsh kalba lietu
viams Toronte Vasario 16 pro
ga .

jausdamasis, kad jis ar ji buvo 
tiesioginė jų dalis.

Numatyti planai
Mes norime panaudoti tą vie

ną kartą mūsų gyvenime pasitai
kiusią progą statyti pastoviems 
paminklams, kurie duotų mūsų 
žmonėms praktinės naudos atei- 
tvie. štai kodėl mes įsteigėme 
“Capital Grants” programą, pa
gal kuria turėtų būti pastatyta 
apie 2.400 pastatų, kurie paliks

Mes tikime, kad taip pat svar
bu kanadiečiams vieni kitus ge
riau pažinti, ypatingai jaunesnia
me amžiuje, kai jų protai dar 
laisvi nuo prietarų ir nesusiprati
mų, dažnai varginančių suaugu
sių protus, štai kodėl mes pradė
jome jaunimo kelionių progra
mą, per kurią yra galima federa-

cine finansinė parama pradinės 
ir vidurinės mokyklos amžiaus 
kanadiečiams, kad jie pamatytų 
gyvenimą už savo provincinių ri
bų. Mes tikimės, kad net iki *40.- 
000 jaunuolių dalyvaus šioje pro
gramoje, kuri, aš manau, galėtų 
būti tęsiama ir po 1967 m. kaip 
nuolatinė parama geresniam vals
tybės pažinimui.

Keliaujančios parodos
Mes jaučiame, kad kanadiečiai 

turėtų žinoti daugiau to 100 
metų Kanados laikotarpio istori
jos. Šiam reikalui mes paruošė
me konfederacijos traukinį ir ka
ravanus, kilnojamas parodas, 
vaizdais parodančias mūsų pilie
čiams aplinką ir įvykius, kurie' mūi. 
formavo mūsų valstybę, šis trau
kinys ir autobusai sekančiais me
tais keliaus skersai ir išilgai kraš
tą, kad jo istoriją būtų matoma 
ne tiktai didesniuose centruose, 
bet ir mažesniuose.

Mes taipgi norime, kad kana-

ir kaikuriuos iš užjūrio. Tokiu 
' būdu Kanados šimtmečio proga 
s norima apimti visas krašto dalis, 

pasikeičiant profesiniais ir mėgė
jais menininkais — nuo operos 
iki kaimo ir “western”, nuo trum
pų plaukų iki ilgų ir vidutinių.

Tautinių grupių dalyvavimas
Žinoma, mes norime, kad mū

sų šimtmetinės programos at
spindėtų ir kultūrinių kilmių įvai
rumą, kuris sudaro kanadietišką 
audinį. Mes norime, kad visi ga
lėtų dalyvauti, visų pirmiausia, 
kaip kanadiečiai, bet taipgi nori
me sudaryti progų pasirody
mams, kurie atspindėtų visų gru
pių specialų etninį lobį. Skubu 
pridurti, kad etninėm grupėm aš 
laikau visas, neišskiriant prancū
zų nei anglų.

Dėl šios priežasties, su Šimt
mečio Komisijos parama, buvo 
sudaryta Kanados tautinių gru
pių meno taryba (Canadian Folk 
Arts Council). Jos uždavinys — 
rūpintis, kad visos taip vadina
mos etninės grupės galėtų kuo 
nors prisidėti prie iškilmių, kad 
matytume šokėjus, girdėtume jū
sų muziką, išmoktume daugiau 
jūsų kalbos. Visa tai tik pratur
tins* mūsų bendruomenę.

Mano žiniomis, tautinių grupių 
meno taryba, padedama tokių 
grupių kaip ši, paruošė plačią 
programą vietovinio pobūdžio 
festivaliams, kurių talentai galės 
tarpusavyje pasikeisti. Federaci
nė Šimtmečio Komisija jau yra 
davusi šiam projektui finansinę 
paramą; turiu vilties, kad neužil
go galėsiu ir daugiau pranešti 
šiuo reikalu.

Komisija taipgi sudarė etninės 
spaudos patariamąją komisiją. Be 
to, buvo sudaryta speciali sutar
tis su “Canadian Scene” įstaiga, 
kad ji visą šimtmečio informaci
ją išverstų į 14 kalbų ir nusiųstų 
taut, grupių laikraščiams, kad 
kiekvienas pilnai žinotų mūsų 
planus bei sumanymus.

Komisijos leidinių programoje 
pasirūpinta parama skatinti įvai
rių tautinių grupių' knygų leidi-

Pastėbiu, kad Lietuvių 
Bendruomenės valdyba planuoja 
išleisti knygą apie lietuvių kilmės 
žmonių įnašą Kanadai. Kadangi 
jūsų ateivijos šaknys Kanadoje 
siekia virš 50 metų, esu tikra, 
kad bus pakankamai vertingos 
medžiagos tokiam leidiniui.

Didžiuokimės Kanada
Tai tik keletas planų 1967 m. 

darbams. Sąrašas yra labai ilgas. 
Aš esu įsitikinusi, kad visa tai ga
lės būti griaučiais atmintiniems 
12 mėnesių. Manau, kad tie 12 
mėnesių gali daug prisidėti prie 
Kanados įvedimo į antrąjį šimt
metį pažangos bei vienybės dva
sioje.

Minėtos programos, žinoma, 
yra tik apmatai, nes pagrindinis 
elementas, kaip ir kitose šventė
se, turi būti žmonės. Tiktai jeigu 
jūs ir aš, ir visi kiti kanadiečiai 
įsijungsime į šias iškilmes, jos 
tegalės būti tikrai sėkmingos.

Belieka visa tai vykdyti. Pa
naudokime bent dalį to užsidegi
mo bei energijos, kurią matome 
jūsų šokiuose bei muzikoje, Ka
nados šimtmečio darbams 1967 
m. Parodykime pasauliui — o dar 
svarbiau sau — kad mes didžiuo
jamės esą kanadiečiai.

Aš ir jūs žinote, kad apie daug 
ką galima šaukti, žiūrėkime, kad 
mūsų visų balsai; girdėtųsi prade
dant* ateinančio "sausio mėnesio 
pirmąja diena.

Vertė kun. J. Staškevičius

Ar galite ištarti šį naują žodį?

OMSIP

KIEKVIENAME BANKE.

Tai gali būti vienas svarbiausių žodžių, kurį girdėsite 
šiais metais. Jis reikš Ontario sveikatos apdrdudos fondų, 

kuris apmokės jūsų visas gydytojų sųskaitas.
Taip, jūsų ir jūsų šeimos!

Nesvarbu kiek pinigų turite, koks jūsų sveikatos stovis, kokio amžiaus esate. Nesvarbu net 

ar esate Kanados piliečiu tapę — galite dar būti ir Lietuvos pilietis; jūsų gydytojų sq- 

skartos bus apmokėtos OMSIP. Kiekvienas, kuris dar neturi sveikatos draudos, gali 

įstoti. Paskiri asmenys ir šeimos, esančios mažų pajamų grupėje, gali gauti pagalbų 

draudos mokesčiams mokėti.

Įsirašykite į OMSIP dar prieš 1966 m. gegužės 1 d.

kad drauda įsigaliotų nuo 1966 m. liepos 1 dienos.

INFORMACIJOS IR PRAŠYMŲ FORMOS YRA GAUNAMOS NEMOKAMAI

PMSIR

ONTARIO MEDICAL SERVICES INSURANCE PLAN

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika.
Įvairūs spinduliai, elektriniai h* fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija. •
B. Naujalis, PsJ).R.M.N.PL

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

3 PSL. • Tėviškės Žiburiai •ONTARIO PREMJERO SVEIKINIMAS

kuris daugelį kartų dalyvavo jū-
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Dar kartą reiškiu jums visiems 
geriausius šios provincijos gyven
tojų linkėjimus.

Su tikra pagarba — 
Jūsų John P. Robarts

70 KALBŲ MIŠINYS

Stipri valstybė, bet silpna tauta

Ontario provincijos pilietybės min. J. Yaremko rašo savo kole
gos pavardę pasidėjęs kortelę ant J. R. Simanavičiaus nugaros. 
Tai vaizdas iš Toronto apyl. valdybos surengto priėmimo Pri
sikėlimo salėje Vasario 16 proga

Lietuvos nepriklausomybės 48- 
tosios metinės yra reikšminga 
diena. Man ypač rūpi, kad šios 
metinės būtų pripažintos. Malo
nu man Ontario gyventojų vardu 
ijreikšti sveikinimus Lietuvių 
Bendruomenei Kanadoje.

Gaila, kad Hon. John Yaremko,

Toronto apylinkės valdybos surengtame priėmime} ponia 
Grossman, apyl. pirm. Aug. Kuolas, O. Jonaitienė ir Ontario 
bausmės įstaigų ministeris A. Grossman

Izraelio valstybė yra, palygin
ti su kaimynais, stipri, moder
niška, pažangi, bet jos kūrėja 
— žydų tauta — yra savotiškas 
gyventojų mišinys, kalbąs 70 
skirtingų kalbų bei dialektų. Tą 
mišinį jungia Mozės bei judaiz
mo religija, kurią interpretuoja 
rabinatas, bet daug žydų yra 
laisvamanių, kurie nevisais at
žvilgiais yra paklusnūs rabi
nams, o jei ir klauso jų, tai ne
noromis ir nenuoširdžiai.

Nyksta idealizmas
Paskutiniai rinkimai parodė, 

izraelitai nebenori politinių eks
perimentų, o normalaus gyveni
mo ir naudojimosi juo, bet dar 
yra ir tokių, kurie gyvenimo 
normalizavimą laiko pionieriš
kos dvasios ir idealizmo žlugdy
mu. Idealizmas dar neseniai bu
vo būdingas Izraelio visuome
nei. Jo atstovai sako: “Daromės 
tokia tauta, kaip ir kitos. Kur 
dingo mūsų skirtingoji moralė, 
kuria mes imponavome visam pa
sauliui?” O pragmatininkai atsa
ko: “Sionizmas nuėjo į praeitį, o 
idealizmas šiandien nemadoje; 
pasikeitė laikai ir žmonės.”

Didėja turtai
Bene didžiausios permainos 

įvyko Izraelio ūkyje: prieš 18 me
tų vos galėjo suvesti galą su ga
lu, o šiandie Izraelis gyvena per
tekliuje. Metinės pajamos — 
1000 dolerių vienam gyventojui. 
Taigi, izraelitų gyvenimas pri
lygsta olandų standartui. Tautos 
pajamos kasmet kyla 9J/2%: pra
monės gamyba iš 170 milijonų 
vertės 1948 m; pakilo iki 1.900 
1964 m. Visdėlto Izraelio impor
tas yra didesnis už jo eksportą. 
Kaikurie ekonomistai reikalauja 
importo suvaržymo, bet vidutiniš
kas izraelitas nekreipia į tai daug 
dėmesio, nes nori naudotis gyve- 

ę,> nimu. Pigiausias automobilis Iz- 
' raelyje — $3.000. Kasmet vis 

daugiau automobilių importuoja- 
, ma iš užsienio: 1951 m. Izraelio 
" x teritorijoj tebuvo 9.578 privatūs 

automobiliai, o šiandieną jų yra 
60.588. Vilų ir rezidencinių na
mų kainos — nuo $30.000 lig 

' _ $50.000, ir žmonės juos perka.
Restoranai pilni žmonių, o par- 

; duotuvėse prekių netrūksta, vis
ko yra, pradedant danų baldais, 
baigiant lenkų kumpiais. Dažnai 
tame karštame gyvenimo patogu
mų jieškojime, gaudyme užmirš
tama, kad Izraelio valstybė tebė- 

> ra karo stovyje su savo arabiniais 
* kaimynais, kurių užpuolimai nuo

lat gresia.
Kolektyvinės sodybos
Nuo 1920 m. Izraelyje kuria

mos kolektyvinės sodybos, kurios 
vadinamos “kibucais”, ir veikia 
savanoriškumo principu. Kiek 
matyt iš “Herder Korrespon- 
denz” (1965. VI.), kibucų skaičius 
žymiai pakilo atsikūrusioje Izra
elio valstybėje. Vienu laiku buvo 
manoma, kad kibucai išsigimsta 
ir eina į bankrotą, bet laikas pa
rodė, kad vyksta priešingai: be
maž kiekviename kibuce atsirado 
fabrikas. Kibucai 'gamina ne vien 
žemės ūkio gaminius, o jų sody
bos iš kaimų ėmė tapti mieste
liais. Jaunoji kibucininkų karta 
nebėga iš kolektyvaus ūkio į 
miestus, o specializuojasi įvai
riems žemės ūkio darbams. Tik 
vienu atžvilgiu kibucai panašūs Į 
dvarus: samdo darbymečiams pa
vienius darbininkus iš arabų tar
no ir moka jiems kaip nekvalifi
kuotiems juodadarbiams.

Nėra tautos
Vienas iš izraelitų intelektualų 

yra pasakęs: “Mums dabar opiau
sias klausimas — tai dvasinė

KIEK IMIGRAVO LIETUVIŲ?

Pagal naujausius imigracijos 
ministerijos duomenis, Kanadon 
1965 m. imigravo: 95 lietuviai 
(1964 m. — 84); 97 latviai (1964 
m. — 67); 65 estai (1964 m. — 
57). Statistika nurodo, iš kurių 
kraštų jie atvyko. Pagal pilietybę, 
atvyko tik 18 Baltijos kraštų pi
liečių (1964 m. — 8), Iš okupuotų 
Baltijos kraštų 1965 m. Kanadon 
imigravo tik 6 asmenys (1964 m. 
— 2). Iš Suomijos 1965 m. atvyko 
504 asmenys, iš Vengrijos — 453, 
iš Lenkijos — 1.975, Sov. Sąjun
gos — 157, Jugoslavijos— 1.230. 
Visai kitaip atrodo skaičiai iš Va
karų valstybių. Iš Britanijos 1965 
m. imigravo 39.857, Italijos — 
26.398, JAV — 15.143, V. Vokie
tijos — 8.927, Portugalijos — 5.- 
734, Prancūzijos — 5.225. Pernai 
imigracija Kanadon padidėjo 30 
nuošimčių ir pasiekė 146.758 
(1964 m: *— 112.606). Imigracija 
iš JAV padidėjo net 21%. Mat, 
daug kas bėga nuo negrų ir mo
bilizacijos.
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įkurta, belieka sukurti tautą.” Ir 
iš tiesų, izraelitų tauta dar toli 
gražu nėra monolitinė bendruo
menė.

Nuo 1948 m. Izraeliu imigravo 
1.200.000 žydų, kalbančių 70 kal
bų. Jie yra atvykę net iš 94 kraš
tų. Dabar Izraelis turi 2.500.000 
gyventojų; iš to skaičiaus 60% 
yra orientalinės kilmės, vadina
mi sefardi; jie yra iš šiaurinės 
Afrikos, iš Azijos, -iš Vidurinių 
Rytų; jų kultūra ir išvaizda ski
riasi nuo aškenazinių arba euro
pinių žydų, kurie sukūrė Izraelio 
valstybę. “Bedugnė taip tųdvie
jų grupių sudaro didžiausią mūsų 
kartos rūpesti” — pasakė dabar
tinis Izraelio premjeras Eshkol. 
Iš 162.000 izraelitų analfabetų 
137.000 .yra orientaliniai žydai, 
kurių vaikai pagrindinėse mokyk
lose sudaro 60% mokinių, viduri
nėse — 25% ir augštosiose — tik 
10% bendro studentų skaičiaus. 
Orientalinės kilmės izraelitų pa
jamos yra žymiai mažesnės, negu 
europinių žydų. Pusė orientali- 
nių žydų neturi jokios profesijos 
ir yra juodadarbiai. Bet praraja 
tarp tų dviejų izraelitų grupių 
eina giliau, negu statistiniai duth 
menys rodo. Ta prarają yra jų 
širdyse. Europiniai žydai su pa
nieka žiūri į orientalinės kilmės 
tautiečius, o orientaliniai žydai 
kritikuoja europinius— aškena- 
zinius. “Aškenaziniai žydai laiko 
mus ant dugno. Mes esame visuo
menės dugnas, o jie — viršus. 
Atvažiavome į Izraelį, kad iš- 
vengtumėm diskriminacijos, o iš
ėjo kitaip — čia vėl su ja susidu
riame” — pasakė David Hakham, 
atvykėlis iš Irako.

Izraelitų šviesuomenė susidaro 
beveik išimtinai iš europiečių ir 
mato švietime šios problemos iš
sprendimą, bet mokyklinės pro
gramos nedaug skiria dėmesio 
orientalinių žydų istorijai ir pa
pročiams. Radikalus safardinių 
žydų atstovas Michael Selzer pa
sakė: “Jie nori kultūriškai likvi
duoti orientalinius žydus; nori 
juos padaryti aškenaziniais žy
dais, nesuprasdami, kad jie sėdi 
ant laikrodinės bombos.”

Tikintieji ir ateistai
Gan gili praraja yra tarp reli

gingų ir nereligingu žydų. Oficia
liai Izraelis nėra tikybine valsty
bė, bet judaizmas jame vyrauja 
ir rabinų įtaka išeina toli už sina
gogų ribų, šeštadieniais viešas 
eismas — traukiniai, lėktuvai, au
tobusai Izraelyje sustoja. Civili
nės santuokos neegzistuoja; ate
istai turi tuoktis sinagogose. Iš
tuokos, įsūnijimai ir kiti civili
niai reikalai yra rabinatų žinioj 
ir tik ortodoksiškas judaizmo aiš
kinimas tėra oficialiai pripažįsta
mas. Bandymai reformuoti sina
gogas amerikiniu pavyzdžiu susi
dūrė su griežtu pasipriešinimu 
iš Izraelio rabinato pusės. Tiky
binės partijos rinkimus pastoriai 
laimi nuo 12 ligi 15% balsų, be 
kurių negalima sudaryti koalici
nės vyriausybės. Pastaruoju lai
ku laisvamaniai izraelitai ima 
vis garsiau protestuoti prieš 
“diktatūriškus rabinų kaprizus”; 
Tų laisvamanių yra daug — apie 
pusę izraelitų visuomenės. Vienas 
Eshkolio asistentų yra pasakęs, 
kad rabinato politika yra pavo
jinga — geriau jos neliesti. “Tik 
laikas gali ją išspręsti.” Rabina
to, ne vyriausybės, politika varžo 
krikščionių laisvę Izraelyje. Pri
ėmęs krikščionybę žydas laiko
mas Izraelio tautos išdaviku. Jo 
teismas už tai nebaudžia, nes 
konstitucija pripažįsta tikėjimo 
laisvę, bet rabinato akimis žiū
rint. žydas konvertitas — tai Iz
raelio religijos ir tautos išda
vikas. J. Gobis

R.M.N.PL


Vilniuje |vyko XIV Lietuvos kom
jaunimo atstovų suvažiavimas, kurį 
budria akimi sekė vyresnieji komu-

A. Sniečkus, B. Popovas, J.

ir kt Iš Maskvos į suvažiavimą buvo

Nr. » (840) OTTAWA, Ont
DAIL. J. BIMSA sausio mėti. aot- O LIETIMAI PASAULYJE

suvažiavimo veidą bene geriausiai 
atskleidžia Š. Vietnamu! skirta rezo
liucija: °... Brangus draugai viet
namiečiai! Mes žavimės jūsų didvy
riška lova, didvyriškais Vietnamo 
jaunimo žygdarbiais kovoje prieš 
amerikinius agresorius. Mes taip 
pat, kaip ir jūs, giliai tikime, kad 
netoli ta valanda, kai imperialistai 
bus išvyti iš jūsų šalies, šioje kovo
je solidarumo ranką jums tiesia 247 
tūkstančiai Tarybų Lietuvos komjau
nuolių, visas mūsų respublikos jau
nimas. Mes užtikriname jus, kad, 
jeigu prireiks, Lietuvos jaunimas 
petys į petį su jumis kovos už jūsų 
tėvynės ateitį, už visišką amerikinių 
agresorių ir parsidaviusios Pietų 
Vietnamo klikos išvijimą...” Kiek
vienam aišku, kad ši rezoliucija bu
vo sugalvota Kremliaus propagan
dos malūne, neatsiklausus Lietuvos 
jaunimo. Lietuvos komjaunimo pir
muoju sekretorium pagal sovietinius 
metodus išrinktas A. česnavičius, 
sekretoriais — J. Betevas, V. Mor
kūnas ir V. Daukaitė. Maskvos atsto
vas A. Kamšalovas įteikė ženklelius 
“Už aktyvų dalyvavimą komjaunimo 
darbe” A. Sniečkui, B. Popovui, R. 
Songailai ir J. Januičiui.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS
Centrinės statistikos valdybos ne

galutiniais duomenimis, šiuo metu 
Lietuvoje yra 2.982.000 gyventojų. 
Prieškarini trijų milijonų lygį tiki
masi pasiekti šių metų viduryje. 
Prieš septynerius metus pravestame 
gyventojų surašyme buvo užregist
ruoti 2.711.400.

© PAVERGTOJE TfyYHEJE
KOMJAUNIMO SUVAŽIAVIMAS tus pasą, kad žmonės negalėtų bal

suoti...” Kipras Petrauskas parti
zanų neprisimena: "... Pro kaimy
nus, pažįstamus ir nepažįstamus, bet 
pažįstančius mane, priėjau prie sta
lo, įmečiau į urną rinkimo lape
lį...”

STATYBOS PROJEKTUOTOJAI
"Tiesos” korespondentas P. Mi-

kuckas skaitytojus supažindina su 
Kauno pramoninės statybos projek
tavimo 
dirba projektų vyr. inžinieriai Algi
mantas Reventas, Vytautas Kava
liauskas, Algimantas Petkelis, tech
ninio ekonominio skyriaus viršinin
kas V. Brunas, darbuotojai — Alina 
Vanagienė, V. Nutautas, V. Indriū
nas, L. Zadušauskas ir kt. Tačiau ne 
visų jų esąs gražus privatus gyveni
mas: B. Kieliauskas taip sumušė 
žmoną, kad ją teko vežti į ligoninę, 
besaikiu girtuokliavimu instituto 
varda teršia A. Zabielskas, E. Mas
lovas, J. Ambrazevičius ir B. Staniu
lis. Partinės organizacijos sekreto
riumi yra G. Martynovas, kuris su 
savo draugais komunistais L. Cibuls
ku, A. Juozalėnu, G. Kudriavcevu ir 
V. Mažeika neįstengia praplėsti kom
partijos eilių, ypač projektų vyr. 
inžinierių bei skyrių vadovų tarpe. 
P. Mikuckas juos kaltina: "... "Paly
ginti su visu kolektyvu, partinė or- 

" ganizacija nėra labai gausi, todėl 
ypač svarbu, kad kiekvienas jos na
rys būtų savo bare ugningas kovoto
jas su buržuazinės ideologijos pasi
reiškimais. Deja, ši kova ne visad 
būna efektyvi...”

instituto darbuotojais. Gerai

Vieta Skiemonių parapijoj, Lietuvoje, kur, pasak Ramutės Macvy- 
tės, jai pasirodžiusi Marija 1962 m. liepos 13—14 d. Tai Juliaus 
Janonio kolchozo laukas, kuriame matyti Macvytės tėviškė ir keli 
maldininkai. Si nuotrauka neseniai gauta iš Lietuvos

Skiemonių bažnyčioje, Lietuvoje, pamaldų metu. Altoriuje matyti 
Marijos statula, kuri yra siejama su Marijos pasirodymu Ramutei 
Macvytei 1962 m.

PARTIZANO PAMOKSLAS
“Tiesoje” prabilo Šiauliuose gyve

nantis pensininkas Henrikas Jonai
tis, kuris 1945 m. buvo įstojęs į par
tizanų eiles. Būriui vadovavo buvęs 
Ylakių policijos vachmistras Alber
tas Josmantas. Partizanai netikėtai 
buvo užklupti sovietinių “liaudies 
gynėjų” — A. Josmantas žuvo, o H. 
Jonaitis atsidūrė už grotų. Bausmės 
atlikimo vietoje kunigai slapta orga
nizuodavę pamaldas, čia, pasak H. 
Jonaičio, ir prasidėjęs jo posūkis į 

mokytojos Onos Sukackienės raudo- komunizmą: jis pamatęs tikrąjį ku- 
nu sacharinu pasaldytus žodžius. Ta 

.pačia proga buvo leista pasisakyti 
ir kitiems. Maskvos į sąrašus įtrauk
tiems deputatams. Aide šiuos 1946 
m. vasario 10 d. rinkimus atsargos 
pik. Vladas Motieka, buvęs sovieti
nio dalinio karininkas, pasakoja: 
“Važinėjau tuo labai neramiu laiku 
į susitikimus su rinkėjais Žemaitijo
je. Vienu keliu nuvažiuodavau, kitu 
sugrįždavau. Buvau įpratęs prie pa
vojų _ ” Partizanų veikla nusiskun
džia ir Antanas Venclova: “Atsime
nu, Dzūkijoje buvo pašautas banditų 
vadas. Jis pasirodo buvęs hitlerinis 
karininkas, pramokęs lietuviškai. 
Prieš rinkimus jis su savo kariauna 
buvo atėmęs iš gyventojų kelis šim-

g MAMUTO"
METŲ 

paminėjo 
rinkimus i

RINKIMAI PRIEŠ 20
Komunistinė spauda 

prieš 20 m. įvykusius 
maskvini sovietą, cituodama nuo par* 
tizanų rankos žuvusios komunistės

Kanadoje, buvo užsukęs ir Otavon. A. Valstybės Australija
t“*“ •>EELATUI 10 “MOSV FAST0C8- wkrite
driyvaujant kenolikri kuri, į Jį
arpe buvo jr inž. Z. Rimka su puma apaStalBku.)« pretonriaru Į Ir lalknS para

ri Montrealio. Dalyvavusiems buvo vaiSes buv0 pariesti apylinkės lie- 
įdomu išgirsti iš paties dailininko lū
pų apie jo paties gyvenimą, kūrybą, 
apie P. Amerikos kraštus, ypač Boli
viją, kuri yra tapusi jo antrąja Tėvy
ne, apie jos gamtą, žmones, papro
čius, gyvenimo sąlygas. Susirinkę tu
rėjo progos pamatyti ir keletą jo ori
ginalių darbų, o taip pat pamatyti jo 
kitų paveikslų spalvuotas nuotraukas. 
Iš jo darbų matyti, kad J. Rimša yra 
tikrasis džiunglių dailininkas, įkūni
jęs drobėje šių dienų indėnus su jų 
papročiais, gyvenamąja aplinka. Pat
sai dailininkas yra kuklus, malonus 
ir nuoširdus žmogus. Nors jis yra jau 
išbuvęs svetimoje aplinkoje nuo 1925 
m., tačiau lietuviškai dar kalba ne
blogai. Iš Otavos skubėjo Čikagon, 
savosios darbų parodos atidaryman, 
o iš ten išvyko Polinezijon jieškoti 
naujo įkvėpimo savo kūrybai.

VASARIO 16 vietos L. B-nė pami
nėjo pamaldomis, bendru susirinki
mu, kultūrine lietuviška demonstra
cija (dail. A. Tamošaičio darbų paro
da vietos kanadiškajai visuomenei) ir 
politine akcija — parašų rinkimu po 
peticija Jungt. Tautoms. Iškilmingas 
pamaldas atlaikė ir gražų patrijotinį 
pamokslą pasakė kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas. Susirinkime pagrindiniu kal
bėtoju buvo dail. A. Tamošaitis iš 
Kingstono. Tai buvo pilna jaunatviš
kos dvasios, giliai prasminga paskai
ta. Kalbėtojas iš gyvenimo paimtais 
atsitikimais pavaizdavo kuo ir kaip 
kiekvienas galime prisidėti prie pa
vergtos Tėvynės laisvinimo. Klausę jo 
kalbos tarsi pajaunėjo, įgavo daugiau 
drąsos, pajuto daugiau pareigos kur
ti, veikti... Ypač mūsų jaunimui tie 
žodžiai turėjo pataikyti į širdį.

Kitas džiuginantis įvykis, tai lietu
viška, kultūrinė demonstracija — 
dail. A. Tamošaičio kūrinių paroda 
vietos Little Theatre paveikslų gale
rijoj (žiūr. 5 psl.).

NAUJI VĖJAI papūtė šiais 1966 — 
Jaunimo Metais. Mūsų jaunimas tar
si pabudo, įgavo energijos ir suakty
vino savąją veiklą. Pirmiausiai apsi
jungė, susijieškojo vienas kitą, išsi
rinko vadovybę ir sukruto dirbti. Tą 
vadovybę sudaro: Raimundas Trečio
kas — pirm., Kęstutis Vilčinskas — 
vicepirm., Milda Danytė — sekr. ir 
Petras Būdvietis — ižd. Mūsų atsto
vai dalyvavo studentų suvažiavime To
ronte, jaunųjų dailininkų darbų pa
rodoj, apsiėmė paruošti meninę da
lį Vasario 16 minėjimui, kuri esamų
jų galimybių ribose pasisekė net su 
kaupu; dabar vėl visi įsijungė para
šų rinkiman po prašymu Jungtinėms

AUSTRALIJOJE JAUNIMO ME-

dinimas užrašytas žymiai stambesnė- 
tuviai kunigai, kurių atvyko 15. mis raidėmis.
Taip pat dalyvavo ir lietuvių vie
nuolijų atstovai. Kalbėjo mons. V. 
Balčiūnas, stebėdamasis naujojo TAI pradėti sausio 2-8 <L<L Austrą-
a pauliško protonotaro gausia ir Hjos Lietuvių Jaunimo Kongresu 
reikšminga veikla. Pranciškonų pro- Sydnėjuje. “Mūsų Pastogė” džiau- 
vincijofas T. dr. L. Andriekus, OFM, jog P° to kongreso — ateitis 
priminė prel. P. Juro nuopelnus lie- tikra! Esą šis Australijos lietuvių 

jaunimo kongresas, nors organizuo
tas paskubomis, yra reikšminga da
ta, kuri liudysianti, kad mūsų jau
nimas įėjo į mūsų kultūrinį bei vi
suomeninį gyvenimą.

Sausio 8-9 <L Sydnėjuje įvyko

tuviams pranciškonams — net jo 
ryžtą tapti vienuoliu — Asyžiečio 
sekėju. Tai įvykdyti nebuvo lemta. 
PreL Pr. Juras iškilo kaip visų lie
tuvių vienuolijų ugdytojas bei rė
mėjas. Marijonų vardu žodi tarė
kun. J. Duoba, MIC, o jėzuitų var- Australijos lietuvių studentų suva- 
du — kun. J. Venckus, SJ. Taip davimas, kuriame tartasi busimojo 
pat kalbėjo N. Pr. M. seserų vyrės- jaunimo kongreso klausimais ir vie
nieji sės. Augusta. tinėmis problemomis.

BROOKLYNO LIET. APREIŠKI- MELBOURNE LIET. KAT. MOTE- 
MO PAR. MOKYKLOJE vasario 14 rų DRAUGIJA, norėdama atžymėti 
d. ankstyvą rytą pasigirdo gaisro savo veiklos 15 m. sukaktį, paskel- 
aliarmo skambutis, kuris prikėlė bė grožinės literatūros konkursą mo- 
ne tik klebonijos ir mokyklos terų kūrybai kelti. Už geriausius 
personalą, bet automatiškai perspė- Australijos moterų kūrinius^ skiria- 
jo ir gaisrininkus. Jiems tuoj atvy- mas premijos, 
kus, ugnies dar nesimatė. Išdaužus 
langus, išleisti dūmai ir tik kiek 
vėliau antrame augšte pastebėta ug
nis. Lubose įtaisyti automatiški 
švirkštai apsaugojo ne tik lubas, bet 
ir didžiąją salę bei eilę kambarių. 
Nuostolių pačiam pastatui nedaug 
tepadaryta, tik sugadinti baldai, ap
rūko sienos, gaisrininkų išmušti lan
gai. Parapijos ir šeštadieninės mo
kyklos archyvai apatinėse mokyklos 
patalpose išliko visai gaisro nepa
liestu

IRENA LINAITĖ, muz. Antano ir 
Anastazijos Linų dukra, baigė Illi
nois Teachers College bakalaurės 
laipsniu ir sausio 5 d. išlaikė egza
minus prie National Teacher komi
sijos. Tuo būdu ji gavo teisę moky
tojauti Čikagoje. Toliau ji ruošiasi 
magistrės laipsniui

MOKYT. VINCAS MINKŪNAS 
mirė sausio 16 d. Palaidotas sausio 
20 d. Interment All Souls kapinėse 
Klevelande. Paliko nuliūdusius žmo
ną Jadvygą ir sūnų inž. Romą bei 
brolį su šeima, seseris ir gimines. 
Velionis buvo gimęs 1906 m. gruo
džio 22 d. Amerikoje, kur jis baigė 
Šv. Kazimiero pradžios mokyklą, o 
paskui, atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, grįžo su tėvais į Lietuvą 
ir ten gavo mokytojo cenzą.

RAŠYT. KUN. STASIUS BŪDA- 
VAS labai sunkiai serga savo na
muose — 737 Cinnamon Rd., N. 
Palm Beach, Fla. Jį slaugo dieną ir 
naktį, nes jau nebegali išlipti iš 
lovos.

NETOLI GEELONG O, Point 
Londsdales vasarvietėje, sausio 3-9 
d. buvo surengta lietuvių jaunimo ir 
mažesniųjų berniukų bei mergaičių 
stovyklos.

Argentina
INŽ. J. BABARSKAS tarnybi- 

niais reikalais buvo išsiųstas dviem 
savaitėm į Kordobą. Atlikęs savo 
uždavinį, vėl sugrįžo į savo namus 
Buenos Airėse.

INŽ.. PETRAS KRANIAUSKAS 
gavo diplomą Buenos Aires univer
sitete, po to, gavęs stipendiją, gilino 
profesinį mokslą ir atliko praktikos 
darbus Anglijoje. Ten vedė ir sekan
čiais metais grįš Argentinon, kur 
gyvena jo tėvai ir sesute su šeima, 
taip pat diplomuota Bs. Aires un-te. 
Kraniauskai yra pokariniai ateiviai.

PLK. JUOZAS KARPINSKIS su 
žmona Eliza Kregždyte-Karpinskie- 
ne gyvena Ituzaingo mieste. Jie abu 
yra lietuviškos spaudos mėgėjai. Jų 
sūnus dr. Robertas Karpinskis pro
fesoriauja medicinos fakultete ir tu
ri savo kabinetą Quilmes.

JUOZAS KANAPINSKAS, Lietu
vos kariuomenės savanoris-kūrėjas, 
prieš 46 metus buvo Technikos ba- 
talijone. Jis dalyvavo JAV lietuvių 
karo siuntų priėmime Lietuvai, o da
bartiniu metu J. Kanapinskas pirmi
ninkauja Buenos Aires lietuvių 
Bendruomenei; taip pat yra SLA 3 
skyriaus pirmininkas.

Paruošė Pr. Al.

/‘G YV AT ARO” KAUKIŲ BALIUI 
paaukojo prizus: I — $35 vertės kel
nes The Firth Bros, Ltd. per p. Ais
bergą; II — elektrinį galąstuvą Knight 
Radio per p. Pilypaitį; III — pusme
tinį sušukavimą Olympia Beauty salio- 
no savininkas p. Norkus; IV — lininę 
medžiagą eilutei General Textile per 
p. Volungę; V — medžiagą suknelei 
per p. Volungę; VI — šokolado dėžę 
p. Stanių maisto krautuvė. Visiems 
rėmėjams nuoširdus lietuviškas ačiū— 

“Gyvataras”

VASARIO 16 MINĖJIMAS vasario 
20 d. pradėtas 11 vai. iškilmingomis 
pamaldomis, kurias atlaikė ir šventei 
pritaikyta pamokslą pasakė mons. dr. 
J. Tadarauskas. Po Mišių buvo trum
pos gedulingos pamaldos už žuvusius 
kovotojus dėl Lietuvos laisvės. Pamal
dose visos organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Tuojau po pamaldų prie 
kryžiaus Lietuvos kankiniams buvo pa
dėtas vainikas.

4 v. p.p. Jaunimo Centro salėje įvy
ko iškilmingas minėjimo aktas, kurį 
pradėjo mokyt. L. Verbickaitė, pa- 
kviesdama tarti atidaromąjį žodį apyl. 
valdybos pirm. K. Mikšį. Ilgesnį žodį 
tarė VLIKo atstovas J. Daugėla iš Kle- 
velando. Kalbėtojas ragino visus ge
ros valios lietuvius jungtis į kovą 
prieš Lietuvos priešą — komunizmą, 
skatino padėti jaunimui įgyvendinti 
Jaunimo Metų idėją, nepalikti vieno 
jaunimo. “Jaunoji karta žengia į gyve
nimą. jieškb konkrečių žygių, trokšta, 
kad Lietuva būtų laisva” — kalbėjo J. 
Daugėla. Minėjime dalyvavo ir svei
kinimo žodį tarė miesto burmistras V. 
Cops, parlamento atstovas I. Macaluso, 
latvių, estų ir ukrainiečių atstovai. 
Meninėje programoje pasirodė AV 

____ ___  ___j choras, vad. sol. V. Verikaičio, kuris 
gražiosios jaunystės įsijautimu atliko padainavo “Maldą už Tėvynę”, “O, 
Londono ir Rodney jungtinis jaunimo Rambyne!” ir “Nuo Birutės kalno”, 
choras, vad. kun. B. PaceviČiaus. Ly- *^- Knštolaitytė - Daugėlienė iš 
giai gražiai, meniškai buvo atlikti ir į Klevelando, palydima akomp. Smith, 
D. Chainauskienės paruošti Londono ‘ padainavo visą eilę lietuviškų dainų, 
ir Rodney jaunimo tautiniai šokiai, j “Gyvataras”, vad. G. Breichmanienės, 
Audringiausių katučių susilaukė du- pašoko: mažųjų grupė — Kubilą, vy- 
etas “Oi, berneli vientury”. Pilną po- resniųjų — Landytinį, Landutę ir Su- 
etinio grožio melodeklamaciją atliko batėlę. Minėjimas baigtas Tautos him- 
V. čegytė ir J. čegys. Akordeonu tau-' nu- Tik gaila, tenka konstatuoti, kad 
tinius šokius palydėjo J. Valaitis. Dai- i šiais metais minėjime dalyvavo labai 

mažas skaičius tautiečių. Liūdna. Kiek 
prisimenu, keli paskutiniai metai iš 
eilės sutraukdavo arti tūkstančio tau
tiečių. Šiais metais gal buvo iki 400 
žmonių. Salėje dar buvo daug tuščių 
vietų. Kodėl? Tai vienintelė šventė, 
kurioje privalėtų dalyvauti kiekvienas.

SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS, ruo 
šiamas Hamiltono ateitininkų, bus ko
vo 13 d., 4 vai., sekmadienį, Jaunimo 
Centre. Paskaitą skaitys studentė Ži
vilė Slekytė iš Toronto, o meninę pro
gramą išpildys jaunimas. Kviečiami 
visi gausiai dalyvauti Lietuvos katali
kiškojo jaunimo globėjo šventės minė- 

’ jime.
"AUKSO ŽĄSIES” filmas bus rodo

mas balandžio 3 d., 3.30 v. p.p., Delta 
kine. Filmas rodomas kino patalpoj 
todėl, kad norima šį pirmąjį spalvotą 
lietuvišką filmą perduoti žiūrovams 
kaip galima geriau. Filmas buvo jau 
išmėgintas. Garsas aiškus ir vaizdas 
atrodo labai gražiai. Kviečiami visi 
iš anksto taip suplanuoti savo laiką, 
kad visi galėtų pamatyti šį filmą.

LIONEI STANEVIČIŪTEI padaryta 
§v. Juozapo ligoninėj sunki kojos ope
racija. Ji moko tautinius šokius — 
gimnazistų grupę ir pati vis dar šoko 
vyresniųjų grupėje. Taip pat Lionė 
yra aktyvi ateitininkė; šiuo metu dirba 
su jaunučiais ateitininkais. Lionei lin
kime, o ypač jaunimas, greitai pa
sveikti ir vėl grįžti į savo pamėgtą 
darbą. J. P.

nigų ir patrijotų veidą. 1948 m. žie
mą H. Jonaitis netekęs kojos, ir jam 
pagalbos ranką ištiesęs tarybinis 
žmogus, šis ilgokas buvusio partiza
no “pamokslas” turi aiškų tikslą — 
juodinti praeitį ir garbinti kompar
tiją, kuri jam paskyrė' pensiją. Už 
paslaugas juk reikia atsidėkoti Tai, 
matyt, jaučia ir pate H. Jonaitis: 
“Gal dar atsiras tokių, kurie, per
skaitę mano žodžius, pasakys, kad, 
girdi, tas išvertė kailį__Tai tiesa.
Aš kailį išverčiau, bet tik į gerąją 
puse...” Naivu jieškoti kailio iš
vertime geros pusės, kai toks žings
nis iš esmės yra negarbingas ir ne
pateisinamas dalykas.

V. Kst.

KAZIUKO MUGĖ. Kovo 6 d. jau po 
pirmųjų pamaldų .kviečiame užsukti į 
Jaunimo Centrį kur nors trumpam 
laikui pasijusite nukelti į lietuvišką 
mugę. Vaikams ir suaugusiems pritai-

DELHI - TILLSONBURG, ONT
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

minėjimas įvyko vasario 12 d. ir pui
kiai pasisekė, gal netiek pinigų sukė
limo prasme, kiek gražia ir jaukia 
tautine nuotaika. Apylinkės valdyba 
visų dalyvių vardu nuoširdžiai dėkoja: 
K.L. Kat. Moterų Dr-jos Delhi skyr. 
valdybai ir narėms už vakarienės bei 
užkandžių paruošimą ir loterijos su
organizavimą; p-Iei Ritai Augustinavi- 
čiūtei už gražų paskaitymą parinktų 
dalykų iš lietuviškų autorių; Londo
no ir Rodney apylinkių dainos ir šo
kio ansambliui bei jo vadovams kun. 
B. Pacevičiui ir p. Chainauskienei už 
koncertinę programą; taip pat ir ki
toms organizacijoms bei pavieniams 
asmenims, prisidėjusiems prie paren
gimo pasisekimo. Per minėjimą skau
tės padėjo rinkti parašus ant patici- 
jos Jungtinėms Tautoms, o Bendruo
menės valdyba — aukas Tautos Fon
dui. Tie, kurie dar nepasirašė petici
jos ar dar nepaaukojo Tautos Fon
dui, yra prašomi tai padaryti arti
miausiu laiku.

KLB Delhi apyl valdyba

GABŪS LIETUVIAI VERSLININ
KAI. — Trys broliai — Jonas, Juozas 
ir Antanas Andraičiai Delhi miestely
je, King-Main sankryžoje, turi “Caf- 
fery Hardware & Electric Ltd.” elek
tros ir geležies reikmenų krautuvę. 
Jų tėvas 1928 m. atsikėlė iš Saska- 
čaveno ir šioje apylinkėje įsigijo ta
bako ūkį. Trys sūnūs, pasimokę vieti
nėse gimnazijose ir technikos mokyk
loje, suorganizavo minėtą verslą. Vi
si broliai, nors čia gimę, bet puikiau
siai kalba lietuviškai. Verslo namus 
pasistatė patys savo rankomis ir gra
žiai įsirengė. Patalpose švaru, tvar
kinga; aptarnavimas pavyzdingiausias.

Lietuviai apsilanko, bet nevisi, nors 
prekės ir kainos tos pačios kaip ki
tur. Turbūt ir čia neužmirštas posa- 

\ kis: “Už tą kainą ir pas žydą gau-

lamatorė Rita Augustinavičiūtė. Po 
trumpos pertraukos meninę dalį visu

kyti įvairūs žaidimai, loterijos; gale- i Tautoms. Teko nugirsti juos turint ir 
site apžiūrėti skaučių ir skautų paruoš- daugiau gerų sumanymų. Vasario 16 
tas parodėles, įsigyti- įvairių naudingų iškilmių metu B-nės pirm. Paškevi- 
jaunimo paruoštų darbų, šeiminin-i čius pristatė^ jaunimo vadovybę susi- 
kėms nereiks virti pietų, nes galėsite 
pasistiprinti lietuviškais karštais val
giais, pasivaišinti skaniausiais pyra
gais su kavute.

. Lauksime visų apsilankant.
Hamiltono skautės ir skautai

siu . J. K.
ĮDOMI PROGRAMA. — Vasario 16 

minėjimas tiek gausiu žmonių atsilan
kymu, tiek programos įdomumu buvo 
tikrai vykęs tautos laisvės minties iš
kėlimas. Trumpu, bet įdomiu žodžiu 
minėjimą atidarė KLB Delhi apyl. 
pirm. dr. Br. Povilaitis. Sekė vėliavų 
įnešimas, garbės prezidiumo sudary
mas, invokacija. Lietuvių rašytojų 
minčių ir mūsų poetų poezijos pynę 
apie laisvės kovas gratia lietuvių kal
ba perteikė gabi šios apylinkės dek-

noms akomponavo Kr. Brazlauskaitė, 
pranešinėjo Lydija Keraitė. Choras ir 
tautinių šokių grupė sudaro pajėgų 
dainos ir šokio ansamblį. Garbė jo va
dovams ir gražiajam jaunimui, to an
samblio dalyviams.

K.L.K. MOTERŲ DR-JOS Delhi sky
riaus susirinkimas įvyko kovo 6 d. Sv. 
Kazimiero, parapijos Globėjo, pager
bimo ir prisiminimo ženkle. Kazimie- 
rinių proga atlaikytos Mišios už a.a. 
kun. Kazimierą Rickų, uoliai dirbusį 
šioje apylinkėje. Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys iš Toronto su jų vy
resniąja sesele Paule parapijos salė
je parodė iš savo veiklos filmą, kuris 
visiems patiko. Ten pat buvo ir bend
ri pamaldų dalyvių užkandžiai.

IŠKILMINGA SKAUČIŲ SUEIGA, 
gražus ir originalus Vasario 16 minė
jimas, įvyko vasario 20 d., sekmadie
nį, tuoj po pamaldų parapijos salėje. 
Ir daina, ir deklamacija, ir dailiu 
skaitymu jos kalbėjo į klausytojų šir
dis, kurios džiaugėsi jų gražia lietuvių 
kalba. Skilčiai vadovauja R. Augusti
navičiūtė ir D. Miceikaitė. Vieno bū
tų galima pageidauti, kad visos šios 
apylinkės mergaitės ir berniukai su
siburtų į šią organizaciją.

STAIGMENA — “UŽPUOLIMAS” 
įvyko vasario 17 d. Verutės ir Vinco 
Treigių puošnioje rezidencijoje, ku
rioje galėtų gyventi ir princai. Jų bi
čiuliai — p.p. Laureckai, Norkai, že- 
bertavičiai. Kairiai, Dirsės visai ne
tikėtai aplankė šemininkus su viso
kiausiomis gėrybėmis ir surengė 
“įkurtuves”. Netikėtai ten pateko 
kun. B. Pacevičius ir kun. J. Gutaus
kas Ponams Treigiams linkėtina ilgų 
ir džiaugsmingų metų begyvenant tuo
se gražiuose namuose.

LABAI GEROMIS KAINOMIS bai
giamas supirkti tabakas. Vidurkio 
kaina už svarą išeina 70 et Tokių ge
rų metų dar nebuvo tabako versle.

LIETUVIŲ NAMŲ valdyba kviečia 
visus narius į metinį susirinkimą ko
vo 6 d., sekmadienį, 3 v. p.p. Delta 
kino teatro salėje 1292 King St. E. 
Darbotvarkė paskelbta išsiuntinėtuose 
pakvietimuose. Sis susirinkimas laiko
mas labai svarbiu, todėl valdyba kvie
čia visus narius ir jų pažįstamus da
lyvauti arba įgalioti kitą asmenį.

L. NAMŲ METINIAM SUSIRINKI
MUI ARTĖJANT. Š. m. kovo 6 d. šau
kiamas LN akcinės b-vės narių susi
rinkimas. Iš kelių praeitų susirinki
mų susidarė vaizdas, kad keletas b- 
vės narių, surinkę po pusšimtį įga
liojimų, pakreipė susirinkimo eigą 
sau pageidaujama kryptimi. Kaip val
dybos narys, kreipiuosi į akcininkus 
ir prašau: susirinkime dalyvaukime 
patys, ir spręskime savo reikalus, ne- 
atiduokime jų tarpininkams. Tik dėl 
rimtų priežasčių negalėdami susirin
kime dalyvauti duokime įgaliojimus 
geriems savo draugams.

LN pirmininkas daug pasidarbavo 
sukeldamas 100.000-tinę sumą ir išpo
puliarindamas LN idėją, bet daug ir 
prarado neturėdamas tuo reikalu tvir
tos linijos. Dėlto prasidėjo akcijų at
siėmimas ir LN įsigijimas nutolo. Da
bar turimas pastatas “Delta” ne tik 
lietuviškumui, bet ir akcinink’ams 
nieko gero neduoda ir nepateisina į 
jį įdėto kapitalo. Ilgesnį laiką pasi
likti esamoje padėtyje negalima, nes 
laikas dirba mūsų nenaudai ir LN įsi
gijimo idėja blėsta. Mano manymu, 
išeiti iš dabartinės padėties būtų ga
lima tik pakeitus LN vadovybę. Su 
naujais žmonėmis valdyboje ateitų 
naujos mintys ir vėl atsirastų reika
lingas entuziazmas. Dabartinė LN 
būklė ir delsimas yra nepateisinamas: 
reikia aktyvumo ir Veržlumo. Tai pa
rodykime metiniame LN susirinkime, 
jame dalyvaudami ir rinkdami nau
jus valdomuosius organus.

P. Savickas
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į rinkimui ir du iš jų — M. Danytę ir 
K. Vilčinską — atžymėjo, įteikdamas 
dailininkės p. A. Tamošaitienės dova
notų šiam atžymėjimui tautinių rank
darbių. Galvos papuošalą prie tauti
nių drabužių gavo M. Danytė, o tau
tinę juostą — K. Vilčinskas. Jie bu
vo atžymėti už pastangas Jaunimo 
Metų veikloj.

Pasibaigus sueigai, įvyko suneštinės 
vaišės — kavutė. Vaišių metu p. Da
nys, išryškinęs keletą liaudies mito
logija perpintų faktų iš dail. A. Ta
mošaičio biografijos, sukakus jam Va
sario 16 išvakarėse 60 metų amžiaus, 
pakvietė sugiedoti “Ilgiausių metų”.

Minėjimo proga, vakare, B-nės pir
mininkas suruošė savo bute kuklų pri
ėmimą, kuriame dalyvavo estų ir lat
vių B-nių pirmininkai, sveikinę mū
sų B-nę telegramomis, p.p. Tamošai
čiai iš Kingstono, vietos lietuviškų 
organizacijų vadovai ir B-nės parei
gūnai.

ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS 
DARBŲ PARODA OTAVOS UNIVER
SITETE įvyks vasario pabaigoje me
no festivalio proga. Mūsų dailininkė 
išstatys tapybos darbų ir kilimų. Ota
vos lietuviai turėtų nepraleisti šios 
retos progos parodą aplankyti. Tai 
bus pirmasis mūsų dailininkės pasi
rodymas Otavoje. A. P.

Kor*

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI SS.OOO, moffoUlę 
paikolo* iki 60% tarto vert*,. UŽ JtRUS mokoma 4’/i% dM- 
dewdo II pelno, už DEPOZITUS — 4% Ir veikia nemokoma* ,y- 
vyMt ir paskaly draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno*: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vol.r. — 1 vai. po piety.
S voL vakaro .
- Telefoną* JA 8-0511

Dorbo rfienoc pirmodienifltt
Anfradtattah ir penktedtefiiars 5 vol. p.p.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS vyko ak

tyviai įsijungiant ir jaunimui. Jauni
mo atstovas Rimas Paulionis pravedė 
parašų rinkimą po peticija Jungti
nėms Tautoms. Be to, jis platino Jau
nimo Kongreso Komiteto išleistus 
ženklus — Vytį ir telkia lėšas apmo-/ 
kėjimui kelionių atvykstantiems iš ne
turtingų kraštų lietuvių jaunimo at
stovams į pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Čikagoje.

DANGUOLĖ VILBIKAITYTĖ taip 
pat aktyviai įsijungė j lietuvišką veik
lą. Iš pat mažens matėme ją per mi
nėjimus scenoje kaip gabią baleto šo
kėją. Keletą kartų kaip šokėja pasi
rodė televizijoje. Danguolė turi ga
bumų ir spaudos darbe. Jos atvaizdą 
su plačiu aprašymu įsidėjo “The St 
Catharines Standard”. Mat. Danguo
lė už rašinius laimėjo anglišką enci
klopediją. Ji yra labai gabi moksle. 
Augdama patrijotiškoje lietuvių šei
moje, laisvai kalba ir rašo lietuviš
kai. D. Vilbikaitytė talkino ruošiant 
XI-tą Kanados Lietuvių Dieną, šiais 
metais, kad ir užimta mokslu, Vasa
rio 16 proga sėkmingai suorganizavo 
loteriją. Džiugu, kad jaunimas jungia
si į visuomeninę veiklą. J.Š.

LONDON, ONT
SKAUTŲ VIETININKIJA kovo 6 

d., sekmadieni, po 11.30 vai. pamaldų 
rengia turtingą Kaziuko mugę liet, 
parapijos salėje. Pietūs ir skanūs ke
piniai, pačių šeimininkių pagaminti, 
nevieną tautietį sugundys jon užsukti, 
o Įvairiaspalviai skaučių rankdarbiai 
patrauks lankytojo dėmesį. Galima 
bus daug ką įsigyti. Programoje, be 
kitų dalykų, bus ir skautų sueiga. 
Kviečiami visi Londono, Rodney, 
Mount Brydges ir apylinkių lietuviai 
mugėn atvykti.

ARGI NEGRAŽU?! Vasario vidu
rinis savaitgalis Londono-Rodney jau
nimo ansambliui buvo ne juokais už
imtas. Jis išpildė meninę programą 
Vasario 16 minėjime Londone ir Del
hi - Tillsonburg, o tautinių šokių gru
pė, vad. D. Chainauskienės, dar turė
jo išvyką į Stratfordą, kuriame atliko 
dalį ten vykusio Karnavalo progra
mos. Jaunimas buvo labai patenkin
tas, kad į Delhi galėjo vykti autobu
su. Patariama ir kitoms apylinkėms, 
organizuojančioms jaunimo išvykas, 
naudotis autobusais ar traukiniais, o 
ne automobiliais, nes tuo būdu jauni
mas labai susidraugauja. Iš šios išvy
kos man ypač galvon įstrigo du daly
kai. Vienas jų — Delhi-Tillsonburg 
minėjimo dalyvių puikus atsiliepimas 
apie ansamblį ir veiklą su jaunimu, 
išreikštas maždaug šiais žodžiais: “La
bai graži programa, bet man dėmesin 
krito kas kita. Mes turime pajėgių an
samblių ir dažnai galime gėrėtis pui
kiomis jų programomis, tačiau kas ma
ne labiausiai džiugina yra tai, kad to
kios mažos apylinkės, Kaip Londonas 
ir Rodney, pajėgė suburti savo jau
nimą ir čia atvykti su tokia plačia 
programa, kai tuo tarpu kaikurios 
net didžiosios mūsų kolonijos skun
džiasi, kad nėra įmanoma jaunimo 
chorą suorganizuoti, nes mūsų jauni-

mas esą nemėgsta 
jaunimas, nekieno 
lionės metu dainavo lietuviškas dai
nas. Vykstant į Delhi iniciatyvos ėmė
si mergaitės, o grįžtant — berniukai. 
Už tai mūsų jaunimas yra tikrai ver
tas nuoširdaus dėmesio ir pagarbos. 
Mes suaugusieji, pasijutome kaip Lie
tuvoj. Jautėmės laimingi ir vienas ki
tą klausėme: “Argi tai negražu, kad 
svetingoje Kanados žemėje mūsų jau
nimas nepamiršo ne tik liet, žodžio ir 
pačios dainos, bet taip pat neprara
do noro jos pagalba reikšti savo nuo
taiką ?!” Jaunimo ansambliui vado
vauja kun. B. Pacevičius. Visi yra dė
kingi už puikų priėmimą bei vaišes 
Delhi lankymosi proga. D. E.

K.L.B. LONDONO APYLINKĖS 
VALDYBOS buvo surengtas Lietuvos 
nepriklausomybės minė^im|as, kurio 
metu rinktos aukos Tautos Fondui. 
Čia svečių duosnumo rezultatai: $15 
J. Barsėnas; po $10: P. Dragunevi- 
čius (iš JAV), A. Dragunevičius, B. 
Misius, E. Cicėnas, K. Valaitis; po 
$5: V. Narbutas, J. Butkus, V. Kuz
ma, L. Blyskis, A. Miškinis, P. Tu- 
mosa, K. Gaputis, V. Janavičius, A. 
Petrašiūnas, A. Eimantas, M. Jagu- 
canskienė ir “Nežinomasis”; po $3: 
Ig. Ramonas, S. Gaidauskas, E. Da- 
niliūnas, kun. B. Pacevičius; po 52: 
Piskauskienė, J. Nargėla, A. Janavi
čius, V. Naruševičius, S. Navickas, L. 
Eimantas, A. Šiaučiūnas, J. Brazlaus- 
kas, K Kudukis, J. Cegis, A. Jony
nas, A. Bušma, V. Gudelis, J. Jakai
tis, J. Baleckas, A. Kalnėnas, S. Švil
pa; kiti — po $1. Iš viso surinkta $ 
180.

Šie metai buvo turtingiausi Lon
dono lietuvių istorijoj! Visiems au
kotojams tariu ačiū.

J. Bendoraitis, 
TF įgaliotinis Londone.

dainuoti”. Antras, 
neraginamas, ke-

VANCOUVER, B.C.
GRAŽI ŠVENTĖ. Vasario 16 šiemet 

buvo iškilmingai paminėta vasario 20 
d. šv. Patriko salėje. Minėjimą atida
rė KLB Vankuverio apyl. pirm. p. 
Šmitas. Paskaitą skaitė dr. J. Saka
lauskas. žuvusieji už Lietuvos nepri
klausomybę buvo pagerbti tylos mi
nute. Sceninę programos dalį atliko 
daugiausia sekmad. m-los mokiniai, va
dovaujami savo mokytojų — p.p. Šmi
tienės, Kaulienės ir Skabeikienės. Jie 
pašoko keltą tautinių šokių; pianinu 
paskambino: šmitaitė, Kauliūtė ir 
Vileitaitė; deklamavo B. Valytė; savo 
kūrybos eilėraštį “Tėvynei” paskaitė 
ž. Kaulienė. Be to, buvo padainuotos 
dvi dainos. Programoje dalyvavo be
veik visi mokyklos mokiniai Po prog-

ramos šventės dalyviai jaukiai pasi
vaišino. Pažymėtina, kad programa 
buvo paruošta rūpestingai ir atlikta 
dailiai papuoštoje scenoje. Atsilankė 
apie 50 asmenų. Aukos buvo renkamos 
Tautos Fondui. '

UŽGAVĖNIŲ BALIUS. Naujoji 
apyl. v-ba gražiai užsirekomendavo su 
savo pirmuoju veiklos pasirodymu: 
Užgavėnių baliumi vasario 12 d. Le
gion 79 salėje. Salės papuošimas ir 
geri užkandžiai visiems sudarė gerą 
nuotaiką. Buvo bandyta paįvairinti 
programą humoristika, panaudojant 
Gustaičio satyrinę plokštelę, bet, dau
gelio nustebimui, keletas balsų pasi
priešino. Gaila, nes lietuviškoj veik
loj negalimą pasitenkinti vien gėrimu 
ir valgymu. Kor.



PLANUOKIME DABAR

Sniegas nepasiliks stovyklavietėse!
Stovykla — tai prisiminimai! tiniu laiku matome didelį susi- įdomią, atsižvelgiant į stovyk- 

Kas gali užmiršti tas kelias sa- domėjimą šiuo klausimu. Kar- lautojus, jų norus, sugebėjimus, 
vaites, praleistas gamtoj? Kiek tais problemom nematyti galo. Vadovavimas yra sėkmingiau-
ten užmegztų draugysčių, galvą Juk rengėjai-organizatoriai dir- sias mažuose būreliuose, palai- 

. sukančių pokalbių, neužmiršta- ba savo profesijose, rūpinasi kant artimą, glaudų ryšį su Sto
mų laužų, daugybė gražių įspū- asmeniniais reikalais ir tik lais- vyklautojais, jų norais, nuotai- 
džių... valaikiu gali planuoti lietuvišką komis. Permaža lietuvybę ribo-

Gamtai sužydėjus, kiek daug veiklą. Lengva pvz. Camp of ti vien tik kalba; reikia stengtis 
jaunimo palieka miesto apdul- Fine Arts paruošti puikią pro- žadinti norą savo tarpe lietuviš- 
kėjusias gatves ir skuba pa- gramą, nes vedėjas su padėjėju kai kalbėti, bet ne bausti jau- 
miršti kasdienybės. Suplaukia iš visus metus rūpinasi tuo klau- nuolį už anglų kalbą. Vaikai tu- 
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Ko mes jaunieji siekiame?
ATSAKYMAS Į E. TEKUČIO STRAIPSNĮ “TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIUOSE” ŠIŲ METŲ SAUSIO 20 D. NUMERYJE

Perskaičius straipsnį truputį visU pusių į įvairias stovyklas, simu ir instruktoriai yra pui- ri pajusti lietuviškąją bendruo- 
atidžiau, matyti, kad autorius į kur ne tik pailsi, bet ir sustipri- kiai apmokami. Visdėlto mūsų menę stovykloje noromis o ne 
savo pareiškimą, esą žodis “Lie- na ^ek fizines, tiek dvasines jė- stovyklų reikalingumas ir svar- prievarta! Stovykloje reikia ne 
tuva” jaunimui nieko nereiš- §as- Ten pušimis kvepia^ oras, ba yra taip didelė, kad negali- išlaikyti lietuvybę, bet ją ugdy- 

■ - ■ ~ i.. — - : įį, duoti vaikui progos augti, iš-
kutinėm savaitėm prieš stovyk- gyventi kultūrą. Kreipti dėmesį 
lą. Reikia jieškoti priemonių ne į praeitį, bet į lietuvius ir 
tam darbui palengvinti. Vienas 
geriausių būdų — tai bendra
darbiavimas tarp įvairių stovyk
lų rengėjų, vadovų ir stovyk
lautojų. ,

3000 stovyklautojų
Antanas Saulaitis, S.J., ėmė

si iniciatyvos ir pereitą vasarą vykios tobulės, 
pradėjo pląnuoti “lietuvių tai- Minėtasis suvažiavimas neuž- 
kos tarnybą”. Tuo klausimu bu- sibaigė tik pašnekesiais. Numa- 
vo sušauktas stovyklų vadovų tyti šie ateities planai: 1. pava- 
pasitarimas — studijų dienos • • • .....................
Round-Up-Lake, Ohio, 1965 m. 
gruodžio 28 — 1966 m. sausio 
3 d. SAS globoje. Tai buvo pir
mas konkretus žingsnis į arti
mesnį bendradarbiavimą. Daly- 

idealams, gyvenant kitataučių viai, kurių buvo apie 15 iš Ka- 
tarpe, yra sunkus uždavinys, 
kartais lyg ir beviltiškas, be
prasmiškas. Visdėlto ar galim 
praeitį nubraukti, palaidoti lie
tuvių kalbą, dainas, tautinius 
šokius, papročius, mūsų kultū
rinius turtus? Juk “Lietuviais 
esame mes gimę...”

Įkišęs snapą į smėlį apleistoj 
pakrantėj neilgai išlaikysi lie
tuvišką dvasią gyvą. Tik per 
bendravimą su tokiais kaip Tu, 
palaikydamas ryšius su kitais 
panašiais žmonėmis puoselėsi 
kultūrą bei ugdysi save ir kitus 
lietuviškoj dvasioj.

Nepalikti 
paskutinėm savaitėm 
Praktika puikiai parodo sto

vyklavimo svarbą lietuviškos 
sielos ugdyme. Gerai suruoštoj 
■stovykloj jaunuolis pasisemia 
jėgų, įgyja vilties ir gauna pa
siryžimo dar vienerius metus 
pasilikti lietuvių tarpe. Pasku-

Nemėginsiu pilnai atsakyt į 
visus iškeltus klausimus. Noriu 
tik trumpai paliesti porą min
čių, kurias autorius pareiškė ir 
su kuriomis pilnai ar dalinai 
esmi linkęs nesutikt.

Autorius kalba daugiskaitoje. 
Susidaro įspūdis, kad jis atsto
vauja jeigu ne visam jaunimui, 
tai bent didelei daugumai. Ka
žin ar jis turi pagrindą taip kal
bėti?

Iškeltos mintys yra įdomios, 
problemos tikrai aktualios, at
sakymai net džiuginantys. Ta
čiau situacijos analizė, bent ma
no galva, nelabai tiksli.

Su autoriaus teigimu, kad mū
sų lietuviškosios “bendruome
nės išeivijoje” pirmosios orga
nizacijos atsirado iš būtinumo, 
esu 'linkęs tik iš dalies sutikt. Sa
kau iš dalies, nes norėčiau teigt, 
ir teigiu, kad šios minėtos or
ganizacijos budo ne vien iš rei
kalo, bet kartu ir iš žmonių no
ro burtis ir vienytis, pabend
raut. Jeigu įspūdis susidarė ki
toks, tai kaltė ne organizacijų, 
bet tų vadų, kurie davė joms to
ną.

Autorius pirekaištauja vyres
niesiems, kad jie nedavė jauni
mui atsakymų į įvairius aktua
lius klausimus. Tas teigimas ir
gi tik iš dalies teisingas. Tačiau 
kaltė, bent iš dalies, tenka ir 
jaunajai kartai. Norint atsaky
mą gaut, reikia teisingai ir tin
kamoj formoj klausimą išreikš
ti. Tas kriterijus galioja betkur 
ir betkada. Autoriaus klausi
mas “'Kodėl reikia veikt?” 
Skamba lyg jis lauktų, kad kas 
jį Įtikintų, jog reikia veikt, o ne 
paaiškintu kodėl ir kaip tatai 
daroma. įsitikint betkokiu klau
simu gali tik pats žmogus, ku
ris klausia. O paaiškinimą — 
kodėl, nats autorius davė, ir tai 
gan sėkmingai bei skambiai. 
Dėl jaunimo pasitraukimo iš 
lietuviškos visuomenės norė
čiau pastebėt, kad nereikia atsi
sakyt senu draugų bei pažįsta
mu. norint isigvt naujų. Norint, 
galima suderint.

kia, pats atsako, būtent, kad tas žėri dangus, nusagstytas žvaigž- ma palikti jų organizavimo pas- 
žodis visdėlto šiek tiek (palygi- dėm ir jiepaslėptas, aprūkusių ’"■* —>-
nūs, tai gan daug) jam reiškia. J ““

Ar kas grįžtų atgal į laisvą 
(duok Dieve, kada nors) Lietu
vą tėvynę? Tai grynai asmeni
nis reikalas. Tai klausimas, į 
kurį kiekvienas individas turi

dangoraižių. Net lietaus ap
šlakstyta sriubelė skani! Gyven
dami tas kelias savaites tik sa
vo tautos vaikų tarpe, jaunuo
liai susipažįsta, pasidalina min
timis, kartu juokiasi, verkia, 
žaidžia, dirba ir svarbiausia — 

das tiktų ar netiktų “toj mažoj atgaivina lietuviškos sielos ug- 
neindustrinėje, žemdirbystės ni- 
krašto aplinkoj”, bent man at
rodo, peranksti atsakyt į tokį 
klausimą. Nepriėję griovio ne- . . . ... ,.
sakykime op! Reikia prisimint, nepaprastai didelis,
kad sąlygos ir ten keičiasi. Ko- ?ai bendras šaltinis, is kūno 
kios jos ten bus, kai bus galima Jauni lr pas^mia jėgų, 
grįžt, niekas nežino. Galima tik 
spėliot.

Įsipareigojimas Lietuvai irgi 
yra asmeninis klausimas. Ar tas 
įsipareigojimas iš viso yra ir 
kokiam laipsnyje, tai tik pats 
asmuo tegali atsakyti. Autoriaus 
teigimai šiuo klausimu yra per
dėm kategoriški. Kažin ar jis tu
ri pagrindo juos teikt, išskyrus 
savo nuomonę?

Aš visai negaliu perprast, 
kaip įsipareigojimas gali sukelt 
kaltės jausmą neteisėtai. Kad 
toks jausmas gali būti sužadin
tas (neatlikimo savo pareigos — 
atsakomybės, ne Įsipareigoji
mo), tai nėra abejonės. Tačiau 
kyla klausimas, gal ta kaltė yra 
pagrįsta? Jaunuolio pareiga bei 
atsakomybė Lietuvai kyla iš to 
fakto, kad jo tėvai lietuviai. Jis 
gimė su ta atsakomybe. Ar jis 
ją priims, ar atmes, tai visai ki
tas klausimas. Kiek jis įsiparei
gos. tai irgi jo reikalas. Paste
bėtina, kad jis tai padaro ar ne
padaro pilnai laisva valia.

Taigi, man peršasi toks klau
simas: ar tik tas kaltės jausmas 
(kuris, autorius teigia, yra žalin
gas) nekyla iš jaunimo nenoro 
ar nesugebėjimo nuoširdžiai i 
save pažvelgt ir paklausti: gal 
tas kaltės jausmas yra užsitar
nautas? Rimantas Repšys

Lietuvą dabar.
Ateities planai
Šitais klausimais dar bus 

straipsnių laikraščiuose, bet 
niekas neatstos asmeniško kon
takto, vadovų suvažiavimų — 
tik per bendradarbiavimą sto-

Nepaskęsti katile
Stovyklų įnašas lietuviškam

nesužlugti, nepaskęsti svetim
taučių bendram katile. Jaimuo-

nados ir Amerikos, draugiškoj 
nuotaikoj išsamiai diskutavo 
bendrus bruožus stovyklavimo 
ir davė konkrečius pavyzdžius 
iš savo stovyklų. Įdomu buvo 
sužinoti, kad 1965 m. vasarą 
Amerikoj ir Kanadoj buvo 30 
įvairių stovyklų, kurių dalyvių 
skaičius siekė 3.000. Arčiau su
sipažinus, daugiau pasikalbėjus 
matėsi, kad pagrindiniai tikslai, 
net programos, labai panašios, 
tik metodai ir sąlygos skiriasi. 
Pagrindinis klausimas buvo ne 
ką daryti, bet kaip?

Pagrindinės problemos
Taigi, svarbu kaip paįvairinti 

diskusijas, kaip įdomiau orga
nizuoti sportą, lituanistiką, va
karines programas ir t.t. Proble
mos buvo suvestos į tris temas: 
organizavimas, vadovavimas, ir 
lietuviškumas. Svarbiausi punk
tai buvo: kaip galint anksčiau 
paruošti programą — įvairią,

Lietuvos šventė Montrealio mokykloje
Montrealio “Aušros Vartų” 

liet, šeštad. mokykla Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę pami
nėjo vasario 19 d. Minėjimą ati
darė mokyklos vedėja St/Ali
šauskienė. Sugiedojus giesmę 
“Marija, Marija”, kun. G. Ki
jauskas, S.J., pasakė gražią kal
bą. Mokyklų komisijos atstovas 
Gendron sakė, kad jam neteko 
matyti tokio gražaus mokinių 
pasirodymo net nuolatinėse mo
kyklose. Jis dižaugėsi, kad lie
tuviai turi savo mokyklas ir to
kias gražias tradicines šventes. 
Montrealio lietuvių seimelio 
vardu kalbėjo S. Baršauskas, 
mokinių tėvų komiteto vardu — 
p. Tanner-Ciplijauskaitė.

Meninė programos dalis buvo 
labai graži ir tvarkinga. Pra
džioje pasirodė skyriai. VI sk. 
davė eilėraščių montažą “Mal
da už tėvynę”, V sk. — 
viais esame mes gimę” melo
deklamaciją, IV sk. — vaizdelį 
“Mažasis žvalgas”, III ir II sk. 
— “Tėvų nameliai”, I sk. — 
“Lietuva”. Po to labai gražiai 
skambėjo dainos: “Apsaugok 
Augščiausias”, “Stoviu aš pari
mus”, “Tėviškėle, tėviškėle” ir 
“Pirmyn”. Mergaičių plastika 
iliustravo: “Norėčiau aš keliau-

lakštute”. Pabaigai — įspūdin
gas uniformuotų kareivių mar
šas “Aš esu lietuvis”. Visą lai
ką lydėjo - graži muzika, kurią 
atliko mokytoja seselė Bernade
ta.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Minėjime dalyvavo la
bai daug tėvų ir svečių. Jauni
mas ir tėvai džiaugiasi augan
čiu atžalynu ir yra labai dėkingi 
mokytojams — St. Ališauskie
nei, seselei Bernadetai, seselei 
Loretai, J. Baltuonienei ir V. 
Gurčinienei už tokį gražų minė- Dalia Skrinskaitė ir Aldona šapokaitė Kanados lietuvių studentų 
jimą. T. suvažiavime Toronte: kai dvi stos, visados daugiau padarys

Jaunimo organizacijų atstovų pasitarimas Montrealyje
Kun. Gedimino Kijausko, SJ, nimo tuo pačiu laiku. Minėjimai, Metais ypač svarbu veikti bend- 

iniciatyva įvairių Montrealio jau- parodos, stovyklos galėtų būti to
ninio organizacijų atstovai susi- kie projektai, kur visas jaunimas 

“Lietu- rinko pasitarti veiklos klausimais, galėtų karts nuo karto susiburti 
Kun. G. Kijauskas, dirbęs su jau- ir net kartu reikštis. Verta būtų 
nimu didesnėse kolonijose, pasi
dalino mintimis bei įspūdžiais 
apie veiklą Montrealyje. Buvo 
pasiūlyta rasti centrinį veiklos 
tašką, tai yra koordinuoti veik
lą taip, kad būtų galima ruošti 
parengimus, įtraukiant visas jau
nimo organizacijas, ir derinti

________ ________________ veiklą taip, kad būtų išvengta pa- lenktyniauti, bet kartu turėtų 
ti ten toli, toli” ir “Paukštyte, rengimų susikirtimo bei dvigubi- gerbti viena kitą. Šiais Jaunimo

pagalvoti ir apie vietinės “lietu
vių taikos kuopos” organizavimą 
— pvz. darbui stovyklose, sporte, 
su organizacijomis ir net šeštadie
ninėse mokyklose.

Buvo pabrėžta, kad yra svarbu 
išlaikyti organizacijų individualu
mą. Organizacijos turėtų sveikai

Taip šoko Toronto “Gintaras” Kanados lietuvių jaunimo 
kongreso metu, šiuo metu gintariečių eilės atjaunėjo ir 
pasikeitė vadovybė: ilgametis vadovas V. Turūta atsisveiki
no, ir jo vieton atėjo pro juodą barzdą besišypsantis J. Ka- 
rasiejus. Jo vadovaujami gintariečiai sėkmingai pasirodė 
Vasario 16 programoje Toronte

rom pastangom. Sis atstovų susi
rinkimas baigėsi mintimi, kad ko
ordinuota veikla . yra būtinybė. 
Buvo pramatyta parengimų, kur 
visas jaunimas Montrealyje galė
tų prisidėti, pvz. surengti susipa
žinimo vakarą, vasarą suruošti 
studentams savaitgalio iškylas, 
•udeniop Tėvo A. Kezio, SJ, foto 
parodą ir pan.

Šis jaunimo organizacijų atsto
vų pasitarimas ir jame pasiektas 
sutarimas laikytinas svarbiu, nes 
Montrealio kolonijoje, pagyvėjus 
jaunimo veiklai, tik darnus visų 
organizacijų derinimas duos di
džiausią naudą tiek paskiriems 
vienetams, tiek bendruomenei.

D. Z.

sarį visiems rengėjams bus iš
siuntinėtos anketos ir vasarai 
pasibaigus rezultatai suvesti į 
metraštį; 2. stovykloms, ypatin
gai mežesnėse kolonijose, bus 
jieškoma studentų talka; 3. 
prieškongresinėj stovykloj bus 
diskutuojamas vadovų paruoši
mas; 4. Skatinti jaunimą dau
giau stovyklauti bus išleista 
prieš vasarą informacinė bro
šiūrėlė; 5. gegužės mėn. Toron
te įvyks vadovų-rengėjų pasita
rimas; 6. PLB valdybai įteiktas 
prašymas įsteigti jaunimo sek
cijas su stovyklų skyriais, kurie 
palaikytų ryšius tarp stovyklų 
ir telktų visokeriopą pagalbą 
bei žinias stovyklų rengėjams.

Tai buvo pirmas teigiamas 
žingsnis pirmyn — žingsnis į 
“lietuvių taikos tarnybą”. L.S. 
S. domisi šiuo klausimu ir šios 
minties įgyvendinimą pradės 
nuo talkos vasaros stovyklom, 
vėliau gal išsiplės į bendruome
ninę tarnybą užsienyje. Jauni
mo Metais šis klausimas ypatin
gai reikšmingas ir opus.

Laikas ne tik galvoti... , .
Gal dar ne laikas apie stovyk

las galvoti? Juk dar sniego pil
nos gatvės! Ne, neperanksti pra
dėt galvoti, nes stovyklos pasi
sekimas priklauso nuo organiza
vimo, planavimo, ilgų valandų 
paruošiamojo darbo. Nepasiruo
šimas daro didelę žalą stovyk
lautojui, kai jo pirmieji įspū
džiai tampa nusivylimu. Papras
tai vadovai tik suvažiavę stovyk
lauti sužino savo pareigas ir bė
ga bulvių skusti, vaikų skirsty
ti, palapinių džiovinti, progra
mos ruošti. Tada jau pervėlu. 
Stovykla nuo to finansiškai gal 
ir nenukentės, bet stovyklauto
jai — labai daug. Jie neteks 
daug gražių momentų ir lietu
viškos dvasios ugdymo, Retas 
vadovas gali pašvęsti mėnesį tik 
stovyklos organizavimui. Tad 
pradėkim dabar galvoti, skaity
ti. diskutuoti, planuoti.

Jaunimo Metais tenebūna nė 
vieno, mažo ar didelio, seno ar 
jauno, kuriam stovyklavimas 
nebūtų mielas. O stovyklavimas 
nėra mielas tiems, kuriems ne
nurieda ašarėlė paskutinio lau
žo žarijoms gęstant ir kuriuose 
nepabunda noras vėl susitikti 
sekančais metais. Bet ar yra to
kiu? Dalia Skrinskaitė

F.Dvilaitytė Šventas Kazimieras/ 
/ Šventasis Kazimieras 

O. B. Audronė
Kazimieras — tai brolis mano 
Ir karalaitis Lietuvos — 
Seniai seniai jisai gyveno 
Tenai, kur Vilnius ant kalvos.

Mylėjo Dievą ir Tėvynę, 
Laimėti vedė mūs pulkus — 
Nuo priešo Lietuvą apgynė, 
Kaip Vytis nuostabiai puikus.

Maldoj užmigę žydi pėdos
Prie Katedros ramių skliautu — 
Verbomis slėniai, aikštės rėdos — 
Kaziuko laukiu aš 
Ir lauki tu.

Ir Lietuva jo savo ilgis,
Rankas pavasariui ištiesdama — 
Praeina žiemos, naktys ilgos — 
Kazimierai,
Pavasario taip laukia 
Lietuva!

kongresas juda
Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresui rengti komiteto fi
nansų komisija praneša, kad lė
šų telkimas vyksta gana sėkmin
gai. Komisijos nariai kreipėsi i 
parapijas, verslininkus, laisvų 
profesijų darbuotojus, organiza
cijas prašydami paramos. Jau 
gauta daug atsiliepimų ir šiek 
tiek aukų. Liet. Studentų Sąjun
ga atsiuntė $250. Sužinota iš 
spaudos, kad Toronto Prisikėli
mo bankelis paaukojo $500. Vi
sa eilė asmenų atsiuntė po $100, 
po $50 ir mažiau. Taigi, jau yra 
gera pradžia, nors iki užsibrėž
to tikslo dar toli. Kongreso dar
bai, peticija Jungtinėms Tau
toms pareikalaus apie $45.000. 
Tą sumą finansų komisija yra 
pasiryžusi sutelkti iki š.m. bir
želio 1 d. Kovo mėnuo skelbia
mas lėšų vajaus mėnesiu, o ko-

Jaunimo
vo 6 — jaunimo kongreso 
jaus diena. Visiems reikia 
krusti, nes lėšų reikia jau 
bar. Jaunimo atstovai iš Pietų 
Amerikos, Europos ir Australi
jos laukia paramos savo kelio
nei i kongresą. Iš Prancūzijos 
rengiasi atvykti - 7 atstovai. 
Jiems pasiųsta $140, kad galė
tų rezervuoti bilietus kelionei į 
JAV. Iki šiol gauta iš viso 20 
prašymų iš kitų kraštų jaunimo. 
Jų bus, atrodo, ir daugiau. Fi
nansų komisija stengiasi orga
nizuoti jiems pagalbą.

Jaunimo peticija taip pat pa
judėjo. Vasario 16 proga su
rinkta jau daug parašų Įvairiuo
se kraštuose. Darbas vyksta to
liau Labai svarbu, kad paju
dėtų visas jaunimas kongreso 
linkme. Tenelieka nė vieno 
jaunuolio ar jaunuolės neprisi- 
dėjusios prie kongreso darbų!

va- 
su- 
da-

Sunki mokinio dalia, dažnai 
karti mokslo duona, neretai 
ašaromis vilgoma ir valgoma. 
Kas ateitin iš mokinių rimtai 
žvelgia, tam mokyklos vargai 
tampa perlais, o mokytojai švy
turiais. vedančiais mus patirties 
keliu į tautos, ir kūrybos garbin
gesnę ateitį.

Laima Nernaitė,
Vasario 16 gimnazijos

IV klasės mokinė

Komunistinė Kuba pareiškė 
norą dalyvauti 1967 m. Montrea
lio pasaulinėje parodoje ir nori 
statyti$300.000 vertės paviljoną.

Kanados šiaurėje esą žemės 
plotai yra beveik visiškai neiš
naudoti. Yukon teritorija turi 
1.511.979 kv. mylias, tačiau tik 
83 kv. mylios tėra privačios nuo
savybės rankose.

Ar skaito jaunimas 
lietuvišką spaudą?

šitoks "klausimas kyla Jauni
mo Metų proga, o dingstį jam 
iškelti suteikia monografija 
apie Vytautą Endziulaitį. Ir, re
gis, drąsiai būtų galima į jį at
sakyti — ne. Teigiamam atsaky
mui nebūtų galima panaudoti 
fakto, kad jis permeta akimis 
lietuvišką laikraštį, peržiūrėda
mas kronikos žinutes ir trumpus 
pranešimus, liečiančius jį patį. 
Bet ir tai daro nevisi. O kur lie
tuviška knyga? Ją turbūt per
skaito tik labai retos išimtys. 
Tai labai aiškiai matyti iš pokal
bių su jaunuoliais, kartais net 
visuomeniškai nusiteikusiais, ir 
iš jų raštų spaudoje. Blogiausia 
betgi yra tai, kad sunku įžiūrė
ti net pastangas paskaityti vie
ną ar kitą knygą, o apie bandy
mą ką nors kūrybiško parašyti, 
tai beveik netenka ir kalbėti. 
Gal tik vienas kitas iš daugelio 
tūkstančiu sukuria eilėraštuką 
ar anysakaitę ir kiek daugiau 
parašo korespondencijų bei re
portažu. Vadinasi, kūrybinė jau
nimo dvasia taip sau ir miega 
kur nors sielos gelmėse, nes 
trūksta valios ar pastangų jai 
pažadinti.

Taigi, labai abejotina, ar 
daug jaunuolių bus perskaičiu
siu ir knygą apie savo bendra
amži Vytautą, kurį mirtis pasi
glemžė vos 25 metus išgyvenusi; 
apie vyra, kuris per trumpą sa- 

(Nukelta į 6 psl.)

Vasario 16 gimnazijos mokinys rašo:
Dar nevisai prieš vienerius 

metus mums, vienintelės (? — 
Red.) lietuvių gimnazijos laisva
me pasaulyje mokiniams, pilno
mis džiaugsmo širdimis, teko 
persikelti iš senų aplūžusių ba
rakų i naują gražų pastatą. Nau
jus rūmus buvo galima pastaty
ti tiktai Federalinės Vokietijos 
respublikos ir Baden-Wuerten- 
bergo valstijos vyriausybių pa
galba, nes vien lietuvių tarpe 
surinktų aukų buvo pėrmažai 
naujoms klasėms. (Vokiečiai su
teikė minėtam tikslui 500.000 
DM). Kiek iš laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudos ' teko patirti, 
daugelis mūsų tautiečių nepasi
tiki vokiečių duosnumu ir sklei
džia visokiausių gandų. Norėda
mi parodyti, kodėl mūsų gim
nazija iš vokiečių pusės remia
ma, pateikiame trumpą santrau-. 
ką Baden-Wuertenbergo vyriau
sybės augštų pareigūnų pasisa
kymų dėl Vasario 16 gimnazi
jos ir aplamai dėl lietuvių veik
ios Vokietijoje.

Naujų rūmų kertinio akmens 
pašventinimo proga gimnazijoj 
atsilankė valstybės sekretorius

Mūsų gimnazija
Pirma klasė — reiškinys, 
Antra klasė — pavyzdys. 
Trečia tai jau šiaip ar taip, 
O ketvirta ir nekaip.

Penktoje yra rūkorių, 
Tikru kaminų dūmorių.
šeštoj, rodos, dar blogiau 
Ir septintoj negeriau.

Aštunta berniokų klasė 
Mergaites visas išvarė.
Devinta — jau mandagesnė. 
Nors nedaug, bet vis geresnė.

Toj mūs gimnazijoj 
Neviskas auksu žiba — 
Jei tinginius kas pirktų, 
Tas premijai gaut’ grybą.
Ir blogumų ten yra, 
Kaip matyti, visada.

Iš neperiodinio moksleivių leidinio 
“Vasario 16 gimnazija"

p a b ė g ėl i ų reikalams Sepp 
Schwartz. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad Federalinės Vokieti
jos respublikos ir Baden-Wuer- 
tenbergo valstijos vyriausybės 
mielai remia lietuvišką ir visų 
kitų pavergtų tautų veiklą, to^ 
dėl, kad 17 milijonų vokiečių 
pergyveną tą pati likimą kaip 
ir lietuvių, latvių, estų ir dau
gelio kitų tautų. Vokiečių tiks
las yra padėti minėtoms tau
toms išlaikyti savo tautinius pa
pročius bei gimtąją kalbą ir pa
ruošti būsimą žmonių kartą, ku
ri, tėvynei atgavus laisvę, padės 
savo tautai grįžti i laisvojo pa
saulio tautų eiles. ‘

Toliau Schwartz pasidžiaugė 
gimnazijos mokiniais, kurie sa
vo pasirodymais išgarsėjo ir už 
gimnazijos ribų. Baigdamas jis 
pabrėžė jaunimo svarbą ir iš
reiškė pasitikėjimą, kad tremty
je esančių lietuvių pastangos 
atneš vaisių ir kad ateis laikas, 
kai lietuviai galės grįžti į laisvą 
tėvynę Lietuvą.

Panašiai išsireiškė ir ministe
rijos patarėjas dr. Manner, 
prieš kelerius metus kalbėda
mas Stuttgarte Vasario 16-tos 
dienos proga. Dr. Manner pa
brėžė. jog vokiečiai džiaugiasi, 
kad Vokietijoje esančios pa
vergtų tautų grupės nepamiršta 
savo kultūros ir ją toliau puose
lėja. Vokiečiai nesiryžta šias 
grupes asimiliuoti, bet mėgina 
ioms visokiais būdais padėti, 
kad jos ir toliau tęstų savo kul
tūrini ir politinį gyvenimą. Vi
sos šių tautiniu grupių kultūri
nes vertvbės nraturtina Vokie
ti ios kultūrinį ir politinį gyveni
mą.

Taigi matosi, kad vokiečiai 
tikrai yra suinteresuoti mūsų 
tautos ir tokiu būdu ir mūsų 
rimnariios išlaikymu. Mes. Va
sario 16-tos Pimnaziios mokslei
viai. nuoširdžiausiai dėkojame 
tiems už mums suteikiamą pa
rama-

Andrius Smitas 8 kl. 
“Vasario 16 ginmanriia”, 
neperiodinis moksleivių 

l*Minvs
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Du Kanados lietuvių veikėjai — Antanas Rinktinas, KLB krašto

Taip skverbiasi į tikinčiųjų sirdis

sis ką tik peržengė 50-ties metų amžiaus slenkstį

Tris kartas ir vieną sukaktuvininką 
prisimenant

ne, o 1939 m. VDU medicinos 
fakulteto farmatijos skyrių. Kaip 
chemikas-vaistininkas buvo mo
komojo personalo nariu Lietuvos 
universitetuose ir dėstė chemiją. 
Chemijos fakulteto dekanu buvo 
Pabaltijo universitete Vokietijo
je. Toronte dirba kaip tyrimų 
chemikas. Šalia savo profesinio 
darbo, daugeliui pažįstamas kaip 
smuikininkas. Visuomeniniame 
darbe vienas aktyviausių skautų 
veikėjų. Skautas nuo 1925 m. 
VD Un-te Kaune 1937-38 vadova
vo studentų skautų Vyčio korpo
racijai. Yra vienas tos korporaci
jos atkūrėjų Vokietijoje. 1948 
m. vadovavo" III-jai Baltijos tau
tų stovyklai. 1951-56 m. “Skautų 
Aido” redaktorius. 1952-59 m. 
Lietuvių Skautų Brolijos vyriau
sias skautininkas. Yra parašęs ei
lę skautiškų daimi. Už didelius 
nuopelnus Lietuvių Skautų Są
jungai apdovanotas augščiausiu 
Geležinio Vilko žymeniu, šiuo 
metu — Kanados LB krašto val
dybos vicepirmininkas ir kultū
ros komisijos pirmininkas, skau
tų “Rambyno” tunto vadijos na
rys ir Akademinio Skautų Sąjū
džio Toronto skyriaus pirminin-

Beveik su. kiekvienu lietuviš
ko laikraščio atskleidimu randa
me žinių apie vyresniosios mūsų 
kartos pasitraukimą amžinybėn. 
Iš Visų laisvųjų kraštų, iš tėvy
nės miestų ir miestelių — visi 
be jokio skirtumo — laikinąsias 
vietoves palikę, iškeliauja į am
žiną tėvynę. Bet šalia nekrolo
gų, nuotraukų ir plačių juodų 
rėmelių, spaudos puslapiuose 
neretai sumirguliuoja ir mūsų 
vidurinioji karta . Tai sukaktu
vininkai su savo amžiaus, pašau
kimo, kūrybinio ar visuomeni
nio darbo jubilėjais. Gi jaunąją 
kartą laikraščių puslapiuose ma
tome jau augštuosius mokslus 
bebaigiančią, mokslo laipsnių

tvirtai ir sumaniai besireiškian
čią, lietuvišką plunksną į rankas 
beimančią.

Šitų trijų kartų pusiausvyroje 
lietuviško gyvenimo mozaika da-

tęstinumo prasme. Sugebėjimas 
iš vyresniųjų pasisavinti, saviš
kai išgyventi" ir. suprantamais 
metodais ateinančiai kartai per
duoti kas bebūtų — kalba, pa
pročiai, mokslas, menas — yra 
viena iš pagrindinių jaunimo 
auklėtojo, vadovo savybių. Tai 
dažnai negailestingas reikalavi
mas, sunkus uždavinys, nuo kurio 
gero atlikimo priklauso pilnuti
nio tautinio ugdymo pasisekimas. 
Su šiais sunkumais visada susidu
ria vadinama vidurinioji karta, 
kuri kaip jungtis stovi tarp vy
resniųjų ir jaunimo. Geresnis ar 
menkesnis balansavimas duoda 
vienokius ar kitokius rezultatus.

Šitokios ar panašios mintys 
kaupiasi, prisimenant šiandien 
vieną iš viduriniosios kartos vi
suomenininkų, jaunimo vadovų ir 
kultūrininkų, minintį savo am
žiaus 50 metų sukaktį — Stepą

Gimęs 1916 m. kovo 2 d., 1934 
m. baigė jėzuitu gimnaziją Kau-

Yra sunku rašyti apie artimą 
žmogų. Vietoj įprasto chronolo
ginio nuopelnų išvardijimo tebū
na leista šia proga prisiminti, kad 
gerb. Stepas, būdamas vidurinio
sios kartos visuomenininkas, visa
da norėdavo ir sugebėdavo būti 
minėta dviejų kartų efektinga 
jungtimi. Tai yra siekiamo tikslo 
rezultatas, dėl kurio buvo verta 
tarpais net savęs netekti, save pa
miršti ir šioje sumedžiagintoje 
aplinkoje skverbtis ateitin su se
nojo lietuviško idealizmo spindu
liais.

Ilgų ir darbingų metų linkint, 
prisimintini kadaise jo “Skautų 
Aide” rašyti žodžiai: “Dabarties 
valandas paverskime ateities lo
biu, kurį nunešime iš pelenų pri
sikeliančiai Tėvų Žemei”. C. S.

Ateistinis vakaras
Telšių taikomosios dailės tech

nikumo mokytojai ir mokiniai š. 
m. pradžioje surengė miesto kul
tūros namų salėj ateistinį vakarą, 
kurio metu buvo skaityta paskaita 
“Menas ir religija”. Po to moki
nių meno mėgėjų grupė išpildė 
ateistinę programą (Komjaunimo 
Tiesa, 1966. I. 4 d. nr. 2).

Piešinių konkursas
Š.m. pradžioje Vabalninko že

mės ūkio mokyklos bedievukai 
paskelbė ateistinio piešinio kon
kursą. Jame dalyvavo keletas tos 
mokyklos jaunų mokinių. Geriau
siais ateistiniais paveikslais buvo 
pripažinti Jono Jočio piešiniai: 
“Aukos” ir “žudynės”; laimėjo 
pirmą premiją. Antrą premiją 
laimėjo Vandos Kucaitės piešinys 
“Kur pinigai, ten ir kunigai” ir 
moksleivio Romo Venskaus pieši
niai: “Įėjimas į dangų”. Šių pieši
nių autoriai gavo premijas, o jų 
darbai išstatyti mokykloje įreng
toje parodoje (Valstiečių laikraš
tis 1966.1. 7 d. nr. 3).

Perša naujus papročius
“Naujas gyvenimas — naujos 

tradicijos” —- tokio pavadinimo 
plakatą išleido Šiaulių rajono be
dievių taryba. Plakate pasakoja
ma apie vardines, sutuoktuves ir 
kitas šeimynines šventes ir tradi
cijas, kurios yra peršamos Šiaulių 
rajono kaimo vietovėse. Plakatas 
gausiai iliustruotas nuotraukomis 
(Valstiečių Laikraštis 1966. I 9 
d. nr. 4).

Antireliginė savaitė
“Komjaunimo Tiesos” kores

pondentas R. Jurgelionis iš Ro
kiškio praneša, kad ten š. m. sau
sio mėnesį buvo surengta ateisti
nė savaitė. Mokyklos pionieriai ir 
komjaunuoliai, v a d o v a u jami 
ateistų būrelio, kas vakarą per iš
tisą savaitę atlikinėjo mokyklos 
salėje ateistinę programą. Klasė
se buvo pravedami pokalbiai te
ma “Kodėl aš netikiu į Dievą”. 
Du kartu buvo parodytas kino fil
mas “Išpažintis”. Buvo išstatyti 
stendai su “didžiųjų žmonių pasi
sakymais apie religiją” ir paveiks
lais pavaizduota “Kas padaroma 
sutana prisidengus”? Mokinių 
“bedievukų” iniciatyva suorgani
zuota išvyka į Rokiškio kraštoty
ros muzėjų ir .ypač atidžiai apžiū
rėtas ateistinis muzėjaus skyrius. 
Pasak korespondento, ypač turtin
ga ir įvairi buvo paskutinio ateis
tinės savaitės vakaro programa. 
Čia skambėjo deklamuojami eilė
raščiai, smerkia religinius fanati
kus; meniškai atliktas monologas
“Dievulio pažiūrėti”; literatų bū
relio nariai aptarė ir aiškino ma
tytą filmą “Išpažintis”, o labiau
siai publikai patikęs scenos vaiz-

vienuoles ir kunigus. Korespon
dentas baigia pranešimą tvirtini
mu, kad ateistinis darbas Rokiš-

augti (Komjaunimo Tiesa 1966. 
I. 11 d. nr. 7).

Laiškas redakcijai
“Tiesos” redakcija gaunanti 

daug laiškų, kuriuose iškeliami 
religiniai klausimai. Skaitydamas 
tuos laiškus, A. Balsys atkrei
pė dėmesį į vieną, kuriame nepa
sirašęs pavardės laiško autorius) 
dėsto: “Nuoširdus tikras krikščio
niškas gyvenimas yra nenugali
mas ginklas kovoje už pažangą. 
Paėmus visumą žmonių, tikintieji 
yra geresni už tuos, kurie didžiuo
jasi savo ateistine - materialistine 
pasaulėžiūra. Todėl, kad tikintis 
žmogus privalo vykdyti sąžinės 
principus, gyventi dorai pagal 
Dievo įsakymus. Kas pradeda 
abejoti ir. duoti klausimų ateis
tams, tas jau suka iš doro kelio...” 
Ilgame penkių laikraščio skilčių 
straipsnyje “Kas ugdo sąžinės 
principus?” A. Balsys turėjo daug 
vargo įrodinėti, kad religija nėra 
žmogų tobulinanti priemonė, kad 
tik komunistinės moralės princi
pai perauklėja žmogų ir priver
čia jį dorai gyventi. (Tiesa, 1966. 
I. 9 d. nr. 7).

Vietoj kryžių
Vilniuje, Solomėjos Nėries mo

kykloj buvo surengta respubliki
nė moksleivių foto nuotraukų pa
roda — konkursas. Tarp daugelio 
išstatytų fotografijų buvo viena, 
vaizduojanti augštos įtampos 
elektros stulpus su parašu apačio
je: “XX amžiaus kryžiai”. Apie tai 
jaunimo laikraštis “Lietuvos Pio
nierius” rašo: “Labai gerai, kad 
foto mėgėjas pamato grožį ten, 
kur šimtai žmonių praeina jo ne
pastebėję. štai septintokas G. 

‘Raudonis (Šilutė) nufotografavo 
visiems mums pažįstamus aukštos 
įtampos elektros stulpus. Plieni
nių stulpų raizginys, tarsi galiū
nas, atsistojo ant tvirtų kojų, išsi
tiesė dangaus fone. Tai paminklas 
darbui, žmogui, elektrai. Ir jeigu 
mūsų seneliai kažkada statė kry
želius pakelėse vargui paminėti, 
tai šiandien mes statome aukštus 
elektros stulpus vidury plačių lau
kų šviesiai dabarčiai atminti, žmo
gaus galiai pagerbti. Tokias min
tis sukelia G. Raudonio nuotrau
ka “XX amžiaus kryžiai” už kurią 
jam buvo paskirta premija” (Lie
tuvos Pionierius, 1966, L 15 d. 
nr. 5).

Konferencija Šiauliuose
Po neilgai trukusio pereitais 

metais atoslūgio, bedieviai komu
nistai vėl metėsi atkaklion kovon 
prieš tikėjimą Lietuvoje. Ateistai 
paleido gerkles susirinkimuose,

prispausdino ateistinių knygelių, 
mokyklose sustiprino bedievišką 
auklėjimą. Negana to, ėmėsi su
darinėti mokyklos ir visuomenės 
jungtinį frontą aštresnei kovai 
prieš Dievą. Sausio mėnesio pra
džioje Šiaulių pedagoginio insti
tuto ir Šiaulių ateistinės propa
gandos tarybos"iniciatyva buvo su
šaukta konferencija, kurioje daly
vavo mokyklų vadovai, kolūkių 
pirmininkai, partinių ir komjau
nimo organizacijų sekretoriai, 
moterų tarybų atstovės ir kiti 
veiksniai. Joje bus nagrinėjama, 
kaip visuomenė privalo talkinti 
pedagogams antireliginėj propa
gandoj, skiepijant vaikams ir jau
nimui materialistinę pasaulėžiūrą 
ir perauklėjant sunkiai pasiduo
dančius bedievybei tikinčiuosius 
(Tarybinis Mokytojas, 1966. L 20 
d. nr. 6).

Mokytoja Gerdaitienė
Meškuičių miestelyje (Šiaulių 

apskr.) veikia uoli bedievybės pla
tintoja vidurinės mokyklos moky
toja K. Gerdaitienė. Ji pripažįsta, 
kad ateistinis darbas su tikinčiai
siais reikalaująs ištvermės, takto, 
subtilumo, gilaus psichologinio 
tikinčiojo ir religingumo laipsnio 
pažinimo. Ji pasakoja, kaip atlie
kanti bedievybės misiją. Lanky
dama šeimas, ji užeina pas vieną 
kolūkietę ir pamato ant sienos 
šventojo paveikslą. Iš pradžios 
mokytoja neatkreipia į jį dėme
sio, o pagiria šeimininkę už švarą, 
gražiai sutvarkytą kambarį, gra
žius baldus. Po valandėlės pašne
kesio ji prieina ir prie paveikslo. 
Pradžioj atsargiai suabejoja ar 
tas paveikslas, toks senamadiškas, 
aprūkęs, niūria praeitimi dvel
kiantis, pritinka prie naujoviško 
kambario apstatymo, paskui pra
deda .įtikinėti, jog šių laikų žmo
gus negali būti prietaringas ir 
garbinti kažkokį išgalvotą šventą
jį. Apsilankymas ir pasikalbėji
mas baigiasi tuo, kad kolūkietė iš
gabena šventojo paveikslą i nerei
kalingų rakandų sandėlį (Tarybi
nis Mokytojas, 1966. I 20 d. nr. 
6).

Programos šeimoms
Kai pavieniai bedievybės sklei

dėjai nebeįstengia įsibrauti į reli
gingas šeimas, eina grupėmis. To

Kunigas Vailokaitis Sibiro tremtyje
Atkelta iš 2-ro psl.

kuo j amas' ir rusų žegnojimasis. 
Nėra, cerkvių, nėra rusų dvasiš
kių, bet tikėjimas nėra išnykęs. 
Maldos praktikuojamos bendrai 
šeimomis. Religinių papročių ir 
šiandien tebesilaikoma. Pasninkai 
tebėra neišnykę. Senos tradicijos 
tęsiamos toliau. Pvz. jaunoji po 
jungtuvių važiuodama į jaunojo 
sodybą būtinai vežasi ir šventą 
paveikslą, net jį demonstruodama 
viešai.

Merginos — į miškus
Be savo vietinių darbų, kolcho

zas buvo priverstas kasmet siųsti 
savo darbininkų dalį kažkur toli 
miško darbams. Karo metu, kai 
nebuvo vyrų, nebuvo daroma iš
imčių ir moterims, ypač jaunoms

Čikagos vaizdai ir vargai
ČIKAGA YRA CENTRAS Illinois 

lietuvių gydytojų draugijos, kuriai 
šiuo meto priklauso 105 nariai. Si 
draugija yra gana sena — įkurta dar 
senųjų ateivių 1913 m. Jos nariai ga
li būti lietuvių kilmės medicinos ir 
dantų gydytojai, o'taip pat ir dokto
ratą turį specialistai, kurie dirba me
dicinos srityje. Illinois Bet. gydytojų 
draugija leidžia ir redaguoja Ameri
kos liet gydytojų sąjungos biuletenį. 
Be to, ji rengia Vasario 16 minėjimus, 
balius ir kitas pramogas; aukomis re
mia lietuvišką veiklą, per metus pa
skirdama 500—1000 dolerių. Yra spe
cialus kultūros fondas, iš kurio buvo 
aukota Lietuvių Fondui, Lietuvių Ope
rai, “Lituanus” žurnalui, Vasario 16 
gimnazijai ir kt. šiemet dr-jai pirmi
ninkauja dr. Vadovas'Šaulys. Veikia 
ir pagalbinis moterų vienetas, kuriam

EDVARDAS BULAITIS

LIETUVIŲ KNYGYNUOSE pasiro
dė nauja pasakų knyga “Senelės pasa
kos" — pirmasis šios rūšies leidinys 
šiais metais išeivijoje. Jos autorė yra 
Sonė Tomarienė, kuri jau duoda penk-

šis vienetas, savo veiklą pradėjęs 1958 
m., kultūriniams, labdaros ir visuome
niniams reikalams yra paaukojęs apie 
$9000. Moterų pagalbiniam vienetui 
priklauso 45 narės.

merginoms. Jos išvažiuodavo vi
sai žiemai ir sugrįždavo tik pava
sari. Tai buvo priverstiniai dar
bai. Iš lietuvių, kurie visi buvo 
jau vyresnio amžiaus, niekas ne
buvo pakliuvę i šiuos “socializmo 
statybos” katorginius darbus.

Kaikurias prekes, kurių nebū
davo krautuvėj, dalindavo pats 
kolchozas. Pavyzdžiui žibalas. Lie
tuviškas kolektyvas, kuris gyveno 
viename kambaryje, gaudavo vie
nam mėnesiui pusę litro žibalo. 
Pasidarė iš skardos lemputę ir 
taip “vakarodavo”, šviesos užteko 
pamatyti takui, o daugiau jos ir 
nereikėdavo. Skaityti nebuvo ko, 
nes iš viso gaudavo pasiskaityti 
tik vietos rajono išleidžiamą vie
no lapo laikraštėlį, žinoma, reda
guojamą vietos nemokšų komu-- 
nistų. (Bus daugiau)

SUDBURY, Ont
VASARIO 16 MINĖJIMAS, suruoš

tas KLB Sudburio apylinkės valdybos 
ukrainiečių salėj, praėjo pakitusioj 
nuotaikoj. Minėjimą atidarė pirm. A. 
Kusinskis. Turiningą paskaitą skaitė 
J. čebatorius. Pranešinėjo A. Milčius. 
Meninę dalį išpildė rūpestingai pa
ruoštas A. Kusinskio mišrus choras ir 
L. Remeikienės mergaičių choras. Pa
starajame dainavo: I. Glizickaitė, B. 
Gatautytė, Z. Griškonytė. D. Kusinsky- 
tė, S. Poderytė ir D. Remeikytė, kuri 
puikiai atliko melodeklamaciją ir 
akomponavo visai meninei programai. 
I. Glizickaitė padainavo solo. Retai ka
da mūsų menininkai susilaukia tiek ka
tučių ir pakartojimų kaip šį kartą, 
ypač mišrusis choras, šokiams grojo 
A. Kusinskio šaunioji kapela ir veikė 
bufetas, kuriame daugiausiai pasidar
bavo A. Pranckūnienė ir P. Jutelis. 
Loterijoj A. Pranckūnienės megztą lie
tuviškais motyvais kaklinį ir pirštines 
laimėjo B. Varys. Kiti laimingieji bu
vo — A. Baltutienė, M. Deveikienė ir 
Pr. Gustas. Sekmadienį buvo atlaiky
tos pamaldos už Lietuvą, kurias užpra
šė LB Sudburio apyl. valdyba. Prie 
vėliavos garbės sargybą ėjo J. Luk
šytė ir E. Baltutis.

Mūsų jaunimo išrinktasis jaunimo

atstovas E. Baltutis sėkmingai renka 
parašus peticijai.

AGOTA PRANCKŪNIENĖ iškilmin
gai atšventė savo gimtadienį, surištą 
su tradiciniu metiniu kalėdojimu. Pri
ėmime dalyvavo daug draugų su visa 
dvasine ir pasauline Sudburio lietuvių 
organizacijų vadovybe, nes Agotėlė vi-’ 
sur aktyviai dalyvauja. Krsp. _  ,

LANKĖSI UŽSIENIO REIK. MI- 
NISTERIS. — Vasario 21 d. Kanados 
užsienių reikalų min. P. Martin daly
vavo tautybių, religijų ir organizacijų 
baliuje kaip pagrindinis kalbėtojas. 
Jis palietė Jungtines Tautas, Vietna
mą, taiką ir kitas šių dienų proble
mas. Tame baliuje dalyvavo ir Lietu
vių Bendruomenės Sudburio apylin
kės atstovas, kuris turėjo gerą progą 
priminti ministeriui ir Lietuvos lais
vinimo reikalus. Pasirodė, kad minis
teriui yra gerai pažįstami mūsų rei
kalai. Kai buvo paprašytas pagalbos 
Lietuvos bylai Jungtinėse Tautose, at
sakė: mes jums padedame ir stengia
mės padėti, bet darbas labai sunkus.

Nesudekime sunkių darbų ant vie
nų pečių. Stenkimės visi ir visur, 
kiek kas galėdami, jieškoti galimybių 
padėti mūsų pavergtai tėvynei atgau
ti laisvę. Bendruomenės valdyba

AR SKAITO JAUNIMAS 
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ?

Atkelta iš 5-to psl. 
vo amžių yra padaręs daugiau, 
kaip ištisa eilė jaunuolių, su
laukusių gilios senatvės, "kuris 
savo žinias ir jėgas pašventė ne 
tik “laisvai Lietuvai tėvynei”, 
bet ir jos išlaisvinimui.

Ne vieta čia aptarti jaunojo 
Vytauto asmenybės didybę ir 
išvardinti jo nuveiktus darbus 
savajai tautai, žmogui ir Dievui. 
Reikia paskaityti jo monografi
ją, norint bent iš dalies pažinti 
jo nueitą gyvenimo kelią, kurio 
galas buvo tragiškas ne tiek 
jam pačiam, kiek jo didiems 
idealams.

Vytauto Endziulaičio gyveni
mo būdas ir idealai galėtų būti 
geru kelrodžiu Jaunimo Me
tams, o ir didelei daliai senimo 
sukrečiančiu klausimu — kur 
dingo mano bergždžioj! jaunys
tė? Išeivijos jaunimui, gerai Įsi
žiūrėjusiam į šio vyro veidą, 
gal lengviau išsispręstų Daina
vos ar Alabamos problema ir 
gal nereikėtų žudomą tautą 
keisti Į pasididžiavimo jausmą 
jos kadaise sukurtu blizgesiu ...

Endziulaičiai gimsta šimtme
čių būvyje ir ne kiekvienoj tau
toj. štai dėlko Jie mums yra 
brangūs ir dėlko reikia juos pa
žinti. Nes maža garbė svetimuo
sius pažinti, didi gėda savųjų 
nežinoti. Kitos tautos, turėda
mos tokius vyrus, iškeltų juos į 
padanges, kad visas pasaulis 
pamatytų, o mes dažnai net pa
tys nežinome, kokių didžių as
menybių mūsų kuklioji tauta iš
ugdė. Nes argi tokios kuklutės 
monografijos nusipelnė kad ir 
Vytautas Endziulaitis? Bet ačiū 
jo sesėms ir už tai, nes mūsoji, 
net ir vienmintė, visuomenė gal 
būtų nė to nepadariusi. Gal ir 
su pagrindu mūsų jaunimas nu
siskundžia, jog jis neturįs į ką 
atsiremti. į ką įsižiūrėti ir įsi
klausyti, nes juk mes jam nepa
riktom savo krašto herojų.

VYTAUTAS ENDZIULAITIS. 
Veikėjas, kovotojas, politikas. 
Red. P. Maldeikis. Leidėjai: 
Marija Gylienė. Sofija Treigie- 
nė, Jadvyga Maldeikienė. Ap
rašymai trylikos autorių. 1965 
m. Morkūno spaustuvė. Kaina 
nepažymėta.

PADĖKA
K. L. K. Moterų Dr-jos Prisikėlimo 

par. skyriaus ruoštas Užgavėnių balius 
praėjo labai sėkmingai.

Rengėjos nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie baliaus pasiseki
mo; fantų davėjams — V. Jučienei, A. 
J. Krasauskui, J: Margiui. A. Čižikui, 
A. Vilimienei, T. Valadkienei ir E. 
Kemežienei, E. Punkriui ir A. Matulai
čiui, P. Misevičiui, M. Legienei, Cris- 
pino Variety Store; darbu pagelbėju- 
siems: A. Vilimienei, p. Sičiūnienei, S. 
Miniotienei, M. Karasiejienei, J. Rus- 
lienei, A. Lemežytei, S. Dervinienei, 
E. Kemežienei, S. Laurinavičienei ir 
E. čižikienei, V. Urbonui, P. Kevelai- 
čiui, J. Bakšiui, V. Endzeliui,' P. Vili
mui, V. Pilėnui.

Ačiū visiems, kurie savo gausiu at
silankymu parėmėte mus ir įgalinote 
tęsti grąžų ir vertingą darbą.

Pelnas bus panaudotas socialiniams 
bei labdaros reikalams. Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam už surengimą 

mums įkurtuvių ir už brangias dova
nas: O. J. Ažubaliams, I. Antanaičiui, 
J. A. Bacevičiams, V. L Balaišiams, G. 
J. Baliūnams, M. A. Daukšoms, O. P. 
Derliūnams, O. J. Dirmantams, V. Do
bilui, M. B. Genčiams, R. S. Janušaus
kams, P. Kalesinskui. M. S. Kniukš
toms, V. Moklickaitei, O. V. Marcin
kevičiams, J. Laugaliui, J. K. Liut- 
kams, A. B. Rickevičiams, B. S. Pra- 
kapams, I. Staškevičiūtei, P. Sidarui, 
G. V. Vaitkams, A. Vilkus, J. žiurins-
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Visiems nuoširdus ačiū —

Onutė ir Stasys Kiršinai

saleziečių spaustuvėje Italijoje, gražiai 
paruošta patyrusios vaikų literatūros 
iliustruotojos Vlados Stančikaitės-Ab- 
rąitienės. Ši knyga, kurios išleidimas 
atsiėjo $1,600, yra išleista privačiomis 
pastangomis autorės vyro Henriko To- 
maro. Tiražas — tik 500 egzempliorių, 
kurie turėtų tuojau būti išgraibstyti, 
jeigu tik maža dalis tėvų pasistengtų 
šį leidinį- nupirkti savo jauniesiems. 
Knygos kaina — $3.50. Taigi, visą ti
ražą išpardavus, leidėjas vos tik at
gautų savo pinigus.

kį metodą vartoja Aukštelkės 
(Šiaulių apskr.) ateistai, organi
zuodami grupinius šeimų lanky
mus ir pravesdami pokalbius re
liginėmis temomis. Tokiai bedie
viškai akcijai vadovauja Aukštel
kės aštuonmetės mokyklos dir. J. 
Vaitkevičius. Pirmiausia jis krei
piasi į numatytą šeimą, kad sutik
tų priimti namuose keletą moky
tojų ir grupelę mokinių, kurie tu
ri iš anksto parengę parodyti ma
žą programėlę. Žinia apie numa
tytą apsilankymą pasklinda apy
linkėje ir vakare šeimininkai turi 
pilną trobą svečių. Mokiniai at
lieka programėlę. Jei šeimininkai 
turi vaikų, tai ir šie būtinai įtrau
kiami į aktorius. Tai padeda už
megzti tampresni kontaktą tarp 
mokytojų ir tėvų. Programėlė bū
na antireliginio" charakterio. Po 
to eina pokalbiai ir diskusijos, ku
riose dalyvauja visi atvykę moky
tojai, įtraukami į jas ir. šeiminin
kus ir kitus atsilankiusius. Moky
tojai tuojau nukreipia pokalbius 
ir ginčus į religinius klausimus, 
pristatydami tikėjimą kaip prieta
rų, atsilikimo ir tamsybės reiški
nį. Pokalbio tikslas — auklėti 
abejojimą tikėjimo tiesomis, ku
rias tikintis žmogus laiko amžino
mis ir nepažeidžiamomis (Tarybi
nis Mokytojas, 1966. I. 20 d. nr. 
6). Kr.

BENDRADARBIAVIMAS SU TAU
TA bus nagrinėjamas viešose diskusi
jose, "kurias rengia Liet. Bendruome
nės Gage parko apylinkės valdyba ko
vo 19 d. Jaunimo Centre. Pagrindiniu 
pranešėju čia bus “Tėviškės Žiburių” 
ir kitų laikraščių bendradarbis Gedi
minas Galva. Taipgi pranešimus pada
rys prof. M. Mackevičius, dr. T. Remei- 
kis, dr. Z. Rekašius. Klausytojai irgi 
galės dalyvauti diskusijose, tačiau sa
vo klausimus ar pastabas turės pateik
ti raštu. Šios viešos diskusijos Čika
gos lietuvių tarpe kelia nemaža susi
domėjimo, nes bus pajudintas labai 
opus klausimas, kurį ilgą laiką viešai 
buvo vengiama diskutuoti. Net ir da
bar kaikurie deda pastangas, kad šios 
diskusijos būtų atšauktos.

VIS LABIAU Į MADĄ ĮEINA 
SKUNDAI, kuriais norima atsiteisti 
politiniams ir asmeniniams priešams. 
Skundžiami pavieniai žmonės, skun
džiamos įstaigos. Neseniai į viešumą 
iškilo faktas, kad buvo apskųsta “Mar
gučio” radijo programos vadovybė. 
Skundas šiuo atveju buvo įteiktas ra
dijo stočiai, iš kurios perduodama 
“Margučio” radijo programa. Kaltina
mas buvo paruoštas reportažas, kurį 
skundėjai pavadino “priešvalstybiniu”. 
Radijo stotis, gavusi skundą, paprašė 
reportažo angliško vertimo, tačiau kai 
jame nieko baisaus nerado, leido jį 
perduoti radijo bangomis.

be JAU ŠIOJE VIETOJE APRAŠY
TŲJŲ Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimų, (studentų Cicero, 
Marijos Augšt Mokykloje), čikagie- 
čiai galėjo aplankyti dar bent dešimtį 
įvairių minėjimų, kuriuos rengė Liet. 
Bendruomenės apylinkės ar įvairios 
organizacijos.

Lietuvių Prekybos Rūmai buvo su
rengę minėjimą vasario 9 d. Dariaus - 

(Nukelta į 9 psl.)

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame už mums 

suruoštą pobūvi - staigmeną. 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties proga 
rengėjams, kurie įdėjo daug darbo bei 
rūpesčio.

Atskiru žodžiu dėkojame kun. klebo
nui P. Ažubaliui už pasveikinimą bei 
pasakytą gražią kalbą.

Dėkojame: uošvienei, mamai, įmo
nės pusininkui K. Striaupiui, M. S. Jo- 
kūbaičiams ir A. V. Kryžanauskams.

Padėka: K. Striaupiui už pasveikini
mą per lietuvišką radijo valandėlę; S. 
Jokūbaičiui, Toronto Pūtvio šaulių 
kuopos pirmininkui, už gražaus vaka
ro pravedimą, pasakytą kalbą ir įdėtą 
žinią “Tėviškės žiburiuose”; šaulių 
kuopos vicepirmininkui V. Bačėnui už 
pasakytą kalbą; A. Vajukui už links
mą muziką, D. Keršienei ir A. Keršiui 
už fotografavimą.

Didelė padėka visiems dalyvavu
siems ir prisidėjusiems prie mūsų pa
gerbimo bei dovanos: G. V. Janulevi- 
čiams, D. K. Bubeliams, A. K. Rašy
mams, O. T. Taseckams, K. K. Vaičiū
nams, O. J. Drąsučiams, P. P. Žaliaus
kams, P. P. Barauskams, D. T. Tarvy
dams, P. P. Tarvydams, P. P. Gulbins- 
kams, P. J. čirvinskams, P. J. šerga- 
liams, K. V. Blockiams, I. P. Regi- 
noms, A. Birgelienei, F. Cicėnienei, L 
C. Rickevičiams, A. P. Kraus, E. 
Schneider, V. Rukšiui, A. Artičkoniui, 

ĄT. Gražuliui, P. Masiuliui, J. Zaviui, B. 
Savickui, V. Vaškeliui, J. Šulcui, B. 
Saulėnui, J. Kriščiūnui, V. Biskiui, P. 
Imbrasui, A. Borkertui, J. Babrauskui.

Visiems esame nuoširdžiai dėkin
gi — Zuzana ir Petras Jonikai

PRALEISKITE ATOSTOGAS 
GRAŽIOJE FLORIDOJE 

prie puikių Atlanto pakrančių, 
kur vasara niekad nesibaigia!

Lankiame visų atsilankant

Informacijų teiraukitės 
lietuviškai:

LILLIAN APARTMENT 
MOTEL

1137 N. E. 17th. Avė.
Fort Lauderdale, Fla., USA

arba Toronte tel. RO 9-0688.

Prieinamos kainos.

Ypatinga nuolaida nuo 
gegužės 1 d. iki gruodžio 15 d.

MARGIO VAISTINĖJE
408 RoncesvoIles Ave. Tel. LE. 5-1944 

l-sis išpardavimas gimtadienio proga 
iki kovo 5
New Style Textured Hose----- 1.49
Nailono kojinės 2/66 c.
Viena - į - dieną Multiple 

Vitamins ir minerals 
100-tas 4.49/3.99 3.09 

Pacquin rankoms kremas 1.29..1.13 
Paradichlorbenzene Crystals _.69 c. 
Paramette Vitaminai 

tabletėmis 125 6.00______ 3.59
Paramette sirupas 20 unc. 5:50 3.39 
Phospho Lecthin_ 1.95_____ 1.39
Ponds Fresh Start__1.25 1.07
Paly-Vi-Sol 30 c.c. $3,6..0_____ 2.79
Poly-Vi-Sol 30 c.c._.5.25_____B.99
Powerlite “D” baterija 09 c.
Q-Tips —180—98 c-------------- 79 c.
Rain Hat Purse Pack__25c__ 19 c.
Resdan Dandruff Remover 1.50 1.17 
Right Guard Deodorant 

1.29/1.19_______ 99c.
Guminės pirštinės 79 ir 89_ 2/1.00
Samson Dominion elektrinis 

plaukų džiovintojas 1835 _TJ.ll
Samson elektrinis dantų 

valytojas _____________ 14.77
Schick Super Stainless plein. 

peiliukai 5 št. plius l j>eil. 
veltui 75 c. ..._________ 59 c.

Sniego baltumo toileto pop. 8/88 c. 
Sniego baltumo veidui šluostyti 

popierius___________ 2/49 c.
Sylvania Flash Cubes AGIB_79 c. 
Toni Home Permanent 2.00-.1.47 
Dantų šepetėliai_________3/88 c.
Tri-Vol-Sd 30 c.c. 2.95____ 2.29
Tri-Vol-Sol 50 c.c. 4.25______ 3.29
Vaselinas Bathod 1.19______99 c.
Vicks Formula 44....U5_____99 c.
Vita Diet 90______________2.98
Wampoles Magnolax Consumer 

Special 1.89____ 1 19
Šluostikliai 12”xl2_______ 2/25 c.
Yardley vyrams 3.00 vertės....2/1.50 
Yardley moterims 3.00 vert 2/1.50

vasario 28
Alka Seltzer 25’s 78__________ .99 c.
A.S.A. tabl. 100-as 5 gr._____ 14 c.
Anacin Tabletės 60.-.98______ .79 c.
Aspergum 36-ios 1.09 88 c.
Aqua Seal kūdikiams

kelnaitės 2 už_________   59 c.
Ban Roll On 1.29____________ 99 c.
Bath Salt Jeanette 5 sv_____ .88 c.
Ben Gay Greasele 1¥4 unc__ 1.0S
Brush Rollers__________  ___ 01 c.
Brylcream Wz unc. _1.09 87 c.
Castoria 65 49 c.
Cepacol bumai plauti

14 unc. 1.40 99 c.
Comb’N Go Electric Comb___ .7.95
Coricindin “D” 12-ka 1.19__ 99 c.
Curad Medicated plastikinės

juostelės 49 39 c.
Dextri Maltose 1.19-----------  —99 c.
Dixie Cup Dispenser 1693 89 c.
Dristan tabletės 24-ios 1.25____99 c.
Enfalac Liquid 15 unc. 31 ea. 4/1.00 
Ex-Lax 36-ios_ 98 79 c.
G. E. šildymo lempa

su pried. 9.95 8.88 
Geritol tabletės 80 5.49 ------- .4.39
“Get Set” plaukams susidėti

8 unc.__ 1.07
Gillette putojantis skutimosi

kremas 7 unc. 89--------------11 c.
Sponges geras pirkinys —----- 49 c.
Goliath blonknotai su vokais—88 c. 
Hankscraft Vaporizer-

Humidifier 9.95________ _—7.95
šildomoji pagalvėlė------------- 3.95
Johnson milteliai vaikams 98—79 c. 
Lady Patricia Hair Spray 99 _77 c. 
MacLeans dantų pasta 1.09-----79 c.
Magnezijos pienas 16 unc—2/88 c. 
Modess 12 Consumer Spec. 48 41 c. 
Rutuliukai kandims 43------- 39 c.
žvyneliai kandims 43 ---------- 39 c.
Moth Killer (Dee Tee) 59----- 49 c.
Neilson šokolado plytelė 10 3/27 c-

New Down plauk, dažyti 2.25 1.77
Kviečiami visi atsilankyti į vaistinę, užpildyti čia pridedamą 
kuponą, įmesti į specialią dėžę ir išbandyti laimę loterijoj, 
kurioje galite išlošti 1966 m. automobilį Corvair ir 11 kitu 

dalykų. Nėra būtina ką nors pirkti.

VAZZ Ain MONZA or one of 11 other
1700 COKVAIK SPORT COUPE VALUABLE PRIZES

FREE CONTEST
plus the opportunity to win aur store’s personal contest of 
a CURITY SHIP’N SHORE FIRST AID KIT
Name ------ .----- -------------------------------------------------------
Address __ ________________________________________
Telephone Number----------- ------------------------- ----------
My Guardian Drug Store is MARGIS



Dailininko Tamošaičio paroda Otavoje
Mūsų iškilusis dailininkas jau 

tretįjį kartą surengia savųjų kū-
nų akys ir ausys yra daug jaut
resnės tokioms apraiškoms.

Otavosrinių parodą Kanados sostinėje. sa of
Pirmąjį kartą paroda buvo su
ruošta mums — sostinės lietu
viams, minint Otavos Lietuvių

Canada vadovybei pranešdamas 
apie šios parodos surengimą 
tuos gilesnius tikslus ir paryš-

B-nės 15-sias metines. Antrąjį kino.
kartą — Otavos universitetas sa-, vietos angliškoji ir prancūziš- 
vąjį meno festivalį atidarė jo SpaU(įa įvykį taip pat at
rodą. Tada daugiausiai turėjo žymėjo. “Le Droit”, “Journal”, 
progą parodą aplankyti un-to pro-1 < J - ........
fesūra ir studentai, šį tretįjį kar
tą rengėjų tikslas buvo sudary-

. “Le Droit”, “Journal”, 
“Citizen” meno kritikų paroda 
buvo, palyginti, labai gerai įver- 

x.- ----- , .. .-. tinta. Ypač “Citizen” meno kriti-
ti progą parodyti jau plačiajai ęarj Weizelberger davė ilgo- 
(itaVanadiclraiai VKHAmAnPi . v « • •Otavos kanadiškajai visuomenei, 
besidominčiai menu platesne „
prasme. Atrodo, kad esamomis j y dailininką. Prancūziškasis “Le

ką apžvalginį straipsnį, pateik
damas nemažai žinių ir apie pa

vitu veidu, įvesdinęs liaudies me
no elementus į šių dienų abstrak-

sąlygomis tai buvo geriausiai at
siekta pasinaudojant kad ir ne
labai parodoms tinkamomis Dra
mos Teatro patalpomis. Šis teat
ras kiekvieną mėnesį paruošia 
naują pastatymą ir jį kartoja 
10-11 kartu. Jis turi nuolatinį 
pastovu lankytojų skaičių su iš 
anksto išparduotais visam sezo
nui bilietais. Čia per vieną tokį 
pastatymą praeina apie 5000 žiū
rovų, kurių daugumai, be abe
jonės, tapyba yra taip gi nesve
timas dalykas.

Rengėjų tikslas buvo — ne 
tik sudaryti progą* kanadiškaj ai 
visuomenei pažinti ir pamatyti 
neeilinio lietuvio dailininko kū
rybą, bet taip pat paryškinti ir 
visų lietuvių grupės vardą, kad 
ir ji duoda savąjį įnašą į bendrąjį 
Kanados kultūrinį lobyną. Ypač, 
manau, tai yra aktualu ryšium 
su Kanados šimtmečio paminėji
mo iškilmėmis, nes šiuo metu vi
sų institucijų bei valdžios orga-

Droit” įdėjo ir nuotrauką. Žinant 
vietos spaudos, ypač jų meno 
kritikų, didelį santūrumą, ypač 
tais atvejais, kai asmuo arba 
grupė priklauso naujųjų ateivių 
grupei, toks šiltas atsiliepimas 
yra juo vertingesnis ir reikšmin
gesnis mums lietuviams.

Štai pora ištraukų is tos spau
dos: ... “Folkloras ir abstraktas 
yra puikaus derinio išraiška šio 
talentingo dailininko meno kū
riniuose ...” rašo W. O. Ket
chum “The Ottawa Journal”. Ar
ba: “Jo geriausi darbai atsklei
džia gerai suprastą paprastumą. 
Laisvai stilizuotuose žuvų ir 
paukščių pavidaluose panaudotas 
folklorinis motyvas puikiam ba
roko ir geometrijos deriny.. 
rašo Carl Weiselberger “The Ot
tawa Citizen” skiltyse.

Mums, lietuviams, dail. A. Ta
mošaitis yra jau senokai išsiryš
kinęs ir iškilęs kaip kūrėjas sa-

bartį su visų kūrėjų stiprybės 
šaltiniu — savosios tautos liau
dies meno lobiais, kuriuos jis 
puikiai pažino, juos surado, iškė
lė nepriklausomybės laikotarpy, 
būdamas vienu iš nedaugelio tos 
srities autoritetų.

Verta pažymėti, kad dail. A. 
Tamošaitis buvo tinkamai šiai pa
rodai pasiruošęs: puikiai paruoš
tas, atspausdintas katalogas, tin
kami parašai po paveikslais ang
lų ir lietuvių kalba, apdorota, 
nors ir kukli, informacinė me
džiaga žymiai palengvino rengė
jams parodą surengti. Atkreip
tinas dėmesys nebent į tai,' kad 
ateity rengiant ką nors panašaus, 
ypač Otavoj, nepamirština būtų 
ir prancūzų kalba bent kataloge.

Pabaigai eilinio lietuvio meno 
mylėtojo akimis stebint ir sekant 
mūsų dailininko kūrybą, tenka 
pažymėti, kad kūrėjas dar vis ne
sitenkina tuo, ką pasiekęs — te
bėra jieškotojas vis naujų, tobu
lesnių formų bei išraiškų.

Jo paskiausieji darbai, kaip 
“Lapkričio sapnas”, “Labas ry
tas”, “Mano tėviškė” ar “Pasi
kalbėjimas” yra dar patraukles
ni lietuvio ir širdžiai ir akiai. 
Spalvų paryškinimas, tarsi relje- 
finis pavaizdavimas, išlaikant 
net jam charakteringą tamsesnių 
spalvų derinį, yra dar geresnis. *

Paroda truko nuo vasario 10 
iki 20 d. Bendruomenės valdyba 
dėkoja dail. A. Tamošaičiui už jo 
didžias pastangas.

A. Paškevičius
KLB Otavos apylinkės

Anastazija Tamošaitienė Statmenų šešėliuose

K f i
< 4 i

.. j

7 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. III. 3 — Nr. 9 (840)
—T1

KULTdRIffiJE VEIKLOJE

Aliejus

ALVYDAS TAUTKUS
Yra gerų ir blogų, gražių ir bjaurių, pCgių ir brangių, augštų 

ir žemų, juodų ir baltų. Taip — jų yra visokių. Visokių moterų 
ir skrybėlaičių.

Mykolas Bevardis stovi prie krautuvės vitrinos ir galvoja. At
sirado laiko stovėti ir galvoti belaukiant autobuso. O tas autobu
sas tuojau turėtų ateiti. Jis neeilinis. Jis atveža Jurgį, seną vai
kystės dienų draugą iš kaimyninio miesto. Atveža draugą, su
rastą netikėtai, nelauktai Lietuvių Dienų iškilmėse. Tai buvo 
smagi, bet kartu ir keista valanda koncerto salės kampe prie baro. 
Pasakė jis esąs Jurgis, išvardino visą eilę bendrų draugų, prisimi
nė mokytojus, miestelį ir žydą, pas kurį saldainių pirkdavosi. Vis
ką priminė, bet dabar, jau po tiek metų, Mykolui rodėsi, kad tai 
ne tas Jurgis, ne tas draugas, kurį pažinojo. Jis toks senas, pli
kas ir storas. Tą patį, greičiausiai, pamanė ir Jurgis apie jį. Bet 
jam atrodė, kad jis vistiek dar šiek tiek panašesnis į aną jau
nuolį. .. Va, ką tas gyvenimas padarė. Jei kas dar nežino, kas jis, 
tas gyvenimas — tepaklausia Mykolą. Jis pasakys — gyvenimas 
yra amžinas keitimasis.

Autobusas sustoja. Jurgis išlipa ir ateina. Tas plikas storu
lis, ranką i kišenę susikišęs, sustoja prie jo. Sveikinasi. Šiepiasi ir 
rodo gelstančius dantis. Pučia kartų tabako kvapą.

Niekur kitur jis nesutinka eiti. Tik į pirmą užeigą. Į pačią 
pirmutinę. Ten jiedu pasikalbėsią ir atsiminimuose pabusią kaip 
viename mokyklos suole...

Užeiga pilna. Nė vienas tenai nesitiki ko gražesnio. Ne to 
tenai eina jieškoti. Pašėliškai monotoniška ir vienoda: vieni vy
rai, dūmai, ūžesys, aplaistyti staliukai ir alaus kvapas. Čia ran
da vietos du draugai. Ir Jurgis, išgėręs gurkšnį kitą, užsirūkęs, 
pasakoja. Pradeda iš toli, bet nedrąsiai. Praeitis jam kaip sąži
nė. Jis norėtų skubėti į dabartį, bet vėl grįžta atgal. Geria stik
lą po stiklo ir blaškosi, bet darosi drąsiau, atsileidžia Įtempti są
nariai.

— Pirmą kartą, — Jurgis pasakoja, — savo menkystę pajutau 
pirmosios okupacijos metais. Bailys buvau, nors niekada neišsi- 
gyniau esąs didvyrių tautos ainis. O suomis kovojo. Kovojo ir 
šaipėsi iš mūsų. Visas pasaulis šaipėsi, ir juodoji rasė muša būg
nais džiunglėse iš džiaugsmo, kad mūšų vieton jie ateina. O mes 
keliaklupščiais meldžiame didžiuosius, kad sugrąžintų mums pra
eiti. .. Atsimeni, auklėtojo sakyti pamokslai apie tėvynės meilę ir 
aukas juokėsi iš manęs, kaip iš paskutinio kvailio. Kodėl neini, 
kodėl nieko nedarai? Tvinksėjo klausimas su širdies plakimu, sru
veno kraujuje ir laužė kaulus. Vedžiau okupantų pulkininko duk
terį, manydamas galėsiąs prieiti prie ginklų. Birželio mėnesį juos 
išdalinau draugams, kai mano uošvis su žmona bėgo, bėgo... 
Juos šūviais lydėjom, bandydami savo kaltę pavėluotu krauju 
plauti... _

Mykolas žiūri Į draugą. Taip — Jurgis yra girtas. Jo liežuvis 
painiojasi tarp dantų ir lūpų kampučiuose sunkiasi baltos putos. 
Bet jis kalba teisėjo lūpomis. Tikriausiai jis savo pliką galvą ati
duotų už tai, ką pasakė — jei reikėtų. Ir kalbėti vis dar nepabai
gia.

— Einam, užteks jau, — ragina Mykolas. Bet Jurgis nejuda.
— Važiuojam pas mane, ten pasikalbėsim.
Draugas šypsosi ir pučia dūmus.
Nenoromis jie išeina Į gatvę. Jurgis mato, kaip viskas virpa, 

mirguliuoja, kaip namai ir žmonės panašėja — viskas pilka, malo
niai pilka ir tiek daug visko prigrūsta.

— Va, šita, — rikteli draugas, pirštu rodydamas į kitoj gat
vės pusėj skubančią moterį.

— Va, šita, — duria jis tuo pačiu pirštu į krautuvės vitriną, 
kur stovėjo Mykolas.

— Kas yra?
— Moteris, kas gi daugiau — moteris, kuri, palikusi namie 

vaikus, kas rytą skuba Į darbą, kad nusipirktų naują skrybėlai
tę. .. Dėl Žanos skrybėlaitės ir aš su antrąja išsiskyriau. Kaimy
nai tuo netikėjo. Jie dar nepažįsta mūsų. Jie dar nespėjo sužino
ti, kad mes esame puikūs kovotojai, kai reikia pakovoti su saviš- 
kiais...

Mykolas purto galvą. Ar ne jo tiesa, kad buvo laikas kovoti 
ir nieko nedarėme kaip paskutiniai bailiai. Dabar su savaisiais 
daug narsuolių atsirado. Daug lengviau su savaisiais. Jurgis pra
dėjo šeimoje. Viskas gi prasideda šeimoje.

— Žinai, — Jurgis vėl pasakoja, — ta žalia skrybėlaitė mane 
išskyrė su Danute. Ji nusipirko ją skolon už dvidešimt dolerių, 
man nieko nesakiusi. Kai atėjo sąskaita, pasakiau, kad automo
biliui taupau ir atliekamo dolerio neturiu tokiems brangiems pa
puošalams, O ji šoko, kad tai nėra papuošalas, kad aš esąs didelis 
mužikas ir norįs, kad ji skarelę nešiotų... Ji pareiškė eisianti i 
fabriką ir uždarbį išleisianti kaip norinti. Rimtai nesutikau, kad 
ji, mažus vaikus palikusi, eitų dirbti. Bet ji savo ir gana. AŠ ne<- 
pasiduoti. Ji savo, aš savo. Nuo to viskas ir prasidėjo... Dabar 
ji gyvena su turtingu žydu, vaikus tarnaitė ir sinagoga auklėja, 
o ji nešioja žalią skrybėlaitę... Laisvė mus žudo, o tauta vergi
joje stiprėja. Mes pasirinkome lėtos savižudybės kelią, kuriame 
nykimo procesas taip tvarkosi, kad nejauti, kada skauda, kol

žio. J šalis nutįsta raudonos spindulių juostos ir remiasi į horizon
tą. Draugai klausosi savo žingsnių, artėjančių prie Laisvės par 
minklo...

Amerikos laivyno Akademija
309 AKRAI, 219 PASTATŲ • 4000 KARIŪNŲ PAVALGO PERPUSVALANDĮ • KATALIKŲ

IR PROTESTANTŲ CHORAI • 30% NEBAIGIA • BAIGUSIŲ JUNGTUVĖS KAS PUSVALANDĮ
JAV yra trys pavyzdinės karo

mokyklos, kurios vadinamos aka-[pastangomis buvo pervežti į JAV
JAV atstovo Paryžiuje H. Porter

demijomis. Armijos karo akade
mija yra West Point, N.Y., avia
cijos karo akademija — Colorado 
Springs, Colorado, laivyno karo 
akademija — Annapolis, Mary
land. Tos akademijos puruošia 
atitinkamų ginklų rūšių karinin
kų. JAV yra ir daugiau įvairių ka
ro mokyklų. Kaikurios ir iš jų va
dinamos akademijomis, bet augš- 
čiau minėtos trys akademijos yra 
garsiausios.

Europoje karo akademijomis 
vadinamos tos augštosios karo 
mokyklos, kuriose karininkai sie
kia augštesnio karinio mokslo bei 
ruošiasi Į generalinio štabo kari
ninkus. JAV karo akademijose 
ruošiami jaunesnieji karininkai.

Pirmieji kariūnai
JAV karo laivyno Akademija 

buvo įkurta 1845 m. spalio 10 d. 
prie Severn upės įtekėjimo į Che
sapeake įlanką ir į Atlanto vande
nyną. Anksčiau toje vietoje sto
vėjo" Severn tvirtovė. Akademija 
užėmė 10 akrų žemės plotą. Ją 
įkūrė tuometinis JAV laivyno mi- 
nisteris G. Bancroft.

Pirmaisiais metais toje akade
mijoje mokėsi 78 kariūnai, ku
riems vadovavo F. Buchanan. 
Akademijoje dėstė penki lekto
riai, kurių trys buvo kariškiai ir 
du civiliai.

Pirmieji tos akademijos gyva
vimo metai buvo sunkiausi, nes 
kandidatai į ją atvyko nevienu lai
ku, be to, dar nebuvo nustatytas 
akademijos studijų ilgumas. Ci
vilinio karo metu akademija bu
vo išsikėlusi į Newport uostą, 
Rhode saloje, ir į savo nuolatinę 
buveinę grįžo 1865 m.

Dabartinė akademija
Dabartinė JAV karo laivyno 

akademija užima 309 akrus že
mės plotą su 219 pastatų. Di
džiausias pastatas yra Bancroft 
Hall. Tai akademijos įkūrėjo var
do pastatas, kuriame kariūnai gy
vena ir maitinasi. Valgykloje tel
pa per 4.000 kariūnų. Jie visi pa
valgo per pusvalandį. Kiti pasta
tai yra skirti mokslo, sporto, ad
ministracijos reikalams ir t.t.

Akademijos didieji pastatai tu
ri savo vardus. Tai vardai pasižy
mėjusių tos akademijos asmenų. 
Iš ju žymesnieji yra: Bancroft 
Hall, Luce Hall, Ward Hall, Dahl
gren Hail ir kiti. Akademija ir da
bar dar plečiama, modeminama. 
1959 m. jos statyboms buvo pa
skirta 55 mil. dolerių.

Akademijos rajone yra graži 
bažnyčia, kurioje telpa apie 2.500 
asmenų. Sekmadieniais 8 vai. ry
to laikomos pamaldos katalikams, 
o 10 vai. — protestantams. Per 
katalikų pamaldas gieda 135 ka
riūnų choras, o per portestantų 
— 280. Bažnyčioje yra lotyniškų 
užrašų: “Dievas ir tėvynė”, “Ne 
sau, bet tėvynei” ir kiti. Bažnyčia 
buvo pastatyta 1904 m. Jos pama
tams žemę prakasė Manilos įlan
kos didvyris adm. Dewey.

Bažnyčios vienoje koplyčioje 
yra gražus sarkofagas, kuriame 
vra JAV pirmojo laivyno didvyrio 
John Jones palaikai. Jie pradžio
je kažkodėl buvo Paryžiuje Neži
nomo kareivio kape, bet 1912 m.

ir laikomi toje bažnyčioje.
Įstojimo sąlygos
Laivyno akademijon. priimami 

jaunuoliai 17 — 22 metų amžiaus

fizika inžinerija, navigacija, JAV 
santvarka, konstitucija, termodi
namika, vadovavimas bei kariniai 
nuostatai, užsienių politika, są
skaityba, fizinis lavinimas ir kiti 
dalykai.

Antrą vasarą kariūnai atlieka 8 
savaičių plaukiojimą ant karo lai
vų jūrininkų pareigose. Trečią va
sarą jie gauna amfibinį lavinimą 
bei pradinį jūrų lakūnų apmoky
mą. Taip pat to kurso kariūnai 
apmoko kariūnus kandidatus. 

, Ketvirtą vasarą — praktika ant

78 colių ūgio, sveiki fiziniu ir 
dvasiniu atžvilgiu, nevedę ir ne
buvę vedę. Akademijon priima
mi visi, nežiūrint tautybės, rasės 
ar religijos.

Akademijon stojantieji turi tu
rėti rekomendacijas. Jas duoda įvairių' karo laivų jaunesniųjų 
JAV viceprezidentas, kongreso karininkų pareigose, 
nariai, senatoriai. Dalis kandida
tų patenka ir iš laivyno ar mari
nų korpo su savo tiesioginių vir-> ---- ___________y__________
šininkų rekomendacijomis, d taip' baiga įvyksta birželio mėnesio ga- 
pat gerai baigę karo ar laivyno le. Baigusieji jūrininkai gauna 
mokyklas. Akademijon įstoti gali į “Ensign” laipsnį, o marinai korpo 
ir vaikai aktyvios karo tarnybos — jaunesnio leitenanto (second 
bei atsargos karių, kurie turi Gar-, lieutenant) ir bakalauro laipsnį iš 
bės medalį (Medal of Honor). ■: pasirinktos srities. Baigusiems

Nepatariama ton akademijon j diplomus įteikia JAV prezidentas 
stoti silpniems matematikams, j arba vizeprezidentas. 
nes čia daug dalykų paremta ma- ” ‘ ----- - - -—
tematika. Taip pat kandidatai tu- sign” reiškia kariūną, bet šiuo at- 
ri būti sporto mėgėjai. Kasmet į i veju jis, matyt, reiškia augštesni 
tą akademiją priimama apie 1.300 ‘ laipsnį už laivyno akademijos ka- 
kandidatų, todėl joje visuomet es-' riūną — Midshipman. Atrodo, 
ti 4.000—4.500 kariūnų, kurie su-; kad jie į tikro karininko laipsnį 
daro brigadą iš šešių "batalijoms pakeliami jau laivyne, nes anot 
— 36 kuopų. , Į tos akademijos dekano: “Mokslo

Alga — $147 į mėnesį
Akademijos kariūnai gauna pa

talpas, maistą, mokslą ir $147 per 
mėnesį. Už tuos pinigus jie turi 
įsigyti uniformas, knygas ir kitus 
reikmenis. Įstojantieji į tą akade
miją kandidatai turi įmokėti $300 
užstato. Reikia manyti, kad tas 
užstatas grąžinamas pasitraukiant 
iš akademijos ar ją baigus. Apie 
30% kariūnų akademijos nebai
gia ir pasitraukia dėl permenkų 
gabumų mokslui.

Kariūnai gauna atostogų Kalė
dų, Velykų ir vasaros laiku, išsky
rus kandidatus, kurie pirmą va
sarą pradedi mokslą. Trijų vyres
niųjų kursų kariūnams dažnai 
šeštadieniais surengiami šokiai.

500 įvairių lektorių
Laivyno akademijoje dėsto per 

500 lektorių, kurių apie 50% yra 
civiliai. Pastarieji iš savo dėsto
mojo dalyko turi turėti magistro 
ar daktaro laipsnį ir nemažiau 
vienų metų praktikos dalyko dės
tyme. Karininkai lektoriai yra iš 
įvairių ginklų rūšių. Jie į akade
miją atneša karinio mokslo nau
jienas, o civiliai lektoriai dėsto 
kitus mokslo dalykus.

Akademijos mokslas išeinamas 
per 4 metus. Kiekvienas kursas 
suskirstytas į tris laikotarpius: 
vasaros praktika ir du semestrai 
teoriniams dalykams. Kariūnai 
kandidatai savo darbą pradeda 
liepos mėnesį. Per porą mėnesių 
atliekamas pagrindinis karinis ap
mokymas. o vėliau prasideda teo
riniai dalykai pagal nustatytą 
programa. Kariūnai kandidatai 
priimami į tos akademijos ketvir
tą kursą ir kasmet eina žemyn. 
Akademija baigiantieji mokosi 
pirmame kurse.

Laivyno akademijoje praeina
mi šie dalykai: svetimos kalbos, 
literatūra, psichologija, moder
nioji Europos istorija, mechani
ka, skaičiavimas, elektrotechnika,

Baigusieji gali pasirinkti 
Laivyno akademijos mokslo už-

Nors bendrinėje kalboje “En-

mėtai, kurie praleidžiami laivyno 
(Nukelta j 9 psL)

ČIURLIONIO SIMFONINI: POEMA tikos vystymąsi, koordinuoti visus dar- 
“MISKE” buvo sukurta 1900 m. Var- bus K. Donelaičio literatūrinio paliki- 
šuvoje konkursui ir laimėjo pirmą mo skleidime ir autoriaus įamžinime. 
premiją. Kūrinį buvo norėta išpildy- Komisijos sudėtis: pirm. K Korsakas, 
ti lenkų muzikos koncerte Varšuvo-;j 
je 1901 m. Deja, nors kūrinys į pro
gramą buvęs įtrauktas, bet paskuti
niu metu išmestas. Galbūt dėlto, kad < 
paaiškėjo, jog tai lietuvio kūrinys. 
Tai poeto K. Bradūno nuomonė, iš- i 
reikšta kultūrinėj popietėj Čikagoj 
vasario 6 d.' :

SEAN O’GARA, “Cicero Life” laik
raščio redakcijos štabo narys, susido
mėjęs rašyt. Al. Barono angliška kny
ga “Footbridges and Abysses” (Liep
tai ir bedugnės), parašė ilgą recenzi
ją ir surengė Kiwanis klube knygos ; 
pristatymą, gana plačiai su ja supa- 1 
žindindamas svečius. S. O’Gara, studi- , 
javęs žurnalistiką ir literatūrą, yra 
taip pat ir didžiųjų laikraščių bend- 

i radarbis, 15 metų turįs ryšį su tele
vizija ir rašąs jai tekstus. Ligi šiol ne- 

; daug apie lietuvius žinojo.
KOMPOZ. ČESLOVAS SASNAUS- 

j KAS mirė prieš 50 metų. Jo mirimo 
į data — vidurnaktis iš sausio 14 į 15 
k naktį 1916 Petrapilyje, Kun. L. Vai- 

ciekausko rūpesčiu ir lėšomis didžio
jo kompozitoriaus č. Sasnausko palai
kai 1929 m. spalio 23 d. buvo parga
benti Lietuvon ir palaidoti Kauno ka- 

| pinėse. Kas dabar yra nutikę su jo 
j palaikais, panaikinus Kauno kapines, 

prof. J. Žilevičiaus teigimu, nėra ži
noma. .1967 m. birželio 7 d. sukaks 
100 metų nuo Sasnausko gimimo. Jis 
gimė Kapčiamiestyje, Seinų apskrity
je. č. Sasnauską, kaip ir daugelį mū
sų garsių lietuvių, norėjo pasisavinti 
lenkai, bet kun. prof. BĮ. Česnio pa-

I stangomis to buvo išvengta. Iš len
kų išpirkti ir apsaugoti kompozito
riaus rankraščiai. Pr. AL

DAIL. ANASTAZUOS TAMOŠAI
TIENĖS darbų paroda atidaryta Ota
vos universitete Pavilion Tabaret, 5 
Mc Dougall Avė. vasario 28 d. ir truks 
iki kovo 5 d. Išstatyta 45 darbai — gu
ašo, aliejaus, kilimų. Išleistas failus 
katalogas su dailininkės darbų repro
dukcijomis ir Carolyn M. Wright įva
diniu žodžiu, apibūdinančiu jos kūry
bą ir nueitą kelią. ,

DAIL. INŽ. M. IVANAUSKO degin- 
tinės tapybos paroda atidaroma Kleve- 
lande kovo 12 d., 7 v.v., naujosios lie
tuvių parapijos mokyklos salėje. Pa
rodą sutiko atidaryti Sofija Smetonie
nė. Prieš 28 metus (1938) S. Smeto
nienė paskatino ir padėjo suorgani
zuoti pirmąją M. Ivanausko deginti- 
nio meno parodą Kaune; išrūpino tai 
parodai patalpas Motinos ir Vaiko mu- 
zėjuje ir ją aplankė.

JERZY OCHMANSKI veikalą “Li- 
tewski ruch narodowo-kulturriy w XIX 
wieku (Lietuvių tautinis-kultūrinis są
jūdis XIX š.) išleido Balstogės Moks
lo Draugija.. Jame nagrinėjama XVI 
— XIX š. lietuvių tautos sudėtis, tau
tinio atgimimo pradininkai bei jo prie
žastys, lietuvių-lenkų santykiai. Min
čių santrauka pateikiama lietuviškai.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
PRAMONINĖS GRAFIKOS PARO- 

DA atidaryta Vilniaus eksperimenti
niame įpakavimo konstruavimo biure. 
Eksponuojami gamyklų ženklai, plaka
tai, etikečių komplektai, pradedant 
degtukų dėžute, saldainio popieriuku 
ir baigiant prekių reklamai skirtais 
užrašais. Geriausiais pripažįstami dai
lės instituto auklėtinių M. Urmonavi- 
čiūtės, G. Karoso ir K. Ramono darbai.

K. DONELAIČIO nuolatinę komisi
ją sudarė Lietuvos Mokslų Akademi
jos prezidiumas. Jos pagrindinis užda
vinys esąs skatinti tolimesnį donelai-

pavad. V. Jakelaitis, sekr. poetas V. 
Reimeris, nariai — skulptorius G. Jo- 
kūbonis, architektas J. Vaškevičius, 
docentas J. Zinkus ir istorijos moks
lų kandidatas A. Tautavičius. Naujoji 
komisija veiks prie Lietuvių kalbos
ir literatūros instituto. Pirmajame po
sėdyje buvo aptarti “Metų” vertimo į 
svetimas kalbas klausimai ir poeto at
minimo įamžinimas jo gyventose vie
tovėse.

KAUNE IR VILNIUJE koncertavo 
Latvijos radijo ir televizijos simfoni
nis orkestras su dirigentu Edgaru 
Tonsu ir pianiste Vilma Cyrule. Kon
certų programose buvo R. Schumanno, 
R. Strausso, J. Ivanovo kuriniai Virš 
programų pateiktas E. Daržinio “Val
sas” ir H. Berliozo “Rakocio maršas”. 
Dėmesio centre buvo rečiau girdima 
J. Ivanovo XI simfonija, R. Schuman
no koncertas fortepijonui su orkestru.

PROF. P. GALAUNES paruoštą 
“Skulptūros” II tomą išleido “Vaga”. 
Leidinys priklauso “Lietuvių liaudies 
meno” serijai ir jame yra daug nuo
traukų apvaliosios, bareljefinės bei 
horeljefinės liaudies skulptūros, o 
taipogi grupinių skulptūrinių scenų, 
medinių kaukių, visokių velniūkščių. , 
Medžiaga buvo paimta iš įvairių muzė- 
jų rinkinių.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS, papra
šytas centrinio valstybinio archyvo 
mokslinio bendradarbio S. Jurevičiaus 
tarti žodį apie jaunųjų poetų kūrybą, 
naujametinėje “švyturio” anketoje pa
reiškė: “... Man atrodo, kad kai ku
rie mūsų poetai rašo perdaug skubotai, 
neapgalvoję, be deramos savikritikos 
ir kritikos savo kūrybos atžvilgiu.. Po
etinė kūryba — tai lyrinio susijaudi
nimo, apimančio visą sielos gyvenimą, 
išdava, ne kasdien mūsų patiriama ir 
ne išbaigtai mums dovanojama. Savo 
temas turime visapusiškai apsvarstyti 
ir rasti tobuliausią joms išraišką. Tuo 
tarpu kiek mūsų poetų eilėraščiuose 
banalybių bei juokingų įmantrybių. 
Atsitinka, kad vertėjai į svetimas kal
bas apvalo originalą nuo daugelio 
šiukšlių, ir vertimas, net ir tinkamai - 
nesuprasto teksto, išeina priimtines
nis už originalą..

LIETUVIŲ DAILININKŲ — L. Ba- 
risaitės, R. Gibavičiaus, P. Ilgūno, S. 
Krasausko, J. Kuzminskio, A. Skliu- 
tauskaitės, V. Valiaus darbų reproduk
cijas įsidėjo Lenkijoje išeinantis žur
nalas “Pšyjazn”. Tame pačiame nume
ryje paskelbtas rašinys apie M. Sluc- 
kio romaną “Laiptai į dangų”, kuriam 
siūloma suteikti šiemetinę lieteratū- 
rinę Lenino premiją.

I RAŠYTOJŲ SĄJUNGĄ priimti 5 
nauji nariai: poetas ir publicistas Jo
nas Lapašinskas, poetas Stasys Anglic- 
kis, jaunas prozininkas Pranas Trei- 

į nys, jaunosios kartos poetai — Jonas 
Jakštas ir Algimantas Mikuta. Tenka 
stebėtis, kad tik dabar atvertos durys 
į Rašytojų Sąjungą St. Anglickiui ir 
J. Lapašinskui, kai tuo tarpu iš Čika
gos į Vilnių sugrįžęs eilinis žurnalis- 
tėlis Albinas Morkus, net su redakto
rių pagalba neįstengęs iškepti žmoniš
kesnės apysakos propagandinėje srity
je, jau pr. metais buvo padarytas “ra
šytoju”.

DAIL. JUSTINO VIENOŽINSKIO, 
1960 m. mirusio Kauno meno mokyk
los įsteigėjo, 24 tapybos darbų repro- 

• dukcijų aplanką meno mėgėjams pa
teikė “Vagos” leidykla. Straipsnį apie 
šio dailininko kūrybos kelią parašė 
Pr. Gudynas. V. Kst.

Francois Mauriac ir De

Atsiųsta paminėti
Aidų sausio nr. yra šie straipsniai: 

V. čižiūnas — Jaunimo problema iš
eivijoje; V. Trumpa — Kovotojai ir 
kolaborantai; J. Kačinskas — Vyt. 
Bacevičius;'A. Rimvydas ir J. Alau- 
šius — Žvilgsnis į 1965 metus. Iš gro
žinės literatūros: K. Bradūnas — 
čiurlioniškoji fuga (eil.); F. Kiršios 
5 eil. Apžvalgoje: Dr. Ig. Urbonas 
— Vysk. J. Labukas-Matulaitis; J. Ko
jelis — žvilgsnis į jaunimo žurnalus; 
K. R.
Gaulle; Vyt. Bagdanavičius, M.I.C. — 
Pirminio žmogaus religija; dr. P. 
Rėklaitis — Nevertinama Europos 
lietuvių veikla. Recenzijos: Titas Al
ga — Naujas veidas vaikų literatūro
je — Minelga; J. Grinius — P. Orin- 
taitė apie Salomėją Nėrį. Redaguoja 
dr. J. Grinius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia Tėvai Pranciško
nai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Juozas Bertulis. GAIDOS. 1. Mišios 
Sv. Jėzaus vardo. Dviem lygiem arba 
mišriem balsam ir vargonam. 2. Eng
lish Mass. Mišriam chorui ir vargonam.
3. Broliai ir sesės stovykloje. Skau
tiškos. Dviem balsam ir fortepijonui.
4. Muzikinė dalis veikalui: “Margi
ris Punios valdovas”. Pagal V. Krė
vės veikalą, scenai pritaikė D. Ve
lička. 5. Pievoje. Sopranui solo ir 
fortepijonui. 6. Baltija. Aukštam bal
sui solo ir fortepijonui. Spausdinta 
šapirografu. Išleista autoriaus lėšo
mis. Sukrauta J. Karvelio Prekybos 
Namuose Čikagoje. Autoriaus adre
sas: 2302 So Leavitt Str., Rear Ho
me, Chicago, Hl. 60608. USA.

Antanas Kučas. KUNIGAS ANTA
NAS STANIUKYNAS. Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos leidinys 8 
nr. 1965. Piazza della Pilotta, 4. Ro
ma. Spaustuvės išlaidos apmokėtos 
prel. L, Mendelio lėšomis. Tiražas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atstovai: L. Venckus, 7000, Talman Ave., Chicago, Hl., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Veraor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canada.
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Tel. RO 2-8255
SWANSEA

PARAMOS" SUSIRINKIMAS
mą padarė valdybos ižd. E. Yur-

B. SAKALAS

SWANSEA — BLOOR
$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 

6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor

bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.

$ TORO1
Lietuvių skautų veikla

Mirė Vilniaus lenkų 
wT redaktorius

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

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

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Susiorganizavo Vankuverio šachma

tininkai. Pereitų metų pabaigoje E. 
Gumbelio iniciatyva buvo sušauktas 
šachmatų mėgėjų susirinkimas. Val- 
dybon, be organizatoriaus, dar išrink
ti: H. Tumaitis ir V. Skabeikis. Nors 
šio intelektualinio sporto mėgėjai ir 
nepasižymi savo gausumu, bet susido
mėjimas šachmatais, sukeltas meiste
rio P. Vaitonio lankymosi metu, la
bai gyvas, šiuo metu pravedamas 
draugiškas tarpusavio turnyras. Klu
bas susilaukė daug šiltų sveikinimų iš 
sporto entuziastų ir pavienių asmenų. 
Klubo tikslas — su laiku priklausyti 
Kanados šachmatų Federacijai. V. S.

Lietuvaitė pagerino Kanados rekor
dą. Vasario 19 d., Vankuverio Agrodo- 
me įvykusiose Kanados lengvosios at
letikos varžybose populiari lietuvaitė 
Irena Macijauskaitė - Piotrowski pa
gerino Kanados rekordą, nubėgdama 
300 jardų per 36.0 sek. Irena laikinai 
gyvena Toronte. Tose varžybose buvo 
pasiekti 5 pasauliniai ir 5 Kanados 
lengvosios atletikos rekordai. V. S.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai laimėjo abejas pus- 

baigminių peržaidimų rungtynes prieš 
Greyhounds 64:61 ir 62:57. žaidė: 
Eižinas 48, Grigaitis 28, Grigas 25, 
—Juozaitis 17, Motuzas 5.

Berniukai (14) pralaimėjo pirmas 
pusbaigminių peržaidimų rungtynes 
prieš Aušrą 30:57. žaidė: Vanagas 2, 
Bražukas, Ramanauskas, Akelaitis 1, 
V. Kaknevičius 14, R. Kaknevičius 13.

Mergaitės (14) laimėjo CYO lygos 
pirmenybių rungtynes prieš St. Vin
cents 25:13. Žaidė: Balsytė 10, čir- 
vinskaitė 8, Nacevičiūtė 3, Simonavi- 
čiūtė 1, Zubrickaitė 2, Žukauskaitė 1, 
Jurkevičiūtė. Mergaitės šiose pirme
nybėse dar neturi pralaimėjimo.

Mūsų rėmėjams: V. Plačiakiui ir

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 Ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 • 7
Penkt 10-130 ir 430-8
Mtt.9-12
Sekm. 930 -1

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

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

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

IMdtbusias pasirinkimas namų, fannų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
EGLINTON — KEELE, $10.000 įmokėti, atskiras, 7 metų senumo, 6 butų 
pastatas, prašo $59.000.
BATHURST — LAWRENCE, $15.000 įmokėti, gražus mūrinis, atskiras 
8 butų pastatas, prašoma $78.000. Prie gero susisiekimo, geras nuoma
vimui.
CONCORD — COLLEGE, $6.000 įmokėti, muro, 12 kambarių dupleksas, 
grahis didelis kiemas, prašo $23.900.
INDIAN ROAD — HIGH PARK BLVD., $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
12 kambarių, 3 virtuvės, garažas, privatus įvažiavimas, prašo $26.00). 
COLLEGE — GLADSTONE, $4.000 įmokėti, mūro, 3 augštų, 8 kambarių, 
3 virtuvės, prašo $17.000. ...... j
BLOOR — JANE, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambnai perdu 
augštus, 2 virtuvės, garažas, šoninis 7H p. įvažiavimas, prašo $24-500- 
OAKWOOD — ST. CLAIR, gražus mūro, atskiras, 19 did. kambariai, 4 vir
tuvės, garažai, privatus įvažiavimas, metinės pajamos $7.500. Skubus par
davimas, graži vieta.

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

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

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

$69.000 pilna karna, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6%%, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.90Q metinių pajamų.

V. Sinkevičiui nuoširdžiai dėkojame.

K.

PABALTIEČIŲ SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBIŲ PASEKMES

DIDYSIS SLALOMAS
Vyrai — 1. J. Jonaitis 2:09,3; 2.

Mandre, ėst, 2:09,9; 3. A. Presnikovs, 
lat, 2:10,3.

Moterys — 1. G. Presnikovs, lat., 
2:11,9; 2. O. Ališauskaitė 2:28,0: 3. L. 
Ališauskaitė 3:24,3.

Berniukai — 1. A. Presnikovs 2: 
03,8; 2. L. Ališauskas 2:47,1; 3. R. Ru- 
čys 2:50,3.

Mergaitės — 1. L. Ališauskaitė 2: 
36,1; 2. O. Ališauskaitė 2:42,6; 3. I. 
Presnikovs, lat, 2:44,9.

SLALOMAS
Vyrai — 1. K Mandre 1:04,0; 2. J. 

Jonaitis 1:18,6; 3. A. Presnikovs 1: 
20,6.

Moterys — 1. G. Presnikovs 1:16,2; 
2. L. Ališauskaitė 1:28,7; 3. O. Ali
šauskaitė 1:28,8.

Berniukai — 1. A. Presnikovs 1: 
30,8; 2. L. Ališauskas 1:33,1; 3. R. Ru- 
čys 1:35,3.

Mergaitės — 1. O. Ališauskaitė 1: 
35,2; 2. I. Presnikovs 1:57,1; 3. L. Ali
šauskaitė 2:07,0.

Plačiau apie šias pirmenybes — 
vėliau. A. S.

Tarptautinėse čiuožimo varžybose 
Šveicarijoje, Davos vietovėje, pirmą 
vietą moterų grupėje laimėjo ameri
kietė Peggy Fleming. Buvusi čempi- 
jonė kanadietė Petra Burka, olandų 
kilmės, šį kartą turėjo pasitenkinti 
tiktai III vieta, žinovai pastebi, kad 
toks pralaimėjimas figūrinio čiuožimo 
istorijoje įvyko pirmą kartą. P. Bur
kos motina, buvusi olandų čempijonė, 
tvirtina, kad buvęs perkietas ledas, 
be to, teko dukrai čiuožti atvirame

MOKA: 414—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn, 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

Vasario 17 d. Varšuvoje mirė 
žymus lenkų publicistas ir redak- 
torius Stanislaw Cat-Maddewicz, 

Latvių Namuose pereitą savaitę įvy-1 Skautų stovyklavietės “Romuvos”, ilgą Vilniaus lenkų
> pabaltiečių skaučių susimąstymo valdyba maloniai kviečia visus atsi- 

diena. Lietuvaitės šiais metais gau- lankyti į rengiamą popietęiavutę, 
šiai dalyvavo ir aktyviai pasireiškė.; kuri įvyks kovo 13 d., 330 v., šv. Jo- 
Kiekivenos tautybės atstovė padarė no Kr. parapijos salėje. Programoje 
pranešimą apie savo veiklą. Apie lie-: — nuotraukos ir filmai iš 1965 m. va- 
tuvaičių skaučių veiklą papasakojo R. ’ saros “Romuvos” stovyklų, pašneke- 
Gvildytė. Toliau sekė bendros dainos, šiai bei diskusijos skautų stovyklavie- 
kurias pravedė taip pat kiekvienos tės reikalais. Popietės tikslas — suda-
tautybės atstovė pakaitomis. Jaukiuo
se Latvių Namuose nuotaika susidarė 
tikrai nuoširdi ir broliška. Skautės 
buvo labai patenkintos gavusios pro- 
gos susipažinti su mums artimomis 
latvėmis ir estėmis, šitokią susimąsty
mo dieną ruošia pabaltietės skautės 
kiekvienais metais kiekviena tautybė 
iš eilės. Ateinančiais metais tos die
nos suorganizavimas teks lietuvai
tėms.

Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Paramos” narių metinis susirin
kimas vasario 27 d. aptarė dauge
lį kooperatinio gyvenimo klausi
mų. Valdybos pirm. H. Stepaitis, 

nėjo, kad Augščiausiojo valia pa
šaukė amžinybėn: P. Aušrotą, P. 
BaUukonĮ, J. Gatautį, P. Jurkštą, 
Aug. Kunkį, S. Nalivaiką, A. No
vickį, J. šipelį, A. Telyčėną, P. 
Traškevičių, J. Vilką ir Pr. Žu
tautą. Jie buvo pagerbti atsisto
jus tyliu susikaupimu.

Pranešimą apie 1965 m. veik
lą padarė pirm. H. Stepaitis. Jis 
pažymėjo, kad praėjusių metų 
pradžia buvo audringa, ir tai kiek 
apstabdė jos veiklą, tačiau atsta
tyto pasitikėjimo dėka mes gali
me pasižiūrėti į gražius mūsų 
“Paramos” finansinius metus. 
Ryšium su piniginių operacijų di
dėjimu, Įėjimo laikas Į “Paramą” 
pratęsiamas pusantros valandos. 
Narių patogumui “Parama” bus 
atidalyta iki 3 vai. po pietų. Kita 
lengvata — tai išmokėjimas pro
centų už įnašus, jei jie bus Įteik
ti iki kiekvieno ketvirčio 10 die
nos. Taipgi buvo pranešta, kad 
už santaupas yra nutarta nuo š. 
m. balandžio 1 d. vietoje 4%% 
mokėti 4%%.

Finansiniais reikalais praneši-

Margos įvairybės
Galva Maskvai, pilvas — Kinijai

Melbourne (Australijoje) Vikto
rijos valstijos komunistų partija 
įsigijo naują būstinę, šitos grupės 
komunistai - klauso Maskvos. Gy
venimo ironija susiklostė taip, 
kad būstinėn atvykstantieji kli
entai eina pavalgyti į šalia esantį 
restoraną, kurį laiko kinietis.

Seks sprogimus
Š. Australijos teritorijoje, Ten

nant Creek, nuo 1965 metų spa
lio 20 pradėjo veikti didžiulė mo
derniška seisminė stotis, pastaty
ta australų ir anglų bendromis 
jėgomis. Stotis galės pajusti ir 
nustatyti požeminių atominių 
sprogimų vietovę ir sprogdinimo 
stiprumą. Stotis pagaus betkurio- 
je žemės vietoje.vykdomus pože
minius atominius sprogdinimus.

Uošvė su grietine
Melbourno mieste yra kavinė, 

ore. Taipgi esą prisidėjo ilgas dietos 
laikymasis — per keletą mėnesių P. 
Burka numetusi 35 svarus.

Sportas Lietuvoje
Kaunietis J. Daniūnas lengvaatle

čių varžybose Vilniuje pasiekė šokimo 
į augštį Lietuvos rekordą uždarose pa
talpose— 2 m 3 cm. Gerai pasirodė 
ir Z. ūselytė, įveikusi 1 m 50 cm 
augštį, o į tolį nušokusi 5 m 47 cm. 
S. Janauskaitė nustūmė rutulį 12 m 13 
cm, jietį numetė 44 m 46 cm. Komna- 
dinėse varžybose I vietą jaunių gru
pėje laimėjo Vilniaus pirmoji rinkti
nė, o jaunimo grupėje — dinamiečiai.

A. Aleksejūnas dalyvavo tradicinia
me kroso bėgime Ženevoje. Pernai ta
me pat bėgime jis buvo septintas, o 
šiais metais — trečias.

Į Sov. S-gos sklandytojų rinktinę 
pakviesta grupė lietuvių: A. Arba- 
čiauskas, Z. Brazauskas, R. Garmu
tė, A. Kilna ir V. Žukas. Rinktinė 
ruošiasi ateinančioms tarptautinėms 
varžyboms.

Maskvoje įvyko tarptautinis stalo te
niso turnyras. Sov. S-gos rinktinių su
dėtyje buvo ir du lietuviai. L. Balai- 
šytė žaidė moterų antroje komando
je ir R. Miknevičius — jaunių koman
doje.

Sov. S-gos krepšinio pirmenybėms 
įpusėjus buvo paskelbti kandidatai 
rinktinėm Į šį sąrašą pateko trys lie
tuviai: V. Sarpalius, M. Paulauskas ir 
G. Budnikas. Visi — Kauno Žalgirio 
krepšininkai.

Visu rūšių automobiliu išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai h

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

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

ryti lėšų “Romuvos” stovyklavietės 
įrengimų pagerinimams.

Stovyklavietės fondui aukojo: Prisi
kėlimo parapijos bankelis — $100, C. 
Kiliulis — $25, D. Skrinskaitė — $25, 
A. Nasvytis — $20, J. Baublys — $10, 
V. Statkus — $10, A. šetikas — $10 
ir B. Baranauskas — $5.

Aukotojai; kurie norėtų gauti pa
kvitavimus, prašomi kreiptis į iždiniu-

ramos” aktyvai sudarė $2,420,- 
996. Jų svarbiausioji pozicija — 
nekilnojamo turto paskolos $1,- 
478,381 ir asmeninės — $537,- 
310. Balanso pasyvo svarbiausios 
sumos yra šėrai $579,771 ir indė
liai $1,592,331.
Toliau ėjo kredito komiteto 

pirm. L. šeškaus, priežiūros k-to 
pirm. Aug. Kuolo ir revizoriaus 
pranešimai. Iš jų paaiškėjo, kad 
darbas buvo sėkmingas ir darnus.

Po diskusijų “Paramos” 1965 
pelnas $37,931 buvo paskirstytas: 
garantijų fondui $9,336, dividen
dų nariams už šėrus $25,895, To
ronto šeštad. mokyklai $1,000, 
Vasario 16 gimnazijai $500, jau
nimo kongresui $400, “Varpo” 
chorui $400 ir “Vyčio” sporto 
klubui $400.

Priėmus 1966 m. pajmų-išlaidų 
sąmatą, ėjo rinkimai. Išrinkti Į 
valdybą: H. Stepaitis, į kredito 
komitetą — M. Abromaitis ir į 
priežiūros komitetą — A. Jucys?

Sumanymuose buvo keliamas 
kalendoriaus, susirinkimų lanky
mo, revizoriaus teksto vertimas i 
lietuvių kalbą ir kiti mūsų koope
ratinį gyvenimą liečiantieji rei
kalai. Susirinkimo metu buvo tra
dicinės vaišės-kavutė. P. - 

kurioje labai skanų pyragą kepa 
kavinės savininko uošvė. Kaiku
rie nuolatiniai kavinės lankytojai 
tai žino. Todėl tenka išgirsti iš 
lankytojų šitokį užsakymą: “Vie
ną puodelį kavos su uošve ir grie
tine” — “One mother-in-low with 
cream”. \

Maistas iš anglies
Olandai skelbia, kad pavyko 

pagaminti iš anglies sintetinį pro
teiną, kuris esąs labai reikalingas 
kūno augimui. Olandai mano, kad 
šis išradimas padės išspręsti pa
saulio maisto trūkumo problemą. 
Gautas produktas iš anglies pava
dintas lysine, kuris yra bekvapis, 
baltas, šiek tiek sūrus. Gamina
mas miltelių pavidalu.

Katastrofos
Viktorijos valstijoje, Australi

joje, 1965 m. lapkričio pirmasis 
savaitgalis pasiekė rekordą — au
tomobilių katastrofose buvo už
mušta 13 asmenų dviejų dienų 
laikotarpyje. B. Zumeris

PINIGAI Į S. S. S. R.

JŪS ESATE SAUGŪS TIK 
SU FIRMA, KURI 

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

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St Newark, NJ.

Rašykite angliškai arba rusiškai, 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogų. PUIKIAUSI VA
KARŲ KRAŠTŲ MAISTO GAMI
NIAI. -•»;

GR. 301 CHILDRENS TREAT 
$30.00

4% sv. maišytų džiovintų vaisių, 
4% sv. Cereal Farina, 214 sv. razin- 
kų,214 sv. dž. slyvų, 1 sv. 2 unc. pie
no miltelių, 1 sv. 2 unc. CADBURY 
šokolado plytelių, 1 sv. 2 unc. sau
sainių ir blynelių;
Gr. 303 ECONOMY STAPLE $26.00 
20 sv. kvietinių miltų, 414 sv. ry
žių, 214 sv. taukų, 214 sv. bekono.

GRAMERCY
118 E. 28th St New York 10016

ĮSTEIGTA 1945. UNDAS - DOVERCOURT. $2.500 
įmokėti, 6 kamb. ir uždara ve
randa; 2 modern, virtuvės, nauja

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. BliudžiusMeniškos vaikų nuotraukos 
Portretai ir kt

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994 

o tremtyje redagavęs “Lwow į 
Wilno”. Jis buvo karštas Pilsuds-

norėjęs uždėti karališką vainiką 
ant vienos Pilsudskio dukterų 
galvos. Gimė 1896 m. Petrapily
je ir iš pat jaunystės dalyvavo 
politiniame gyvenime. Kaip pub
licistas, su savo priešais kovojo 
kietai. Prieš pat II D. karą jis 
priešinosi užsienio reikalų minis- 
terio Becko politikai ir buvo pa
sodintas Į kalėjimą. Karo metu 
dalyvavo • tremtinių politiniame 
gyvenime. Jis nepriklausė jokiai 
partijai ir kovojo prieš gen. Si
korskio, o vėliau Mikolajczyko 
politiką. Kai 1954 m. skilo lenkų 
išeivijos politinė vadovybė, t.y. 
kai gen. Anders išsiskyrė su prez. 
A. Zaleskių, St. Mackiewicz pas
tarojo buvo pakviestas premjeru. 
Apie metus išbuvęs tose pareigo
se, pasitraukė ir parašė tų Įvykių 
liūdną istoriją. 1956 m. jis grįžo 
Lenkijon ir redagavo “Pax” or
ganizacijos dienraštį “Slowo Pow- 
szechny”. 1964 m., drauge su ki
tais 33 Lenkijos intelektualais, 
pasirašė protestą, pasisakantį 
prieš kultūrininkų varžymą. 1965 
m. saugumo policija iškėlė jam 
teisminę bylą už slaptą siuntinė- 
iima savo straiosniu lenkų žurna
lui “Kultūra” Paryžiuje. Teismas 
jo nenubaudė, bet žurnalistų są
jungos valdyba išbraukė jį iš sa
vo narių tarpo. Prieš keletą mė
nesių pasirodė paskutinė jo kny
ga “Europa in flagranti”.

Kanados komunistų vadas Tim 
Buck, grįžęs iš Š. Vietnamo, kal
bėjo Hamiltone, ragindamas ka
nadiečius daryti spaudimą JAV, 
kad sustabdytų karą Vietname. 
Iš publikos jis’susilaukė stiprios 
reakcijos — klausytojai šaukė: 
“O kaip su Vengrija? Kaip su 
Latvija ir Estija?” Ypač aktyvūs 
šaukėjai buvo latviai. Nekartą 
turėjo Įsikišti policija.

B. Zumeris

Svajonės ir tikrovė 
Indonezijoj

Penkta iš didžausių pasaulyje 
valstybių — Indonezija jau kuris 
laikas nebeturi aiškios valdžios 
Kariuomenė tvarko komunistus, o 
Sukarno nenori pasirašyti Įstaty
mo, uždraudžiančio komunistų 
partiją. Kariuomenė atleidžia ko
munistų simpatikus iš Įvairių ins
titucijų, net iš prezidentinio šta
bo ir valdo kraštą bei pačią sos
tinę Jakartą apsiausties stovio 
potvarkiais. Sukarno sukinėjasi 
prezidento rūmuose kurdamas vi
zijas.

Prieš komunistų perversmą Su
karno kūrė krašto, valdymo ir jo 
gerovės vizijas, o jas praktikoje 
vykdė komunistai, nes jų buvo 
prisodinta visuose svarbiuose 
valstybės postuose. Dabartinėje 
padėtyje karo ministeris gen. Na- 
sution ir kariuomenės vadas gen. 
Suharto nori turėti Sukarno pre
zidentu, bet kraštą valdo savo 
nuožiūra. Be abejonės, Sukamui 
tai mažiausiai patinka, tačiau 
mandagus bendradarbiavimas 
vyksta toliau. Susikirtimas vieną 
dieną gali ateiti netikėtai.

Indonezijai patekus Į vidaus 
sunkumus ir nustojus puldinėti 
Maleziją, anglų, australų ir naujų
jų zelandiečių daliniai atsidūrė 
savotiškoje padėtyje. Indonezijos 
Sukamo po sukilimo pareiškė, 
kad Malezijos sutriuškinimas bus 
tęsiamas toliau. Tačiau šiuo me
tu, nors indonezų daliniai ir te
bestovi užimtose pozicijose Bor
neo saloje ir kitur, bet iš sosti
nės jie negauna jokių operacinių 
Įsakymų. Anglija Malezijoje da
bar turi* 58.000 vyrų kariuomenę. 
Jos išlaikymas sunkina Anglijos 
iždą. Jeigu Indonezija nuo Male
zijos sutriuškinimo atsisakytų, ta
da būtų galima kariuomenę ati
traukti. Tačiau šiuo metu padėtis 
yra be išeities: jeigu dalinius ati
trauksi, Indonezija gali pradėti 
savo pažadus vykdyti; kol daliniai 
be naudos stovi, sunkina iždą. 
Kaikurie darbiečiai Anglijoje ke
lia balsus, kad Anglija iš viso at
sisakytų įsipareigojimų Į rytus 
nuo Suezo. Sitam siūlymui pri
klauso ne tik minėtos bazės, bet 
priedo ir Hong Kong, kur Anglija 
laiko 7000 vyrų kariuomenę. Ba
zės išlaikymas kainuoja metams 
42 mil. dol. Tačiau Anglijos min. 
pirm. Wilson pareiškė, kad Ang
lija savo bazes i rytus nuo Suezo 
laikys tol, kol bus galima. Tai 
reiškia, kad Anglijos iždas pajėgs 
bazių išlaikymą apmokėti. Angli
ja savo gynybos išlaidas sekan
tiems metams sumažino nuo 6,7 
bilijonų ligi 5,6 bilijonų.

B. Zumeris

PR. KERBERIS
RO 7-5454 -

Namų teL LE 5-1584
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 

gražus 8 kambarių per 2 
augštus atskiras namas; ga
ražas su privačiu įvažiavimu. 
60 pėdų platumo sklypas.

VAKARUOSE, apie $20.000 įmokė
ti, puikus 6 butų atskiras 
mūrinis pastatas (sixplex), 
Viskas išnuomota. Privatus 
įvažiavimas, arti susisiekimo.

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

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

BLOOR—RUNNYMEDE, $10.000, 
ar mažiau, įmokėti, puikus 9 
kambarių atskiras namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
netoli požeminio traukimo.

INDIAN RD. — HIGH PARK, apie 
$10.000 įmokėti, 11 kambarių 

'atskiras namas, 3 virtuvės, 
3 prausyklos, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu.

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

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

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

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

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

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

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

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

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

RONCESVALLES GATVĖ
7-nių šeimų pastatas gerame stovyje. Pajamos į metus apie $8.000. Pilna 

kaina $59.000. Įmokėti apie $15.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
a Įvairios medžiagos namų taisymams 
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos 
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija 
» Atliekam visus statybos darbus 

» Statome priestatus, -fabrikus, krautuves, 
namus

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RO.

Sav. B. Saulėnas

Parkdale B-A Service Centre!
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone f
535 - 9468 I

. Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijosJr t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

. (Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atet C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

QUEEN - LANDSDOWNE: S3.00C
įmok., atskiras, 7 kamb., 2 augš
tai, 2 modern, virtuvės, garažas.

KIPLING • RICHVIEW, vienaaugš-
tis, 6 kamb., prijungtas dvigubas 
garažas, patio — uždaras kiemas, 
didelis sklypas, labai geram sto
vy visas namas; prašo $23.500.

QUEBEC - DUNDAS, $1,500 įmok., 
pusiau atskiras, 6 kamb., 2 vir
tuvės, naujas šild. sistema, 1

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE W1W

RETA PROGA !
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

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

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai $19.000 metinių pa
jamų. 514 % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

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

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

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

Tel. 533-4414

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

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

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



įmanoma, jei jie ir norėtų pasitarnau-

APDRAŪDA vieną tarp suaugusių taip pat būtų ne-

fun” kalbėtis su seniais ir jų varžytei vienos klasės nesi-

binetas.

kymas įvyksta jau akademiją bai-ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i

P. BARAUSKO AGENTŪRA

W. A. LENCKI,

NEI KUNIGO, NEI MALDAKNYGIŲ
Vienas “TŽ” bičiulis gavo laišką iš 

Suvalkų trikampio, kuriame autorius

rašyti, nes 
mokiau lietuviškoj mokykloj. Mes 
neturėjom jokių galimybių. Bet tai

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

(prie Dundas)

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

231-2661 23 3r-3323

tas studijas, kad būtų savo srities 
žinovai”.

sur virš

lyti!
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SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MAS KALIO NŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL rj. . C-^41* 
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreOIT

Vd A Ėkl A C ' kai8 kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAL EIX A 3 iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

aiškina antra Mano šuva pasiuto.
— Ne, — atšaki

Pasiutimas yra pas poną 17-tam 
kambary; pas mane — tik rau
donligė. ..

Išaiškinimas
Jonelis klausia tėvą:

ir mano siela labai nuo senelių ir 
prosenelių lietuviška... Mūsų Suval
kijos Seinų kraštas gana gražus. Tai 
vyskupo Baranausko kraštas, nema
žiau apdainuotas kaip “Anykščių ši
lelis”. Seinų krašte gyvena gana daug 
lietuvių. Yra daug ežerų, miškų ir 
dar yra senos tautosakos. Tai grynai 
ūkio kraštas, daug papročių grynai 
lietuviškų ir dabar vartojamų visuo
se suėjimuose. Daug gero nuošir
daus lietuviškumo. Nuo amžių gy
venom savo gimtojoj žemėj, baisiai 
ją mylime, o labiausiai, kad lietuvis 
mūsų krašte vienas kitą myli. Gerai 
aš suprantu kaip yra malonu kiek
vienam suprantančiam gyventi savo 
šeimoj, ūkėj ir tikroj tėvynėj... Mes 
Seinuose parapijoj neturime1 nė vie
no kunigo lietuvio, net išpažinties 
negalim prieiti lietuviškai, nors apie 
70% parapijos tai lietuviai. Labai 
skaudu — baigiasi lietuviškos mal
dų knygelės, naujų neturim ir neži
nom koks bus tolimesnis likimas. 
Meldžiasi lietuviai tik atmintinai, 
kaip tėveliai išmokė, nes Seinų pa-, 
rapijoj niekas iš dvasiškijos lietuviš
kai nemoka ir neleidžia, kad kas mo
kytųsi. Tai tokie lenkų krikščionijos 
pareigūnai”.

DAR APIE KONGRESUS
Skaitant J. Vaidlonio (“T. ž.” nr. 5) 

“Kongresai ir išgėrimai” galima tikrai 
pasidžiaugti, kad yra dar visdėlto ir 
tokių tautiečių, kurie nelaiko alkoho
lio maistu arba “vaistu”, kaip dauge
lis jau yra įsitikinę. Puiki mintis įneš
ti naują šūkį į jaunimo kongresą: lie
tuvis jaunuolis-lė nevartoja alkoholio 
iki 25 metų! Kongrese ši tema turėtų 
būti svarstoma net pirmoj eilėj.

Teko išgirsti iš penkiolikmečio, ku
ris su džiaugsmu pasakojo juoką, kaip 
mūsų jaunuoliai kažkokio suvažiavimo 
proga, viešbutyje prisilinksminę iš pa
slėptų “mikių”, išmetė televiziją per 
langą iš penkto augšto. Ar reikia dau
giau komentarų, kokia nauda iš vieš
bučiuose apnakvydinimo ir tos links
mos nuotaikos, pasiekiamos alkoholio 
pagalba? Man, beruošiant savo prie
auglį į artėjantį jaunimo kongresą, 
šis klausimas įstrigo širdyje. Ir kas 
svarbiausia, kad toks suvažiavimas yra 
tik kartą metuose ar net rečiau, o jau
nuolis, parsivežęs tokius prisiminimus, 
gyvena jais iki sekančios išvykos. Ar
gi kas iš tėvų būtų patenkinti, kad ir 
šitame kongrese vaikas susipažintų su 
naujais draugais, lietuviukais, tokiose 
sąlygose ir sugrįžtų su tokiais įspū
džiais? Stovint prieš šitą klausimą, ne
vienas tėvas bei motina susilaiko nuo 
paskatinimo savo vaikų vykti į kongre
są, nes tolima kelionė ir išlaidos ne- 
visuomet pateisina tikslą.

Taip pat pilnai pritartina, kad “kon- 
gresmanams” būtų saugiausia ir nau
dingiausia apgyvendinti pas vietinius 
tautiečius grupėmis, bet ne po vieną. 
Už nakvynę jie galėtų net apsimokėti, 
nes nemokamai apgyvendinti du ar 
daugiau svečių nevisom šeimom būtų

siruošiančių kongresan. Jomis norėjau 
pasidalinti su kitais tėvais.

Grįšiu vėl prie išgėrimo. Atvirai 
kalbant, sunku mums įtikinti vaikus, 
kad neliestų to “gyvybės vandens”, ka
da mes patys pusėtinai jame įmirkę, ir 
vaikai tai mato. Beveik kiekviename 
pobūvyje ar šokią salėse būna didelė 
dalis apdumtom akim bei “šlubuojan
čiais” liežuviais. Net čionykščiai gy
ventojai prikaišioja mums girtuoklia
vimą. Ir kas svarbiausia, kad tai daro 
ir dalis mūsą intelektualų.

Kiek yra jau iš tokių, kurie dar pir
maisiais metais, atvykę iš stovyklų, da
lyvavo mūsų visuomenės gyvenime, ar 
bent spaudoje, o dabar — įmirkę al
koholyje ir jau atsidūrė liepto gale.

Buvome pratę didžiuotis, kad esame 
dainuojanti tauta. Bet kur tos dainos 
dabar dingo? Net ir bažnyčiose balsų 
neparodome. Tiesa, dar dainuojama ir 
dabar, bet tik kai užtektinai išgeriama, 
o jau tada, tiksliau pasakius, baubia
ma nesavais balsais.

Paaugliai pastebi tą mūsų silpnybę 
ir teiraujasi, ar visi lietuviai todėl da
ro pobūvius, kad pasigertų? žinoma, 
imi aiškinti, kad ne, kad tik kartais 
šiokios ar tokios priežastys kaikuriuos 
prie to priveda. Gal jis patiki, o gal 
ir ne. Vasarą nuvažiuoji į Wasagos 
stovyklas ir ką ten vėl pastebi: kur 
tik girdisi girtų staugimas, pasiklau
sius arčiau, supranti dainą — tai lie
tuviai

Vaikai mato ten ir kitų tautų vasa
rotojus, kurie šito nedaro. Ir vėl vai
kas nori žinot, kodėl tik lietuviai gir
tauja taip be saiko? Čia jaunuolis jau 
apnuodijamas pačioj pradžioj savo 
brendimo laikotarpio dėl mūsų pačių 
kaltės. Todėl paskaita — gerti ar ne
gerti reikalinga nemažiau, kaip pats 
kongresas.

Taip pat, ar nebūtų naudinga kar
tais, kad kas nors pamokytų ir mus, 
senuosius kaip rasti džiaugsmo suėji
muose be alkoholio? Mes gi turime 
daug išmokslintų žmonių, kurie galėtų 
suruošti paskaitas tėvams, o tada žino
tume, kaip pamokyti to meno ir savo 
vaikus. K. A. Z.

ja į civilius universitetus.

gavo Nobelio premiją už atradi
mus fizikos moksle. Dabar toje 
akademijoje jo vardu statomas 
atskiras pastatas — A. Michelson

- Saulę.
Rinkiniai

- Ar girdėjai paskutinę nau
jieną? — klausia lietuvis savo kai
myną Lietuvoje. — Pagaliau ir 
mes turėsim laisvus rinkimus!

— Negali būti!?
— Tikrai! Galėsime pasirinkti 

taip vandens, elektros ir priva
čios virtuvės.

moterys?
— Tai moterys, kurios, nors 

ir norėtų, negali nuo vyrų pri
klausyti. Tai netekėjusios.

Kas kam pridera

Klebonas ir sūnėnas
Klebonas sėdėjo savo darbo 

kambary ir ruošė sekmadieniui 
pamokslą. Tuo tirpu į kambarį 
įėjo mažas sūnėnas ir paklausė:

— Dėdė, ar Dievulis tau paša-

veidrodį su motinos pudrine 
rankoje ir ruošiasi pudruotis 
veidą.

Vienais metais jaunesnė sesu
tė prieina ir sako:,

— Jonuk, tu neturi teisės 
pudruotis. Tik moterys pudruo-

nauti ant įvairių JAV karo laivų 
bei laivyno aviacijoje. Laivyno

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir tx

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRABOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siunti

nius iki 20 svarą gryno svorio..
e Turime pardavimui Įvairią medžiagą ir kitą prekią.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siąsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą 
pranešimą. ____

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsą {staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

—AtFA RADĮO & JV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

PENSININKAI
Mums viskas “atpigo”. Darbinin

kams ir aplamai visiems keliami atly
ginimai, tik mes, seniai, dirbę visą gy
venimą, dabar turime nepritekliuje 
baigti senas dienas. Kuo mes kalti, kad 
nemirštame? Man atrodo, kad reikia 
organizuotis ir pagalvoti už. ką atiduo
ti savo balsus ateinančiuose rinki
muose. Pensininkas

Nemažai baigusiųjų tuojau tuo
kiasi tos akademijos bažnyčioje, 
todėl keletą dienų po akademijos 
baigimo joje kas. pusvalandį 
įvyksta jungtuvės. Kariūnai suža
dėtines susiranda būdami vyres
niuose kursuose. Pirmamečiai 
kariūnai dažniausia sužadėtinių 
dar neturi; jiems net draudžiama 
pasirodyti akademijos rajone 
esančioje “meilės alėjoje”.

Amerikinės keistybės
Kaip amerikiečių privačiame, 

taip ir kariniame gyvenime yra 
keistumų. Juk ir kitas JAV karo 
mokyklas baigusieji gauna kari
ninko laipsnį. Jei pasakyta, kad į 
laivyno akademiją gali stoti ir tie 
kandidatai, kurie gerai baigė ki
tas karo mokyklas, tai išeitų, kad 
karininkai vėl turėtų praeiti ka
riūnų kandidatų apmokymą.

Prieš keletą metų spaudoje bu
vo minėta, kad vienas lietuvis, 
kuris Čikagoje baigė gimnaziją, 
gavo ne tik gimnazijos atestatą, 
bet ir “pulkininko” laipsnį, (žino
ma, kitokios vertės) nes gimnazi
joje lankė ir karinio parengimo 
pamokas, o JAV karines akade
mijas baigusieji gauna tik jaunes
nio leitennto -laipsnį. JAV yra 
keistenybių kraštas.

J. Vaičeliūnas

— Taip, Petriuk, pasako, — at
sakė klebonas.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras Telefonas LE. 2-4108

100 ADELAIDE ST. W„ Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVIS10N-RADI0-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

■ ”

Taupyk ir skolinkis

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. Uzbalfe

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

Bloor Autorite Garage S SE&M&SS

Toronto Lietuvių „„ .D ... 
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4V&% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

FILMAI
Malonu skaityti apie Kanados lie

tuvių užsimojimus gaminti filmą apie 
lietuvių kultūrinį ir ekonominį gyve
nimą. Reikia, kad tuo susirūpintų ir 
JAV lietuviai. Kronikiniam filmui ne
reikia nei aktorių, nei specialios ap
rangos ar dekoracijų, ir todėl nesun
ku tokį filmą pagaminti. Visi bėgsi
me pažiūrėti tokių filmų.

Čikagietis

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Atkelta iš 6-to psl.

Girėno salėje, į kurį atsilankė retas 
svečias — buvęs pasaulio bokso čempi- 
jonas Jack Sharkey-Juozas , Žukauskas. 
Sis 63 m. amžiaus mūsų tautietis, Či
kagon atvykęs pasirodymui sporto, 
atostogų ir laivelių parodoje, čia pasi
sakė, jog ir dabar su savo motina dar 
tebekalba lietuviškai, nežiūrint, kad 
seniai jau lietuvių tarpe nebegyvena.

Vasario 20 d. minėjimus surengė: 
Korp. Neo-Lithuania — Jaunimo Cent
re, Lietuvos Vyčiai 
Alvudo organizacija
ko liet, parapijos salėje. Nemaža čika- 
giečių buvo pakviesti kalbėti kitose 
liet, kolonijose vykusiuose minėjimuo
se.

Draugija, Lietuvių Suvalkiečių Drau
gija, Don Varno veteranų postas, Tau
ragės klubas ir kt.

savo salėje ir 
Marquette par-

DAR VIENA TAUTIETĖ atvyko 
pas savo artimuosius Į Čikagą iš okup. 
Lietuvos. Viena iš paskutiniųjų Čika
gą pasiekusių yra buvusi Ukmergės 
gyventoja Ona Vareikienė, atvažiavu
si pas savo dukrą Genovaitę Maliorie- 
nę. Genovaitė ir Jonas Malioriai anks
čiau yra šeimininkavę Lietuvių Audi
torijoje, o dabar yra valgyklos savi
ninkai Bridgeport® liet kolonijoje.

VASARIO 19 buvo nemaža užsigavė
jimo vakaru • visokiu balių, pramogų, 
didelių ir mažų, čia šimtai tautiečių 
linksminosi, ūžė, nes žinojo, kad lau
kia kelios savaitės rimties, gavėniško 
susikaupimo. Užgavėnių parengimus 
turėjo: Mažosios Lietuvos Lietuvių

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

CALGARY, Alta.
KLB APYLINKĖS VALDYBOS su

ruoštame Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjime vasario 12 d. 
aukojo Tautos Fondui po $10: M. Leš
činskai, J. Karpiai, Nevada Dairy Ltd., 
C. L. D. ?; $6: J. ir K. Dubauskai; po 
$5: L. Brūzgai, V. Sniečkai, J. Rutkū- 
nai; $3: P. Petravičiai; po $2: P. 
Gluosniai, V. Babušiai, J. Grigai, T. 
Andersonai; po $1: E. Česoniai, S. Sin
kevičius, J. Basaitis, S. Slavinskas, 
S. Dregnaitis. Iš viso $77.

Pastaba: Asmuo, kuris išbraukęs 
savo pavardę sąraše ir paženklinęs 
savo auką inicialais C.L.D., kurie su
tampa su Calgario Lietuvių Draugi
jos, — griežtai pareiškė, kad tai ne 
minėtos Draugijos auka.

Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū. Norintieji prisidėti auka ir pa- 

šąrašą, malonėkite susitarti 
valdybos iždininku M. Leš-

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

pildyti šį 
su B-nės 
činsku.

A. P. Nevada, 
KLB Calgario apylinkės 

valdybos pirmininkas

VALAU FOTELIUS
IK įvairius kilimus.

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO
Telefonas WA 1-3 924

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEV1CIUS

George BENZ B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

ri

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

DR. V. J. MEILU VIEN t 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025 ,
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvallea) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais

1082 BLOOR ST. W„ Toronte
(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-1167

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

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 • 5493

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

KASOS VALANDOS: dienos metu nuo !• vai. iki 1 vai. 30 mfau kiekviena

Vėlesniu ar kito laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu CL. 9-8629 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryte 
Iki 640 vai. vak. Šeštadieniais nne

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

A. B. Beresnevičius

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. 
Taisau laikrodžius 
namus. DARBAS 1

TORONTO TEL. EM 6 -6100

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

<31 x» a u d i mm
N AM V, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

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

769-4612
769-4131



V TORONTE
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Šv. Kazimiero, Lietuvos glo
bėjo, šventė — šį sekmadienį. 
Minėjimas — 5 v. p.p. Prisikėli
mo salėje.

miero šventė. Ypač jaunimą 
kviečiame eiti sakramentų. Jau
nimas ir visa visuomenė malo
niai kviečiami atsilankyti į šv.

______ r______ p ________ Kazimiero minėjimą, kuris bus 
įprasta tvarka ir vakare 7.30 vaL Prisikėlimo salėje šį sekmad., 5 
Po rytinių pamaldų lankomi ligo- v- P P- Programą išpildys šeštad.

mėnesio pirmasis; pamaldos rytą

ruai.
— Parapijos kat. moterų drau-

mokyklos mokiniai.
— Speciali mėnesinė rinkliava

gijos skyrius nuo kovo 6 iki 13 par. namų statybai — šį sekma- 
d. vykdo drabužių vajų: gerada- dienį. Prašome duosniai prisidė- 
riai prašomi vartotus drabužius tį y- naudoti specialius vokelius, 
atvežti į Šv. Jono Kr. par. salę, Naujajame pastate sudėti visi 
kur draugijos narės juos priims, langai; viršutiniame augšte baig- 
Suaukoti drabužiai bus siunčiami tas tinkas ir ruošiamasi dažymui 
lietuviams, reikalingiems pagal- ir grindų plokštainių dėjimui; 
bos.^ Drabužių vajaus iniciatorės pirmasis augštas finknnjamas, 
prašo visus tautiečius duosniai laiptuose ir priangiuose dedamas 
prisidėti prie vajaus. terrazzo; naujojoje saliukėje šil-

— Vasario 28 d. iš parapijos dymo, šaldymo ir automatinių 
bažnyčios palaidota a.a. Stasė vandens gasintuvų (sprinkler) 
Bardziliauskienė, gyvenus Hespe- darbai jau baigti; padidinton di- 
ler, Ont. Velionės vyrui, tėvams džiosios salės virtuvėn suvežti ir 
ir giminėms gili užuojauta. Taip įmontuoti nauji didesni ir pato- 
pat vasario 28 d. šv. Jono liet, gesni virimo-kepimo įrengitnai.

Niujorke įvyko lietuvių, votvių ir estų konferencija, kurioje nemažas būrys lietuvių jaunimo, atstovau
jančio Lietuvių Jaunimo Antikoloninei Lygai. Nuotraukoje iš kairės: R. Gulbinas, R. Domarkaitė, N. 
Umbrazaitė, J. Tallat-Kelpšaitė, J. Miklovas; stovi: V. Gerdvilis, A. Gureckas, R. Liutkus, P. Žy- 
gas, A. Rupšėnas, V. Kondratas ,

10 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. III. 3 — Nr. 9 (840)W MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

3426 Parthenais St Montreal 24, Que. 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

kapinėse palaidotas iš Hamiltono
a.a. Albinas ščiuka. ... , . , .x. -. .
- šią savaitę lankoma: Dun- clut.- “r- A- JMpavičim, įSrupi-

— Nuoširdžiai dėkojame ar-

mūšiam nemokamus Hydro elekt
ros prijungimus (800 amp) ir 3 
karšto vandens tankus (kiekv. po 
144 gal. talpos) naujiesiems par. 
namams ir tokiu būdu parapijai 
sutaūpusiam keletą tūkstančių 
dolerių.

— Šį sekmadienį 10 vai. — 
Mišios už a.a. Elzb. Zelbienę, 
užpr. p. Matulevičienės; 11.15 v. 
— už a.a. Petrą Liuimą, užpr. 
brolio Vyto bičiulių.

— šį šeštadienį, 8.30 v.r., Mi
šios C. L. Rickevičių intencija. 
Tai Prisikėlimo par. sporto klubo 
“Aušra” dovana jų 25 m. vedybi
nės sukakties proga. Gili padėka 
ir nuoširdžiausi linkėjimai!

— Tretininku mėn. susirinki-

das, Crawford, Roxton, Ęoxley 
ir Rolyat; taip pat užbaigiama 
aplankyti Dovercourt.

— šv. Augustino kunigų semi
narijos išlaikymui rinkliava įvyks 
kovo 27 d,

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenamas a.a. Kazi
mieras Kupčiūnas, velionies mir
ties metinių proga.

Toronto Pūtvio šaulių kuopos 
narių metinis, visuotinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, kovo 5, 
5.30 v. vak. Lietuvių . Namų II 
augšto salėje. Susirinkime daly
vaus latvių ir estų karinių orga-. 
nizacijų valdybos/ Po susirinki
mo pobūvis - vaišės. Visi kuopos 
šauliai-ės ir besidomintieji šau- 
liška veikla, maloniai kviečiami ----------- --------- ----------
dalyvauti. Kuopos Valdyba — $ sekmad- P<> Sumos baž-

Savanoris-kūrėjas Stasys Asevi- tyčioje- 
čius gydosi New Mount Sinai ligo
ninėje, 550 University Ave., penk
tame augšte 526 kambaryje.

— šią savaitę — pirmasis mė
nesio penktadienis. Mišios — 7, 
7.30, 8 v. ryto ir 7.30 v. vak. Per 
visas Mišias klausomos išpažin-

MOKINIŲ DARBŲ PARODĖLĖ įyS jr dalijama Komunija. Ligo- 
Šį sekmadienį, kovo 6 d., 5 v. niai sakramentais aprūpinami iš 

p.p., Prisikėlimo parapijos salė- anksti susitarus.
je šeštad. mokyklos mokiniai at- —Pirmosios Komunijos pamo-
lieka programą šv. Kazimiero kos ir katechetinės pamokos mo- 
šventės minėjime. Ta proga kavi- kiniams iki 4 sk. imtinai — sek- 
nėje yra ruošiama mokyklos mo- mad. po 10 v. Mišių; mokiniams 

5 ir 6 sk. — antrad.* 4.30 v. p.p., 
ir 7 ir 8 sk. — ketvirtad., 4.30 v. 
p.p. Visos pamokos — LV Na
muose.

— Chorų repeticijos; par. cho
ro vyrams — šį ketvirtad. 
v.v.. rnz. stud.; studentėms 
trečiad., 7 v.v. mz. stud.; vaiku
čiams — šį penktad., 6.30 v.v., 
mz. studijoje, o po to vaikučiai 
gieda pirmojo penktad. Mišiose. 
Studenčių choro suknelėmis ma
loniai sutiko rūpintis L. Mali
nauskienė (LE 5-5697) ir A. Vek-

kinių darbų parodėlė. Taip pat 
bus išstatytos ir mokykloje nau
dojamos mokymo priemonės. Tė
vai ir visi kiti maloniai yra kvie
čiami atsilankyti Į parodėlę ir su
sidaryti nors dalinį vaizdą, kas 
ir kaip dirbama mokykloje. Mo
kiniai ir mokytojai laukia gau
saus atsilankymo. M-los vedėjas 
z šį šeštadieni, kovo 5 d., mo
kykloje pamokų nebus, nes pa
talpas užima Šv. Cecilijos mo
kykla. Kitą šeštadieni pamokos 
įprasta tvarka. M-los vedėjas

7.30 
- šį

TORONTO ESTŲ VASARIO 16
Kaip lietuvių, taip ir estų ne

priklausomybės 48-oji sukaktis 
Toronte buvo atžymėta Estijos 
vėliavos iškėlimu prie miesto ro
tušės. Nepriklausomybės sukak
ties dieną — vasario 24 estų 
bendruomenės taryba surengė 
priėmimą įvairių tautybių sve
čiams Estų Namuose. Dalyvavo 
JAV naujasis konsulas Moreland 
su ponia, Suomijos, Ispanijos ir 
kitų kraštų konsulai. Lietuvai at
stovavo gen. kons. dr. J. žmui- 
dzinas su ponia. Taip pat buvo 
matyti keletas kaimyninių tauty
bių atstovų. Iš lietuvių dalyvavo: 
KLB krašto valdybos pirm. A. 
Rinkūnas, Moterų Baltų tarybos 
atstovė V. Judzehtavičiūtė, Bal
tų Federacijos pirm. J. R. Sima
navičius, KLB jaunimo sekcijos

pirm. G. Rinkūnaitė, Toronto 
apyl. pirm. Aug. Kuolas ir “TŽ” 
red. kun. Pr. Gaida. Priėmime, 
be įprastinio sveikinimo, buvo 
pasakyta pora ilgokų kalbų. Iškil
mingas šventės paminėjimas įvy
ko vasario 27, sekmadienį, Mas
sey Hall. Programa užtruko apie 
dvi valandas. Kalboms buvo skir
ta 40 min. Likusią programos da
lį išpildė jaunimas — vaikų dar
želis, orkestras, deklamacijos, ir 
mišrus suaugusių choras. Sveiki
nimo kalbas pasakė ministerial 
— J. Yaremko ir A. Grossman ir 
Baltijos kraštų atstovai. Lietu
vos ir lietuvių vardu sveikino 
gen. kons. dr. J. žmuidzinas. Be 
to, dalyvavo KLB kr. valdybos 
atstovas L. Tamošauskas ir St. 
Jokūbaitis. B.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
rengiamas šį sekmadienį, 5 v. p. 
p. punktualiai, Prisikėlimo salė
je. Programa bus atliekama šeš
tadieninės mokyklos mokinių. Vi
suomenė, ypač jaunimas, malo
niai kviečiami gausiai dalyvauti. 
Prie įėjimo iš suaugusių prašoma 
kuklios aukos išlaidoms padengti.

Kat. Fed. Tor. sk.

“Alkos” sambūris praneša, kad 
kovo 13, sekmadienį, į Torontą 
atvyks rašytojas - dramaturgas 
Algirdas Landsbergis ir kalbės te
ma “Dramos problemos šian
dien” šv. Jono Kr. par. salėje 7 
vai. vak.

“Alkos” sambūrio/filmas pr. 
sekmadienį buvo rodomas Liet. 
Vaikų Namų salėje. Vertingas fil
mas susilaukė gausių žiūrovų.

Akademikų Draugijos paskai
ta, kurią skaitė dail. Ant. Tamo
šaitis iš Kingston, Ont., vasario 
26 d. Prisikėlimo muz. studijoje,

$100
$100

Kanados Lietuvių 
Fondo vajus

Nauji nariai ir įnašai:
Inž. J. Ladyga, Montreal 
KLB Vankuverio apylinkė
S. ir A. Šukaičiai, Hamilton $100
M. Lazdutis, Hamilton $100

Padidino įnašą:
Dr. J. Sakalauskas $100

Su šiais įnašais Fonde yra $22.- 
250. Be to, yra priaugę virš 
$1000 procentų, kurie neužilgo 
bus paskirstyti galbūt narių susi
rinkimo metu balandžio mėn.

Iš okup. Lietuvos prieš porą terienė (481-9563). 
savaičių pas savo sūnų atvyko 
Veronika šablinskienė, 66 m. am- — kas antrad., 7.30 v.v., kavinės mus. Plačiau apie tai — vėliau, 
žiaus. Ji 9 metus išgyveno Sibiro- virtuvėje, 
tremtyje. Apie 7 metus sūnus rū
pinosi jos atsikvietimu.

Maisto paruošėjų suvažiavimas tan grįš apie Velykas.
įvyks Toronte Automotive Build- ___ ___________ L
ing parodos aikštėje nuo kovo 21 rims prasidės už 3 savaičių, vy- 
iki 24 d. Dalyvaus apie 20.000 rams — už 4 sav. Jas ves jėzuitas 
atstovų iš Kanados ir JAV. Suva- Tėv. J. Venckus.

— Virimo bei kepimo kursai

susilaukė labai gausaus būrio Buvęs Vankuverio apyl. pirmi- 
klausytoju — vos tilpo salėje, ninkas ir Fondo įgaliotinis dr. J. 
Dailininkas kalbėjo apie M. K. Sakalauskas, baigdamas kadenci- 
čiurlionį ir parodė jo kūrinių re- j3, atsiuntė apylinkės įnašą, pri- 
produkcijas pasinaudodamas pro- 
žektorium. Ypač įdomūs buvo 
dailininko atsakymai į paklausi-

KLB pirm. A. Rinkūnas ir jau- 
—: T- Rafaelis pašaukimų rei- nimo sekcijos pirm. G. Rinkūnai-

kalais yra išvykęs i JAV. Toron-

— Metinės rekolekcijos mote-

žiavimą rengia Kanados restora
nų sąjunga. Ji kreipėsi į lietu
vius, kviesdama domėtis šia vers
lo šaka. Informacijas teikia Har
ry Savage HU 3-1863.

Atitaisymas. Straipsnyje “Slap
tos trijulės kovoje su vokiečiais” 
š. m. “TŽ” 7 nr. yra atitaisytinas 
netikslumas. Parašyta: “už nužu
dymą mano tėvelių”, turi būti 
“už kankinimą...”

“The Canadian Register”, ka 
talikų savaitraštis, Vasario 16 
proga įdėjo ilgoką rašinį “Lith
uanians praised” vasario 26 d. 
laidoj. Rašinyje atpasakojamos 
minėjimo iškilmės ir cituojamos 
ministerės Judy LaMarsh kalbos 
ištraukos, liečiančios lietuvių 
energiją, drąsą, veržlumą ir Ka
nados šimtmečio minėjimą 1967 
metais.

Prokomunistinis Lietuvių Mo
terų Klubas savo susirinkime va
sario 6 d. nutarė paaukoti $100 
“Vietnamo liaudies kovotojams”, 
t.y. komunistams, kurie pradėjo 
pulti Pietų Vietnamą, sukėlė ka
rą ir visą kraštą paskandino ug
nies gaisre. Esą tos moterys no
rinčios prisidėti prie “ambulan- 
so” pirkimo. Bet kodėl jos nema
to tų, kurie ginasi nuo komunistų 
užpuolimo? Lietuvių uždirbtus 
pinigus jos aukoja komunistams, 
kurie ir Lietuvon atnešė vergiją. 
Geriau padarytų jos šelpdamos 
savo gimines okupuotoje Lietu
voje. Klubo valdybą sudaro: 
pirm. I. Rukienė, sekr. ir kores
pondentė B. Janauskienė. finan
sų rašt. A. Poškienė, ižd. M. 
Daugėlienė. Į parengimų komi
sija išrinktos: Jarienė, Vinckienė, 
Bulzgienė, Ragauskienė ir Zyku- 
vienė. Nepatenkintas

— Kovo 27 d. ruošiamasi To
ronte pastatyti J. Griniaus sce
nos veikalą “Gulbės giesmė”. 
Vaidins Hamiltono “Aukuras”.

— Kt. sav. kalėdojama: Sunny
side, Lumbervale, Lindsey, Muir, 
Lisgar, 
bourne,

Lauder, Mechanic, Mel- 
Lakeview ir St. Agnes

Kultūros Dr-jos “žibu- 
įvyko vasario

KLK 
riai” susirinkimas 
26 d. Buvo išklausyti pirmininko 
Vyt. Krikščiūno, “TŽ” redakto
riaus kun. Pr. Gaidos, ižd. J. 
Andrulio pranešimai bei apsvars
tyti su “TŽ” leidimu susiję rei
kalai. Iš jaunimo atstovų dalyva
vo V. Tamulaitytė ir kun. J. 
Staškevičius, kuriems teko sek
retoriauti. Pirmininkavo K. Ab
romaitis. Valdybos narių pasi
skirstymas pareigomis paliktas 
posėdžiui.

Kaziuko mugė, rengta skautų 
Prisikėlimo salėje vasario 27 d., 
buvo labai sėkminga — atsilankė 
labai daug publikos, kuri nepa
gailėjo savo paramos organizato
riams.

PADEKA

Už mums suruoštą staigmeną - įkur
tuves, puikias vaišes ir taip gražias bei 
vertingas dovanas nuoširdžiausiai dė
kojame p. p.: N. B. Petkevičiams, M. 
V. Butrimams. R. S. Janušauskams. H. 
V. Gumauskams. V. Jurienei, K. Ubei- 
kienei. B. Galinienei, O. Liaudinskie- 
nei, P. Butrimienei, A Kairiui, J. J. 
Zenkevičiams, D. V. Petraičiams ir 
T. V. Kobelskiams.

Jūsų parodyto tikrojo nuoširdumo 
mes niekada nepamiršime!

Birutė ir Vytautas Butrimai

tė pr. savaitgalį lankėsi Montre- 
alyje lietuviškos veiklos reika
lais.

Šaunus priešvestuvinis pobū
vis Prisikėlimo salėje buvo su
rengtas Gražinai šlekytei, besi
ruošiančiai ištekėti už Liudo Ma
tuko.

Naujoji požeminio traukinio 
linija Bloor — Danforth atidary
ta vasario 26 d. Iškilmėse daly
vavo premjeras L. B. Pearsonas 
ir daug kitų pareigūnų.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratą $10 su
mokėjo kun. A. Žilinskas; aukojo: 
$9.08 Pranas Gustas; $5 A. Banė- 
nas; po $3: J. Linkūmaitis, J. Da
nauskas, L. Skripkutė; po $2: P. 
Lapienis, M. Olšauskas, S. And- 
riekus, A. Jurjonas, E. Radavičiū- 
tė, M. Guoba; $1.50: M. Zakarevi
čius; po $1: A. Gražiūnas, A. Mi- 
čiūnas, A. želvys, A. Kojelaitis,
A. Biveinis, Elena Vilutis, J. Ker- 
pis.

Rėmėjo prenumeratas po $10 
atsiuntė: kun. V. Skilandžiūnas, 
M. Kizis, S. Gureckas; $10: K.L.
B. Hamiltono šalpos Fondas; $5: 
V. Juodelis; $3.25: St. Druskis; 
$2: V. Žinaitis, K. Daunys; $1.50: 
P. D. Rušinskai; $1: P. Alksninis, 
J. Vyšniauskas, J. Tomas, A. 
Ambraziejus; $0.50: A. Kužmars-

dėjęs dar savo šimtinę prie jau 
duotų $200. Kaip Londone dr. 
Kaveckas, taip Vankuvery dr. Sa
kalauskas padengia du trečdalius 
visos apylinkės įnašų Fondui. Bū
tų tiksliau, jeigu B-nės apylinkės 
įnašai Fondui pasiskirstytų di
desniam skaičiui žmonių, nes 
Fondo tikslas yra įtraukti į na
rius kuo daugiau lietuvių.

Malonu, kad Hamiltono apylin
kė pajudėjo ir peržengė $1000 
sumą, pralenkdama Otavą, St. 
Catharines ir Londoną. Dėl savo 
padėties ir tautiečių judrumo 
Hamiltonas turėtų užimti antrą 
vietą po Toronto. Kad tas tikslas 
būtų pasiektas, Fondo valdyba 
paskyrė Hamiltonui du įgalioti
nius — J. Mikšį ir St. Bakšį.

P. Lelis, reik. ved.
Tautžudystę Baltijos kraštuose 

priminė Ontario parlamente min. 
J. Yaremko, pasakęs kalbą sausio 
28 d. svarstant dvi rezoliucijas 
ryšium su uždraudimu kiršinan
čios bei neapykantą keliančios li
teratūros. Ministeris pareiškė: 
“Tautžudystės srityje aš žinau, 
kad tauta, iš kurios aš esu kilęs, 
tarp 30—40 metų turėjo iškentė
ti naikinimą, palietusį 7 mil. žmo
nių, kurie save vadina ukrainie
čiais. Juos išnaikino sąmoningai 
paruošta bado programa. Tie įvy
kiai nėra užmiršti ir šiandieną. 
Šių metų birželio mėnesį trys ma
žiausios Europos tautos, Baltijos 
valstybės, Latvija, Lietuva, Esti
ja, mini 25-ąsias 1941 m. birželio 
įvykių metines, kai šimtai tūks
tančiu anų kraštų piliečių buvo 
suimti, nužudyti arba negrįžta
mai dingo išvežti Sibiro plotuo-

TAUTINĖS GRUPĖS 
RŪPINASI DALYVAVIMU 
PASAULINĖJE PARODOJE
Konferencija tautinių grupių 

dalyvavimo reikalu pasaulinėje 
parodoje 1967 m. Montrealyje 
įvyko vasario 26 d. Montrealyje. 
Dalyvavo keliolikos tautybių 
centrų atstovai. Kone visą dieną 
užtrukusiuose posėdžiuose ap
svarstytas tautybių eksponatų 
išstatymas federaciniame pavil
jone, sceniniai pasirodymai ma
žajame stadijone ir kiti reikalai. 
Pagaliau išrinkta 6 asmenų komi
sija ryšiams su parodos vadovy
be Montrealyje ir su atitinka
mais ministeriais Otavoje. Iš lie
tuvių į komisiją išrinktas KLB 
Montrealio apylinkės pirm. R. 
Verbyla. Į konferenciją iš Toron
to buvo nuvykęs KLB pirm. A. 
Rinkūnas, kuris ta proga dalyva
vo lietuvių apylinkės valdybos ir 
parodos komisijos posėdyje, kur 
buvo aptartas Lietuvių Dienos 
suderinimas su pasauline, paro
da. Taip pat turėtas pasikalbėji
mas su “NL” red. J. Kardeliu 
Kanados šimtmečio lietuvių lei
dinio reikalu.

Ateitininkų sendraugių valdy
bą šiuo metu sudaro: pirm. K. 
Manglicas, vicepirm. kun. J. 
Staškevičius, ižd. P. Bražukas, 
narys stovyklos reikalams B. Sa
kalas, dv. vadas kun. Pr. Gaida. 
Valdyba numatoma papildyti se
kančiame posėdyje. Buvusiam 
pirmininkui A. Gurevičiui, vado
vavusiam ateitininkų sendrau
gių veiklai beveik dvejus mecus 
ir neseniai pasitraukusiam iš par
eigų, išreikšta nuoširdi padėka.

A. a. Stasė Bardziliauskienė-Ši- 
bilskytė, 37 m. amž., mirė vasa
rio 25 — penktadienio naktį Gen- 
neral ligoninėje Toronte. Velio
nė kilusi iš Pasvalio, kur viduri
nį mokslą baigė pirmąja. Turėjo 
meninių gabumų. Vokietijoje D. 
P. stovyklose velionė vadovavo 
vaikų darželiams. Prieš 14 metų 
po galvos smegenų uždegimo ve
lionė liko invalide — nebyle. 
Daug kantrybės ir taurios širdies 
parodė jos vyras Vladas ir jos 
abu gyvi tėveliai — globojo ve
lionę 14 metų. Šiuo metu jie gy
vena prie Hešpeler, Ont., mieste
lio. A.a. S. Bardzilauskienė palai
dota vasario 28 d. iš Šv. Jono 
Kr. liet, bažnyčios lietuvių kapi
nėse, dalyvaujant gausiam būriui 
velionės studijų bičiulių ir gimi
niu.

— Kovo 5 d. įvyks kazinūeri- 
nių vakarienė; programą išpildys 
jaunimas. Kviečiami visi atsilan
kyti.

— Kovo 13 d., 2 v. p. p., turės 
susirinkimą moksleiviai ateitinin
kai klebonijos patalpose, šalia sa
vos programėlės, bus rodomi 
spalvoti vaizdai Europos miestų.

— Kovo 19 ir 20 d. parapijos 
salėje bus didžioji Kaziuko mugė, 
kurią kruopščiai ruošia Montrea
lio skautai. Sekmadienį po Sumos 
bus duodami šilti pietūs.

— Vasario 26 d. pakrikštyta 
Adolfo ir Natalės Gruber dukrelė 
vardais Helga, Marija. Kūmais 
buvo: T. Laurinaitis ir Graž. Pi- 
lęckas Tą patį vakarą pakrikšty
tas Vytauto ir Stefanijos Vasi
liauskų sūnus vardais Darius ir 

lJonas. Kūmais buvo: J. Astraus
kas ir Vanda Ruzgaitis.

— Vasario 26 d. vakare įvyko 
metinis “Lito” susirinkimas. “Li
tas” turi virš 1500 narių, o ka
pitalo — virš pusantro milijono 
dolerių. Po plataus pranešimo, 
diskusijų ir valdybos rinkimų, vi
si susirinkusieji turėjo bendrą 
vakarienę.

— Vasario 26 ir 27 d. pas 
Montrealio studentus ateitinin
kus lankėsi studentai iš Otavos; 
turėjo puikų susitikimo vakarą p. 
p. Kalpokų patalpose, o sekančią 
dieną privačiais automobiliais tu
rėjo išvyką į kalnus.

— Vasario 27 d. Jaunimo Klu
bas surengė išvyką į Sutton kal
nus — apie 70 mylių nuo Mont
realio, o skautai, sudarę atskirą 
grupę, buvo išvykę į Olympia kal
nus. Visi buvo patenkinti, nes 
gražiai buvo praleista diena kal
nų aplinkumoje.

*— Mirė p. Motuzas; palaidotas 
kovo 1 iš Aušros Vartų bažnyčios. 
Tai senosios kartos tautietis, bu
vęs šv. Kazimiero parapijos na
rys.

— Serga Vincas žemaitis, 82 
m. amžiaus; padaryta kojos ope
racija General ligoninėje. Taipgi 
serga Kostas Mikėnas St. Gabri
ui ligoninėje.

— 'Jau yra gautos lietuviškos 
velykinių sveikinimų atvirutės; 
jas galima įsigyti mūsų knygų 
kioske.

— Pirmoji Komunija ir Sutvir
tinimo sakramentai bus teikiami 
vysk. V. Brizgio po Velykų. Tiks
li data bus pranešta vėliau. Ant
ro skyriaus pr. mokyklos moki
niai gali eiti minėtų sakramentų. 
Visi tėveliai maloniai prašomi 
leisti savo vaikučius prie sakra
mentų per mūsų bažnyčią. Tuo 
reikalu bus išsiuntinėti tėvams 
laiškai; jei kas jų negautų, pra
neškite klebonijai.

— Parapijai aukojo: M. Za- 
vadskas. $50, J. Šinkūnas $30, M. 
Vapsva $24, Ona Jasiūnienė $22; 
A. Saladžius, Jz. Macevičius, Jz. 
Gabriusevičius, J. Trumpa, P. 
Lukševičius — po $20; J. Oscila 
$19, Alf. Tušas $14, St. Ježens- 
kis $13; P. Lecours, Jz. Mališaus
kas, A. Liepinaitis — po $10; M. 
Bendžiūnienė $7. Praėjusio sek
madienio rinkliava — $124.02.

— Gavėnios metu iki Velykų 
yra tik dvi pasninko dienos: Pe
lenų Diena ir D. Penktadienis. 
Susilaikymas nuo mėsos penkta
dieniais — kaip ir per visus me
tus. K. J. G.

Paryžius. Prez. De Gaulle už
draudė Prancūzijos diplomatams 
vartoti terminą “geležinė uždan
ga”, nes jis esąs užgaulus komu
nistiniams kraštams, su kuriais 
Prancūzija nori pagerinti santy
kius.

Toronto estų laikraštis “Meje 
Elu” Vasario 1*6 proga įdėjo pla
toką aprašymą apie lietuvių iškil
mes: priėmimą Prisikėlimo salėje 
ir minėjimą Central Techn. m-los 
auditorijoje.

Toronto universiteto studentai 
iškrėtė nemalonų pokštą požemi
nių traukinių sistemai: apie 500 
jų su savo orkestru atžygiavo į St. 
George gt. stotį, patraukė pavo
jaus rankeną ir tuo būdu sustab
dė ne tiktai Bloor - Danforth lini
jos traukinius, bet ir įnešė mai
šaties visoje sistemoje. Kadangi 
tai buvo pirmadienio popietė, la
bai daug žmonių turėjo laukti il
gas valandas, kol viskas buvo su
tvarkyta. Kol kas niekas iš stu
dentų nesuimtas, nors padarė 
nuostolių net vagonų viduje, kur 
buvo susirinkę patriukšmauti.

Uppsala universiteto laborato
rija Švedijoje užregistravo didžiu
lį atominį sprogimą Sov. Sąjun
gos centrinėje Azijos dalyje. Ma
noma, kad sovietai bando naujus 
atominius ginklus.

— Mišios lietuvių kalba jau 
pradėtos. Savo dalyvavimą turi
me pateisinti dviem būdais: 1. vi
si aktyviai dalyvaudami Mišių 
maldų kalbėjime ir giedojime; 2. 
padidindami savo įprastą auką 
rinkliavos metu. Abu šie aspek
tai yra svarbūs mūsų lietuviškos 
parapijos išsilaikymui ir klestėji
mui.

— Gyvenimas brangsta. Para
pijų tvarkymas keičiasi Kvebeko 
provincijoje iš pagrindų. Norėtu
me siūlyti visiems padidinti savo 
įprastas aukas per rinkliavas baž
nyčioje bent 10 et. Daugeliui šis 
padidinimas gali atrodyti simbo
linis, kitiems juokingas, bet para
pijai tai būtų maža pradžia pasi
ruošti administracijos pakeiti
mams, kurie ateina.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis — kovo 4; Mišios — 7 v. 
ryto ir 7.30 v. vak.

— Prefacija savo kalba Mišio
se bus pradėta kalbėti nuo kovo 6 
d. “Tėve mūsų” maldoje vietoj 
“ir nevesk mus į pagundą” bus 
įvesta “ir neleisk mūsų gundyti” 
nuo ateinančios Velykų vigilijos, 
bal. 9 d.

— Parapijos komiteto posėdis 
— kovo 11 d., penktadienį, 7.30 
v.v. klebonijoje.

— šy. Onos Dr-jos metinė 
šventė "įvyks šį sekmadienį po Su
mos parapijos salėje.

— Dail. R. Bukauskas dovano
jo gražų paveikslą parapijos baza- 
rui, kuris įvyks kovo 26 ir 27 d.

— Fantais bazarui prisidėjo: V. 
Visockis, W. Balsis, F. Kaulakiai, 
B. Filipavičienė, J. Leknickas, D. 
B. Jurkai.

— Aukos bažnyčios fondui: D. 
Geležiūnaitė — $5, Juoz. Lukoše
vičius $10, B. Rinkevičius $5, P.., 
Mickus $15, B. Aleksiejūnaitė 
$17, J. Oss $25, H. Cote $25, O. 
Ūsas $50, B. Jazulkas $10.

— Kun. G. Kijauskas, SJJ., iš
vyksta kovo pradžioj vienam mė
nesiui vesti rekolekcijų JAV, T. 
T. S. Kulbis, S.J., grįžta Montrea- 
lin šią savaitę po pastoracinio 
darbo JAV.

— Skautai planingai ruošia di
delę Kaziuko mugę, kuri Įvyks 
par. salėje kovo 19 ir 20 d. Sek
madienį, kovo 20, po 11 vai. pa
maldų, skautai duos šiltus pietus 
savo svečiams, kurie atsilankys 
į mugę. Mugės metu bus įvairių 
žaidimų, laimės traukimų, pa
veikslų paroda.

Pagal Kanados Lietuvių Fondo 
1966 m. numatytą veiklos planą, 
Montrealiui yra paskirta surinkti 
$3.000 įnašų. Norint jį įvykdyti, 
reikia kas mėnesį bent tris nau
jus narius gauti, įmokančius po 
šimtinę. Per sausio mėnesį tesu
gebėjome surasti vieną narį. Jei 
įskaitant ir vasaros mėnesius, te- 
atsiras tik toks skaičius, tai galėsi
me išpildyti tik trečdalį mums 
skirto plano ir už mus turės sudė
ti kitų apylinkių tautiečiai. Šiuo 
reikalu yra kreiptasi į KLB sei
melio prezidiumą, kuris šiais Jau 
nimo Metais daugiausia iš jauni 
mo ir sudarytas, kad jis šiame 
darbe Fondui padėtų, nes jų kar
tos žmonės, nors materialiai kai 
kurie jau ir neblogai įsikūrę, kol 
kas Kanados Lietuvių Fonde dar i
nepasireiškia. Lietuviškasis jauni- *
me, padėk sudalyti tuos mūsų 
tautos materialinius išteklius, ku
riais tu, dirbdamas lietuvybei, tik
rai pasinaudosi. Įgaliotinis •

“Baltijos” stovyklavietės miš- - 
ko valymo darbams aukojo: Te
odora čipkienė $10 ir NN $5. 
Labai ačiū. Kviečiame į miško 
valymo talką ir kitus stovyklavie
tės bičiulius. Užplanuota $720, 
gauta $233, trūksta $487. Pr. R.

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 - 2472
Res: 722 - 4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus Ir greitas patarnavimas

IŠNUOMOJAMI n-me augšte 2 kamba
riai su baldais ar be jų. Yra virtuvė 
taip put ir garažas; 158 Medland St 

Tek 766-3736.

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
jieško kambario ir virtuvės. 

Tek 767-2544. Skambinti vakarais.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINT A 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurMymai Jūsų namuose arba mū
sų Klasėje turintiems laikinius lei- 
dimas Ir jav ralhna pradėti va
inoti oirma pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom, 
m FLOOR ST. W (prie RathnrsH 
Tel. LE 2-3656. Retuose HO 6-1331

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS

___ Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766 - 5827

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

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

sumos. $10.000.

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




