
Nr. 11 (842) KOVO - MARCH 17 • 1966 - JAUNIMO METAI • 15 et . • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONT. CANADA • TEL. 368-6813

Susivienijo ir nutilo
Savo politinė vadovybe Lietuva retai kada buvo laiminga. 

Žvelgiant į jos praeitį, ypač nuo 1918 metų, matyti prie valstybės 
vairo visokios spalvos vadovybių. Jos visos buvo gerų norų, pasi- 
ryžusios tvarkyti kraštą, tačiau tvirtu vadovavimu nepasižymėjo. 
Trūko joms valstybininkų, pramatančių Lietuvos grėsmę ir suge
bančiu ne tik valdyti, bet ir vadovauti.* Tai ypač buvo ryšku tra
giškaisiais Lietuvos momentais, kai reikėjo aiškiai orientuoti gy
ventojus ir greitai veikti. Atsakingos vadovybės balsas kažkaip nu
tildavo, pasitenkindamas patarimu tautai laikytis ramiai. Iš to ir 
susidarė garsusis posakis “tauta gali būti rami”. Jis yra būdingas 
politinės vadovybės laikysenai, kuri mažai kuo pasikeitė ir išeivi
joj. Ir čia, kai reikėjo aiškaus vadovavimo, vis sklido žinios, kad 
tariamasi, o humorą mėgstantieji rašė, esą tariamasi tartis... Ir 
nenuostabu. Juk politinę išeivijos vadovybę sudarė tie patys Lie
tuvos politinio gyvenimo auklėtiniai. Jų eilėse neatsirado politinių 
genijų, o Mozės taip pat nebuvo. Reikėjo pasitenkinti tomis jėgo
mis, kurios buvo prieinamos ir kurios ryžosi politiniam darbui. 
Pasiryžėlių, tiesa, netrūko, bet uždavinys pasirodė gerokai dides
nis nei sugebėjimai.

♦ ★ ★
Viena pagrindinių išeivijos politinės vadovybės silpnybių — 

tai jos praktinis nebuvimas. Mes turime politinių veiksnių — daug 
ir net perdaug, bet neturime visiems vadovaujančios politinės va
dovybes, atsirėmusios į plačiąją išeiviją. Jau tas faktas, kad keli 
veiksniai savarankiškai dirba Lietuvos laisvinimo bare, liudija po
litini išsibarstymą. Gera bent tiek, kad bandoma’ juos koordinuo
ti. Žinoma, kito kelio tokioje būklėje ir nėra — geriau derinti 
nei savo viduje peštis. Bet tai nėra sprendimas, kuriuo galima bū
tų pasitenkinti ir džiaugtis kaip laimingu radiniu. Vietoje to ver
tėtų pagalvoti apie priežastis, kodėl tie Įvairūs veiksniai atsirado. 
Argi ne todėl, kad politinė vadovybė, turėjusi apimti visus Lietu
vos laisvinimo barus, to negalėjo ar nenorėjo padaryti? Lietuvių 
išeivijoj yra dar daug gyvastingumo bei ryžto ir kai atsiranda ku
riame nors bare tuštuma, savaimingai kyla nauja .iniciatyva, kuri 
kartais veikia nepaisydama centrinės vadovybės ar net prieš jos 
nuomonę. Sakoma: kokia tauta, tokie ir vadai. Bet mūsų atveju 
tai nepasitvirtina — visuomenėje iškyla iniciatyva, kurios nei va
dai nepajėgia sulaikyti. Gerai, jeigu ta iniciatyva yra pozityvi, bet 
jeigu ji būtų destruktyvi, padarytų daug žalos Lietuvos laisvini
mo fronte. Reikia tad siekti tvirtoš ir vieningos politinės vadovy
bės, kuri pajėgtų ne tik koordinuoti, bet ir pati veikti nepalikda
ma tuštumų.

♦ ♦ ♦

Toronto “Varpo” choro gretos prieš keliolika metų Kanados parodoje. Šiuo metu choras rengiasi da
lyvauti dainų šventėje Čikagoje —

Savaitės įvykiai
PREZIDENTAS DE GAULLE SUKRĖTĖ VAKARŲ KARINĘ 

VIENYBĘ; pareikšdamas, kad prancūzų visos karinės pajėgos bus 
atitrauktos iš Atlanto Sąjungos vadovybės vienų metų laikotarpy
je. Taip pat amerikiečių kariniai daliniai Prancūzijoj turi pereiti 
prancūzų karinėn vadovybėn arba palikti Prancūzijos teritoriją. 
Šiuo reikalu Įvyko pasikeitimas laiškais tarp prez. De Gaulle ir
prez. Johnson. Panašūs ultimatumai Įteikti ir kitiems 13 Atlanto 
Sąjungos narių. Šiuo metu Prancūzijoje yra 26.000 amerikiečių ir 
2.210 kanadiečių karių. Kanada ir JAV pareiškė, kad nesutiks per
leisti savo dalinių prancūzų vadovybėn. Gali tekti ir Atlanto S-gos
būstinę iškelti iš Prancūzijos. < 
Kita rakštis, tai prancūzų dvi di
vizijos V. Vokietijoje. Dabar jos 
yra Atlanto S-gos vadovybėje, 
bet, atrodo, De Gaulle yra pasi
ruošęs atskirai tuo reikalu tartis 
su vokiečiais.

Indonezijos prez. Sukarno per
davė valdžią į antikomunisto gen. 
Suharto rankas. Vyko didžiulės 
studentų riaušės, buvo reikalau
jama pašalinti užs. reik. min. 
Subandrio ir švietimo min. Sum-

sios nuomonės apklausinėjimo 
duomenys rodo, kad darbiečiai 
turėtų laimėti didele persvara. 
Rinkimai Įvyksta š.m. kovo 31 d. 
(Anksčiau dėl datos buvo kitokių 
pranešimų).

Kovos Vietname vyksta visu 
aršumu. Amerikiečiai ir kiti da
liniai atlaikė 2000 š. vietnamie
čių puolimą. Senatas patvirtino 
prez. Johnsono $415 mil. paramą 
P. Vietnamųi.

Politinės vadovybės stiprėjimo linkme buvo padarytas pozity
vus žingsnis radus visų politinių grupių sutarimą. Susėsimas prie 

L ~ . vienn. stalo iMivo žeirirfos vienybės, kuri turėję,. vplatokai,
darbus. Deja, šiuo metu dar negalima pasakyti, kad ta linkme bu
vo konkrečiai išjudėta. Tų darbų dar nematyti. Vietoje politinių 
peštynių atsirado tyla, kurią visi sveikino, bet kas joje subrendo 
— dar neišryškėjo. žinoma, tyla — gera byla, bet jos negana. Vi
suomenė, kuri aukoja lėšas Lietuvos laisvinimui, nejaučia, kad 
yra tvirta politinė vadovybė. Ji tik švenčių progomis išgirsta vie
ną kitą kalbėtoją ir gal paskaito tradicini atsišaukimą. To neuž
tenka. Politinė vadovybė turėtų išeiti visuomenėn su konkrečiais 
darbais bei užmegzti glaudesni ryši. Negana prašyti visuomenę 
aukų, reikia parodyti, kas su tomis aukomis nuveikiama. Viena ki
ta užuomina apie kasdieninio pobūdžio išlaidas dar neparodo viso 
politinės vdovybės darbo. Aplamai, politinei mūsų vadovybei stin
ga didesnės atramos visuomenėje ne tik dėl savo uždarumo, bet ir 
dėl jos sudarymo būdo. Išeivija sielojasi Lietuvos laisvinimo rei
kalais ir nori juose dalyvauti, šaknys tvirtos, tik svarbu, kad vir
šūnės nepamirštų, kas jas maitina.

"Dega žemė po jų kojomis“

SURADO PAVOGTĄ AUKSĄ
Sensacinga aukso vagystė 

Winnipege dar nėra išaiškinta, 
bet beveik visas pavogtas auk
sas buvo surastas. Dalis jo bu
vo rasta pas advokatą Hany D. 
Backlin Winnipege. Policija ji 
apkaltino nelegaliu aukso laiky
mu ir pasodino kalėjimam Tei
sėjas kovo 18 d. turi nuspręsti, 
ar tas advokatas bus išleistas už 
užstatą. Didžioji pavogto aukso 
dalis buvo rasta Fort Rouge 
priemiestyje ir Portage Avenue. 
Pradžioje policija manė, kad 
pavogtas auksas išgabentas už
sienin, bet vėliau gavo slaptą 
pranešimą, jog tas auksas pa
slėptas Winnipeg© srityje. Pra
nešėjas ar pranėšėjai gaus 5% 
nuo rasto aukso sumos — $383.- 
000.

Kanados šiaurėj esą žemės 
turtai vilioja daugybę firmų, 
bet Kanados vyriausybė paskel
bė, kad Yukono ir Northwest 
teritorijoje betkokia pagalba 
bus teikiama tik kanadiškom 
bendrovėm. Įsteigiamas specia
lus fondas, iš kurio bus teikia
mos paskolos. Atrodo, kad atei
tyje Kanados šiaurė gal tapti 
viena turtingiausių Kanados 
provincijų. Vyriausybė rūpinasi 
naujomis geležinkelio linijomis 
ir keliais.

Pragyvenimo išlaidos Kana
doje paskutiniu laiku gana 
smarkiai pakilo. Kainų indek
sas pasiekė 142.1 tašku (1949 m. 
kainas skaitant 100). Labiausiai 
pakilo maisto gaminiu kainos.

Studebaker automobilių Įmo
nė Hamiltone uždaroma ir visi 
darbininkai atleidžiami. Auto- 
inobilių populiarumas sumažėjo 
tiek, kad bendrovei neapsimoka 
juos gaminti. Įmonėje dirbo 
virš 600 darbininku, kuriems 
teks darbo jieškotis kitur.

šveicarų kapitalo plaukimas 
Kanadon didėja. Beveik visuose 
didesniuose miestuose Įvairios

šveicarų bendrovės stato apar
tamentus ir kitokius pastatus. 
Viena šveicarų finansų bendro
vė paskelbė investuojanti $100 
mil. į Manitobos medžio pramo
nę. Tai žymiai prisidės prie pro
vincijos ekonominio lygio paki
limo.

Ontario provincijos pastatas 
pasaulinėje parodoje 1967 m. 
bus moderniausias iš visų Kana
dos provincijų. Provincija buvo 
nutarusi išleisti $5 mil., tačiau 
dabar paaiškėjo, kad kainuos 
$8 mil. Darbininkų atlyginimai 
kyla ir, ypač Montrealio apylin
kėje, neįmanoma gauti amati
ninkų ir statybos darbininkų.

Ontario pataisos Įstaigų min. 
A. Grossman pateikė provinci
niam parlamentui savo planus. 
Ta proga ministeris išdėstė sa
vo ministerijos atliktus darbus 
pataisos Įstaigų reformų srity
je ir pabrėžė naujo Įstatymo 
“Training Schools Act” reikš
mę. Pastarasis buvo priimtas 
prieš metus laiko ir pasaulio 
teisininkų sluogsniuose sukėlė 
dideli susidomėjimą kaip pažan
gi iniciatyva jaunimo drausmi
nimo srityje. Tas Įstatymas bu
vo studijuojamas Jungtinių 
Tautų kongrese Švedijoj, tarp
tautiniame pataisos kongrese 
Montrealyje ir Jungt. Tautų 
sekretoriate. Naujuoju Įstatymu 
siekiama ne bausti, o perauklėti 
žmones.

Kanados parlamentas susirin
ko sausio 18 d., tačiau iki šiol 
nebuvo išspręsta nė vieno kraš
tui svarbaus reikalo. Visas lai
kas buvo praleistas tuščiom dis
kusijom. Opozicija iškėlė buvu
sio pašto tarnautojo Spencer 
klausima, reikalaudama teismi
nio tardvmo. Vyriausybės atsto
vai tvirtino, kad tam nesą pa
grindo. Spencer, gwenas Van
kuveryje, buvo atleistas už tu
rėjimą įtartinų ryšių su sovieti
niais agentais.

SOVIETŲ RAŠYTOJO VALERIJAUS TARSI ĘArO§KIMAI LAISVOJO PASAULIO SPAUDAI
Du, v Lai neseniai pasiekęs 

laisvąjį pasauli sovietų rašytojas 
V. Tarsis ir apsistojęs Britanijoj 
jau ima reikštis ir viešumoje. 
Britų spauda paskelbė Įdomius 
pareiškimus, atskleidžiančius tik
rąją sovietinio režimo būklę, ku
rią oficiali propaganda slepia. V. 
Tarsis jau netekęs sovietinės pi
lietybės, pareiškė:

Dega žemė po jų kojomis (so
vietinių valdovų). Iš vienos pusės, 
jų autoritetas gavo smūgi nuo 
laisvojo pasaulio komunistinių 
vadų, iš kitos — jų pozicija yra 
susilpninta vienybės stokos bei 
vidinių kovų tarp grupių bei 
frakcijų. Be to plačiosios masės 
vis mažiau vertina jų autoritetą. 
Didelę reikšmę turi dabartiniai 
opoziciniai rašytojai. Juos eiliniai 
žmonėslaiko vieninteliais gynėjais 
prieš valdžios sauvaliavimą. Val
džios Įstaigos žino tai, nes rašyto
jai žiauriai persekiojami. Kiek
vienas žino kaip buvo kankinami 
rašytojai : Jesienin - Wolpin, Bu- 
kovskij ir Narycza. Pastarasis ne
seniai mirė Lenigrado psichiatri
nėje Įstaigoje, negalėjęs pakelti 
kankinimų. Vieninteliai rašytojai 
gerai gyveną Sov. Rusijoj yra va
dinami apmokamieji, kaip pvz. 
Aleksiejus Surkov, šiaipjau abe
joju, ar bent 10 nuošimčių sovie
tinių rašytojų uždirba tiek, kad 
galėtų pavalgyti.

Dėl partijos kontrolės rašyto
jai nenori kurti ir geriau eina tar
nauti i leidyklas bei filmų Įstai
gas. *,

Geriausieji buvo nužudyti
Atsimenu Stalino laikus. Tada 

eidamas Gorkio gatve galėjai ma
tyti daugybę raudonų plakatų su

Vau, Drauge 
Stalinai, už laimingą gyvenimą. 
Tiktai klausimas, kas buvo laimin
gas? Tada geriausi žmonės jau 
buvo iššaudyti arba nyko kon
centracinėse stovyklose. Nebuvo 
šeimos Sov. Sąjungoje, kuri nebū
tų liūdėjusi vieno ar kito savo 
šeimos nario. Kalbu apie liūdėsi 
simboline prasme — apie vidinį 
liūdesį, nes tame laikotarpyje, 
kai širdis plyšo iš skausmo, nega
lima buvo to rodyti, nes kiekvie
nas galėjo tapti Stalino budelių 
auka.

Rašytojai beprotnamiuose
_ Atėjo valdžion Chruščiovas, gas žmonių eiles prie kiekvienos

. namuose bando nusižudyti per
pjaudami sau gyslas, gerkles arba 
nuodijasi. Mačiau šimtus jaunų 
poetų, dailininkų ir kitokių meni
ninkų, kurie nekenčia sovietinės 

' priespaudos ir yra pasiruošę mir- 
I ti už Rusijos laisvę. Yra daug ne
legalių leidinių.

Tikintieji gausėja
Nežiūrint ateistinės propagan

dos, tikinčiųjų krikščionių skai
čius auga, kaip gėlės po gaivinan
čio lietaus. Praėjusiais metais 

j Velykų dieną su draugu pasišau- 
I kėm taksi ir aplankėm 10 cerkvių 
Maskvoje. Džiugu buvo matyti il-

Tada buvo skelbiama visam pa
sauliui, kad bus laikomasi teisin
gumo ir “socialistinio teisėtumo”. 
Taip, koncentracinės stovyklos 
buvo panaikintos, nes nebebuvo 
reikalingos — visas kraštas jau 
buvo padarytas milžiniška kon
centracijos stovykla. Bet tuo me
tu buvo Įsteigtos stovyklos, bū
tent, laisvės kovotojams. Tai sto
vyklos tiems, kurie buvo priskirti 
prie “išprotėjusių” ir apgyvendin
ti “Baltųjų stulpų”, “Tropariow- 
kos” ir kitose stovyklose. Apie jas 
mažai kas žino, nes laikomos pa
slaptyje. Jos yra apvestos 10 pė
dų augščio spygliuotų vielų tvo
ra, per kurią eina elektros srovė. 
Tokiose stovyklose laikomi šimtai 
tūkstančių laisvės kovotojų ir pa
prastų žmonių, kurie turėjo drą
sos pakelti baisą prieš sovietinių 
valdovų tironiją. Tuo būdu buvo 
Įvesta nauja praktika: jei kas ne
pritaria sovietinei valdžiai, laiko
mas kriminalistu arba išprotėju
siu.

Kaikurie suimtieji bepročių

cerkvės. Jie turėjo atsinešę vely
kinių patiekalų palaiminti. Tos 
eilės — po porą tūkstančių — bu
vo žymiai didesnės nei 1963 m. 
Jose buvo matyti daug jaunų mo
terų.

Pastaruoju metu turėjau pro
gos dažnai susitikti su jaunais po
etais ir svarstyti klausimą, kaip 
pragyventi, nes reikalai vis blo
gėjo — užklupo naują suėmimų 
banga. Buvo suimta naujų žmonių 
grupės Maskvoje, Leningrade ir 
Kieve. Rašytojai Andriejus Si- 
niavski ir Julius Danielis (jau nu
teisti) buvo suimti ryšium su iš
davikiška informacija.

Saugiausia būti bepročiu
Atrodo keistai, bet Sov. Sąjun

goj priėjome išvadą, kad laisvės 
kovotojams geriausia priklausyti 
išprotėjusių kategorijai, nes, pa
gal Įstatymą, išprotėjęs negali 
būti suimtas ar nuteistas, bet Į 
beprotnamį jis gali būti nusiųs
tas, jeigu kenkia viešajai tvarkai.

(Nukelta į 9 psl.)

Toronto šaulių šventėje keletas šaulių buvo prisaikdinti. Dešinėje — gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas prisega šaulių ženkliukus J. Žaviai ir J. Ruščiui

ardjo. Riaušininkai Įsiveržė Į 
abiejų ministerijų rūmus ir pri
darė daug nuostolių. Pagrindinis 
priekaištas, kad perdaug bičiu
liaujamas! su raudonuoju Pekin- 
gu. Nukentėjo ne tik kiniečių 
spaudos agentūra, konsulatas, bet 
ir 27 kiniečių diplomatai. Riau
šės privertė Sukamo nusileisti-. 
Naujoji karinė vyriausybė už
draudė komunistų partijų ir su
ėmė 15 senosios vyriausybės mi- 
nisterių.

Britanijoje pagyvėjo rinkimi
nė akcija. Dabartinė darbiečių 
vyriausybė žada didinti gamybą* 
namų statybą, suvalstybinti plie
no gamybą, kad Įsiteiktų kairia
jam partijos sparnui. Wilsonas 
kritiškai pasisakė dėl Bendro
sios Europos Rinkos, teigdamas, 
kad Įsijungimas j ori pakeltų že
mės ūkio produktų kainas.

Konservatoriai gi išeina su šū
kiu: “Veikti, ne kalbėti”. Jie ža
da įsijungti i B. Europos Rinką. 
Svarbiausias opozicijos ginklas 
— jos gynybos politika. Konser
vatoriai teigia, kad naikinama 
lėktuvų gamyba ir Britanija pa
daroma JAV satelitu. Laivyno 
augštieji pareigūnai smarkiai 
protestavo prieš vieno lėktuvne
šio gamybos sustabdymą. Viešo-

Kanados užs. reik, ministeris 
pasiuntė diplomatą Chester Run
ning į Saigoną, o vėliau į š. Viet
namo sostinę Hanoi; kalbėjosi 
paliaubų reikalu su tenykščiu 
premjeru, š. Vietnamo reikalavi
mai nesikeičia: reikalauja grįžti 
prie 1954 m. Ženevos konferen
cijos nutarimų ir atitraukti ame
rikiečių dalinius iš P. Vietnamo. 
Ronning turi didelę patirtį Azijos 
reikaluose, nes ilgą laiką ten gy
veno. Jis laisvai kalba viena te
nykšte kalba.

Olandijos pricesė Beatričė iš
tekėjo už vokiečių diplomato 
Claus von Arnsberg. Apie 100.- 
000 žiūrovų gatvėse stebėjo jau
nuosius. Tuo metu apie 1000 de
monstrantų protestavo prieš ve
dybas, nes* olandai praėjusio ka
ro, metu smarkiai nukentėjo nuo 
vokiečių, o Arnsberg tada tarna
vo Hitlerio kariuomenėje. Beat
ričės vyras tapo princu su $83.- 
000 metinių pajamų, o princesė 
yra busimoji Olandijos karalienė.

Naujoji Ganos valdžia užšaldė 
buv. prez. Nkrumah banko indė

lius. Asmeninis jo turtas siekia 
net $7,5 milijonų.

Brazilija planuoja statyti di
džiulę hidroelektrinę jėgainę ant 

(Nukelta Į 8 psl.)

Moteris ir ministerial
Prieš kiek laiko beveik visas 

pasaulis sekė ministerio Profu
mo ir Keeler skandalą Anglijoje. 
Ta moteris sujudino visą Angli
jos vyriausybę, šiuo metu kažkas 
panašaus vyksta Kanados parla
mente.

Parlamentui pradėjus savo se
siją š.m. sausio 18 d., konservato
riai ėmė reikalauti, kad būtų iš
tirta buvusio pašto tarnautojo ir 
Įtariamo sovietų šnipo V. Spen
cer byla. Dėl nežinomų priežas
čių teisingumo min. L. Cardin 
vengė tą bylą kelti. Opozicijos va
das visdėlto privertė premjerą 
L. B. Pearsoną nepaisyti savo tei
singumo ministerio nuomonės ir 
sutikti su Spencerio bylos teismi
niu ištyrimu. Teisingumo min. L. 
Cardin buvo įteikęs atsistatydini
mo raštą, bet premjeras jo nepri
ėmė. Jausdamas dideli opozicijos 
spaudimą, teisingumo ministeris 
pagrasino iškelsiąs Munsinger at
vejį, kuriame buvę Įvelti du kon
servatorių ministerial. Konserva
toriai labai pasišiaušė ir ėmė dar 
smarkiau pulti. Tuo tarpu Įsimai
šė spauda, kuri surado Gerdą 
Munsinger Miunchene, Vokieti
joj, ir paskelbė jos ryšius su buv. 
krašto apsaugos ministerio pa- 
vad. Pierre Sevigny ir kitais. Ger
da pareiškė gavusi iš jo brangų 
žiedą, skridusi su juo kariniu lėk
tuvu i Bostoną ir t.t., bet nebuvu
si sovietų šnipė ir norinti atvykti

Kanadon išsklaidyti įtarimų. Ji 
(Gerda Hessler) yra gimusi Kara
liaučiuje 1929 m., buvo kurį lai
ką amerikiečių tarnyboje V. Vo
kietijoj ir ištekėjo už amerikiečių 
kareivio Munsinger, kuris dabar 
gyvena Niujorke ir tarnauja poli
cijoj. Į JAV Gerda nebuvo Įsileis
ta saugumo sumetimais ir tai pri
sidėjo prie jų ištuokos. Kanadoje 
ji gyveno 1958-61 m. Buvo ma
nyta, kad Gerda mirė leukemija 
Vokietijoj — taip rodo Kanados 
saugumo informacijos.

Kanados vyriausybė nusprendė 
Munsinger bylą perduoti teismi
niam ištyrimui ir tą savo nusista
tymą pranešė parlamentui.

Visa tai kompromituoja pati 
Kanados parlamentą, kuris, ne
beturėdamas aiškios daugumos, 
užsiima tiktai kriminalų- jieš 
kojimu bei tarpusaviu kaltinimu. 
Į krašto tvarkymą ir problemas 
nebekreipiama dėmesio. Vyksta 
tik sąskaitų suvedinėjimas. Padė
tis, neatrodo, pasitaisys artimoje 
ateityje. Gal reikės laukti, kol 
abu vadai ir Pearsonas, ir Die- 
fenbakeris užleis vietas jaunes- 
niem žmonėm; Bet kol tas laikas 
ateis, dabar dėmesio centre yra 
ne politinės ir socialinės krašto 
problemos, bet... Gerda. Teisin
gai vienas Toronto dienraštis iš
sireiškė: “What a parliament, 
what a country!”

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Atsiliepdami i KLK Kultūros 

Draugijos “žiburiai” kreipimąsi 
naaukojo Spaudos B-vės “Žibu
riai” šėrus:
J. Baltakys, Toronto___ $15.00
Br. Barisas, Windsor 11.20
J. činga, Los Angeles.... . 26.20
Šalpos grupė “Daina”,

Toronto ______ ____ 11.20
K. Gudinskas, Hamilton_ 11.20
D. Kušlikytė, Toronto___ 11.20
A. Kiškis. Toronto......... .. 11.20
P. Lapienis, Delhi __ ____ 22.00

V. Rutkauskas, Winnipeg 15.00 
A. Venskus, Toronto____ 30.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame ir kviečiame dar 
neatsiliepusius šėrininkus nebe
delsti, nes jų neatsiliepimas i 
Draugijos pasiųstus laiškus kliu
do leidyklos pertvarkymo darbą. 
Tikimės, kad reikalas visiems yra 
paaiškėjęs ir belieka tik rasti lai
ko palankiam atsakymui, kuris 
įgalintu lakiraščio leidėjus ir to
liau rūpintis jo gerove.

Valdyba
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“Tikiu į laisvą lietuviy tautą...”
VOKIETIJOS LIETUVIŲ SURENGTAME LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIME KALBĖJO V. VOKIETIJOS
PARLAMENTO ATSTOVAS DR. DIETRICH ROLLMANN

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba ir šiemet surengė 
centrinį Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimą. Jis įvyko va
sario 16 d. lietuvių gimnazijoj. 
Minėjimas nebuvo labai gausus 
dalyvių skaičiumi, nes šioloą die
ną daug kas negalėjo atvykti. 
Pamaldas katalikams atlaikė 

— kun. J. Urdzė. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo pakviestas parla
mento atstovas iš Hamburgo dr. 
Dietrich Rolhnann, kuris lietu
vius pasveikino ir krikščionių de
mokratų partijos vadovybės var
du. Savo kalboje jis pareiškė, 
■kad tos partijos vadovybė su dė
mesiu sekanti lietuvių veiklą bei 
ją remianti. Dabartinės Vokieti
jos vyriausybė ne tik nebandžiu
si lietuvių nutautinti, bet dargi

! geros valios kaimyninėm tautom 
nei jas pavergti.” Kalbėtojas, 
baigdamas kalbą pabrėžė: “Jau
niems lietuviams Vokietija tebū
nie sustojimo kraštu; Lietuva pri-. 
valo būti ir bus jų tėvynė Tai 
mano linkėjimas šią valandą.”

Minėjime taip pat dalyvavo vi
sa eilė augštų svečių — provin
cinės vyriausybės, savivaldybės, 
septintosios amerikiečių armijos 
atstovų. Juos visus pasveikino 
VLB pirm. J. K. Valiūnas ir kar
tu padėkojo Vokietijos vyriausy
bei už paramą Vasario 16 gimna
zijai. Lietuvių jaunimo vardu kal
bėjo Mečys Landas. Jis dėkojo 
vyresniesiems už pastangas per
duoti kultūrines vertybes jauna
jai kartai.

Vasario 16 gimnazijos moki
niai suvaidino direktoriaus kun. 
Br. Liubino parašytą pjesę “Lie
tuvos kryžiaus keliai”, kurioje 
pavaizduoti trys epizodai: carinės 
priespaudos, sovietinės okupaci
jos ir dabartinio kolchozinio gy
venimo Lietuvoje. Režisavo E. 
Tamošaitienė, dekoracijas piešė 
dail. Alf. Krivickas.

Vasario 16 minėjimą labai pla
čiai aprašė vokiečių spauda. Ma
tyt, rengėjai tuo iš anksto pasi
rūpino. Korespondentai paruošė | • V • v • •

ryti sąlygas lietuvybei išlaikyti. 
Kalbėtojas pabrėžė, kad Vasario 
16 turi ne tik liūdnąją, bet ir vil
tingąją pusę. “Šiandieną reikėtų 
■kalbėti apie vilti realizuoti du pa
grindinius teisės dėsnius, būtent, 
teisės į tautų apsisprendimą ir 
kiekiveno asmens teisę į tėviškę. 
Kiekvienas turi turėti teisę žmo
niškai gyventi savo kultūroje ir 
savo tikėjime — ne tik mažos 
Afrikos bei Azijos tautos bei gen-

kių laikraščių, kurie Įsidėjo ne 
Įprastines trumpas informacijas, 
bet ištisus straipsnius. Daug dė
mesio juose skirta pagrindiniam 
kalbėtojui ir vaidinimui. Pastaro
jo’ turinį smulkiai atpasakojo

Afrikos bei Azijos tautos bei gen- išsamius aprašymus su gausiomis 
tys. Kas galioja šioms tautoms,' iliustracijomis. “TŽ” redakcijoj 
juo labiau turi galioti senos kul- j buvo gautos iškarpos net iš pen- 
tūros tautoms.” Kada ateis išlais
vinimo valanda Lietuvai, esą, nie
kas nežino, tačiau ji gali ateiti 
anksčiau. nei aplamai manoma, 
nes istorijoje daugelis dalykų 
įvyko greičiau- nei buvo laukta. M 
“Viltis, nors ir nedidelė, yra ir “Lampertheimer Zeitung”. Tai 
mes turime laukti momento, kai liudija gerus lietuvių santykius 
Kremliaus valdovai vidinės evo- su vokiečiais ir jų vyriausybe, 
liucijos keliu pažins ir pripažins, Tą pastebėjo ir pagr. kalbėtojas 
kad geriau taikingai sugyventi su Į dr. Rollmann. K. ____

Jaunimo peticija Jungtinėms Tautoms
PLB valdybos ir Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo Kongreso komite
to nutarimu šiais Jaunimo Me
tais Vasario 16 minėjimuose bu
vo pradėti rinkti parašai Jauni
mo Peticijos Jungtinėm Tautom.

Ši peticija, vienintelė tokia 
Jungtinių Tautų istorijoj, krei
piasi i viso pasaulio tautų atsto
vus pasmerkti Rusijos kolonia
lizmą Europoje ir grąžinti Lietu
vai laisvę ir nepriklausomybę.

KLB valdybos jaunimo sekcija 
yra Įpareigota surinkti parašus 
peticijai Jungt. Tautoms. Ji krei
piasi i visus lietuvius kviesdama 
prisidėti prie šio milžiniško žy
gio ne vien tik su savo parašais, 
bet ir pastangomis surinkti kuo 
daugiausia parašų. Kadangi peti
ciją gali pasirašyti ir svetimtau
čiai, norima kreiptis Į latvius, 
estus ir visus gyvenamojo krašto 
draugus, kaimynus, pažįstamus, 
bendradarbius ir kitus asmenis, 
■kad jie savo parašais paremtų 
mūsų laisvės kova. Jaunimo sek- * -

cija kviečia visus lietuvius prisi
dėti prie parašų rinkimo, o ypač 
lietuvius studentus, kurie pa
skleidę parašų lapus po gimnazi
jas ir universitetus, labai padi
dintų parašų skaičių. Parašų la
pų galima gauti pas Aloyzą Vis- 
kontą, Jr., 2690 Bloor St. W., 
Apt. D-21, Toronto 18, Ont. Tel. 
BE 1-1461.

Toronte jau surinkta arti tūks
tančio parašų. Jų rinkimas tęsia
mas kas sekmadieni po pamaldų.

A. Viskontas
Karališkom komisijom, ku

rios Kanadoje sudaromos įvai
riom problemom ištirti, 
džiamos milžiniškos sumos pini-! 
£u. Prieš keletą metų sudaryta 
Glasco komisija vyriausybės 
įstaigų struktūrai ištirti iždui 
kainavo $3 mil. Dabartinė dvie
jų kalbų ir kultūrų komisija 
jau išleido virš $3,5 mil. Komi
sija turi 225 tarnautojus, kurių 
35 gauna daugiau kaip po $10.*- 
000 i metus.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMP APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas. 
( KRAUTUVĖS:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 

Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vat ryte iki 9 vai. vakaro.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

Sav. V. ir J Baliūnai.
861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto nd 9 vai. vakaro •

GEDIMINAS GALVA

Rašytojų byla Maskvoje
ochovui

Ūo premija už jo literatūrinę kū
rybą, praėjusį rugsėjo mėnesį 

mas visdėlto nesigriebė stalininio 
teroro, kuriam vykdyti buvo ne
pakeičiamas prokuroras A. Vi
šinskis. Šioje byloje generalinio 
prokuroro padėjėjo 0. Temuški-

movas”: “Jeigu mes turėtume nors 
vieną bateriją, nors kokį paprasčiau-

gaus skliauto šūksmais... Nagi, su
prantate, nieko mes neturime po ran
ka!”

Rytojų sąjungos atstovų kaltini-Į Parengtiniame tardyme ir teismo 
mai buvo tiesiog juokingi, nes proceso metu Siniavskis įtikinėjo, 
rašytojai tapo savo kolegų tram- kad jo antitarybiniai kūriniai tai — 
dytojais bei policininkais. literatūrinis pasismaginimas, kurį su-

sieniui Abram Tertz slapyvarde 
(M. Gorkio pasaulinės literatū
ros instituto vyr. bendradarbis), 
ir Julius Danielis, užsienio lite
ratūros vertėjas, rašęs Nikolo- 
jaus Aržako slapyvarde. Abu gi
mę 1925 m., brendę Sov. Sąjun
goj ir ten išsimokslinę; rasė ir 
siuntė raštus Į Vakarus sovieti
nei santvarkai nunuoginti. Ir jie 

IŠ tesimo pranešimo paaiškėjo, žadinęs fantastiškas, nesutramdomas 
kad teisiamieji savo raštus pa- siekimas satyros, grotesko. Bet Si-

paslauga sovietų karo laivyno švento.
atasės dukros Elenos Zamoiskaja, Nepagailėjo jis ir brangaus kiekvie- 
ištekėjusios už Peltier. Zamois- nai žmogiškai būtybei žodžio “moti-

; na”. Paklausykite, kaip jis tyčiojasi

Nepagailėjo jis ir brangaus kiekvie-

tai darė ištisą dešimtmetį. Aišku,|^aja nei žodeliu nebuvo pakaltin-1L - __
jie numanė, kad KGB (valstybės nes ji, greičiausia, nepasie- rusų motinų: “Motinos buvo čia
saugumo komitetas) juos išaiš- kiama. 
kins, tačiau vargu tikėjosi, kad 
tik po dešimtmečio jiems bus iš
kelta byla.

A. Siniavskis 1956 m. pasiuntė 
į Vakarus savo veikalus — “Teis
mo pradžia” ir “Socialistinis re
alizmas”. Pirmame jis aštriai 
puola leninizmo teorinius pagrin
dus, griauna jo esminius teigi
nius, aptaria sovietinę raidą, 
krašto kultūrą, žmonių gyvenimą 
ir jų dorovę. Antrame veikale 
jis išryškina sovietinį realizmą, 
kurio tikslas — nukreipti žmonių 
dėmesį nuo niūrios tikrovės. Sa
vo veikale “Liubimovas”, kurį 
1961 m. išsiuntė į Vakarus, taik
liai puola sovietinio socializmo 
pagrindus. Be šių veikalų, jis pa
siuntė į užsienį apybraižas ir 
straipsnius, nukreiptus prieš so
vietinę santvarką.

Jo bendrininkas J. Danielis 
tuo pačiu keliu į Vakarus pasiun
tė veikalus “čia kalba Maskva”, 
“žmogus iš Minapo”, “Rankos”, 
kurie, Tasso teigimu, “kupini 
žvėriškos neapykantos sovietinei 
liaudžiai, jos gyvenimui ir mora
lei”. Danielis yra pasiuntęs ir 
daugiau raštų, kurie buvo išvers
ti į anglų ir 'kitas kalbas.

Rašytojų draugija — kaip 
policija
Keturaugščio mūrinio namo 

teismo salėje buvo surikiuoti tei
siamieji, jų kaltintojai ir net žiū
rovai. A. Siniavskis ir J. Danie
lis buvo nuteisti š.m. sausio 12 
d. “Izyestijoje”. Vyriausybinio 
dienraščio jiedu buvo kaltinami 
ne tautos ir valstybės pažeidimu, 
bet išdavimu ir buvo sugretinti 
su pulk. Olegu Penkovskiu, nes 
tie rašytojai buvę “ideologiniai 
šnipai”, šį kartą teismas leido 

pat, po ranka. Jos šliaužiojo grindi
mis, panašios į grybus: ūmėdės, brie
džiukus, lepšes — sutrūnijusias, su-

— kuprės ir ištižėlės.

Sovietų baudžiamojo teisyno 70 , kur semiasi jėgų sušliaužti čia, kam ? 
str. sako, kad agituojantys prieš dera ir kam jos dar reikalingos?” I 
sovietus baudžiami nuo pusės iki Visą savo neapykantą ir įniršį jis I 
7 metų kalėti. Straipsnyje isvadi- nukreipė prieš V. Leniną. Siniavskis Į 

visa eilė propagandiniojpo- šventvagiškai rašo apie Vladimirą 11- I1 jičių
Teisiamųjų suole sėdi du antitary- n 

bininkai, iš anksto žinoję, ką darą. L 
Prieš mus — autoriai šmeižikiškų, B 
antitarybinių knygų ir straipsnių, ku- 
riuos jie su nusikalstamomis užmačio
mis siuntė į užsienį ir tuo pačiu pa
dėjo mūsų liaudies priešams ir pro
vokaciniam, ardomajam darbui, nu
kreiptam prieš tarybinę santvarką. 
Nusikaltimas turi būti nubaustas! 
(Tass, H.12)

Z. Kedrina, kita rašytojų atsto
vė, bando sutirštinti spalvas šiais 
sakiniais:

Viename iš savo rašinių jis vaizduo
ja tariamai kasdieninį tarybinių žmo
nių gyvenimą. Kas tai per žmonės? 
Vagys ir žudikai, kurie prageria savo 
“pajamas” restoranuose ir linksmina
si tarsi pirkliai, kadaise prekiaudavę 
Ochotnyj Riado krautuvėse. O kone 
vienintelis darbininkas Terco kūri
niuose tampa vagimi. Skaitytojui pa
sakojama apie lūšnas, kuriose gyvena 
pagiežos kupini ir nužeminti niek
šai...

O ko verta perdėm antitarybinė Ar
žako apysaka “Kalba Maskva”. Šio i 
kūrinio siužetas toks pat paprastas, 
kaip ir siaubingas. Vyriausybės įsaku 
skelbiama “Atvirų žudynių diena”, 
kai kiekvienas gali sunaikinti kiekvie
ną žmogų, kurį panorės nužudyti. Pa
grindinis herojus pasako kelias “užde
gančias” kalbas, taip pat ir apie tai, 
ką, jo požiūriu vertėtų nužudyti. Pa
prastas fašizmas, sakysite? Taip, fa
šizmas! šios knygos herojus mėgina

Visi kaltino
Abu rašytojai kaltinti tuo pa- kirmijusias, — kuprės ir ištižėlės. 

čiu 70 Str. Kas jis per vienas? Kaip jos dar gyvena, kuo alsuoja, iš

būdžio veiksmų, kurie pažeidžia 
krašto orumą, kenkia jo geram 
vardui ar skleidžia netikras ži
nias. Straipsnis labai bendras ir 
be vargo panaudojamas pasi
rinktai aukai nubausti.

Kompartija ir vyriausybė ilgai 
svyravo dėl bausmės. Pagaliau 
pasirinko “švelnesnę” bausmę. 
Tuo Kremlius parodė pasauliui, 
•kad kompartija jau pasiekė cari
nės priespaudos tarpsnį, kai ra
šytojai keliems metams buvo 
siunčiami į kalėjimus ar tremia
mi į Sibirą. Carinėje priespaudo
je rašytojai gelbėjo persekioja
mus rašytojus, o šioje byloje so
vietų rašytojų sąjunga pasiuntė, 
nors ir menko garso, narius kal
tinti teisiamųjų.

Rašytojų sąjungos atstovas A. 
Vasiljevas bylojo šiais žodžiais:

Pasaulinės literatūros institute, mū
sų žurnalų redakcijose, Rašytojų są
jungoje dažnai pasirodydavo filologi
jos mokslų kandidatas, kritikas Si
niavskis. čia jis dėdavosi esąs tarybi
nės literatūros interesų gynėjas ir net 
susiremdavo su tais, kurie, jo nuomo
ne. mėgindavę iškreipti tarybinę lite
ratūrą iš marksistinių-lenininių pozi
cijų. Dabar mes žinome, kad kur kas 
didesnę savo laiko dalį Siniavskis gai
šo rašydamas knygas ir straipsnius, 
kupinus įniršio ir neapykantos visam, 
kas tarybiška, kupinus tokio įniršio, 
kokio gali pavydėtu baltagvardiečiai. 
Siniavskis virs 

O Danielis?
teisiamiesiems prabilti, aiškintis gaunamų tarybinėse leidyklose už ei- 
ir net neprisipažinti kaltais. Aiš- lėraščių vertimus, jis prakaitavo, ra- įrodyti, kad “atvirų žudynių” idėja, 
'ku, mes neturime pilno bylos šydamas rankraščius buržuazinėms lei- girdi, pagrista pačia socializmo pri
eigos vaizdo. TaSS pateikė tik tai.. dykloms ... Kitaip tariant, jis virsda- gimtimi. (T. p.) 
kas naudinga kompartijos politi- vo Nikolajum Aržaku. . ■ 
kai. Nežiūrint piktų žodžių ir iš- į Teisiamieji buvo vieningi, ne tik pa
pūstų kaltinimų — sužlugdyti SO- sirinkdami slapyvardžius, paimtus iš 
cializmą, pažeisti ideologijos pra- valkatų dainų, bet ir savo siekimais.
dus. kovoti prieš valstybę, išnie- Dusdamas iš bejėgio įniršio. Siniavs- 
kinti socialistinę visuomenę, teis- kis isteriškai rėkia apysakoje “Liubi-

ivj^fc-amu Tercu.. 
A-Vendamas iš pinigų

Siniavskis nuteistas 7 metus, 
o Danielis — 5 metus kalėti sun
kiųjų darbų stovyklose. Keista, 
kad Vakaruose niekas neprotes
tuoja. Kur tie pacifistai, laisvių 
gynėjai ir demonstrantai?

^Žurnalistu įspūdžiai Taline ir Rygoje
Vakarų Vokietijoje leidžiamo kad Estijoje nedaug entuziazmo Į 

savaitinio žurnalo “Bunte Illust- sovietiniam komunizmui ir kad 
rierte” korespondentas Peter Ha- estams vis dar mielesnė broliš- 
ferland ir fotografas Albert koji suomiu tauta.
Houpperta praėjusią vasarą su Du kartus per savaitę iš Hel.
Inturisto palydovu ^So^ai va- sinki0 į Taliną atplaukia suomių 

zmejo po Sov. Sąjungą. Mums, be keleiviniai laivai, atgabendami 
į.,^ abojon^i Įdo^ausi yra ju ispu- jokių vjZų neturinčius užsienie-

, išlei- daaį Estijoje ir Latvijoje. Netie- čius turistus. Jiems leidžiama

Uždraustos sritys
Maskvoje vokiečiams žurnalis

tams buvo išduotos vizos lanky
tis Taline, Tartu ir Parnu kuror
te, tačiau estų kompartija pareiš
kė, kad į senąjį Tartu universite
tą užsieniečiai neįsileidžiami. Tik 
su dideliu vargu buvo gautas vie
tinis leidimas nuvykti į Rygos 

dvi paras viešėti Taline, tačiau įlankos pakrantėje esantį Parnu 
portazas is Lietuvos ir yoKie- nevaiįa išvykti į kitas Estijos vie- kurortą, kur kiekvieną vasarą 
9.ian}.s ypac rūpimos Klaipėdos įoves pai esąs savotiškas plyšys į atostogauja apie 40.000 asmenų 
lig šiol dar nebuvo paskelbtas. ■ geležinėje uždangoje, tačiau estų iš visos Sov. Sąjungos ir netgi 

Lietuvoj daugiau raudonų kompartijai šiuo atveju daugiau Įjos satelitų, šis kurortas ypač

siogiai minimas ir Vilnius, bet re
portažas iš Lietuvos ir vokie-

Lietuvoj daugiau raudonų 
vėliavų ir šūkių

Viešnagės metu Baltijos kraš- nranlėtimas 
tai kaip tik šventė sovietinės slų praplenmas‘ 
okupacijos 25-tąsias metines. Oficiali statistika skelbia, jog

i rūpi Taline paliekama užsienio esąs mėgiamas Rytų Vokietijos 
Į valiuta, negu betkoks laisvės ry-;augštųjų pareigūnų, kurie jį va

dina Baltijos perlu.
Kelionei pasamdytas taksistas 

Spalvota nuotrauka pateikia Tali- iš 1,5 mil. dabartinių Estijos gy- pirmiausia pareikalavo, kad vo- 
ne įvykusią jubilėjinę dainų ventojų 85% yra estai, 10% —kiečiai paliktų viešbutyje visus 
šventę, kurioje dalyvavo apie 30.- rusai, 6 5% sudaro latviai, lietu-1 foto aparatus su teleskopiniais 
000 dainininkų, bet vokiečiams viai, suomiai ir vokiečiai. Šiais objektyvais. Pati kelionė buvo at
buvo įdomesnis kitas faktas — duomenimis tenka suabejoti, nes likta be jokių sustojimų, dideliu 
mažas raudonų vėliavų ir trans- Talino gatvėse perdaug dažnai greičiu. Iš to vokiečiai daro lo- 
parentų skaičius miesto gatvėse.1 girdima rusų kalba. Atrodo, kad gišką išvadą, kad Estijos pakran- 
Šiuo atžvilgiu Taliną gerokai-pra- statistikoje sąmoningai mažina- tėse yra daug karinių stovyklų, 
lenkė Ryga ir Vilnius, kur per mas rusų kolonistų nuošimtis, I įsitvirtinimų, sovietų kariuome- 
transparentus ir vėliavas, girdi, [ peršant sovietinės propagandos nės bazių, dėl kurių varžomas už- 
net namų sienų negalėdavai ma-1 įtaigojamą tariamąjį Estijos sa- sieniečio turisto judėjimas.
tyti. Iš to vokiečiai daro išvadą,'varankiškumą. (Nukelta į 6 psl.)

Taip dirba moterys prie kelių taisymo sovietinėje Estijoje, kurią neseniai lankė vokiečių korespon
dentai

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungos Toronto skyrius

ALBINUI ŠCIUKAI mirus,

ir
jo mielą žmoną ONUTĘ, pusbrolius—JUOZĄ DANISEVIČIŲ 

JURGĮ DANISEVIČIŲ su šeima, pusseserę MARYTĘ 
NORGELIENĘ su šeima skausmo ir liūdesio dienose 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
S. O. Dačkai
E. Kvederienė

jos dera ir kam jos dar reikalingos?”
Visą savo neapykantą ir įniršį jis Staiga mirus a. a. ALBINUI ŠCIUKAI, 

liūdinčią žmoną ONUTĘ ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

E. J. Inkratai ir 
Stukų šeima

PADĖKA
Netekimas mylimo vyro a. a. Povilo Alimo buvo man 

skaudus smūgis. Jį lengvino geros valios bičiuliai savo pa
slaugomis bei užuojautomis. Jiems nuoširdžiai dėkoju už 
velionies lankymą ligoninėje, laidotuvių namuose ir palydė
jimą Į kapines. Ypač dėkoju Jadvygai ir Jonui Ignatavi- 
čiams, Petrui Jurėnui, Eugenijai Jankauskienei, M. ir E. 
Bodnar už visokeriopą paramą. Labai esu dėkinga ūž užuo
jautos laišką Ontario provincinės valdžios ministeriui J. Ya- 
remko.

Nuoširdi mano padėka priklauso: šv. Jono Kr. par. ku
nigams, N. Pradėtosios Marijos seselėms už Rožinio maldas 
ir visiems už dalyvavimą jose, nes man tai buvo didžiausia 
dvasinė paguoda; seselei, kurios vardo nežinau, už padova
notą rožinį; Tautinės Sąjungos Toronto skyriui už gėles; 
J. ir J. Ignatavičiams, M. ir E. Bodnar bei visiems kitiems 
taip pat už gėles; p.p. Birštonams už užprašytas Mišias lai
dotuvių dieną, Vandai ir Vladui Šateikiams už užprašytas , 
Mišias kovo 5 ir 6 d. bei jose dalyvavusiems; Marijai Vase- 
rienei už visas paslaugas. Visiems teatlygina Viešpats —

Liūdinti žmona Ona Alimienė

PADĖKA
Netekę a. a. mielos Stasės Bardzilauskienės, susilau

kėm gausių užuojautų ir paslaugų. Nuoširdžiai dėkojame 
kun. klebonui P. Ažubaliui už visą laidotuvių rūpestį, pa
maldas bei palydėjimą į kapines, kun. J. Staškevičiui už ro
žinio maldą. Taipgi reiškiame gilią padėką visiems gimi
nėms artimiesiems, bičiuliams, dalyvavusiems laidotuvėse, 

/ užprašiusią^ Mišias, pareiškusiems užuojautas,. atsiuntus_
siems gėles ir visiems kuo nors prisidėjusiems prie velio
nės pagarbaus palaidojimo.

Ypač nuoširdžiai dėkojame šiems asmenims: P. N. Poc- 
kevičiui A. P. Pockevičiui, P. J. Kalvynams — Worcester, 
Mass; S. Karalėnams, J. Žemaičiams, J. Butkevičiams, V. 
Triponams — Hamilton, Ont.; V. Danylai, Z. Glinskui — 
Guelph, Ont.; J. Zazeckui, Preston, Ont.; B. Brazdžioniui — 
Čikaga; P. E. Kripams, J. A. Karpiams, J. A. Visockiams, 
A. L. Vaičeliūnams? V. M., Butrimams, P. Butrimienei, E. 
Puodžiukams, R. žiogariui, A. Dranginiu!, M. St. Jakubaus
kams, P. Matulevičiui, J. O. Demantavičiams, M. J. žekams, 
Vyt. Butrimui, B. N. Petkevičiams, Nek. Pr. Marijos sese
rims, Pr. Linkevičiui, K. Kudirkai, T. Stanuliui, J. žurins- 
kui,'K. B. Žiobams, U. Žvirblytei, K. Šimbeliui, A. Urnevi- 
čiui, K. M. Baltuškoms ir visiems, kurių pavardės galbūt 
nebuvo pastebėtos.

Nuliūdę: Vladas Bardzilauskas ir velionės tėvai

PADĖKA
Mūsų dvidešimt penkių metų vedybinio gyvenimo sukakties pro

ga tariame nuoširdų ačiū: gerb. klebonui T. Placidui, OFM, už atlai
kytas ta intencija šv. Mišias ir gražų pamokslą; kun. Br. Jurkšui už 
taip gražiai pagiedotą “Avė Marija” ir grojimą vargonais per šv. Mi
šias; T. Tarcizijui, O.F.M, už atsilankymą ir tartą gražų žodį.

Nuoširdus ačiū visiems už atsilankymą į bažnyčią, vaišes, bran
gias gražias dovanas, sveikinimus ir linkėjimus: V. J. Aleknevičiams, 
L. V. Andrulioniams, O. A. Baltrūnams, V. Bendoriui, J. Birgeliui, 
O. P. Eidukaičiams, ,0. J. Grigaičiams, O. A. Kanapkoms, L. A. Kra- 
kauskams, K. J. Kanapkoms, V. Motūzui, B. J. Maziliauskams, V. L.
A. Motūzams, L. P. Norušiams, J. A. Pūkams, J. Petrauskienei, M.
B. Rickevičiams, M. A. Radžiūnams, A. V. G. J. Raškauskams, M. A. 
A. P. S. Raškauskams, M. G. Sutkaičiams, A. V. šiukšteriams, G. A. 
Stankams, V. Staškūnui ir J. Vaškelai.

Ačiū sūnui Justinui už gėles. Ačiū brolienei Adelei ir broliui 
Juozui už patarnavimą vaišių metu.

Ačiū už sveikinimus: I. A. Butvydams, B. R. V. Karasevičiams, 
E. Kvederienei ir J. V. Vingeliams. Marė ir Bronius Raškauskai

(Nukelta į 6 psl.)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už surengtą man 50 metų amžiaus 

proga pagerbimą, vaišes ir brangias dovanas. Didžiausią pa
dėką reiškiu rengėjoms: Stepai čeponienei, T. Mikalauskie
nei, U. Kartavičienei, A. Kartavičiui už patalpas; visiem 
prisidėjusiem ir dalyyavusiem pagerbime: A. Čeponiui, L. 
Aleknai. V. Tankevičiui, p.p. Margiams, A. L. Frenzeliams, 
J. A. Buožiams, V. A. Buteikiams, R. E. Juknevičiams, K. 
V. Kartavičiams, V. O. Roveršteinams, J. E. Puodžiukams, 
J. K. Steponams, V. L. štuikiams, E. V. Steponams, V. O. 
Skukauskams, S. P. Valiukams, Jurgiui H. Ropei, panelei 
Jessi, p. Sofijai.

Jūsų nuoširdumas ilgai paliks mano atmintyje.
Ačiū labai —

Teresė Kartavičienė

PADĖKA
Gulėdamas ligoninėje prieš ir po operacijų daugiau kaip mėnesį 

laiko patyriau daug nuoširdumo ir broliškos meilės. Nuoširdžiausia 
mano padėka priklauso gerb. kun. J. Staškevičiui, Tėvui Tarcizijui 
Garbukui, O.F.M. už lankymą ir dvasinę paguodą.

Taip pat esu dėkingas visiems savo bičiuliams, už gėles, dovanas, 
užuojautas, lankymą ligoninėje ir namuose: A. M. Adomavičiams, V. 
T. Kobelskiams, A. C. Venckams, A. M. štuikiams, A. L. Ungeičiams, 
M. M. Galinaičiams, R. E. Draudvilams, V. P. Gudaičiams, V. E. Abro- 
mavičiams, T. B. Staniuliams, P. A. Skilandžiūnams, S. A Kavaliaus
kams, Ig. B. Jonynams, J. G. Grikiniams, Br. M. Raškauskams, A. E. 
Underiams, V. Mongaudžiams, p. Jakutienei iš Toledo JAV, J. E. Buk- 
šaičiams, Sav. Laurušaitienei, Alg. Kobelskiui, V. N. Ungaitytėm, S. 
Petraitienei, J. Sostakui, J. M. Tamošiūnams, E. Jankauskienei, J. Ig
natavičienei, J. Norvaišai.

Dar kartą tariu visiems nuoširdų ačiū — J. Mariliasakas
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Pietų Amerikoje susiduriama, 
kaip sakyta, su kunigų stoka, su 
politiniu nepastovumu, su anti
klerikalizmu, su religine ignoran- 
cija. Kaikur tik vienas kunigas 
tenka 6.000 katalikų, kada Pran- 
zūzijoje vienas kunigas tenka 
727 katalikams. Ši kunigų stoka 
yra panaudojama protestantų, 
kurių misijos, išvytos iš Kinijos, 
krypsta i Pietų Ameriką.

Europoje vyksta katalikiško
sios akcijos krizė. Tai matyti 
Prancūzijoje, tai matyti beveik ir 
visoje Europoje. Pagrindinė prie
žastis, kodėl katalikiškoji akcija 
Europoje silpnėja, yra jos supo- 
litinimas. Dėlto yra j ieškoma 
naujų kelių, būtent — organi
zuoti parapijinį gyvenimą taip, 
■kad jis atitiktų gyventojų nuotai
kas. Nauji liturginiai ir bibliniai 
bandymai yra daromi, kad būtų 
pašalinta tikinčiųjų religinė igno* 
racija. O jaunimo tendencijos 
yra tokios, kad jis norėtų katali
kybėje rasti dinamiškus sprendi
mus pasaulietiškais klausimais, 
kad katalikybė taptų patraukli ir 
viliojanti. Ir krikščioniškos par
tijos — jųjų tarpe krikščionys 
demokratai — negali šios jauni
mo tendencijos patenkinti. Vie
ningos, apjungtos Europos idėja 
į tai taipgi nedavė atsakymo.

Šiaurės Amerikoje konstatuo
jama, kad religinis atgimimas 
yra mažesnis negu kultūrinis. 
Tiesa, pašaukimų skaičius ten 
didėja, katalikų institucijos auga, 
bet tas pats reiškinys pastebi
mas ir pas protestantus. Tik 
44% katalikų teskaito katalikiš
kus leidinius. Daugiau rūpinama
si išoriniais dalykais nei katalikų 
doktrinos pagilinimu.

Afrikoje, juodųjų tarpe, dabar 
yra 10,7% katalikų. Bet kataliky
bė susiduria ir su islamo plėti
mus! ir su komunizmu. Svarbiau
sia, nėra politinio pastovumo. 
Viskas juda.

Taigi, visur pastebima tas pats 
reiškinys — tiek pramonės kraš
tuose, tiek kraštuose, kur vyksta 
transformacija visose srityse — 
Bažnyčia visur nukenčia. v

Gal klystama, bet yra daug žmo
nių, kurie galvoja, kad šiandieną 
Bažnyčiai reikia rasti naujų ke
lių, kitais metodais skelbiamos 
ideologijos bei doktrinos; nebe
pakanka tenkintis tomistine teo
logija. Tikimasi, kad Bažnyčia 
sukels dogmatini atbudimą, nes 
dogmatika šiandieną palieka tik 
dvasininkų tarpe ir nebeapima 
masių. Bažnyčiai reikia taip tvar
kytis, kad masės nenutoltų nuo

Katalikų socialinės doktrinos vaidmuo bei pajėgumas

pus. Durys yra atviros.
Taip pat ir privatinės organi

zacijos gali tarti savo žodį. Iš jų 
paminėtina: Tarptautinės Katali
kų Organizacijos (O.I.C.), kurių 
yra keturios dešimtys (intelek
tualai, mokytojai, profesoriai, 
darbdaviai, darbininkai, gailes
tingosios seserys, žurnalistai ir 
1.1). Kaikurios iš jų yra masių 
organizacijos, kaip katalikių mo
terų tarptautinė sąjunga su 36 
000.000 narių, Katalikų Darbi
ninkų Organizacija (J.O.C.) su 
2.000.000 narių. Tarptautinė 
Krikščionių Sindikatų Konfede
racija su 3.000.000 narių, krikš
čionių darbininkų sąjūdžių tarp
tautinė federacija su 3.000.000 
narių. Visos jos gali kooperuoti 
tarptautiniame gyvenime, atsto
vauti, ginti, skleisti krikščionišką 
doktriną klausimais, kurie liečia 
tarptautinį gyvenimą, gali for
muoti kompetentingus specialis
tus, apaštalus,užtikrint katalikų 
atstovavimą Jungtinių Tautų Or- 
organizacijoje ir kitose jos insti
tucijose, gali darbuotis tautų su
siartinimo klausimais.

Šiam visam darbui koordinuo
ti egzistuoja vadinamoji Katalikų 
Tarptautinių Organizacijų Kon
ferencija, kur susirenka jų pir
mininkai. šventasis Sostas čia 
nuolatos atstovaujamas.

Šalia šios organizacijos veikia 
trys informacijos ir ryšių centrai 
tarptautinėms katalikų organiza
cijoms, būtent: Tarptautinių Ka
talikų Organizacijų Informacijos 
centras, veikiąs Ženevoje prie 
Jungtinių Tautų Organizacijos. 
Tarptautinis Katalikų Civilizaci
jos centras prie UNESCO Pary
žiuje. UNESCO organizacijoje 
šv. Sostas turi savo nuolatinį 
stebėtoją. Ryšių centras tarp 
Tarptautinių Katalikų Organiza
cijų ir Misijų su centru Romoje 
(Mgr. Guerry, L’Eglise et la Com- 
munaute dės Peuples, Paris, 
Bonne Presse, 1958 m., 286-300 
PS1.)

Išvadoje galima teigti, kad tiek 
atskirų tautų gyvenime, tiek 
tarptautiniame gyvenime, sociali
nis krikščionybės pajėgumas ga
li nuolat pasireikšti ir jis turi ga
limumų savo mokslui, savo tie
soms skelbti. Katalikai gali įneš
ti daugiau susipratimo dvasios ir 
nuotaikų, susitaikymo dvasios ir 
daugiau vieningumo (unite). 
Krikščionybės vaidmuo turi pla
čias galimybes, yra privilegijuo
toje padėtyje ir gali daug pada
ryti. (Iš L.K.M. Akademijos Met
raščio 1965, I tomo)

ir yra nutolusios nuo Bažnyčios
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dvasinio atgimimo ženklų, tačiau 
trūkstant kunigų, nukriksčionėji- 
mas eina į visus sluogsnius ir tai 
visose tautose, ypač kraštuose, 
kurie yra atsilikę ir kur islamo 
tikėjimas ir marksizmas turi di
delio pasisekimo.

Svarstydami mums rūpimą 
klausimą, koks yra socialinis 
krikščionybės pajėgumas, galime 
rasti nepaprastą' eilę duomenų, 
kurie įrodo, kiek katalikybė spin
duliuoja, kiek ji visuose kraštuo
se gražiai reiškiasi, kiek turi 
įvairių profesinių organizacijų, 
kiek katalikai reiškiasi politinia
me gyvenime ir kiek turi jie įta
kos. Gražiausia iliustracija yra 
šie faktai: Vokietijoje, Belgijoje, 
Liuksemburge, Olandijoje, Aust
rijoje, Italijoje katalikai turi va
dovaujantį vaidmenį. Bet ar vi
sur yra taikoma Bažnyčios skel
biama socialing-katalikų doktri
na, tai kita problema, kuri nega
li užtemdyti socialinio krikščio
nybės pajėgumo reikšmės ir įta
kos.

Štai keletas duomenų, kurie 
ryškiai įrodo socialinį krikščiony
bės pajėgumą. Tarptautiniame 
gyvenime: Jungtinių Tautų Orga
nizacijai katalikybe teikia savo 
paramą; katalikai aktyviai daly
vauja tarptautinėse organizacijo
se, kur jie neša daug atsakomy
bės; katalikybė kuria tam tikrą 
dvasią, klimatą, kuris tarptauti
niame gyvenime favorizuoja pa
čios Jungtinių Tautų Organizaci
jos veikimą.

1948 m. Kalėdų žodyje pop. 
Pijus XII pasakė: “Tegu Jungti
nių Tautų Organizacija tampa 
pilnutine ir gryna tarptautinio 
solidarumo ir taikos išraiška”.

Tarptautinėje plotmėje katali
kai aktyviai dalyvauja įvairiose 
organizacijose, kurių vienos yra 
tarptautinės ir tarpvyriausybinės, 
kitos privatinės.

Pirmųjų tarpe yra Ekonominė 
ir Socialinė Jungtinių Tautų Or
ganizacijos Taryba, Socialinė Ko
misija, specialios komisijos įvai
riais klausimais, pagaliau UNES
CO. čia visur katalikai, kartu da
lyvaudami su kitais, gali reikšti 
mintis, kurios turi konsultatyvi- 
nes teises. Čia gali pasireikšti" or- 
ganizacijoš”lr pateikti projektus, 
pasiūlymus pagal socialinės 
krikščionybės doktrinos princi-

Montrealio “Lito” valdyba ir komisijos 1965 m. Sėdi iš kairės: D. Jurkus — sąskaitybos vedėjas, J. Bernotas pirmininkas, P. Ru- 
dinskas — vedėjas ir sekretorius, P. Petronis — I vicepirm. Stovi: P. Povilaitis — revizijos kom. pirm., J. Blauzdžiūnas — kredito ko
misijos narys, S. Kęsgailą — kredito komisijos pirm., J. Adomaitis, rev. kom. narys, P. Adamonis — valdybos narys ir B. Staškevičius 
— rev. kom. narys. Trūksta V. Zubo, valdybos vicepirm. ir Iz. Mališkos, kred. kom. nario. Nuotr. Tony’s Photo Studio

Bankelis paskyrė $2.000 lietuvybės reikalams
Po ilgesnių diskusijų, lietuvy

bei remti $2.100 suma buvo pa
skirstyta: KLB seimelio prezidiu
mui 1967 m. pasaulinės parodos 
reikalams $500, “Baltijos” sto
vyklavietės statybai $500, šešta- 

šešis praeitais metais mirusius dieniniu Mokyklų Komitetui 
“Lito” narius. j -------------------- -

Perskaičius praeito susirinki- kalams $200,
mo protokolą, buvo išklausytas ir “Neringos” skautų-čių tuntams 
pirmininko pranešimas. Kitų pra- $200, Augšt. lituanistiniams kur- 
nešimų nutarta neskaityti, kadan- sams $100, Kanados Lietuvių 
gi jie visiems nariams buvo iš-; Fondui $100, Sporto Klubui 
siuntinėti metiniame “Lito” leidi- “Tauras” $100, Nekaltai Pradė- 
nėlyje.

Iš apyskaitinio pranešimo, ku- Vasario 16 gimnzaijai $100. 
rį padarė ved. P. Rudinskas ir są
skaitybos ved. D. Jurkus, paaiš- sumai. Naujais “Lito” valdybos 
kėjo, kad 1965 metai operacijų nariais išrinkti — Petras Adamo- 
atžvilgiu buvo patys sėkmingiau-: nis ir Povilas Povilaitis; kredito 
si. Narių įstojo 140, kapitalas pa
augo nuo $1,215.552 iki $1,564,- 
575, metinis pelnas pasiekė re
kordinę $45,975.70 sumą. Pelnas 
paskirstytas: į atsargos kapitalą 
$4,600, dividendams už indėlius 
$37,272.63, į atsargą neišjieško- 
moms skoloms'dengti $2000, lie
tuvybės reikalams remti $2,100; 
liko nepaskirstyto pelno sekan
tiems metams $1,570.25. -

Montrealio metinis “Lito” su
sirinkimas, kaip ir kasmet, su
traukė į šv. Kazimiero parapijos 
salę virš 200 asmenų. Susirinki
mą atdarė pirm. J. Bernotas, 
kviesdamas atsistojimu pagerbti

$200, KLB jaunimo kongreso rei- 
“Geležinio Vilko”

tosios Marijos seserims $100 ir

Sąmata buvo priimta $120,080

komisijon — Vincas Piečaitis, re
vizijos komisijon — Bronius 
Staškevičius ir Juozas Lukoševi
čius.

Diskusijose K. Truska reikala
vo smulkesnės apyskaitos. Be to, 
jo nuomone, jeigu revizijos ko
misija per 10 metų “Lite” nerado 
klaidų, tai kas nors esą netvar
koje su pačia komisija. P. Styra 
ir L. Girinis-Norvaiša siūlė pa-

pildyti kandiatų sąrašus susirin
kime.

Susirinkime tie priekaištai di
desnio pritarimo nerado. Kas 
yra matęs kitų ekonominių orga
nizacijų ar kredito unijų apyskai
tas, sutiks, kad “Lito” apyskai
tos ir dabar yra nepalyginamai 
smulkesnės. Kandidatus į “Lito” 
valdomuosius organus gali išsta
tyti raštu du nariai bent 7 dienas 
prieš susirinkimą. Tatai, atrodo, 
nėra labai sunki sąlyga. Deja, 
daugelis “Lito” narių tuo susido
mi tik atėję į susirinkimą.

Visose ekonominėse organiza
cijose valdomieji organai mažai 
keičiasi kasmet. Net ir Kvebeko 
kooperatyvų įstatymas teleidžia 
rinkti kasmet tik trečdalį valdy
bų ir komisijų, atseit, sugestijo-

didatuoti įstatų numatyta tvarka. 
Jei dabartinė kandidatų siūlymo 
tvarka nėra gera, tai ją reikia 
pakeisti, bet tam reikalingas ne
paprastas visuotinis narių susi
rinkimas.

Kartas nuo karto iškyla nemo
kamų “Lito” vakarienių klausi
mas. Netiesa, kad jos kainuoja 
po $600. Į metinio susirinkimo 
išlaidas įeina ne tik vakarienė, 
bet ir apyskaitų spausdinimas, 
salės nuoma ir Lt. Pati vakarie
nė paprastai kainuoja apie $300, 
t.y. apie $1.50 vienam nariui. “Li
tas”, skirdamas stambias sumas 
įvairioms kitoms organizacijoms, 
turbūt, nenusižengia išleisdamas 
$300 savo narių vieninteliam me
tiniam pobūviui. Tačiau “Lito” 
valdyba gerai padarytų bent kar- 

mioja pastovumą. Geriausias bū- tą pamėgindama sušaukti susirin- 
das tą klausimą išspręsti — kan- kimą be vakarienės. Pr. R.

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 
valdybos pareiškimas

JEI VIETNAME KARAS 
BAIGTŲSI...

JAV jūrų pėstininkų vadas 
gen. Greene, po savo dalinių in
spekcijos Vietname, grįžęs į J. 
A.V. pareiškė: “Jei mes nukau- 
tumėm net kiekvieną vietnaminį 
komunistą ir kiekvieną iš Šiau
rės Vietnamo į Pietų Vietnamą 
atsiųstą kareivį, tai vistiek karo 
nelaimėtume ..nes komunis
tus gundo kariauti Pietų Vietna
mo vyriausybės silpnumas, jos 
nesugebėjimas valdyti kraštą. 
Dažni perversmai ir atėjimas į 
valdžią asmenų ir grupių trum
pam laikui patvirtina tezę, kad 
tauta neturi vadų. P. Vietnamo 
gyventojai neturi nei tautinio 
jausmo, nei prisirišimo prie tė
vynės; net nesupranta, dėl ko ei
na kovos. Tad nenuostabu, kad 
komunistai konrtoliuoja kaimie
čius. Jei staigiai karas baigtųsi 
arba staigiai priešas atsisakytų 
toliau kovoti, Pietų Vietname pir
ma kiltų politinė katastrofa, o po 
jos ekonominė.

Iš to eina išvada, kad tame 
krašte reikia ne vien priešą su
naikinti ar su juo taiką sudaryti, 
bet ir tautinę sąmonę visuomenė
je ugdyti, surasti vadų, kuriais 
visuomenė pasitikėtų ir kurie su
kurtų geresnius pagrindus tau
tos ūkiui kilti. Tai nėra lengvas 
uždavinys atsižvelgus į tai, kad 
Vietnamas yra buvęs Prancūzijos 
kolonija, kuri atgavo laisvę tik 
su Kinijos kom-tų pagalba. J. Gs.

MĖLYNO LIEŽUVIO LIGA
“Mėlyno liežuvio avių liga pa

stebėta Australijoje, avių bandose 
netoli Brisbanės. Bijomasi, kad 
virusas gali persimesti ir į kitas 
vietoves. Apie 700 avių jau pa
pjauta. kad tuo būdu būtų sustab
dytas ligos plitimas. Jeigu ligą 
pavyks izoliuoti, bus išvengta di
delės žalos Australijos avių ūkiui. 
Jeigu liga išsiplės, bus padaryta 
šimtai milijonų nuostolių.

Mėlyno liežuvio (blue tongue 
disease) liga šiuo metu siaučia Af
rikoje. Portugalijoje, Ispanijoje, 
Izraelyje ir kaikuriose JAV srity
se. Isoaniioje nuo šios ligos žuvo 
apie 10 milijonų aviu. JAV yra iš
rastas nuo šios ligos tam tikras 
vaistas, kuriuo skiepijamos avys. 
Ligos pasirodymas Australiioie 
sukėlė dideli rūnestį ne tik ūki
ninkams. bet ir visam kraštui, nes 
aviu ūkis — vilna yra vienas 
pagrindinių verslų. B. Z.

Ar galite ištarti šį naują žodį?

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

kuris apmokės jūsų visas gydytojų sąskaitas.
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- ♦ 
skaitos bus apmokėtos OMSIP. Kiekvienas, kuris dar neturi sveikatos draudos, gali 
įstoti. Paskiri asmenys ir šeimos, esančios mažų pajamų grupėje, gali gauti pagalbą 

draudos mokesčiams mokėti.

ŠTAI KOKIĄ NAUDĄ TURĖSITE IŠ OMSIP

— Ontario sveikatos draudos fondas praktiškai apmokės visus gydyto
jų patarnavimus.

— Jis apmokės tuos patarnavimus, kur jie bus teikiami': namuose, 
įstaigoje, ar ligoninėj.

— Nebus jokio patarnavimų skaičiaus apribojimo, juos gausite tol, 
kol jums bus reikalinga medicininė pagalba. Pabrėžiamas reika
lingumas, atsižvelgiant į kiekvieno asmens interesą naudotis pa
tarnavimais išmintingai ir veiksmingai.
OMSIP užmokės už šeimos gydytojo ir kvalifikuotų specialistų pa
tarnavimus nustatytą mokestį, jeb būsite savo gydytojo siunčiami 
pas specialistą,

— Nariai yra laisvi pasirinkti sau gydytoją.

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
KIEKVIENAME BANKE.

PMSIR

ONTARIO MEDICAL SERVICES INSURANCE PLAN

PLB valdyba, 1966 m. kovo 4 
d. posėdy- apžvelgusi parengia
muosius Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso darbus, konstatavo, 
kad jie vykdomi visu intensyvu
mu ir pozityvia valstybine bei 
tautine lietuviška linkme. Todėl 
valdyba nuoširdžiai linki laisvo
jo pasaulio lietuvių jaunimui ir 
toliau sėkmingai tęsti gražiai 
pradėtą darbą, vykdant didžiuo
sius savo užsimojimus telktis 
draugėn, bendradarbiauti ir an
gažuotis lietuvių tautos bei Lie
tuvos ateičiai.

šia proga PLB valdyba pakar
totinai kreipiasi į laisvojo pasau
lio lietuvius ir jų organizacijas, 
prašydama jaunimo pastangas 
remti ne tik moraliai, bet ir ma
terialiai, nes dideli darbai reika
lingi taip pat ir didelių lėšų. Mū
sų jaunimas, 1966 kovo 6 pradė
damas lėšų telkimo vajų Jaunimo 
Metų ir Jaunimo Kongreso užda
viniams įvykdyti, tikisi ir laukia 
kiekvieno lietuvio aukos, skiria
mos pagal išgales ir nuoširdumą. 
Džiugu, kad jam į talką ateina

visų kraštų lietuvių bendruome
nės, lietuvių organizacijos ir pa
skiri asmenys.

PLB valdyba savo nusistaymą 
santykių su pavergtąja Lietuva ■ 
klausimu išreiškė bendru veiks
nių sausio 22-23 Klevelando kon
ferencijos pareiškimu. Tačiau ją 
pasiekia gandai, kad mūsų visuo
menėje ir toliau skleidžiami no
rint pakenkti Jaunimo Metų ir 
Jaunimo Kongreso pasisekimui. 
Šių gandų yra tokių absurdiškų, 
kaip kad komunistinio jaunimo 
delegacijos kvietimas iš Lietuvos 
ir kt., kad jie nedaro garbės nei 
jų kūrėjams, nei skleidėjams. 
Jų absurdiškumas taip pat daro 
negalimą net reagavimą į juos. 
PLB valdyba, reikšdama pasiti
kėjimą patriotiniam išeivijos lie
tuvių jaunimui, skiriančiam pa- . 
gal jaunimo Metų šūkį savo jė
gas ir žinias laisvai Lietuvai Tė
vynei, tokio pat pasitikėjimo jau
nimui laukia ir iš visos sąmonin
gosios patriotinės laisvojo pasau
lio lietuvių visuomenės.

PLB valdyba

Kanados Lietuviu Fonde 150 narių
Nauji nariai ir įnašai:

148. A. Basalykas_____ ...__ $100
149. B. P. _____________ $100
150. V. ir E. Ignaičiai ...__...$100

Padidino įnašus:
Dr. V. Pavilanis iki______ $100
Kat. Mot. Dr-ja Montr. sk....$ 50

Malonu pranešti, kad K. L. 
Fondo balsas išgirstas ir už Kana
dos ribų. Ponai Ignaičiai, gyveną 
Anglijoj, Bradford mieste, pri
siuntė savo įnašą ir rašo; “Mes la
bai pritariam Lietuvių Fondo idė
jai ir jaučiame, kad reikia savo 
duoklę atiduoti kad ir iš toliau”.

Torontiečiai A. Basalykas ir B. 
P. įrašė savo įnašus lietuvių ban
keliuose niekeno neprašomi ir 
niekam nesigirdami. Kovo 5 d. 
įvyko Fondo valdybos, dalyvau
jant tarybos pirm. V. Ignaičiui, 
posėdis, kuriame nustatyta narių 
suvažiavimui darbotvarkė ir kiti 
reikalai. Narių susirinkimas 
įvyks balandžio 16 d., 1 vai., Pri
sikėlimo par. muzikos salėje, o

vakare 7 vai. — Prince George 
viešbutyje bus bendri pietūs, ku
rių metu Amerikos L. Fondo pir
mininkas dr. A. Razma pasakys 
kalbą. Lietuvybės reikalams pa
skirta $1000 iš procentų. Konkre
tų paskirstymą rekomenduos pel
no skirstymo komisija, kurią su
daro: dr. H. Nagys, inž. A. Paš
kevičius, kun. P. Ažubalis, E. Mi
liauskas, Stp. Kairys ir J. Sima
navičius. Praeitame pranešime 
“TŽ” nr. 9 klaidingai buvo para
šyta apie Hamiltono įgaliotinius. 
Turėjo būti K. Mikšys. Jis paskir
tas įgaliotiniu 1963 m.

P. Lelis, reik, vedėjas.
Kiek patys kanadiečiai žino 

apie Kanadą? Iš 17 gimnazijų 
gautų anketų atsakymų paaiškė
jo, kad tik 2 iš 3 žino, kas atsi
tiko Kanadoje 1867 m. Tiktai 
66% žinojo, kas buvo pirmasis 
ministeris pirm. Kanadoje. Į 
klausimą, kas yra G. Vanier, tei
singai atsakė 46% studentų. Al
bertos sostinę žinojo tik 28%.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

ganj vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

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

PS.D.R.M.N.PL


Jaunimo kongreso garbės nariai
Pasaulio Lietuvių Jaunimo

© PAVERGTOJE TEVTUIEJE

Visuomenė maloniai kviečiama gausiai dalyvauti šio Įžymaus veikalo premjeroje

H.L.D T. "Aukuras

PAMINKLAS K FORTE 
f

Lietuvos kompartijos centrinis ko
mitetas ir ministerių taryba paskel-
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.HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS

vus...” Ją parašė E. Buidovas su I. 
Muldariu, o režisūrinį darbą atliko 
V. Aleknavičius.

“MEDŽIOTOJŲ SVETAINĖ”
forte pastatyti ir šiai teritorijai su- Radviliškiečiai nusausino klampųjį 
tvarkyti. Premijoms skiriama 6.006 Antaniškių mišką ir jį pavertė poil- 
rublių. Konkurso taisyklėse stato- “<> Parku- Dėmesio centre čia yra 
mas reikalavimas, kad paminklas tu- “Medžiotojų svetainė”, Į kurią už- 
ri simbolizuoti Lietuvos darbo žmo- s^ti kviečia paplentėje pakabinta 

lenta — zuikis kvieslys. Be bendro
sios salės, svetainėje yra įrengta 
speciali patalpa medžiotojams, pa
puošta elnių ragais ir šernų odomis.

DEBESYS VIRS AERODROMO 
B. Lenartas ir J. Akelaitis dėl blo

go oro Klaipėdoje, Palangoje ir 
Šiauliuose ilgokai turėjo sėdėti Kau
no aerodrome. Jie skundžiasi: “Ta
čiau aerouostas — lyg Robinzono sa
la. Kai skridimas valanda po valan
dos atidėliojamas, reikalai nelaukia, 
tuo tarpu iš čia į užmiestį paskam
binti neįmanoma. Nėra radijo. Nėra-

S. M. KOVO 19 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V. JAUNIMO CENTRE, 48 DUNDURN ST., N 

stato rašytojo dr. J. GRINIAUS 6 paveikslų 5 veiksmų istorinj veikalų

nių kovą už sovietinę valdžią, ko
munistinio rytojaus siekimą, vaiz
duoti hitlerininkų įvykdytus nusikal
timus. Susidaro įspūdis, jog kompar
tija planuoja vienu šūviu nušauti 
du zuikius — ne tik pagerbti hitle- 
rizmo aukas, bet ir po paminklo pje
destalu palaidoti savuosius nusikal
timus. JLankytojams bus įtaigojama, 
kad Lietuva pati įsijungė į Sov. Są
jungą ir kad sovietinė armija ją iš
gelbėjo nuo nežmoniškų kančių, nors 
pokario metais lietuvių tautos kanki
nimo darbą tęsė Stalinui pataikavu
sios partiečių gaujos, kol joms kelią si čia nė laikraščio ar žurnalų kios- 
galų gale pastojo pomirtinis Stalino ko. O šviežių naujienų’pasiilgę visi 
nuvertinimas. Kalbant apie Hitlerio keleiviai. Mieste ar iš namų nepasiė- 
Įvykdytus nusikaltimus, matyt, leng- mė knygos — žiovauja laukiamąja- 
viau bus užmiršti savąjį kraugerį 
Staliną ir jo įsakymų paslaugius 
vykdytojus.

g HAMILTON3"
JAUJĄ LN VALDYBĄ IŠRINKUS, tį, jokių perspektyvu neturinti, i

LIGONINĖ KĖDAINIUOSE
Babėnų pušyno pakraštyje užbaig

ta statyti 300 vietų ligoninė. Polikli
nikos skyriuje didelis dėmesys bū
siąs skiriamas vaikams — juos čia 
iš karto priiminės trys gydytojai. 
Ligoninės H augšte įrengiamas chi- 

; rurginis skyrius, m — akušerinis-gi- 
nekologinis, IV — vidaus ligų. Pa
latos turės po tris ar keturias lovas, 
bus aprūpintos vidaus telefonu, tu
aletu. Kalbama ir apie purvo vonių 
kambarius. Statybos darbams vado
vavo V. Malakauskas, o jų medicini
nę paskirtį prižiūrėjo vyr. gydytojas 
L. Šinkūnas. Svečius su naujuoju 
pastatu supažindina rajono vyriau
siojo gydytojo pavaduotoja G. Leliū- 
gienė.

ŠLOVINA GRĮŽUSIUS
Vilniaus televizijos speciali laida 

buvo skirta grįžusiems į tėvynę kom
partijos garbintojams, kurie vis 
dar, galima sakyti, ant pirštų su
skaitomi. Žiūrovams buvo pristatyti: 
Urugvajaus lietuvių komunistinio 
“Darbo” redaktorė Renė Diktoraitė, 
iš Brazilijos parsidanginęs partietis 
Linas Valbasys, iš JAV parkeliavę 
— ekonomistas Drąsutis šova ir jau 
“rašytoju” spėjęs pasidaryti viduti
nių gabumų čikagiškis žumalistėlis 
Albinas Morkus. Visi jie pasakojo, 
“Tiesos” žodžiais tariant, kaip sovie
tinė Lietuva motiniškai sutinka kiek
vieną grįžusį į tėvų žemę. Ilgesnį 
žodį apie užsienio lietuvius tarė ry
šių komiteto pirm, eksgenerolas Vla
das Karvelis. Jo tvirtinimu, užsieny
je dabr yra apie 800.000 lietuvių, 
išvykusių ten carizmo laikotarpyje, 
nepriklausomybės metais, karo aud
ros grėsmėje. Laida buvo pavadinta 
“Grįžom į Tėvynę, grįžom pas sa-

me. O aerodromai vis nepriima. Tik 
bufetas maloniai siūlo savo paslau
gas ..

KOMPARTIJA IR LIAUDIS
Komptartijos artėjančio XXIII su

važiavimo proga politrukas A. Snieč
kus prisiminė praeities dienas: 
“Prieš 25 metus, kai Komunistų par
tijos vadovaujami Lietuvos darbo 
žmonės atkūrė gimtojoje žemėje Ta
rybų valdžią, mūsų partijos gretose 
buvo apie tris tūkstančius žmonių. 
Dabar Lietuvos partinė organizacija 
turi daugiau kaip 90.000 komunistų, 
puikių liaudies sūnų ir dukrų, akty
vių kovotojų už komunizmą...” Pa
našius duomenis pateikia ir anuome
tinis enkavedistas A. Guzevičius: “Iš 
pogrindžio LKP išėjo suglaustomis 
eilėmis, tai yra — su savo partine 
vadovybe ir ištisa rajoninių organų 
sistema bei kuopelėmis įvairiausiuo
se Lietuvos kampuose. 2.000 komu
nistų ir 1.000 komjaunuolių pogrin
dininkų, neskaitant kitų kairiųjų 
darbininkų organizacijų, kurios vei
kė komunistų vadovaujamos .. 
1941 m. sausio 1 d., nepaisant visos 
propagandos ir karjeristinio plauko 
prisiplakėlių, kompatrija turėjo tik 
3.138 narius. Taigi, ir A. Sniečkus, 
ir A. Guzevičius pagaliau išdrįso 
prisipažinti, kad Lietuvos įjungimą 
į Sov. Sąjungą įvykdė 2.000 prisie
kusių Stalino garbintojų ir kraštą 
okupavusi sovietinė armija, nors ofi
cialiai kompartija šį savo išdavikiš
ką žingsnį vis dar mėgina dangstyti 
liaudies valia, jos apsisprendimu ir 
netgi entuziazmu. Skaičiai liudija, 
jog 2.000 išdavikų neturėjo net pa
prasčiausio liaudies pritarimo, nes 
juk priešingu atveju jie savo gretas 
būtų papildę bent jau iki 20.000, gra
žiau atrodančių popieriuje ir įtiki
miau skambančių propagandoje apie 
tariamą liaudies valią.

NAUJĄ LN VALDYBĄ_________
Kovo 6 d. visuotiniame šėrininkų su
sirinkime išrinktas naujas v-bos pir
mininkas ir valdyba turės pagaliau 
padaryti sprendimą perilgai užsistovė
jusio LN klausimo. Naujoji valdyba 
turėtų atkreipti dėmesį į kelis fakto
rius. Prieš keletą metų Hamiltono 
lietuvių bendruomenėj žydėjęs entu- 
ziasmas turėti nuosavus namus šiuo 
metu apgailėtinai yra kritęs ir iš bu
vusių entuziastų vargu besusidarytų 
trečdalis remiančių šią idėją. Salės 
klausimas lietuvių reikalams yra iš
spręstas pastačius Jaunimo Centrą. 
Gal būtų galima statyti klausimą ar 
jis išspręstas gerai ir ar visus reikala
vimus patenkina, tačiau tai nepanei
gia fakto, kad lietuvių reikalams sa
lė pastatyta, savo uždavinius atlieka 
ir, sakykime, bent minimalinius bend
ruomenės reikalavimus patenkina. Ar 
būtų tad logiška ir betkuriuo požiūriu 
pateisinama iš nelabai gausios lietu
vių kolonijos kaupti lėšas, bristi į sko
lą, prisiimti visokią su tuo susijusią 
riziką statymui objekto, kurio atitik
menį jau turime. Šiuo metu apie 
$100.000 lietuvių sudėto kapitalo yra 
investuota į jokios naudos neduodan-

tį, jokių perspektyvų neturintį, nuo
lat savo verte mažėjantį “Delta” kino 
pastatą ir žemės sklypą, dabar einan
tį autoaikštės pareigas. Tokių aikščių, 
tik žymiai geresnių, asfaltuotų, Ha
miltonas turi ir taip jau perdaug ir 
jos nėra automobiliais užpildomos. 
Tad nenuostabu, kad visos taip vad. 
LN turto operacijos 1965 m. ėjo su 
keletu šimtų dol. nuostolio. Taigi, 
$100.000 lietuviško kapitalo jau kele
tas metų kaip pasmerktas merdėji
mui ar eventualiai mirčiai. Naujoji 
valdyba turėtų drąsos pripažinti, kad 
LN statymo projektas, nors ir buvo 
geras, gražus, bet liko neįvykdytas ir 
juo labiau jį vykdyti šiandien vargu 
ar bebūtų tikslu. Kultūriniams lietu
vių reikalams $100.000 kapitalas ga
lėtų patarnauti keleriopai geriau. Ar 
nebūtų tikslu, iškeltus dabartinį LN 
bendrovės turtą į dolerius, mėginti 
paveikti šėrininkus, kad jie perkeltų 
savo šimtines į Kanados Lietuvių Fon
dą? Ten sukaupto kapitalo nešamas 
procentas tautiniam reikalui duotų 
realesnę naudą, gi pats kapitalas efek
tingiau atžymėtų lietuvių, kaip tauti
nės grupės, egzistavimą Kanadoje.

Jz. P-us

LIET. NAMŲ akcinės bendrovės su
sirinkimas įvyko kovo 6 d. Jame bu
vo svarstomi LN reikalai. Po valdo
mųjų organų pranešimų kilo gana 
karštos diskusijos, nes per eilę metų 
daryti ir neįvykdyti planai sudarė ga
na keblią padėtį. Vietoje ilgamečio 
pirmininko St? Bakšio toms pareigoms 
išrinktas Alf. Patamsis. Taip pat iš
rinkta ir nauja valdyba, kurios sąsta
tas bus paskelbtas vėliau.

“AUKURO” teatro statomos “Gul
bės giesmės” premjera — šį šeštadie
nį Jaunimo Centre. Žiūr. skelbimą ir 
straipsnius 6 ir 7 psl.

“AUKSO ŽĄSIES” filmas bus rodo
mas Delta kino patalpose, 1292 King 
St. E., balandžio 3 d., sekmadienį, 3.30 
v. p.p. Apie “Aukso žąsies” filmą 
spaudoje buvo labai daug rašyta, todėl 
dabar belieka jį pamatyti. Sutvarky
kime savo laiką, kad galėtumėm visi 
šį pirmąjį spalvotą filmą pamatyti.

vyskupai, diplomatai, Lietuvių 
Bendruomenės ir kitų svarbių 
organizacijų pirmininkai. Toks 
simbolinis dalyvavimas apjungia 
viso pasaulio lietuvius ir stiprina 
viltis, kad šis pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas bus 
tikrai sėkmingas.

Garbės komiteto tarpe yra 
vysk. V. Brizgys; vysk. Pr. Bra
zys; V. Sidzikauskas — VLIKo 
pirm.; prel. J. Balkūnas — Tau
tos Fondo pirm.; prel. M. Krupa

vičius; prel. Pr. Juras; kun. V. 
Martinkus, BALFo pirm.; V. 'Va
lerias — JAV LB tarybos pirm.; 
dr. S. Biežis — Dainų šventės 
komiteto pirm.; dr. A. Razma, 
JAV Lietuvių Fondo organizato
rius ir kiti.

Iš Kanados įeina į garbės ko
mitetą: dr. J. žmuidzinas — Lie
tuvos gen. konsulas; A. Rinkti
nas — KLB pirm.; dr. J. Songai
la — buvęs PLB pirm.; J. Matu
lionis — buvęs pirmasis PLB 
pirm, ir dr. A. Pacevičius — Ka
nados Lietuvių Fondo valdybos 
pirm. * A. Viskontas

® LIETUVIAI PASAULYJE

V. Kst.

EDMONTON, Alta.

Sveikinimams pasi- 
pirm. T. Uogintas, 
•lietuvaitėm su tau- 
— Elenutei ir Vir-

VASARIO 16 buvo iškilmingai pa
minėta vasario 19 d. Edmontono Lie
tuvių Namų salėje, kurią puošė Lietu
vos vytis, Lietuvos ir Kanados vėlia
vos. Minėjimą atidarė apylinkės val
dybos pirm. dr. J. Pilipavičius, o Jo
nas Baronas paskambino fortepijonu 
“O Canada”. Dr. J. Pilipavičius tarė 
trumpą įvadinį žodį lietuvių ir anglų 
kalba, kurią sekė tylos minutė, skirta 
pagerbti žuvusiems už Lietuvos lais
ve. Paskaita, kurią skaitė mokytoja 
Regina Šepetienė iš Red Deer, Altą, 
buvo kupina meilės gimtajam kraš
tui. Po paskaitos sveikino latvių ir es
tų atstovai. Gautus sveikinimus iš 
KLB krašto v-bos ir Calgary apyl. 
v-bos perskaitė dr. J. Pilipavičius. B. 
ir J. Davidėnai, kurie dėl ligos minė- 
jiman atvykti negalėjo, sveikinimus 
perdavė telefonu, 
baigus, apylinkės 
asistuojant dviem 
tiniais drabužiais
ginijai Augytėms, iškilmingai perskai
tė Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo aktą. Po akto nsuskambėjo Tau
tos himnas.

Meninę programą tvarkė ir humo
ristinę jos dalį atliko toje srityje pri
tyręs J. Popikaitis. Visų edmontonie- 
čių ir apylinkės lietuvių mėgiama so
listė Ona Šmidtienė gražiai padaina
vo keletą dainelių solo ir keletą — 
su dainos mėgėju Algirdu Karosu, 
jr., akomp. J. Baronui. Be to, J. Baro
nas paskambino fortepijonu keletą 
lietuviškų melodijų. Juozas Kynas su 
giliu įsijautimu perskaitė savo kūry
bos eilėraštį- Jaunasis Jurgis Vaitkū- 
nas iš St. Paul, Altą, gražia lietuvių 
kalba jausmingai padeklamavo tai 
dienai pritaikytą eilėraštį. Apylinkės 
pirm. T. Uogintas, prieš uždarydamas 
minėjimą, savo trumpoj kalboj pa
brėžė KLB jaunimo sekcijos didelę 
reikšmę kovai už Lietuvos laisvę ir 
kreipėsi j vietos jaunimą, prašydamas 
vienokiu ar kitokiu būdu į ją įsijung
ti. Po programos visi minėjimo daly
viai buvo pavaišinti geraširdžių lietu
vių moterų suneštais suvožtiniais, 
saldumynais ir kava. Vaišių organiza
torė buvo Valė Sapkienė. Veikė ir 
bufetas. Be to, buvo šokiai, kuriems 
grojo trijų asmenų kapela. Šokių me
tu buvo pradėti rinkti parašai po pe
ticija Jungt. Tautoms.

Sekmadienį Edmontono LN koply
čioje kun. Iz. Grigaitis atlaikė pa-

maldas už Lietuvą ir nepriklausomy
bės kovose bei II D. karo metu žuvu
sius lietuvius ir pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą.

Vasario 16 buvo paminėta ir per 
Edmontono radijo stotis — CFCW ir 
CFRN. Pirmoji programa buvo poli
tinio pobūdžio, kurią kruopščiai pa
ruošė apylinkėje visų gerai žinomas 
veikėjas Algirdas Dudaravičius. Ant 
roji programa buvo kultūrinė. Ją 
gražiai paruošė lietuviškiems reika
lams jautrus J. Baronas.

Apylinkės valdyba reiškia nuoširdų 
ačiū gerb. prelegentei R. šepetienei, 
gerb. kun. I. Grigaičiui, mielai solis
tei O. Smidtienei, brangiam akompa
niatoriui J. Baronui, energingam dai
nos mėgėjui A. Karosui, jr., visuo
met gerai nusiteikusiam J. Popikai- 
čiui, lietuviškų reikalų gvildentojui 
A. Dudaravičiui, nuoširdžioms E. ir 
V. Augytėms, eilėraščių mėgėjui J. 
Kynui, visų pamėgtam deklamuoto- 
jui J. Vaitkūnui, jr., latvių ir estų 
atstovams už išreikštus sveikinimus 
ir sveikinusiems raštu ir telefonu. 
Taip pat nuoširdus lietuviškas ačiū 
visoms lietuvėms moterims, prisidė
jusioms prie bendrų vaišių bei vi
siems vienokiu ar kitokiu būdu pri- 
sidėjusiems darbu ruošiant šį minėji
mą ir visiems atsilankiusiems.

AUKOS TAUTOS FONDUI Vasario 
16 minėjime: $20 — J. Karpavičius; 
$10 — P. Vosiskis, G. Karosas, V. 
Kasperavičius, J. Kynas. A. Kantau
tas; $5 — T. Uogintas, N. Kardelis, 
J. Popikaitis, K. Žolpys, J. Augis, M. 
Zakarevičius, K. Vaitkūnas, V. Gra
bauskas, Ežerėnas, K. Šimkūnas, P. 
Gudjurgis, R šepetienė, P. Vaitkū
nas, J. Pilipavičius, S. Sapkus, J. An
derson, J. Davidėnas; $4 — A. Duda
ravičius; $3 — W. Zaleckis, J. Kir- 
deikis: $2 — X, A. Andriulevičius, 
V. Yuodelis, Misienė, M. Ruplėnas, J. 
Svenčiūnas, J. Baronas; $1 — T. Sei- 
kus, P. Garbauskas, K. Kazlauskas, 
A. šmidtas, Koban, Andriulevičius, 
P. čepauskai. P. Janeliūnas, J. Luk- 
ševičius, T. Jogaldienė, B. Rimkūnie- 
nė. A. Rudinskas, S. Plaskus, J. Lu- 
bertas, J. Kairys; $0 50 — A. Kund- 
rotienė.

Aukotojams ir aukų rinkėjams — 
Adelei Šiaudinienei ir Justinui An
dersonui už taip uoliai atliktą parei
gą nuoširdus ačiū.

KLB Edmontono apyL valdyba

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokoma 414% divi
dendo iš pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro •
2L MAIN STREET EAST, ROOM 207, — Telefonas JA 8-0511

Lietuviška šeima tarp nelietuviu
MINNEDOSA, MANITOBA. Česlo

vas Kurauskas-Kuras pradėjo studi
juoti veterinariją Kaune. Nuo rau
donojo maro besitraukdamas, atsidū
rė Vokietijoje, kur Hanoveryje ir 
baigė savo studijas. 1949 m. gegužės 
mėn., pagal darbo sutartį dirbti cuk
rinių runkelių ūkyje, atvažiavo į Ka
nadą, Winnipegą. Dirbo visą sezoną. 
Užbaigęs sutartį, gavo darbo mieste, 
baldų fabrike. Du troškimai, kaip 
karštos anglys, degino Česlovo krūti
nę: išmokti gerai angliškai ir gauti 
savo diplomo pripažinimą. Taigi, ma
žai rūpindamasis, 
apsirengs — visa 
tikslui.

Joana Klimaitė 
studijuoti odontologiją. Ji su sese
rimi, kaip ir tūkstančiai kitų, 1944 
m., kaip tremtinė, peržengė Vokieti
jos sieną. Kai atsidarė vartai į toli
mus ir laisvus kraštus, jos, pagal su
tartį, kaip. tarnaitės, atvažiavo į St. 
Boniface sanatoriją Winnipege. Po 
metų, sutarčiai pasibaigus. Joana 
oradėjo dirbti siuvykloje-

ką valgys ir kuo 
aukojo tam savo

Vilniuje pradėjo

Joana Karaite

KAZIUKO MUGĖ jau praeityje. 
Naujose, erdviose Jaunimo Centro 
patalpose buvo patogiau susitvarkyti 
skautams ir neteko stumdytis visuo
menei. Už mums papigintą kainą iš- 
nuomuotas patalpas dėkojame prel. 
J. Tadarauskui. Tenka padėkoti prie 
to pasisekimo savo atsilankymu pri- 
sidėjusiai Hamiltono visuomenei, vi
soms ponioms, aukojusioms įvairius 
pyragus ir saldumynus ar šiaip ko
kiu nors būdu prisidėjusioms prie jos 
pasisekimo, skautų rėmėjų valdybos 
nariams už technišką pagalbą. Ypa
tinga padėka p.p. Giedraitienei, Ba
nevičienei ir Volungei už aukotas ar 
parūpintas premijas loterijai. Premi
jas laimėjo: paveikslą (aukotas p. 
Giedraitienės) p. Paukštis, — albumą 
(liko neatsiimtas iš praeitų metų) p. 
Bulionis, — pagalvėlę (siuvinėta ir 
aukota p. Banevičienės) skautė Bal- 
taduonytė iš Toronto, — 100 gal. aly
vos (iš Pleacan Fuels per p. Volun
gę) žalias bilietas nr. 138. Kas turi 
minėtą bilietą, prašau atsiimti raštą 
pas D. Gutauskienę tel. 529-6982; pa
gal jį gausite alyvą.

“Širvintos” ir “Nemuno” 
tuntininkai

įvai- 
Ku- 
vie- 

savo 
At- 

gali-

Tiek Cesius, tiek Joana visą savo 
atliekamą nuo darbo laiką (dažnai 
atplėšdami jo dalį ir nuo reikalingo 
poilsio), aukojo lietuviškai veiklai. 
Buvo jie valdybose, vaidino, šoko ir 
dainavo. Ir atsitiko taip, kad jiedu 
viens kitam patiko ir — sumainė žie
delius.

Ne rožėmis kloti buvo jų pirmieji 
gyvenimo metai. Česlovas turėjo ku
riam laikui atsisakyti darbo ir visiš
kai atsidėti mokslui. Pagaliau kietas 
vargas buvo vainikuotas kanadišku 
veterinarijos gydytojo diplomu.

Pirmąjį darbą gavo Selkirke, Man., 
kaipo vet. gyd. padėjėjas. Butelis bu
vo mažulytis, bet jame iš pat pirmos 
dienos aiškiai švietė gražesnio ir ge
resnio gyvenimo saulutė.

Winnipego liet, kolonija labai pa
sigedo dviejų savo, niekad nebraš
kančių, ramsčių. Pagal išgales Ku- 
rauskai stengėsi neapleisti nei vieno 
parengimo, pobūvio, taipgi sekma
dieniais lietuviškų pamaldų, šv. Ka
zimiero liet bažnyyčią teberemia ir 
dabar.

Selkirke 1951 m. vasario m. 27 d. 
susilaukė pirmagimės dukrelės Joa- 
nytės. Porą metų pagyvenusi, jauna

vet. gydytojo šeima sugrįžta į Winni- 
pegą, kur Česlovas gauna valdišką 
darbą “Canada Packers” mėsos in
spektoriaus vietą. i Po kurio laiko 
gauna jis valdišką pasiūlymą išvyk
ti į Swan River, apie 460 mylių į 
šiaurę nuo Winnipego. Česlovas su
tiko ir niekada to savo žygio nesigai
lėjo. Derlingoje Swan River apylin
kėje jis turėjo savo darbo rajoną ir 
buvo pats ponas ant savo galvos. Po 
19 mėn. lygiai tokiam pat darbui at
sikelia į Minnedosą, jau tik 138 my
lias nuo Winnipego, kur ir šiandien 
tebegyvena.

Visose trijose vietovėse, tarp 
rių tautybių, Česlovas ir Joana 
rai (sulietuvinę pavardę), buvo 
ninteliai lietuviai. Niekada jie 
kilmės nesigėdino ir neslėpė, 
virkščiai, kur ir kada tik buvo
ma jie garsino savo tėvynės garbingą 
praeitį ir skurdžią vergijos dalią — 
dabartį. Abu dalyvauja vietos orga
nizacijose ir parapijos veikime. Joa
na veikia parapijos moterų ir Beta 
Sigma Phi organizacijose. Per jas 
jai teko ne tik Minnedosoje, bet ir 
kituose aplinkiniuose miesteliuose 
net aštuonis kartus kalbėti apie Lie
tuva ir jos likimą. Visur Joana pa
sirodė su savo gražiais, dail. Tamo
šaitienės austais liet, drabužiais. Vi
sur savo kalbos pailiustravimui ji tu
rėjo knygų, paveikslų, audinių, gin
taro ir kt

Nors Minnedosoje visais atžvilgiais 
dr. Kuro šeimai gera gyventi, ta
čiau jų sparnai pakelti skristi į ry 
tus, arčiau lietuviškų centrų. Auga 
vaikai, ir tėvai nori, kad jie būtų lie
tuviai.

Tarp kitų laikraščių ir žurnalų, na
mus lanko ir “Eglutė”. Vaikai, ne
lankę lietuviškos mokyklos, ją skai
to. Tikrai verta pažymėti, kad 1963 
m. Joanytė, būdama “Aušros” sporto 
klubo stovykloje, skaitymo varžybose 
laimėjo pirmą vietą. Kaip sportinin
kė ji laimėjo II vietas 50 jardų bė
gime ir šokime į tolį. Bene nuo tre
čių savo amžiaus metelių ji pradėjo 
mokytis čiuožti. Dabar Minnedosoje 
ji yra viena mėgiamųjų figūrinių 
čiuožėjų. Jau 1961 m. MMAA čiuo
žimo klubo suruoštoje šventėje “The 
Canadians”, Joanytė buvo Britų Ko
lumbijos “Kalnų Karalaitė” tarp sep
tyniolikos princesių. Toje pat šven
tėje atliko dar ir kitus du numerius. 
1963 m. “Fantazija ant ledo” progra
moje ji buvo “Raudonoji Kepuraitė”. 
Tada vietinis laikraštis rašė: “Grace
ful Joana Kuras, a senior, who made 
of her Little Red Riding Hood an 
artistic masterpiece”. Joanytė moko
si ir muzikos. Jei neklystu, ji dabar 
ruošiasi IX-tos klasės piano egzami
nams. 1964 ir 1965 m. vasaros atos
togų metu Joanytė praleido po vie
ną mėnesį “International Music 
Camp at the International Peace 
Garden”. Ten jai labai patinka, — 
tikriausiai važiuos ir šiemet. Ji nuo
širdžiai dirba su skautėmis — lankė 
pirmosios pagalbos kursus ir yra de- 

ranka namuose. Mo
ir

šinioji mamos 
kykloje visada yra pirmųjų tarpe

D. Latauskaitė “Gulbes giesmė
je” vaidina Butautienės rolę

Nuotr. A. Juraičio

J. A. Valstybės
TRYS LIETUVIŠKI KRYŽIAI pa- 

statyti prie Dayton, Šv. Kryžiaus liet 
parapijos, kurios klebonu yra kun. 
dr. T. Narbutas. Kryžius projektvao 
archit. dr. A. Kulpavičius. Apie šiuos 
kryžius straipsnį parašė Cincinnati 
arkivyskupijos laikraščio “Catholic 
Telegraph” priedas vasario 11 <L, įsi
dėdamas ir iliustraciją bei pažymė
damas, kad tie trys kryžiai simboli
zuoja bolševikų Vilniuje nugriautus 
tris kryžius ir taip pat primena ko
munistų nukankintus lietuvius. Kry
žių statybą vykdė V. Sodeika iš Ci
cero, III.

“LIETUVIŠKAS PAŠTO ŽENK
LAS šiais laikais yra ne tik priemo
nė garsinti Lietuvos vardą, bet ir 
savos rūšies ginklas kovoje prieš 
mūsų tautos okupantą. Tik laisvos 
tautos ir valstybės leidžia savo paš
to ženklus ar pinigus. Su Lietuvos 
pavergimu nutrūko ir lietuviškų 
ženklų leidimas. Rodydami sveti
miems pašto ženklus, mes jau savai
me jiems primename Lietuvą ištiku
sią tragediją,” — rašo E. Petraus
kas Filatelistų Dr-jos “Lietuva” 
biuletenio 1966 m. vasario 1 <L lai
doje.

PREKYBOS INSTITUTO Klaipė
doje ir Šiauliuose buvusiems studen
tams ir lektoriams, kurių adresai 
buvo žinomi, grupė iniciatorių va
sario 5 d. išsiuntinėjo bendrarašti ir 
anketas. Negavusieji šios informaci
nės medžiagos, prašomi atsiųsti sa
vo adresus. Visi kolegos prašomi ne
atidėliojant sugrąžinti užpildytas an
ketas adresu: L. Raslavičius, 7234 
So. Sacramento Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
žmonų klubas Čikagoje savo susirin
kime sausio 22 d. p.p. Vengrių bute 
išrinko naują valdybą: I. Kirkuvie- 
ne, E. Koiosovienę, N. Banienę, D. 
Statkienę ir B. Nainienę.

ALĖ VASAITYTĖ, Illinois uni
versiteto studentė, iš visų dalykų 
įvertinta pažymiais “A”, universiteto 
vadovybės pakviesta ir priimta į vi
sos Amerikos akademinę garbės 
draugiją Alpha Lambda Delta.

PREL. PR. VIRMAUSKIO pager
bimas 50 m. kunigystės sukakties 
proga ir kartu parapijos metinė va
karienė bus birželio 12 d. Blinstru- 
bo Village patalpose, Bostone. Tam 
reikalui 
tas.

KUN. 
vasario 
Vasario
čių gimnazijai, o likusius S20 Puns
ko gimnazijos mokiniams. Iš viso 
išsiuntė S1.180.

VYTAUTAS KONČIUS, registruo
tas rentgeno technikas, per 10 metų 
dirbęs Cook Country ligoninėje 
rentgenelogijos srityje, pakviestas 
ir pradėjo dirbti Čikagoje plačiai 
žinomame privačiame dr. B. Brown 
rentgenologijos kabinete. V. Kon
čius Lietuvoj studijavo mediciną, o 
Amerikoj baigė rentgenelogijos kur
sus ir yra registruotas rentgeno 
technikas.

M. IR S. KONTRIMAI, iš Cicero, 
Iii., padovanojo Pasaulio Lietuvių 
Archyvo muzėjiniam skyriui minia
tiūrinę Lietuvos kaimo sodybą. Ją 
dirbo apie dvejus metus. S. Kontri
mas kilęs iš Troškūnų. Į Ameriką 
atvyko 1912 m. bėgdamas nuo rusų 
karinės prievolės.

DALIA ŠKUDZINSKAITĖ - IVAŠ- 
KIENĖ, bostoniškė, nuo vasario 1 
d. mokytojauja Hyde Park augštes- 
niojoj mokykloj. Ji yra baigusi che
miją. Jos vyras R. Ivaška yra advo
katas. Jiedu augina tris vaikučius.

PREL VIKTORAS ČERNIAUS
KAS, ligi šiol buvęs Švč. Marijos 
Gimimo liet parapijos Čikagoje ad
ministratoriumi, neseniai paskirtas 
tos parapijos klebonu.

katos, dar daug metų dirbti savo tau
tai ir pavergtųjų tautų išlaisvinimui. 
Kartu nusiuntė jam medžio drožinį.

A. A. DR. A. TRIMAKO, buv. VL 
IKo pirmininko, dvejų metų mirties 
sukakties proga, Mišios buvo atlai
kytos vasario 26 d. liet Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, Niujorke. '

STASYS MOTUZAS, medžio dro
žinėtojas, gyv. Vechtos senelių prie
glaudoje, turėjo - pasikalbėjimą su 
vietos laikraščio korespondentu apie 
lietuvių išgyvenimus bolševikų oku
pacijoj Lietuvoj, kurie buvo plačiai 
aprašyti laikraštyje. Tas pats laik
raštis įdėjo S. Motuzo fotografiją 
su jo drožinėtu lietuvišku kryželiu, 
kurį Vechtos lietuviai pasiuntė su 
sveikinimu Vokietijos buv. kancle
riui dr. Konradui Adenaueriui.

Australija
PLK. LTN. B. PAŠKEVIČIUI, 

Lietuvos kūrėjui-savanoriui, dabar 
gyv. Australijoj, sausio 10 čL suėjo 
70 m. amžiaus. Tai daug matęs ir 
daug pergyvenęs karys. Jis gimė 
1896 m. sausio 10 <L Pumpėnų m. 
Panevėžio apskr. Už narsumą nepri
klausomybės kovose sukaktuvinin
kas apdovanotas dviem Vyčio kry
žiais.

— Eu- 
centro 

reikalu 
Doepf-

sudarytas rengėjų komite-

B. SUGINTAS paskutinę 
mėn. dieną pasiuntė S900 
16 gimnazijai, S260 salezie-

Delhi.. Tillsonburg
DAUGUMA ŠIOS APYLINKĖS 

ŪKININKŲ perka trąšas tarpinin
kaujant šv. Kazimiero parapijai. 1965 
m. bendrovės sumokėjo parapijai 
(agentui) $7.913.43. Parapijai skiria
ma 3%, t. y. $2.351.05; pirkėjams lie
ka $5.569.38. Ūkininkas perka trąšas 
kokios tik nori bendrovės. Tam dar
bui jau kelinti metai iš eilės vado
vauja P. Augaitis ir B. Dirsė. Ūki
ninkai 1966 m. visi pirkite trąšas per 
savo Šv. Kazimiero parapiją — turė
site ir jūs naudą ir paremsite para
piją. V.

yra keliama iš klasės j klasę be eg
zaminų. Dabar jau antri metai mer
gaitė mokosi Brandone, IX skyriuje, 
“Sisters of the Lady of our Missions 
St. Michaels Academy”. Joanytė my
li Lietuvą, labai nori dalyvauti lie
tuviškose organizacijose ir ruošiasi 
būti sąmoninga bei kultūringa lietu
vaite.

Antroji dr. Česlovo ir Joanos Kuru 
atžala — Paulius. Jis jau kabina 
dvyliktuosius; mokosi gerai, pramušt
galvis ledo rutulio žaidėjas, rūpes
tingiausias skautas. Jo kambaryje ka
bo ant sienos pažymėjimas, kad mu
zikos 
pirmą

Dvi
U —

Italija
VYSKUPAS P. BRAZYS iš Romos 

išvykęs pr. metų gruodžio 23 d. į 
Londoną, kur praleido Kalėdų šven
tes su vietos lietuviais, dar ir dabar 
tebekeliauja, lankydamas Europoje 
savo tautiečius. Ekscelencijos svar
biausias tos kelionės tikslas 
ropos lietuvių apaštalavimo 
įsteigimas Vokietijoje. Tuo 
buvo tartasi su kard. dr. J. 
nėr, Augsburgo vyskupu
Stimpfle ir kt. Centras turėsiąs visą 
eilę uždavinių, kurių tarpe paminė
ti šie: naujas §v. Rašto vertimas, 
pašaukimų ugdymas, perteikimas lie
tuviams Vatikano santarybos dvasi
nio turto, be. to, ir kultūrinio pobū
džio uždaviniai. Centrą kuriant tek
sią bendrdaarbiauti su vysk. V. Briz
giu. Ta proga vysk. P. Brazys paste
bi, kad Liet. kat. sielovada Vokieti
joje liksianti ir toliau veikti. Ji va
dovausianti ir ateityje bendruome
nių religiniam aptarnavimui.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 
lietuvių saleziečių gimnazijoj atida
rė kun. M. Burba, ateitininkų drau
govės dvasios vadas, pakviesdamas 
įstaigos dir. kun. Pr. Gavėną ir sve
čią iš Romos kun. prof. J. Zeliauską 
prie garbės stalo. Sekė formalus ke
turių moksleivių priėmimas su įžo
džiu į ateitininkų draugovę. Tai 
moksleiviai: Gintautas Barauskas ir 
Petras Viržintas iš Anglijos, Petras 
Dauknys ir Adolfas Tutlys iš Vokie
tijos. Po ateitininkų himno sekė 
svečio iš Romos kun. prof. J. Ze- 
liausko paskaita. Išreikštas džiaugs
mas dėl ateitininkų gretų praturtė
jimo. padrąsinimas patiems ateiti
ninkams ir į ateitininkus tebebręs- 
tantiems. Visa tai kaip įvadas į pa
čią temą: “Pasaulio, yapč įstaigos 
lietuviškasis jaunimas 1966-jų jau
nimo metų angoje”.

Po ypač skaniai paruoštų pietų 
(virtuvėje darbuojasi seselės lietu
vaitės) buvo išpildyta ilga ir įvairi 
kultūrinio-meninio turinio progra
ma, kuri buvo pradėta dūdų orkest
ro maršu. Dirigentas — buvęs įstai
gos dir. kun. St Petraitis. Jaunimo 
choras, diriguojamas kun. M. Bur
bos, gražiai išpildė visą eilę tauti
nių dainų.

Būtų nepilna įstaigos jaunimo iš
gyventos šventės kronika, jeigu ne
suminėtume paruoštos kultūrinio - 
meninio turinio parodėlės. Ir ko te
nai nebuvo: ir albumų su gražiau
siais Tėvynės vaizdais, ir Lietuvoj 
ėjusių žurnalų bei aplamai spaudos 
pavyzdžių, ir liaudies meno ekspo
natų, kaip rūpintojėlių, juostų, gin
tarinių daiktų, iš laikraščių iškirp
tų įdomesnių vaizdų bei aprašymų, 
pačių moksleivių atliktų darbelių — 
iš faneros mozaikiniu būdu sustaty
tų prasmingesnių Lietuvos pastatų 
bei paminklų, drožinių bei piešinių, 
vaizduojančių liaudies meno moty
vus ar Lietuvos istorijos įvykius.

festivalyje su draugu laimėjo 
vietą už piano duetą.
mažosios — Virginutė ir Rū- 

žemiškų rūpesčių daug dar ne-
V. SmiiHenė

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS SA
VANORĖS. Vasario 13 d. šv. Kry- 
žiaus ligoninė Čikagoje, vadovauja
ma seserų kazimieriečių, surengė 
pagerbimą 250 savanorių, kurios 
1965 m. paaukojo 30.000 neapmoka
mų darbo valandų įvairiuose ligoni
nės darbuose. Ligoninės administra- 
tore sės. Alamarita ir visos ligoni
nės seserys yra labai dėkingos sava
norėms už talką, nes dėl jų pasišven
timo ir ligoniai galėjo pigiau pasi
naudoti ligoninės patarnavimu.

Vokietija
VECHTOS SENELIŲ PRIEGLAU-

DOJE gyvenatieji lietuviai seneliai jokio turto. Vietinės policijos infor- 
buv. Vokietijos kancleriui dr. Konra- macljomis, velionis Urugvajuje gi
dui Adenaueriui 90-tojo gimtadienio minių neturėjęs. Vienintelis jo bro- 
proga pasiuntė sveikinimą, palinkę- lis gyvenęs Kanadoje.
darni jam Dieve palaimos, geros svei- Paruošė Pr. AL

Urugvajus
URUGVAJAUS UŽSIENIO REI

KALU MINISTERIJA pranešė Lie
tuvos pasiuntinybei Montevideo, kad 
pernai (1965) rugpjūčio 30 d. Mon
tevideo mieste mirė Lietuvos pilie
tis Petras Karvelis, nepalikdamas
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svajonė

ŽIBURĖLIAI
•jOS-mosu-mažiesiems
Kodėl minime Vasario šešioliktąją?

ATSAKO TORONTO MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS DEVINTO. SKYRIAUS MOKINIAI

Lietuviai paskelbė nepriklau- Kanadoje esame laisvi ir ga- 
somybę 1918 m. vasario 16 d. T‘ --- — - • - * - *
lietuviai gyveno laisvai. Dabar šventes, o Lietuvoje nėra tos 
Lietuva yra vėl užimta, bet mes laisvės. Lietuva yra rusų val- 
vistiek švenčiame Vasario 16.
Kodėl? Kas yra nepriklausomy
bė? Kraštas, kuris yra nepri
klausomas yra laisvas, turi savo 
valdžią, kariuomenę, policiją ir 
t.t. Žmonės, kurie gyvena nepri
klausomame krašte, neturi rū- ----------------------------------------
pėsčio, kad kas galėtų juos iš- norime būti. Būtų gėda nieko 
vežti į Sibirą. Nepriklausomybė nedaryt ir nedalyvaut minėjime, 
yra tikrai labai brangus daly- nes niekas savaime nepasida-

Kazys Baltrūnas

Kraipo galvą jis pakėlęs —

į Lietu
vos istoriją, tai matom, kad po 
123 metų lietuviai pagaliau iš
sikovojo sau laisvę. Per 22 me
tus jie atstatė Lietuvą. Tai svar
būs dalykai, kuriuos mes atsi
mename. Dabar pavergtoje Lie- 

lime daryti ką mes norim: eiti į Su ^MtL^nUpjJeŠ 
Nuo šitos dienos iki 1940 metų bažnyčią, garbinti Dievą, svęsti rtpjntį JJSuvos reikalais £ 

del mes ruošiame tuos minėji
mus ir ugdomės lietuviškoj dva
sioj. Tai yra mūsų teisė ir privi
legija, kurios niekas negalės at
imti. Virginija Daulenskaitė

Lietuva atgavo savo nepri
klausomybę po 123 metų ir įro
dė savo atsparumą. Mes dabar 
turime jausti pareigą tą laisvės 
kovą tęsti. Mes neturime gėdin
tis, kad esame lietuviai, bet 
priešingai — didžiuotis. Galime 
pasidžiaugti, kad mokame kitą 

x? pasinaudoti 
čia Kanadoj esama laisve ir 
skelbti skriaudą, kurią Lietuvai 
padarė rusai.

Ramunė Ulbaitė
Iki 1795 metų Lietuva buvo 

tris kartus padalinta, o po 1795 
m. ji buvo Rusijos okupuota 
123 metus. Tik 1918 m. Lietu
va atgavo nepriklausomybę. Po 
123 metų vergijos Lietuva vis- 
tiek tebeturėjo visas savo tradi
cijas ir svarbiausia savo gražią 
kalbą, apie kurią anglų enciklo
pedija rašo, kad ji yra seniau
sia iš gyvųjų kalbų Europoje. 
Nuostabus lietuvių atsparumas! 

Amerikoje buvo didelė jauni
mo demonstracija ir buvo pra
šoma, kad Jungtinės Tautos pa
dėtų Lietuvai atgauti nepriklau
somybę.

švęsdami Vasario 16, mes tu
rime vėl gerą progą iškelti lais
vės klausimą. Algis Jurėnas 

Vasario 16 mes švenčiame 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Ji yra tokia diena, kaip 
Dominion Day kanadiečiams ar 
Independence Day amerikie
čiams. Jie švenčia tas dienas 
džiaugsmingai, o mes nesidžiau
giame, tik prisimename, kad 
buvome laisvi, ir žadame padėt 
Lietuvai išsivaduot. Mums gal 
daugiau padėtų, jeigu kalbėtu
me apie buvusius laimėjimus, o 
ne vien tik visą laiką apie pa
vergtą Lietuvą.

Donata Žulytė
Mes visi lietuviai turime vi

sokių progų parodyti pasauliui, 
kad Lietuva okupuota ir reika
lauti jai laisvės, čia lietuviai 
yra laisvi sakyt ir daryt ką no
ri, bet Lietuvoj visi turi daryti, 
ką bolševikai sako. Mes'dėlto 
turėtume švęsti Lietuvos nepri
klausomybės šventę ir kitiems 
išaiškinti neteisybę, kuri pada
ryta Lietuvai.

Arūnas Kasperavičius

džioje ir lietuviams reikia dary
ti, ką rusai sako. Mes čia pro- 
testuojam prie Jungtinių Tautų, 
kad Lietuva galėtų atgauti lais
vę. Vasario 16 diena yra geriau
sia diena švęsti ir parodyti, kad 
mes esame lietuviai ir lietuviais

Kilt j debesis turėčiau 
Su balionais saujoj, 
O nuo ten — nušokt galėčiau 
Į planetą naują.
Iš visur vaikai stebėtų, 
Rankutėmis plotų, 
O Margiukas pavydėtų, 
Net iš pykčio lotų.
Bet jei ten pelių nebūtų, 
Ką be jų daryčiau?
Jei saldaus pienučio trūktų, 
Kaip atgal sugrįžčiau?

A. Abr.

kas. rys.
Mes švenčiame šitą dieną Lietuvos brangiausias turtas kalbą. Mes turime 

rengdami minėjimus. Mūsų yra jos didinga praeitis. Daug 
laikraščiai rašo apie tai Nepri- kartų mes girdime apie Basana- 
klausomoj Lietuvoj mes švęstu- vičių, Kudirką, Maironį ir kitus 
me dar iškilmingiau ir turėtume garsius lietuvius. Jie visi rūpi- 
atostogas. Per minėjimus mes uosi Lietuvos nepriklausomybe, 
informuojame Kanados krašto Dabar mums vėl reikia panašių 
valdžią, kad rusai turi užėmę ’ žmonių. Mes galime įnešti mažą ~ * ” — - - savo toje kovoja nepamirš

dami lietuviškos kultūros, kal
bos ir papročių.

Lietuva atgavo savo nepri-

mūsų žemę ir žmones. Kai dau- 
- guma valstybių mums pritars, 

tai mes lengviau atgausime lais
vę- _ _

Kaip kitaip galėtume mes at- Mausomybę po 123 metų vergi- 
kreipti pasaulio dėmesį? Mes todėl Vasario 16 mums yra 
galėtume dažniau demonstruoti, 1ah” 
kaip buvo Niujorke padaryta, 
gal tada netektų taip ilgai lauk
ti. Pagal vieną knygą parašytą 
George Orwell, komunistinė val
džia ilgai nesitęs. Kiekvieną 
dieną valdžios keičiasi, ir vieną 
dieną Rusija sugrius.

Algis Čepas
Visi mokiniai, kurie lanko 

Maironio šeštadien. mokyklą ir 
kitas panašias mokyklas, turi di
delę pareigą. Jie turi išlaikyti 
lietuvių' kalbą ir kultūrą tarp 
svetimų kalbų ir kultūrų. Jie tu
ri užaugti geri kanadiečiai, bet 
taip pat pasilikti gerais lietu
viais. Mūsų uždavinys yra sun
kus ir ne visi galėsime jį atlikti, 
bet tie, kurie ištvers iki galo, 
bus ne tik geri kanadiečiai ir 
lietuviai, bet ir tvirti, geri žmo
nės.

Vasario šešioliktosios minėji
mai, paskaitos ir susirinkimai 
duoda visiems mokiniams tauti
nės jėgos, ypač tiems, kuriems 
ta našta darosi persunki. Dide
lė dalis jaunesniu mokinių ne
nori suprasti tautinės pareigos, 
bet vyresnieji, daugiau mokyti, 
turi didelį norą. Vieną dieną 
tie mažiukai irgi supras ir su
augs. Tada jie lauks kas metais 
Vasario 16-tos. kad galėtų at
naujinti savo jėgas ir suprasti 
pilniau lietuvišką uždavinį.

Vitalija Ramanauskaitė

labai reikšminga diena.
Pavergti lietuviai Lietuvoje 

neturi laisvės ir jėgų išsivaduo
ti. Jie yra prispausti rusų vergi
jos, bet mes čia gyvenam lais
vėj ir mūsų pareiga yra paremti 
visus siekimus, kurie daromi 
Lietuvos išlaisvinimui.

Jeigu mes būsime gerais lie
tuviai, tai tuo pačiu būsime ge
rais kanadiečiais. Mes pasidaro
me pilnesnį žmonės, jeigu neat- 
sižadame lietuvybės.

Būdami lietuviai, mes turime 
švęsti savo Laisvės Dieną, mė
gindami jieškoti draugų ir už
tarėjų kitų tautų tarpe.

Rūta Liuimaitė
Mes, kurie gyvename laisva

me pasaulyje, turime atlikti ši
tą pareigą informuodami kitus 
apie praėjusią ir dabartinę pa
dėtį Lietuvoje. Mes negalime 
tikėtis, kad lietuviai už geleži
nės uždangos bandytų išsilais
vinti, nors to labai norėtų. Už
tat mes turime viską daryti ir 
net demonstruoti dėl laisvės. 
Tai yra mūsų tautinė pareiga 
ir mes dalinai ją išpildome tu
rėdami minėjimus tarp savųjų 
ir pasikvietę kitus.

Alinis Kuolas
Kitos tautos turi savo religi

nes šventes, taip pat ir mes. Da
bar Lietuvoje žmonės negali re- 
-ligijos mokytis. Kas bando ir 
yra sugautas, tas yra išvežamas

Vaidota Kuprevičiūtė, pernai bai
gusi Toronto lietuvių šeštadieni
nę mokyklą, skaito įžangini žodį 
šv. Kazimiero minėjime Toronte

Nuotr. S. Dabkaus

Rogutėmis nuo 
kalno

Važinėjimas rogutėmis nuo 
kalno, sakyčiau, yra labai ne
sveika, nors labai malonu. Aš 
taip manau todėl, kad aš pats 
jau beveik užsimušiau porą kar
tų su rogutėmis. Užpernai, kaip 
tik prieš Kalėdas, net ligoninėje 
buvau peršvietimams. Ačiū Die
vui, niekas nebuvo lūžę, nors il
gai teko šlubuoti ir mėlynės ne
greit prapuolė. Šią žiemą vėl ge
rokai, susikūliau. Leki nuo kal
no kaip šviesa! Koks malonu
mas! Bet jeigu užvažiuoji ant 
mažo kupstelio, tai šauna į orą 
rogės ir tu pats apie 3 pėdas 
nuo žemės. Tai kaip dedi i že
mę, tai visos dvasios iššoka. Tai
gi aš labai prašau, kai važiuojat 
rogutėmis važinėtis, tai vežkitės 
ir daktarą su ambulansu kartu. 
Ačiū. Rytis Balčiūnas,
Broklyno šeštad. m-la VI skyr.

FELJETONAS BALYS-JONAS ARŪNAS

NAUJA MAŠINA IR SENAS INKSTAS

ILIUSTRACIJOS ANTANO LAURINAIČIO 
I

A, kaip jau žmogus pasensti ir kai storą
sias ir plonąsias gyslas apkloja kalkės, tada 
meilės apsireiškimui nebereikia auksinių sau
lėlydžių, žydinčių jievų, gilių — plaučius 
draskančių — atodūsių ar dar Dievas žino ko
kių saldžių išmislų! Viskas labai suprastėja ir 
bent kokia meilė nusileidžia iš didelių augš- 
tybių tiesiai ties tavo bato kulnimis.

Va, aną vakarą sėdžiu su draugu Antanu 
Šakelių purviname bare, skęstančiame mels
vame tabako rūke, ir žiūrime apkabinę ran
komis bokalus į tą margą žmonių minią, ra
miai, kaip musių spiečių, ūžiančią. Sakelis 
nykščiu pabraukia per putotą panosę ir tin
giai pakelia bokalą:

— Į sveikatą Anuprai!..
— Tu perdaug skubi, — sakau. — Mano 

inkstai nuo to skystimėlio gvoltą kelia!..
— A, ką tu čia dabar falšyvus juokus iš

darinėji! Seniau pusbačkę per vakarėlius iš
tuštindavome, o dabar po šešto bokaliuko jau 
apie inkstus šnektą vedi... Sveikas!..

Jis iškilmingai, kaip prisiekęs gvardijos 
generolas, pakelia bokalą ir vienu mauku iš
geria. Bijodamas pažeisti draugo meilę ir 
pasitikėjimą, ištuštinu aš savaji aluti, bet tie 
manieji inkstai vis man ant širdies gula.

— Je. — sakau. — Antanėli, kas buvo se
niau, reikia užmiršti... Mūsų amžiuje jau 
reikia saugotis gėrimo ir moteriškų, nes abu 
tie saldumynai trumpina gyvenimą, žiūrėk 
išgeri daugiau, kokiai ponytėlei giliau į akis 
pažiūri ir tris dienas širdis į šonkaulius dau

žosi, pakinkliai kaip epušės lapas dreba.
— O je, — pritaria Antanas, — kas lie

čia moteris, tu esi allrait. Patsai iš patyrimo 
žinai! Praėjusį subatvakarį pas Grigą toksai 
šaunus pobūvis buvo. Daug visokios ponst- 
vos susirinko, žinai, daktarai, agronomai, bu
halteriai, inžinieriai buvo net ir meno žmo
nių! Išgėrėm žmoniškai. Tai aš, va, apie vi
durnaktį. tyliai kampelyje tūnau ir dūmoju: 
“Nebegėrk, Antanai, ba apsikiaulinsi geroje 
kompanijoje!” Staiga prieš mane, tarsi iš 
dangaus — augšta, plonytė, į rausvą šilką su
sisukusi poniutė išdygsta. Veidelis nors į al
torių dėk, o jau akys, akys!.. Rusvos ir to
kios didelės, kaip Platelių ežerai! Ir, brolyti, 
žiūri tiesiai į mane ir šypsosi. Nepavierysi, 
nuo to žvilgsnio ir tos šypsenos mane toksai 
saldus alpulys suėmė, akyse ėmė auksinės 
žvaigždės kazoką šokti ir aš nuvirtau į kam
pą. žinoma, publika tą mano apalpimą pri
siyrė pasigėrimui ir už kojų mane išvilko į 
rūsį. Ale, kai rūsyje po valandėlės atsiga
vau, tai patį kanauninką apgėriau, tiktai ven
giau su tuo angeliuku susidurti, nes, brač, 
tokios akys tikrai gali dūšią pasmaugti!.. Je, 
tikrai, tu esi allrait kas liečia moteriškas, ale 
dėl gėrimo tai pasaka! Mūsų amžiuje kaip 
tiktai reikia išgerti, kraują išjudinti, kitaip 
nė nepajusi, kad jau blauzdos šąla ir grabny- 
čia nanosėie mirksi!..

Padavėjas vėl mus šviežiu alučiu aprūpi
na.

— Ne, — sakau Antanėli, tai ne pasaka. 
Buvau pas daktarą. Sakė, kad vienas mano

___________ __w
Toronto Maironio šeštadieninė mokykla naujoviškai paminėjo šv. Kazimiero šventę — trum
pu įžanginiu žodžiu ir vaidybiniu montažu. Kairėje — R. Rovas, vaidinęs šv. Kazimierą, deši- 

, nėję — L. Kizaitė, vaizdavusi Lietuvą. Montažas ir dekoracijos — kun. J. Staškevičiaus
> Nuotr. S. Dabkaus

Lietuviškas 
laikraštis

Kiekvieną savaitę į mūsų na
mus ateina lietuviškas laikraštis 
“Tėviškės Žiburiai”. Jame ran
dame parašyta daug įdomių 
mokslo naujienų, žinių, aprašy
mų, eilėraščių ir kitų dalykų.

Kanada yra laisvas kraštas ir 
nėra uždrausta lietuviška spau
da. Kada rusai užpuolė Lietuvą 
ir pavergė visą kraštą, jie už
draudė ir lietuviškus laikraš-
čius.

Į laikraščius žmonės 
visų kaimų ir miestų, 
viškės žiburių” spaustuvę jie 
siunčia rašinėlius, mokslo ži
nias, eilėraščius ir visas žinias 
apie visus lietuvius ir pavergtą 
Lietuvą.

Laikraščio mes labai laukia
me — maloniai praleidžiame 
kelias valandas jį beskaitydami.

Iš “Tėviškės Žiburių” aš iš
mokstu daug naujų dalykų.

Jonė Panavaitė,
Hamiltonas, 8 skyr. mokinė

rašo iš 
Į “Tė-

Drąsi deklamuotoja prie mik 
rofono

Pirmieji 
įspūdžiai Kanadoje

Toronto šeštadieninės mokyklos mokiniai vaidinimo metu: Lietuva 
— L. Kizytė, misijonierius — A.. Čepas, Lietuvis — A. Vanagas.

Nuotr. S. Dabkaus

inkstas mažne kaput. Antras irgi, atseit, tik 
ant garbės žodžio dirba.

— Cha, — nusijuokia Antanas, — skai
čiau laikraštyje, kad dabar tie inkstai, tai na- 
pliovat! Nedirba — nereikia! Nebijok, dėl 
to nemirsi ir drumzlės smegenų nepaskan
dins! .. Įdeda tau beždžionės inkstus ir tu, 
brač, tada smalą gali gerti, o kraujas bus 
kaip tiktai ką gimusio kūdikio!...

Paskui Antanas ilgai glosto alaus bokalą ir 
žiūri į mane tokiomis akimis, kokias turėjo 
mano širdies šašas Giedrė. O nuo Giedrės 
žvilgsnio man mušdavo kraujas galvon ir 
mėšlungis blauzdas surakindavo.

— Žinai ką, — staiga trenkia kumščiu į 
stalą Antanas, — jei tu rimtai dėl tų inkstų, 
tai aš tau, kad ir šiandien vieną atiduodu. 
Kadaise man daktaras sakė, kad aš ne inks
tus, bet mašiną turiu... Praradom tėvynę, 
prezidentus, generolus, tai man nusispjaut dėl 
to inksto. Sakau, jei reikia, tai imk... Pasi
tark su daktaru. Aš toksai žmogus, kad žo
džio nemainau, jei pažadėjau, tai kaip kirviu 
kirsta... O dabar, sveikas!..

Mes vėl skambiname gintarinio skysčio 
pripildytais stiklais.

Taip mūsų draugystė kasdien daugiau ir 
daugiau kerojasi. širdies gilumoje džiūgau
ju, kad šiame žalio dolerio krašte dar ne visi

Antanas nuovados viršininko tonu sako:
— Ar gerai kojas nusivalėt?.. Ar neturi

te batų paduose vinių? .. Matote, kad auto
mobilis damaskišku pliušu išklotas. Neduok 
Dieve, ištepsite, tai tokio pliušo be Egigpto 
karalijos niekur negausi!.. '

— Antanei, — sakau, nusivalėm kojas, 
stačiai nubrūžinome ir jokių vinių nei pa
duose nei kišenėse neturime...

— Allrait! — sako Antanas ir spaudžia 
mygtuką.

Automobilis, broliai mieli, ima plaukti, 
kaip tas pasakos laivas per marių platybes. 
Aš per langą pėstiems piliečiams moju, ir 
daina liežuvį kutena, žodžiu — džiaugsmas 
šonkaulius šildo. Ė, manau, prisigyvenome į 
amžiaus galą! Tokiu automobiliu Lietuvoje 
nei pats prezidentas nevažinėjo!... Anta
nas, žiūriu, paspaudžia dar vieną mygtuką ir 
automobilis ima skrieti kaip aitvaras! Kai 
užlekiam ant kokios duobelytės, tai jis ilgai 
siūbuoja ir jautiesi žmogus tarsi ant duknų 
kalno sėdėtum...

— Barbor, — sakau pačiai, — nu, ar ne 
saldus raškažius tokia mašinyte pasivažinė
ti?...

Barbora man nieko neatsako. Jinai varto 
savo melsvas akis ir tolydžio burną ranka 
dangstosi.

idealistai po velėna. Jei žmogus dėl drau
giškumo inksto atsisako, tai čia, mieli pilie
čiai, jau neeilinis įvykėlis ir ne saldi roman
tika! ..

Rudeniop Antanas nusipirko labai pra
šmatnų automobilį. — Raudoną, kaip jauna
martės žandelis, blizgantį iš paviršiaus ir ža
liu damasku išmuštą viduje. O prie pasidab
ruoto vairo, pagal visą plačią palangę, geri 
du tuzinai įvairios veislės mygtukų. Ir, brač, 
tie mygtukai ne dėl tuščios fanaberijos! O 
ne! Su jais gali tikrus stebuklus išdarinėti. 
Paspaudi vieną — sėdynė, pagal tavo locno 
pilvelio dydį, atsilošia, kaukšteli nagu per ki
tą — langas atsidaro, palieti mažuoju pirštu
ku trečią — stebuklinga muzika plaučius val
so bangose skandina! Ir ką čia beišsakysi vi
sas tas mandrybes, kurias gali tų mygtukų 
pagalba išraityti!

Saulėtą sekmadienį, kai medžiai pasipuo
šę auksiniu drabužiu stiebėsi į mėlyną dan
gų ir sidabriniai voratinkliai, tarsi nekaltos 
jaunystės svajos, draikėsi po apytuščias 
miesto gatves, Antanas su ta nauja karieta 
atbildėjo pas mane.

— Ė, Anuprai, — sako jis man plodamas 
per petį, — tegu Barbora paraito antakius, 
o tu dėkis manišką, važiuosime grynu oru at
sikvėpti. Pamatysi, ką reiškia gera mašina 
pavažiuoti!

Kai aš su Barbora įsėdom automobilin,

yra?
— Bloga darosi...

— Antanai, — šaukiu bičiuliui — mano 
močia kranksi ir nežinau kas bus. Gal tu 
kiek prilaikyk tą savo aitvarą. Žinai, mote
riška širdis to liūliavimo neperneša!..

Antanas iš karto ranka pabraukia per vi
sus tuos jo panosėje išrikiuotus guzikus ir 
taip staiga sustoja, kad mudu su Barbora 
kaktomis atsimušam į priešakirię sėdynę.

— Raus lauk! — šaukia Antanas. — 
Greičiau, greičiau!..

— Kokio velnio, — pyktis suima mane, 
— tu čia dabar, Antanai, gvoltą keli?.. Au

1965 m. vasarą aš buvau Ka
nadoje. Buvau nuvažiavęs pas 
savo pubrolį ir dėdę. Iš Niujor
ko išvažiavome 11 vai. vakaro ir 
pasiekėme Buffalo 7 vai. ryto 
Tada važiavome iki St. Thomas 
Kanadoje, kur buvome apie 3 
vai. p.p. Iš ten reikėjo važiuoti į 
Rodney kur gyvena dėdė. Jie 
ten daugiausia užsiima tabako 
auginimu. Pas juos atvažiavome 
kai jau pradėjo nuimti tabako 
derlių ir dėti Į namukus džiovi
nimui. Vieną dieną radome pelę 
su peliukais viename namukyje. 
Palaikėme truputi ir paleidom.

Ten būdami mes pastatėme 
tinklinio vartus ir daug kartų 
žaidėme. Netoli namo yra prū
das, kur mes plaukėme. Vieną 
kartą pastatėme namuką iš vi
sokių dalyku. Labai gerai lai
kėsi. Kaip tiktai pabaigėm sta
tyti, pradėjo lyti, o namų rakto 
neturėjom, tai galėjome tame 
namukyje pasislėpti. Jis. būtų 
laikęs iki galo, bet Dagis, šeimi
ninkų šuo, ji nuvertė. Dagis 
pats vėliau buvo mašinos suvaži
nėtas. Rimas Ignaitis
Broklyno šeštad. m-la, VI skyr.

Kovas s
Nulašėjo, S
Nuvarvėjo '•
Sniego, ledo žvakės 1 J
Ir sušvilpo, 
Sučiulbėjo >
Kovas linksmašnekis!
Sniegas tirpsta, c
Purvu virsta, ' •
Sniego karalaitė verkia..
Juokias, šypsos ?
Spindulėlis S
Aukso giją verpia! ?

J. Narūne \

tomobilis nedega, išlipsime, jei sakai...
— Išlipsite, išlipsite, — verda Antanas, 

— o per tą laiką tavo pati automobilį pri
dirbs! .; '

Aš su Barbora išlipam. Saulė viduryje 
dangaus šypsosi. Rušavos gėlytės pagriovy
je žydi. Tolumoje mėlyna miško juosta, tarsi 
jaunos mergytės kaspinas,' driekiasi.

— Antanai,—sakau dairydamasis po lau
kų platybes, — turėk Dievą širdyje, juk ne
gali mūsų palikti viduryje lauko, kaip gi mes 
namo parsikasime?! Su tuo tavo aitvaru būsi
me jau kone penkias dešimts mylių nulėkę. 
Turėk sąžinę....

Antanas pasikrapšto pakaušį ir akimis" 
nuo .galvos iki kojų permeta mane. O paskui 
sako:

— Nusivilk švarką ir patiesk po Barbo
ros kojomis. Jeigu jau atsitiks nelaimė... 
juk mašinos valyklon nenuvilksi...

Aš nusivelku švarką su šilkiniu pamušalu 
ir kloju automobilin po Barboros kojomis, 
žinoma, gaila man to šilko ir skauda širdį 
dėl tokio šventadieninio drabužio išniekini
mo, bet kas mano amžiuje norės penkias de
šimtis mylių pėsčias kulniuoti!.. Reikia da
ryti, kaip Antanas sako.

Parvažiuojame laimingai ir Antanas at
lyžta.

— Ė, — sako jisai, — nepyk Anuprai, ži
nai, naujas automobilis, o tavo Barbora nu
balusi buvo, aš tikrai pabijojau dėl to damas- 
kinio pliušo...

Mano šventadieninis švarkas apsivėlęs to 
damaskinio pliušo pūkais ir viena kukavinė 
saga sutrinta. Niršulys kutena man pašir
džius ir aš sakau Antanui:

— Mužikas esi!.. Baisus daiktas tas tavo 
automobilis ... Aš ne tokių motorų gyvenime 
esu matęs ir ne su tokiais žmonėmis reikalų 
turėjau!... Lietuvoje, kai tu karves ganei, 
dėl manęs tikro generolo duktė pusbonkį ac
to išgėrė! Tik su daktarų ir vyskupo pagalba 
atgaivino! O tu dabar man švarką nuo nuga
ros trauki!.. Daugiau aš su tavimi nenoriu 
jokiu reikalų turėti...

Mano draugystė su Antanu dabar vėl at
gyja. Mes išgeriam nemažai alučio, bet An
tanas nekviečia manęs pasivažinėti ir, kas 
svarbiausia, nė žodeliu neprisimena apie 
inksto dovanojimą...
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Vaidinimas dideliem ir mažiem
tirai paėmiau į rankas knygą apie 
vaidinimus mažiems ir dideliems, 
gal todėl, kad tokio žanro knyga 
yra jau seniai laukiama lietuvių 
visuomenės, mokyklų ir organi
zacijų, dirbančių su jaunimu išei
vijoje. Vaidinimas juk tai toks 
artimas ir prieinamas kelias vai
ko kalbos vystymui. Vaikas, per- 
siimdaraas rolę, aktyviai įsigyve
na į situaciją, giliau ją pajaučia, 
supranta idėją, herojų mintis.

Naujai pasirodžiusi knyga — 
tai Vandos Frankienės “Vaidini
mai mažiems ir dideliems”, išleis
ta 1965 m. JAV LB Kultūros 
Fondo, 214 psl. Iliustruota Nijo
lės Banienės. Knyga apima 8 vai
dinimus. Pirmieji keturi — kalė
diniai vaizdeliai ir vaidinimai, 
skirti mažiesiems: 1. “Stebuklų 
naktis”, 2. Gyvi žaisliukai, 3. “Vai 
kiukai aviniukai”, 4. Užburtos gė
lės; kiti keturi — įvairaus turinio 
vaidinimai, skirti suaugusiems: 1. 
“Karalaitė Teisutė”, 2. “Rūstusis 
karalius”, 3. “Iš gimtųjų laukų 
atkeliavę”, 4. “Tėvynės' sakalai”.

Kurdama sceninį vaizdą, auto
rė turėjo eilę gerų idėjų. Jos vai
dinimai dvelkia giliu patrijotiz- 
mu, morale, religine dvasia ir 
tradicijomis. Ji nukelia žiūrovą 
i praeitį ir vaidinimuose užfik
suoja lietuviui neužgydomas žaiz
das, kaip partizanų kovas, išsisky
rimą su tėvais tėvynėje, vargą 
Vokietijoje barakuose, tėvynės il
gesį, motinos rūpestį dėl vaikų 
nutautėjimo išeivijoje ir t.t. Ko
votojų gretose stovi drąsūs parti
zanai, herojai, pilni šviesių vilčių. 
Autorė tinkamai į sceną' įveda 
grupinius šokius, dainas, gies
mes, eilėraščius.' Tai paįvairina 
akciją ir duoda raiškesnį scenišką 
vaizdą.

Prie silpnesnių pusių reikėtų 
priskirti permažą autorės įsijau
timą į vaikų psichiką — jie pro
tauja ir kalbą dažnai suaugusiųjų 
lūpomis. Perdidelis moralizavi
mas. Vaikai turėtų patys pajusti 
ir padaryti išvadą iš prabėgimo 
akcijos, koks yra geras draugas 
ar koks blogas dalykas yra nepa
klusnumas, tinginiavimas, melas. 
Pačiame vaidinime yra permaža 
veiksmo — vyrauja pokalbis. 
(Vengtini žodžiai—begėdžiai, ne
švankėlis, žiopliuke, kvailas, pa- 
jotžargos, liežuvių iškišimas, su- 
kvailėjot ir t.t.).

Temos yra artimos tiems, ku
rie ją tiesiogiai pergyveno, bet 
lietuvninkams, gimusiems Ameri
koje ar kituose kraštuose, sunku 
bus įsijausti į vargingą gyvenimą 
barakuose, į bėgimo procesą iš tė
vynės. Nelengva bus tokiu būdu 
sudominti čiagimius vaikus. Mū
sų sąlygose didelis aktorių skai
čius (17 — 50) apsunkins veikalo 
pastatymą ir pareikalaus kruopš
taus režisoriaus darbo su didele 
grupe. Vaidinimas neturi pervar
ginti vaikų, bet būti žaidimu, 
džiugiu pergyvenimu.

Iš vaidinimų, skirtų vaikams, 
vertėtų sustoti ypač prie dviejų: 
kalėdinio. vaizdelio “Vaikiukai 
aviniukai”, čia autorė Kalėdų fo
ne į fantazijos pasaulį įdomiai 
įpina vaikui artimą tikrovę—mo
kyklą.

Reikia tikėtis, kad, nežiūrint 
minėtų ir kitų trūkumų, V. Fran- 
kienės vaidinimai, patyrusių re- 
žisorių rankose, daug kam galės 
patarnauti įvairiomis progomis.

Vanda Frankienė, VAIDINIMAS 
DIDELIEMS IR MAŽIEMS. Čika
ga 1965 m., 214 psl. Išleido JAV 
Kultūros Fondas. Leidinį parėmė 
$500 suma Lietuvių Fondas. Ilius
tracijos — Nijolės Banienės:

■■■■■■■

Uti

Jaunimo atstovai vaidina rašytojo dr. J. Griniaus “Gulbės giesmėje”; iš kairės: V. Kalmatavičius 
— broliuko Augustino vaidmenį, D. Kudabaitė — Dianos Kęsgailaitės, A. Enskaitis — Kmito. Visi

- - - -............. - - Nuotr. A. Juraičiojie yra hamiltoniečiai. “Aukuro” grupės nariai

Jaunimas “Gulbės giesmėje”
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Žurnalistų įspūdžiai Taline ir Rygoje
Atkelta iš 2-ro psl.

žurnalistams labiausiai krito į 
akis iš Sov. Sąjungos į Estiją at
keliavusi mada — sunkus mote
rų darbas. Prie Talino jiems te
ko matyti moterų brigadą, asfal
tuojančią naujo plento juostą: 
moterys dirbo su kastuvais ir 
grėbliais, moterys vairavo sunk
vežimius, traktorius, didžiules vo- 
lavimo mašinas. Vakariečiui toks 
vaizdas yra nesuprantamas ir ne
pateisinamas — jame jis visada 
įžiūri moters nuvertinimą, nors 
sovietinė propaganda ir kalba 
apie moterų lygybę su vyrais.

Iš Talino į Rygą 
keliaujama per Leningradą

Iš Talino į Rygą vokiečių žur
nalistai buvo priversti keliauti 
per Leningradą. Tiesioginis susi
siekimas tarp Talino ir Rygos 
vietiniais plentais, geležinkeliais 
ir netgi vietinėmis oro linijomis 
užsieniečiams yra draudžiamas. 
Į visus klausimus “Inturisto” at
stovai duoda tą patį atsakymą: 
“Karinė zona”. Iš Leningrado į 
Rygą užsienieti turistą atgabena 
sovietinės orinio susisiekimo 
bendrovės keleivinis lėktuvas.

Karo metais 40% Rygos mies
to buvo sunaikinta, bet dabar jis 
vėl atstatytas ir jau turi virš 
650.000 gyventojų, kurių vienas 
penktadalis yra rusai. Gatvėse 
keikiamas! rusiškai, nors šiaipjau 
vyrauja latvių kalba. Apie karo 
žaizdas byloja' miesto pakraštyje 
esančios karių kapinės — paski
ruose ir bendruose masiniuose 
kapuose čia ilsisi palaikai 10.000 
rusų, vokiečių, estų, latvių ir lie
tuvių karių.

Miesto pasididžiavimas yra di
džiulė moderni geležinkelio sto
tis su augštu lakrodžio bokštu. 
Netoli jos į dangų stiebiasi Stali-

mokslo rūmai, atstovaują Stalino 
pamėgtam, bet nelabai praktiš
kam siaurėjančių bokštų ir bokš
telių stiliui. Prie geležinkelio sto
ties taipogi yra penkios didžiulės 
halės laisvajai rinkai, kur kolcho- 
zininkai suvežą privačiuose skly
peliuose išaugintąsias gėrybes.

Per 800 metrų pločio Daugu
vos upę, kuri Rygą jungia su Bal- 
vos upę, Rygą jungiančią su Bal
tijos jūra, pastatyti trys tiltai, o 
saugo ginkluoti sargybiniai sovie
tinėse uniformose, ši apsauga už
sieniečiui atrodo juokinga, nes 
juk sunku įsivaizduoti, kad kas 
tuos tiltus mėgintų susprogdinti.

Laisvės statula Lenino gatvėj
Pagrindinėj Rygos gatvėj, ku

ri šiandien pakrikštyta Lenino 
vardu, tebestovi 1937 m. pasta
tyta Laisvės statula, liudijanti 
kadaise turėtas nepriklausomo 
gyvenimo dienas. Simbolinė Lat
vijos figūra moters pavidale į 
dangų kelia tris žvaigždes =— 
Kuržemės, Vidžemės ir Latgalės 
provincijas, šiuo atžvilgiu Latvi
jos kompartija parodė daugiau 
tautinio susipratimo, negu Lietu
vos komunistai, kurie jau pokario 
metais iš Vytauto Didžiojo muzė- 
jaus sodelio Kaune pašalino vi
sus laisvės simbolius ir jų vietoj 
pastatė oirmajį į Kauną atvažia
vusi sovietu tanką.

Vienintelis lig šiol nerestau
ruotas senasis pastatas Rygoje 
vra XV š. evangeliku bažnyčia, 
kurios bokštą nuskėlė karo me
tais pataikiusi bomba. EvangeM-

kų parapija neįstengė sutelkti pa
kankamų lėšų šio istorinio pa
minklo atnaujinimui. Pastaruoju 
laiku senąjį pastatą perėmė kom
partija, jį žada restauruoti ir, ži
noma, įrengti muzėjų. Greta baž
nyčios buvusiame senajame vie
nuolyne šiandien įsikūręs staty
binių medžiagų sandėlis.

Prekybinė propaganda
Ryga dabar yra vienas pagrin

dinių Sov. Sąjungos uostų Balti
jos pakrantėje. Iš pagrindų at
naujintame ir praplėstame uoste 
gali matyti daugelio pasaulio ša
lių laivus. Miesto pramonė dau
giausia surišta su elektros apara
tūra — tranzistoriniais radijo 
priimtuvais, muzikos instrumen
tais, telefono, telegrafo įrengi
niais. Į Švediją ir Britaniją eks
portuojami nešiojamieji radijo 
aparatai “Spidola”, kurie vietinėj 
rinkoj paradvinėjami po 75 rb.

Parduotuvėse užsieniečius. jū
rininkus ir turistus vilioja rekla
miniai užrašai anglų ir vokiečių 
kalbomis. Vienas toks užrašas 
laikrodžių parduotuvės lange pvz. 
skelbia: “Soviet watch is sharp, 
exact and garanteed as our space
ship”. Taigi, reklaminei propa
gandai panaudojami net sovietų 
laimėjimai erdvėse, nors taip 
reklamuojami laikrodžiai yra pa
gaminti Rygoje. Už Latvijos ribų 
pagarsėjusios Rygos kosmetikos 
įvairius gaminius perka ne tik 
vietiniai, bet ir svečiai iš užsie
nio, o kvepalai eksportuojami į 
tolimus kraštus. . \

Lėti kelneriai, greitas tvistas
Puošniausias ir ištaigingiausias 

miesto viešbutis yra “Ryga”, kur 
bent iš dalies jaučiama tarptauti
nė atmosfera, nes čia gali gauti 
sovietinio šampano, bulgariško 
vyno, armėniško konjako, vokiš
ko alaus. Užsienietį betgi erzina 
kelnerių nepaslankumas — užsa
kyto maisto tenka laukti ištisą 
valandą.

Svečius linksmina kapela, pra
dėdama klasikiniais J. Strausso 
valsais ir baigdama amerikietiš
kojo tvisto melodijomis. Sovie
tų karininkai su žmonomis raito 
tvistą ir stebisi, kai užsienietis 
atsisako šokti su jų damomis, pa
reikšdamas, kad jis niekada nėra 
tvisto šokęs.

Įdomiausi užsieniečiui yra Ry
gos taksistai, kurie pasiutusiu 
greičiu jį vežioja po miestą, kaž
kaip kažkokio stebuklo dėka pra- 
nerdami pro sunkvežimius ir pra
eivių minias, nieko neužkabinda
mi, nė vieno nepartrenkdami. Ta
čiau šių taksistų filosofija užsie
niečiui kartais visiškai nesupran
tama. Vokiečiai žurnalistai, ilgai 
jieškoję taksio, nudžiugo aptikę 
vieną su ramiai snaudžiančiu vai
ruotoju, bet taksistas ramiausiai 
nusižiovavo ir mostelėjo ranka: 
“Ja nechaču rabotat!...” Pasi
rodo, jis jau buvo išvažinėjęs jo 
pamainai nustatytą kilometru 
skaičių ir likusią pamainos dalį 
buvo nutaręs prasnausti...

Taip vokiečių žurnalistų aki
mis atrodo dabartinis Talinas ir 
dabartinė Ryga. Gaila, kad nete
ko matyti jų reportažo iš Vilniaus 
ir Klaipėdos, nes sovietu okupuo
toje Lietuvoje užsieniečiams tu
ristams, atrodo, taikomi dar di
desni suvaržymai, negu Taline, 
Rygoje, Estijos ir Latvijos pa
krantėse. Vyt. Kastytis

Dažnai tenka girdėti visuome
nėje pasisakymų, kad šiandien 
mūsų lietuviškas atžalynas — 
jaunimas mažai domisi lietuviška 
veikla. Tai nepilna tiesa! Jis do
misi. Jaunimas jungiasi Į organi
zacijas, į meno sambūrius, nors, 
žinoma, yra ir tokių, kurie nesi
domi šia veikla. Sustokime pa
vyzdžiui ties Hamiltono Dramos 
Teatru “Aukuru”. Didžioji pusė 
aukuriečių yra jaunimas nuo 15 
iki 30 metų amžiaus, šios kartos 
jaunimas mokslus jau yra baigęs 
ar bebaigiąs Kanadoje. Tai labai 
džiuginantis reiškinys. Jie, pri
klausydami šiam kolektyvui, pra
turtina lietuvių kalbos žodyną, 
pažįsta lietuvių'didžiuosius rašy
tojus bei Lietuvos istoriją. “Au
kuro” darbas turi didelės reikš
mės lietuvybės ugdymui. Dau
giau kaip prieš metus mes džiau
gėmės ir didžiavomės jaunimu K. 
Binkio veikale “Atžalynas”, kur 
jis taip gražiai pasirėdė. Dabar 
(kovo 19 — Hamiltone, kovo 27 
— Toronte) vėl teks matyti jauni
mo pastangas ir jo įdėtą darbą 
“Gulbės giesmės” premjeroje.

Kalbant apie Hamiltono jau
nimą, norėtųsi paminėti keletą 
jaunuolių, kurie pasireiškė dra
mos teatre “Aukuras”, kaip gana

bet ir randa laiko dalyvauti jau
nimo organizacijų veikloje, šok
ti tautinius. šokius ir sportuoti. 
Tai pavyzdys tiems, kurie neran
da laiko nei vaidinti, nei dalyvau
ti jaunįmo organizacijų veikloje, 
nei šokti tautinius šokius.

Mums, vyresniesiems, jų tas 
pastangas reikėtų tinkamai įver
tinti. Pasistenkime visi dalyvau
ti šioje “Gulbės giesmės” prem
jeroje, kuri įvyks kovo 19 d., 
šeštadienį, Hamiltono Jaunimo 
Centre. Mūsų susidomėjimas jau-

gabūs ir talentingi, vaidintojai. 
Vienas pirmųjų, kuris įsijungė į 
“Aukuro” eiles, yra Vytautas 
Kalmatavičius. Jis “Aukure” pra
dėjo vaidinti būdamas dar vai
kas; vaidino “Sniego karalaitė
je”, “Atžalyne” ir kituose veika
luose. Vyt. Kalmatavičius “Gul
bės giesmėje” vaidina vienuolio 
broliuko Augustino vaidmenį. 
Negali praeiti pro šalį nepaminė- -------- ------- ------------ j____ u—
jęs A. Enskaičio. kuris irgi gana nimu paskatins jį dirbti dar su 
seniai vaidina įvairiuose veika- didesniu užsidegimu. Jaunimas 
luose mažesnes ir didesnes roles.! yra energingas, jam tik reikia 
“Gulbės giesmės” pastatyme AJ moralinės ir materialinės para- 
. ....................  “ mos.

“Gulbės giesmės” turinys yra 
gražus, primenąs XVI šimtmečio 
Lietuvą, kai moterys ir vyrai ne
šiojo gražius ir įdomius drabu-

Enskaitis vaidina Kmito vaidme
nį. “Aukuras” turi ir gana talen
tingų mergaičių, kaip D. Kuda
baitė, D. Latauskaitė ir kitos. 
Jos šiam meno vienetui priklauso
irgi nuo vaikystės dienų. Jas te- žius. šis veikalas vaizduoja Lie
ko matyti nekartą scenoje įvai- tuvos laikus karaliaus Žygimanto 
riose rolėse. D. Kudabaitė “Gul- Augusto valdymo metais. Veika- 
bės giesmėje” vaidina Dianos lo pastatymu yra jaučiamas gy- 
Kęsgailaitės vaidmenį, o D. La- vas susidomėjimas. Jis tėvų pran- 
tauskaitė — Butautienės. “Auku- ciškonų pakviestas Torontan ko- 

priklauso visa eilė jaunuo- vo 27 dienai. Kiek teko girdėti, 
lių, kurie turi mažesnes roles teks su šiuo veikalu vykti ir į 
“Gulbės giesmėj”. Būtų sunku lietuvių sostinę Čikagą. Linkime 
dabar visus išvardinti, bet tikė- j “Aukurui” sėkmės su šiuo didin
kime, kad ir jiems ateis laikas ir gu “Gulbės giesmės” veikalu ap- 
jie pateks į laikraščius kaip ga- lankyti visas didesnes ir mažes- 
būs ir talentingi “Aukuro” artis- nes lietuvių kolonijas Kanadoje 
tai. Šis jaunimas ne tik vaidina,!ir JAV-se. J. P.

bės giesmėje

rui”

Canada

Galima įsigyti Kanados pilietybės
MINIATIŪRINIŲ PAŽYMĖJIMŲ

ATVIRAS LAIŠKAS A. ZAPARAC- 
KUI, jaunimo kongreso rengėjų ko
miteto pirmininkui 
Mielas Algi,

Žinau, kad su kiekviena diena Pa
čio rūpesčiai ir vargai vis didėja. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, 
jau, galima sakyti, visiškai už kampo. 
Bandau vis Patį surasti savaitgaliais, 
bet, kur tau, vis išvykęs: Čikaga, Kle- 
velandas, Niujorkas, Torontas .., 
Bandau telefonu prisišaukti, bet vis 
užimta. Žinai, stebiuosi Tavo energi
ja. laiko ir lėšų naudojimu. Bet, kiek 
Patį pažįstu, numanau, kad Pačiam 
nieko negaila, jei tik galima prisidė
ti prie lietuviškųjų bendrųjų reika
lų, jei tik tai eina Tėvynės naudai. 
Kelionės nuovargis, nepatogumai, iš
laidos, niekeno negrąžinamos, irgi 
neatbaido nuo visuomeninio darbo. Ir, 
kai prisimeni, kad esi jaunosios kar
tos, tikrai stebiesi žmogus tuo uolu
mu ir rūpestingumu, kurį visada ro
dai atlikdamas lietuviškąsias parei
gas. Daug kas labai drąsiai puola 
mūsų jaunuosius, prikiša jiems visą 
eilę vienokių ar kitokių netobulumų, 
bet patys kaltintojai neturėtų užmirš
ti pagrindinio dalyko — geriau dirb
ti, net su galimybe suklysti, nei nie
ko neveikti, tik kitus kritikuoti ar 
net baslius kaišioti į riedančio veži
mo ratus. Tad, sakau, neišsigąsk! tų 
kaltinimų, prielaidų, įtarinėjimų. Tie 
visi kaltinimai, Pats pamatysi, su lai
ku atsisuks prieš tuos pačius šios die
nos kaltintojus. Dirbk ir toliau tokiu 
pačiu pasiryžimu ir su nemažėjančiu 
atsidavimu. Išeivija yra reikalinga 
naujų jėgų. Pats, kaip ir nemaža da
lis viso mūsų jaunimo, aktyviai ban
dančio reikštis viešajame gyvenime, 
jau nekartą pastebėjote bent jau da
linį mūsų vyresniosios kartos išsisė
mimą, sustingimą, perdaug didelį kon
servatizmą, kuris, jūsų, jaunųjų, ne
gali nei patraukti, nei sužavėti.

Vieni neigs, kiti tvirtins, kad kar
tų skirtumas egzistuoja ar net ir vis 
gilesnis darosi kiekvieną dieną. Jūs, 
jaunieji dirbantieji, tą skirtumą jau
čiate ir žinote, kad, kartais, jis tam
pa tikru visos veiklos ar naujų meto
dų jieškojhno stabdžiu. Bet būkite 
kantrūs! žinokite, kad bendrajam rei
kalui jokia auka, joks susivaldymas 
nėra perdidelis. Ateis laikas, senes
nieji patys supras ir pamatys, kad 
jau metas savuosius postus užleisti 
ateinančiai ir dar, bent šiandien, dar
bo nesibijančiai jaunajai kartai. Tai 
skaudi operacija, bet neišvengiama.

.Daug kas žavisi mūsų jaunųjų vei
kėjų dvasine kultūra, praktikuojama 
etika, pagarba ir supratimu’’ vieni ki-

lituanai. Rodos, visi esate skirtingi, 
bet, kartu ir visi lietuviai, geri lietu
viai. Mokate draugėn sueiti, mokate 
ir gilias problemas nagrinėti, moka
te derinti nuomonių skirtumus, mo
kate vieningai dirbti. Tas, mano su
pratimu, ir žavi visuomenę, kuriai 
jau įgrįso senųjų dienų sąskaitų su
vedinėjimai, vieni kitų žeminimai. To, 
jūsų, jaunųjų tarpe, kaip ir nėra. 
Gal todėl, kad jums tėra tik ši ir ry
tojaus diena, o praeities vertinimas 
paliekamas objektyviai istorijos akiai. 
Tad drįstu Pačiam, kaip kongreso 
rengėjų pirmininkui, linkėti ir toliau 
nepalūžti po darbų ir visų kitų įsipa
reigojimų našta. Pačio ir viso komi
teto darbas yra labai svarbus ir mums 
visiems reikalingas, šiais, Jaunimo 
Metais, teateina' mūsų jaunimas, stip
rus savo įsitikinimuose, drąsus savo 
sprendimuose ir brandus savoje veik
loje. Platieji visuomenės sluogsniai 
pasitiki ir myli savąjį jaunimą. Į jus 
visus nukreiptos mūsų viltys ir lū
kesčiai!

Bičiuliškai —
AL Gimantas

Kiekvienas Kanados pilietis gali įsigyti miniatiūrinį Kanados pilietybės pa

žymėjimą. Šis sumažinto dydžio pažymėjimas su asmens fotografija bei 

parašu jau priimtas kaip asmens tapatybė? įrodymas.

Jį galima nešiotis kišenėje bei piniginėje. Šis patogus pažymėjimas kainuoja 

du doleriu.

TORONTO BANKELIŲ METINIAI 
SUSIRINKIMAI

Kredito kooperatyvu Toronte yra 
du: ‘‘Paramos” ir Prisikėlimo para
pijos. Kiekvienais metais iki kovo 
mėnesio jie privalo sušaukti šėrinin- 
kų susirinkimus. Juose stengiamasi 
savo šėrininkus kuo maloniau priim
ti. Lietuviškas vaišingumas — girti
nas dalykas. Krinta į akis tų susirin
kimų neįprasti pravedimai. Valdybų 
pirmininkai, atidarę susirinkimą, pa
gal darbotvarkę pradžioje skaito pra
eitų susirinkimų protokolus. Viename 
susirinkime pirmininkas, neatsiklau
sęs dėl protokolo papildymo ar pa
taisų, perėjo prie sekančio punkto. 
Labai krito į akis valdomųjų organų 
pasigyrimai. Atrodo, kad visame pa
saulyje, jau nekalbant apie lietuvių 
koloniją, geresnių ir tinkamesnių 
žmonių nėra. Revizijos komisija — 
tai augščiausias bankelio organas. Jos 
pranešimas turėtų būti svarbiausias, 
bet ir ji giria kaip sugebėdama visus 
valdomuosius organus.

Tegul Toronto lietuvių kolonijos ban
keliuose viskas einasi kuo geriausiai, 
tačiau revizijos komisija turi budriai 
sekti bankelio stovį ir sugebėti pa
daryti susirinkimui pranešimą be bai
mės, be pagyrimų. Ji turi orientuotis, 
ką bankelio šėrininkai nori žinoti- ir 
jų žodis turėtų būti svarbiausias bei 
paskutinis.

Po tokio valdomųjų organų pasigy
rimų ir lyg grasinimo, kad tik tie pa
tys asmenys ir toliau turėtų valdyti, 
kuklūs ir klusnūs šėrininkai bijo ar 
nenori maišytis tarp “geriausiųjų.” ir 
į valdomuosius organus niekas nesu
tinka būti renkamas. Rezultate veik 
be jokių rinkimų valdomuose orga
nuose pasilieka tie patys asmenys 
abiejuose bankeliuose, o jei kas ir 
sutiko būti renkamas — garantuotai 
nepraėjo. Tokia valdomųjų organų 
laikysena, pasakyčiau, “susikūmavi- 
mas” bankeliams neina į gerą. Nauji 
nariai, Įėję į valdomuosius organus, 
įneštų naujų minčių, būtų veiklesni 
ir rodytų daugiau pastangų. Tinkamų 
narių ir, pasakysiu, gerėsnių mūsų 
kolonija turi pakankamai.

Be to, valdomųjų organų nariai, 
kaip dirbą tą patį darbą, abiejų ban
kelių turėtų būti vienodai atlygina
mi.

Išvadoje — valdomieji organai bū
kite kuklesni ir kasmet įsileiskite 
naujų narių, o už sąžiningą pareigų 
ėjimą palaukite, kad jus pagirtų su
sirinkime eiliniai šėrininkai.

J. Žilys

įr

Jei norite žinoti daugiau apie šiuos Kanados pilietybės pažymėjimus ir kaip 

bei kur juos gauti, kreipkitės į jums artimiausią Kanados pilietybės teismą. 

Tos įstaigos tarnautojai mielai jums patarnaus. Jeigu jums patogiau, rašy

kite šiuo adresu:

THE REGISTRAR OF CANADIAN CITIZENSHIP, 

DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION, 

OTTAWA, ONT.
Kanados pilietybės teismai yra: Moncton, N.B., Montreal, P.Q., Ottawa, 

Ont., Toronto, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, London ir Windsor, Ont., 

Winnipeg, Man., Edmonton ir Calgary, Alta., Vancouver, B.C.

SAVI PAS SAVUS
Šis gražus šūkis “Savi pas savus” 

dažnai užtinkamas Kanados lietuviš
koje spaudoje — rašantieji prašo 
tautiečius paremti savuosius, nepirk
ti prekių pas svetimtaučius, bet pirk
ti pas lietuvius verslininkus, kuriems 
yra labai sunku, nes kanadiečiai vers
lininkai įvairiais budais stengiasi nau
jus, ypač svetimšalius, sužlugdyti.

Prieš kurį laiką tuo gražiu šūkiu 
. pasinaudojo ir Hamiltono Lietuvių 

Namų valdyba. Laikraščiuose “Tėviš
kės žiburiai” ir “Nepriklausoma Lie
tuva” buvo pranešta, kad kas užsisa
kys per LN šildymui alyvą, tai gau
tas komisas bus įneštas į LN kultūros 
fondą, ir, be to, bus paremtas lietu
vis verslininkas. Bet vėliau paaiškė
jo, kad LN valdyba pakeitė susitari
mą ir pradėjo alyvą imti iš nelietu
vių firmos. Atrodo, neatsižvelgiama 
į tai, kad lietuviai verslininkai daug 
aukoja lietuvių reikalams. Tebūnie 
leista man paklausti, ar parėmė lietu
viškus reikalus aukomis ta firma, iŠ 
kurios per LN užsakoma alyva? Gal
būt reikėtų Hamiltono LN valdybai 
tą reikalą persvarstyti.

K. Lukoševičius

Gen. Victor H. Krulak, ameri
kiečių marinų viršininkas Pacifi- 
ke, kurio du sūnūs kovoja Vetna- 
me, trečias yra laivyno kapelio
nas, štai ką pasakė dėl amerikie
čių kovų Vietname: “Geriau ko
voti šiandieną Vietname, negu 
rytoj Kalifornijoj.”



Gulbės giesmės“ premjeros išvakarėse
PASIKALBĖJIMAS SU AKTORE-REŽISORE ELENA DAUGUVIETYTE-KUDABIENE 

buvo įvairių pasisakymų jo 
rodymo proga.
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Kiekvienas asmuo, dirbantis 
kultūrinį darbą, mums yra bran
gus ir mielas. Tokį asmenį turi
me Hamiltone, būtent, režisorę- 
aktorę Eleną Dauguvietytę - Ku
dabienę. Ji kultūrinį darbą čia 
dirba su didžiausiu pasišventimu 
nuo 1950 m. — veikalas po veika
lo gimsta scenoje. Naujo veikalo 
premjeros proga užsukęs pas ak
torę pateikiau keletą klausimų.

padėjėjos, kurioms priklauso 
nuoširdus ačiū. Po sunkių repeti
cijų dar ilgai švieselė švietė ak
torių languose. Dekoracijomis 
rūpinosi Algirdas Trumpickas. 
Jis tą milžinišką darbą atliko vie-

KULTO BEJE VEIKLOJE
gus scenovaįzdžius.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie lietuviškąjį atžalyną — jau
nimą, kurio “Aukuro” eilėse yra 
gana daug? Būtų įdomu išgirsti 
ūsų nuomonę, nes visuomenėje 
lažnai pasigirsta neigiamų balsų 
įpie šių dienų jaunimą.
.— Neigiami balsai priklauso 
iek jaunimui, tiek ir senimui, 
^.pie tą jaunimą, su kuriuo man 
enka dirbti, to neigiamumo ne- 
natau, tik dažnai — stoką intere- 
o ir kantrybės. Bet ar mes visi 
■same kantrūs ir ištvermingi ir 
r mūsų interesai nesikeičia? 
Caikuriais jaunaisiais žaviuosi, 
ie turi užtenkamai intereso te- 
įtrui. Kartais kaltinu save, kad 
temoku to jaunimo uždegti ir su- 
lominti. O tai todėl, kad nuovar
gis mano veržlumą dažnai suma-

Elena Dauguvietytė - Kudabienė 
“Gulbės giesmės” karalienės 
Bonuos vaidmenyje

Nuotr. A. Juraičio
— “Gulbės giesmės” premje

ros žiūrovams be abejonės įdomu 
bus žinoti, kodėl pasirinkote šį 
sunkų ir kartu labai įdomų istori
nį dr. J. Griniaus veikalą?

— Teatras, mano nuomone, tu
ri būti nepriklausomas. Veikalus 
jis pasirenka laisvai, kokius nori. 
Jei teatras pradeda eiti viena 
kryptimi, tampa politinės propa
gandos Įrankiu. Juk taip įvyko 
okupuotoje Lietuvoje. Bet čia tu
rime privilegiją pasirinkti veika
lą kokį tik norime. “Aukuras” 
per 16 metų įrodė, kad pasirinkti 
veikalai tikrai buvo įvairūs tiek 
savo ideologija, tiek savo krypti
mi. “Gulbės giesmė”, ta dramati
nė meilės-istorija tarp Žygimanto 
Augusto ir lietuvaitės Barboros 
Radvilaitės, yra liūdna, jų gyve
nimas pilnas įvairių intrigų. Ta 
tema yra labai reta lietuviškoje 
dramturgijoje. Barbora, nors ir 
karūnuota, buvo kaip tremtinė. 
Tikrai turiu pripažinti, kad “Gul
bės giesmė” yra kietas riešutas 
teatralams.

— Kiek žinau, “Gulbės gies
mė” yra sudėtingas veikalas, rei
kalaująs daug puošnių drabužių, 
dekoracijų. Ar tam darbui turite 
pakankamai padėjėjų?

— Drabužiai — tas žodis mane 
tiesiog gąsdinančiai veikia. Kad 
jie būtų bent šių dienų, bet jie 
yra iš XVI š. Aldonos Matulienės 
dėka nevienas jos gražus drabu
žių projektas padėjo mums iš
spręsti sunkų klausimą. Karalie
nė ir dvariškiai negali su vienu 
drabužiu rodytis penkių ar net 
daugiau metų laikotarpyje. Juos 
pasiuvo pačios aktorės arba akto
rių žmonos ir kitos geros širdies

— Girdėjau, kad šiuo “Gul
bės giesmės” pastatymu atžymė- 
ite savo 25 metų scenos darbo 
ukaktį. Kada ir kuriuo pastaty- 
tiu pradėjote šį pamėgtą teatro 
larbą?

— Kalbėdama apie sukaktį 
aučiuosi esąs praeities žmogus, 
tors dar nenoriu gyventi praeiti
ni. Pradėjau Kaune Jaunimo Te- 
įtre 1941 m. Ir nuo to laiko ilgos 
>ertraukos neturėjau scenos dar- 
je. Dirbau šį pamėgtą darbą 
Augsburgo stovykloje, dirbu jį 
nuo atvykimo į Kanadą. Scena 
ėjo nuolatos drauge su manimi 
ir į pensiją dar nesiruošiu eiti. 
Gailiuos tik, kad retai tenka pa
čiai vaidinti, o daugiau režisuoti, 
ko niekad nemėgau, nes pirmiau-

Albmas btasevičius “Gulbes gies 
mes” Žygimanto Augusto vaid 
menyje Nuotr. A. Juraičio

šia esu aktorė, o tik iš bėdos re- 
žisorė.

— Vaidinote “Aukso žąsies” 
filme. Būtų įdomu išgirsti Jūsų 
nuomonę apie šį pirmąjį spalvotą 
lietuvišką filmą, nes spaudoje

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 (H)
Viln. angliškai vyr. eilutei medžiaga Boston arba herringbone 3% j.; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill., tel. 4360494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A Kusinskis. 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canada.

tie pasisakymai! Trumpai į šį 
klausimą sunku atsakyti. Filmo 
pasaulin ėjau kaip visai naujokė, 
bet tai buvo labai įdomi patirtis. 
Mes buvome vėl aktoriai. Bet šis 
darbas labai skyrėsi nuo scenos 
darbo, nes kaip aktoriai neturėjo- 
me žiūrovo, su juo nebuvo ryšio 
ir nejautėme rezultatų. Prieš 
mus buvo tik filmavimo aparatai 
ir Birutės Pūkelevičiūtės režisū
ra. Bet premjera ekrane manęs 
nenuvylė, nors jos bijojau, nes 
žinojau, kad padarytos klaidos 
nebepataisomos. Žinoma, ir kriti
kai surado jų. Beskaitant jų 
straipsnius pasidarė koktu ir 
liūdna. Pajutau, kad dažnai jos 
buvo šališkos. Jie nematė gero, 
bet tik bloga; kėlė ydas, tartum 
džiaugdamies, kad nepavyko, ir 
tik galų gale kažkodėl vis atsipra
šydavo. Jeigu tikrai nepatiko, ko 
atsiprašinėti: parašei savo ir ty
lėk. Gaila tikrai, kad jie nematė 
ir nenorėjo matyti, kas buvo ge
ro ir apie tai labai mažai rašė. Ži
nant gerai, kaip filmas gimė, kaip 
jis vystėsi ir augo, man buvo 
skaudu ir liūdna, kad tas nauja
gimis filmas susilaukė tiek, daug 
neteisingos kritikos ir tiek maža 
objektyvumo. Ne. vien rezultatus 
reikia vertinti, bet ir pastangas 
bei darbą.

— Daug veikalų esate režisa
vusi. Kuris jų buvo Jums labiau
siai prie širdies?

— Tiesa, jau virš 15 veikalų 
esu pastačiusi, kelis atnaujinusi* 
dalyvavusi visoj eilėj literatūros 
vakarų, koncertų bei minėjimų. 
Kuris veikalas buvo prie širdies? 
Turbūt kiekvienas. Kurį tik pra- • 
dėjau ruošti, darėsi įdomus ir sa- ' 
vaip mielas. Bet kiekviename pa
statyme sutikau įvairių sunkumų. ' 
Paprastai pradėdavome su entu
ziazmu, bet dažnai tas praeidavo, 
nes, ypač su dideliu skaičiumi ak
torių, atsirasdavo daug kliūčių. 
Visdėlto pirmasis darbas su “Dr. 
Vincu Kudirka” paliko gražiau
sius prisiminimus. Gal dėlto, kad 
visi tada turėjome daugiau ide
alizmo ir laiko.

— Kokie ateities planai po 
“Gulbės giesmės” premjeros?

— Norėčiau, kad planų visai 
neturėčiau, nes jaučiu, kad mano 
šeima nuskriausta ir, be to, vis 
didėja nuovargis, o pagalbos tu
riu labai mažai. Tegul mano toli
mesnis planas lieka nepaliestas. 
Dabar tik norėčiau, kad “Gulbės 
giesmė” patiktų ir kad mes atlik- 
tumėm savo uždavinį gerai. O 
iki vasaros — dar viena ar dvi 
išvykos.

— Ko pageidaujate iš visuome
nės “Gulbės giesmės” premjeros 
proga?

— “Gulbės giesmės” pastaty
muose, ypač premjeroje kovo 19 
d., pageidauju, kad visos kėdės 
salėje būtų pilnos, kad žiūrovai 
nejieškotų vien klaidų, bet maty
tų ir gerąsias puses. Vertinkite 
ne vien rezultatus, bet ir pastan
gas. Ateikite šventiškoje nuotai
koje ir nusikeikite į šešioliktojo 
šimtmečio Lietuvą.

Padėkojęs aktorei-režisorei už 
suteiktas žinias ir palinkėjęs sėk
mės “Gulbės giesmės” pastaty
muose, atsiveikinau, nes į jos bu
tą jau rinkosi aktoriai repetici
joms. J. P.

Atsiųsta paminėti
šaltinis 1966 m. vasario mėn. nr. 1. 

Tikybinės ir tautinės minties žurna
las. Leidžia šv. Kazimiero Sąjunga: 
16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham, Place, Bradford 5, Yorks, 
England. Red. S. Matulis, MIC. Pre
numerata metams $2, atkiras nume
ris 35 centai.

Laiškai Lietuviams — Tėvų jėzuitų 
leidžiamas religinės ir tautinės kul
tūros mėnesinis žurnalas. 1966 m. va
sario mėn. nr. 2. Vyriausias redakto
rius Kęstutis Trimakas, SJ. Adresas: 
2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, 
USA. Prenumerata metams $4.00.

Kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC, 
PETRAS KRIAUČIŪNAS — lietuvių 
tautinio atgimimo pradininkas Sūdu
voje. Atspaudas iš L.K.M. Akademi
jos Metraščio 1 tomo 117-144 psl. Ro
ma 1965 m.

Dr. J. Savasis, THE WAR AGAINST 
GOD IN LITHUANIA. Leidinys apie 
religijos persekiojimą sovietų oku- 
potoje Lietuvoje. Išleido Manyland 
Books, Inc., New Yorke. Leidinys 
gaunamas Lithuanian Catholic Reli
gious Aid, Inc., 225 South Fourth St., 
Brooklyn, New York 11211, USA. 
Kaina $1.25.

Aidai. 1966 m. nr 2 «♦
Lozoraitis, Lietuvos nepriklausomybė 
— realus tikslas; Alb. Baranauskas, 
Eilėraščiai; Pr. Gaidamavičius, Jauni
mas dviejų kultūrų sankryžoje; M. 
Vaitkus, Pluoštas prisiminimų apie S. 
Nėrį; A Baronas, Smėlio krantas; dr. 
Vikt. Gidžiūnas, OFM, Skotizmas ir 
skotistai Lietuvoje. Skyriuje “Iš min
ties ir gyvenimo Alaušius pateikia J. 
Danielou vertimą Vatikano santary- 
bos, St Santvaras — Lapinsko, Stem- 
pužienės ir Vaznelio meną plokštelė
se, A C. Matulis rašo apie lietuvišką
ją tematiką pokarinėje vokiečių lite
ratūroje. Andrius Sietynas recenzuoja 
K. Almeno romaną “Upė į rytus, upė į 
šiaurę”.

ROMANAS “LITAUISCHE KLA- 
VIERE”. Vokiečių laikraštis “Nuera- 
berger Nachrichten” 1965.XII.17. 
293 nr. pranešė, kad šiemet Rytų ir 
Vakarų Berlyno knygų parduotuvėse 
pasirodys romanas, pavadintas “Litau- 
ische Klaviere”. Jo autorius esąs Ry
tų Berlyno poetas Johannes Bobrows
ki, kuris miręs 1965 m. rugsėjo mėn. 
Laikraštis pažymi, kad “Litauische 
Klaviere” yra antrasis ir paskutinis 
poeto romanas. Daugiau žinių nei 
apie autorių, nei apie romaną nepatei
kiama.

DAIL. VYTAUTĄ IGNĄ priėmė 
nariu Galerie Internationale (1095 
Madison Ave., prie 82 St., New York). 
Jo tapybos kūrinių bus visą laiką iš
statyta galerijos parodos salėje. Gale
rija turi tik 22 narius.

“TĖVIŠKĖS AIDAI”, Australijos 
liet kat. savaitraštis, vasario 1 d. iš
leisdamas žymiai padidintą ir gausiai 
iliustruotą numerį, kartu paminėjo 
dešimties metų gyvavimo sukaktį ir 
atžymimo 500-jį numerį. Šiuo metu 
laikraštį redaguoja redakcinė komisi
ja; vyr. redaktorius — kun. Pr. Vase- 
ris; leidžia Australijos Liet. Katalikų 
Federacija. Sukaktuvinis numeris iš
ėjo pasipuošęs ir nauja antgalvine 
vinjete, piešta dail. Simankevičiaus. 
“T. žiburiai” linki “T. Aidams” ge
riausios sėkmės. Pr. Al.

me nekrologe velionis garbinamas 
kaip kovingas ateistas, kalbama apie 
jam suteiktus nusipelniusio veikėjo 
ir gydytojo vardus, bet neprasitaria
ma, kad jis kada būtų įstojęs į kom
partijos eiles. Prof. P. Mažylio palai
kai buvo pašarvoti Kauno medicinos 
instituto rūmuose ir iš čia kovo 2 d. 
gausaus kauniečių būrio palydėti į 
amžinojo poilsio vietą Petrašiūnų ka
pinėse. -įj

MASKVINĖS DAILĖS AKADEMI
JOS paskelbtame kandidatų sąraše 
yra du lietuviai — skulptorius Gedi
minas Jokūbonis ir grafikas prof. Vy
tautas Jurkūnas. Juos siūloma priim
ti į akademiją nariais koresponden
tais.

Anastazija Tamošaitienė Jaunos atžalos Guašas

Anastazijos Tamošaitienės dailės paroda
Dailininkės A. Tamošaitienės 

guašų, aliejų ir kilimų paroda 
Otavos universitete buvo sureng
ta vasario 28 — kovo 5 d. Paro
da buvo dalis Otavos universite
to metinės “meno-^nVc^ 
tės”, kuri apėmė dailės ir skulp
tūros parodas, dainų ir muzikos 
koncertus, meno ir mokslo fil
mus, kultūrines ir mokslines pa
skaitas.

A. Tamošaitienės parodai buvo 
skirta Tabaret Hali, pati moder
niausia ir puošniausia universi
teto salė, kurioj įvyko ir pats me- 
no-mokslo savaitės atidarymas. 
Festivalį atidarydamas Arts Fac
ulty dekanas J. M. Quirion paste
bėjo, kad gražiai sutvarkyta ir 
įspūdinga paroda prideda iškil
mingumo pačiam atidarymui. Iš
kilmių programoje garbės sve-

asų, dinamiškumas, grakštumas 
ir gyvas spalvų derinimas, taip 
pat puikus techniškas atlikimas.

Meno kritikų atsiliepimai
“The Ottawa Citizen” meno 

kritikas Carl Weiselberger, ko
mentuodamas parodą, tarp kitko 
sako: “Ponia Tamošaitienė yra 
menininkė savo žanre. Jos kili
mai ir guašai rodo patrauklų 
spalvų subtilumą ir gerą medžia
gos struktūros pajautimą.”

Carolyn M. Wright, paruošus 
komentarus katalogui, taip pat 
pabrėžia spalvų subtilumą: “Spal
vų ir audinio švelnumas ir judan
čios, augančios suabstraktintos 
formos charakterizuoja kilimus 
ir guašus Anastazijos Tamošai
tienės, lietuvės dailininkės, kuri 

i su savo vyru 1948 m. įsikūrė Ka-

ARTĖJA VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO 50 metų darbo su- 
kaktis. Laisvajame pasaulyje veikian
ti jo profesorių draugija planuoja tai 
progai specialią monografiją. Ją or
ganizuoti valdyba pavedė inž. J. Ru
giui. š.m. sausio mėn. įvyko pirmas 
organizacinis posėdis, kuriame pasi
tarta dėl monografijos ir jos ruošimo 
darbo metmenų. Vasario 2 d. įvyko

DAIL. L. KAZOKAS, neseniai su
laukęs 60 m. amžiaus ir 40 m. kūrybi
nio darbo sukakties, buvo pagerbtas 
apžvalgine jo darbų paroda, kuri ati
daryta M. K. Čiurlionio dailės muzė- 
juje Kaune. Parodos atidaryme žodį 
tarė Dailininkų Sąjungos pirm. J. 
Kuzminskis, šios organizacijos Kauno 
skyriaus pirm. P. Stauskas, miesto 
kompariinės propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas J. Jaruševičius. Dail. 
L. Kazokas pastaruoju metu nusiskun
džia pablogėjusia sveikata, bet neiš
leidžia teptuko iš rankų.

KAMERINĖS MUZIKOS koncertas 
įvyko Vilniaus filharmonijos salėje. 
L. ir K. Grybauskų fortepijoninis du
etas pateikė J. Gaižausko “Capricio”,
J. Gruodžio “Rytiečių šokį”, D. Sosta- 
kovičiaus “Koncertiną”. SoL L. Mac- 
konienė padainavo J. Karoso,. V. Pal
tanavičiaus, A. Račiūno, B. Dvariono,
K. Kavecko, V. Laurušo, V. Kairiūkš
čio ir R. žygaičio dainų. W. A. Mo
carto kvartetą F-dur ir B. Britten 
“Fantaziją” atliko neseniai suorgani-

čias Italijos ambasados attache Ir šiandieną jos darbai
dr. P. E. Mussa įteikė premijas 
laimėjusiems lotynų kalbos kon
kursą Kanados universitetuose ir 
pristatė dail. Tamaošaitienę labai 
gausiai auditorijai. Jis taip pat 
paminėjo keletą bruožų iš jos 
biografijos. .

Dail. Tamošaitienės be 15 tapy
bos ir 15 guašų kūrinių, išstatė ir 
15 kilimų, sukurtų paskutiniais 
metais. Ankstyvesniuose kilimuo
se dailininkė plačiai naudojosi 
lietuvių liaudies meno motyvais, 
stilizuotais piešiniais. Paskutinie
ji kilimai yra jau sukurti šių die
nų dailės nuotaikose. Piešinys 
smarkiai stilizuojamas — arba 
paliekami jo minimaliniai kon
tūrai, arba jis užleidžia vietą rit
mo ir spalvų kompozicijai. Kili
mo piešinys gana artimas daili
ninkės tapybos charakteriui, tai
gi, kilimai tampa grynosios dai
lės kūriniais. Dailininkės guašai 
ir aliejai savo išpildymu yra dau-* 
giau ar mažiau abstraktūs. Bet ei
lėje jų lengvai galima jausti ry
šį su gamta — pvz. Ankstyvas 
rytas, Jaunos atžalos, Miglota 
aušra, Raistynių planas, Aušros 
žara. Tai nėra gamtovaizdžio re
alistinių elementų vaizdavimas, 
bet nuotaikos ar įspūdžio perda
vimas grynai estetinėmis priemo
nėmis, spalvomis ir kompozicija 
Pažymėtina tapybos, ir ypač gu-

išlaiko senovės lietuvių liaudies 
meno žavingumą bei charakteri. 
Bet visa tai jau švelniai susilieja 
su naujo krašto ir besikeičiančio 
modernaus pasaulio įtakomis.”

Kilimų rinkinys
Artėja Kanados šimtmečio su

kaktis ir tautinės grupės turės 
progos parodyti savo meno ir kul
tūros pasiekimus. Canadian Folk 
Arts Council jau veikia virš me
tų. Mūsų atstovams reiktų at
kreipti dėmesį į dail. Tamošaitie
nės paskutinį meninių kilimų 
rinkinį. Tai yra visais atžvilgiais 
reprezentacinė medžiaga. Visi 
kūriniai yra augštos meninės ver
tės ir jie puikiai parodytų lietu
vių tautinius bruožus moderniš
kame išpildyme.

Juozas Danys

aariK> mtunenų. vasario z a. įvyKOį auiKu ntscmai suurgaiu-
antras posėdis, kuriame plačiau aptar- į zuotas kamerinis ansamblis — smui- 
tas reikalas ir išrinkta redakcinė ko
misija iš profesorių, gyvenančių Čika
goje. Komisijon įėjo atstovai visų tas J. čelkauskas. 
universiteto fakultetų: vysk. V. Briz- 
gys, S. Dirmantas, Pr. Čepėnas, P. Jo
nikas, J. Pauperas, J. Meškauskas, P. 
Dilys, M. Mackevičius ir J. Rugis. Į 
monografijos ruošimo darbą nutarta L . _ . 
kviesti ir tuos profesorius, kurie gy-1X1. 
vena ne Čikagoje. Pne bendros uni-, 
versiteto veiklos apžvalgos dirba dr. 
Rukša Vokietijoje. Monografijoje nu
matoma įdėti atsikrų fakultetų ap
žvalgą, studentijos gyvenimo bei vei
kimo apžvalgą, atsiminimus apie uni
versiteto kūrimąsi bei veiklą. Daug! 
dėmesio bus skirta Lietuvos okupaci
jos laikams karo metu. Norima, kad 
monografija duotų galimai pilnesnį 
vaizdą ne tik apie patį universitetą, 
bet ir apie jo reikšmę Lietuvos kultū
riniame gyvenime. Monografijoje nu
matoma ir plati santrauka anglų kal
ba.

kininkė A. Vainiūnaitė, obojistas J. 
Rimas, altistas D. Katkus, violenčelis-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. PRANAS MAŽYLIS mirė 

Kaune vasario 28 d. Velionis buvo gi
męs 1885 m. Silaikiškių kaime, Ska-

DAILĖS AKADEMIJOJE Maskvoje 
1 surengtoje augštųjų dailės mokyklų 
! 1965 m. diplominių darbų parodoje 
į lietuviams atstovauja V. Vildžiūnaitės 
j ir A. Belevičiaus skulptūros, V. Bal- 
_ ____ > “Pradėsime statybą”, N. 
Kryževičiūtės plakatai, V. Mazuro es
kizai lėlių teatrui. ~

- JANINA DEGUTYTĖ paruošė spau
dai naują poezijos rinkinį “Šiaurės va
saros”. Iš kitų poetų tarpo ji išsiskiria 
gana gausiais patrijotinės minties ei
lėraščiais, kuriuose daug vietos skiria
ma Lietuvai. Kartais savo stiliumi ji 
gerokai primena Salomėją Nėrį. Tai 
liudija kad ir šie du posmai eilėraščio 
“Sugrįžimas”, kuris talpinamas nauja
jame rinkinyje:
“Išgirstu obelėlės balsą ...
Negalvok, jog manęs nebėra.
Tą vidudienį vasaros alsų 
Tu degi — tu visa gaisre!

Tu degi — ir pati nežinai.
Aš taip pat iš gaisro išėjus.
Dar ant pirštų — šilti pelenai, 
Dar ant lūpų raudonas vėjas.”

LIETUVIŲ TAJKOMOSIOS-DEKO* 
RATYVINĖS DAILĖS raidą nagrinė
ja Vilniuje išleista dailės istoriko T. 
Adomonio knyga “Taikomoj i-dekora- 
tyvinė dailė”. Aptariami keramikos, 
tekstilės, metalo, gintaro, odos, stiklo 
dirbiniai, pastatų vidaus puošimas, 
baldų pavyzdžiai, būdingiausi šios sri
ties kūrėjai. Vaizdą papildo ir paryš
kina gausios nuotraukos. Įvadinį 
straipsnį parašė T. Adomonis ir S. 
Pinkus. Jo santrauka ir nuotraukų 
paaiškinimai atspausti rusų ir dar 
dviem užsienio kalbom.

piškio vise., Rokiškio apskr. Mokėsi! Apie kūrybą J. Degutytė “Švyturyje 
Liepojos .gimnazijoje ir Petrapilio 
universitete, kur aktyviai dalvavo so
cialdemokratų veikloje ir vėliau cari
nės vyriausybės buvo kalintas Ukmer
gės ir Kauno kalėjimuose. Medicinos i 
studijas baigė 1913 m. Krokuvos uni
versitete. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, Pr. Mažylis porą metų vado
vavo Panevėžio ligoninei, o paskui; 
persikėlė į Kauną ir čia ėmėsi moks-l 
linio darbo, suorganizuodamas Kauno 
universiteto akušerijos - ginekologijos į 
katedrą, kliniką ir akušerių mokyklą. 
Katedros vadovu buvo iki pat mirties, 
liuio jau nucju vi-iiuo ixiciuo. jtvzux-i 

rio laikotarpy buvo išrinktas Lietuvos 
Mokslų Akademijos nariu, sveikatos 
apsaugos ministerijos mokslinės tary
bos pirmininku. Velionies didžiausi 
nuopelnai yra medicinos srityje — 
per 50 m. jis yra išgelbėjęs gyvybę 
tūkstančiams moterų ir vaikų, paruo
šęs kelias kartas gydytojų ir akuše
rių-ginekologų. “Tiesoje” paskelbta-

rašo: . Šitame be galo sunkiame
ieškojimų kelyje poetas, kaip ir kiek
vienas žmogus, ir suklysta, ir būna 
silpnas. Ir jam taip pat reikalinga pa
rama. Gal dar daugiau, negu bet kam, 
nes kūrybos procese vieną kitą minu
tėlę jis vis tiek būna labai vienišas, 
ir jam, tik jam reikia atrinkti iš viso 
vaizdų, žodžių srauto vieną ir reikalin
gą. Poeto ir skaitytojo santykiams rei
kia daug tolerancijos ir tarpusavio su
pratimo. Reikia pasistengti poetą su
prasti ir mokėti laukti, kol jis atras 

j’ tai, ko ieško. Juk jis ir ieško ne sau, 
nors jau turėjo 81-rius metus. Poka-į° visiems-” v*

o

N. Novošickio tapybos kūrinių paroda, kuri buvo surengta Toronte Four Seasons viešbutyje š. m. 
sausio 24 — vasario 6 d. Tai jau nebe pirma autoriaus paroda. Iš profesijos autorius yra dantų 
gydytojas, bet jau senokai domisi ir tapyba

“BIBLIOTEKININKYSTĖS IR BIB
LIOGRAFIJOS KLAUSIMŲ” IV tome
L. Vladimirovas pastebi suradęs Vil
niaus valst. universiteto retųjų knygų 
skyriuje foliantus, kuriuose yra vysk.
M. Valančiaus ranka rašytų pastabų. 
Vienas jų yra išleistas Niurnberge 
1500 m. ir vadinasi “Revelationes 
sanctae Brigittae”. Jame aprašomos 
šv. Brigitos kančios bei legendiniai 
pasakojimai apie jos gyvenimą. M. Va- 
ančius, tada Kražių gimnazijos kape- 
ionas ir teologijos magistras, įrašė 
pastabą: “Būta laikų, kad ir tokios 
Fantazijos buvo vertinamos kaip aukš
čiausios Būtybės pasireiškimai, o da
bar atvirkščiai — net Biblijai nenori
ma tikėti. Taip kiekvienas laikas turi 
savo skonį. Kituose foliantuose rasta 
tokia M. Valančiaus pastaba apie Kal
vino veikalus: “nors ir parašyti su 
įkarščiu prieš katalikus, tačiau nedaug 
turi smerktino”. Vilniaus bibliotekoje 
taipgi rasta vysk. M. Valančiaus au
toritetu išleista knygelė “Directorium 
horarum cononiearum et missarum 
pro diocesi Telsensi seu Samogitien- 
si...” Ten yra pavardės ir mirusių kuni
gų, tarp jų kun. Antano Mackevičiaus, 
Paberžės filialisto, kuris, kaip 1863 m. 
sukilėlis, buvo pakartas Lukiškių aikš
tėje 1963 m. gruodžio 16 d. Taip pat 
įrašyta ir sukilėlis kun. An£ Gargas 
(Gargasas), kuris buvo sušaudytas 
Telšiuose rugpjūčio 7 d. Sovietinis 
laikraštis “Literatūra ir Menas” klai
dingai vadina tą knygelę mišiolu. “Di
rectorium” yra kunigų kalendorius, 
nurodąs kiekvienai dienai atitinkamas 
brevijoriaus maldas ir Mišias. Laik
raštis klaidingai parašė ne tik apie 
mišiolą, bet ir apie A. Mackevičiaus 
nužudymą. Pastarasis buvo pakartas 
Kaune 1863 m. gruodžio 28 d. Pasta
roji klaida buvo atitaisyta kitame 
“Lit ir Meno” nr.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

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

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

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

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

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

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

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

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

Toronto šaulių iškilmėse dalyvavo ir latvių bei estų atstovai. Kairėje: 
tovas V. Zamlovskis priima dovaną — Lietuvos vėliavėlę; dešinėje — 
eman.

latvių karių organizacijos ats- 
ją priima estų atstovas B. Le- 

Nuotr. S. Dabkaus

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

B. SAKALAS
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

’I TO RON T (<>''
Lietuvių skautų veikla

Stovyklavietės komiteto pobūvis-ar- 
batėlė įvyko kovo 13 d. Dalyvavo 
gausus būrys svečių, taip pat atstovai 
iš Hamiltono ir kitų vietovių. Prane
šimus padarė dr. J. Yčas, p. Stanionis 
ir G. šernas, po kiurių sekė diskusijos 
stovyklavietės reikalais. Kun. klebo
nui P. Ažubaliui už leidimą pasinau
doti sale nuoširdžiai dėkojame.

Vadilūtės draugovė, kurią sudaro 
vyresnės skautės, yra labai uoliai ir 
sėkmingai įsijungusi į tunto veiklą. 
Jaunosios vadovės eina draugininkių, 
adjutančių, skilčių globėjų ir kitas

Ateitininku žinios

Tartptautiniame ledo ritulio turny
re Sov. Sąjunga laimėjo I vietą, nu
galėdama čekus 7:1 pasekme. Antroji 
vieta teko Čekoslovakijai, trečioji — 
Kanadai, ketvirtoji — Švedijai. Jau 
ketvirtą kartą iš eilės Sov. Sąjunga 
laimi tarptautines rungtynes.

VYČIO ŽINIOS
Mergaitės (14) CYO lygos pusbaig- 

minių peržaidimų rungtynėse nesun
kiai nugalėjo St. Anselms penketuką 
28:19. Žaidė: Žukauskaitė 5, Nacevi- 
čiūtė 4, čirvinskaitė 6, Zubrickaitė 3, 
Balsytė 10, Jurkevičiūtė, Simonavičiū-

Berniokai (16) pralaimėjo pirmas 
Ontario pirmenybių busbaigmines 
rungtynes prieš Welland 45:55 pasek
me. Vytiečiai žaidė be Ignatavičiaus; 
susižeidus Juzėnui,-teko žaisti susilp
nintu sąstatu. Komandoje žaidė: Du- 
liūnas' 11, Stonkus 9, Strimaitis 5, 
Laurinavičius 4, Supronas, žolpys, 
Vaičeliūnas 6, Juzėnas 2, Sipulis 8. 
Šį šeštadienį komanda vyksta į Wel- 
landą, o sekmadienį Toronte žais lie
tuvių pirmenybių rungtynėse su Ha
miltono Kovu.

Vyrų komanda pralaimėjo antras 
peržaidimų rungtynes ir iš tolimesnių 
varžybų iškrito.

Visuotinis klubo susirinkimas įvyks 
kovo 27 d., 2 vai., Liet. Namuose. A. S.

Nuoširdžiai dėkojame privačiam To
ronto lietuvių žuvautojų klubui “Kir
vis” už puikią dovaną, skirtą lietuvių 
slidinėjimo pirmenybių vyrų klasės 
nugalėtojui. L. S. K.

AUŠROS ŽINIOS
Abi Aušros berniukų komandos — 

M.B. (10-12 m.) ir B. (13-14 m.) sėk
mingai užbaigė Church lygos rungty
nes, išsikovodamos savo klasių čempi- 
jonatus. M.B. komanda baigmėse nu

galėjo St. Chris M.B. 45:26 ir 43:20, 
o B. komanda nugalėjo St Chris B. 
62:46 ir 46:36. M.B. komandoje žaidė: 
Z. Gataveckas, J. Kripas, V. Stulgys, 
V. Radžiūnas 2, 4, A. Janeliūnas 6,
A. Urbonas 5, V. Didžbalis 26, 11, S. 
Didžbalis 6, 5, E. Jurevičius, A. Ta
mošiūnas 3, M. Adomaitis 4, Br. Šal- 
vaitis, Br. Stočkus, A. Strulila 4, 3;
B. komandoje žaidė: G. Rautinš 24, 
J. Norkus 19, 11, K. Simaitis 1, 4, V. 
Ardavičius 2, 9, K. Tamošiūnas 12, 
10, P. Raškauskas, J. Didžbalis 4, 2, 
P. Adomaitis 1, E. Bekeris. šį savait
gali abi komandos vyksta Į Wellanda, 
kur varžysis dėl Ontario čempijonatų. 
M.B. komanda pirmose rungtynėse su
sitiks su Wellandu 1 vai. p.p.; Ban
tam komanda — su Niagara Falls 
2.30 v. p.p. Baigmės — 4 ir 5.30 v.v. 
Sėkmės!

Mergaičių M. (15-16 m.) ir B. (13 - 
14 m.) komandos šį šeštadienį vyksta 
i Niagara Falls varžytis dėl Ontario 
čempijonatų. M. komandos žaidėjos 
išvyksta tiesiai nuo šeštadieninės mo
kyklos 11 vai. r.; B. — po šeštad. mo
kyklos pamokų 12.15 vai.

Vyr. mergaičių komanda yra pa
kviesta dalyvauti amerikiečių “Wo
mens Invitational Basketball Tourna
ment” Klevelande kovo 26-27 <Ld.

Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybių rungtynėse Aušros 
jauniai B. (15-16m.) Įveikė Hamilto
no Kovo jaunius 38:20. Žaidė: G. Rau
tinš 5, L. Linka 4, V. Akelaitis 10, M. 
Misevičius 2, A. Kareckas 1, J. Sodo
ms 5, S. Kaknevičius 2, J. Vaškevi
čius 9. ši šeštadienį, 2 v. p.p., mūsų 
salėje Aušros jauniai A žais su 
česterio Sakalu.

Š. Amerikos lietuvių krepšinio 
menybės jaunių A ir B klasėms 
Klevelande balandžio 2-3 d.d. Iš

Ro-

pir- 
bus 
Ka-

Pūtvio šaulių kuopa kovo 5 d. 
sušaukė metinį narių susirinki
mą, kuris buvo gražiai ir iškil
mingai pravestas. Dalyvavo: gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas su ponia, 
broliškų tautų latvių ir estų ka
riškų organizacijų atstovai su po
niom. Susirinkimo pradžioj pa
gerbtas šaulių sąjungos įkūrėjas 
a.a. Vladas Pūtvis jo mirties 37- 
jų metinių proga. Jo duktė Sofija 
Pūtvytė-Mantautienė pakelta 
kuopos garbės nare. Pagarbiai 
Įnešta kuopos vėliava, šeši kuo- 
puos nariai davė iškilmingą prie
saiką, kurios tekstą perskaitė 
gen. kons. dr. J. žmuidzinas. 
šaulėm — E. Jankutei ir M. Va
liulienei Įteikti garbės nario pa
žymėjimai. šauliai J. Zayys ir VI. 
Rukšys apdovanoti šaulių žvaigž
dės ženklu. Penkiem 'nariam už 
aktyvumą, darbštumą ir pavyz
dingumą šauliškoj veikloj Įteikti 
meniškai paruošti padėkos atžy- 
mėjimai. šaudymo sekcijos pasi
žymėjusiems šaudyme nariams 
Įteiktos taurės.

Kuopos valdyba perrinkta ta 
pati, tik vietoj atsisakiusio šaulio 
Česeko išrinktas P. Jonikas. Re
vizijos komisija.palikta ta pati. Į 
parengimų komisiją vietoj p. Ar- 
tičkonienės išrinkta T. Benotie- 
nė. Susirinkimą sklandžiai prave
dė šaulys J. Jankaitis, sekretoria
vo R. Benotas. Po susirinkimo 
buvo pasivaišinta moterų šaulių 
pagamintais užkandžiais. Nuošir
džiai dėkojam: šaulėm — E. Jan
kutei ir p. Priščepionkienei už 
skanius tortus; p. Benotienei, 
mielai viešniai neseniai atvyku
siai iš Lietuvos, už talkinimą ruo

nados apygardos galės dalyvauti po 
2 komandas abiejose klasėse.

Kur?
Prisikėlimo parapijos kredito 

kooperatyve

Už 1965 m. šėrininkams išmokėta

Nuo balandžio 1 d. už depozitus mokama

Sportas Lietuvoje
R. Miknevičius žaidė Maskvos tarp

tautiniame stalo teniso turnyre. Pa- 
[ guodos rate jis pasiekė baigmę ir lai

mėjo antrą vietą.
V. Tiknius Taline įvykusiose plau

kimo pirmenybėse 200 m plaukime 
nugara pasiekė naują Lietuvos rekor
dą. Jo laikas — 2:19,7.

Kauno Politechnikos moterų krep- 
šinio komanda netikėtai įveikė Rygos 
TTT krepšininkes 55:51. Rygietės yra 
buvusios daugkartinės Sov. Sąjungos 
krepšinio meisterės.

Vilniaus Žalgirio futbolininkai lan
kėsi Taškente ir žaidė dvejas rungty- 
nes su vietinėmis komandomis. Vil
niečiai laimėjo 2:1 ir Sverdlovske — 
2:0.

Šiaulietis R. Kerbedis Leningrade 
įvykusiose lengv. atletikos rungtynė
se pasiekė naują Lietuvos jaunių re
kordą 100 m bėgime. Sį nuotolį jis nu
bėgo pare 10,7 sek.

pareigas. Draugovei vadovauja Jūratė 
Batūraitė. Kandidates į vyr. skaučių 
laipsnį ruošia R. Žilinskienė.

Paukštytės savo paskutinėje sueigo
je turėjo viešnių — kanadiečių paukš
tyčių. Ir vienos ir iktos parodė, kaip 
jos praveda sueigas, pademonstravo 
savo žaidimus ir daineles. Kanadietės 
buvo labai sužavėtos mūsų dainomis; 
ypač joms patiko žaidimas “Grybs 
grybs baravyks”. Mažosios viešnios 
buvo labai šiuo susitikimu patenkin
tos ir dėkingos mūsų paukštytėms ir 
jų vadovei sesei Stanionienei už tokią 
gražią sueigą.

šiant vaišes; šauliams — V. Bačė- 
nui ir P. Jonikui už patranavimą 
vaišinant svečius; J. Zaviui už pa
rodytą gražų spalvotą filmą iš 
šaulių veiklos. M. V.

Dantistė dr. J. Matulionytė - 
Čuplinskienė po ilgesnės pertrau
kos vėl pradėjo dirbti savo kabi
nete 1796 Bloor St. nuo 9 iki 2 
vai. Popietinėm valandom jos ka
binete dirba dantistė dr. Aldona 
Šapokaitė.

Alf. Rudokas, turis tabako ūki 
Tillsonburge, Ont., lankėsi “TŽ” 
redakcijoj ir papasakojo savo įs
pūdžius iš Argentinos, kur atosto
gavo apie mėnesi laiko pas savo 
seserį. Jos nebuvo matęs apie 30 
metų. Kelionė laimingai pavyko. 
Būdamas Argentinoj R. Rudokas 
aplankė Berisso, Buenos Aires ir 
kitas lietuvių kolonijas bei jų 
įstaigas. Naujųjų ateivių ten ne
daug likę, o senieji ten įsigyvenę, 
gauna pensijas ir nebeketina kel
tis kitur.

Praėjusį sekmadienį visi būreliai 
turėjo savo susirinkimus. Vyr. moks
leiviai savo susirinkime nagrinėjo 

z protesto dainas, kuriose iškeliamos 
šių dienų socialinės neteisybės. Susi
rinkimą įdomiai pravedė stud. A Bu- 
šinskaitė. Simpoziumą sudarė: J. Vaš
kevičius, L. Reginaitė, A. Paškauskas 
ir G. Kerniūtė. Visiem buvo išdalinti 
tų protesto dainų tekstai, pagrojama 
plokštelė ir po to visi pasisakydavo 
apie girdėtą dainą.

Velykų atostogų metu, balandžio 15, 
16 ir 17 d., Toronte planuojami atei
tininkų ideologiniai kursai. Bus kvie
čiami moksleiviai ateitininkai iš Kle- 
velando, Detroito, Ročesterio, Montre- 
alio, Londono, Delhi ir kitų Kanados 
vietovių. Smulkesnė programa bus 
pranešta artimiausioje ateityje.

Lietuvio jaunuolio teismas, turėjęs 
įvykti šį pavasarį, dėl laiko trūkumo 
atidėtas rudeniui ir bus ruošiamas 
tuoj po vasaros atostogų.

“Pirmyn Jaunime” pasirodys apie 
Velykas ar per Atvelykį. Moksleiviai, 
kurie dar nieko neparašė, prašomi pa
siskubinti.

Ateitininkų vasaros stovykla iš šiais 
metais įvyks Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje Wasagoje nuo liepos 24 iki 
rugpjūčio 7 d.

Lietuvių Vaikų Namuose kovo 20 d., 
2.30 v. p.p. įvyks šie mergaičių susi
rinkimai: Gintarių būrelio, Vaidilučių 
būrelio (Vaidilutės prašomos atsineš
ti darbelius) ir jaunučių ateitininkių.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

DitHiandas pasirinkimas namų, fannų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR & COLLEGE, Rusholme Rd., $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 
kambarių, pirmame augšte, 5 kambariai, garažas, privatus įvažiavimas, 
vandeniu apšildomas; liks viena skola balansui.
5 IR 27 KELIAS, 4 žemės sklypai po 55 pėdų pločio. Kaina po $8.000.
JANE IR ANNETTE. $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių (pirma
me augšte 4 kamb.), 2 garažai. Skubus pardavimas.
BLOOR & SHOW $4.000 įmokėti, mūro, 8 kambariai, garažas, vandeniu 
apšildomas; kaina $19.900.
KEELE - EGLINTON, $15,000 įmokėti mūro, atskiras, 6 butų apart., 
$59.000.
BATHURST & ST. CLAIRE, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų apart 
mentas, 7 metų senumo. Butas po 6 kambarius. ...
RONCESVALLES • DUNDAS, $6.000 įmokėti, mūro, 8 kambarių ir ma
šinoms taisyti dirbtuvė. Kaina $21.000. Skubus pardavimas. Prašoma pasi
naudoti. .. . ..
COLLEGE • BROCK, $2.000 įmokėti, pnekia muro, $13.000. Šiaurėj nuo 
College.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

Kauno Žalgirio krepšininkai, vado
vaujami M. Paulausko, Sov. Sąjungos 
augščiausios klasės pirmenybėse lai
mėjo 7 rungtynes iš eilės. Tuo būdu 
iš aštuntos vietos kauniečiai pašoko į 
antrą.

Bulgarijos mieste Ruse įvyks tarp
tautinis Dunojaus tautų stalo teniso 
turnyras, kuriame dalyvaus ir Sov. 
S-ga. Pastarajai šiame turnyre paves
ta atstovauti Lietuvos stalo tenisinin
kams.

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas, 
n Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

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

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 dsI.)

Par anos upės. Jėgainė gamintų 
apie 10 mil. kilovatų energijos^ 
Ginčas iškilo su kaimyniniu Pa
ragvajum. Pastarasis nori tarp
tautinio arbitražo; atšaukė net sa
vo ambasadorių iš Rio de Janei
ro.

Gvatemaloj Įvyko prezidento 
rinkimai. Iš trijų varžovų Revo
liucijos partijos kandidatas Mon
tenegro surinko daugiausia bal
sų, bet negavo reikiamos daugu
mos. Rinkimai greičiausia bus pa
kartoti gegužės mėn. renkant 
parlamentą.

Ispanijos policija saugo kapu
cinų vienuolyną Barcelonoje, 
kur 500 studentų ir kitų intelek
tualų protestavo prieš vyriausy
bės kontroliuojamą un-to studen
tų organizaciją. Studentai nori 
Įsteigti savo organizaciją ir ašt
riai pasisako prieš akademinės 
laisvės varžymą. Raudonasis Kry
žius apgultam vienuolynui teikė 
maistą.

GERIAUSIOS VELYKINĖS 
DOVANOS Į LIETUVĄ 

SKANŪS MAISTO SIUNTINIAI 
Puikiausi amerikietiški gaminiai 

20 sv taukų _$27.50 JAV
10 sv. rūkyto bekono__$25.00 JAV
20 sv. kviet. miltų ____$17.25JAV
20 sv. cukraus______ $18.00 JAV
20 sv. ryžių _________$19.75 JAV
IT-504 ____ '_________ 25.00 JAV
4% sv. kviet. miltų, 2*4 sv. cuk
raus, 2*4 sv. razinkų, 2% sv. rūky
to bekono, 2Vi sv. makaronų, 2*4 
sv. ryžių, 2% sv. farinos, 1 dėžutė 
neseafės (2 unc.).
TYPE 417 _____ ____$34.75 JAV
10 sv. cukraus, 10 sv. kviet. miltų, 
10 sv ryžių, 10 sv. taukų.
TYPE 411-A________ $36.75 JAV
1*4 sv. deg. kavos, 1*4 sv. kakavos, 
1 sv. šokolado, 2*4 sv. margarino, 
2*4 sv. kviet. miltų, 2Vz sv. ryžių, 
1*4 sv. Edam sūrio, 2Vz sv. rūk. be
kono, 2*4 sv. maišyti džiovinti vai
siai, *4 sv. datulės, Vz sv. figų, 1^4 
sv. puikių biskvitų ir vaflių. 
Kiekvieno užsakymo kaina $1.50 
ekstra.
Prašykite mūsų nemokamų katalo
gų su dideliu pasirinkimu puikiau
sios kokybės maisto. Mes sudarome 
užsakymus pagal jūsų norą.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

GLOBAL PICTURES LTD. PIRM. JOSEPH DYDZAK rodo naują lenkų ga
mybos filmą “ZONA DLA AUSTRALIJCZYK — “Žmona australiečiui”, 

127 Roncesvalles Ave., Brighton kino teatre, Toronte iki kovo 31 d.
“ZONA DLA AUSTRALIJCZYKA” pagaminta sinemaskopiniu būdu, East
man spalvomis ir turėjo Lenkijoje labai didelį pasisekimą. Tai muzikinė 
komedija, kurioje dalyvauja ir garsusis “Mazowse” ansamblis. Komedija 
vaizduoja jauną vyrą, kuris iš Australijos atvyksta į Lenkiją aplankyti gi
minių, tačiau jo pagrindinis tikslas — susirasti jauną mergaitę, kuri sutik
tų būti jo žmona. Jo draugai supažindina jį su daugeliu “Mazowse” ansamb
lio kaimo šokėjų ir dainininkių. Iš pradžių jam nesisekė prisivilioti ir jau 
buvo begrįžtąs “Batory” laivu į Australiją, bet ten sutinka vėl to pačio an
samblio mergaitę dainuojant laive, kur jo, nustebimui, sutinka ji būti jo 

žmona ir ši meilės istorija baigiasi laimingai.
Be to, bus rodomi dar du trumpi filmai:

“POLSKA SUITA” — “Lenkiška siuita” parodys Lenkijos keturis sezonus 
su daugybe Lenkijos papročių ir krašto gyvenimą.

“DŽYNKI” _  “Derliaus metas” parodys derliaus nuėmimo šventes Varšu
vos stadijone su dainomis, šokiais, spalvingais drabužiais. (Skelbimas)

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
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 traukinio.

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.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE &91M
RETA PROGA 1

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

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5¥<% 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 TĖVU 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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

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

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

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

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

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

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

RONCESVALLES GATVE
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

PRALEISKITE ATOSTOGAS

OILS LTD

GRAŽIOJE FLORIDOJE 
PRIE PUIKIŲ ATLANTO 

PAKRANČIŲ, KUR 
VASARA NIEKAD 

NESIBAIGIA!
Informacijų teiraukitės 

lietuviškai:
LILLIAN APARTMENT 

MOTEL
1137 N. E. 17th. Ave.

Fort Lauderdale, Fla., USA 
arba Toronte tel. RO 9-0688. 

Prieinamos kainos.
Ypatinga nuolaida nuo 

balandžio 1 d. iki gruodžio 15 d. 
Laukiame visu atsilankant.

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

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

Madžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 

mūrinis namas, 8 kamb., 2 virtu
vės, vandeniu apšildymas, savi
ninkas duoda KWiai metų mort- 
gičių.

YONGE-LAWRENCE, $5.000 įmo
kėti, atskiras, visai arti Yonge 
gatvės, 6 dideli šviesūs kamba- 
ria, 4 dalių modemus vonios 
kambarys, nauja apšildymo siste
ma ir nauja krosnis, garažas, sa
vininkas išvyksta į JAV.

OAKMOUNT • ST. CLAIR, $7.000 
įmokėti, be mortgičių, mūrinis, 
atskiras, 13 did. kambarių, 3 vo
nios, 4 virtuvės, nauja krosnis, 
vandeniu apšildymas, privatus 
įvažiavimas, garažas, didelis skly-

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonai BE. 3-5996 

pas (40x159 pėdos).
QUEEN - LANDSDOWNE, $4.000 

įmokėti, mūrinis, neužimtas, 7 
naujai išdekoruoti alyviniais da
žais kambariai, 2 virtuvės, 2 vo
nios, dvigubas garažas, prašo 
$17^00.

HUMBER - DUNDAS, tripleksas, 
$10.000 įmokėti, (2 po 5 kamb. ir 
1-3 kamb. apartmėntai) išnuomo
ta po $335 per mėnesį; apynaujis 
atskiras pastatas.

JANE-BLOOR, $7.000 įmokėti, mū
rinis, atskiras, 7 kambarių, 2 
augštų, vandeniu apšildymas, 2 
modernios virtuvės, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, garažas.

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, batelių, metelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius



GYVYBES • Al _ ______
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VEBSLO • PK* 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

9 PSL. • Tėviškės Žiburiai • I960. III.

APDRAŪDA

i

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

FOUR SEASONS TRAVEL J:*.
323 LAKESHORE RD. EAST, ~OFT VredlT

Vp A Aįki t ę Visais kelionių reikalais, visame pašau* 
• DaKUEiXAO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

i

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

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJU MAISTO 

KATALOGŲ.

Į

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

foto aparatai ir ii.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustas (vairius siunti

nius iki 20% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Moterys ir televizija
Kai buvo išrasta televizija, bu

vo manoma, kad televizija bus 
tik radijo pakaitalas. Greitai bet
gi paaiškėjo, kad televizija pakei
tė ir skalbimą, ir virimą ir buto 
valymą. Tai tikrai plačios reikš
mės išradimas...

Rašytojų pokalbis
J. Tininis: Moderniame mene 

nėra žmogaus. Kodėl? Daugelis 
tapytojų nemoka žmogaus piešti, 
nors žmogus mene yra būtinybė.

J. švaistas: Velniam tau mene 
reikia žmogaus! Ar neužtenka 
paukštelio?

Patarimas
Dailiųjų Menų Klube Brazdžio

nis:
— Kaip buvo malonu klausytis

—alfa radio & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

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

TELEVISION-RADIO-H |«nf | Service — Dirbtnvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

A ..a,— 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Bloor Aurorire (jarage das ir couege). Tet 531-1305

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ D ... 

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

Už sutaupąs moka nuo 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.
KASOS VALANDOS: dienos meta nno 10 vai. iki 1 vai. 30 mh. kiekvieną

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. 
Taisau laikrodžius i 
namus. DARBAS Gj

TORONTO TEL. EM 8-8100

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, N.J.

Rašykite angliškai arba rusiškai, 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanu katalogų. PUIKIAUSI VA
KARU KRAŠTŲ MAISTO PRO
DUKTAI.
GR 
6% 
4%

400 .......THRIFTY _... $17.00
sv. kviet. miltų, 4% sv. ryžių, 
sv. cukraus, sv. grikių krp.
> GR. 303 ECONOMY .

STAPLE $26.00
20 sv. kvietinių miltų, 4% sv. ry
žiu. 2¥4 sv. tauku. 2% sv. bekono.
GR. 304 FAMILY CHEER $23.00 
15% sv. kvietinių miltų, 9 sv. cuk
raus, 2% sv. maišytų džiovintų vai
siu, 2% sv. razinkų.

GRAMERCY
118 E. 28th St. New York 10016 

ĮSTEIGTA 1945.

Vaičiūno poezijos, jo kirčiavimų, 
sakysime, žodyje “tylume”. Vai
čiūnas kartą man patarė:

— Eidamas skaityti išmesk ke
letą čėrkų. Publika, lyg susėdę 
liūtai, tave nori suėsti. Kai išsi
gėręs skaitai, nematai liūtų, tik 
eilutes...

Chruščiovo kelnės varžytinėse
Nikita Chruščiovas, kai buvo 

visagaliu diktatoriumi, sau dra
bužius siūdinosi Romoje. Jį iš 
diktatoriaus balno išvertus, Ro
mos siuvėjui liko nesumokėta 250 
dolerių ir dar neatsiimtos vienos 
Chruščiovo kelnės. Sužinojęs 
apie tai vienas niujorkietis, su
mokėjo siuvėjui $250, paėmė 
buv. diktatoriaus kelnes ir nese
niai pardavė iš varžytinių. Būta 
daug varžovu ir įvaryta' didoka 
suma. Gautieji iš varžytinių pini
gai, atskaičius $250 siuvėjui, pa
skirti labdarai.

Amerikos senate
JAV senatas kartą svarstė biu

džetą. Buvo paskirti 3 milijar-

“DEGA ŽEMĖ PO JŲ KOJOMIS” 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Rusijon nepaprastai sunku patek
ti psichiatrinėn ligoninėn tikriem 
ligoniam, nes nėra vietos, bet la
bai lengva ten uždaryti tokius po
etus, kaip Jesienin-Wolpin. L. Gu
banov, Wl. Bukovskij, Wisnievs- 
ka ir daug kitų. Žinoma, nėra ma
lonu būti bepročių namuose, bet, 
mano nuomone, geriau nei kalė
jime.

“Išprotėjusių” smūgiai
“Galėčiau pasijuokti iš “Izves- 

tijų” rašeivių, iš K. Pravdos” ir 
kitų fašistiškai —- komunistinių 
dienraščių, jeigu neskaudėtų man 
širdies dėl draugų kovotojų, iš
vežtų į sunkiuosius darbus. Bet 
tegu jie nemano, kad vra užmirš
ti”.

Mes, “išprotėjusieji”, suduosi- 
me smūgi komunizmui ir visam 
jo “sveikam protui”, nes mūsų 
pusėje yra Dievas, tiesa ir viso 
pasaulio geros valios ž.nonės.

Taip rašo V. Tarsis. Jis yra pa
siryžęs kovoti už savo krašto lais
ve savo raštais, kuriuose žada at 
skleisti sovietinio gyvenimo tik
rąjį veidą. Sov. Sąjungoje jis yra 
parašęs romaną “Palata-numeris 
7”.

dai dolerių paštams, 7 milijardai 
m-klų statybai, 14 milijardų ke
liams. Tuo momentu pasigirdo iš 
kampo vieno senatoriaus prašo
mu tonu ištarti žodžiai:

— Užrakinkite duris, užrakin
kite duris! Man iš kišenės iškrito 
dešimt centų ir niekam nevalia 
išeiti, kol aš nesurasiu pinigų...

Nauja reforma
— Kokią naują reformą žemės 

ūkyje yra numačiusi įvesti komu
nistų partija?

— Sulyginti kolchozininką su 
žeme. Parinko Pr. AL

Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra pagerinti milteliai, kuriu už* 
dulkinus ant apatinės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje. 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kaučuko skonio bei sulipinto jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne* 
rūgsta. Panaikina "plokštelių kvapų". Reika
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
mintų parduotuvėje.

PUIKIOS KOKYBES MAISTO 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ.

Puikiausias amerikietiškas maistas
Garantuotas pristatymas
Pasirašyti pakvitavimai.

IT-507 $25.00
4%* sv. kviet. miltų, 4^ sv. cuk
raus, 2^4 sv. ryžių, 2¥< sv. rūkyto 
bekono, 2*4 sv. margarino, 2^4 sv. 
razinkų, 1% sv. Edam sūrio.
TYPE 420 .__________ $29.00
10 sv. kvietinių miltų, 5 sv. rūkyto 
bekono, 5 sv. kiaulinių taukų.
SPECIAL NO. 1 ____ S34.50
10 sv. kviet. miltų, 1% sv. deg. ka
vos, 1 sv. šokolado, 2% sv. tauku, 
2% sv. ryžių, 1% sv. sūrio, 2% sv. 
salami. * '

$1.50 už kiekvieną užsakymą.
Prašykite mūsų nemokamų katalo
gų su dideliu pasirinkimu maisto 
siuntinių. Mes paruošiame maisto 
siuntinį pagal jūsų norą.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

b a231-2661 233-3323

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

W. A. LENCKI
B.A., LJ*JB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA -

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUĮN 

Advokatai - Notarai 
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

r

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

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

(prie Dunda*)

Telefonas LE. 241M

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir Šeštadieniai* 

pagal susitarimą.
1882 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

ST. CLAIR ST. W.

JUNCTION RD.

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

namus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eteaira varymas. Šutai 
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
2 MULOCK

Sav. B. Saulenas

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbu*.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
14R Westminster Ave., Toronto

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

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

2 
%

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVB.

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

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

((ėjimas 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

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-1167

OKULISTES
Dėmesio namų 

savininkai!
Atlieku įvairins namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ>.

draudimo ištaiga

i

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namu CL. 9-8028 
Darbo valandos nuo 18 vai. ryte 
Iki 8M vai. vak. Šeštadieniai* nuo

NAM V,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

Vėlesniu ar kitu laiku tik ntsitarus 
telefonu. Trečiadieniai* uždaryta.

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

769-4612
769-4131
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Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

draw — šį sekmadienį prasideda pa
rapijos metinės rekolekcijos. 
Pirmoji savaitė — moterims ir 
merginoms, antroji — vyrams ir 
vaikinams. Rekolekcijas ves dar 
iš Lietuvos laikų visiems gerai 
žinomas rekolekcijų vedėjas ir 
didelis mokslo žmogus Tėv. dr. J. 
M. Venckus, jėzuitas. Rekolekci
jų Mišios ir pamokslas — 9 vai. 
ryto ir 7.30 vai. vak. Visus kvie
čiame gausiai lankytis, atlikti iš
pažintį ir uoliai pasinaudoti reko
lekcijomis.

— Par. namų statyba eina visai 
prie galo: viršutiniame augšte li
ko tik įdėti elektros neono lem
pas, išdažyti sienas ir sudėti grin
dų plyteles; antrajame ir pirma
jame augšte tinkavimas baigtas, 
o šios savaitės gale bus ištinkuo
ta ir naujoji saliukė. Namų pa
šventinimas — per Atvelykį.

— Bendrame klebono ir par. 
komiteto posėdyje nutarta nau
jųjų par. namų pašventinimo iš
kilmes paįvairinti “open house” 
ceremonijomis ir, nuėmus klau
zūrą nuo senųjų patalpų, visiems
— vyrams ir moterims— duoti 
progos pamatyti ne tik naujuo
sius namus, bet taip pat ir senąjį 
vienuolyną. Po namų apžiūrėji
mo visi bus pavaišinti kavute ir 
skanėstais. Tikimasi 1000—1300 
svečių. Vaišėms suorganizuoti 
nutarta prašyti mūsų parapijos 
dideliems darbams prityrusią 
Katal. Moterų Dr-ją. Bus kreipia
masi į parapijos ir kolonijos po
nias, prašant jų talkos ir dovanų
— įvairių kepinių, kurių reikės 
apie 120—150. Iškilmės bus baig
tos oficialia dalimi, suaugusių, 
vaikučių ir studenčių chorų pasi
rodymu. Ryšium su tokio masto 
pasiruošimu iškilmėms, nutarta 
nuo tradicinių porekolekcinių 
agapių ir religinio koncerto susi
laikyti.

— Šį šeštad., 8 v.r., Mišios už 
a.a. Juozą Vilką. Užprašytos 
bendradarbių, tokios Mišios, ve- 
lionies vardadienio proga, bus 
laikomos per 5 metus. Mišios 
9.30 v.r. taip pat laikomos už a.a. 
J. Vilką; jas užprašė ponia ir sū
nus.

— Pirmosios Komunijos ir ka
techetinės pamokos mokiniams 
bei religijos pamokos gimnazis- ' 
tams — įprasta tvarka.

— Sutvirtinimo sakramentas
— per Sekmines, geg. 29 d. Jį 
teiks vysk. V. Brizgys. Besiruošią 
pirmajai Komunijai ir lanką ka
techetines pamokas kartu ruošia
si ir Sutvirtinimo sakramentui. 
Tų pamokų nelankantiems spe
cialios sustiprintos instrukcijos 
prasidės po Velykų.

— Chorų repeticijos: suaugu- ; 
siu bendra — ketvirtad., 7.30 v.

7 v.v., , 
vaikučių — penktad., 6.30 v.v.

— Tretininku susirinkimas — '

drabužių vajus eina prie galo: 
sudaryti 63 drabužių siuntiniai, 
kurie šią savaitę išsiunčiami į 
Europą nepasiturinčioms lietuvių 
šeimoms. Siuntinių persiuntimas 
paštu kainuos virš $300. Pusę 
šios sumos padengs parapija, o 
likusią sumą — kat. moterų 
draugija. Parapija yra dėkinga 
kat moterų draugijai ir visiems 
geradariams, prisidėjusiems dra
bužiais, lėšomis ir darbu. Per ke
letą paskutiniųjų metų gavėnios 
metu vykdomas drabužių vajus 
šiais metais yra užbaigtas ir dau
giau darbužiai nebepriimami.

— Gavėnios rekolekcijos prasi
dės sekmadienį, kovo 27 d., 7.30 
vai. vakaro. Rekolekcijas ves lie
tuvių stovyklos “Dainava” kape
lionas kun. P. Patlaba.

— Šį penktadienį, 7.30 vai. va
kare, bažnyčioje gavėnios Mišios.

— Rugsėjo 3-4 d.d. Vašingtone 
bus šventinama Šiluvos Marijos 
garbei lietuvių koplyčia. Iškil
mėms rengti komitetas savo kvie
time ragina laisvojo pasaulio ka
talikus, jų tarpe ir Kanados, gau
siai dalyvauti šventinimo iškil
mėse ir prisidėti auka koplyčios 
įrengimui. Šv. Jono Kr. parapija 
tam tikslui yra pasiuntusi $1.000.

— Šią savaitę par. kunigai lan
ko: Clinton, Gorevale, Euclid, 
Bellwoods, Palmerston ir Mark
ham.

— Ateinantį sekmadienį baž
nyčioje bus išdalinti Toronto ar
kivyskupo laiškai ryšium su kovo 
27 d. vykdoma Toronto kun. se
minarijai metine rinkliava.

— Nuoširdūs sveikinimai teisi
ninkui G. Balčiūnui studijų už
baigimo ir advokato teisių Kana
doje gavimo proga. Pagarba vi
siems, skatinusiems jį šio uždavi
nio siekti, ypač jo žmonai p. Gra
žinai Balčiūnienei.

— Šį penktadienį, 7 v. vakare, 
Mišios už a.a. Juozą Vilką; užpra
šytos S. J. Valatkų.

— Įspūdingai praėjo Vatikano 
santarybai atžymėti specialios 
pamaldos Toronto katedroje, ku
riose dalyvavo par. kunigai ir bū
rys parapijiečių.

— Šį šeštadienį, 9 vai. ryto, 
pamaldos už a.a. Bronę Damb
rauskienę; sekmadienį: 10 vai. 
prisimenama p. Jarašūnienės mi
rusi motina Lietuvoje, o 11 vai. 
— a.a. Steponas Budreckis, po
nios Teišerskienės brolis.

Gerardas Balčiūnas baigė To
ronte teisės mokslą, atliko prak
tiką, išlaikė visus egzaminus ir 
gavo advokato teises. Kol kas 
naujasis advokatas numato ir to
liau pasilikti Allen a. Merrick 
advokatų įstaigoje. Baigimo pro
ga G. Balčiūnas susilaukė daug v.,’ studenčių —. trečiad; 
sveikinimu.

Sol. Lilija šukytė dainuos Vio- _ ----------- r.^.
lėtos rolę “Traviatoj”, kurią sta-'šj sekmad. po paskutiniųjų Mišių 
to Čikagos Lietuvių Opera kovo bažnyčioje.
20, 26 ir 27 d. Marijos Augšt. Mo
kyklos salėje. Solistė gyvena Niu
jorke, kur balandžio 2 d. dainuos 
R. Wagnerio “Parsifalio” opero
je, statomoje Metropolitan ope
ros bendrovės. Repeticijoms jai 
tenka nuvykti Čikagon.

Dr. V. Gaižauskas kovo 11 d. 
Toronto un-te skaitė paskaitą 
apie saulę ir jos išsiveržimus. Ši 
astronominė paskaita sutraukė 
apie 100 dalyvių. Prelegentas nu
švietė, kaip yra sekami pasikei
timai saulėje, pailiustruodamas 
vaizdais ir filmu. Tūkstančiais va
landų filmuojama, kol pagauna
mas koks išsiveržimas. Nurodė 
net skirtingus įvairių tautų moks
lininkų išrastus sekimo, stebėji
mo ir filmavimo metodus. Nespe- 
cialistui buvo gana sunku sekti 
paskaitos eigą, nes naudojo 
mokslinę terminologiją.

Dr. V. Gaižauskas yra gana 
jaunas, šviesiaplaukis, patrauk
lios lietuviškos išvaizdos vyras. 
Vyresnieji kolegos jam nuošir
džiai dėkojo už atvykimą ir pa
skaitą, gražiai ištardami jo ne
trumpą pavardę, šiuo metu jis 
dirba Otavos observatorijos tyri
mų skyriuje.

— J. Griniaus “Gulbės gies
mė” bus par. salės scenoje kovo 
27 d. Bilietai gaunami jau šį sek- 
mad. prie bažnyčios. Kviečiame 
susidomėti.

— Pakrikštytas Algirdo ir dre
nos Augustinavičių sūnus Pau
lius Linas. Sveikiname!

Prisikėlimo par. kredito ko
operatyvas nuo š.m. balandžio 1 
d. pakelia nuošimčius už depozi
tus iš 41/2 į 4% %. Nuošimčiai 
už depozitus apskaičiuojami kas 
3 mėn. Už šėrus praėjusiais me
tais išmokėta 5 ¥2 %. Tai vienin
telis Kanadoje lietuviškas kredi
to kooperatyvas, išmokėjęs to
kius augštus dividendus. Taip 
pat pranešama, kad pradedamos 
duoti nejudomos nuosavybės pa
skolos — mortgičiai, kurie anks
čiau buvo sulaikyti. Duodami ei
lės tvarka, todėl norį juos gauti 
prašomi iš anksto užsiregistruoti. 
Mortgičiai kol kas duodami iš 
6¥2 % ir asmeninės paskolos iš 
7%.

Norį pervesti savo santaupas 
Prisikėlimo par. bankelin, prašo
mi tai padaryti balandžio 1 ir 2 
d., nes baigiantis metų ketvirčiui 
nebus prarasti nuošimčiai. K.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS. PhmR.

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

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

TORONTO KUOPOS RENGIAMĄ TRADICINI

Maloniai kviečiame visus atsilankyti j SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE — SLA

šeštadienį, kovo 19 d., 7 v.v., Toronto Lietuvių -Namuose 1129 Dundas St.. W.

Programoje: vaišės, Juozų ir Juozių pager- tdip Pa^ Hamiltono ir St. Catharines SLA 
bintas, įdomi loterija, bufetas, puiki muzi- kuopų nariai, kviečiami dalyvauti, 
ka ir kt. * Visi Toronto Juozai ir Juozės, įėjimas $2.00, įskaitant vaišes.

Toronto SLA 236 kuopa

DR. J. GRINIAUS PREMIJUOTAS VEIKALAS

GULBĖS GIESMĖ" Toronte
Data — už 2 savaičių, kovo 27 d., 5 v.v.
VIETA— Prisikėlimo par. auditorija.
VAIDINA — Hamiltono "Aukuras' 
vad. aktorės E. Kudabienės.
BILIETAI — nuo šio sekm. gaunami

J. R. Simanavičiais krautuvėje, 
prie Prisikėlimo par. veikiančiame knygyne ’ 
ir Prisikėlimo par. raštinėje. 
Bilietų kaina $1.50 ir $1.00.

■
VISUS MALONIAI KVIEČIA — Prisikėlimo parapija

Akademikų paskaita — šį šeš
tadienį, 7.30 v.v., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje. Dr. Vyt. 
Vygantas, Columbia universiteto 
psichologijos profesorius ir visą 
pasaulį apimančios katalikų stu
dentų sąjungos Pax Romana pir
mininkas, kalbės tema “Rasizmo 
klausimas ir lietuviai”. Visi kvie
čiami dalyvauti. Valdyba

K.L.K. Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus narių susirin
kimas — kovo 20 d., tuoj po 11 
vai. Mišių, muzikos studijoje. Re
kolekcijų vedėjo Tėvo J. Venc
kaus, SJ, žodis. Kavutė. Narės ir 
viešnios maloniai kviečiamos da
lyvauti. Valdyba

Verslininkų susirinkimas — 
kovo 20 d., sekmadienį, 4 v. p.p., 
Liet. Namų II augšte. Darbotvar
kėje — organizaciniai reikalai, 
valdybos rinkimas ir kt. Be to, 
bus notaro A. Liūdžiaus paskai
ta “Testamentai” ir rengiamo 
verslininkų filmo ištraukų rody
mas. Nariai ir prijaučiantieji ma
loniai kviečiami dalyvauti.

Valdyba
“Dainos” kartūno balius įvyks 

balandžio 23 d. Prisikėlimo par. 
salėje. Kviečiamos ponios ir pa
nelės puoštis kartūnu. Trys ori
ginaliausios suknelės bus premi
juotos. Prašome dainietes ir šal
pai prijaučjančius aukoti fantus 
loterijai per loterijos komisijos 
nares: V. Perminienę, P. Jankai? 
tienę, S. Kvietienę ir St. Matule
vičienę. Iš anksto dėkojame.

KLB Toronto apylinkės tary
bos narių ir organizacijų atstovų 
visuotinis susirinkimas — kovo 
27 d., 3 v. p.p., šv. Jono Kr. par. 
salėje. Visi rinktieji tarybos na
riai ir organizacijų įgaliotiniai 
prašomi dalyvauti. Tarybos na
riams išsiuntinėti pakvietimai, 
tačiau jei kuris dėl adreso pakei
timo pakvietimo negautų, prašo
me šį pranešimą spaudoje laikyti 
pakvietimu, šia proga tenka pri
minti visoms organizacijoms, 
kad pagal KLB apylinkių tarybų 
sudarymo taisyklių paragrafą 5, 
organizacijos, dalyvaujančios ta
ryboje nario teisėmis, sumoka į

P. Radzevičiai iš Port Arthur 
atvyko paviešėti į Torontą. Kely
je turėjo eismo nelaimę — pūgo
je užlėkė ant jų automobilio ki
ta mašina, bet didelių nuostolių 
nepadarė. Svečiai, Toronte aplan
kę savo gimines bei pažįstamus, 
numato dar tolimesnę kelionę, 
po kurios griš į Port Arthur, kur 
p. Radzevičius jau senokai yra 
įsikūręs.

J . .. ¥š.m. vasario mėn. 19 d. suruošė savo
valdybos iždą $10 registracijos ■ tradicinį šiupinį, kuris, kaip ir anks- 
mokesčio. Finansiniai nepajėgios Čiau, buvo mielai priimtas ir gausiai 
organizacijos gali prašyti apylin
kės valdybą šį mokestį sumažinti 
arba nuo jo visai atleisti, tačiau 
tuo reikalu reikia iš anksto para
šyti apylinkės valdybai prašymą.

Toronto apylinkės valdyba
Radijo pusvalandį “Interethnic dzinui ir dr-‘M- Anysui, kun. p. ažu- 

Forum”, kuri vedė kun. Branch,! baliui už invokaciją, solistui H. Rožai- 
nuo praėjusio pirmadienio per
ėmė J. R. Simanavičius. JĮ pa-į 
kvietė radijo stotis CKFH, vei
kianti banga 1430. Jis tą pusva
landį pavadino “The Internation
al Musical Rendezvous” ir jį 
transliuos kiekvieną pirmadienį 
9.30 v. vak. Pirmasis pusvalandis 
buvo skirtas b a 11 i e č ių ir kitų 
muzikai. Vėliau numatoma 
įjungti ir daugiau tautybių. Pus
valandžio vedėjas tikisi rasti rė
mėjų, kurie galėtų finansuoti 
transliacijas. Pirmąjį pusvalandį 
finansavo “Dainos” krautuvė.

Jau galima gauti lietuviškų ve
lykinių ir kitokių sveikinimo kor
telių Toronte J. Beržinsko krau
tuvėje, J. Margio vaistinėje, J. R. 
Simanavičiaus krautuvėje, Tonys 
Variety krautuvėje, M. Liegus| 
krautuvėje, abiejų parapijų kios
kuose arba tiesiogiai užsisakyti: 
“žiburiai”, 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont. Kaina: po 10 et. ir 
15 et.

ELENAI KATCHIENEI mirus, 
jos vyrą, dukras, bei jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu —
Ona Dailidienė
Syracuse, USA.

PADĖKA
Giliausią padėką reiškiu už rūpestingą manęs gydymą Sv. Juoza

po ligoninėje ir namuose dr. J. Yčui ir dr. Halmos, ypač gail. seselei 
p. Budrienei už rūpestingą globą. Ačiū gerb. klebonui Tėvui Placidui, 
OFM, tėvui Tarcizijui, OFM, kun. J. Staškevičiui už lankymą ligoninė
je ir užuojautas.

Ačiū K.L.K. Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. skyriaus ponioms, Sv. 
Jono Kr. parapijos kat. moterų ponioms už lankymą manęs, dovanas, 
gėles ir užuojautą.

Ypač dėkoju savo vaikams ir giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už dažną lankymą manęs ligoninėje ir namuose, už gražias gėles, bran
gias dovanas, užuojautas žodžiais ir laiškais.

Jūsų visų man parodytas nuoširdumas suteikė man jėgų ir 
džiaugsmo. Nuoširdžiai ir nepamirštamai visiems dėkinga —

Uršulė Žilinskienė

AUKOKITE TAUTOS FONDUI
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OS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 

3426 Partbenais St. Montreal 24, Que. 1465 rue de Sive, Montreal 20, P. Q.

— Kovo 4 d. vakare Šv. Kazi
miero klebonijoje LK Akademi
jos Montrealio židinio nariams

— AV klebonas dėkoja visiem 
už sveikinimus vardinių proga — 
pavieniams asmenims ir šioms 
organizacijoms: Šv. Onos Dr-jai, 
LKM Dr-jai, tretininkėms, L. K. 
M. šaulių kuopai, AV parapijos 
chorui, lituanistiniams kursams.

TEATRO PROBLEMOS
“Alkos” sambūrio pakviestas, ■ 

rašytojas ir dramaturgas Algir- 1 
das Landsbergis kovo 13 d. šv. 
Jono Kr. par. salėje gausiems 
klausytojams kąlbėjo tema: “Te- 1 
atro ir dramos problemos šian
dieną”. Kai jį pristatęs sambūrio 
pirm. prof. R. Vaštokas baigė sa
vo žodį, paskaitininkas pridūrė: 
“Romas užmiršo paminėti, kad 
esu didžiausias lietuvių rašyto
jas. Mat esu didžiausias inčų 
s k a i č iumi ...” Paskaitininkas 
moderniojo teatro problemas 
vaizdavo Weisso drama apie 
prancūzų revoliuciją, vaidinama 
Niujorke. Jo dramą vaidina ne
va pamišėliai — psichiatrinės li
goninės pacientai (tikrumoje — 
geri artistai). Savo turiniu ir for
ma toji drama siekia sukrėsti 
žiūrovą ir peržengia barjerą 
tarp scenos ir žiūrovų. Pasak A. 
Landsbergio, dabarties drama 
gyvena sukilimu bei tautų formų 
ir priemonių jieškojimu. Ji ne
vengia įjungti japonų ir kiniečių 
bei kitų orientalinių tautų teatro 
formų. Weissas yra vienas mo
derniojo teatro atstovų, kuriam 
daug įtakos turėjo Brechtas ir 
Artaud. Paskaitininkas susilaukė 
daugybės paklausimų, kurie ge
rokai papildė paskaitos mintis. 
Iš jų paaiškėjo, kad lietuviams 
dramaturgams naujasis teatras 
dar mažai turi įtakos. Bvs.

PADĖKOS ŽODIS

Mažosios Lietuvos Moterų Ratelis

lankytas. Kadangi toks parengimas 
nėra vieno asmens darbas, bet dauge
lio žmonių, Moterų Ratelis nori pa
dėkoti visiems, kurie prie jo parengi
mo ir pravedimo prisidėjo. Nuošir
džiai dėkojame už gražias pasveikini
mo kalbas gen. konsului dr. J. Žmui-

paskaitą apie hipnotizmo panau
dojimą medicinoje: dantų gydy
me ir kituose atvejuose. Hipno
tizmu ypač pradėta stipriau do
mėtis paskutiniame šimtmeyje. 
Hipnotizmas vartojamas gana 
sėkmingai pasiruošusių gydytojų 
specialistų, bet yra taip pat rei
kalingas ir paciento pilnas sutiki
mas. Dr. J. Mališka turėtų at
spausdinti savo puikiai paruoštą 
paskaitą laikraštyje. Yra prirašy
ta daugybė knygų, bet kas pa
jėgs visa tai surankioti tuo klau
simu, o paskaitos atspausdinimas 
“T. Žiburiuose” būtų paslauga 
lietuviškai skaitančiam žmogui. 
(Laukiame, Red.).

— Pirmoji vaikučių Komunija 
bus balandžio 24 d. per 11 vai. 
Mišias. Mergaitės teapsirengia 
baltom sukenelėm, o berniukai 
— mokyklos uniforma.

— Sutvirtinimo Sakramentas 
šiais metais mūsų bažnyčioje ne
bus teikimas, neš iš 20 vaikučių 
atsirado tik 6, kurie sutinka jį 
priimti savo parapijoje. Kas ne 
norės laukti kitų metų, gali šiais 
metais Sutvirtinimą priimti per 
mokyklas.

— Skautai rengia didžiulę Ka
ziuko mugę, kuri prasidės kovo 
19 d., 3 v. p.p. Tos dienos vakare 
bus rodomi spalvoti vaizdai per 
prožektorių apie skautus Vokieti
joje ir apie Europos miestus. At
einantį sekmadienį po Sumos visi 
kviečiami ateiti į salę, kur bus 
duodami šilti pietūs. Kaziuko mu
gėje turėsite progos daug ko pa
matyti ir, kas Jums tinkama, įsi
gyti-

— Kovo 12 d. vakare buvo su
ruoštas priešvestuvinis pobūvis 
Sandrai Girdauskaitei. Dalyvavo 
apie 200 moterų. Jaunoji gavo 
daug gražių dovanų. Geriausi lin
kėjimai tolimėsniame gyvenime.

— Parapijai aukojo po $100: 
'Jz. Paznokaitis, L. Tylenis; po 
$50: P. Gerhartas, Ant. Tautkus, 
S. Mozūraitis, Ch. Ambrasas; po 
$44: Ch. Popieraitis, J. Statkus; 
$40: A. Tomkevičius; po $30: L. 
Selenis, V. Lietuvninkas; po $25: 
VI. Koškus, Ant. Popieraitis; po 
$20: E. Gingras, J. Kontautas, Jz. 
Valiulis, J. Jurgutis, Iz. Gorys; 
po $15: Jz. Paznokaitis jr., M. 
Laurinaitis, V. Kudžma, J. Stu- 
kas; po $14: J. Latvėnas, H. Jo- 
gelavičius; po $10: J. Sarulis, J. 
Guzevičius, V. Bubelis, Ch. Sąn- 
ka, P. Skirka; po $7: St. Barta- 
šius, J. Skirka: $5: W. Znider; po 
$4: M. Dubauskaitė ir J. Petraus
kas.

— Praėjusio sekmadienio pir
ma rikliava $110.35; antra spe
ciali par. skoloms mokėti — 
$232.20.

— Iš ligoninės į namus jau su
grįžo K. Mikėnas. Sveikatos ir 
sėkmės!

— Ištyrimui Į Victoria ligoni
nę išvyko p. Yuškienė. K.J.G

sulaukusi 50 m. amžiaus. Mielam 
choristui ir parapijiečiui linkime 
sveikatos ir palaimos.

— Šį šeštadienį — Juozapinės. 
Sveikiname gausius Juozus ir 
Juozes.

— SLA susirinkimas — po Su
mos posėdžių kambaryje po kle
bonija.

— Lietuviškos Mišios kol kas 
vyksta gerai. Dalyviai padeda ir 
atsakyti, ir giedoti. Rinkliava kol 
kas po 4 sekmadienių išlaiko sa
vo įprastą lygį.

— Neužilgo turėsime vandens 
skaitiklius ir bažnyčiai, ir klebo
nijai. Sutaupysime vandens mo
kesčius mokėdami. Dabar mūsų 
vandens mokesčiai siekia $650 
per metus.

— Aukojo fantus bazar ui: S. 
Kęsgailą, P. Styra, P. Rudinskas, 
K. Jbkūbauskienė, V. škudienė, 
p. Kušleikienė, M. Vaupšas, E. 
Vaupšas, E. Intas, H. Cote, J. 
Staniulienė, A. Vilimas, J. Go- 
rys, B. Staškevičius, L. Palubins- 
kienė, O. Tumėnienė-Szewczuk, 
p. Kažukauskienė, p. Lukšienė, 
p. Matusevičienė, J. Rimkienė,
O. Motuzienė, P. Černienė. Pini
gais prisidėjo: J. Kinderis, K. Že
maitis, K. Lukošius, Mr. Weiss, 
Vanity Fur, Wilson Funeral 
Home.

— Knygutės bazarui jau plati
namos. Kas dar jų negrąžino, ga
li jas įteikti šį ir kitą sekmadie
ni prie įėjimo J. Kliševičiui ar
P. Vaupšui. Bazaro vieną fantą 
— elektrinį dantų valytuvą — 
dovanojo J. Klisevičius. Nuošir
džiai dėkojame.

— Užpraeito sekmadienio rink
liava — $220.

— Jaunimo atstovai paradvinė- 
ja ženkliukus jaunimo kongresui 
paremti.

— Misijų tridienis — balan
džio 5, 6. 7 d. Jį ves T. G. Ki- 
jauskas, SJ.

— Parapijos komiteto posėdis 
apsvarstė vieną altoriaus pakeiti
mo projektą, kuris kainuoių $1.- 
500. Buvo prieita išvados, kad 
nereikia skubintis su pakeitimu 
ir dar reikia toliau galvoti, kol 
subręs visiems priimtinas projek-

: čiui, pianistei p. Beresnevičienei, po- 
: etei p-lei švėgždaitei, jūrų skautams 
ir jų vadovams už pravedimą Įdomios 
programos. Taipogi esame labai dėkin
gos p. Irenai šemaitei-Meiklejohn už 
gražų pranešimą parengimo metu.

Dėkojame ponioms už dovanas lo
terijai, ypatingai menininkams p. 
Žmuidzinienei ir p. Dagiui; ponioms, 
paruošusioms vaišes, ir taip pat vi
siems kitiems, prisidėjusiems prie va
karo parengimo ir galiausiai visiems 
mieliems svečiams, kurie šiupinyje 
atsilankydami palaikė mūsų šimtme
tinę tradiciją. Rengėjos

Religinį koncertą Klevelande 
sėkmingai atliko torontiškių tri
julė: kun. Br. Jurkšas, sol. J. 
Liustikaitė ir smuik. Stp. Kairys.

Platus Čiurlionio minėjimas Klevelande
Klevelande, kur yra įsikūręs 

Čiurlionio Ansamblis, rengiamas 
platus ir turiningas dailininko 
ir muziko M. K. Čiurlionio minė
jimas jo 90-tųjų gimimo ir 55-tų- 
jų mirties metinių proga. Minėji
mą rengia Čiurlionio Ansamblio 
Sidabrinio Jubilėjaus Komitetas 
šį sekmadienį, kovo 20 d., 3.30 v. 
p.p., Nuolatinės Marijos Pagal
bos lietuvių parapijos salėje

Apie M. K. Čiurlionio kūrybą 
kalbės Aldona Augustinavičienė. 
Koncertinėje dalyje bus išpildyti 
M. K. Čiurlionio muzikos kūri
niai. Pianistas Andrius Kuprevi
čius išpildys kelias jo sonatas. 
Čikagos Lietuvių Styginis Kvar
tetas (P. Mariukas, A. Paukštys, 
V. Jančys ir P. Armonas) atliks 
M. K. Čiurlionio kvartetą. Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės mo
kyklos “Aukuro” ansamblio cho
ras ir kanklių orkestras, dirig. 
muz. Alfonso Mikulskio, išpildys 
kelias dainas, M. K. Čiurlionio 
sukurtas jaunimo chorui su kank
lių orkestru. Pastarajam vado- 

‘ vaus O. Mikulskienė. Čiurlionio 
Ansamblis, dirig. A. Mikulskio, 
padainuos keletą Čiurlionio su
kurtų dainų.

— Aukos bažnyčios fondui: $40
— J. Goiys; $25 — J. Ladyga, J. 
Klimavičius; $20 — P. Rudins
kas, P. Montvila, V. Žitkus, K. 
Martinėnas, J. Venskus; $15 — 
K. Milašius, O. Tumėniei)ė-Szew-' 
czuk; $12 — B. Staškevičius; $10
— B. Jaunius, K. Sagaitis, V. 
Glaveckas, P. Styra, A. Vilimas, 
V. Jakonis, Ch. Duquette; $9 — 
K. Spaičys; $5 — A. Stankevi
čius, A. Piešiną; $20 — P. Palu- . 
binskas.

Bilietus į pasaulinę parodą “Li
tas” jau pardavinėja abiejuose 

j. Sezoniniai bilietai — 
savaitiniai — po $6.50 ir 

viendieniai — po $1.80. Vaikams 
nuo 2 iki 12 m. amžiaus 50% 
nuolaida. Jaunimui nuo 13 iki 21 
m. bus irgi nuolaida, bet tie bi
lietai dar neparuošti ir bus iš
siuntinėti platintojams tik antro-

m. amžiaus. Tų naujų paskolų 
gavimo sąlygos buvo priimtos 
paskutiniame “Lito” valdybos po
sėdyje ir jų reikalu informacija 
bus greitai išsiuntinėta “Lito” 
biuletenyje.

“Baltijos” stovyklavietės miško 
valymo darbams paaukojo K. 
Rimkevičius $10. Užplanuota 
$720, gauta $268, trūksta $452.

Jaunųjų “Lito” narių ekskursi
ja šią vasarą rengiama į Granby 
zoologijos sodą tuojau pat moks
lo metams užsibaigus. Pr. R.

Lietuvių Dienos komitetas, ku
riam pirmininkauja J. Verbyla, 
rūpinasi lietuvių dalyvavimu pa
saulinėje parodoje. Tuo reikalu 
padaryta visa eilė žygių.

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.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurMymai jūsų namuose arba mo
rn Klasėje turintiems laikinius lei
dimus Ir jau galima pradėti va
duoti pirma pamoka su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
K72 ĖT.OOR ST. W (prie Rathnnrt) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Visuomenei prašant, salėje vie
tos bus numeruotos. Bilietus įėji
mui į salę galima įsigyti iš anks
to pas Komiteto narius.

M. K. Čiurlionio paveikslų re
produkcijų paroda bus^atidaroma^^'^^“^-^ 
šeštadieni, kovo 19 d., 7 v.v., kainos galioja tik iki liepos 
sc • • . • , »v namuose J m*£n j p0 į0 kainos bus pa-
Šioje parodoje bus išstatyta veik keltos
Š J,;^in?7rIi0±,HTeS i Beprocentines gyvybės apdrau- 

Parid. dos Pikolas iki ?2000 galės gau- 
rant, kalbės dailininkai — K. Ži-į“ į“?.

. a ▼ -rr «v į m q m *71011 c iii namu ao^ItaIiilinskas ir A. J. Vaišnoras. Paro-:
da truks iki kovo 26 d.

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 - 4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 
Tikslas ir greitas patarnavimas




