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Pagrindinis ryžtas
Atvykę Amerikon prieš dvidešimtmetį turėjome gausybę mi

nėjimų, susijusių su įvairiomis sukaktimis. Per tą laikotarpį nuo
taikos pasikeitė:'organizacijų, bent ant popieriaus, tebėra daug, 
bet minėjimų skaičius gerokai sumažėjo. Jau dabar visiem aišku, 
kad reikia mažinti minėjimų skaičių, gerinti jų kokybę ir telktis 
ties pagrindinėmis datomis. Su laiku išnyks nevienas minėjimas, 
bet neišnyks Vasario šešioliktosios šventė. Tai pats pagrindinis 
įvykis, kurio sąmoningoji išeivija niekad negali užmiršti. Tai 
lietuviškojo ryžto diena, paliudyta laisvės kovotojų krauju. Ji yra 
įaugusi kiekvieno sąmoningo lietuvio širdyje ir gali būti išplėšta 
tiktai Įtartu su ja. Todėl suprantamas yra pasipiktinimas tais tau
tiečiais, kurie ne tik negerbia savo brolių kraujo aukos, sudėtos 
ant laisvės aukuro, bet dargi ją niekina girdami sovietinę Lietuvos 
vergiją. Kad okupuoja kraštą svetimieji, suprantama: jie plečia 
savąjį imperializmą — vieni rudąjį, kiti raudonąjį. Bet kaip išaiš
kinti laikyseną tų lietuvių, kurie tarnauja svetimajam imperia
lizmui ir kovoja už Lietuvos vergiją, o ne už jos laisvę? Ar tai 
daro komunistinės idėjos magnetizmas? Bet juk yra komunistų 
vadų, kurie kovoja už savo tautos laisvę ir gerovę. Kodėl tad ki
taip elgiasi lietuvių komunistai? Greičiausia dėlto, kad tai 
tamsioji tautos dalis, nesiorientuojanti padėtyje. Ji eina ten, 
ją veda raudonasis imperializmas.

Kad Vasario 16-oji buvo mūsų tautos didysis proveržis 
vėn, nė vienas sąmoningas lietuvis neabejoja. Tą proveržį minime 
šiais metais jau 49-tąjį kartą ir stengiamės telkti apie jį pagrindinį 
mūsų ryžtą. Visdėlto, tai darydami, kartojame vieną pavojingą 
klaidą: savo jaunimui ir svetimiesiems pabrėžiame tik nepriklau
somąją 1918—1940 metų Lietuvą! Atrodo, kad tai ir buvo tikroji 
Lietuva, gyvavusi tiktai du dešimtmečiu. O kur mindauginė, uni
jinė ir rusų okupuotoji Lietuva? Ar tie septyni šimtmečiai neverti 
dėmesio? Ar juose nebuvo didžiųjų proveržių ne tik į krašto 
laisvę, bet ir teritorinę plėtrą? Neabejotinai senoji Lietuva turi 
savąją didybę, tik mes permažai ją patys pažįstame ir dar mažiau 
kalbame apie tai kitiems. Be reikalo mes trumpiname Lietuvos 
perspektyvą. Jau vien įrašas angliškuose kvietimuose, kad tai 49- 
toji Lietuvos nepriklausomybės sukaktis, sudaro svetimtaučiui 
klaidingą įspūdį, nes įrikiuoja Lietuvą naujųjų valstybių eilėn,' 
tų valstybių, kurios gavo nepriklausomybę tik prieš keletą ar ke
liolika metų. Mūsų istorikai turėtų pagaliau nustatyti Lietuvos 
valstybės pradžios istoriškai pagrįstą datą, kurią galėtų patvirtinti 
PLB seimas ir tuo būdu toji data būtų visur skelbiama šalia Va
sario 16-sios, kuri juk buvo ne kas kita kaip senosios Lietuvos 
tęstinis atbudimas.

Šitaip klausimą statydami, prailginsime Lietuvos perspektyvą 
ne tiktai tolimon praeitin, bet ir ateitin. Juk kiekvienam galvo
jančiam žmogui, ypač mūsų priaugančiam jaunimui, yra aišku, 
kad kraštas, kurio savarankiškas gyvenimas ribojasi tiktai dviem 
dešimtmečiais, mažai teturi vilties ateičiai. Visai kitaip atrodo 
kraštas ne fragmentinėje, bet pilnutinėje perspektyvoje. Kai 
paaiški, kad Lietuva buvo pajėgi savarankiškai gyventi ištisus 
šimtmečius, kad ji buvo pakankamai atspari pakelti ilgą rusų oku
paciją, atsiveria daug šviesesnis kelias į ateitį. Tada iškyla tokie 
pavyzdžiai, kaip Airijos, Bulgarijos ir kitų kraštų, kurie neišnyko 
šimtmečių vergijoje. Kodėl tad turėtų išnykti lietuvių tauta? 
Nežiūrint visų komunistinių ir jų visokiausių talkininkų pranašys
čių apie mažųjų tautų ateitį, lieka daug daugiau pagrįsta prana
šystė, kad Lietuva ir lietuvių tauta ne tik atlaikys antrąją rusų 
vergiją, bet ir vėl atbus nepriklausomam gyvenimui naujo veido 
Europoje. Mūsų uždavinys, žinoma, nėra vien laukti. Esame visi 
pašaukti dalyvauti milžiniškame fronte, kuriame pamažėl formuo
jasi naujoji epocha. Turime užėmę, tiesa, neplatų barą, bet bend
roje kovos strategijoje ir jis yra reikšmingas. Tad būkime atsa
kingi ir aktyvūs jo gynėjai.
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Kenčianti Lietuva laukia prašvintant laisvės aušrosDailininkė Vanda Pazukaitė
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KANADOS ĮVYKIAI

Lietuvių-lenkų pokalbis ar ginčas?
Lietuvių ir lenkų byla dėl Vii- bes Komiteto pirmininkui Jung- to neturėjo būti.

niaus ir kitų dalykų, ypač nuo tinėse Valstybėse B. Biegai, pa- viai” emigracijoj turėję laiko ap-
j « • . • w V * "I 1 * T J •

“Broliai lietu-
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PREMJERAS ATSISTATYDINS
padidėjo
1965 m.

1918 m., tebėra neatmęzgamas reikšdamas gilų apgailestavimą 
Gordijaus mazgas. Po skaudžių dėl tokio Londono kongrese pri
ll D. karo pamokų ir po ilgų imto pareiškimo ir nurodydamas, 
tremties metų, rodos, abiejų pu- kad toks dalykas ne tik pastatė 
siu nuotaikos turėjo atvėsti ir su- [ mūsų atstovą keblion padėtin, bet 
daryti palankesnes sąlygas praei- [ ir buvo vargiai besuderinamas su 
ties įvertinimui ir bendro fronto esamu susitarimu (“gentlemen’s

Premjeras L. B. Pearsonas 
planuoja pasitraukti iš libera
lų partijos vado pareigų sekan
čių metų pradžioje, kai bus su
šauktas liberalų suvažiavimas. 
Manoma, kad jis oficialų pra
nešimą šiuo klausimu padarys 
rudenį, pasibaigus Kanados 
šimtmečio iškilmėms. Neoficia
liai šią mintį jis jau yra išdės
tęs savo draugams ir tiems li
beralams, kurie gali kandida
tuoti į partijos vadus. Projek
tų gausumas federaciniame par
lamente liudija, kad L. B. Pear
sonas nori atlikti visus priešrin
kiminius įsipareigojimus ir įgy
vendinti rinkėjams duotus pa
žadus.

Parlamento finansinių reika
lų komiteto James E. Coyne ap
kaltino British International Fi
nance bendrovę pažadų nesilai
kymu. Ji buvo gavusi čarterį 
įsteigti banką, kuris yra žino
mas Westbank vardu. BIF bend
rovė žadėjo nesinaudoti šio ban
ko kapitalu, bet pažado netesė
jo. Jos kontrolėje yra 52% 
Westbank šėrų, kuriuos ji turi 
parduoti iki 1977 m. kitiems, 
sau pasilaikydama įprastinę 
10% normą. BIF ir kiti stam
bieji šėrininkai minėtajam ban
kui buvo pažadėję sutelkti $6.5 
milijonų kapitalą, bet lig šiol 
parūpino tik $5 milijonus. J. E 
& fr JieSkos kito darbo;

valstybinio centrinio banko gu- Kanados šimtmečiui skirto 
bematorium. Jis sakosi prara- traukinio įrengimas Otavai kai- 
dęs pasitikėjimą British Inter- nąV0 $1.433.252. Šio po Kanadą 

'Riksmais, ap- keliaujančl<) „„tojaus metinis 
gaudmėjančiais Kanados vy- 31947433 Vak.

čum naujai įsteigia banką. tė,girnų, vyriausybė dar nėra
17.514 JAV niliečių imigravo nutarusi, kur reikės padėti trau- .........      r...... ...... __________

į Kanadą 1966 m. Imigrantų kinį, kai jis užbaigs kelionę. 13 parašė laišką Lenkų Vieny-1 Autorius mano, kad tokio protes

ruošiasi

amerikiečių skaičius 
16%, lyginant jį su 
duomenimis.

Ontario vyriausybė 
įvesti griežtesnę kontrolę var
totų automobilių pardavėjams. 
Beveik visi pardavėjai tokiems 
automobiliams atsuka nuvažiuo
tų mylių skaitliukus, sumažin
dami jų skaičių ir tuo būdu ap
gaudinėdami pirkėjus. Įstaty
mas reikalauja skaitliukų ne
liesti ir įspėti pirkėją, jeigu au
tomobilis buvo naudotas polici
jos ar viešojo susisiekimo rei
kalams.

Jau visą mėnesį Montrealyje 
streikuoja 9.000 mokytojų, rei
kalaudami didesnio atlyginimo. 
Dėl jų streiko mokslą turėjo 
nutraukti 214.000 mokinių, ku
riems ilgiau užsitęsęs streikas 
graso sugadinti visus mokslo 
metus. Sis pavojus iššaukė pir
mąsias mokinių tėvų demonst
racijas prieš mokytojų uniją ir 
švietimo vadybą. Demonstran
tų plakatai skelbia, kad tėvai 
yra pasiryžę mokyklas perimti 
į savo rankas. Kvebeko premje
ras D. Johnsonas jau yra paruo
šęs įstatymo projektą, kuris už
draustų mokytojų streikus ir 
streikuojančius mokytojus grą
žintų į mokyklas. Mokytojų uni
ja skelbia, kad tokiu atveju

sigalvoti, suprasti istorijos me
chanizmą ir peržiūrėti santykius 
su lenkais.

Lietuviai kalti?
Senasis Lietuvos-Lenkijos su

artėjimas, vėliau tapęs susivieni-
atstatymui. Deja, net ir dabar iš- agreement’^) nekelti teritorinių I j imu, išgelbėjęs Lietuvą nuo kry- 
eivijos politikai, ypač iš lenkų 
pusės, neparodė pakankamai re
alaus ir išmintingo galvojimo, mo tegali būti naudos nebent ko-1 prūsų. Toliau autorius sako: “ei- 
Yra žinoma, kad abiejų pusių vir- —" T 1^
šūnės bandė tartis ir net tyliai 
sutarė tuo tarpu nekelti teritori
nių klausimų bei dalyvauti bend
rame politiniame fronte prieš so
vietinį imperializmą (gentlemen’s 
agreement). Sutarimo betgi nesi
laikoma. Štai keletas faktu.

Pasak Eltos informacijos, Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo 
rėmuose Lietuvos Laisvės Komi
tetas bendradarbiauja ir su len
kų atstovais. 1966 m. birželio 
mėnesį Londone, Britanijoj, įvy
ko laisvojo pasaulio lenkų kong
resas. Kongreso rengėjai pakvie
tė LLK pirmininką apsilankyti 
jų kongrese. LLK pirm. V. Sidzi
kauskas įgaliojo Londone gyve
nantį lietuvių delegacijojs PET 
Seime narį J. Vilčinską nuvykti į 
tą kongresą ir jį LLK vardu pa
sveikinti. Pasveikinimas lenkų 
spaudoje buvo priimtas su didžiu 
pasitenkinimu. Tačiau kongreso 
nutarimų tarpe buvo priimtas ir 
toks nutarimas (nr. 9):

“Nepriklausomybinė politika ap
ima ir Jaltos sutartimi nuo Len
kijos atplėštas rytines žemes sn 
Lvivu ir Vilnium, kurios buvo 
visuminė Respublikos dalis”. Ar-

klausimų. Be to, LLK pirminin- žiuočių ordino. Kitaip esą lietu
kas nurodė, kad iš tokio nutari-[vių šiandien nebebūtų, kaip nėra

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGOS PREMJERAS A. KOSYGINAS SUSI 

TIKO SU KARALIENE ELZBIETA Buckingham© rūmuose ir pa
sakė kalbą britų parlamente. Pirmą kartą Britanijos istorijoje ’ 
sovietinio komunizmo atstovas buvo įsileistas į dvi didžiąsias britų 
šventoves — karališkuosius rūmus ir parlamentą. Skelbiama, kad 
A. Kosyginas pakvietė karalienę aplankyti Sovietų Sąjungą. Britų 
parlamentarams jis pasiūlė draugystės sutartį ir nepuolimo paktą 
tarp Sovietų Sąjungos ir Britanijos. Pagrindinė vizito mintis buvo 
skirta ekonomijos reikalams — sovietai nori plėsti prekybos ryšius 
su Britanija, Prancūzija ir kitais Europos kraštais. Savo kalbose A. 
Kosyginas pabrėžė, jog Sovietų Sąjungos žemės turtai ir Europos 
pramonė šį kontinentą galėtų padaryti turtingiausiu pasaulyje. Bri
tanijai jis pasiūlė bendradarbia-»--------------------------------------
vimą, ruošiant visus ekonomijos jos diplomatinė ofenzyva, įnešu- 
planus, kad britų įmonės iš anks- si daug nedarnos į sovietų sate- 
to žinotų sovietų poreikius ir litų eiles. Lenkija pareikalavo, 
eksporto galimybes, šiuo metu kad V. Vokietija pripažintų jos 
Sovietų Sąjunga kasmet impor
tuoja britiškų gaminių už $150 
milijonų, o Britanijos importas iš 
Sovietų Sąjungos siekia apie $300 
milijonų. Britams, kurie yra pri
slėgti vis didėjančio ekonominio 
negalavimo, pastovi rinka Sovie
tų Sąjungoje yra dideje pagunda. 
Sovietams, aišku, rūpi ne tik eko
nominė, bet ir politinė pasiūly
mo pusė, suteikianti Sovietų Są
jungai tvirtesnę kortą V. Euro
poje.

Taikos viltį Vietname atnaujino 
96 valandų karo paliaubos viet
namiečių Naujų Metų proga. Po
piežius Paulius VI specialiu raš
tu kreipėsi į abu prezidentus — 
L. B. Johnsoną ir Ho Chi Minh, 
ragindamas juos pratęsti paliau
bas. Sovietų premjeras A. Kosy
ginas taipgi siūlė pradėti taikos 
derybas, pakartodamas seną viet- 
-namiečių reikalavimą, kad pir
miausia JAV turi sustabdyti š. 
Vietnamo bombardavimą. Hanoi 
radijas paskelbė, kad prez. Ho nistine Kinija sovietus verčia su- 
Chi -Minh yra pakvietęs L. B. stiprinti karines įgulas Sibire. 
Johnsoną atvykti į Š. Vietnamą. Italijos policija susekė sąmoks- 
Nežiūrint įvairių incidentų pa- ų italu kompartijos vadui Lui- 
liaubų metu, prez. L. B. Johnso-įgį Longį nužudyti. Atentatą ruo- 
no potvarkiu, Š. Vietnamo terito-išė keli italu komunistai, kurie 
rijos bombardavimas buvo porai dabartiniame ideologiniame kotf-z 
dienų sustabdytas, bet netrukus partijų ginče remia Pekingo lini- 
ir vėl pradėtas. Matyt, nesulaukta ją. Du sąmokslininkai jau yra su- 
taikos mosto iš Hanojaus. imti. Atentatui įvykdyti buvo pla- 

Amerikiečių ambasadorius Jung- nuojama panaudoti šautuvą su te- 
tinėse Tautose A. Goldbergas šio leskopiniu taikikliu. Maotsetungo 
mėnesio pabaigoje planuoja ap-draugai į juodąjį sąrašą yra įtrau- 
lankyti P. Vietnamą, Burmą, Fi- kę kompartijos vadą L. Longi ir 
lipinus ir eilę Europos kraštų, - jo pavaduotoją Giancarlo Pajet- 
jieškodamas idėjų ir būdų Viet- ta už tai, kad jiedu ir pusantro 
namo karui užbaigti. Panašią ke-1 milijono italų komunistų remia 
lionę jis jau yra atlikęs 1965 m., Maskvą.
pabaigoje ir 1966 m. pradžiojė Australijai priklausančioje Tas- 
kaip specialus prez. L. B. John-'manijos saloje miško gaisras su- 
sono pasiuntinys. [naikino dvylika

Pekingo radijo pranešimu, So-i Žuvusių skaičius peržengė 50. 
vietų Sąjunga nutraukė sutartį. Nelaimės ištiktą salą aplankė 
pagal kurią kiniečiai ir sovietai Australijos premjeras H. Holt, 
galėjo keliauti į abu kraštus be į Tasmanijos premjero E. Reece 
jokių vizų. “Raudonieji sargai” teigimu, padaryti nuostoliai salos 
tęsia sovietų ambasados apguli- ekonominiame gyvenime bus jau- 
mą. Sovietų diplomatai telkia čiami ištisą dešimtmetį. Ugnies 
maisto atsargas ir maudymosi ba-jjūra buvo pasiekusi netgi salos 
seiną pripildė gėrimui skirto i sostinės Hobart priemiesčius. Čia 
vandens, matyt, ruošdamiesi vi-[sudegė 860 namų ir 50 įmonių,

kad V. Vokietija pripažintų jos 
sienas.

Vietnamo kare amerikiečiai ir 
jų sąjungininkai kiekvieną mė
nesi iššauna 1.700.000 artilerijos 
ir minosvaidžių sviedinių, šimtą 
milijonų šautuvų ir kulkosvai
džių kulipkų. Tiekimui iš JAV į 
P. Vietnamą naudojami 472 lai
vai, kasdien nusileidžia 30 di- 
didžiųjų transporto lėktuvų. Šių 
metų biudžete Vietnamo karui 
buvo skirta $19.4 bilijono, se
kančiais metais išlaidas numato
ma padidinti iki $21.9 bilijono.

V. Vokietijos žvalgybos duome
nimis, sovietai yra pasiryžę iš R. 
Vokietijos išsivežti 3-5 savo ka
riuomenės divizijas. Susidariusi 
spraga kariniame balanse būsian
ti užpildyta naujais raketiniais 
ginklais. Manoma, kad Varšuvos 
Sąjungos posėdžiuose buvo kelia
mas sovietinių divizijų atitrauki
mo klausimas ne tik iš R. Vokie
tijos, bet ir kitų satelitinių kraš
tų. Padidėjusi įtampa su komu-

imti. Atentatui įvykdyti buvo pla-

miestelių.

munistams Lietuvoj, kuriuos er-,lę šimtmečių kovojom drauge”; 
zina sklandus lietuvių-lenkų Į “buvom sau ištikimi”; “kai rusų 
bendradarbiavimas > _
Į šį Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininko laišką neturima jo
kio atsiliepimo iš lenkų pusės.

Vatikano pašto ženklai
Londone leidžiamas lenkų 

dienraštis “Dziennik Polski” pra
nešė, ką VLIKo pirm. V. Sidzi
kauskas 1966 m. birželio 2 d. ra
šė kardinolui Cicognani dėl Va
tikano pašto ženklų su Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos paveikslu. 
Buenos Aires lenku laikraštis 
“Glos Polski” 1966 m. spalio 14 
d. paskelbė nepasirašytą straips
nį vardu “Kieno Dievo Motina?” 
(“Laiškas broliams lietuviams”). 
Tą straipsnį ištisai persispausdi
no Paryžiuje leidžiamas lenkų 
mėnesinis laikraštis “Polska w

| J 4.

emigracijoj, nelaisvės šešėlis apgaubė abi mū
sų šalis, buvom draugai”. “Tai 

[ne mūsų kaltė, kad 1918 m. at- 
. sibudom kaip priešai, kad mes ta- 
' da buvom apkaltinti norėję ir te- 
| benorį sulenkinti Lietuvą. Tai ne 
■mūsų kaltė, kad pirmoji lietuvių 
[valdžia, ‘Taryba’, gimė priežiū- 
[roj tų pačių vokiečių, dėl kurių 
prieš šimtmečius pridarytų suk
tybių Lietuvai teko jieškoti išsi
gelbėjimo Lenkijoje...”

Didžioji kalto
Čia kaip tik ir išeina aikštėn 

tikroji priežastis, kodėl tarp len
kų ir lietuvių nėra dialogo, o tik 
senas ginčas, iš kurio nepajė
giama išbristi. Ta priežastis — 
imperialistinė lenkų pažiūra į lie- 

Europie” (Lenkija Europoj) 1966 tuvius bei noras įjungti juos 
m. lapkričio-gruodžio laidoje.1 Lenkijon. Nenuoširdumu dvelkia 
Straipsnio autorius perteikė skai- lenkų autoriaus pareiškimas: 
tytojams VLIKo pirmininko laiš- “Tai ne mūsų kaltė, kad 1918 m. 
ko ištrauką: “Kadangi, kaip Jū- atsibudom kaip priešai”. Jei ne 

tas lenkų imperializmas, šian- 
r dieną lietuviai ir lenkai būtų ge- A • • e _ —. _ • t <  a _ f 

sų Eminencija taip gerai žinote, 
Vilnius yra Lietuvos sostinė, ir 
Vilniaus Dievo Motina yra didžiai 
garbinama lietuvių tautos, jų su- 
tapdinimas Vatikano ženkluose su

tą lenkiftri: “PoHtyka niepodle- Lgjjįjjog tūkstantmečiu pažeidžia 
*Uetuvi|l 131,408 jausmus.” Toks 

' e “ j °®«r- laibas lenkų laikraščio straips-
nyje vadinamas “klaida ir netak- 

-***-**1.1!-I*,**M <" lenkM atžvilgiu". Esą Lenki.
aęsc Rwoypospolytej . tfikstantmetis k Lietuvos

J. Vilčinskas tuojau pranešė istorijos dalis ir kad negalima

riausi draugai ir galėtų atsirem
ti į praeitį, žymiai objektyviau 
rašo apie 1918—1920 m. lenkų- 
lietuvių santykius dabartinės Len
kijos istorikas J. Losowskis, ne
seniai tuo klausimu išleidęs kny
gą. Joje aiškiai matyti (iš cituo
jamų dokumentų), lenkai 
stengėsi užimti ne tik 
ir Lietuvą. Tie patys kės.

siškai blokadai. Demonstrantai 
Pekingo gatvėse vežioja du kars
tus, kurių vienas yra skirtas A. 
Kosyginui, kitas — L. Brežnevui. 
Maskvoje sovietų piliečiai ėmė 
piketuoti kiniečių ambasadą, pra
dėdami propagandinių šūkių ka
rą. Kiniečių ambasados nestip-

be pastogės liko 3.500 gyventojų.
Dideli amerikiečių aviacijos 

nuostoliai š. Vietnamo bombar
davimuose gali grąžinti i aktyvią 
karinę tarnybą didžiuosius karo 
laivus, kuriuos teko išimti iš apy
vartos II D. karo metu, kai pa
aiškėjo, kad juos perdaug jauuuimuijumvu AivvuiĮy Adlį JUvD pCILLdUg JuU

rius garsiakalbius nustelbė de- i lengvai paskandina nuo lėktuvne- 
monstrantų atsigabenti sunkveži-.šio denio pakilę japonų lėktuvai, 
miai su galingais garsiakalbiais. [Kadangi š. Vietnamo aviacija 

Sovietų suorganizuota karinė jiems nesudarytų didesnės grės- 
Varšuvos Sąjunga buvo numačiu-Įmės, šie 16 colių kalibro patam
si pradėti posėdžius R. Berlyne, komis ginkluoti milžinai galėtų
bet trumpa žinutė W. Ulbrichto 
laikraštyje “Berliner Zeitung” 
liudija, kad juos teko perkelti į 
Varšuvą. Diplomatinių ryšių at
statymas tarp V. Vokietijos ir 
Rumunijos iššaukė piktą W. Ul
brichto reakciją rumunų adresu. 
Rumunija, matyt, atsisakė daly
vauti posėdžiuose, jeigu jie vyk
tų R. Berlyne. Posėdžiai Varšu
voje buvo slapti, bet juos, ten
ka manyti, dominavo V. Vokieti-

apšaudyti taikinius net 24 mylių 
atstume nuo jūros kranto. Jų 
koncentruota ugnis priešui pada
rytų didesnių nuostolių už avia
cijos vykdomus bombardavimus. 
Vieno tokio laivo paruošimas ka
rui atsieitų tik $11 milijonų, kai 
tuo tarpu dabartinis modemus 
bombonešis kainuoja apie $5 mi
lijonus, neskaitant milijono 
lakūno paruošimui išmestos-su
mos.

bet pastangos ir gyvybių aukos. Tai 
w. akivaizdus pavyzdys ir tikras lais-

lenkų keitė, _kuri pjstoj. keli, ^^tų eiti virt leduose

KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ PAREIŠKIMAS
1918 m. vasario 16 dienos Lie- ma su dabartiniu mūsų valstybės 

tuvos nepriklausomybės akto vie- okupantu iki bus iš Lietuvos pa
šo paskelbimo galimybė buvo iš
ugdyta tautos tauriųjų patrijotų, 
tautinės sąmonės žadintojų dide
lių bei vieningų pastangų, tvir
to ryžto ir kraujo aukų dėka. 
Praktišką akto įgyvendinimą įga
lino savanorių sukurtosios Lie
tuvos kariuomenės milžiniškos

šalintas ir vėl atstatyta laisva, 
nepriklausoma ir demokratinė 
Lietuva.

Tėvynės laisvės kovotojų žiau
rių kankinimų ir milžinišku krau
jo aukų kovoje su dabartiniu oku-
pantu prisiminimas tegul būna ir 
šiuo metu sustiprinančiu akstinu 
vienybei, ryžtui ir nepalaužiamai 
valiai kovoti iki laimėjimo, kol

t
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Vatikano ir Maskvos susitikimas
tinės amt
Abamelek.prezidentas N. Podgorny lankysis 

Italijoj (revizitas; prezidentas 
'Groncni 1960 m. vasario mėn.
lankėsi Sov. Sąjungoj), imta kal-| jau būdamas Italijoj (atvyko sau-l Pro kardinolą Slipyj
bėti, jog ir popiežius Paulius VI sio 2ą d.), daug kartų siuntė šif-Į Apsukę šv. Petro bazilikos ab- 
prUSwA?nU mlnC1h?i‘vnNv2ia^ i Maskvą, kad sidę; Fundamenta gatve automo-
m. lapkričio men. buvo vedamos gautų patvirtinimą svarstyti su diliai praslinko pro pastatą, ku- 
derySiS P°Piežiumi * ar kitą klausimą, name gyvena ŠvP Petro bazilikos
vos del .šio apsilankymo. Vatito- Todėi aiškinimasis del pasikal; klebonas —kardinolas. Nuo 1965 

v? T^yhaia^?nP?7 bėjimo Pr°gramos užtruko iki JU0 kardinolas J. Slipyj.
nrJ.pat p.odSorpy Vat.lk3n® J5',Ar kas priminė prezidentui Pod- 

fJ+i Pndffntnv qiiXn vakarių. Iki to laiko nei Vatika- gorny, kad tame name gyvena jo
nas’ nei.Maskva mek0 oflcl31aus auka) jo persekiotas, kalintas ir 

cijos pas popiežių. Paulius VI jšų vlzlto reikalu nebuvo paskelbusi, ištremtas ukrainiečių metropoli- 
aphnkybę nelrnke svarbia kliūti-: Kursavo tik iš neoficialių šalti- taS; dabar kardinolai J. Slipyj? 
Sic SnU?1111*.21111*’ 101(1 v^tas busiąs bet Podgorny jį pažino 1945 m. Tada
gos galvn nori susitikti su popic-. dicn<Į   ]—_ __ _ ...
žiumi, tepasako tai; nėra būtina,! sausio 27 d. sr

Pro kardinolą Slipyj
Apsukę šv. Petro bazilikos ab-

nas, nei Maskva nieko oficialaus attka/j0 persekiotas, kalintas ir

aplinkybę nelaikė svarbia kliūti-kursavo tik iš neoficialių šalti- dabar kardinolas J. Slipyj? yni Tn nnnmnnp iai Sau j • v.-—x&vxao u. maaįjjj.

kad jis įteiktų formalų prašymą 
audiencijai.

Protokolinės plonybės
Pašalinus šią kliūtį, reikėjo iš

spręsti painesnį klausimą: pagal 
kokį protokolinį ceremonialą tu
rės būti priimtas prez. Podgorny 
Vatikane Kadangi numatytas vi
zitas buvo neoficialus, tai Vati
kanas negalėjo jam taikyti cere
monialo, i 
galvai. Po ilgesnių pasitarimų 
tarp Vatikano ir Maskvos visdėl- 

priešino. Tada buvo sudaryti pasauliečių komisiją. Iki šiol to buvo sutarta, kad Podgorny 
“perauklėjimo komitetai”, ku
rių tikslas — įkvėpti dvasiški- 
jai socializmą. Valdžia įsakė 
dvasiškijai atsiskirti nuo Romos 
ir paklusti Pekingui. šiuo me
tu dar yra apie 40 komunisti
nės valdžios “išrinktų” vysku
pų-

* Iš Anglijos atvykęs kun. 
M. Quigley, S.M.A., praleido tris 
mėnesius Amerikoje. Išvykda
mas pareiškė: “čia yra virš 17 
milijonų jaunimo, nejaučiančio 
tikro šeimos gyvenimo”.* Daugu
ma tėvų esą visą laiką skiria 
materialiniam turtui, užmiršda
mi savo vaikus. Didžiausias jau
nimo rūpestis — turėti automo
bilį ir spalvotą televiziją. Visa 
tai veda į liūdną ateitį.

* Apie religinę būklę pa
vergtoje Lietuvoje platokai ra
šo “League of Prayer for the 
Captive Peoples Report” laik
raštis (POB 248, Menomonee 
Falls, Wisconsin 53051, USA). 
Straipsnyje “Catholics Under 
Communism” apžvelgiamas re
ligijos persekiojimas Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Minėtos organiza- 
cijos, kuri leidžia tą biuletenį, 
garbės pirmininkas yra kardino
las R. Cushing.

* Platų informacinį straipsnį 
apie baptistų vargus Sov. Sąjun-

, goję paskelbė žurnalas “Infor
mations Catholiques Internatio- 
naįes” (1966. XI. 15). Jame ap- 
i^šomas baptistų atsiradimas 
caristinėje Rusijoje 19 š. ryšium 
su atsilankymu Ukrainoj bap
tisto misijonieriaus J. G. Onc- 
ken ir Kaukaze — lietuvio Mar
tyno Kalvaičio (Kalveit). Pasta
rasis esą 1867 m. rugsėjo 1 d. 
Kuros upėje prie Tifliso pa
krikštijo rusų pirklį Varoniną, 
kuris vėliau tapęs garsiu bap
tistu vadu.

* Prezidento malda. Vašing
tone kasmet rengiamas prezi
dentinis maldos pobūvis-pusry- 
čiai, kuriame dalyvauja augšti 
JAV valdžios pareigūnai, religi
nių bendruomenių atstovai, dar
bo unijų vadai, verslo žmonės 
ir kt. šiemet toks pobūvis įvyko 
vasario 2 d. Ta proga prez. L. B. 
Johnsonas tarė žodį į susirinku
sius, kurių buvo apie 1000. 
Tarp kitko jis tarė: “Malda ne
prarado savo galios kalbėti į ma
ne ir už mane.” Po to jis sukal
bėjo maldą, kurią girdėjo savo 
kelionėje į Aziją: “Dieve, kuris 
sujungei mus šiame būryje, su
teiki mums malonę suprasti, 
kaip mūsų gyvenimas priklau
so nuo kitų žmonių drąsos, 
darbštumo, sąžiningumo, garbin
gumo, kad mes neužmirštume 
jų poreikių, būtume dėkingi už 
savo ištikimybę ir ištikimi savo 
pareigose jiems — per Kristų, 
mūsų Viešpatį, Amen.”

* Vysk. Fulton J. Sheen, 71
m. amžiaus, tapęs Ročesterio dagaskarės, Malavija, Sirija, Se- 
vyskupu, įvedė jau keletą nau- negalija ir Turkija; Jugoslavija 
jovių. Pirmiausia jis sudemokra- turi apašt. delegatą. B. M.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
TeL 368-6813
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* Kinijos katalikai, kurių yra tino vyskupijos administraciją 

pusketvirto milijono, tebėra — leido kunigams išrinkti ge- 
žiaurtai persekiojami. Komunis- neralinį vikarą ir 12-kos kuni- 
tams reikalaujant, buvo suda- gų tarybą, kuriai tenka pataria- 
ryti “reformos komitetai”, ku- masis vaidmuo. Finansiniams 
riems katalikai griežtai pasi- reikalams tvarkyti jis sudarė
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neaišku. Netgi jis vadovavo Maskvos akcijai, šie- 
sausio 27 d. spaudos atstovai j kiančiai sulikviduoti 7 milijonų 
klausimą, kada pagaliau Podgor- Į ukrainiečių katalikų-unitų Baž- 
ny lankysis Vatikane — sausio v* • • 
30 d. ar 31 d., gavo iš Vatikano 
spaudos ir informacijos skyriaus 
vedėjo monsinjoro Fausto Val
iame atsakymą: “Iki šio momen
to dar nežinia”.

Pagaliau įriedėjo automobiliai 
Sausio 29 d. italų radijas pa

skelbė: rytoj, 13.30 min., Sovietų 
rezervuoto valstybės Sąjungos prezidentas susitiks su 

,i„ " popiežium Paulium VI. Nustaty
tu laiku dviem automobiliais, pa-

vysk. Sheen aplankė ketvirtada- bus priimtas Vatikane su nema 
lį savo parapijų iš 170, pasakė 
60 kalbų įvairioms grupėms. Be
ne įdomiausią pamokslą jis pa
sakė sinagogoje, kur kalbėjo 
apie Abraomo, Izaoko ir Jokū
bo Dievą: “Abraomas buvo didis 
žmogus, Izaokas — vidutinis, o 
Jokūbas — apgavikas. Bet Die
vas mylėjo juos visus. Taigi, yra 
vilties ir mums visiems.”

* Naujoji Afrikos valstybė 
Lesoto, geriau žinoma Basuto
land vardu, turi sunkių ekono
minių problemų. Bažnyčia atė
jo į pagalbą parūpindama van
dens kaimuose, pagerindama 
ūkį, slaugydama sergančius. Be 
to, atidarė 600 mokyklų, kurias 
lanko 80.000 mokinių, įsteigė 
universitetą, turintį 200 studen
tų, ir kunigų seminariją. Leso
to turi milijoną gyventojų, ku
rių pusė yra katalikai. Pirmasis 
vyskupas — Mabathoanas.

* Popiežius Paulius VI ska
tina liturgistus jieškoti gilesnio 
ryšio tarp liturgijos ir meno. 
Jis perspėja nedaryti sprendi
mų savavališkai reformuojant 
meną, liečiantį liturgiją.

* Kardinolas Spelhnanas pa
skelbė patikslinimą dėl savo 
pamokslo, pasakyto amerikiečių 
kariams Vietname: “Amerikos 
kariai, kuriuos sutikau Vietna
me, karštai trokšta taikos — 
daugiau, negu betkas pasaulyje. 
Bet jie yra pasiryžę kovoti iki 
taika bus pasiekta teisingumo 
pagrindu. Pergalė, kurią jie su
pranta, nereiškia visiško sunai
kinimo ar priešo sužlugdymo. 
Netgi nereiškia šiaurinio Viet
namo pavergimo. Ji reiškia — 
įtikinti priešą sėsti prie derybų 
stalo ir su nuoširdžiu ryžtu ras
ti teisingą bei garbingą spren
dimą.” Tokia buvo mintis kar
dinolo, katalikų vyriausio ka
riuomenės kapeliono.

* Kunigų seminarijos refor
ma aktualus šių dienų klausi
mas. Prancūzijos vyskupai, su
sirinkę Liurde, svarstė šį rei
kalą. Kaikur po dvejų teologi
jos metų klierikai išleidžiami į 
darbovietes pažinti socialinės 
tikrovės. Vyskupai mano, kad 
seminarijos mokslas yra per
daug teoriškas, atitolęs nuo ti
kinčiųjų gyvenimo. Vyskupas 
Sauvage, kuriam pavesta semi
narijų reforma, yra nuomonės, 
kad pirmiausia reikia paruošti 
tinkamų . profesorių, visą teo
loginį mokslą paremti Kristaus 
asmenybe ir suartinti su dabar
ties gyvenimu.

* Katalikų Bendrijos statisti
nės žinios, šiuo metu paskelbtos 
Vatikane: 96 kardinolai, 10 
patriarkų, 363 metropolitai, 56 
arkivyskupijos, 1703 vyskupijos, 
13 naujų atstovybių—Kamerū
nas. Formoza, Suomija, Japoni
ja, Iranas, Liberija, Irakas, Ma-
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stalo. Pokalbis užtruko valandą 
ir 10 minučių. Po to paskelbtas 
oficialus komunikatas, kuriame 
pasakyta, kad pasikalbėjimo ei
goje buvo plačiai patiesti taikos 
pasaulyje klausimai, geresnių 
tarptautinių santykių plėtojimas, 
religinio gyvenimo ir Katalikų 
Bažnyčios padėties Sovietų Są
jungoj problemos. Komunikatas 
trumpas ir lakoniškas, tačiau rei
kia manyti, kad per 70 minučių 
trukusį pasikalbėjimą buvo pa
liesta visa eilė svarbių, klausimų. 
Kalbant apie Katalikų Bažnyčios 
būklę Sovietų Sąjungos teritori
joj, be abejonės, buvo paliestos 
Pabaltijo respublikos, ypač Lie
tuva, kaip vienintelis ištisai ka
talikiškas kraštas.

Kas kalbėta ir matyta?
Žinoma, šis viršūnių pasikalbė

jimas buvo tik pradinis. Galimas 
daiktas, kad jį seks kiti. Jo svar
bą sunku šiuo momentu įvertinti. 
Teks palaukti jo vienokių ar ki
tokių rezultatų. Atrodo, kad bu
vo aptarta galimybė ateityje už-

nyčią ir ją suliedinti su rusų or
todoksų Bažnyčia. Podgorny su
darė tada arkivyskupui J. Sli
pyj kaltinamąjį aktą, nušalino jį 
nuo arkivyskupo metropolito pa
reigų ir ištrėmė į priverčiamuo
sius darbus Sibiran, iš kur po 18 
metų kalinimo, kankinimo, paže
minimo ir vargo buvo išleistas į 
laisvę, atvyko į Romą ir 1965 m. 
pakeltas kardinolu.

Pasitiko kaip svečią
Šv. Damazo kieme baigėsi au- meSzti pastovų diplomatinį ryšį

Italų laikysena
Sovietų Sąjungos prezidentas 

Podgorny buvo Italijos preziden
to Saragto svečias ir nuo sausio 
24 iki 30 dienos gyveno Kvirina- 
lo rūmuose jam rezervuotame 
apartamente. Ant Kvirinalo per 
tą laiką šalia Italijos plevėsavo 
ir Sov. Sąjungos raudona vėlia
va su pjautuvu ir kūju. Italų 
spauda daug rašė apie svečią 
Podgorny. Komunistų partija da
rė viską, kad išgarsintų jį, Rusi
ją ir komunizmą. Roma ir kiti 
miestai, kur lankėsi Podgorny, 
buvo užpilti plakatais ir visokiais 
propagandiniais lapeliais. Anti
komunistai reiškėsi taip pat. Dar 
prieš atvykstant prez. Podgorny 
į Italiją, tokiuose didelio tiražo 
laikraščiuose, kaip “11 Giornale 
d’Italia”, “Tempo”, “Messagger- 
ro”, Borghese” ir kituose pasiro
dė ilgi straipsniai apie Podgor
ny. Juose buvo iškelta nusikals
tama veikla praeityje, ypač Uk
rainos Katalikų Bažnyčios sunai
kinime, ir dabartyje — kaip ko
vojančio ateizmo vyriausio atsto
vo. Kraštutiniai antikomunistai 
suruošė eilę atentatų prieš Itali-

dus prumtas vaiiKane su nema- puoštais raudonomis vėliavėlė-itomobilių kelias. Išlipantį Pod-įtaiT Maskvos ir Vatikano, įstei-, . komunįįtu DartiiOš būstines 
žesniu iškilmingumu, kaip buvo mis su pjautuvu ir kūju (tai pir- gorny sutiko čia Vatikano valsty-‘fįant diplomatines atstovybes. į J ... p0Jį0pnv Jatwkimo iš-

a kartas, kad komunistiškos bės protokolo šefas mons. Mauro, ijtakl spauda spėja, kad.tuo rei-^P.1^ 5^8°™^
’vėliavos pasirodė Vatikano teri- markizas G. Sacchetti ir kiti Va-ikal« netrukus vyksiąs į Maskvą ® gsP g^ma bom
torijoj), Podgorny ir jo nedidelė1 tikano diplomatijos pareigūnai. Varšuvą Vatikano pasiuntinys Da prie vy™115105 Komu 

Įėję, išspręstinas klausimas: ko- palyda atvyko į šv. Petro aikš-įPer apaštališkų rūmų sales Pod- ’’
kie reikalai bus liečiami ir tę. Keli šimtai smalsių žiūrovų, I gorny buvo nulydėtas iki popie- 

tu Podgorny^susitikime5lr Vati-Įvos atstovui ovacijas, šv. Petro’ 
kanas, ir Maskva sutiko, kad Pod- bazilika kelias valandas prieš tai, 
gorny apsilankymas pas popiežių saugumo sumetimais, buvo lan- 
nebus vien tik mandagumo ar, ky to jams uždaryta, o aikštėje ir 
pagarbos pareiškimo vizitas, kaip gretimose gatvėse patruliavo ne
paprastai tokiais atvejais būna, ’ paprastai daug policijos pareigū- 
bet bus tam tikras “viršūnių su-Įnų. Sulėtintu greičiu pravažia- 
sitikimas” su konkrečiais, iš anks- ’ vę aikštę, automobiliai per Var
to sutartais paliesti ir svarstyti pų arką įniro į Vatikano kiemą, 
klausimais. Rusai buvo kategoriš-. palikdami už šveicarų gvardijos 
kai pareiškę, kad pasitarime, ‘ sargybų posto būrą koresponden- 
svarstant tarptautinę padėtį, ne- tų ir fotografų, kurių nei vienam 
būtų liečiamas Kinijos Maotse-: nebuvo leista patekti į Vatikaną, 
tungo klausimas. j Išimtis padaryta tik sovietiniams

* i televizijos atstovams, kurie ga-šifruotos telegramos iAin sptti ir

anuo metu priimtas J. A. Valsty
bių prezidentas Kennedy. Kitas, 
dar sunkesnis ilgoje kontaktų ei- nistų partijos būstinės Romoje. 

Sprogimas gerokai apardė šį ko-mons. Casaroli.
. . . v. ., „ . . . -i-*-- ,, .- ,y. - . v. — — >. r Baigus pasikalbėjimą, Paulius1 munistu lizdą. Kitą^nakti buvo

svarstomi popiežiaus su preziden- sustojusių aikštėje, šukele Mask-,ziaus privačios bibliotekos, kur VI padovanojo svečiui Podgorny ■ išsprogdintos dar kelios komu-

lėjo sekti ir filmuoti Podgorny 
Dėl kitų klausimų Podgorny, žingsnius Vatikane.

---------------------- £---------- --- -------------------------- ---- ----------------v V » WAVIA A. , 

jo laukė Paulius VI. Pasisveiki- brangią Leonardo da Vinci kuri-1 
nęs su svečiu Podgorny, popiežius nio “11 codice Atlantico” repro- 
pristatė jam savo bendradarbius: i dukciją. Tuo metu prie Podgor- 
Vatikano valstybės sekretorių. ny prisijungė kiti jo palydos da- 
kardinolą Cicognani, Rytų kong- lyviai, tarp jų ir viceministeris 
regacijos sekretorių mons. M.Tičkovas, kurie pasikalbėjimo 
Brini, nepaprastųjų Bažnyčios metu buvo kitoje salėje. Visa gru- 
reikalų kongregacijos vicesekre-:pė, atsisveikinusi popiežių, ėjo 
torių mons. A. Casaroli ir ver-apžiūrėti Vatikano muzėjų, ii-Į 
tėją Tėvą Olsr, SJ, buvusį Rus-'giau sustodami Sikstinos koply- 
sicum kolegijos Romoje rektorių.1 čioje. Po muzėjus ir Pinakoteką 
Podgorny turėjo du savo patikę-sovietinę grupę vedžiojo ir aiš- 
tinius: sovietinės ambasados Ro-; kino muzėjaus direktorius Cam- 
moje Nikitą Ryjov ir patarėją Pa- pos, kuris lankytojui Podgorny 
vėl Modvedovskį. Visi čia sumi-; padovanojo du leidinius — apie 
nėti asmenys buvo popiežiaus pa-' Mykolą Angelą ir Rafaelį. Apžiū- 
kviesti susėsti prie pasitarimų ■ rėjęs šv. Petro baziliką, Podgor-

nio “11 codice Atlantico” repro-
nistų partijos rajoninės būstinės 
Romoje, Milane, Kaljeryje (Sar
dinijoj) ir kitur. Protestuodami 
prieš Podgorny susitikimą su po
piežiumi, antikomunistai sausio 
29 d. naktį padėjo bombą prie 
Šv. Pijaus X bažnyčios. Sprogda
ma bomba stipriai sužalojo baž
nyčios sieną ir sutrupino visus 
bažnyčios langus. Nežiūrint aten
tatais padarytų nuostolių, stebė
tojai mano, kad Podgorny vizi
tas Italijoj atneš daug naudos Ita
lijos komunistų partijai, kaip 
anuo metu buvo jai pelningas 
Adžiubėjo vizitas pas popiežių 
Joną XXIII (rk).

(Tęsinys iš pr. numerio)
Liurdo šventovėj

Liepos 17 d. buvo skirta Liur- 
dui. Išvažiavom saulėtu keliu, rėja giedros atšvaitomis, ir nėra

Amerika suradę jieškom Europos į
ANTANAS MUSTEIKIS , ——————— tų musų upeliui. Pasimaisė

tęs, mama — karolius, o Rimų- 
tis — visą pėdos matadorą įsi
gijo ...

Apžiūrėjom aikštę, kur kara- pd. -. — _ . -
bet oras greit apsiblausė, o vė-ne vieno tokio gražaus veido, tli k vadinosi Ftaupras slaugus vyrukas, kuris laužyta įus pr^met Kristupą Kolumbą, 
liau ėmė lašnoti. Buvo aiškiai kaip tas, kurį palietė dangiškoji an§lp kalba mus Pakvietė i kaž- D.eJa>. Montesserato kur milzi-
matvti kad ir 5i« mipstplis kn. malonė. tarXSs n^urodė “Palauš” kokl naktini10ka1?- Esą visi ame- mskoJ uo3°J .“^skaptuotas” vie-

. .- ... Gera> neužmirštamai gera, ap- viešbuti kuri mes ir pasirinkom rikiečiai ten sueiną pasigrožėti; nuplynas ir viešbutis, neteko ap-
Gatvelėmis sunku pravažiuoti. Jos lankius Europos didmiesčius ir, nakwnei ” P /‘flamenco” šokiais, pačiais gar-
no fiv bot w x—. 5siausiais Barcelonoj. Nueidamas,

Po Prancūzijos Ispanija. — kaip tarp kitko, pridėjo, esą po pro-
iiKAC TcY^aniclroc uPoru7iuc” co f _______  , • v. r

matyti, kad ir šis miestelis kū- malonė, 
rėsi dar prieš automobilio erąJ i

niškoj uoloj “išskaptuotas” vie-

ne tik siauros, bet ir prikimštos pasisėmus išminties iš šios žemės i 
važiuotų, ypač pėsčiųjų. Turistai vaikų, užsukti į Liurdą ir suras-i
visur jaučiasi kaip namie, o Liur- 
de juo labiau — žingsniuoja sau 
viduriu gatvės ir tiek; nekreipia 
dėmesio į reklaminius krautu
vių langus ir neatsisuka pažiū
rėti, ar koks automobilis nesuva- 
žinės jų. Jų veidai atrodė rimtes
ni ne tik dėl niūraus oro, bet ir 
dėl pačios vietovės — čia yra vie
na garsiausių pasaulio šventovių.

Juo arčiau grotos, juo daugiau 
maldininkų. Trys milžiniškos jų 
grupės spietėsi apie savo vado
vus, kurie vadovavo maldom per i11.1

siaustais Barcelonoj. Nueidamas, 
dausos. Ispaniškas “Paryžius” są-f^amos’buslr* mergiočių

Civilinio karo pėdsakai
. . - , -. . . . . . Barcelonos katedra idomi, norstaip mandagiai ir oriai nemoka menišku žiūriu stoįoja vienti.i 
elgtis su svečiais. Atrodo, kad bal- , - - r - -

1 ” (■ * — ' ‘ *1 * * A* — * i dernizmas sumišę. Labai jau nau-;pakeitė žmogišką prigimti į ispa- joviškas LepantJ KristusJ nukry.j 
niSKHjS. r* —

O visdėlto ir jie buvo žmonės. per daug, 
Kai vienas jų staigiai šovė pro _________________
virtuvės duris į valgomąją salę žymės išliko nuo gaisro civilinio 
su pilnom patiekalų rankom, už- karo metu. Visos sienos, daugy-! 
šoko ant kito kabaljero, iškilmin- į>ė altorėliu, grotos ir skliautai 
gai grįžtančio su nurinktom lėkš- aprūkę, pajuodę, lyg būtu primi- 
tėm. Tarpdury abudu susidūrė ir tyvioj oloj įrengti Tik reti vit- b g ’ 3 g 
visi indai žlegėjo, skambėjo ir ražai meta silpną šviesą į vidų 

katedros, kurios centrinis kupo
las augštai augštai užsibaigia at
vira angele. Tuo metu pro ją į 
vidų veržėsi skaisčios saulės vie
nintelis spindulys, rodąs kelią iš 
žemės į dangų. Sakoma, kad gais
ro metu raudonasis miesto galva, 
nors visai netikįs į Dievą, visdėlto 
įsakęs katedrą gesinti, kad nuo 
jos visas miestas nesupleškėtų.

Vidurinė klasė
Ispanijoj išbuvom tik tris pa

ras, bet spėjom susipažinti su 
j viena vidurinės klasės šeima. Gy- 
Įveno ji savame name, kuris buvo 
■ pastatytas prieš šimtmečius, bet 

r • ! griūti nesiruošia. Kambariai di-
aTnhmw bankas ir mo-^- aug§tį yra ir moderniš-
nPrnT7TT)QC ciimico lohoi ion non, _ , 7 oi kų patogumų. Valgomajame spm- 

’ df žirandėlinės elektros lempos, 
uotą s. Tamsos apstu, jei ne įaį svečiams, šiaip jau

nnv Hnnrf t y oro l/torin rtmc _ y _

ti save kitokį.
Šis i 

miestas, kaip ir kiti garsieji pran
cūzų miestai, gyvena iš turistų. 
Čia pilna krautuvėlių, ir visur 
visko rasi. Kainos įvairuoja pa
gal pirkėjo kalbą, tautybę, apda
rą ir kitus statuso pažymius. Ant
ra vertus, prekyba nepripažįsta 
diskriminacijos, žydaitės parda
vėjos mokėjo angliškai paaiškin
ti, kokios augštos kokybės yra jų 
parduodami rožiniai, Dievo Mo
tinos skulptūrėlės ir kitos devo-

.aWfninM garbstomas
visų pirma, patarnautojai: niekas v-.«z-r:!
elgtis su svečiais. Atrodo, kad bal-1

šimtmečiais dvelkia, žiauriausios °

paskirus mikrofonus. Minia prita- į cionalijos. 
rė trimis kalbomis — prancūzų, Pirenėji
vokiečių ir italų — iš karto ar 
pakaitomis. Lėtu žingsniu nesi
baigianti tikinčiųjų virtinė praei
na pro Nekalto Prasidėjimo Mer
gelės Marijos statulą, pabučiuo
ja papėdę, palieka glėbelius žva
kių ir užleidžia vietą kitiems. Ša
limais cementinėj sienoj yra įtai
syta daugiau nei dešimt šaltinio 
vandens čiaupų. Iš jų daug kas 
geria ar prausiasi veidą ir ran
kas; kiti prisipila švęsto vandens 
į specialiai nusipirktus stiklinius 
ar plastikinius indelius; dar kiti, 
iš anksto užsiregistravę, pėsti, 
stumiami specialiose kėdėse ar 
lovose laukia eilės pasinerti mau
dyklėse, tikėdamiesi laimėti svei
katos ir kitų palaimingų dovanų. 
O aukštai, grotos natūraliam pa
luby, lyg stalagtitai kabo lazdos 
ir paramsčiai tų, kuriems jų dau
giau jau nereikėjo.

' Ne, stebuklo savo akimis ne
mačiau, bet jis dvelkė visoj ap-

Pirenėjų kelias
Tik dvi naktis praleidom ties 

Liurdu. Paskutinė buvo nemalo
niausia. Teko persirgti užsienie
čių liga. Pirmieji susirgo vaiku
čiai su mama, o po to ir mes, vy
rai — stiprioji lytis, neatsilikom. 
Paprastai amerikiečių skilviai ne- kokybe, o taip pat prieinamomis 
priima vietinio vandens. Bet la- kainomis, žinovai tačiau sako, 
bai galimas dalykas, jog prade- ‘ “ 
jom sirgti nuo tos valgyklos, ku
ri mokėjo išvirti sriubą be van
dens. Šia proga žmona mus nu
ramino, kad yra ir šviesioji šios 
ligos pusė: negalį valgyti vyrai 
sutaupys daugiau pinigų itališ
kiems brangakmeniams pirkti.

Kitą dieną nelijo, kai važiavom 
Ispanijos kryptimi. Niekas nepa
tarė važiuoti tiesiog per Pirenė- 
jus, kurių augščiausias kalnynas 
pakilęs ligi 3.404 m. nuo jūros 
paviršiaus. Pasirinkom pravažia
vimą ties Viduržemio jūra.

Kildami į plokščiakalnę, ste
bėjomės skurdžiomis apylinkė-

dužo skeveldrom, nors krito ant 
storo kilimo. Tą momentą vienas 
jų pamiršo karališką orumą ir at
rodė, lyg bulius jį būtų subadės.

Pietus čia gausi tik po 9 v.v. 
Stebėjomės patiekalų- gausybe ir

įnkoj- J?“ Raitėmės po kalvas, kurių
pliki dirvonai rudavo, ir nei me
džiai, nei krūmai, nei padori žo
lė neauga. Tik kur-ne-kur pakelės 
pakriaušėse augo kažkokie kak-; 
tušai šalia milžinišku šalavijų...1 .. - .- . .
Retai užtinkamos trobeliūkštės1 
ar šiaip būdelės, beje, buvo mū-{ • • • A*1 1 * * 1

sveikųjų ir ligonių, senų ir jaunų, 
vyrų ir moterų, visokių rasių ir 
tautybių, tą pačią mintį ir nuotai
ką stiprino. Visų veidai susikau
pę, ir žvilgsniai žiūri pro tave 
kažkur tolyn, virš žmonių minios, 
virš šios uolos, kur mūsų visų 
kelias eina.

kad ir čia ispanai yra turistų jau 
paveikti. Geriausia tad keliauti į , 
pietinę Ispaniją, kur galima pra- Dabar ispanai nenorį šventovės 
gyventi už centus. . _ ,* ....

Keblios gatvės
Kitą dieną Barceloną pasiekėm 

tuoj po pietų. Jokiu būdu nesu- 
sigaudėm, kur gatvių pavadini
mai. Net ir kai vėliau kažkas pa
tarė jų jieškoti namų papėdėse, 
buvo lengviau informuotis nei 
rasti. Pagaliau suradom informa
cijos centrą Katalonijos aikštėj, 
kurios pakraščiuose pilna auto
mobilių. Kai po pusvalandžio i . - .
bergždžio jieškojimo surasti vie-i^isv nubrėžia penkis kruvinus 
tą Opeliui pastatyti atsitiktinai I ruožus kryžiaus ir kitų ornamen- 
sustojom ties ką tik išvažiuojan- tų dugne, 
čiu automobiliu ir galėjom savą
jį palikę teirautis viešbučio, vi
sas oficialusis miestas pasken
do “siestoj” (popietinis poilsis).

atnaujinti, tegu komunistinės 
sauvalės ženklai byloja amžiams...

Abi Barcelonos rotušės taip 
taip pat rodo įvairių stilių žymes. 
Pastatų viduje pilna baliustradų, 
augštų salių, lyg koplyčių, ir ce
mentinių aikščių, kur auga vais
medžiai, čia senojo pasaulio šir
dis: religiniai motyvai maišosi su 
pasauliniais. Kažkur užtikom Ka
talonijos herbą: mirštąs karalius 
visais penkiais savo rankos pirš-

Įkiti skaitytojai vartoja tik 40 
žvakių stiprumo šviesą ir laiko 
knygą prisikišę prie akių. Ir šil
dymas įrengtas, tik kuras toks

. J ir viduržiemį jį re
tai kas te varto j a; apsiaustai gali 
būti patogūs ir kambariuose.

Šeimininkė buvo mūsų vadovo 
uošvė, o mes pradžiuginom ją ži
niomis apie jos sūnų, kuris, kaip 
jau buvo minėta, buvo mano 
draugas. Vaišino nuoširdžiausiai. 
Gardžiavomės valgiui pritaikyto 
vyno rūšimis.

Mūsų vadovas Ignacio gražiai 
atstovavo ispanų vidurinei klasei. 
Jis — buhalterijos ir mokesčių 
teisės žinovas, besiverčiąs dau
giau privačia nei valdine prakti
ka. Komunizmo jis, žinoma, ne
mėgsta, bet taip pat nesupranta, 
ko amerikiečiams reikia Vietna
me. Ispanai tebesą amerikiečių 
draugas, tik Amerika juos diskri
minuojanti (nedavusi paramos pa
gal Marshall© planą). Jis esąs pa
tenkintas Franco valdžia ir ma-

Ispaniški vaizdai
Mūsų vadovas, vieno mano ko

legijos profesoriaus giminaitis, 
įsikūręs Barcelonoj, buvo ypatin- 

"! mus 
vėl pa-

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

Virš grotos uolos stiebiasi į vir
šų didžiulė bažnyčia su keliom 
plokštumom bei gausybe altorių. 
O bokštai šauna į viršų ir kelia 
žmogų augštyn, į tradiciškai su
voktą dahgu, nors modernus ti
kintysis nešioja jį savyje. Kai ge
rai įsižiūri į maldininkų veidus, 
pastebi, kad šios uolos šešėlyje 
žmonės gyvena ypatingu gyveni
mu, tartum kasdienybės rutina 
jų nesąlygotų. Ir drungnas ar abe
jojantis pakeleivis čia stabteli ir 
susimąsto ties tais ženklais, ku
rie nusitiesia už em *“
lo ribų. Tenka

moks- 
ti prasmės:

Retai užtinkamos trobeįiukštes, buvQ natūraliai uždaryta už. gai paslaugus. Taksiais jis 
rinpc “ ori hpotiklpmio lanjni ir pyk°m ir visi trys išsiskirstėm j u<>stą, iš kur vė
dn™ VarsS ioZ%ė medži6ti "dvynės. Per sikelem į restoranėlį ant augštos i
durų angomis, vargiai jose gaie-jn,™, uolos. Jos sunkiai pasiekiamoj;

nąs, kad ir ateity Ispanijai reikė
sią kietos, autoritetinės, ne de
mokratinės valdžios. Kitaip kraš
te galį kilti neramumų. Ne, ne, 
ispanuose nesą komunizmo, nes 
žmonės jo nesupranta. Jie tik ne
ramuoliai. .. Bet jeigu masės ne
bus laikomos geroj priežiūroj, įsi-, 
vyraus netvarka ir gražus gyve
nimas suirs...

Kitokia pažiūra valgyklėlės pa
tarnautojo, kurį mūsų vaikai pa
mėgo už jo dešreles ir “hambur- 
gerį” (tokių niekalų mūsų vieš-

jo kas gyventi.
Pagaliau netikėtai išniro pasie

nio miesteli Perpignan. Vaikai jo 
reikšmę kildino iš vidurinio skie
mens, kurs angliškai atitiko par
šelį, ir jų nuojauta netrukus pa
sitvirtino. Nors pagrindinė gat
vė gana plati, per tą “paršišką”, 
prikimštą automobilių miestelį 
važiavom ilgiau nei vieną valan
dą, o tai ir nulėmė, kad tą patį 
vakarą negalėjom pasiekti Bar- 
celonos.

Ispanija — kaip dausos
Pervažiavę sieną, tuoj apsisto

jom pirmajame didesniame mies-

i ketvirtį valandos visiems pavy- uok).s- .?°s sunkiai pasiekiamoj bu£0 svetainė visai negamino), 
ko. Pasirinkom Granvia viešbu- viršūnėj tūnojo mažyte P^^’įjis mielai emigruotu į JAV, tik 

ti netoli Katalonijos aikštės Pri- ! nusiskundė, kad Amerika jo ne
mo de Riviera gatvėj. įsileidžia. Esą darbų pastaraisiaisi Vof„ri« tiesesi rykaus mėlynumo Vidur- .. T2?a niini Haiicrion atci.Pataikėm į keturias žvaigždes. 

Vestibiulyje buvo daug patarnau
tojų, tvarkingai mėlyna unifor
ma apsirengusių, daugiau nei sve
čių. Ir vargas turistui, jei jis ban
dys savo pirkinį pats neštis į sa
vo kambarį. Dešimties metų uni
formuotas berniukas jį būtinai iš 
tavęs atims ir tau į kambarį nri- 
statys... Vadinasi, augšta kla-

Sutemus nuėjom su broliu pa
sitikrinti, kad kas blogo neatsitik-

žemio jūra — į begalinį vhori- 
zontą.

Netoliese sustojom vad. ispa
niškame kaime, kuris susidėjo iš 
tiksliai nukopijuotų charakterin
gų gatvelių ir pastatų, kaip jie 
iš tikrųjų buvo senojoj Ispanijoj, 
čia specialūs amatininkai rodė 
talentą, kaip apdoroti medžiagą 
ir pagaminti stiklą, puodus, dro
žinius ir panašius dalykus. Da
nutė tuoj “pasisavino” kaštane-

metais ir Ispanijoj daugiau atsi
radę. Valgykloj dirbdamas po 
14 vai. į dieną ištisas 7 dienas 
savaitėj, jis gali uždirbti ligi 3600 
pezetų — apie 60 dol. Ir tai tik 
vasaros metu. O žiemą mažiau 
darbo, mažiau ir uždarbio. Su 
viltimi žiūrėjo į Ameriką. Tuo 
tarpu Ignacio, civilizuotas ispa
nas, į amerikiečius žiūrėjo iš 
augšto, ir jisai jokiu būdu neiš
keistų Europos kultūros į ameri
kinę. (Bus daugiau)
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Mokytojos laiškas apie jaunimą
Daug kas kritikuoja Kanados Vienam stambiam jaunuoliui 

mokyklas. Kritikuoja visuome- nusibodo mokykla. Jis atėjo pas 
nė, kritikuoja daugiausia patys 
kanadiečiai mokiniai, kurie bū
na pasiunčiami namo nusikirp
ti ilgų plaukų, štai vienos gim
nazijos mokytojos Otavoje laiš
kas, atsiųstas “The Globe and 
Mail” reporteriui Richard Need
ham.

“Nesu viena tų ‘senoviškų’ 
mokytojų, nors kaikurie moki
niai taip mano. Nesu dar sena 
ir amžiumi. Palaikau jaunimą, 
stengiuosi jam padėti ir perdaug 
jo nevaržyti. Dirbau toje pačio
je gimnazijoje 4 metus. Paste-

mane pasikalbėti ir sakėsi norįs 
mesti gimnaziją. Ką jis turėtų 
daryti? Aš pasiūliau surasti jam 
darbą Kanados šiaurėje, kur ir 
atlyginimas bus labai geras ir 
galės palikti savo ilgus plaukus 
nekirptus. Atsakymas? Galbūt 
— ne. Jam labiau patiktų Flo
ridos klimatas.

Kitas vyrukas, jau 3 kartus 
likęs toje pačioje klasėje, nors 
gabus, bet nepatenkintais na
mais. Paklausiau, ką jis norėtų 
veikti? Atsakė — norėtų pasi- 

____ _____ _____ važinėti po Europą, pasitranky- 
bėjau, kad daugumas mokinių Atsakiau: “Gerai. Pinigai tau 

atvyksta Į pamokas daug gėrės- ........
niais automobiliais, negu mes 
mokytojai. Stebiuosi mergaičių 
apsirengimu ir suknelių keiti
mu. Stebiuosi su dideliu nusivy
limu visų mokinių prisitaikymo 
prie masės jausmu. Nė vienas 
berniukas nedrįsta ateiti mokyk
lon trumpais plaukais,- nes ką 
kiti pasakys?! Stebiu jų šokius 
ir galvoju: jeigu vienas, bent

ne problema, tad ruoškis ir va
žiuok.” Tyla. Ir atsakymas: “Bet 
kas išlygins mano baltinius? Aš 
manau, kad aš nenoriu išeiti iš 
namu..

Dėl tam tikrų nustatytų tai
syklių arba dėl nevykusių mo
kytojų daug mokinių. išeina iš 
mokyklos ir pasirenka Yorkvil- 
lę Toronte. Man buvo įdomu, iš 
kur jie gauna pinigus kavai, ci- 

vienas berniukas atsiprašytų sa- garetėms ir pan. Nagi, iš savo 
vo “steady” ir pakviestų kitą brangios mamytės, kuri kas ry- 

- mergaitę šokti, tai ta “steady” tas jau 8 vai. bėga į darbą irtas jau 8 vai. bėga į darbą ir 
manytų,* kad jam galvoje kaž- palieka paruoštus sūneliui puš
kąs nebetvarkoje. ryčius, nes jam nusibosta “hot

Kur tie viskuo nepatenkinti 
jaunuoliai, “nekonformistai”

kas nebetvarkoje.
Girdime priekaištus, kad mo- dogs”, 

kykla padaro jaunimą konfor
mistais. Kas, kas, bet tik ne mo
kykla. Galbūt visuomenė, eko- praleidžia naktį? Jie nemiega 
nominė sistema, bet tik ne mo
kytojai.

Aš dėstau istoriją ir geogra- * naktinę pamainą, 
fiją. Dažnai bandau juos išpro
vokuoti, kad jie neimtų visko 
paraidžiui iš vadovėlio. Raginu 
patiem pagalvoti, nesinaudoti 
tik tuo, kas pateikiama. Atsa
kymas būna: “Bet ar tai bus rei
kalinga egzaminams?”

Jie nori mokytis ir žinoti tik 
tai, kas yra vadovėlyje, kad ga
lėtų išlaikyti egzaminus. Niekas 
nesimoko, kad sužinotų ką nors 
daugiau. “Ar man kas užmokės 
už tai, jeigu aš daugiau moky
siuos?”

Aš noriu, kad mano mokiniai 
pasvajotų, pagyventų sapnais, 
turėtų kokių siekimų. Bet kur 
tau! Jie nežino apie ką svajoti. 
Poezijos jiems nė neminėk.

parke ant kieto suolo, bet grįž
ta namo, kur tėvas, išeidamas į 

pasirūpina, 
kad kambary būtų normali tem
peratūra.

Skirtumas tarp ilgaplaukių ir 
kitų nėra prisitaikymas prie ma
sės, bet ryžtas ir pasistatytas 
tikslas. Pirmieji sako: “Tėvai 
mūsų nesupranta”. Jų vaizduo
tėje namai yra pragaras, tačiau 
nesiryžta iš tų šiltų namų išei
ti. Antrieji, kurie neprisitaiko 
prie ilgaplaukių, taip pat su
pranta šios modernios sistemos 
problemas ir spaudimą. Tačiau 
jie taipgi supranta, kad ir jų 
tėvai yra toje pačioje ekonomi
nėje sistemoje. Jų tikslas — 
baigti mokslą, išeiti* į pasaulį ir 
bandyti jį padaryti geresniu”.

jojome, kad šio žygio vykdymas 
yra kiekvieno lietuvio ir, pir
miausia, kiekvienos lietuviškos 
organizacijos atsakomybė. To
dėl mes netrukus ir norėtume 
sukviesti organizacijų pasitari
mą, pasidalinti su jomis ligšio-

Žygiui į Romą numatomas komitetas
Moksleivių Ateitininkų Są

jungos Centro Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie žo
džiu, raštu ar spaudoje atsilie
pė į jos kvietimą siekti admi
nistracinio savarankiškumo lie
tuvių katalikų dvasinių reikalų 
tvarkyme. Dėkoja už sveikini- liniais rezultatais ir išrinkti vi- 
mus, padrąsinimus, patarimus, 
pažadėtą paramą ir kritiškas 
pastabas. Kaip daugeliui minė
jome, žygį skelbdami mokslei
viai ateitininkai norėjo tik pla
čiau paskleisti mintį ir sudary
ti patį pradinį pagrindą jos to
limesniam skleidimui. Neabe-

siems bendrą centrini komitetą, 
kuris toliau tęstų pradėtą dar
bą sutartu ir pačiu tikslingiau
sių būdu.

Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdyba 

Klevelandas, 
1967 m. sausio 29 d.

Tik 3 ar 4 studentai skaitė 
kun. dr. F. Jucevičiaus straips
nius “Ateityje”, diskutuotus 

- studentų žiemos stovykloje, ši
taip pranešė lyg susitarę abu 
Kanados lietuvių savaitraščiai, 
duodami suprasti, kad jaunimas 
šiais straipsniais nesidomėjo. 
Pasiteiravus pas stovyklos ren
gėjus, patirta: stovyklautojams 
buvo išdalinta antrojo straips
nio 10 kopijų; niekas diskusijų 
metu nėsiteiravo, kiek studentų 
buvo skaitę minėtus straipsnius. 
Šimtu nuošimčių stovyklautojai 
nedalyvavo nei futbolo rungty
nėse, nei slidinėjime, nei disku-

diskusijose da- 
kaip pusė sto-

ar keturi? 
sijose. Visdėlto 
lyvavo daugiau 
vyklautojų. Tad kodėl korespon
dentų pranešimai buvo nevisai 
tikslūs? Gal geriausiai tai api
būdino viena stovyklautoja, pa
cituodama iš Kahlil Gibran 
“Sand and Foam” vaizdeli apie 
7 vyrus, stebinčius skrendant 7 
balandžius. Vienas vyras paste
bėjo, kad septintasis balandis 
ant vieno sparno turi juodą dė
mę. Vėliau žmonės kalbėjo, kad 
7 vyrai matė skrendant 7 juo
dus balandžius ... Tai dvelkia 
rezignacija, kurią turbūt patys 
sukeliam nuvertindami gražias 
jaunųjų pastangas, v.

SVEIKATOS KLINIKA f Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJW.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
• Sudburyje gimęs kanadietis 

Peter Woolrich, baigęs studijas 
Ontario College of Education, iš
vyko į Laos ir tapo budistų vie
nuoliu. Laos sostinėje jis 
dabar žinomas kaip Sumano 
Bhikkhu — Geraširdis Elgeta. 
Kartu su kitais budistu vienuo
lis 26 m. amžiaus kanadietis eina 
į gatves elgetauti. Jo teigimu, lao- 
siečiai pastebėję, kad jis yra už
sienietis. išmaldą duoda ne ry
žiais, bet duona. Šios savotiškos 
avantiūros priežastimi P. Wool
rich laiko visišką nusivylimą Va
karų pasaulio gyvenimu. Jis sa
kosi esąs laimingas jveikes visus 
jausmus. Didžiąja laiko dalį Ge
raširdis Elgeta iš Kanados pra-

JAV Atlanto pakraščio lietuvių jaunimo suvažiavime sausio 28—29 d. diskutuoja simpoziumo daly- leidžia kontempliacijoje. Valgy- 
vioi Niujorke Liederkranz salėje; iš kairės: G. Mironas, L. Gorsienė, A. Lopšys, A. Sabalis (moderato- mą ir miegą jis laiko blogais 
rius) Suvažiavimą organizavo Lietuvių Bendruomenės jaunimo sekcijos koordinacinis komitetas žmogaus įpročiais ir tikisi, kad

Ateitininkų šventė — įžodžio iškilmė lietuvių gimnazijoj Kennebunkporte, dalyvaujant vyriausiam 
Ateitininkų Federacijos vadui dr. Juozui Girniui

Iškilminga skautų sueiga lietuvių gimnazijoj Kennebunkporte. Skautų veiklai vadovauja skauti
ninkas Mykolas Subatis, globoja — T. Augustinas Simanavičius, OFM
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Jaunimo gimnazijoje prie Atlanto
Lietuvių visuomenėj susido- rius Julius Gaidelis, tautinių šo- 

mėjimas lietuvių pranciškonų kių ansambliui — šios srities 
gimnazija Kennebunkporte kas- specialistė Ona Ivaškienė, vai- 
met auga. Apie ją dažnai rašo- dintojų būreliui — režisorė ir 
ma spaudoje, ji savaitgaliais, aktorė B. Kleizaitė-Kerbelienė. 
lankoma svečių, palankiai api
būdinama tėvų, kurių čia moko
si vaikai. Taip pat ir mokinių 
atsiliepimai apie šią gimnaziją 
yra nuoširdūs. Jie apskritai iš 
labai toli važiuoja mokytis ir 
visi nori pasilikti ketverius me
tus. Atrodo, atėjo laikas, kai 
lietuviai tėvai laiko garbe į šv. 
Antano gimnaziją siųsti savo 
vaikus, o vaikai laiko garbe 
čia mokytis. Nuo pat rudens 
vyksta registracija ateinantiems 
mokslo metams. Naujų mokinių 
atvyko net tuoj po Kalėdų, kiti 
prisidės prasidėjus antram se
mestrui.

Pirmas semestras baigėsi vasa
rio 3 d. Mokiniai dabar, po ka
lėdinių atostogų, ypatingai yra 
įsitraukę į darbą. Visi jie labai 
užimti. Be pamokų, čia vyksta 
gyva sportinė veikia — krepši
nio žaidynių sezonas su kitomis 
gimnazijomis, pasiruošimai, iš
važiavimai. čia taip pat puoselė
jamas organizacinis veikimas, 
ypač ateitininkų ir skautų gre
tose. Iškilmingai minimos lietu
vių tautinės ir religinės šven
tės, ruošiami net augšto lygio 
koncertai.

šiais mokslo metais iškilmin
gai ir su atitinkamomis progra
momis — dainom, vaidinimais, 
gyvaisiais paveikslais — pami
nėta šv. Pranciškaus Asyžiečio, 
Lietuvos kariuomenės, Kristaus 
Valdovo ir Kalėdų šventės. Į šv. 
Pranciškaus minėjimą atsilankė 
vietinės Portland© vyskupijos 
vyskupas, kuris atlaikė Mišias 
ir pasakė pamokslą. Kalėdų iš
vakarėse, prieš išvykstant mo
kiniams atostogų, suvaidinta 
Lazdynų Pelėdos apysaka “Bur
tininkė” — inscenizuota ir re
žisuota Beatričės Kleizaitės-Ker- 
belienės. Dabar ruošiamasi Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mui, kuris bus vasario 26 d. Pa
sirodys vaidintojai, tautinių šo
kių ansamblis, choras. Pakvies
ta žymių svečių.

Mokiniams lietuviškoje srity
je lavinti patelkti įvairių šakų 
specialistai. Chorui šiais moks- 
lo metais vadovauja kompozito-

Visi jie gyvena Bostone ir pa
skirtomis dienomis atvyksta Į 
gimnaziją.

Mokinių estetiniam pajauti
mui ugdyti ruošiami koncertai, 
i kuriuos programai išpildyti 
kviečiami žymūs menininkai — 
dainininkai ir muzikai. Iki šiol 
gimnazijoj buvo smuikininko 
IzidoriausVasyliūno, sol. Aušros 
Vedeckaitės ir operos sol. Stasio 
Liepo koncertai, šių mokslo me
tų kultūrinėje programoje dar 
numatyti sol. Daivos Mongirdai- 
tės ir pianistės Julijos Rajaus- 
kaitės paskiri koncertai.

Visas dėmesys kreipiamas i 
mokinių išmokslinimą ir jų mo
ralini bei tautini • auklėjimą. 
Gimnazija paruošia mokinius 
kolegijoms. Mokytojai — su 
augštom kvalifikacijom; pamo
kos ir pamokų ruošimas vyksta 
mokytojų priežiūroje. Mokiniai, 
baigę šią gimnaziją, per ketve-

Ateitininkai renka savo vada
1. Vyriausio Federacijos vai- dui, kontrolės komisijos pirmi- 

dyba paskelbė Federacijos vado, ninkui ir dviem kontrolės komi- 
kontrolės komisijos rinkimus ir sijos nariam siūlyti gali nema- 
sudarė vyriausiąją rinkimų komi- žiau kaip 5 balsuotojai. Jie turi 
siją (VRK) šiuo adresu: J. Tini- nurodyti kandidatų vardus, pa- 

• ' • - ------- - - vardes, amžių, adresą ir pridėti

tininkai, neolituanai, vyčiai, 
“Santara-Šviesa” ir kt. turėtų 
paraginti savo narius, kad skir
tų nors vieną vasarą savo gim
tosios kalbos studijoms. Organi
zacijos galėtų pasirūpinti ir pa
rama vykstantiems į kursus.

JAUNIMAS kviečiamas pasi
naudoti šių metų kursų plačia 
programa, čia ne tik studijuosi
te, bet ir jaukiai praleisite va
saros atostogas lietuviškoje ap
linkoje. Niujorke nenuobodžiau
site. Numatomos išvykos po

Lietuvių kalbos kursų vadovybė kviečia jaunimą 
registruotis jau dabar

Fordhamo universitete dėsto- ganizacijas ar pavienius asme- 
ma lituanistika vasaros metu nis ir prašyti paramos. Tikrai 
nuo 1957 m. Tikslas šios pro- nepajėgiantiems sumokėti uni- 
gramos — duoti lietuviškam versitetui už mokslą ir negalin- 
jaunimui tai, ko jis negali gau- tiems iš niekur gauti paramos 
ti kitose šio krašto mokyklose, mes stengsimės padėti.
padėti jaunimui pagilinti lietu- L1ETUVIU JAUNIMO OR- 
yių kalbą ir supažindinti su be- GANIZAC1JOS - skautai, atei- 
tuvių literatūra bei kitomis kul- 
tūrinėmis vertybėmis.

Šią vasarą numatyti du lietu
vių kalbos kursai: pradedan
tiems ir pažengusiems. Pažen
gusiai grupei, be lietuvių kal
bos, bus dėstoma lietuvių lite
ratūra ir kultūros istorija. Dės
tytojais yra pakviesti lituanis
tai: prof. A. Salys, prof. J. Pu
zinas, dr. K. Ostrauskas, lėkt. 
St. Barzdukas, prof. A- Vasys 
ir kiti. Kursams vadovauja Tė
vas prof. VI. Jeskevičius, S.J.

KREDITAI. Už kursą studen- Niujorką ir jo apylinkes.
Smulkesnės informacijos ka

taloge. Kreiptis — Prof. A. Va
sys, Fordham University, Bronx 
N. Y. 10458, USA. Tel. 933- 
2233, Ext. 218.

tai gauna 4 kreditus, kuriuos 
gali perkelti ir į kitą universi
tetą. Priimami ir laisvi klausy
tojai.

REGISTRACIJA. Užsiregist
ruoti reikia jau dabar, prisiun- 
čiant $25 čekį Fordhamo uni
versiteto vardu. Toji suma bus 
įskaityta į mokestį už mokslą. 
Šią pirmąją registraciją galima 
atlikti laišku, nurodant kurioje 
grupėje norėtumėt dalyvauti — 
pradedančiųjų ar pažengusiųjų. 
Formali registracija bus birže
lio 29 ir 30 d.

LAIKAS. Vasaros semestras 
prasideda liepos pradžioje ir 
trunka iki rugpjūčio vidurio. 
Paskaitos numatytos nuo 1-4 
vai., tačiau, studentams pagei
daujant, laikas gali būti pakeis
tas. Pereitų metų vasarą kursai 
vyko 6-9 vai. vakaro.

STIPENDIJŲ REIKALU. Sti
pendijų fondo mes neturime. 
Praeityje mes patys rinkdavo
me aukas ir šelpdavom studen
tus. Šiais mėtais patariame pa
tiems studentams kreiptis į or-

"Kviečiu savo koleges ir kole
gas registruotis j vasarinio se
mestro lietuvių kalbos kursą 
Fordhamo universitete" — kai
šo p-lė Čeponkutė, pernai ten 
studijavusi

rius metus surenka 24 kreditus. 
Jie mielai priimami į geras ko
legijas. Taip pat ir Kanadoje 
jiems i kolegijas atviras kelias. 
Kvebeko provincijoj nėra 13-tos 
klasės, o Toronte Į St. Michaels 
kolegiją taipgi primami moki
niai tiesiai iš Šv. Antano gim
nazijos.

Mokinių auklėjimui bendra
buty yra 4 prižiūrėtojai kuni
gai, kurie visą laiką sykiu su 
jais gyvena. Be to, ten dar yra 
specialus patarėjas Įvairioms 
problemoms (Guidance Counsel
lor). Etikos ir medicinos srities 
instrukcijoms atvažiuoja iš Bos
tono medicinos daktaras F. Kin- 
kus. Visas mokymas ir auklėji- , 
mas vyksta rektoriaus tiesiogi
nėje priežiūroje bei globoje. Jis 
pats mokiniams sekmadieniais 
laiko Mišias ir sako pamokslus 
bei konferencijas.

Iš Kanados šiuo metu šv. An
tano gimnazijoj mokosi 20 ber
niukų. Jų daugiausia yra iš To
ronto — septyni. Gimnazijoj iš 
viso yra 103 mokiniai.

Koresp. A. S.

Kaip ateityje gelbės astronautus?
Artėjant kelionei į mėnulį, jau- būtų pripildytas kuro, o pagaliau 

čiamas vis didesnis susirūpini- ir pats jo įstatymas į tą pačią 
mas amerikiečių astronautų ir orbitą susitikimui erdvėse taip 
sovietų kosmonautų saugumu pat yra labai komplikuotas. Jo 
erdvėse. Kas įvyktų tokiu atve- negalima iššauti tol, kol nelaimės 
ju, jeigu sugestų erdvėlaivio vai- ištiktas erdvėlaivis nėra pasie- 
dymo įrenginiai? Atsakymas yra kęs atitinkamos pozicijos, pasi- 
aiškus — erdvių keliautojai būtų kartojančios tik po 5-6 skridimų 
pasmerkti mirčiai. Ligi šiol ir aplink žemę. Susidarytų net ke- 
amerikiečių, ir sovietų bandymai liolikos valandų tarpas, ir nelai- 
erdvėse buvo sėkmingi, bet nie- mės ištikti astronautai jau būtų 
kas negali garantuoti, kad juos žuvę, 
ir toliau lydės laimė.

Amerikiečių bendrovėms buvo 
pasiūlyta paruošti planus astro
nautams gelbėti. “General Elec
tric” pasiūlė pagaminti specialų 
erdvėse pripučiamą gelbėjimosi 
laivelį, kuriame astronautai galė
tų laukti, kol juos pasieks iš že
mės iššautas kitas erdvėlaivis. 
Antrasis “General Electric” pa
siūlymas yra apsupti astronautus 
karščiui atsparia medžiaga, kad 
jie patys galėtų parašiutais nusi
leisti žemėn. Lėktuvų gamykla 
“Douglas” siūlo kiekviename erd
vėlaivyje įrengti atsarginius sky
rius, į kuriuos astronautai galė
tų pereiti nelaimės atveju ir ten 
laukti pagalbos arba, jeigu būtų

Dar liūdniau atrodo gelbėjimo 
perspektyva mėnulyje Įstrigu
siems astronautams. Niekas ne
gali garantuoti, kad jiems nutup
dytą nedidelį erdvėlaivi vėl pa
vyks iššauti į erdves ir susijung-. 
ti su didžiuoju, skriejančiu aplink 
mėnuli, kuris juos turi grąžinti 
žemėn. Siūloma iš anksto mėnu
lyje nutupdyti atsargini tuščią 
erdvėlaivi toje vietoje, kur nu
matomas pirmasis astronautų nu
sileidimas. Tačiau ir ši atsargu
mo priemonė netenka didesnė? 
reikšmės, nes lieka neišspręstas 
sudėtingas susijungimo klausimas 
orbitoje aplink mėnuli. Net ir 
didžiausi optimistai yra linkę ma
nyti, jog kelionės Į erdves anks-nis (pirm.), 2412 McCready Ave., • — .. yagaiuud aiua, jeigu mulu —j—» j—o —~

Los Angeles, Calif., 90039, USA. raštišką kandidato sutikimą kan- antrinė valdymo sistema, nutup- &au ar vėliau pareikalaus gyvy-
2. Balsuoti gali visi ateitinin

kai, turį teisę rinkti MAS, SAS 
ir ASS padalinių vadovybes.

3. Kanadoje 
krašto valdybai sudaryti krašto 
Rinkimų Komisiją (KRK) šiuo 
adresu: A. Gurevičius, 61 Pine 
Cres. Rd., Toronto 9, Ontario, 
Canada.

4. VRK skelbia visų ateitinin
kų registraciją. Visos at-kų pa
dalinių vadovybės prašomos pri
statyti KRK savo balsuotojų są
rašą iki 1967. III. 15. Padaliniui 
nepriklausą at-kai registruojasi 
KRK arba VRK, jei tame krašte 
nėra KRK.

5. Kiekvienas at-kas gali tikrin
ti balsuotoju sąrašus iki 1967. 
IV. 15.

6. Kandidatus Federacijos va-

didatuoti. Siūlytojai pasirašo pa- dyti nelaimės ištiktą erdvėlaivį, hių aukos, kaip ir kiekvienas pro- 
duodami savo adresus ir padali- “Lockheed” bendrovė nataria i veržis i naują sriti.nį. Kandidatų pasiūlymai siun- tą pačią orbitą iššauti erdvėlaivį —

VRK pavedė čiarpi Vyriausiajai RK įr turi ją be įgulos, kad į jį galėtų persi- 
. .. H nociobf, 1Q«7 TV K kelti astronautai. “Martin” b-vė

GERI PAŽYMIAI IR SVEIKATA
Baltimorės psichologas dr. Mor-'pasiekti nevėliau 1967. IV. 15.

7. Balsavimo data ir taisyklės pasiūlė pagaminti keturių vietų gan ilgesnį lafką~tyrinėjo~rnokyk-
bus nurodytos kartu su balsavimo “Apollo” ervėlaivį, kurį atskrai- linius vaikus ir pastebėjo, jog ge- 
’"y”. dintų vienas astronautas ir pasi- riausi pažymiai dažnai neigiamai

8. VRK prašo visas ateitinin- imtų nelaimės ištiktą trijų asme- atsiliepia į vaikų sveikatą. Esą
lapu. dintų vienas astronautas ir pasi- riausi pažymiai dažnai neigiamai

8. VRK prašo visas ateitinin- imtų nelaimės ištiktą trijų asme- atsiliepia į vaikų sveikatą. Esą 
kų vienetų vadovybes sudaryti nų įgulą. Toks astronautų gelbė- daug mokinių, gaunančių geriau- 
savo narių sąrašus ir juos laiku jimui skirtas erdvėlaivis turėtų —-—--- — —
pristatyti KRK ir kviečia visus būti paruoštas skrydžiui, kai vyk- 
ateitininkus pasirūpinti kandida- domos kelionės į erdves, 
tais ir balsuoti.

sius pažymius, yra nuolatinėje 
įtampoje — bijo netekti pirmau-, 
jančios pozicijos mokykloje. Toji 

Silpnoji visų šių planų pusė nuolatinė įtampa nemaža jų su- 
Vyriausioji Rinkimų Komisija yra laiko stoka. Reikėtų kėlių va- sirgdina, net sukelia skilvio žaiz- 

Los Angeles, 1967. I. 25 landų, kol gelbėjimo erdvėlaivis das.

JAV Atlanto pakraščio lietuvių jaunimo suvažiavimas sausio 29 d. Maspeth lietuvių parapijos salėje 
renka koordinacinio komiteto valdybą- Nuotraukoje matyti du jau išrinkti valdybos noriai: Algis Spe- 
rauskas (rašo) ir K. Nemkkos (jo dešinėje) Nuotr. A. Šimukonio

Ps.D.RJW.N.Pt
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tėviškės. Proga tam buvusi 350 m. 
Kražių mokyklos sukaktis. “Matote 
kokias slidžias temas jau sugebam

KRAŽIAI RADUO PROGRAMOJ KAUNAS NAIKINA
Kražių miestelin istorija buvo pa- VIETOVARDŽIUS

minėta Lietuvoje 40 min. radijo lai- t v. černeckis, atsiliepdamas į 
“Tiesoj” paskelbtą V. Skurdinto 
straipsnį “Išsaugokime vietovar
džius”, konstatuoja, kad vietovar
džiai nyksta ne tik kaimuose, bet ir

iškelti” — rašo laiške. Pasitikrinus miestuose. Kauno plėtimasis rytų 
Lietuvių Enciklopedijoj, matyti, kad kryptimi į miesto ribas yra įtraukęs 
1616 m. Kražiuose jėzuitai įsteigė ko- Kalniečių, Muravos, Girstupio, Grin- 
legiją, kuri buvo savo svarba antroj čiupio, Dainavos, Amalių buvusius 
vietoj po Vilniaus akademijos. Ne- kaimus. Jie ir netgi Augštiejij Pet- 
žinia, ar ir Kražių skerdynės buvo rašiūnai imami vadinti Žaliakalniu, 
prisimintos, bet jau ir paminėjimas nors Žaliakalnis taip toli niekad ne

siekė. Toks besaikis Žaliakalnio iš
plėtimas palaidoja istorinį Muravos 
kaimą, kuriame 1831 m. sukilėliai 
buvo susirėmę su caro kariuomene. 
Visas kaimas tada buvęs sunaikin
tas, gyventojai atsidūrę Sibire. V. 
Černeckis nusiskundžia: “Tai rodo, 
kaip greitai žmonės užmiršta senus

čekistais perkrikštytų enkavedistų vietovardžius. Dabartiniame Žalia- 
vyriausias viršininkas Lietuvoje lig kalnyje net ir kauniečiui lengva pa- 
šiol buvo A Randakavičius. Oficia- klysti, ir sunku, kai reikia ką suras- 
liai šis postas turi saugumo komite- ti...” Istorinės miesto dalys esan- 
to prie ministerių tarybos pirminiu- čios suskaldytos administracinių ra
ko titulą. “Tiesos” pranešimu, A. jonų:
Randakavičius perėjo į kitą darbą ir priklauso Panemunės, o kita pusė 
buvo atleistas iš minėtųjų pareigų. I _ Lenino rajonui, Žaliakalnio vaka- 
jo vietą paskirtas J. Petkevičius. rinė dalis priklauso Požėlos rajonui,

jėzuitų įsteigtos mokyklos leidžia su
tikti, kad tema gana “slidi”. Šia ra
dijo laidą paruošęs H. Paulauskas, 
kuris parašęs scenarijų “Kupiškėnų 
vestuvių”, apie kurias neseniai skai-
tėme “TŽ”. v.

SAUGUMO VIRŠININKAS

KARINĖ IR SPORTINĖ 
ORGANIZACIJA

VISI ŽINOME, kad “Kovo” koman- 4 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. II. 16 — Nr. 7 (890) 
dos vyresnieji krepšininkai Hamilto- -------
nui laurus skynė svetimose salėse be- 
sitreniruodami, o jaunių grupė jau 
keli metai suirusi Statėm namus, sta
tėm centrus, eilę metų senieji ambi
cijas kutenosi save besigarbindami, o 
viena gražiausiųjų atžalų — sportinin
kai liko nustumti. Bet kodėl turny- ALTOS PIRM. ANTANAS J. RU- 
rams vykstant, tie geros valios jaunuo- DIS buvo pakviestas senatoriaus 
liai per tris valandas sušaukti iš vi
sų pusių turi vykti nei karto nesi- 
treniravę, nesusižaidę, ginti koloni
jos garbės. Tokie reiškiniai nelabai 
kelia jauno sportininko nuotaiką? 

Nusivylusi motina

@ LIETUVIAI PASAUME
J. A. Valstybės bos. Kadangi už kambarį viešbuty

je reikia mokėti $25, gyventi teko 
privačioje šeimoje. Prancūzija Ta
hiti saloje vis dar turi apie 16.000 
karių. J. Rimšai išvykstant į JAV, 
vietinis laikraštis jam ir jo kūrybai 
paskyrė visą puslapį.

Kari E. Mundt vasario 17 d. padary
ti pareiškimą senato užsienio reika
lų komitete, kur šiuo metu svarsto
mas sovietinių konsulatų padidinimo 
klausimas. Tarp JAV ir Sovietų Są- Argentina 
jungos pasirašyta naujoji sutartis & 

i> a a konsulatų reikalu susilaukė nemažos
PADĖKA opozicijos. JAV lietuviai deda visas

Už suruoštas vaišes - staigmeną ir pastangas, kad ji nebūtų ratifikuota, 
brangias dovanas mūsų 15 metų vedy- 

Argentinos lietuvių atžalynas, apsirengęs tautiniais drabužiais, bų sukakties proga nuoširdžiai dėkoja- 
koncertuoja. Tai trečiosios kartos lietuviukai, kurie išmoko savo me: vaišių organizatoriams R. Barti- 
tėvų kalbą ninkienei, D. Trečiokienei; visiems

dalyviams ir prisidėjusiems prie do
vanų, vaišių paruošimo ir mūsų pager
bimo: E. O. V. Apanavičiams, J. Astai,g HAMILTON
čiams, A. P. Breichmanams, T. P.

VASARIO 16 MINĖJIMAS — vasa-i UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ hamiltonie- 
rio 19 d., sekmadienį. Iškilmingos pa- &us vaišino tradiciniais valgiais ka- 
maldos — 11 vai. ryto A V par. baž- moterų skyrius. Prisirinko

___ « - nyčioje; organizacijos kviečiamos da- ^monįų pilnutėlė Jaunimo Centro sa- 
“Pavyzdžiui, pusė Petrašiūnų lyvauti su savo vėliavomis. Šventės Vakarui paįvairinti buvo ir mu- 

minėjimas — 4 v.p.p. Jaunimo Cent-Fantus laimės staliukų loteri- 
re. Programoje: prof. dr. A. Darnu-jaį suaukojo statybininkas A. kiau
šio (iš Detroito) paskaita ir meninė. kus B Kronas ir th Real Estate. Su- 
dalis, kurią atliks sol. J. Liustikaitė, • sirinkusius svečius trumpu žodžiu pa- 

, sveikino pirm. S. Rakštienė. Ta pro-
o kita dalis — Lenino rajonui Toks 
istorinių miesto dalių suskaldymas akompanuojama muz. ___ ___
nžvelhioja tas dalis, apsunkina jų ty- čiaus, tautinių šokių grupė “Gyvata- ga buvo prisimintas v-bos narės G. 
rinėjimą istoriniu ir ekonominiu at
žvilgiu”.

KLINIKA IR
RESTORANAS
Pastaruoju metu Lietuvoje spar

čiai auga puošnūs viešbučiai, resto
ranai, savo gretų gausumu pralenkę

Vilniuje buvo paminėtas “laisva
noriškos draugijos, armijai, aviaci
jai ir laivynui remti” sovietinis ke
turiasdešimtmetis. Pagrindinį prane
šimą padarė šios organizacijos Lietu
vos komiteto pirm. gen. mjr. J. ži
burinis, žodį tarė komisaras gen. 
mjr. O. Petronis, komjaunimo sekr.
D. Jokūbaitis, Vilniaus įgulos virsi- klinikas ir pelno neduodančias ligo

nines, kurių augimas vyksta gerokai 
lėtesniu žingsniu, šiai nelygybei iš
ryškinti Edm. Juškevičius skiria sa
tyrą “Du pažįstami”:

“Senutė poliklinika 
Užkalbino kaimyną restoraną.
— Vaje, koks tu dailus. 
O drabužėliai mano, 
Kaip elgetos kokios... 
Atsakė restoranas prašmatnus:
— Tie pagyvenę nieko neišmano, 
Verkšlenti įsileido...
Seni drabužiai tau kaip tik 

prie veido.

ninkas rusas B. Dzocijevas ir kt. 
Archaiškai skambanti LDAAR yra 
pusiau karinė, pusiau sportinė orga
nizacija, ruošianti lakūnus, radistus, 
automobilistus, motociklininkus, pa
rašiutininkus, narus ir šaulius. Jos 
eilėse išgarsėjo lietuviai lakūnai ir 
sklandytojai — J. Jaruševičius, A. 
Speičys, V. Pakarskas, V. Dovydai
tis, A. Arbačiauskas, automobilistai 
— J. Oleka, A. Šatas, V. Oleka ir 
V. Laužeckas. Jos tikslas esąs remti * 
Sovietų Sąjungos ginkluotąsias pa- 
jėgas, bet Lietuvoje, matyt, daugiau 
dėmesio skiriama draugijos šūkiui: 
“Nuo aviamodelio — prie sklandy
tuvo, nuo sklandytuvo — prie lėk
tuvo”. Ji yra vienintelis kelias lie
tuviui pasiekti lietuvišką padangę so
vietinėje kontrolėje.

Kam tau naujų?
čia pas mane jauni atūžia,
Verdančiu krauju,
O pas tave jau išsisėmė slenka, 
Kai manyje sveikatos nebetenka”.

VYSK. M. VALANČIAUS TELŠIŲ 
GIMNAZIJOS buvusių auklėtinių ir 
mokytojų suvažiavimas įvyks rugsė
jo 23 d. Čikagos Jaunimo Centre. 
Platesnes informacijas teikia inicia
torių komiteto ryšininkė Gabrielė 
Šlapelienė-Milvydaitė, 3625 W. 67 
Place, Chicago, HL 60629, USA.

ALGIS J. RIMAS, nuo 1949 
gyvenęs Ridgewood, N.Y., buvo pa-

m.
Z. Kalvaičiams, J. Karaliūnui, G. VI. __ 22“____ \ “
Kažemėkams, A. V. Kėžinaičiams, M. kviestas į valstybės departamentą 
Kėžinaitytei, O. A. Krakaičiams, M. K. 
Lingiams, dr. A. ir p. Josiukams, E.
J. Mažulaičiams, O. G. Melninkams,

ŠOKĖJŲ POROS
Į tarptautinį pramoginių šokių 

konkursą Austrijoje buvo pakviestos 
keturios šokėjų poros. Garsiausia po
ra yra Jūratė Norvaišienė, dėstanti 
sveikatos apsaugos organizavimą 
Kauno medicinos institute, ir jos 
vyras Česlovas, gydytojas Kauno ra
dijo gamyklos klinikoje. Jie yra at
stovavę Lietuvai Čekoslovakijoje, Ju
goslavijoje ir R. Vokietijoje sureng
tose tarptautinėse varžybose.

jie

ras” ir AV par. choras, vadovaujamas 
muz. A Paulionio. Šventės minėjimą 
rengia apylinkės valdyba. Visi tautie
čiai kviečiami dalyvauti ir parodyti 
savo ryžtą kanadiečiams svečiams bei 
plačiajai viešumai. Lietuvos laisvė 
yra visų mūsų troškimas. Tad vie
ningai parodykim jį!

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS beatkurianti saleziečių gimnazijai rem- 
Hamiltono pirmininkė Liucija Skrip- ** būrelį. Toks sėkmingas pobūvis ga- 
kūtė, gydytojų patarimu, nuo š.m. va- Įėj° būti suorganizuotas tik darbščios 
sario 11 d. išvyko mėnesiui poilsio į.^ entuziastingos skyr. pirm. S. Rakš- 
Floridą. Linkime saulėtų dienų Flori-j^en®s talkinusių ponių dėka. J. 
doje, o sustiprėjus vėl sugrįžti į vi- į Pranckevičienės, D.Babinienės, M.Tu- 
suomeninį darbą. Tautos Fondo reika- niaitienės, G. Giedraitienės ir kt. Ha
lais prašoma kreiptis: K. Mileris, 152 miltoims ateity lauks daugiau tokių 
Kensington St. South, Hamilton, Ont. vakarų. K. M.

B-nės valdyba

Giedraitienės gimtadienis, kuri buvo 
iškviesta į sceną ir apdovanota gra
žiu buketu gėlių. Si organizacija, glo
bojama dv. vado mons. dr. J. Tada- 
rausko, dirba tautinį ir artimo mei
lės darbą mūsų kolonijoj, lankydama 

, sergančius tautiečius, remdama para- 
i piją, katalikišką spaudą ir dabar vėl

A. A. IG. SUTKAITIS, apie 80 m. 
amžiaus, po iškilmingų gedulo pamal- 

suotinis susirinkimas — vasario 18, ■ AV bažnyčioje, palaidotas lietuvių 
šeštadienį, 7 v.v., K. E. Gudinskų bu-! kaPinėse ,Port Credit Dėl d?deHo šaL 
te, 101 Prospect St. S. Susirinkimo sn^e^° velionies palaikai laiki- 
metu svečias iš Detroito dr. A. Damu- 
šis kalbės “Jaunimo reikalu”. Visi 
ateitininkai sendraugiai prašomi daly
vauti. Valdyba

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ vi

riai saugomi mauzolėjuje.

Vašingtone rengtis diplomatinei tar
nybai. Busimasis diplomatas yra 25 
m. amžiaus, gimęs Kaune, studijas 

B. A. Pareščiams, E, V. Sakams, Z. P. baigęs Amerikoje B. A. laipsniu.
Sakalams, E. J. Steibliams, A. A. Šle
kiams, E. B. Sopiams, M. A. Tumai- 
čiams, D. J. Trečiokams, O. T. Trečio
kams, E. L. Tribinevičiams, A. S. Ur- 
banavičiams, G. Uždravytei, Z. Uždra- 
viui, Z. T. Vainauskams, dr. B. ir p. 
Znotinams.

Visų Jūsų nuoširdumas ilgai pasi
liks mūsų atmintyje.

Marija ir Antanas Garkūnai
PADĖKA

šeštadieninės mokyklos tėvų komi
tetas dėkoja pinigine auka prisidėju- 
siems prie kaukių baliaus: J. Valevi
čiui — Real Estate, Tri Real Estate 
sav. Didžbaliui — Pranckevičiui, pa
rapijos chorui, šešt. mokyklos moky
tojams, Kronas Real Estate, Colonial 
House sav. A. Tėveliui, Moose Head 
House sav. Dirsei — Pilipavičiui, Con
cession Garage sav. Bolskiui — Armo- 
nui, Sakas Parcel agentūrai; taip 
pat-ponioms: Giedraitienei, Dalienei, 
Steiblienei, Pilypaitienei už paauko
tus loterijai paveikslus ir visiems pri- 
sidėjusiems.

šešt. mokyklos tėvų komitetas

S-gos ir 
Niujorko

LIETU-

Niujorke aktyviai reiškėsi skautų 
veikloje — yra buvęs LS 
Akademikų Skautų S-gos 
skyrių pirmininku.

RYTINIO PAKRAŠČIO
VIŲ BENDRUOMENĖS JAUNIMO 
suvažiavimas įvyko Niujorke. Buvo 
priimtas statutas; kuris buvusius 
Jaunimo Metų komitetus perorgani
zuoja į seniūnijas ir sukuria jaunimo 
organizaciją Lietuvių Bendruomenės 
ribose. Į valdybą suvažiavimo daly
viai išrinko niujorkiečius: R. Gedei- 
ką, K. Nemicką, G. Ridiką, D. Skei- 
vytę ir A/ Separauską. Bendruome
nės veikloje bus reiškiamas! atski
rų vietovių jaunimo seniūnijomis. 
Suvažiavime buvo kelta mintis 1968 
m. Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo penkiasdešimtmetį atžymėti au
tomobilių vilkstinės kelione iš Bos
tono į Vašingtoną, sustojant pake
lės vietovėse ir jų gyventojus supa
žindinant su Lietuvos reikalais.

HAMILTONO LIET. NAMAI KRYŽKELĖJE
VALDYBOS PIRMININKO PA- rinkimo eigą pakreipia jiems pagei- 

REIŠKIMAS. “TŽ” ir “NL” buvo pa- .daujama kryptimi. Tad dalyvaukime 
skelbti St. Bakšio straipsniai, įiečią visi asmeniškai, patys tvarkykime sa

vo turtą.

ŠYKŠTI ŽINIA
“Tiesa” plačiai aprašinėjo augš- 

čiausiojo sovieto pirm. N. Podgorny 
vizitą Italijoje, jo susitikimą su pre
zidentu ir valdžios pareigūnais. Apie 
planus aplankyti Vatikaną ir susi
tikti su popiežium Paulium VI buvo 
nutylėta. Užsienio radijo pranešimai 
visdėlto “Tiesą” privertė paskelbti 
žinutę “N. Podgornas susitiko su Po
vilu VI”. Sovietinis TASS ir suso- 
vietinta ELTA bendromis jėgomis 
suredagavo net keturias eilutes: 
“Sausio 30 <L Vatikane TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas N. Podgornas susitiko su po
piežium Povilu VI.” Tai kol kas if 
viskas — jokio aprašymo, jokių ko
mentarų.

EIKLIAKOJIS TĖVAS
Diplomuotas ekonomistas Vincas 

Baltramaitis jau kelintus metus 
slapstosi nuo žmonos Danutės ir vai
kų, atsižadėjęs paramos šeimai. D. ■ 
Baltramaitienė nekartą kreipėsi į 
prokuratūrą, prašydama surasti pa
bėgusį vyrą ir iš jo algos atskaityti 
atitinkamą sumą vaikų' išlaikymui. 
Prokuratūros pareigūnai į šį reika
lą, atrodo, žiūri pro pirštus
suranda V. Baltramaitį kurioje nors 
įmonėje ir... leidžia jam pabėti į 
kitą. Jo gyvenvietė ir šiandien ne
žinoma, nors žmonės jį mato Vil
niaus gatvėse. Tokių eikliakojų tė
vų, matyt, esama ir daugiau, nes sa
tyrikas A. Skyrelis jau prieš 
metų jiems yra užgiedojęs:

“Sudie, brangioji. Amžinai.
Neliek gailiųjų ašarų.
Gera man žiemą tu buvai, 
Bet... netinki pavasariui.”

porą

VISI ATEITININKAI — jaunučiai, 
moksleiviai, studentai ir sendraugiai 
dalyvauja Bendruomenės valdybos “Deltą” ir sklypą. Šiuose straipsniuo- 
rengiamame Vasario 16 minėjime, ku- se daugybe skaitlinių įrodinėjama tik-1 
ris įvyksta- šį sekmadienį, vasario 19 rai geras “Deltos” stovis ir prieinama 

____  : “Deltos” neparduodami, mes 
turime puikias sąlygas įruošti puikų, 
modernišką klubą ir lietuvišką kultu-; 
rinę patalpą, o vėliau, kada baigsis 
kino sutartis, puikią šokių salę.” Tas ’* 
nepaprastai “geras” “Deltos” stovis 
praeitų metų apyskaitoje parodė 
$11,913.02 kapitalo sumažėjimą, ki
taip sakant, per 8 metų veiklą davė

d. Visas ateitininkiškasis jaunimas or- išvados: 
ganizuotai vyksta į 11 vai. iškilmingas 
pamaldas. Taip pat visi ateitininkai 
kviečiam i šios šventės proga priimti 
Komuniją Mišių metu mūsų kenčian
čios tėvynės intencija.

ĮSTEIGTAS ŠAULIŲ BŪRYS š.m. 
sausio 29 d. steigiamąjį susirinkimą 
buvo sukvietę iš Toronto atvykę sve- nuos^oų gakšio valdybos posėdyje 
ciai — Kanados centrines vadovybes •x - 1- • xx - -r {pateiktomis nepagestomis žiniomis,ir Toronto šauliu būrio atstovai: J. f. . . . - .„ . -x- o* t 1 -u tt x- iklubo Įrengimas rūsyje ir neisnuo-Preiksaitis, St. Jokūbaitis, V. Bacenas .
ir J. Zavys. Darbo pradžiai valdyba
sudaryta tik iš trijų asmenų — pirm. į —-

krautuvėse kainuotų

KRAIČIŲ SKRYNIOS
MONTRE ALIUI
Žemaitijos liaudies meistrai Plun

gės ir Telšių “Minijos” įmonės sky
riuose ruošia septynių pavadinimų 
eksponatus Montrealio pasaulinei pa
rodai. Jų tarpe yra kraičių skrynios 
su žiedais jaunavedžiams, lietuviškos 
kaklajuostės su gintariniu mazgu ir 
1.000 medinių šaukštų.

RAŠYTOJOS PADĖKA
Jievą Simonaitytę pagerbė klaipė

diečiai, atidarydami specialią Žemai
tijos liaudies meistrų darbų paro
dą, kurios eksponatai vaizduoja ra
šytojos kūrinių personažus. Parodos 
atidarymo juostelę perkirpo pati su
kaktuvininkė, neseniai atšventusi 70- 
tą gimtadienį ir ta proga iš kompar
tijos gavusi “liaudies rašytojos” ti
tulą. Koncertinę pagerbtuvių progra
mą atliko Klaipėdos miesto berniukų 
choras, kanklių ir birbynių ansamb
lis, liaudies opera, medicinos dar
buotojų profsąjungos moterų vokale 
nis ansamblis. Klaipėdos dramos 
teatro aktoriai suvaidino “Aukštųjų 
Šimonių likimo” ištrauką. “Tiesos” 
koresp. V. Miniotas cituoja sukak- 
tuvininkės padėkos žodžius klaipė
diečiams: “Brangūs draugai! Kaip 
prieš karą mano gyvenimas buvo 
sunkus, pilnas skausmo ir ašarų, 
taip dabar jis yra toks lengvas. Da
bar aš esu gausiai, labai gausiai par
tijos ir vyriausybės apdovanota. Man 
suteikus labai garbingas vardas...” 
Atidavusi duoklę kompartijai ir jos

KLAUSOS GRĄŽINTOJAS
Lietuvoje garsėja jaunas Alytaus 

rajono ligoninės chirurgas Česlovas 
Jurevičius, atliekąs sudėtingas au
sies operacijas. Jo neeilinį talentą 
liudija jau pats faktas, jog vidurinė
je ausyje nuo operuojamos vietos 
iki skonio, veido bei kitų neliestinų 
nervų tėra pusė milimetro. Neseniai 
tokia operacija grąžino klausą prieš 
25 metus visiškai apkurtusiam Va
lerijonui Antanaičiui, kuris buvo 80- 
sis č. Jurevičiaus pacientas, atgavęs 
klausą. V. Kst.

uų — piim., Rin() sutarčiai užsil>aigUS (UŽ 6% 
P. Vizbaro, sekr. A. Aušroto ir ižd. ! ;„^5.
A. Patamsio. Būrio raštinė — A. Auš-! 
roto namuose, 152 Hess St. South, į 
Hamilton, tel. 528-3113. Nariais gali 
būti visi lietuviai jau buvę neprikl. 
Lietuvoje šauliais ir taip pat dar nie-į 
kad nebuvę š. Sąjungos nariais. Ypač; 
laukiamas jaunimas. Norint tapti na
riu, reikia užpildyti pareiškimą. Blan
kai gaunami pas būrio valdybos na
rius. Kviečiamos ir moterys. Laukia
me visų. Būrio valdyba

ŠALPOS AUKŲ RINKĖJUS prašo
me rinkliavą baigti iki š.m. vasario 
28 d. ir surinktas aukas bei sąrašus 
grąžinti šalpos Komiteto ižd. J. Ro- 
mikaičiui arba komiteto nariams. Au
kų rinkimas nebus pratęsiamas.

KLBŠF Ham. skyrius

Argentinos lietuvių jaunimo choro dalis koncerto metu. Tai tre
čiosios kartos jaunimas, kuris ne tik moka dainuoti lietuviškai, bet 
ir kalbėti

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA 
21 Main Street East, Room 203
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičių
paskolos H iki 66% turto vertės. Už foras mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Nemokomas CUNA

Telefonas JA 8-0511

šokių salės, virtuvės įruoši- 
apstatymas, mano nuomone,

A. Patamsis, 
HLN v-bos pirmininkas

LN ATSTOVO SPAUDAI PAREIŠ
KIMAS. Metinis šėrininkų susirinki
mas įvyks 1967 m. vasario 26 d., 3 v. 
p.p. “Delta” kino patalpose. Prašome 
šėrininkus gausiai dalyvauti susirin
kime, nes kai didelis skaičius įgalio- 
jimų patenka į vieno asmens rankas, 
reikalai yra tvarkomi diktatoriškai.

Sausio 29 d. įvykusiame HLN val
dybos posėdyje valdyba pasiūlė St. 
Bakšiui atsistatydinti iš valdybos ir 

apie atšaukti žalingą L. Namams korespon
denciją spaudoje. St. Bakšys nesutiko. 

.Jisai gauna $50 į mėn. už “Deltos” 
ir sklypo tvarkymą. Kodėl jis tad 
skelbėsi gaunąs tik $25?

Kai pasiūlymas buvo gautas “Del
tos” pardavimui ir buvo sušauktas val
dybos posėdis jam svarstyti, tai St. 

; Bakšys net būtinai siūlė įrašyti dar- 
botvarkėn p. Didžioko sutarties atpir
kimą už $5.000. Bet kam gi p. Di
džiokui be reikalo duoti $5000, jeigu 
pardavimo atveju sutartis 
automatiškai? J. R.

įmetu), 
mas ir

• tikriausiai prašoktų $100.000. Tikrai 
verta rimtai pagalvoti, ar į 55 metų 
senumo “Deltą” būtų racionalu įmerk
ei $150.000 — $200.000 ir dar netu
rint vietos pastatyti autovežimiams. 
Be to, dar yra didelis klaustukas, ar 
už 6^ metų kino sutarčiai užsibaigus, 
bus gautas leidimas kino salę pritai
kyti šokiams, ypač žinant miesto val
dybos reikalavimus — 1000 asmenų 
salei reikalinga aikštė 100 autoveži- 

!mių pastatyti. Prieš 2 metus gautas 
leidimas kino salę pritaikyti šokiams 
jau nebegalioja.

Visos nuosavybės 10 metų laikotar
pyje gerokai pakilo. Kodėl “Deltos”!
nepakilo? Manau, čia yra dvi svarbiau- i rv7rt1:no'"'‘apyskaitas,“ priėmė ’ sįnata 
sios priežastys: a. $30.000 permokėta! - - - ... -----
“Deltą” nuperkant; b. apleista, sena 
ir nepateisina į ją įdėto kapitalo (3 
mėn. prieš mums ją nuperkant, ji bu- 

ivo parduota už $148.000). Perkant 
žiūrima ne tik į tai, ką gauni, reikia 
dar numatyti, kiek reikės pridėti, 
norint nupirktąjį objektą pakelti į 
pakenčiamai gerą stovį. Manau, kad 
dėl šios priežasties pirkėjas atsisakė 
savo pasiūlymo.

Jau keli metai, kai “Delta”, vykdant 
visuotinio šėrininkų susirinkimo va- 
lią, buvo mėginama parduoti. Pasku- b'us kaip anksčiau, kad į LN narių 
tinysis pasiūlymas buvo pats geriau- Į s.mą kas nors atne§ didesnį pasiūly- 
sias ir dauguma valdybos narių nuta-im^ negu v.ba prašė?!).
rė tą pasiūlymą pateikti visuotiniam j Karščiausiu posėdžio klausimu bu- 
šėrininkų susirinkimui. Apsaugojimui vo reik ved. st Bakšio pasirodžiu- 
b-vės kapitalo 8 asmenys savo turtu' sjy spaudoje LN klausimais straips- 
sutiko garantuoti b-vei paskolą, kad njų svarstymas.
būtų apmokėti dabar esą mortgičiai ir Red. pastaba. Prie šio pranešimo 
kad LN pasiliktų naujųjų mortgičių gk gį pridėjo ilgoką aprašymą posė- 
šeimininku. St. Bakšys šį narių patar- džio, cituodamas dalyvavusių pareiš- 
navimą, b-vei pavadino “meškos patar- 'kimus. to matyti, kad posėdis buvo 
navimu”. gerokai įtemptas. Jo metu iškilo pa-

Man perėmus valdybos pirmininko siūlymas LN reik, vedėjui St Bakšiui 
pareigas paiškėjo, kad 1965 m. apys- pasitraukti iš valdybos. Pastarasis ne
kalta neatitiko tikrovės, nes sąskaitos ’ sutiko, remdamasis tuo, kad buvo šė- 
$1971 sumai už 1965 m. nebuvo įtrauk-j rininkų susirinkimo išrinktas ir kad 
tos į apyskaitą, kitaip sakant paslėp- spaudoje jo paskelbti duomenys bū
tos. Matyt St Bakšys norėjo parody- vę tikslūs. St Bakšys sutikęs betgi 
ti šėrininkams, kad už tuos metus bu- atsisakyti nuo reikalų vedėjo pareigų, 
vo gautas šioks toks pelnas. Kodėl St tačiau niekas nenorėjęs jų perimti už 
Bakšys neparašo apie tai spaudai?

Artėjant metiniam susirinkimui, 
prašau visus šėrininkus asmeniškai MAIS. LN turi apie 650 narių, kurių 
dalyvauti ir patiem spręsti b-vės rei-! trečdalis gyvena už Hamiltono ribų.

nutrūksta

ST. PRA-
LN v-bos

KORESPONDENTO SK.
NEŠIMAS. Paskutinis šios 
posėdis įvyko sausio 29 d. Liet. Na
muose. Jam pirmininkavo Alf. Patam
sis, protokolą rašė J. Romikat. Daly
vavo visi LN v-bos nariai (11) ir iš 
kontr. komisijos O. Stasiulis. V-ba pa-

1967 m. Pelno prieš amortizaciją 1966 
m. buvo virš $9.200, tuo tarpu už 1965 
m. jo buvo tik $4.404,39. Si padidė
jimą sudarė pakilusios pajamos iš LN 
sklypo ir nuomų pakėlimas. Jo būtų 
buvę apie $11.000, jei 
s-tos iš 1965 m., kurių 
keta apie $2000.

Apsvarsčiusi Šalpos
v-ba paskyrė auką $20. “Deltą” ji vėl 
užrašė pardavimui per Tri-Realty 3 
savaitėm, t.y. iki vasario 21 d., pra
šydama už ją tik $149.000 (ar vėl ne-

ne užsilikusios
1966 m. apmo-

Fondo raštą,

Red. pastaba. Prie šio pranešimo

dabartinį atlyginimą.
SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIŲ NA.

VALSTYBĖS SEKR. DEAN RUSK 
suruoštame priėmime užsienio kraš
tų diplomatams Vašingtone dalyva
vo ir Baltijos valstybių atstovai — 
J. Kajeckas, dr. A. Spekke ir E. 
Jaaksonas. Priėmimo metu paaiškė
jo, kad amerikiečių valstybės depar
tamento pareigūnai yra labai dėkin
gi Baltijos valstybių diplomatams 
už moralinę paramą Amerikai da
bartiniame Vietnamo kare. Kaikurie 
prasitarė, kad tokio nuoširdumo ne
parodo netgi Vakarų pasaulio drau
giškų valstybių atstovai. Dienraštis 
“Washington Post”, aprašydamas 
priėmimo eigą, įterpė ir Baltijos 
valstybių atstovų pasisakymus.

LIETUVIŠKĄ KAIMĄ — Lithua
nian Hills prie Dainavos jaunimo 
stovyklavietės ragina įkurti Jonas 
Ratnikas, 1531 May, Dearborn, Mich. 
48124, USA. Prie jaunimo stovykla
vietės šiuo metu yra parduodamas 
1150 akrų ūkis, kurio centre yra 60 
akrų ežeras. Pardavėjas nori gauti 
S304 už akrą. Minėtasis ūkis turi % 
mylios ribą su Dainava. Bendromis 
jėgomis šį ūkį galėtų nupirkti ir pa
sidalinti Detroito, Klevelando ir Či
kagos lietuviai vasarojimo reikalams. 
Lietuviškasis kaimas gražiai papil
dytų dabartinę lietuvišką stovykla
vietę, visą vietovę paversdamas ir 
jaunimo, ir senimo susibūrimo cent
ru karštaisiais vasaros mėnesiais.

DR. REMIGIJUS A. GAŠKA buvo 
paskirtas Dow bendrovės chemijos 
inžinerijos laboratorijos direktorium 
Midland, Mich. Jo vadovaujama įmo
nė tiria šilumos perteikimo būdus 
ir jodo gamybą iš sūrių skysčių. Dr. 
R. Gaška yra gimęs Molėtuose, gim
naziją baigė Miunchene, doktoratą 
Įsigijo Illinois universitete.

DAIL. JONAS RIMŠA iš Tahiti 
salos atvyko į Los Angeles, kur žada 
užbaigti atsivežtuosius paveikslų ški
cus. Sąlygos kūrybai saloje jam bu
vusios sunkios, nes už amerikietišką 
dolerį negali gauti nė lėkštės sriu-

LIDIJA NALIVAIKAITĖ, Vytau- 
to ir Sofijos Oželytės Nalivaikų duk
ra, buvo išrinkta grožio karalaite 
Entre Rios salose įvykusioje pramo
nės parodoje. Jos tėvas yra “Vocero 
Isleno” laikraščio direktorius.

ZUZANA VALADKAITĖ, garsė
janti Buenos Aires lietuvių solistė, 
vasario 13 d. dainavo Buenos Ai
res XIII kanalo televizijos progra
moje Panorama Hogareno. Ji daly
vavo pernai Čikagoje įvykusiame jau
nimo kongrese ir karalaitės rinki
muose pateko į baigminę princesių 
grupę.

“AUŠROS” KOOPERATYVAS 
steigiamas Buenos Aires Lietuvių 
Centro patalpose. Jo valdybą suda
ro: pirm. A. Jasuitis, sekr. L. Lem- 
beris ir ižd. Pr. Ožinskas. Neseniai 
įvykusiame narių susirinkime buvo 
pranešta, kad “Aušra” jau įregist
ruota valdžios įstaigose ir centrinia
me banke, leidimas gautas, įstatai 
patvirtinti.

ALBERTAS SKREBUTĖNAS bai
gė studijas Buenos Aires universi
teto ekonominių mokslų fakultete 
ir gavo prisiekusio valstybinio knyg- 
vedžio diplomą.

EMILIJA LAMONAITĖ-DZEVEC- 
KIENĖ, į pensiją išėjusi medicinos 
sesuo, teikia nemokamą medicinos 
pagalbą Argentinos Lietuvių Susi
vienijimo nariams, kasdien budėda
ma šios organizacijos patalpose Bue
nos Aires.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RAS pagerbė savo garbės narį Jo
ną Gradecką jo 70 m. amžiaus su
kakties proga. Jam ir žmonai Karo
linai Tervydaitei-Gradeckienei buvo 
įteikta gausių dovanų. Sukaktuvinin
ką sveikinusieji centro atstovai pa
brėžė jo ilgų metų nuoširdų darbą 
su visomis centro valdybomis. Pa- 
gerbtuvės buvo baigtos koncertine 
programos dalimi.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL
SO” pranešimu, virš 100 lietuvių 
amžių baigia Argentinos prieglaudo
se ir psichiatrinėse ligoninėse. Kai
kurie jų yra lietuvių užmiršti, ne
lankomi nė savišalpinių organizaci
jų atstovų, kurios turėtų ištiesti pa
galbos ranką ir nenariams. Prieglau
domis Argentinoje rūpinasi Tolsto
jaus vardo fondas, turįs centrą JAV.

KUN. DR. VIKTORAS RIMŠE
LIS, Tėvų marijonų provincijolas Š. 
Amerikoje, lankėsi Buenos Aires ir 
Villa del Dique, Kordoboje. Jo pa
stangų dėka buvo pradėta stayti Ro
sario pradžios mokykla. Vizito.metu 
svečias pravedė rekolekcijas kuni
gams marijonams, dalyvavo IV PAL 
kongrese.

Italija
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KO

LEGIJOS vicerektorius mons. dr. Ze
nonas Ignatavičius vasario 16 iš
skrenda į Braziliją, kur aplankys lie
tuviškas parapijas, ilgiau sustoda
mas savo buvusioj darbovietėj. Grįž
damas iš Brazilijos, Kolegijos reika
lais lankysis JAV ir Kanadoj. Ke
lionėj užtruks apie 4 ar 5 mėnesius.

KUN. SIMONO MORKŪNO, Sioux 
City šv. Kazimiero parapijos klebo
no, duosni ranka siekia ir Romą. 
Jis yra Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos dokumentacinės medžia
gos centro rėmėjas, pasižadėjęs au
koti šios įstaigos išlaikymui į mė
nesį po S5. š.m. pradžioje kun. S. 
Morkūnas atsiuntė visą savo 1967 m. 
duoklę — $60, prie to dar pridėjo 
centro vedėjui kun. R. Krasauskui 
Jceletą Mišių intencijų. Kun. S. Mor
kūnas, kad ir dirbdamas tarp sveti
mųjų, yra jautrus ir duosnus visiems 
lietuviškiems reikalams.

WINDSOR, ONT
KALĖDŲ EGLUTĖ mažiesiems 

praėjo pakilioje nuotaikoje, šeštad. 
mokyklos mokiniai puikiai pasirodė iš- 
pildydami programą, susidedančią iš 
vaidinimėlio “Betlėjaus tvartelyje”, 
eilėraščių, kalėdinių giesmių ir ba- 
letinių šokių. Įspūdingai pasirodė mū
sų jaunieji akordeonistai: Rūta ir And
rius čerškai, Petras ir Juozas Rudo
kai ir Ed. Tautkevičius. Be to, gražiai 
pašoko baleto mokyklą lankanti D. 
Rudokaitė. Programą ir šeštad. mokyk
los vaikučius paruošė Valė Tautkevi- 
čienė. Už tą darbą vaikučiai, jų tė--------- -- -------------
vėliai ir visi atsilankiusieji yra jai tas Tautos himnas, 
giliai dėkingi. Neužmršo Windsoro 
mažųjų ir Kalėdų senelis — apdova- Bendruomenės valdyba vasario 19, 
nojo juos dovanėlėmis ir gėrėjosi jų sekmadienį, ruošia Lietuvos nepri- 
gražiu pasirodymu. Prie vaikučių ap-: klausomybės šventės minėjimą. Pa
dovanojimo prisidėjo ir “Lido Clea- maldos — 11 vai. lietuvių šv. Kazi- 
ners” savininkas Viktoras Pundzius ir 
dr. D. Naikauskienė. Po programos ir 
jaunimas, ir senimas buvo skaniai pa
vaišinti Visi dalyviai išsiskirstė pui
kioje nuotaikoje: vaikučiai džiaugda
miesi dovanėlėmis ir pasisekusia pro
grama, o tėveliai gėrėdamiesi savo

' salėje; surengė Windsoro Liet B-nės 
valdyba. Dalyvavo nemažas skaičius 
lietuvių iš Windsoro ir kelios šeimos 
iš Detroito. Taip žmonės ir maišosi: 
vieni iš Windsoro nuvažiavo į Detroi
tą sutikti N. Metų, o kiti — iš Det
roito į Windsorą. Visų dalyvių nuotai
ka buvo kuo puikiausia, skambėjo lie
tuviškos dainos, o šokiams grojo įvai
ri įrekorduota muzika pakaitom su 
kelių instrumentų orkestru.- Skonin
gai ponių paruošti šalti ir šilti val- 

Į giai patenkino kiekvieno apetitą. Laik
rodžiui išmušus 12 vai. buvo sugiedo- 

Windsorietis
VASARIO 16 MINĖJIMAS. Lietuvių

miero bažnyčioje, 808 Marion Ave; 
minėjimo aktas ir meninė dalis — 
kroatų salėje, 2520 Seminole St, 
12.30 v. Kalbės svečias iš Klevelando

Kasulaitis. Meninę programos dalį iš-

Kazimiero liet parapijos išpuoštoje šiai dalyvauti.



Lietuvių rūmų likimas Brazilijoje
REGINA KUTKA
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Kaikuriuose lietuvių laikraš
čiuose pasirodė straipsniai apie |mus suorganizavo lietuvišką mo-

“Aušros” chorą. Ėmė
~ rengti minėjimus, susirinkimus irŠtartan^jSms. ‘SjSS !u;;šŽlŽ1u™Seešia™Sl?Xne 

se” ir “Argentinos Lietuvių Bal- jau iŠ
se” Tėvai jėzuitai ir su jais dir- bS ’ Jau bal
bą žmonės pavaizduoti labai jau 5 
tendencingai. Žmonės, kurie nei Nelauktas triukšmas
ten esamos padėties nežino, nei 
rašančių asmenų nepažįsta; tiems 
gandams tiki. Esu Brazilijoje au
gusi, mačiau, kaip mūsų senieji 
ateiviai kūrėsi, organizavosi, kaip 
augo statomų mokyklų sienos. 
Visą šį reikalą gerai žinau, todėl 
jaučiu pareigą klaidinamą vi
suomenę painformuoti.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 

(LSB) pernai atšventė savo 35 
metų gyvavimo sukaktį. Jos įkū
rėjas — pirmasis Lietuvos kon
sulas Brazilijai dr. P. Mačiulis. 
Pastarajam sugrįžus Lietuvon, 
šiai organizacijai buvo pavesta 
globoti penkis lietuviškų mokyk
lų rūmus. Sąjunga savo laiku 
buvo stipri ir garbinga organiza
cija. šiandien jos veikla silpna, 
o prestižas sumenkėjęs.

Prasidėjus karui ir užsidarius 
svetimtaučių mokykloms, buvu
sieji lietuviai mokytojai ėmė rei
kalauti, kad jiems, pagal Brazili
jos įstatymus, būtų sumokėtos 
kompensacijos už darbo neteki
mą. Tą visą reikalą buvo galima 
diplomatiškai nudelsti iki pasi
baigs karas ir paaiškės Lietuvos 
padėtis, juoba, kad mokytojai bu
vo ne Brazilijos valdžios tarnau
tojai, o Lietuvos. Taip kad šis 
įstatymas galėjo jų ir neliesti. 
Matyt, padėtyje nesiorientuota ir 
-pasiskubinta kompensacijas iš
mokėti. Tam tikslui buvo parduo
ti vienos mokyklos rūmai beveik 
pačiame centre, šiandien jų ver
tė — kelių milijonų, čia ir buvo 
LSB valdybos padaryta pirmoji 
stambi klaida. Jei kompensacijos 
nebūtų buvusios sumokėtos, mo
kytojai nebūtų buvę nuskriaus
ti. Jie dirbo, tiesa, daug ir sun
kiai, tačiau gavo geras algas li
tais, kurie buvo augštesnės ver
tės nei tuometinis milreisas.

Antroji stambi klaida, padary
ta LSB valdybos, buvo ta, kad 
ji laikė kelis metus likusias mo
kyklas tuščias. Nepaslaptis, kad 
Brazilijoje mokyklų buvo ir te
bėra didelis trūkumas. Buvo ga
lima tas patalpas išnuomoti bra
zilams, privačiom vakarinėm ko
mercinėm mokyklom ar panašiai. 
Viso šito nesiorientavimo pasek
mė — likvidavimas antrųjų rū
mų, kad tuo būdu būtų sumokėti 
pastato mokesčiai ir priaugę nuo
šimčiai.

Rūmai tapo galvosūkiu
Pagaliau susiprasta — D.L.K. 

Vytauto mokykla išnuomota už 
pigią kainą š. Amerikos lietuvai
tėm seselėm pranciškietėm. Ma
žiau sėkmingai buvo išnuomoti 
Dr. Vinco Kudirkos rūmai Moo- 
cos rajone (dėl jų visas šis triukš
mas ir vyksta). Pradžioj juos nuo
mojo japonai, paskui vengrai ar 
bulgarai. Rezultatai buvo nekokie 
— mokyklos rūmus nuomininkai 
labai apleido. Jie nelabai skaitė
si, o valiutai nuolat krentant nuo
ma pasidarė permaža. Paskutinie
ji kartais mokėdavo nuomą, kar
tais ne. Juos tad teko per jėgą iš
kraustyti. Sugalvota tuos rūmus 
naudoti lietuviškiem reikalam 
(jau karui užsibaigus) bei ba
liams. Bet ir to nepakako. Mi
nėjimų, kuriuos daugiausia reng
davo pati Sąjunga, pasikvietusi 
talkon ir kitas organizacijas, bū
ta ne tiek jau daug, ir pajamų 
iš balių nepakako. Pasak a.a. bu
vusio konsulo A. Polišaičio, lie
tuviškųjų rūmų išlaikymas buvo 
tikras galvos skaudėjimas (geriau 
tariant, nesugebėjimas juos tin
kamai administruot). Mačiusiems, 
kaip tie rūmai atrodė pradžioje 
ir vėliau (mokyklas uždarius), bu
vo stačiai skaudu žiūrėti: jie pra
šyte prašėsi dažų bei remonto!

Geras sumanymas
Pagaliau prieita prie labai pui

kaus sumanymo: lietuviai jėzui
tai rengėsi atidaryti savo misijas 
S. Paulo mieste, kuriame gyvena 
pusė visų Brazilijos lietuvių, t.y. 
anie 20.000 asmenų. Viena lietu
viška parapija, žinoma, negali ap
tarnauti visų lietuviu. Tad buvu
sio Lietuvoje kpt. J. čiuvinsko, 
tuometinio LSB pirmininko, su 
manymu ir iniciatyva liet, rūmai 
buvo pasiūlyti Tėvams jėzuitams. 
Jie tą siūlymą priėmė ir buvo pa
sirašyta sutartis tarp LSB ir Tė
vų jėzuitų. Pastariesiems užleis
tas pastatas 30-čiai metų su gali
mybę tą sutartį prailginti kitai 
30-čiai metų. Sąlygos: rūmai turi 
tarnauti lietuvybės labui; jėzui
tai privalės mokėt visus mokes
čius, padengti visas išlaidas, su
rištas su pastatu, galės daryti tin
kamus remontus, pagerinimus ir 
t.t. Tokiomis sąlygomis sužavėti, 
Tėvai jėzuitai pradėjo savo dar
bą visa širdimi ir energija. Atre
montavo Dr. Vinco Kudirkos^rū-

veikiant, atsirado lietuviškų rū
mu “išgelbėtojai”. Naujoji LSB 
vaidyba pakėlė triukšmą dėl “ne
legalaus” rūmų perleidimo Tė
vams jėzuitams ir apkaltino bu
vusį LSB pirmininką J. čiuvins- 
ką. Juo toliau, juo ginčai aštrė- 
jo. Sąjungiečių valdyba ėmė gra
sinti buvusiam pirmininkui ir jė
zuitams teismu, ėmė kelti būtas 
ir nebūtas LSB padarytas klaidas, 
šmeižti jėzuitus, skelbti provoka
cinius straipsnius savajame biu- 
letinyje, kurį tam tikslui ir išlei
do. Jame jie save pristato kaip 
lietuviško turto saugotojus, pat- 
rijotus, susipratusius, o anuos — 
kaip lietuviško turto grobikus.

Taip besiginčijant, begrasinant 
teismais, belankant advokatų ka
binetus LSB valdybai visdėlto 
nepavyko įrodyti, kad perleistų 
rūmų sutartis buvo nelegali. Val
dyba" visvien nenutilo, nors Tėvai 
jėzuitai rodė daug kantrybės, 
daug takto ir nekartą ginčą ban
dė baigti geruoju, bet nepavyko: 
anie buvo stačiai nesukalbami. 
Tuo reikalu buvo atvažiavęs iš 
JAV jėzuitų provincijolas Tėvas 
B. Markaitis, kuriam talkinant, 
ten esamiems Tėvams bei ke
liems susipratusiems lietuviams 
pavyko geruoju susitarti su LSB 
valdyba. Pirmąją sutartį panaiki
no ir pasirašė naują tomis pa
čiomis sąlygomis, tik sutrumpi
no nuomos laiką — vietoj buvu
sių 30, įrašė 10 metų ir priedą 
— salė Sąjungos reikalams bei 
susirinkimams. Pagaliau lietuviš
koji visuomenė atsiduso — da
lykas išspręstas. Jėzuitai su 
džiaugsmu rašė, kad viskas la
bai kultūringai užsibaigė... Bet 
ir vėl ne! LSB valdyba išsigynė 
savo parašų ir vėl ėmė skelbti 
apie Tėvų jėzuitų “paglemžtus” 
iš LSB rūmus.

Sąjungos valdyba pradėjo 
“veikti”

Įdomu dar ir tai, kad visoj mū
sų išeivijoj žmonės raginami sto
ti į organizacijas, visur mielai 
priimami nauji nariai ir t.t. Bra
zilijoj vyksta priešingai — dabar
tinė LSB valdyba net senuosius 
narius išmetė.

Kadangi LSB valdyba savinasi 
monopolį į lietuvių namus ir, su
darydami mažumą, nori primesti 
savo valią daugumai, buvo su
šauktas viešas visuomenės susi
rinkimas šiam reikalui aptarti ir 
išaiškinti. Į jį susirinko keletas 
šimtų susipratusių lietuvių, visi 
pasisakė prieš LSB vedamą lini
ją. Atsikirsdama LSB valdyba pa
šalino visus savo narius (išskyrus) 
vieną patikimą), kurie dalyvavo 
minėtame susirinkime už “įstatų 
nesilaikymą”. Įstatų nesilaikymas 
pas juos paprastai reiškia nesu- 
mokėjimą nario mokesčio. Žmo
nės spaudoje rašė nežiną kur iž
dininkas gyvena ir kaip nario mo
kestį sumokėti, jei per dvejus 
metus nebuvo jokio susirinkimo. 
Kiti teisinosi neradę iždininko na
mie ar pamiršę sumokėt, o pats 
iždininkas nesistengė mokesčių 
surinkti. Tokiu ir panašiu būdu 
LSB nariams protestuojant bei 
teisinantis jie išmetami iš Sąjun
gos. (Žiūr.: “Mūsų Lietuva” 1966 
m. gruodžio 8 d." “Energingi va
lymai”). Tarp pašalintų narių 
randame: buvusį LSB pirminin
ką J. čiuvinską, kaip “didžiausią 
kaltininką”, jo žmoną, taipgi pa
vardes susipratusių bei pavyzdin
gų lietuvių — Petro Šimonio, Jie- 
vos Kutkienės, Juozo Matelionio, 
Juozo Tijūnėlio, Sliesoraičio, mo
kyt. Jurevičiaus, jaunosios kar
tos atstovo P. Butrimo ir PLJ 
kongreso atstovės Onos Matelio- 
nytės. Liet, spaudos veteranas S. 
Vancevičius suspenduotas me
tams taip pat už “įstatų nesilai
kymą” (tiksliau tariant, už tai, 

! kad nekartą spaudoje yra drą- 
i šiai iškėlęs visą reikalą ir pabė

ręs nemaža pozityvių minčių bei 
tiesos, kuri valdybai, aišku, ne
patiko). Buvo ir savanoriškų at
sistatydinimų — tai asmenys^ ku
rie nuo pat pradžios pasipiktino 
dabartinės LSB valdybos veda
ma linija.

Visuomenės laikysena
Mūsų vyresnioji karta Brazili

joje, nors ir patrijotiškai susipra
tusi tautos dalis, bet nelabai raš
tinga. Tie, kurie augo Brazilijo
je ir lankė lietuviškąsias mokyk
las, be mažų išimčių, liko, gali
ma sakyt, tik pradžiamoksliai. O 
jei tų lietuviškų mokyklų būtų 
nebuvę, tuometinėm sąlygom, bū
tume turėję gal ir nemažą skai
čių lietuvių analfabetų. Dabar

pastarieji jau augo be lietuviš
kos mokyklos ir knygos. Neskai
tant retų išimčių, jie yra tautiš
kai nesusipratę arba nuo lietu
viško kamieno atitrūkę bei užsi
darę į savo elito ratelius. Nors 
didžiuma lietuvių išeivių palaiko 
Tėvų jėzuitų pastangas, bet ne
sugeba juos raštiškai apginti. O 
kas gali rašyti, nerašo. Kaikurie 
jaunosios kartos jaunuoliai ne
kartą išėjo viešumon su savo raš
tais, norėdami apginti neteisin
gai puolamus Tėvus jėzuitus, 
kaip pvz. Butrimas (Butrimavi- 
čius), Tijūnėlis, Alionis, kun. 
Šeškevičius ir kiti. Sąjungos val
dyba tuos straipsnius visiškai 
noravo.

Iš buvusiųjų mokytojų kaikas 
laukė šiokio tokio pasisakymo 
tuo reikalu, bet veltui. Mokytojai, 
išskyrus vieną ar du, visiškai nu
tolo nuo lietuvių visuomenės ir 
jos reikalų vos karui prasidėjus 
ir užsidarius mokykloms. Ar jie
jaučia šiokią tokią kaltę už pir- NAUJOSIOS VALSTYBĖS 
mųjų rūmų likvidavimą, ar jie 
tariasi savo misiją atlikę — ne
žinia. Laukta pasisakymo ir iš 
gerb. klebono prelato P. Raga- 
žinsko, bet, deja, ir jis tyli. Gal 
šiuo atveju “tyla gera byla”, nors 
žmonėms sunkiai suprantama.

Nesklandumų, ginčų pasitaiko 
visur ir visuomet, bet dar niekad 
neteko girdėti panašių kovų, ku
rios vyksta dabar. Be abejonės, 
Brazilijos lietuviai toje srityje su
mušė visus rekordus.

Tai ;
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga.
2 —____X__ ___ w . __ • e *

patai^ti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Dirbtinių dantų 
atsipalaidavimo 
nereikia bijoti

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

Kas sako, kad rudenį liūdna, 
tas dar nematė, kaip anksti ry
tą pievose sprogsta rasos laše
lis, ir jo purslus čiaukškėdami 
gaudo žiogeliai. Jie šokinėja vie
nas per kitą, vartosi ir prausiasi. 
O tokį didelį ir skaisčiai mėlyną 
kaip lino žiedą dangų, antai, ant 
kalvos atsistojęs ir plačiai išsike
rojęs remia raudonas ąžuolas. Se
nas ir didingas, šalnų ir vėtrų ap- 
gnaibytas, kasdien su pakylančiu 
iš šiaurės vėju beriąs šimtus ne
begyvų lapų. To niekas nemato, 
bet tikriausiai po tais niekam ne
benaudingais lapais sau namelius 
skuba statytis iš tuščių dirvonų 
atklydusios pelės.

Taip— to niekas nemato. Nė 
Mykolas Bevardis to nemato. Jis 
tik žiūri į ąžuolą ir galvoja apie 
didelį ąžuolinį rašomąjį stalą. Tik 
kažkas jį kaip koks nesupratėlis 
persekioja ir nepaliaujamai sako: 
“Mykolai, užteks jau visko. Tu 
turi gerą rašomąjį Stalą. Kam tau 
to dar prireikė? Argi tu pralenksi 
anuos, kurie per mėnesį uždirba 
tiek, kiek tu per metus? O gi ir 
iš viso, kam tau tas rašomasis 
stalas? Ar tam, kad kartą per 
metus parašytum laišką motinai į 
tėviškę? Dekoracija? Kambario 
papuošalas? Inteligentiškumo pa
žymys?”. ..

Jis purto galvą. Nesutinka su 
to atsilikėlio patarimais. Jie 
skamba jam praeities akordais, 
čia Amerika, ir apie praeitį tik 
knygose skaitoma.

Jis turi naujesnės laidos auto
mobilį, negu anas. Jis baigia sa
vo namo rūsį įruošti taip origina
liai ir gražiai, kad svečiai stebė
sis ir girs jį, kai susirinks at
švęsti jo 40-tojo gimtadienio. Girs 
ir visai kolonijai pasakos - 
tykitės su juo, nes jis kyla 
namo sklypas yra penkiomis pė
domis platesnis už ano. Jis jau 
yra atostogas praleidęs Europoje, 
o anas dar ne.

Visi jau žino, ko vertas Myko
las Bevardis. Tik dabar... tas 
prakeiktas ąžuolinis stalas. Šeši

skai-
.. Jo

lygomis ir gausiu skaičiumi lietu
vių inteligentų. Gaila tik, kad

^M^^osįfe^
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Taip atrodo negrų kaimas Afrikos Drambliakaulio Kranto valstybėje

V. Zalatorius

Drambliakaulio Krantas tarpsta laisvėje
Viena iš politiškai pastoviau

sių ir ekonomiškai pažangiausių 
valstybių Afrikoje yra Dramblia
kaulio Kranto respublika. Ji rug
pjūčio mėn. švęs septintąsias sa
vo nepriklausomybės metines.

Nelinksta į socializmą
Kai dauguma naujųjų valsty

bių skelbia neutralumą ir linksta 
į socializmą, tai Drambliakaulio 
krantas nedviprasmiškai remia 
Vakarų politiką. Gal dėlto šiai 
valstybei ir sekasi. Ji yra di
džiausias kavos augintojas Afri
koje, turi gerą kelių sistemą. Jos 
biudžetas kasmet rodo perteklių,________ _
ir netrukus galės pradėt finan- Gvinėjos ordoms pasipriešinsime 
suoti modernios pramonės sta- visomis galimomis priemonėmis:” 
tyb?- Gvinėja kariuomenės taip ir ne-

to. Ketvirtadalis krašto gyvento
jų, kurių yra 4 mil., yra svetur- 
gimiai, atkeliavę daugiausia iš 
Augštutinės Voltos ir Dahomijos.

Kraštas ir kariuomenė
“Aš negaliu eikvoti pinigų 

pusantro tūkstančio mylių sienai 
saugoti, — aiškina prezidentas. — 
Nėra ir reikalo. Mūsų sienos vi
siems atviros.”

Visdėlto, kai komunistuojanti 
Gvinėja norėjo siųsti kariuome
nę per Drambliakaulio Kranto 
teritoriją į Ganą gelbėti idėjos 
draugo prezidento Nkrumos, 
Ufue-Buanjui pareiškė: “M e s 

tyb?- Gvinėja kariuomenės taip ir nė
šio krašto ekonominis “stebuk- siuntė, o Ganoje įsitvirtino Va- 

ladaris” buvo prancūzas P. Sale- 
ris, kurį prezidentas F. Ufue- 
Buanjui dėl nacionalistų spaudi
mo neseniai turėjo atleisti iš fi
nansų ministerio pareigų.

Pats prezidentas savo ir vy
riausybės pažiūras taip aiškina: 
“Socializmas dar neįrodė savo 
vertės. Lankydamasis Amerikoj, 
aš pamačiau, kad senas marksis
tinis šūkis — nuo kiekvieno pa
gal sugebėjimus, kiekvienam pa
gal reikalą — ten turbūt arčiau 
įgyvendinimo, negu betkuriame 
kitame pasaulio krašte. Taigi, 
Amerikoje, tame didžiausiame 
kapitalizmo krašte!”

Drambliakaulio Krantui daug 
padėjo ir Prancūzijos politika, 
kuri išreikalavo buvusioms savo 
kolonijoms muitų lengvatas 
Bendrosios Europos Rinkos vals
tybėse. Neveltui prancūzų skai
čius šalyje padvigubėjo nuo ne
priklausomybės gavimo ir siekia 
dabar 30.000. O ir šiaip dramb- 
liakauliečiai svetimšaliu nesikra- £

karams draugiška karinė valdžia.
Drambliakaulio Krantas yra 

maždaug Suomijos dydžio kraštas 
vakarų Afrikoje, gana derlingas. 
Be kavos, čia dar auginama ka
kava, medvilnė, kaučiukmedžiai 
ir įvairūs kietmedžiai. šiaurinėse 
savanose žmonės verčiasi gyvuli
ninkyste. Europos ir Amerikos 
mastu tai neturtingas kraštas, 
kur vidutinės žmogaus pajamos 
per metus tėra 200 dol. (pagal 
Toronto profesoriaus S. Reido 
studiją).

Du trečdaliai gyventojų Įsikū
rę džiunglių kaimeliuose. Tarp 
miestiečių yra daug katalikų, o 
kaimiečiai daugiausia musulmo
nai.

Nėra tautos
Prezidentas skundžiasi, kad 

Drambliakaulio Kranto tautos iki 
šiol nėra. Gyventojai negrai su
siskirstę Į 60 genčių. Nors dau
guma drambliakauliečių forma
liai išpažįsta vieną Dievą, tačiau 

ALVYDAS TAUTKUS

riai. Sako, kaip savam tautiečiui 
atiduotų už šešis šimtus šešiasde
šimt. Ir, žinoma, iš karto mokė
ti nereikės. Seną paims, pastatys 
naują ir pasakys, kad jo užteks 
ir vaikams... Toks jau jis stip
rus ir geras. Bet ta baisi skola. 
Tave ji pririš kaip čigonas ištiki
mą šimelį prie savo ratų ir temps. 
Ir temps. Ir temps. O prisimena 
dar aiškiausiai, kai plaukė per 
Atlantą laivu ir ant denio ginči
josi su draugu, kuris teigė, kad 
Šiaurės Amerikoje beveik esanti 
mada būti skolose. Tada jis — 
Mykolas Bevardis — visus kvai
liais išvadino, kurie galvoja, kad 
be kreditų krašto ekonominis gy
venimas sumenkėtų.

Taip — tada... Dabar pašėliš
kai ima noras paskambinti į krau
tuvę ir pasakyti—bičiuli, atvežk. 
Ta spalva ir to tikro ąžuolo raš
tai, tas modelis taip derintųsi 
prie viso kambario apstatymo. 
Būtų visai kaip pas amžinos at
minties gimnazijos direktorių, 
pas kurį tik vieną kartą buvo, 
bet to jau užteko, kad susižavėtų 
skoningu jo darbo kambario su
tvarkymu. Tas vaizdas laikosi 
įstrigęs kaip nepamainomas idea
las. Tokiu kambario apstatymu 
jis drąsiai galėtų rungtis su anais 
piniguočiais, kuriems jau nieko 
netrūksta, tik skonio ...

Mykolas dar laukia, bet žino 
jau pats, kad neišlaikys. Stam
biais žingsniais tris ratus apsu
kęs, klekteli į minkštą kėdę ša
lia telefono ir skambina į krau
tuvę ...

ponių balseliai tik sveikina, tik 
gražų vyrišką amžių giria, tik do
vanėles kampe krauna. O kai pa
mato ąžuolinį stalą, visa publika 
— kaip į grindis įkalta.

— Koks originalus!
— Koks nepaprastas!
— Tai brangus daiktas!
— Sveikiname, sveikiname!
— Tamstai jau ir reikėjo ge

resnio stalo!...
Mykolo galva svaigsta nuo tų 

atsiliepimų ir reiškiamo nusiste
bėjimo. Paragavus pirmųjų gėri
mų, sugiedojus šeimininko garbei 
“Ilgiausių metų”, išgėrus dar po 
vieną, kitą, trečią — ūžia namas, 
klega balsai, draikosi kvapnių dū
mų debesėliai, barška naudojami 
indai. Svečiai ima buriuotis atski
romis grupėmis, skirstosi pagal 
temas ar pažinties artumą. My
kolas laimingas. Rodos, viskas 
pasiekta, visi norai patenkinti. 
Maloniame svaigulyje sukasi pa
veikslai, ponios, kėdės ir... ąžuo
linis stalas.

Rūkas — ir kalvos nematyti. 
Nei žemės, nei dangaus. Pilka ir 
nuobodu. Kas sako, kad tokiomis 
dienomis liūdna, tas niekada ne
sėdėjo kambaryje ir neskaitė 
knygos apie šiltą pavasario lie
tų...

Mykolas Bevardis baigia skai-

Ant kalvos raudonas ąžuolas ir 
baltų debesėlių lenktynės, švil
pia šakos ir pažeme dejuodami 
skrieja numirę lapai. O vis kaž
kur dar juokiasi ir nenustoja. 
Gal vėjas, gal draugai.

Mykolas pavargęs nuo savo 
minčių. Ar nenatūralu, kad po
nios, gimtadienio pobūviui pra
ėjus, jau visai kitaip kalba apie 
naująjį stalą. Kitiems kalba, jam 
nieko nebesako. Dabar mieste jau 
visi žino, kad Mykolas pirkęs 
brangų, ne pagal savo kišenę, sta
lą, bet svarbiausia — jau iš ma
dos išėjusį. Kas gi dabar stato 
kambaryje tokį sunkų, gramoz
dišką daiktą? Gimnazijos direkto
riaus skonis ir krautuvininkas jį 
apgavo. Liko tik apkalbos ir sko
la — didelė, ilga kaip ir visos. 
Bet juk visa tai labai natūralu. 
Jis jau seniai prie viso to pripra
tęs. Labiausiai tik jį vargina mln-

, . . - , _ M n*uįo jis galės parodyti,
gai, kyla name malonus tnukš-.kai draugai vėl susirinks vardi- 
mas ir kvapai. Skardūs ir švelnūs'nių proga?...

PILNAI GARANTUOTAS 
PINIGŲ 

SIUNTIMAS LIETUVON 
per Vnešposyttorg Maskvoje 

JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI, 
TINKAMI PIRKTI SPECIALIOSE 

DOLERINĖSE KRAUTUVĖSE, 
apie kurias jau esate daug girdėję. 
Jūsų giminės gali nusipirkti ge
riausių amerikietiškų, V. Vok-jos ir 
vietinių gaminių: maisto, tekstilės, 
drabužių, namų apyvokos reikme
nų ir kt. šias prekes galima gauti 
tik su JAV dolerių pažymėjimais, 
bet ne už grynus pinigus ar rub
lius, kaip tai siūlo kitos firmos. 
JAV dolerių pažymėjimai yra 
daugiau kaip dvigubai didesnės 
vertės nei perkant rubliais. Kainos 
specialiose dolerinėse krautuvėse 
yra beveik perpus atpigintos. Do
lerinės krautuvės yra beveik visuo
se didesniuose miestuose. Kur nė
ra tokių krautuvių, gavėjas gali 
tas prekes užsisakyti paštu.

j JOKIO MOKESČIO 
Nereikia nieko mokėti siuntėjui < 
arba gavėjui už šį patarnavimą,' 
nes visos išlaidos yra apmokamos 
Vnešposyttorg įstaigų. Jokių at-1 
skaitymų. Nėra ribos: galite siųst- 
ti pinigų kiek norite ir kada norite.

SIŲSKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
125 East 23rd. Street

I New York. N.Y. 10010 
( Prašykite nemokamų katalogų.

tikį, kad ir daiktai turi sielas. 
Pats Ufue-Buanjui tvirtina, kad 
“Afrika yra animistinė. Mums 
nedera gėdytis savo animizmo. 
Jis yra mūsų gyvenimo pagrin
das.”

Prezidentas dažnai susitinka ir 
tariasi su genčių burtininkais. Jis tinę Drambliakaulio Kranto te- 
pats žinomas kaip “gerasis bur
tininkas”. šio titulo jis nevengia 
ir jį naudoja politinei įtakai plės
ti bei gentims suvienyti. Jo veik
la neapsiriboja vien tik valstybės 
sienomis. Per pirmąją Afrikos 
vienybės organizacijos konferen
ciją jis ragino kitų valstybių gal
vas “paaukoti savo tuštybės jau
tį ant Afrikos vienybės aukuro”.

Iš europiečių pirmieji į Dramb
liakaulio pajūrį atplaukė portu
galai XVI a. Jie greit išugdė pre
kybą vergais ir dramblio kaulu, 
nuo kurio šis kraštas ir savo pa
vadinimą gavo. 1842 m. prancū
zų karinė misija įsitvirtino pajū
ryje ir paskelbė protektoratą. Iki 
1893 m. jie užgrobė visą dabar-

ritoriją.
Kasmet vis daugiau turistų nu

klysta į sostinę Abidžaną, "kuri 
turi ketvirtį milijono gyventojų. 
Tai yra modernus miestas ir uos
tas. Kelionė Cunard linijos laivu 
iš Niujorko į Abidžaną ir atgal 
kainuoja 725 dol. Pragyvenimas 
Drambliakaulio Krante turistams 
iš Amerikos yra pigus.

Montrealyje streikuoja 4.500 
savivaldybės įstaigų tarnautojų. 
Unija reikalauja algas padidin
ti 20% ir suteikti dar atskirą 
$700 priedą sekančių dvejų me
tų laikotarpyje. Dabartinis šių 
raštininkų metinio uždarbio vi
durkis yra apie $5.600.

A t A 

JUOZUI ŽAKEVIČIUI mirus,

jo dukrą IRENĄ MAČIKŪNIENĘ su šeima ir visus gi

mines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

liūdime —

D. L. Garbaliauskai
A. A. Ketvirčiai
I. E. Punkriai

A. A. Jagėlos
V. V. Paškovičiai

J. B. Sriubiškiai

Pavasariniai ir vasariniai siuntiniai 
1967 metams

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

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

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

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

Kaina $75.00.
VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3^5 jd. angliškos vil

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

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

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

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

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

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

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

Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Sudbury, Ont, Canada.
L. Radzevičius, R.R. 2, Port Arthur, Ontario, Canada
Galime pervesti ir pinigus, už kuriuos gavėjas turi teisę pasirinkti tai, 

kas jam patinka iš specialių krautuvių.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j 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-

1408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

I 4HUW • 0 tf *



Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULATHS

RYŠIUM SU SNIEGO PŪGA 
ar mirė nemaža žmonių: dangum* jų 
gavo širdies smūgius klampodami po 
gilų sniegą ar jį bekasdami. Jų tarpe 
buvo ir lietuvių. Pūgos laikotarpyje 
mirė: J. Plauga, A Puodžiūnienė, A 
Žilėnas. Pastarasis buvo Liet. Bend
ruomenės Cicero apyL valdybos sek
retorius.

ši žiema Čikagoje yra labai nepa
prasta. Sausio mėn. viduryje vieną die
ną temperatūra buvo nukritusi iki 10 
laipsnių žemiau nulio; po kelių die
nų ji pakilo iki 65 laipsnių — smar
kiai lijo, griaudė, o netrukus po to — 
prasidėjo didžiausia sniego pūga Čika
gos istorijoje.

Rungtynes šeštadienį stebėjo 
negausus žiūrovų L—t 
dienį, nežiūrint sniego,
200.

1 Kanados Lietuvių Bendruome- vietos, reikalaujant tik balsuoti 
nės krašto valdyba, savo posėdy
je 1967 m. vasario 7 d. apsvars
čiusi Kanados Lietuvių Fondo at- vių Bendruomenės garbės teismą, 
siųstą naujojo statuto projektą ir 

gana balsavimo kortelę, nutarė:

ar ne.
Kreiptis į Kanados Lietu-

prašant nustatyti, ar korespon
k- f

didatas į Čikagos miesto 
AL Kumskis, anksčiau pats buvęs žy
mus sportininkas, kuris su Amerikos 
lietuviais sportininkais rungtyniavo ir 
Lietuvoje.

balsavimo kortelę, nutarė
a. Pasisakyti prieš naujojo sta-'nojo statuto keitimas yra teisė- 

tuto projektą. Krašto valdyba ne- tas 
galėjo plačiau šio sprendimo mo-! 
tyvuoti balsavimo kortelėje, nes Į krašto valdybos pirmininkas 
ten nasisakvmams nėra naliktal F. Jurkevičienė, sekretorėten pasisakymams nėra palikta

A. Rinkimas

Lėšos Lietuvos laisvės kovai

SNIEGAS TEBĖRA čikagiečių prie* 
šas nr. 1. Po didžiulės sniego pūgos 
sausio 25 d. sekė dvi mažesnės, kurios 
užklupo čikagiečius dar pilnai neišsi- 
kasusius iš pirmosios. Tokiu būdu po 
sniegu buvo palaidota ir daugumas 
antrojo savaitgalio (vasario 4-5 <Ld.) 
parengimų. Buvo atšauktas vasario 5 

t d. Korp. Neo-Lithuania rengtas Va- 
j sario 16-sios minėjimas (nukeltas Į 
/ vasario 26 d.), drabužių ir madų pa

roda Cicero mieste (vasario 5 d.) ir 
kt Sniego pabūgę, čikagiečiai atsisa
kė priimti iš Hamiltono atskrendančią 
“Gulbės giesmę”, kuri čia turėjo bū
ti suvaidinta vasario 11 d. Sniegas pa
kenkė ne tik Čikagos lietuvių pobū- 
viems, bet sudarė daug nemalonumo 
mūsų tautiečiams, kurie turi važiuo
ti ilgesnius atstumus į darbovietes. 
Paskutiniu kelių savaičių laikotarpy
je važiuojantiems į darbus kelionėje 
reikia sugaišti 2-3 kartus ilgiau ne
gu kitu laiku. Daugelis tautiečių ne
gauna lietuviškos spaudos arba ją gau
na labai pavėluotai, nes kuri laiką paš
tas visai nebeveikė, o po to — dirbo 
gana sumažintu tempu.

Tačiau nevisi lietuviai išsigando 
sniego. Vasario 4-5 d.d. savaitgalyje 
jau Įvyko keli didesnio pobūdžio pa
rengimai, nors jie daug publikos ir 
nesutraukė.

Vasario 4 d. vakare Jaunimo Centro 
rūmuose prisiglaudusioje Čiurlionio 
galerijoje buvo atidaryta iš Niujorko 
atvykusio dail. K. Žoromskio dailės 
paroda. Į jos atidarymą buvo atsilan
kę apie 50 dailės mėgėjų, kurie čia 
pamatė 33 dail. žoromskio darbus ir 
išgirdo jo kūrybos apibūdinimą. Apie 
parodos autorių čia kalbėjo dail. Br. 

__ Muiinas, kuris pareiškė: žoromskis 
yra pasiruošęs visapusiškai — tiek te- 
matiškai, tiek techniškai. Jis nepralei
džia pripuolamo kūrinio, žoromskis ei
na su laiko dvasia, keičiasi. Tikiu, kad 
Žoromskis rytoj nepasiliks tokiu, koks 
šiandien yra. Jis yra veržlus ir tikė
kime, kad ateityje duos dar didesnius 
kūrinius. Taip pat kalbėjo ir pats dail. 
žoromskis. Padėkojęs publikai už snie
go nugalėjimą, atsispyrimą prieš kelių 
balių rengėjų kvietimus, paaiškino ko
dėl jis keičiasi: keitimosi Įvairių fazių 
priežastis yra ta, kad panorau būti lai
ke. Galėčiau liktis vietoje ir unifor
miškai tapyti paveikslus. Tačiau galvo
ju, jog istorija ir laikas sukasi ne ap
linkui, bet spirališkai, tad nėra gali
mybės tam pačiam taškui atsistoti toje 
pačioje vietoje. Todėl ryžausi vytis lai
ką. Kaikurie dailininkai, vydamiesi 
laiką, būna revoliucininkai. Aš gi re
voliucijos nepadariau — einu evoliu
cijos keliu. Mane patenkina neramybe.

Įžangini žodi tarė naujojo Čiurlio
nio galerijos globos komiteto pirm, 
kun. J. Borevičius, SJ. Po oficialaus 
atidarymo lankytojai buvo pavaišinti 
kava ir saldumynais, ši paroda buvo 
atidaryta iki vasario 12 d.

LIETUVIAI SPORTO MĖGĖJAI va
sario 5 d. matė ir lietuvių futbolo 
komandos pergalę salės' futbolo pir
menybėse. Šį kartą lietuviai įveikė 
kroatų vienetą 2:0 ir liko pirmauti pir
menybių lentelėje. Po trejų rungty
nių lietuvių komanda turi 5 taškus.

Iš artimesnių lietuvių sporto varžy
bų yra minėtinos Vid. Vakarų sporto 
apygardos stalo teniso pirmenybės, 
kurios bus pravestos vasario 25 d. 
Jaunimo Centre.

ŠALIA EILES MAŽESNIŲ Vasa
rio 16 minėjimų, Čikagoje bus ir kas
met rengiamas Čikagos Lietuvių Ta
rybos stambusis minėjimas vasario 19 
d. Marijos Augšt. Mokyklos salėje. 
Šiemet Čikagos Lietuvių Tarybai va
dovauja Julius Pakalka.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Kun. Jo
nas Kubilius, SJ, kuris yra Čikagos 
Jaunimo Centro direktorius, dar tebe- 
taiso sveikatą Phoenix, Arizonoje. — 
Kun. Benediktas Sugintas, nors ir ne
turėdamas didesnių galimybių, dar 
vis teberenka pinigus lietuviškoms 
gimnazijoms. Jis jau buvo galvojęs iš 
šio darbo pasitraukti, tačiau laikinai 
dar sutiko būti didžiausiuoju aukų rin
kėju lietuvių mokslo įstaigoms. Apie 
kun. Sugintą neseniai rašė net Austra
lijos “Mūsų pastogė”, kurios viena iš 
antraščių skambėjo taip: “Kun. B. Su
gintas — mokslo įstaigų šalpos apaš
talas ...” — Joe Balsis, vienas stip
riausiųjų bilijardo žaidėjų pasaulyje 
buvo plačiai aprašytas “Cicero Tribu
ne Magazine” sausio 22 d. laidoje 
Ten taip pat įdėta ir jo nuotrauka, 
šis iš Lietuvos atvykusių tėvų profe- 
sijonalas bilijardo žaidėjas, nors yra 
gimęs Amerikoje, dar tebekalba lie
tuviškai. Jis neseniai žaidė dideliame 
bilijardo turynre Johson City, III.

MIELI TAUTIEČIAI,
Lietuvių tauta, 120 metų nešu

si rusų carų jungą, per savo sūnų 
aukas ir pasišventimą atgavo lais
vę ir nepriklausomybę. Neilgai 
tąja laisve lietuvių tautai teko 
džiaugtis. Tas pats rusas, tik jau 
raudona skraiste prisidengęs, pa
mindamas po kojų sudarytą tai
kos sutartį, o vėliau ir nepuoli
mo, kurioje amžiams atsižadėjo 
Lietuvos, klasta ir smurtu ją oku
pavo, atnešdamas skurdą, ašaras, 
areštus ir trėmimus lėtai mirčiai 
tolimojo Sibiro vergų stovyklose.

Vasario 16-ji tebūnie mūsų vi
sų pasiryžimo diena, parodant pa
sauliui, kad mes, atsidūrę lais
vuose kraštuose, su nepalaužtu 
ryžtu tęsiam pavergtos Tėvynės 
laisvinimo kovą.

Ta kova ne tik reikalauja mūsų 
veiksnių įtempto darbo, bet ir 
nemažai lėšų, specialiais leidi
niais 8 kalbomis informuojant 
laisvąjį pasaulį apie pavergtą Tė-

vynę ir mūsų tautai okupanto pri
mestą sunkią vergijos priespau
dą. Taip pat nemažai lėšų pa
reikalauja radijo bangomis per 
Romos ir Vatikano radiją per
duodamos pasitikusiems už gele
žinės uždangos broliams laisvojo 
pasaulio žinios, kurios ten, nors 
ir slaptai, bet su dideliu įdomu
mu klausomos ir laukiamos.

Mielas tautieti ir tautiete! Ko
va už pavergtos Tėvynės išlais
vinimą yra mūsų visų svarbiau
sia pereiga ir tai kovai vesti rei
kia pastovių bei pakankamų lėšų. 
Kova bus tiek sėkminga, kiek 
Tautos Fondas pajėgs jam paves
tą uždavinį sėkmingai vykdyti.

Tautos Fondas, Vasario 16 mi
nėjimu pradėdamas savo metinį 
lėšų telkimo vajų, kviečia geros 
valios tautiečius savo aukomis 
duosniai paremti.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

"Romuvos" korporacijos steigėjai Kaune 1940 V. D. metais; I eilė: dr. Juozas Jankus, Stasys 
Grabauskas, Antanas Lukoševičius, Antanas Butkauskas, Jonas Kalvaitis; II eilė: Albertas Zub- 
ras, Liudas Martinkus, Vacys Stakniūnas, Albinas Briedis, Petras Gamziukas, Arvydas Vai- 
tiekaitis, Kazys Kemežys; III eilė: Pranas Strakšas, Jonaitis, Liudas Duoba

Senatvė vieniems padeda, kitiems kenkia
Sensaciją sukėlė faktas, kad 

komunistų partija gavo smūgį 
Jugoslavijos provincijos (“res
publikos”) Slovėnijos “parlamen
te”. Tai dar nėra smūgis valsty
bės mastu, nes Jugoslavija — tai 
6 provincijų bei “respublikų” fe
deracija, panaši į Sovietų Sąjun
gos struktūrą.

Slovėnijos respublikinė vyriau
sybė pasiūlė savo “parlamentui” 
įstatymo projektą, kuriuo 1% pa
keliami mokesčiai socialinės glo
bos išlaidų deficitui padengti. 
Tas projektas buvo labai nepopu
liarus ir “parlamente” susidūrė 
su stipria opozicija. Po karštų 
diskusijų jis buvo atmestas, ir 
tai privertė vyriausybę atsistaty
dinti. Tai pirmas atsitikimas, kad 
komunistinėj valstybėj “parla
mentas” nuvertė vyriausybę!

Tiesa, tai dar nereiškia, kad 
Tito valstybėje įsigalės daugia
partinė valdymo sistema, tačiau 
tas faktas yra reikšmingas: iki 
šiol komunistiniuose “parlamen
tuose” ėjo lenktynės, kas labiau,

skambiau pagirs, paliaupsins ko
munistinę vyriausybę ir jos siū
lomus įstatymų projektus.

Bemaž tuo pat laiku Jugosla
vijoje įvyko kitas incidentas, ro
dąs kontrolės varžtų atsileidimą. 
Iki šiol, kaip ir kituose Rytų 
Europos kraštuose, saugumo po
licija, vadinamoji “Udba”, turė
jo bemaž neribotas privilegijas: 
galėjo kiekvienam piliečiui kelti 
bylų, sodinti į kalėjimą ir laiky
ti jame be teismo, bausti ir 1.1. 
“Udba” buvo vyriausybės žinio
je, o faktiškai komunistų parti
jos centro valdybos kontrolėje, 
šiuo metu ir “Udba” yra pajung
ta federaciniam parlamentui, ir 
jos galia yra žymiai apkarpyta. 
Saugumo policija Jugoslavijoje 
dabar turi tokią galią ir eina to
kias pareigas, kaip ir Vakaruose. 
Be to, kaip žinoma, Tito atnau
jino diplomatinius santykius su 
Vatikanu ir davė daugiau laisvės 
Bažnyčios veiklai.

Šitaip Tito rodo Rytų Europos 
valstybėms pavyzdį, kaip nuo sta-

TRADICINIS MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYS 
Mažosios Lietuvos Moterų Drau-.čiai pradėjo ragauti pagal tėvy- 

•• - - ’ *• - ( nės receptą paruoštą šiupinį.
Vakarą paįvairino jūrų skau

tai šokiais ir jūreiviškomis dai
nomis; vadovavo Aldona Biškevi- 
čienė. Skautė Laima Teišerskytė 
ir Donata žūlytė skaitė eilėraš
čius ir Maironio poemą “Jūratė 
ir Kastytis”. Akordeonais grojo 
Martynas Yčas ir Regina.

Skoningai p. šernienės paruoš
tas fantų stalas visą laiką traukė 
svečių dėmesį. Visus smagiai nu- 

do prie padengtų ir gėlėmis pa- teikė fantu dalinimas. Žymiau- 
puoštų stalų. Gen konsulas ; j; b daiI D io ir dail 
žmuidzmas savo sveikinimo kai-_T J, .... . ,
boję pasidžiaugė gražiu.MažosiosŽmuidzinienes paveikslai, ku- 
Lietuvos žmonių papročiu “šiupi-|^luos. launojo p. Lasiėne ir p. 
niu”, kuris Kanadoje jau yra pa-;^17116®6’ Jr- A^c®no. ^bones 
šidaręs tradiciniu. Esą labai svar-'bluro dovanotą bilietą į pasauli- 
bu su tėvyne palaikyti bent to--™? parodą Montrealy laimėjo p. 
kius ryšius. Dr. M. Anysas jaut-l^ąmbariene. P. Pogozelslaene lai- 
riais žodžiais priminė patrijotą iri?1^0 va^- daugelis ki- 
dideli bažnyčios veikėją Bernar-į^ svečių laimėjo įvairias dova- 
- I nas. Buvo ir staigmenų: Elze Jan-

gija vasario 7 d. suruošė savo 
tradicinį šiupinį gražioje Prisi
kėlimo salėje. Atsilankė apytik
riai tiek pat svečių, kaip ir kitais 
metais.

Draugijos pirm. Elzė Jankutė 
sutiko su linksma šypsena sve
čius, jų tarpe gen. konsulą dr. J. 
Žmuidziną ir Ponią (jai įteikta 
graži rožių puokštė), kun. P. 
Ažubalį, Tėvą Placidą ir kun. A. 
Žilinską su Ponia. Svečiai susė-

puoštų stalų. Gen. konsulas

dą Buntiną, kuris, iš gyvųjų tar
po pašauktas, nebedalyvauja šia
me pobūvyje -— ilsisi toli nuo 
tėvynės svetingos Kanados žeme
lėje. Jo atsiminimas svečių buvo 
pagerbtas tylos minute. Trumpą 
žodį tarė Tėvas Placidas. Kun. A. 
Žilinskas sukalbėjo maldą ir sve-

linistinio teroro eiti Į valstybinę 
išmintį, i tokią valstybės formą, 
kurioje pilkasis žmogus yra ver
tinamas ir gerbiamas. Stalinas ir 
Maotsetungas juo senyn, juo ėjo 
pasiutyn, o Tito — priešingai...

LONDON, ONT.
NEPAMIRŠKIME, kad Vasario 16 

minėjimas įvyksta vasario 19, sekma
dienį, 5 v.p.p., parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E., o radijo liet pusvalan- , 
dis bus girdimas is St. Thomas CHLO 
radijo stoties banga 680 nuo 10 v. va
karo ligi 1030 v.v. Abiejų paminėji
mų programa buvo paskelbta ankstes
niuose “Tž” numeriuose. Po minėjimo 
programos ten pat — “suneštinė arba
tėlė”. Apyl. valdyba nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti mums 
brangioje metinėje šventėje. Įėjimas 
— nemokamas. Bus renkamos aukos 
Tautos Fondui.

MOKYKLOS PASILINKSMINIMAS 
suteikė nemaža džiaugsmo mūsų ma
žiesiems, kurie kartu buvo ir trumpos 
programėlės atlikėjai. Didelės tiesos 
žodžius pasakė tėvų k-to pirm. Valai
tienė: “Lietuva — tai mes”. Kokį pa
vyzdį mes parodysime savo jaunimui, 
tokią Lietuvą jis ir vaizduosis. Vaka
ro surengimu daugiausia rūpinosi tė
vų komitetas. Jo dabartinė sudėtis: 
pirm. p. Valaitienė, vicepirm. M. Chai- 
nauskas, sekr. J. A. Švilpa, ižd. A. 
Petrašiūnas ir narys — p. Šiaučiū
nienė.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS, rengtas ka
talikių moterų skyriaus, buvo palydė
tas praeitin kaip vienas sėkmingiausių 

parapijos-salėje įvykusių parengimų. 
I Kat. moterys yra dėkingos klebonui 

Vakaras pasibaigė šokiais. Bu-;kun. B. Pacevičiui už leidimą pasinau
doti sale ir B. Keburiui už primedžio- 
jimą ir padovanojimą tiek daug ska
nių kiškių. D. E.

kūtė laimėjo jos pačios megztą 
gražią pagalvėlę, kurią savininkė 
atidavė naujam traukimui. Dr. 
Gailius iš Hamiltono laimėjo net 
keturis kartus; žadėjo ateityje at
vežti dar daugiau laimingų ha- 
miltoniečių. Gražiai fantus dali
no p. Mikeljohn-Šernaitė.

vo girdėti dalyvių nuomonė, kad 
šitas šiupinys buvo gražiausias iš 
visų iki šiol surengtų. Teko gir
dėti, kad Čikagoje rengtas šiupi
nys neįvyko dėl didelės sniego 
pūgos. V. A.

Kun. Benediktas Sugintas
Nuotr. E. Sulaičio

DVI DIENAS — vasario 4 ir 5 už
truko Vid. Vakarų sporto apygardos 
krepšinio ir tinklinio pirmenybės, su
traukusios sportininkus iš Klevelando, 
Detroito, Čikagos ir Cicero. Vyrų krep
šinio grupėje pirmą vietą užėmė tra
diciniais laimėtojais tapę — Čikagos 
“Neries” krepšininkai, kurie baigmė
je Įveikė neolituanų penketuką net 
111:96. Tai jau trečias “Neries” laimė
jimas prieš neolituanus didesnio mas
to varžybų baigmėje: š. Amerikos liet 

- sporto žaidynėse praėjusį pavasari, Či
kagos miesto lietuvių pirmenybėse ru
denį ir Vid. Vakarų apyg. pirmenybė
se. “Neries” komanda, kurioje žaidė 
gerai žinomi krepšininkai: A Varnas, 
L. Jesevičius, A Žvinakis, A. Galinai- 
tis, J. Gudas, J. Valaitis ir kt, pirmo
se rungtynėse įveikė “žaibo” krepši
ninkus iš Klevelando 99:88. Neolitua- 
nai pirmame susitikime nugalėjo Det
roito “Kovą” su jo garsiomis “žvaigž
dėmis” — čekausku ir Skaisgiriu 103:

šiose varžybose labai nesisekė Čika
gos “Lituanikai”, kuri, pralaimėjusi 
prieš “žaibą” 62:92, paguodos rate tu
rėjo nusileisti kitai Čikagos komandai 
— “Arui” 51:59 (“Aras” prieš tai bu- 
va įveiktas “Kovo” 105:77). Rungty
nes dėl trečios vietos, kurios suvedė 
“Kovą” ir “Žaibą”, laimėjo pirmieji.

Varžybų meta buvo ir jaunių B 
klasės rungtynės, čia Cicero “Ateitis” 
nugalėjo “Nerį” ir “Lituaniką”. Buvo 
rungtyniauta ir moterų bei vyrų tink
linyje. Moterų grupėje laimėjo Kleve-

Aukos Tautos Fondui
1966 metų vajuje aukojo:
$100: Izabelė Kandrotienė; $27.46: 

Toronto liet, šeštad. mokykla; $25: 
Spakenbergo T. Vaižganto gimnazijos 
suvažiavimas ir mirusio V. Vaidoto 
bičiuliai; $10: V. Dailydė, Č. Januške
vičius, Aug. Kuolas, V. Lukas, p. Pau
ža, S. Stonys, inž. P. Ščepavičius; $6: 
V. Kazlauskas, V. Matulaitis; $5: S. 
Paciūnas, V. Simanavičius, J. Juodi
kis, M. Petrulis, J. Gipas, A. Lajukas, 
J. Bakšys, J. Kantvydas, J. Vaitkus, 
P. Žukas, A. Urbonas, J. Karka, K. 
Pakalniškis, A. Juzeliūnas, E. Rada- 
vičiūtė, P. Preibys, J. Sližys, V. Son- 
da, F. Kasparavičius, A. Gurevičius, 
A. Dūda, S. Kairys, č. Pšezdzieckis, V. 
Švedas, E. Galiauskas, M. Tamulaitis, 
A Krakauskas, B. Molis, S. Vaitiekū
nas, P. Sidoras, P. Lelis, J. Girdzi
jauskas, V. Giedrikas, K. Rusinas, P. 
Liačas, P. Vilutis, V. Abramavičius, 
A. Bumbulis, B. Sergautis, P. Staus
kas, A. Statulevičius, S. Treigys, V. 
Petrauskas, A. Artičkonis, A. Paškovi- 
čius, K. Aranauskas, M. Pranevičius, 
S. Ambrozaitis, E. Smilgis, A. Masio
nis, J. Masionis, J. Petrauskas, p. Dra- 
gašius, P. Bastys, Z. Jackus, P. Kara
liūnas; $4: P. Bražukas, V.Bentnorius; 
$3: B. Saplys, V. Ramanauskas, V. Ko- 
lyčius, J. Švėgžda, P. Imbrasas, B. 
Sriubiškis, R. Kazlauskas, A- Basaly
kas, K. Gontą, A Dragūnas, B. Gen- 
čius, B. Norkus, G. Maurušaitis; po 
$2 ir mažiau aukojo 331 tautietis. Iš 
viso surinkta $946.46.

TF Toronto skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems aukotojams, 
kurie be paliovos remia mūsų tautinę 
kovą už savos šalies išlaisvinimą. Be 
to, valdyba dėkoja Toronto liet šeš
tad. mokyklos vedėjui ir mokytojams, 
kurie mūsų mažiesiems išaiškino Tau
tos Fondo idėją, savos tautos laisvės 
kovą ir dar padarė tam reikalui sėk
mingą rinkliavą. Didžią padėką val- 

( dyba reiškia vajaus talkininkams — 
i S. Baneliai, J. Dambariui, V. Gave-
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Jei esate Kanados pi
lietis, galite gauti 
miniatiūrinį Kanados 
pilietybės pažymėji
mą, kurio antroj pu
sėj yra palikta vietos 
jūsų parašui bei foto
grafijai. Jis užtenka
mai mažas nešioti 
rankinuke bei pinigi
nėje ir parankus as
mens tapatybei įro
dyti

CALGARY, Alta.
KLB CALGARIO APYLINKE su

rengė Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą vasario 4 d. Pirm. 
P. Devenis atidarė minėjimą sveikin
damas visus lietuvius tremtyje ir pa
vergtoje tėvynėje. Sugiedojus Tautos 
himną, Edmontono Bendruomenės val
dybos sveikinimą perskaitė pirm. P. 
Devenis. Po to A. Kučinskas skaitė 
VLIKo atsišaukimą Vasario 16 proga. 
Ilgesnę kalbą pasakė valdybos sekr. 
Kęst Dubauskas. Valdyba buvo pa
ruošusi 3 rezoliucijas, kurias perskai
tė M. Rutkūnaitė. Jos pasiųstos Ka
nados min. pirm. L. B. Pearsonui, 
JAV prezidentui Johnsonui ir Jung
tinių Tautų sekr. U Thant. Pagerbus 
tylos minute žuvusius lietuvius, ku
rie krito kovodami už Lietuvos lais
vę, minėjimas buvo baigtas.

Meninę dalį atliko vietos scenos mė
gėjai, suvaidinę vieno veiksmo kome
diją “Dėdė atvažiavo”. Vaidino: L. ir 
G. Rasteniai, P. ir O. Gluoksniai, A. 
Kučinskas ir P. Devenis. Režisavo ir 
dekoracijas piešė Kęst. Dubauskas. Po 
to visi smagiai pasilinksmino. Be to, 
dar buvo renkamos aukos T. Fondui.

KLB Calgario apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems lietuviams, 
kurie atsilankymu parėmė mūsų pa
rengimą. Krsp.

Šios miniatiūros gaunamos per jums artimiausius pilietybės teismus. Pilie

tybės teismai jūsų patarnavimui yra Halifakse, Monctone, Montrealyje, 

Otavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, Kitchener, Londo

ne, Calgary, Edmontone, Reginoj, Windsore, Winnipege, Saskatoone ir 

Vankuvery.

Kreipkitės šiandienų ir tiksliai sužinokite, kaip jsigyti miniatiūrinį požymė 

jimą, tinkamų nešioti rankinuke bei piniginėje.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

paskelbimo 49-tosios metinės iškil
mingai paminėtos vasario 4 d. Po pa
maldų slovakų salėn gausiai susirinko 
tautiečiai. Minėjimą atidarė apyl. val
dybos pirm. A šetikas ir pakvietė į 
garbės prezidiumą: E. Jurkevičienę, 
sav. kūrėjus — A. Šukį su St Ulbi- 
nu, ukrainiečių atstovą adv. Ben Do- 
liszny, SLA atstovę A Ališauskienę ir 
ramovėnų — J. Grigą. Viena kėdė pa
likta tuščia, simboliškai skirta paverg
tos Lietuvos kūrėjui — savanoriui. Ji 
buvo papuošta vainiku ir uždegta žva-

mis. Sugiedojus giesmę “Marija, Ma
rija”, pagrindinę kalbą pasakė vieš
nia E. Jurkevičienė iš Toronto. Ji pa
brėžė reikalą jungti visas pastangas 
Lietuvos laisvinimui. Ukrainiečių at
stovas savo žodyje kėlė reikalą jung
tis j bendrą frontą visom sovietų pa
vergtom tautom. Meninę dalį atliko 
Hamiltono AV par. choras, vad. A. 
Paulionio ir akompanuojamas M. Kle- 
vaitės. Jis susilaukė entuziastingų ova
cijų. Rengėjai chorui dėkingi dar ir

tenkino tiktai padengimu kelionės iš-

I I
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Poezijos žodžiai iš anapus
PR. NAUJOKAITIS

Košiasi šilti lašai per

Pergožia lietus išdykęs

Širdyje šilta ir gera.
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1966 metų pabaigoje “I Lais
vę Fondas” išleido Mykolo Vil
ties eilėraščių knygelę “Nepara
šyti laiškai”. Leidėjai (J. B.) šiek 
tiek aptaria pačią poeziją, bet 
autorių palieka paslaptyje: net 
nežinome, ar jis jau gyvena lais
vėje, ar pasilikęs anapus geleži
nės uždangos...

“Neparašyti laiškai” prakalba 
į skaitytoją nauju žodžiu, nekas
dienišku, neįprastu net mūsų poe
zijos knygose. Tai žodis, panašus 
į Sibiro lietuvaičių parašytą mal
daknygę — ir savo paprastumu, 
ir giliu nuoširdumu. Tai poezi
ja kovoje kritusių partizanų, tai 
nostalgija paliktos tėviškės iš 
tamsių Sibiro šachtų, iš liūdesiu 
skambančių tundrų, tai'šauksmas 
laisvėje esantiems broliams:

Kraujas rašo šiuos nebylius 
laiškus,

Neparašytus laiškus —
. Iš pamiškių juodų, iš liūnų, 

Kraujas iš kalėjimo tortūrų

Panemunėse žydi krauju 
pažliugusios pievos, 

Laisvės vėjai šiurena lūpas žiedų, 
Supasi viršūnėse nuliūdusių 

ąžuolų, 
Prisikėlimą sapnuodami. (5 psL) 
Kai žmogus atsiduria ant ribos 

būti ar nebūti, kai ištisi metai 
slenka visa ko, kas buvo miela ir 
brangu, praradime, daugelis da 
lykų įgyja visai kitą prasmę, ne
gu normaliose sąlygose gyvenan 
tiems žmonėms. Antai, Sibire 
šachtose mirštantis žmogus nie 
ko daugiau nenori, kaip tik save 
tėviškės smėlynų, kur galėtų su 
sigerti lašantis kraujas.

Į smėlį pamažu išlaša mano
, v kraujas...

Amžini vėjai, laisvi, viską
užžarsto... (16 psl.)

Mykolo Vilties, iki šiol nežino
to ir nepažinto poeto, kūrybos 
jėgą pajuntame tame sugebėjime 
pakilti į estetinę plotmę ir kuk 
liomis žodžio priemonėmis iš
reikšti gilų, nekasdienišką turinį. 
Tiesa, muzikinio skambesio M. 
Vilties poezijoje esama kiek ma
žiau, negu mūsų iškiliųjų laisvė
je gyvenančių poetų, tačiau nega- 
lėtume sakyti, kad formos rei
kalas būtų užmirštas. Išrašome 
tris posmelius iš atskirų eilėraš
čių:

Blizga pievų platybės,
kaip platinos plokštės, 

pradalgius
sausus, 

mano
plaukus, 

(37 psL)
O žemė žydi spurgais ir nerimu, 
O kalasi jauna srovė pro mirties

dangti,
Ir supasi mano širdy Velykų

procesija... (31 psL)
Geriąs, tiesias jauno gluosnio šilko

šakos
Iš mirštančios širdies ligi dirvos

vėsumos... (17 psL)
Tai forma, prilygstanti dauge

lio mūsų laisvųjų poetu formai, 
SSSiŽŽSS’ Iš Alės Rūtos §ausios kūrybos 
otil Paskutinis išspausdintas veikaliu-gele, iliustruota P Jurkaus pieši-k »že£ės šauksmas” -
mais, ateina pas skaitytojus savo J 
giliu turiniu, dvelktelėja žmogaus 
dvasios didybe.

Mykolas Viltis, NEPARAŠYTI

(3 KULTORIffiJE VEIKLOJE
“LAIŠKAMS LIETUVIAMS” paskel- Maskvoje. Didžioji graviūrų ir pieši- 

)us jaunimui skirtų lietuviškai gieda- nių. dalis yra Lietuvos ir Vilniaus 
iu Mišių konkursą, atsiųsta keturi vaizdai, 
eikalai, pasirašyti slapyvardžiais Ai 
I., Ilona, Paula ir Spindulys. Ver- 
ntojų komisija, kurios nariais pa
riesti prof. Juozas Žilevičius, Alice 
tephens, Petras Armonas, Balys 
homskis ir1 Leonardas šimutis Jr., 
/arsto atsiųstuosius veikalus. Skiria- 
ios dvi premijos: pirmoji 
atroji — $100. Mecenatai — dr. L. 
riaučeliūnšs ($100) ir statyb. V. Ku- 
ešius ($100). L. šeškui ..iš Toronto 
dar vienam asmeniui atsiuntus pa- 

Idomas sumas, premijos bus pakel
is. Premijų įteikimas įvyks šeštadie- 
į, kovo 11 d., Čikagoje.
A. MAŽIULIS, dirbęs Lietuvių En- 

’klopedijoj ir ten baigęs darbus, per- 
jo dirbti į jėzuitų kolegijos biblio- 
?ką Newtone prie Bostono (College 
f Business Administration).
PR. ALŠĖNO paruošta Martyno Jan- muose veikaluose daug kas iš dabar- 

aus monografija jau atspausdinta tmjų mūsų scenos meistrų pirmą kar- 
Vilties” spaustuvėje Klevelande ir turėjo progos atskleisti savo artis- 
tiduota knygrišyklom Kadangi kny-įtįnį talentą...” Šiuo metu sukaktu- 
'os leidėjas J. Bačiūnas šiuo metu va- ■ vininkas yra Teatro Draugijos dramos 
inėja po Australiją, Hong Kongą, Ja- veteranų skyriaus pirmininkas.

$200,

1 ANTANAS SUTKUS, dramos teat
ro veteranas, atšventė 75 m. amžiaus 
sukaktį. Režisoriaus darbą su mėgė
jais jis yra pradėjęs 1911 m., vėliau 
lankęs F. Komisarževskio dramos stu
diją, dirbęs jo teatre Maskvoje. Nuo 
1919 m. visą savo patirtį ir energiją 
skyrė Lietuvos profesinio dramos teat
ro pirmiesiems žingsniams. Pokario 
metais iš V. Vokietijos į Lietuvą grį
žusi akt. Elena žalenkevičiūtė rašo: 
“Savo mokiniams A. Sutkus skiepijo 
meilę teatrui, gimtajai kalbai, pertei
kė jiems Stanislavskio sistemos pa
grindus, nuspalvinęs juos lietuvių liau
dies būdo savybėmis, sena liaudies 
kultūros dvasia. Nors savo mokiniams 
jis ir buvo griežtas, bet dažnai juos 
paremdavo ne tik moraliniu, bet ir 
materialiniu atžvilgiais. Jo režisuoja-

kambarių, 
Iš prekyviečių, kur mūsų kūnai 

tįso iškankinti, 
Kraujas ir Arktikos, iš Sibiro 

žiauriausių pakraščių: 
Ne poetiškai, ne dramatiškai,

o gyvu krauju mes rašome 
Mūsų liūdnus, neparašytus laiškus

Jums, 
O mūsų mylimiausi, laisvieji

broliai! (42 psl.)
Išrašytame pavyzdyje įžiūrėsi

me' kiek retorikos, pagraudeni
mo. Visas paskutinis skyrelis: 
neparašyti laiškai — giminėms, 
kovos draugams, ūkininkams, 
poetams, muzikams, teatralams, 
dailininkams ir rašytojams — tu
ri kiek sustiprinto šauksmo, 
skambaus patoso, bet kiti trys 
skyriai prakalba į mus gryna 
poezijos kalba — nuskaidrinta, 
blaivia, ramia, įprasminta. Tai 
kalba, didinga savo ramumu. Tai 
šventųjų kankinių kalba, kuri nie
ko nekaltina, nerodo neapykantos 
net kankintojams, neverkšlena ir 
negraudina. Net mirtis ir smiltin- 
gon žemėn susigėręs kraujas, ka
pas po savo krašto eglele, po tam
siais ąžuolais nekalba į skaityto
ją nevilties kalba. Kritęs parti
zanas skundžiasi, kad nespėjo vi
sų vasaros dainų išdainuoti, sva
jonių išsvajoti, už eglyno esančių 
didelių pasaulių pažinti, bet jo 
kraujas. į panemunės pievas susi
gėręs, laisvuose vėjuose šiuren
damas, pranašauja prisikėlimą:

Dailininkas Jonas Rimša savo tapyboje pagaunančiai vaizduoja Pietų Amerikos žmones

Alės Rūtos "Zero's šauksmas"
P. CELIEŠIUS

AcU) via . .. *,Tr ... .. * v r. A
apysaka, 305 puslapiu, išleista Pajėgiantieji dirbti varo-

7 ... * _  x - __ y-ni miclznn Iri-rcfi m rimt-t imnuKnygos Mylėtojų Draugijos Ka
nadoje A. Luko lėšomis 1966 — 
Jaunimo Metais. 'Viršelį piešė

LAIŠKAI, eilėraščiai Išleido “I d u j paukštienė. Spaušdino
Laisvę Fondas” (nr. 6). Viršelis 
ir piešiniais P. Jurkaus. Spaus
dinta Tėvų pranciškonų spaustu
vėje Brooklyne, 56 psl., kaina $2.

PASAULINĖ PARODA MONTREALYJE

ŽMOGUS IR JO MENO PASAULIS
Pasaulinė paroda Montrealyje'li nemokami vaikų darželiai 

organizuoja vieną didžiausių kam nuo 3^ iki 6 metų, 
tarptautinių muzikos ir filmui Neužmiršti ir tie, kurie

vai-

“žiburių” spaustuvė.
Knygos tikslas yra pareikštas 

pačios autorės antraštiniame pus
lapyje: “Ši knyga išleista prisi
minti 25 metų lietuvių trėmimui 
į Sibirą”.

Alė Rūta šioje apysakoje yra 
atkūrusi mūsų tautos didžiosios 
tragedijos — jos tautžudystės iš
pjovą. t.y. vienos grupės, tiksliau 
sakant, vienos šeimos — Rudenų 
ir jų svainio Pavasario Sibiran 
ištrėmimo istoriją. Būtų neįma
noma surašyti vienon * knygon

: ne- 
festivalių. Šiam tikslui statomi: mėgsta koncertu. Jiem veiks____ ______v_ _____ __jo_
specialūs teatrai: Expo teatras — “Linksmybių parkas” (La Ron- šimto tūkstančių ištremtųjų lie- 

de), kur organizuojama kažkas pa- tuvių šeimos istorijas. Meniniu 
našaus į “Walt Disneyland”, pi-'būdu atkurti vienos šeimos kan- 
jonierių miestelis su kaubojais, :čios istoriją, reiškia atkurti visos 
Kvebeko kaimas, akvariumas, tautos tremtinių tragedijos isto- 
vandens sportas, Afrikos “Safari” i riją, nes jos visos yra panašios, 
džiunglės (čia galima bus vaikš- Visos liudija tą patį tautos naiki- 
čioti tarp laukinių žvėrių). Paro- nimo faktą,.tik su įvairuojančio- 
dos rengėjai nepasitiki laukiniais mis detalėmis.
žvėrimis, nors ir dresiruotais, ir į Kadangi ši knyga, manau, dau- 
planuoja net dantis ištraukti, kad gumos nėra dar skaityta, todėl 
nesudarytų pavojaus lankyto-, trumpai pateiksiu jos turinį ir 
iams- ................. . ,Jpo to pažvelgsime į meninę jos

Meno mėgėjai gales pamatyti vertę, 
pačius garsiausius -pasaulio.
skulptorių, tapytojų, foto meno'“ŽEMĖS ŠAUKSMO” TURINYS 
specialistų darbus. Kanados len
kų kongresas stato didžiulį Ko
perniko paminklą. 

J. Ladyga

Atsiųsta paminėti
Konstantinas Račkauskas, LIETU

VOS KONSTITUCINĖS TEISĖS 
KLAUSIMAIS. Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpio konstitucijų ap
žvalga, 178 psl., kaina $2. Išleido au
torius 1967 m„ spausdino Tėvų pran
ciškonų spaustuvė. Knyga gaunama 
“Darbininko” leidykloje, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221,

2000 vietų, “žvaigždžių sodo” 
teatras — 1500 vietų, Expo sta
dionas — . 25.000 vietų, Place 
des Arts (M. Pelletier) — 3000 
vietų, Maisonneuve — 1300 vie
tų, Port-Royal — 800 vietų. Vi
si' šie teatrai yra už parodos ri
bų, išskyrus “žvaigždžių sodą” 
(La Ronde), kad nesudarytu spūs
ties ir nereikėtų pirkti dvigubų 
bilietų.

Spektakliai paskirstyti į dvi 
grupes. Pirmoji grupė — profesi- 
jonalų, kuriuos tvarko artistų 
unijos, čia į spektaklius reikės 
bilietus pirkti. Apie 14 valstybių 
atsiunčia savo operas, baletus^ 
dramos teatrus, simfoninius or
kestrus; rusai — cirką, prancū
zai — žandarmeriją su 1000 daly
vių ir kitokių mažesnių grupių. 
Kiekvienas vienetas duos po kelis 
ar net po keliolika spektaklių. 
Kaikurie jų po to lankys ir ki
tus Kanados miestus. Numatoma 
teatruose 5 milijonai lankytojų.

Filmų festivalyje dalyvaus 30 
ilgojo metražo premjerų. Trum
pojo metražo festivalyje daly-. u 
vaus viso pasaulio filmų gamin- 
tojai. Pirmoji premija — 
S10.000.

Antroji grupė — mėgėjų. Jos-troduction to modern li- 
ansambliai, chorai duos progra- thuanian. 40 lietuvių kalbos pa- 
mą nemokamai po atviru dangų- mokų angliškai kalbantiems su skai-f 
mi. “Tautų aikštė” SU 8000 vie- tinių ir žodyno priedu. 471 psl. kie
tų -— pasirodymams valstybių, j tuose viršeliuose, kaina $7. Iliustruota 
kurios dalyvauja parodoje bei v. Augustino nuotraukomis. Išleido 
turi savo oaviljonus. ir tarptau- prel. J. A. Karalius, persisspausdini- 
tinėms ir Šiaip didelėms organi- mo teisės priklauso Tėvams pranciš- 
zacijoms, kaip Raudonasis Kry- konams. Knyga gaunama pas platinto- 
Žius. skautai, kooperatyvai ir t.t. jus ir “Darbininke”, 910 Willoughby 
“Žaidimų aikštė” su 3000 vietų Ave., Brooklyn, N. Y. 11221, USA. 
-— Kanados etninėms grupėms, Puiki dovana amerikiečiams ir kana- 
jų tarpe ir lietuviams. įdiečiams, norintiems pramokti lietu-.

Kaip patirtis parodė, parodos vių kalbos. |
lankytojai greitai pavargsta. Ko- Joseph Kovago, have they died tarpe ir Rudėnu Roželė. Po tam

IN VAIN? The Lost Concept of the j tikrų kelionės distancijų, sustab
džius traukinį, peržiūrimi vago
nai, išrenkami mirusieji ir išme
tami laukuose. Po kelių mėnesių 
tokios kelionės keleiviai, baisiai 
išvargę ir išbadėję, išlaipinami 
Sibire ir varomi keletą dienų 
pėsti. Pakeliui senesnieji ir silp
nesnieji krinta. Raiti varovai juos 
pribaigia ir palieka Sibiro taigo-

Leonardas Dambriūnas, Antanas 
Klimas, William R. Schmalstieg, IN-

vai su nuovargiu įrengti keli poil
sio narkai su nemokamais spek
takliais. štai kodėl “Žaidimų 
aikštė” ir “Tautų aikštė” įreng
tos nuošaliau nuo parodos triukš
mo. Parodos ribose bus ir mažes
niu pasirodymų vadinamuose 
“.Band shells”. Numatomas ir kil
nojamas teatras; pvz. jeigu prie 
kurio paviljono susidarytų dide
lės eilės, atvafius teatras links
minti belaukiančių žmonių.

)oniją ir kitus tolimus kraštus, kur 
ištruks iki š.m. balandžio pabaigos, 
‘ai knygos leidimo reikalais rūpinasi 
io pagalbininkas inž. Valdas Adamka- 
vičius.

ROMOJE IŠĖJO IŠ SPAUDOS mons. 
dr. Zenono Ignatavičiaus parašyta 
knyga italų kalba. Tai autoriaus at
siminimai ir pergyvenimai paskutinio 
karo metu, dirbant pastoracinį darbą 
vokiečių užimtose Rusijos srityse. 
Knyga pavadinta “Sabaoth Dio Degli 
Eserciti” — Viešpats kareivijų Dievas. 
Autoriaus pavardė sutrumpinta į Ze
no Ignonis. Knygoje įdomiai atsklei
džiami bedieviškojo komunizmo ir na-

MYKOLAS PAULAVIČIUS, baigiąs 
dirigavimo studijas N. Rimskio-Korsa- 
kovo konservatorijoje, pirmą kartą di
rigavo Vilniaus filharmonijos simfo
niniam orkestrui. Ši Leningrado kon
servatorija yra paruošusi visus žymes
niuosius dirigentus: Vilniaus operos ir 
baleto vyr. dirigentą R. Geniušą, diri
gentą J. Aleksą, filharmonijos diri
gentus — J. Domarką ir M. Dvario
naitę.

J. AVYŽIAUS romaną “Kaimas 
kryžkelėje” Lietuvos Rašytojų Sąjun
ga siūlo atžymėti 1967 m. sovietine 
Lenino premija, kuri kasmet skiriama

cizmo veidai. Parašyta lengvu stilių- geriausiam literatūros kūriniui. “Kai- 
mi ir sklandžia italų kalba. Knygą1 mas kryžkelėje” jau yra susilaukęs 
spausdino žymi italų Mediterraneo lei-! dviejų laidų lietuvių kalba, insceniza- 
dykla. Atspausta 4000 egzempliorių.! vimo Kauno dramos teatre ir dviejų 
Knyga gražiai apipavidalinta, turi 290 milijonų egzempliorių laidos rusų kal- 
psl. Kaina 2000 lirų (3.20 dol.).

DAIL. INGRIDOS SUOKAITĖS ab
straktinių kūrinių paroda bus atida
ryta kovo pabaigoje Buenos Aires,' 
Argentinoje. Į Argentiną dailininkė 
atvyko 1966 m. iš Vokietijos. Ji yra' 
baigusi Vasario 16 gimnaziją, meną 
studijavusi Stuttgarte ir Miunchene, 
buvusi prof. Gerd Neisser asistente 
Stuttgarto augštojoje meno mokyklo- 
je. Argentinoje I. Suokaitė duoda lie- 
tuvių, vokiečių kalbų ir piešimo pa-.: 
mokas. ,

ba.
KOMJAUNIMO LITERATŪRINIO 

{KONKURSO 1967 m. premijos paskir
tos: 1000 rb. — Mykolui Sluckiui už 
apsakymų rinkinį vaikams “Aš vėl 
matau vėliavą”, 700 rb. — Marcelijui 

j Martinaičiui už eilėraščių rinkinį “De
besų lieptais”, 500 rb. — Violetai Pal
činskaitei už pjesę vaikams *.‘Ri-ku ta
ku”, kurią pastatė Vilniaus jaunimo 
teatras.

_ _ ; JUSTINAS MARCINKEVIČIUS su zl 
DR. ALGIRDAS BUDRECKIS lai- rašytojų grupe keturias dienas 

mėjo $100 Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Filadelfijos skyriaus pre- 

|miją už 1966 m. “Dirvoje” paskelbtus.

me. Nukeliavęs rado visą kaimą 
vokiečių okupacijos metu sunai
kintą ir žmones išžudytus. Taip 
Linas buvo pažįstamų, kaimynų 
ir giminių švelniu būdu po die
nos kitos iš namų išstumtas, nes 
žmonių baimė dabar buvo dides
nė už žmoniškumą. Jis ėjo nuo 
durų prie durų ir dažniau buvo 
žmonių atstumtas nei priimtas. 
Buvo užsukęs ir pas partizanus 
teirautis savo brolio Stasio. Bet 
tas seniai buvo “stribų” nukautas. 
Kolchoze Įsidarbinti irgi negalėjo 
kaip pabėgėlis iš Sibiro. Negau
damas darbo nei gyvenimui vie
tos, neradęs savo giminių, Linas 
gailisi kelionės ir vargo. Jam at
rodė, kad žemė lyg dega, kad ir 
jo kaulai bus suversti duobėn, 
kaip kad jo senelės, giminių ... 
Ir jis pasiryžta grįžti atgal į Si
birą, kur jo tėvai palaidoti, kur 
jo piemenavimo draugai ir Ma- 
ruška laukia.

Į Minską jį nugabena lietuvis, 
sunkvežimio vairuotojas. Toliau 
kelionė įvairais būdais: trauki
niais, rogėmis, pėsčiomis. Suran
da savo buvusią Kirevkos stovyk
lą ir joje — Maniškos motiną. 
Jis sužino, kad Maniška jau mi
rusi, kad už- pabėgimą ir arklio 
pavogimą jam gresia katorginis 
kalėjimas. Maniškos motina, ke
letą dienų Liną globojo, bet to
liau slėpti bijo. Linui ir čia vie
tos nėra. Visi darbininkai tik
rinami pagal sąrašus, o jo vardo 
sąrašuose nėra. Nusiminęs, išvar
gęs, išbadėjęs nueina naktį prie 
motinos kapo ir paskęsta vaikys
tės prisiminimuose ... Atgyja dė
dės Užkurnio istorinės pasakos, 
tėvelio darbai, motinos meilūs 
žodžiai: “Neužmiršk Lietuvos, su
grįžk ten, sugrįžk namo” (p. 
304)... Už ką, mama, už ką jie 
išvarė mus iš Lietuvos, iš namų? 
Už ką, mama, už ką? Linas at
siklaupia, rašo ant motinos kapo 
sniege klaustuką (už ką?) ir už- 

i miega amžinai. Vien lietuviai 
tremtiniai suprato Lino užrašą. 
Jie užkasė jauną Rudėną įšalu-

mos vėjų, šalčių ir pūgų prisi- ;

mi miškan kirsti medžių ir krau
ti į nustatyto dydžio krūvas. Ne
padarę nustatytos normos, ne- 
gauna ir taip jau menko skirto 
maisto davinio. Sunkus darbas,, 
menkas maistas, šaltis ir pėsčio
mis darban ir atgal varymas iš
sekina ir stipresniųjų jėgas. Pa- 
vasarienė išprotėja.' Adomas Pa
vasaris su viena dukra iškeliami 
į kitą Sibiro darbovietę. Miršta 
Dzidorius ir Adelė Rudėnai. Lie
ka tik vienas našlaitis sūnus Li
nas. Vieni jį skriaudžia, kiti gai
lisi ir gelbsti tiek maistu, tiek 
apranga. Vasarą jis paskiriamas 
vienan kolūkin gyvulių ganyti. 
Susidraugauja su kitais pie
menimis. Ypač pamėgsta trem
tinę piemenę Marušką. Pagaliau 
Linas, nepakęsdamas savo vieni
šo likimo tarp svetimtaučių, nu
taria paklusti kadaise tėtės ir 
mamos dažnai kartotiems žo
džiams: “Vaikeli nepamiršk savo 
gimtinės (p. 132)... Kas bebūtų, 
neužmiršk Lietuvos, stenkis te
nai sugrįžti”... (p. 137).

Pasitaikius progai, jis nučiumpa 
prižiūrėtojo arklį ir pasileidžia tė
vynės link: ir raitas joja, ir geri 
žmonės jį pavėžina, ir pėsčias ke
liauja, ir traukiniu su “zuikio bi
lietu” važiuoja. Po keleto mėne
sių kelionės pasiekia Lietuvos 
žemę. Grįždamas turėjo gražių 
svajonių ir vilčių: gyventi pas 
brolį Stasį, kurio vežant nebuvo 
namie ir dėlto likosi Lietuvoje, 
gyventi pas krikšto motiną, pas 
gimines, pas tėvų gerus pažįsta
mus ir bičiulius. Deja, labai nusi
vylė, kai į savo namus net įženg
ti negalėjo, nes juose apgyven
dinta rusė Liną kaip valkatą iš
plūdo ir žadėjo šunimis užpjudy
ti, o jos vyras — milicijai įduo
ti. Linas eina pas savo buvusį 
draugą Zeniuką. To jau nebėra 
gyvųjų tarpe — žuvęs partizanų 
eilėse. Dėdės Pavasario namuo- . MI , .
se irgi rusai apgyvendinti. Atsi- ‘ šiame sniege, netoli jo motinos 
minė dar tėvelio artimus gimi- (p. 305).

' (Bus daugiau)

Knygos pradžioje autorė at
skleidžia Rudenų šeimos istoriją. 
Tai naujakurių mažažemių, sava
norių šeima, gavusi po I Didžio
jo karo žemės sklypą, savo uo
liu darbu ir tvarkingu gyvenimu 
susikūrusi puikų ūkelį, dėl kurio 
kyla net pavydas kaimynui Debe
siui. Rudėnai augina tris vaikus 
— paklusnius irigerus. Tik jau
niausia dukrelė Roželė nesvei- 
kuoja, kosti, kartais karščiuoja, 
reikalinga gydytojo priežiūros.

Rusijos bolševikams okupavus 
Lietuvą, Rudenų šeima, greičiau
sia pavyduolio Debesio įskųsta, 
vieną dieną suimama. Rudėnas 
Dzidorius žiauriai sumušamas. 
Tik valandą laiko gavę pasireng- «».«. 
ti, visi ginkluotų kareivių ir mi- Į nes Vilniaus krašte Pirčiupiu kai- • 
licininkų brutaliai suvaromi sunk- ’ 
vežimin. Pakeliui prirenkama dar 
daugiau įskųstu ūkininkų. Suima
mi ir Adelės Rudėnienės brolis 
su šeima — Adomas Pavasaris, 
taip pat ūkininkai. Visi suveža- 
mi Vilniaus prekinėn geležinke
lio stotin, sukemšami į prekinius 
užkaltais langeliais vagonus ir 
vežami Sibiran. Dėl kamšaties, 
.blogo oro ir troškulio bei bado 
I silpnesnieji pakeliui miršta, jų

Hungarian Revolution. Vengrų sukili
mo apžvalgai skirta brošiūrėlė. Nei lei
dėjo, nei autoriaus adresai nepatei
kiami.

Akademija ir koncertas prof, kom- 
poz. ir Muzikologijos Archyvo organi
zatoriui Juozui Žilevičiui pagerbti. 
Pagerbtuvių, įvykusių 1966 m. gruo
džio 4 d. Marijos augšt. m-klos salėje, 
programa, papildyta rašiniais apie su-

sištoja. Vyrai ir moterys turi pa-

viešėjo Vakaru Berlyne, skaitė savo 
eilėraščius ir dalyvavo literatūrinėse 
diskusijose.

straipsnius kultūrinėmis ir tautinėmis PABALTIJO TAIKOMOSIOS D AI- 
temomis. J. Bobeliui paskirta $50 pre- paroda buvo atidaryta Belgrade, 
mija už korespondencijas. ’Jugoslavijoje. Lietuvių skyriuje išsta- .

ŽURN. KAZIMIERO ČIBIRO kny- lyta apie 130 darbų, sukurtų 43 meist- 
gutę “Lietuva, kas ji buvo ir kas yra”, rų. Didžioji jų dalis yra gintaro, me- 
anksčiau išleistą ispanų kalba, j por
tugalų kalbą išvertė St. Vancevičius. 
Ji spausdinama Curitibia mieste Bra
zilijoje.

DR. HERMANN BUDDENSIEG
Heidelberge, V. Vokietijoje, baigė 
versti į vokiečių kalbą vysk. A. Ba
ranausko “Anykščių šilelį”. Vertimas

džio dirbiniai ir tekstilė. Jugoslavai 
labiausiai domisi lietuviškais gintaro 
papuošalais.

ZENONO SLAVIŪNO, filologijos 
mokslų kandidato, einančio profeso
riaus pareigas, 60 m. sukaktį atžymė
jo Vilniaus pedagoginis institutas. Jis 
vadovauja instituto lietuvių kalbos ir

buvo sueiliuotas hegzametru, naudo-Į literatūros fakulteto' studentų moksli
nantis iš Lietuvos atsiųstu germanis- nei draugijai, yra paskelbęs 150
to E. Astramsko tekstu. Kaip žinome, į straipsnių tautosakos mokslo tyrimo 
dr. H. Buddensiego išversti K. Done- temomis. Visuotinio pripažinimo yra 
laičio “Metai” susilaukė puikaus įver- ’ susilaukę Z. Slaviūno pranešimai, skai- 
tinimo vokiečių spaudoje. Vokiečius j tyti kompozitorių konferencijoje ir 
dar labiau nustebins lig šiol nežinoma,VII tarptautiniame antropologijos ir 
ir negirdėta vysk. A. Baranausko poe- ’ etnografijos mokslų kongrese Mask- 
ma apie Lietuvos gamtos grožį, voje. Sukaktuvininkas yra vienas se- 
“Anykščių šilelis” pirmiausia bus pa- niausiu bei aktyviausių lietuvių tau- 
skelbtas. dr. H. Buddensiego leidžia- tosakos tyrinėtojų, 
mame žurnale “Mickiewicz-Blaetter”, j
o paskui jis bus išleistas atskira kny- TO disertaciją tema — “Kaikurių me
ga, iliustruota grafiko J. Kuzminskio todų palyginamoji vertė ankstyvai ir 
graviūromis.

DAIL. ROMO VIESULO reproduk-'jų diagnostikai’ 
cijų aplanką išleis Jūrų Skautijos 
korporacija “Gintaras” Čikagoje. Jos 
naujoji valdyba — pirm. R. Mačiulis, 
vicepitm. D. Lukošiūnaitė, tėvūne A. 
Ališauskaitė ir laivūnas A. Rimas ti-
kiši literatūros vakarais bei kitais pa-Į automatizavimo katedros docentui P. 
rengimais sutelkti $5.000 spausdinimo Kemešiui už disertaciją tema—“Vek- 
išlaidoms padengti.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ

MEDICINOS MOKSLŲ DOKTORA-

diferencinei vaikų lėtinių pneumoni- 
sėkmingai apgynė 

Vilniaus klinikinės ligoninės vaikų 
tuberkuliozinio skyriaus vedėja M. 
Kiauleikienė. Technikos mokslų dak
taro laipsnis suteiktas Kauno poli
technikos instituto gamybos procesų

Dail. J. Kuzminskis, paminėjęs 60 
m. amžiaus sukaktį, mokęs visą 
eilę dailininkų

torinių matavimo prietaisų teorijos ir 
pritaikymo klausimai”.

TEATRO DRAUGIJOS VETERA- 
JONO KUZMINSKIO 200 grafikos NŲ SKYRIAUS 150 narių balsus į 

darbų paroda atidaryta sovietinės magnetofono juostas įrašo radijo ir 
televizijos komitetas Vilniuje. Senie
siems aktoriams leidžiama pasirinkti 
eilėraštį arba ištrauką iš dramos vei
kalo. Viena kopija bus saugoma atei
čiai teatro ir muzikos muzėjuje, o ant
rąją planuojama panaudoti radijo pro
gramoms.

VINCĄ PIETARĮ prisiminė sovie
tų rašytojai pernai rudenį Ustiužno- 
je, Vologdos srityje, įvykusioje kon
ferencijoje, kurios pagrindinis tiks
las buvo pagerbti K ir F. Batiuško- 

!vus, A. Kuprininą bei kitus iš to 
krašto kilusius rašytojus. V. Pietaris 
Ustiužnoje gyveno keliolika metų ir 
čia buvo palaidotas. Konferencijoje 
taipgi dalyvavo Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto atstovai, du prane
šimai buvo skirti V. Pietariu!. Ustiuž- 
nos laikraštis “Vperiod” paskelbė Vo
logdos pedagoginio instituto docento 
P. Kolesnikovo straipsnį “Pietaris — 
garbingas mūsų žemietis”. Autorius, 
nušvietęs V. Pietario kūrybinį kelią, 
siūlo rašytojo atminimui prikalti len-

Dailininkų Sąjungos parodų salėje

f



f Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$L900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$1MW įmokėti. 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir

atvira skola balansui; visai arti

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

kum r

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

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

PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame sKelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MAN & MARTEL
REALTORS

1928 Weston Rd.
WESTON, gražus, naujas 6 kam- 

barių namas su garažu, geroj 
vietoj. Galima užimti tuojaus. 
Prašoma kaina $30.000.

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

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

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

TORONTO Ateitininkų žinios
Ateitininkiškasis jaunimas vasario 

12 d. paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę; organizuotai dalyvavo 
10 vai. Mišiose, kurių metu giedojo 
palydint gitaroms. Po Mišių visi kar
tu nuvyko į L V. Namus, kur buvo v.r, “Šatrijos" ir -Kamoyno'- tuntų. • vasario w proga j vyr. laipsnius Vasario lg minėjimas Dal

skautai-tės uniformuoti, su vėliavomis pakeltos “Šatrijos” tunto sesės: į PsL vavo k Uv taip kad L v Na- 
renkasi į Prisikėlimo parapijos salę ji. R. Bu^aitytė, L. Lapaitytė, į vair. jau net k sto.
Dalyvausime iškilmingose Vasario 16 L L Teišerskyte, L. Regmaite, l vi. L dalyvių vadovavo

lunaite. kuopos pirm. A. Paškauskas. Keletą
• Mindaugo dr-vės skudutininkų minčių apie laisvę pateikė iš Londo- 

byno” tuntai paminėjo Vasario 16. repeticija įvyks liet mokykloje atei- no atvykęs prof. R. Mitalas. Po to 
Prie imituoto laužo skaitymų, dėklą- nantį šeštadienį, vasario 18 d., 12 v; įvyko jaunučių mergaičių, Vaidilučių, 
macijų, dainų ir tautinių šokių pynė Salia pasiruošimo Vasario 16 koncer- Gintarių ir vyr. moksleivių paruošta 
įjungė visus į aktyvų dalyvavimą mi- tui, bus įgrojama magnetofono juos- trumpa meninė programa. Po progra- 
nėjime, kuris baigtas tėvų komiteto ton, kuri bus panaudota lietuviškos ra- mos visi dalyvavo bendruose pusry- 
suruošta kavute. Skautiškas ačiū L. dijo valandėlės programoje. Visiems čiuose, kuriuos suorganizavo tėvų ko- 

* x ‘ \ ‘ \ mitetas. Reikia pasidžiaugti dideliu
______________________ ;  dalyvaujančių skaičiumi. Didelė pa- 

~ w o ii i,_______ i dėka tenka seselėm už patalpas ir tė-
D.e Saite College Oak" vų komitetui už pusryčių suorganiza- 

lands ’ (gimnazija) praneša te- vimą 
va.m.? mokiniams, kad įstoja-Konkurso laimėtojai buvo paskelb- 
rniejl ir stipendijoms gauti egza- ti sekmadienį, Vasario 16 minėjimo 
minai bus s.m. vasario 18, sesta- metu. Gauta nemaža gerų rašinėlių; 
dieni, 9 v.r., 131 Farnham Ave. atrinkti pačius geriausius buvo ne- 

muHuao, v. Ginmazijos vadovybe kviečia mo- lengva. skirti net 2 pirmą.
narius pasveikino tuntininkas, sueigą kimus susidomėti šia galimybe. sias premijas, kurias laimėjo: Eug. 
pravedė draugininkai ps. B. Poška ir Registruoja devinto skyriaus re- Gudauskas ir Rūta Cepaitytė — po 
ps. P. Regina. Pabaigoje pasivaišinta Sistraras brolis Edward (vienuc- 520 Abu rašė “Atvirybė laikui, išti-

Lietuviu skautų veikla
• šį sekmadienį, vasario 19 d., 10.45. tų būkle. 

Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų.

minėjimo pamaldose 11.15 vai.
• Vasario 5 d. “šatruos” ir “Ram

P»°fa i laipsnilf trumpas Vasario 16 minėjimas. Daly- 
pakeltos šatruos tunto seses: | psL vavo k tevų L y Na.

Stosiūnui už talką akordeonu, Tėvams dalyvavimas privalomas. C. S’, 
pranciškonams už salę, vadovams-vėms 
ir tėvų komitetui už šventės pasiseki-

De La Salle College “Oak-
• Vasario 11 d. I-sios ir III-sios vil

kiukų dr-vių iškilmingoje sueigoje įžo
dį davė: J. Buteikis, R. Duliūnas, A. 
Ražauskas, L. Roginskas, A. Stauskas, 
P. Stauskas, V. Robb, R. Punkrys, E. 
Putrimas, V. Sergautis. Naujuosius

pravedė draugininkai ps. B. Poška ir Registruoja devinto skyriaus re- Gudauskas ir Rūta Cepaitytė — po

; kimybė idealui”. Antrą premiją lai-.
Ant. ir M. Aulinskų iš Oakvil- mėjo Jane Čižikaitė — $15 ir trečią 

lės padėkoje praleista J. ir St.! — Viriginja Tumosaitė — $io. Abi 
Barzdaičių pavardė, šiomis eilu- rašė tema “Visa atnaujinti Kristuje”, 
temis ji papildoma apgailestau- Laimėjusiem premijas įteikė seselė 
jant klaidą.

J. Kudaba, nejudomos nuosa- . , . .....
• Vyr. skaučių “Birutės” dr-vė skel- vybės pardavėjas, gydosi ligoni- kais’ kune’ apžiūrėję Toronto muze-

mamyčių pyragais ir kavute.
• Jūrų skautai-tės atliko programą 

Mažosios Lietuvos moterų suruoštame 
šiupinyje vasario 7 d. ;

• Jūrų skautai dėkoja inž. A. Au- 
gustinavičiui, padovanojusiam 1000 
puodukų.

Viktorija ir dr. Aid. šapokaitė.
Susitikom su Hamiltono ateitinin-

bia konkursą vienetams, p/emiją gaus'nėję ir po dviejų savaičių ren- 
gražiausiai pasireiškęs vienetas skau- giasi grįžti namo.

Tel. 249-7691 J 
čius, $2.900 įmokėti, 7 dideli! 
kambariai, garažas, privatus įva-1 
žiavimas, kambarys rūsy; daug! 
kitų priedų. 1

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

ST. CLAELJANE, $1.900 įmokėji-> 
mas, atskiras plytų namas, 3 di-J 
deli miegamieji, moderni virtu-1 
vė, nauj s šildymas, arti centrų,! 

$95 mėn mokėjimai. Į
WESTON, S2.500, gražus 6 kamba-> 

rių plytų namas, garažas, didelis! 
sklypas, 2 prausyklos privatus t 

įvažiavimas. I

Sidabrinės vedybų sukakties proga nuoširdžiai sveiki
name tėvų komiteto narį ir bendradarbį

JONĄ TUMOSĄ su PONIA —

Toronto Maironio Lietuviu
Šeštadieninės Mokyklos
Tėvų Komitetas

jų, 4.30 vai. atvyko į L. V. Namus, 
į Torontiškiai juos kukliai pavaišino. Po 
Į to visi padainavo, pasidalino įspū
džiais, drąsieji pademonstravo savo 
sugebėjimus be pasiruošimo. Pora va
landų tikrai smagiai prabėgo ir buvo 
gaila, kad hamiltoniškiai taip greitai 
skubėjo namo.

Toronto ateitininkų šventė įvyks 
balandžio 9 d. Bus nemaža duodančių 
įžodį. Įžodžiui pasiruošti klausimai bus 
išsiuntinėti artimiausioje ateityje.

Ačiū O. Pabedinskaitei už $5 auką, 
kuri buvo panaudota konkurso pre
mijom. Smagu, kad yra suprantančių 
jaunimo veiklą. O. Pabedinskaitė pra
gyvena tik iš gaunamos senatvės 

r pensijos.

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

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

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

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

1072 Bloor Str. W.
RONCKSVALI.ES . DUNDAS. Mo. 

derniškai įrengta kirpykla, 2 kė
dės, 2 dideli veidrodžiai, 5 lau
kimo kėdės ir kiti įrengimai. Ge- 

; ra klientūra, geros pajamos.
Nuoma $75 mėn. Parduoda už 
$1.800.

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

BLOOR • PACIFIC $10.000 įmokė
ti, atskiras, mūrinis 9 kamba- 

, riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 
geras sklypas, skubus pardavi 

imas.
INDIAN RD. - BLOOR $8.000 įmo

kėti, 6 kambariai, mūrinis, at-

Tel. 534-9286 — narni}: 537-2869

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 - 1J0 Ir 430 - 7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-140 ir 430-7
Penkt.lO-130ir430-8 
8ešt9-12 
Sekm. 930-1

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.

Augštesni nuošimčiai už indėlius 

Geresnės skolinimosi sąlygos 

100% saugumas.

Nemokama gyvybės ir paskolų drauda.

Visiems patogios kasos valandos.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, fanny, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

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

J. KUDABA, LE namų RU 3-2105

f

KLEOPUI DAMBRAUSKUI mirus,

gilią užuojautą reiškiame ROBERTUI ir REGINAI

KAZLAUSKAMS bei jų šeimos artimiesiems —

R. V. Akelaičiai

J. ŽAKEVIČIUI mirus,

jo žmonai, sūnui JUOZUI, dukroms — VIOLETAI, 
IRENAI ir jos šeimai bei artimiesiems giliausią užuo
jautą reiškia ir drauge liūdi —

L. ir D. Mačikūnai,

J. ir G. Kažemėkai

J. ir O. Čelkai ir

MAGDALENAI UKNEVIČIENEI mirus Lietuvoje, 
jos seseriai M. RICKEVIČIENEI su šeima ir broliui 
VINCUI reiškiame gilią užuojautą -—

Albina ir Jonas Kazlauskai

MAGDALENAI UKNEVIČIENEI minis Lietuvoje, 

jos seseriai M. Rickevičienei su šeima, broliams ir jų šei
moms bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Pajieškojimai
Lietuvos generalinio konsulato To

ronte jieškomas palikimo reikalu Sil
vestras Meškevičius, apie 70 metų am
žiaus, gimęs Kurpikų k., Kybartų 
valsč., Vilkaviškio apskr.; 1925 m. at
vyko Brazilijon ir dirbo Sao Paulo 
cirke, o 1948 m. gyveno Kanadoje. 
Jieškomasis ar apie jį žinantieji ma
loniai prašomi atsiliepti: Consulate 
General of Lithuania, 1 Trillium Ter
race, Toronto 18, Ont, Canada.

HAMILTONO LN KRYŽKELĖJE
Atkelta iš 4-to psl.

LN reikalus buvo labai menka. O in
formuoti buvo apie ką. nes valdyba 
svarstė visa eile galimybių ir siūly
mų. Tad nenuostabu, kad LN reikalų 
vedėjui savo iniciatyva davus plates
nę LN apžvalgą, narių ir nenarių reak
cija buvo labai gyva. Pvz. buvęs “Au
kuro” artistas ir LN narys rašo: “Kol 
nepradėti statyti naujieji Lietuvių 
Namai, senųjų nereikėtų prarasti; jei 
gaunamas iš sklypo ir ‘Deltos’ .nema
žas pelnas. ‘Deltą’ vien tobulinti ir pa
daryti tinkamą lietuviškiems reika
lams visais atžvilgiais”. J. Butkus iš 
Londono, Ont.: "Mudu su p. Bersėnu 
pritariame idėjai, kad dabar juos par
duoti būti tikrai neišmintinga.”

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą 

mums 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga staigmeną - pobūvį.

Ypatinga padėka rengėjams už pa
ruošimą vaišių: p.p. Eidukaičiams, 
Kuisiams, Krakauskams; kun. P. Ažu
baliui už atsilankymą ir tartą žodį bei 
nuoširdžius linkėjimus.

Nuoširdžiai dėkingi ir kitiems da
lyviams už tokią vertingą dovaną ir 
kartu praleistą jaukų vakarą: p.p. Alf. 
Balniams, čirūnams, Dunčikams, Dau- 
kams. Gužauskams, Laurinavičiams, 
Petrušauskams, Sabaliauskams, Sapi- 
joniams, šelmiams, Skrebūnams, Stan
čikams, Uogintams.

Taip pat dėkojame seseriai ir švo- 
geriui — Kuktų šeimai už atvykimą 
iš St. Catharines ir dovaną; vaikams 
— Irenai ir Edvardui už dovaną — 25 
rožių žiedus ir paslapties išlaikymą; p. 
E. Kvederienei ir p.p. Račkauskams už 
sveikinimą.

Liekame nuoširdžiai visiems dėkin
gi-

Izabelė ir Aleksas Butvydai
Indijos misijonierius kun. E. 

Petrin atsiuntė padėkos laišką 
Aušrai Verikaitytei, kuri buvo pa
siuntusi jam panaudotų kalėdi
nių atvirukų, šalia padėkos misi
jonierius pastebėjo, kad perdaug 
sumokėta už oro paštą; esą geriau 
siųsti paprastu paštu, o tuo būdu 
sutaupytus pinigus panaudoti jo 
globojamų vargšų šalpai. Esą 
jam brangus kiekvienas centas. 
Misijonieriaus adresas: Rev. E. 
Petrin, Catholic Mission, P. O. 
Nagrakata, Dist. Jalpaiguri, W. 
Bengal, India._____

O. A. Kanapkos

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiea.ua valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P- KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

JAU GALIMA GAUTI ATVIRUKŲ, 
TINKAMŲ ĮVAIRIOM PROGOM:

Velykom, vardadieniui, padėkoms (vestuvinių dovanų, 
naujagimio ir kt). \

Kainos: nuo 5 iki 15 centų
Užsakymai priimami paštu ir išpildomi gavus pinigus už 

atvirukus ir persiuntimą.
Rašyti: "Žiburiai", 941 Dundas St. W. Toronto 3, Ont.

Statybinės medžiagos 
? 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

ST.CLAIR ST. W.

5
JUNCTION RO.

Jav. B. Saulėnas

2 MULOCK 
AVĖ.

***0 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-79<M

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

• Portretai ir kt.
failini ... ......M

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

8 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. IL 16 — Nr. 7 (890)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL I£? 5-1584
INDIAN RD. . BLOOR — 3-jų bu

tų atskiras mūrinis namas, dvi
gubas garažas, platus sklypas, 6 
kambariai I-me augšte. -

JANE - BLOOR, $0.000 įmokėti, 
atskiras, 8 kambarių per du 
augštus, kvadratinis planas, ga
ražas, puiki rami vieta.

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

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

HIGH PARK BLVD. - RONCES- 
VALLES AVE, tributis (triplek- 
sas) apie $25.000 įmokėti ar ma
žiau; 3 garažai, maždaug 6 metų 
senumo.

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

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Namų tel. LE 6-9145

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

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

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

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

RYTU TORONTE: $70:000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su*, 
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6Yl°/o 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA^VlA 

KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

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

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

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

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

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

A. J. MORKIS
v

REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

persikėlė į nauję vietę

1082 BLOOR St W., Toronto 4, 

(vienas blokas į rytus nuo Dufferin) 

Telef. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mas. 
Taip pat parūpiname geresnėm aąlygem paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkit J. Kaškelis A. BHudžiua Alv. (Mteldažukė) Wiatoski

RONCKSVALI.ES
eiea.ua
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Vaiko politika
Tik ką pramokęs skai

nes ir 3 pralaimėjo. Grupės peržai-

APDRAŪDA
GYVYBtS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI- 
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IB KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

Pet

Kaune prasidėjo Sov. Sąjungos^ Q
. krepšinio pirmenybės, kuriose daly-kovo 10 d A'

. . . . . , .. ._ vavo 5 moterų ir 6 vyrų komandos. AUŠROS ŽINIOS
stalo teniso pusbaigmmes pirmeny-j §įose pirmenybėse be konkurencijas 
bės; 10 Lietuvos stalo tenisininkų iš- fr soV. Sąjungos rinktinės,
sikovojo teisę žaisti Sov. Sąjungos Kauno žaisdamas be savo pa- 
baigminėse pirmenybėse. Jose teks jėgiausių žaidikų M. Paulausko ir R. 
Žaisti ir kylančiai keturiolikametei ygnsbergo, kurie žaidžia rinktinėje, 
Astai Giedraitytei. 'sunkiai įveikė estų Kalev krepšinin-

Maskvoje viešėjo Lietuvos jaunių įus 7i;69. Pažymėtina Vilniaus Ki- 
bokso rinktinė, kuri įveikė rusų RT birkšties pasekmė prieš Sov. Sąjungos 
FSR komandą 6:5. I moterų rinktinę, kuriai pralaimėjo tik

Kauno Žalgirio rankininkės, atsto- 46:50.
vaujančios Sov. Sąiungai pasaulinėse 
pirmenybėse, Budapešte žaidė ketvir-

Ontario moterų krepšinio pirmeny
bėse Toronto miestui atstovaus Auš
ros mergaičių sr. komanda. Pirmosios 
rungtynės įvyks šj šeštadienį, 7.30 
v.v., Herman Collegiate, 1930 Rossini, 
Windsore. Antrosios — bus kitą šeš
tadienį, vasario 25 d., 4 v.p.p., Kent 
mokykloje (Dufferin & Bloor) To
ronte. Pirmenybių nugalėtojos vyks į 
Edmontoną, kur visų provincijų čem- 
pijonės varžysis dėl Kanados čempi- 
jonato. Aušros mergaičių Sr. koman
doje žaidžia: R. Bilkytė, N. Kėkštaitė, 

■J. Klimaitė, V. Jurevičiūtė, M. Ro- 
3-7. Atsigriebimo rungtynės įvyks stalo teniso pirmenybės, kuriose pen- ™an®Yai^’ J' Simonaitytė ir B. Star- 
Kaune. Lietuvaitės turi daug galimy- kiolikametė vytietė V. Nešukaitytė' Komandą Iremnioja L. Mes- 
bių laimėti ir patekti į pusbaigmę.

Kaune dvi dienas žaidė Sov. Sąjun- 
gos krepšinio rinktinės su vyrų 
girio ir moterų Politechnikos koman
domis. Moterys, nors L _ 
abejas* rungtynes pralaimėjo 37:57 ir 
56:78. Vyrai pirmą dieną žaisdami be 
M. Paulausko ir R. Vensbergo pralak 
mėjo 62:100. Antrose rungtynėse jie 
abudu žaidė Žalgirio komandoje, ir 
rusams, tik likus 9 sek. žaisti, pavy
ko pasekmę išlyginti ir rungtynes 
baigti lygiomis 82:82. Pažymėtina, kad 
lietuvaitėms teko žaisti prieš tokias 
žaidėjas, kaip R. Salimova, kuri yra 
2 m. ūgio. Šis gražus lietuvių krep
šininkų žaidimas įrodo, kad lietuviai 
tebėra viena pajėgiausių krepšinio 
komandų pasaulyje.

VYČIO ŽINIOS
čio baigmines rungtynes su vietos V. Nešukaitytė vėl R. Amerikos 
Spartako komanda. Rungtynes lygioje meisterė. Užpraeitą savaitgalį Long 
kovoje laimėjo šeimininkės pasekme. Island, N.Y., įvyko Rytinės Amerikos 
3-7. ................ ' ’ ’ ’ ' ’ ' ’-----

moterų grupėje laimėjo pirmą vietą, i ,ir Jloboja Kėkštas Mer- 
Šią meisterystę ji laimėjo trečią kar-,galtems lmklme sekmes!

Antradienį, 7.15 v.v., Kent mokyk- 
Nešukaitis praeitą savaitgalį bu- loję mergaičių Sr. komanda žais pir- 

ir gerai sužaidė, vo išvykęs į Kvebeko miestą, kur. mąsias TLB lygos pusbaigmių rung- 
įvyko didelė sporto šventė. Jam bu- tynęs su Cicconnėm; trečiadienį, 7 v.
vo pavestas Ontario vyrų ir moterų 
stalo tepiso komandų vadovavimas. V. 
Nešukaitytė šioje šventėje atstovavo 
Ontario provincijai.

Pasaulinėse stalo teniso pirmenybė
se, kurios įvyks balandžio mėn. Šve
dijoje, V. Nešukaitytė atstovaus Ka
nadai.

Mergaitės (14) paskutinėse CYO 
lygos pirmenybėse nugalėjo St. Ed
wards krepšininkes 32:14 pasekme. 
Žaidė: Balsytė 13, Nacevičiūtė 12,1 
Zubrickaitė 3, Jurkevičiūtė 2, Žukaus-'

v., mūsų salėje berniukų B. komanda 
žais su St. Chris B ir po jų, 8 v.v., 
berniukų M komanda žais su St. Chris

su užrašu “Maudytis drai 
ma” ir parsinešė namo. Tai pa
stebėjusi jo mama tarė:

ar nori, kad jie daugiau čia lan-Į — Mama, tai tik prie mūsų 
kytysi, ar kad tai būtų jau pas-ponios, kurioj tu mane kasdien 
kutinis vizitas? per prievartą maudai

Skelbimas laikraštyje Žydelis vokiškam teatre
V. Vokietijoj į teatrą atėjo žy- 

sipažinti su simpatiška 35 metų delis. Jis žvilgterėjo į programą 
moterimi, kuri turi traktorių, ir pamatęs kompozitorių pavar- 
Kartu su laišku prašau atsiųsti dės, nušvitusiu veidu, tartum 
traktoriaus foto nuotrauką”.

“Ūkininkas, 39 metų, nori su-

Po laiko
Sovietinės armijos politinis ko

misaras pradeda propagandos pa
skaitą. Vos keletą sakinių išklau
sęs, užpakalinėje eilėje vienas 
raudonarmietis pakelia ranką.

— Klausimai ir diskusijos bus 
po paskaitos. Prašau nuleisti ran-

nušvitusiu veidu, tartum 
sau, tartum Kaimynui, sušnibž
dėjo:

— Glueck und Handel muss 
man haben, dann ist alles in Ord- 
nung... (Lietuviškai: laimės ir 
prekybos turi netrūkti, tada yra 
viskas tvarkoj. Glueck — laimė, 
Handel — prekyba; neiškreipta 
kompozitoriaus pavardė yra 
Haendel).

Neranda žodžio

€> SKAITYTOJAI PASISAKO

Ošavos Medžiotojų-Meškeriotojų Klu
bas “Ešerys” išrinko naują valdybą, 
kurion įeina: M. Zubrickas, A. Luko
šius, A. Vaičiūnas, Aid. Vaičiūnienė ir 
St. Kneitas. Dabartinis pirm. M. Zub
rickas buvusiam pirm. P. Juodvalkiui 
visų vardu įteikė dovanėlę. Vasario 
26 d. klubas rengia iškylą į p. Pniaus- 
kų mišką. Visi kviečiami dalyvauti 
pasiimant rogutes. Valdyba

Paskaitą baigęs komisaras klau- 
sie, kas turi kokį klausimą. Visi 
tyli.

— Paskaitos pradžioj vienas 
draugas kažko norėjo paklausti. 
Kodėl nebeklausi? — komisaras 
dairosi į užpakalinį suolą.,

— Drauge komisare, dabar ne
bereikia. Pradžioje norėjau pa
sakyti, kad čia tamstos praneši
mo visiškai negirdėti.

— Rytoj mano žmonos gimta
dienis. Patark, ką turėčiau jai nu-1 CllClllO. rdtdlA, XLcĮ LUiCL-ldU. Jai nu- 
pirkti, arba geriau pasakyk, ką 
tu savajai pirkai.

— Aš savajai pirkau, tarp mū
sų šnekant, perlų karolius.

‘— Na, ir ką ji.
— Ji tiek buvo dėkinga, kad 

nerado žodžio, kaip savo padėką - 
išreikšti.

— Ką žadi šiemet jai pirkti?
— Žodyną. Parinko Pr. Al.

-—ALFA RADIO & TV
Parduodam Ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVX„ TORONTO

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.
K. STRIAUPIS 

Res. teL LE 6-5363

LIETUVIAI STALIAI

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

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

ALKOHOLIS IR JAUNIMAS jsias jos elementas, pasiliko savoje 
Lietuviai, ypač po II D. karo, atsi- “ėje “.?PS“?5€ndėJ;iti,^rauge 

sivežė daug gražių papročių, bet ne
mažai ir blogų. Vienas blogiausių —• 
besaikis alkoholio vartojimas. Kas 
liūdniausią, kad šį paprotį jau baigia | 
perimti jaunimas, ypač studentija. Vy-1 
resniųjų parengimai be alkoholio ne
apsieina. Visi geria viešai salėje. Gi 
jaunimas mirksta kitose vietose, ne 
tik salėje viešai, bet ir per naktis 
viešbučių kambariuose, stovyklavie
čių barakuose, net miškuose žvejojant, 
medžiojant. Visi žino, bet visi tyli. 
Per studentų suvažiavimus viešbučiuo
se pilna studentų, kurie ūžia per nak
tis, o paskiau iki vėlyvo ryto miega, 
nesilanko į paskaitas. Reikia refor
mų studentų suvažiavimuose. “Vyrai”, 
kurie tik atvažiuoja pagerti ir vieš
butyje pamiegoti ir nelanko paskaitų, 
turėtų būti išprašomi vykti namo. Jau
nimo vadai susirūpinkite ir darykite 
griežtas reformas lietuvių jaunimo su
važiavimuose. T. J.

že- 
su 

visos tautos likimu. Tik labai mažas 
nuošimtis tautos išsigimėlių nuėjo pas 

• tuos, kurie dėl skanaus šaukšto parsi
davė ir išdavė savo brolius. Mes esa
me eiliniai kariai, tautos didvyriai pa
siliko saugoti Nemuno krantų.

Berželis

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulte

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 automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage S

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHUL1S

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepavra Avė.) 
531-1432

DIDVYRIAI AR EILINIAI KARIAI?
Dėl II D. karo pasitraukusių į už

sienius tautiečių tarpe kilo įtampa dėl 
termino, kuris galėtų tiksliai nusa
kyti, kas mes tokie esame. Vieni tvir
tino, kad esame tremtiniai, kiti — 
karo ar politiniai pabėgėliai, treti — 
išvietinti ar karo aukos. Visiems pri
imtinas terminas, nusakąs už Tėvynės 

. ribų atsiradusius, buvo gana keblus 
j jau vien dėlto, kad nevienodomis ap- 
| linkybėmis palikome kraštą. Politiniai 
i kaliniai ir vad. “plechavičiukai” buvo 

prievarta, be jokio asmeniško apsi
sprendimo, išvežti iš savo krašto, 
šiems gal ir tiko tremtinių vardas. 
Tačiau didžiausią dalį sudarė tie, ku
rie individualiu apsisprendimu, karo 
frontui artėjant ir naujai okupacijai 
gresiant, paliko kraštą ir pasitraukė į 
vakarus. Tiems gal ir tiko karo ar po
litinių pabėgėlių vardas. Mažesnę gru
pę sudarė dar tie, kurie savo ar ne 
savo noru karo metu buvo išvežti į 
Vokietiją darbams, šioje grupėje bu
vo ir nepagirtino elemento — oku
pantams simpatizavusių parsidavėlių. 
Iš šios grupės viena dalis tuoj po 
ro grįžo garbinti Stalino “saulės”, 
ta dalis pasiliko užsieniuose kartu 
visais stovyklose, šiems gal tiko 
vietintų vardas ar kitoks. Ir taip
siems priimtino vardo nesuradome, 
kol neatsidūrėm užjūriuose ir apsi
pratome su terminu “naujieji atei
viai”, nors ir čia mėginta iš pradžių 
dar vadintis tremtiniais. Pačiu gyve
nimu mes jau prilygstam imigranto 

* dvasiai ir jos rutinai — tolstam nuo 
savo krašto papročių, kalbos 
tėjame prie vietos gyvenimo.

Vienas iš Lietuvos viešėjęs 
tis prasitarė: “Jūs jau baigiate
rikonėti ir mes jus nurašėme į tau
tos nuostolius”. Toks išsireiškimas už
gavo vidinius jausmus, nors tiesos čia 
esama. Iš kitos pusės, mes nesame nei

ka- 
ki- 
su

VI’

A. B. Beresnevičius

23 1 -26 6 1 233-3323

P. BARAUSKO AGENTŪRA

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.

ir ar-

SEKSUALINIS ŠVIETIMAS
Šiuo metu Kanadoje kaikurie šal

tiniai stipriai palaiko siūlymą mo- 
kyklosna įvesti seksualinio švietimo 
pamokas. Dienraštis “Daily Star” spa
lio 27 d. įsidėjo netgi vedamąjį “Let 
sex be taught in all schools.” Į tai 
atsiliepė laišku tam pačiam, “Star” 
dienrašty mokyklų patikėtinis (school 
trustee) Mahlon F. Beach lapkr. 10 d. 
laidoj klausdamas: “Sex education? 
Look at Sweden tally”. Kitus laiško 
autoriaus išvedžiojimus praleidus, ten
ka stabtelti ties jo pateikta statisti
ka. Jis nurodo, kad, ryšium su sekso 
pamokomis mokyklose, tegali padidė
ti nemoralumas jaunimo tarpe, vene
rinės ligos ir priešvedybinis palaidu
mas bei pavainikių skaičius. Laiške 
pateikiami šitokie statistiniai duome
nys apie Kanadą, Ameriką, Britaniją 
ir Švediją. Savižudybės iš 100.000 gy
ventojų: Kanadoj — 7,2, JAV-bėse 
— 11, Britanijoj — 11,2, Švedijoj — 
19,7. Pavainikiai šimtui gyventojų: 
Kanadoj — 4,8, JAV — 6,3, Britani
joj — 6,9, Švedijoj — 14,3.

“Švedija yra kraštas, kur labiausiai 
pažengęs seksualinis švietimas mokyk
lose, lyginant ją su visu pasauliu.” 
Tenai, girdi, viską diktuoja “pirmau
jantys pedagogai”, kurie dabar valdo 
Švedijos švietimo sistemą, nežiūrint 
daugelio to krašto gydytojų, mokyto
jų ir tėvų balso sustabdyti tokio švie
timo sistemą. Pr. AL

Įteikiami gavėjui kaip PINIGAI 
per Bank For Foreign Trade 

Maskvoje
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. MŪ- 
SŲ 20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos pilnai garantuo- 
~ tos ir apdraustos.
Turi Bankų Dept. leidimą ir 

apdraudą. 
Apsidraudę $20.000.00.

Oficialūs SSSR kvitai pasirašy
ti gavėjo. 

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas:
9 rubliai už $10.00
Iki $30.00 — $2.75

Virš $30.00 — 10% , 
GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St., Newark, N. J.

Augščiausios kokybės rusų 
gamybos daiktai.
SPECIALIOS

naujos sumažintos Velykų šven
čių proga automobilių kainos 
galioja iki 1967 m. kovo 20 d. 

Pasinaudokite šia proga.
SIŲSKITE MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA

LIOSE KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už šį patarnavimą. 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logų apie sensacingus pasiūly
mus, ypatingai Vakarų kraštų 

gaminių ir audinių.
GRAMERCY

(Įsteigta 1945)
118 E. 28 St. New York, N.Y.

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

A. DOMAŠIUS ir K. CIBAS 
47 Radford Ave., teL RO 9-5309

tautie- 
suame-

Vežamas turtas pilnai apdraustas, tautos didvyriai ar jos elitas, nežiū-
Skambinti teL LE 4-1403 rint, kad savo tarpe turime daug gar-

30 Dewson St, Toronto, Ont. J,1’"“ ""į?1"®!’
___—_, dų, mokslininkų, kultūrininkų, kanš-

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

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

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

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas>

Telefonas LE. 24108

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

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

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

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele.
Priėmimo voiondos: 

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEJLUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJ).

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

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles; 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimu).

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI
IR NEBRANGIAI. 

TEL. 5354579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

NAUDOKITĖS PATARNAVI-
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

Kabineto telefonas LE. 4-4461
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronte 

(1 rytus nuo Dufferin Si.)

Dr.P.VYTt
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr. Downsview.
(prie Keele į šiaurę

□uo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

DR. N. NOVOSICKIS 

danty gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampos Bloor & Bathurst) 

TeL 534-3370
Priima oacientus iš anksto susitarus

894 COLLEGE ST
atskiro atlyginimo

kių. Kaip iš suminėto grupavimo ma
tyti, mūsų tarpe, šalia gerų tautiečių, 
nemažai yra ir indiferentų. Iš to iš
vada — tautos branduolys, atspariau-International 

Driving School 

WALDI
Centrie* {tteiga 491 Alette St., 

TeL RO 2.2100

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

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

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

• telkia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

N A M U, AUTOMOBILI V 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga
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' d., 8 v.v., Prisikėlimo par. salėje auka iškilmių išlaidoms. Pagei- sidėkodama laikraščio rėmėjams,
banketas, į kurį pakviesti lietu- daujama nuo asmens bent vienas paaukojusiems “Žiburių” Spau*

Prisikėlimo nar žinios viams bičiuliškai nusiteikę kana- doleris. Lietuvos laisvinimo rei- dos B-vės šėrus arba stambesnes
diečiai, etninių grupių, spaudos, kalams Tautos Fondas rinks au- sumas, atspausdino specialius rė-

■— Vasario 16 bažnyčioje minima šį radijo bei televizijos atstovai, kas. mėjo atžymėjimus, pieštus dail.į'^—Vasario 16 proga šį sekmadienį _ __ ________ r ____________
11 vaL iškilmingos pamaldos; organi- sekmadienį. Po 1115 v. Mišių — spe- Kviečiama Toronto lietuvius taip Apylinkės valdyba, visų iškil- T/valiaus^Tie atžymėjimai^jau

:. zuotai dalyvauja kūrėjai-savanoriai ir dalios pamaldos. Organizacijos užima paį gausiai dalyvauti vaišėse, ku- mių rengėja, kreipiasi į visus To- siuntinėjami rėmėjams. Yra ke-
šauliai. Pamaldos užbaigiamos lietu- rezervuotas vietas priekyje. Prie įėji- rįas paruoš organizacijų atstovės, ronto tautiečius ir kviečia labai lėtas asmenų, kurių adresai, ma-
vnc himnu mo Tautos Fondas renka aukas. ......................................... -- • -—-....................

— Sį savaitgalį Toronte lankysis

•MONTREAL?'*
Aušros Vartų par. žinios

— Vasario 16 pamaldos — šį sek
madienį, vasario 19 d., 11 vai. Orga
nizacijos dąlyvauja pamaldose su vė-

ŠEŠTADIENĮ, vasario 18 d., gausiai dalyvauti iškilmėse. Va- tyt, pasikeitę ir “Tž” administra- liavomis.
‘ i- *— ----- i- -s --------- ---- ----------- 1: t —Lituanistinė šeštadieninė mokyk-— Vasario 16 proga rengiamame iškilmingai padedamas vai- sario 16 iškilmės teapjungia vi- cija negali jų surasti. Taipgi yra 

fafdiiAiti cvoAiii nriomimo ii Irofvir. 9 . . . ®. * ~ a___________ ______ •____ ___________________ i____ 2-. 21_: J-.— —.

Sv. Kazimiero par. žinios
— Vasario 10 palaidota iš Šv. 

Kazimiero bažnyčios Julė Masan- 
dukienė liko viena dukrelė. Va
sario 13 d. palaidotas Stasys Ar- 
kauskas, 28 metų amžiaus; prieš

■ sū-apašt. delegatas Kanadoje. Iškilmėse kitataučių svečių priėmime šį ketvir- nifcas «e ^^0 rotušes už Lie- sus lietuvius tarpusavio vienybe šėrininkų, kurie iki šiol dar ne- la paminės Vasario 16 šį šeštadienį, metus mirė tėvas, dabar — 
dalyvaus ir keletas lietuvių. ^d., prisikėlimo^ par. audito- tuyos laisvės kovotojus, dalyvau- ir meile. atsiliepė. Jie laikomi nesuranda-j vasario 18 d., 11 vai. Jei mokytojų nūs; liko našlė p. Arkauskienė.

» mais, o jų pinigai be jų sutikimo streikas dar nebūtų baigtas, minėjimas j — Iš ligoninės Royal Victoria
tad., 8 y v., Prisikėlimo par. audito- tuvos laisvės kovotojus, dalyvau- ir meile.

— Senatvės pensijos pakeliamos iki ne^kitafe i^ta^ta^ų dal^^Są’ -gen\ ^“Y05 konsului Ka- Radijo programa lietuvių kai;
$105 mėn. Tuo tikslu išsiuntinėti ati- surišta su betji ski- Žmuidzmui. Ties ba. Vasario 16 proga speciali
tinkami blankai. Labai svarbu juos riama pakankamai rimtam reikalui - r0^UŠe bus Pake1' programa lietuvių kalba bus
tiksliai užpildyti. teutos reprezentacijai ta Lietuvos trispalve. transliuojama: šeštadienį iš Oak-

; - Tikybos pamokas nuo šio sekma-l _ Ryšium su vasario 16 paminėji- SEKMADIENJ, vasario 19 d., vfflės CHWO banga 1250 3.30-
dienio vaikams, lankantiems viešąsias mu> trispalvės pakėlimo ir vainiko pamaldos liet, katalikų 4.30 vai., sekmadieny 9 v. is Ha-
mokyklas, dėstys po 10 vai. Mišių kle- uždėjimo iškilmėse prie rotušės visus bažnyčiose, o evangelikų bazny-1 miltono CHIQ banga 1280; sek- 
bonijoje N. Pr. M. seselės. Keletą vai- raginame gausTai dalyvauti - šį šeš- čioie 1-30’v.p.p. Iškilmingas mi-madienį 2 v. iš Niagara Falls 
kų, kalbančių tik angliškai, tikybos ’------ ' -
mokys 13 klasės mokinys taip pat po 
10 vaL Mišių.

— Parapijiečiai lankomi Sunnyside 
rajone.

— Vasario 10 d. iš parapijos baž
nyčios lietuvių kapinėse palaidotas a.a. 
Kleopas Dambrauskas. Velionies mo
tinai Lietuvoje ir čia gyvenantiems 
giminėms nuoširdi užuojauta.

— Sį šeštadienį, 10 v.r., metinės ge
dulingos pamaldos už a.a. Stasę Ba- 
dziliauskienę.

tad., 12 vai.
nėj’imo aktas - Ival. Central WHLD banga 1270. Be to, To-

niekur negali būti panaudoti ir bus Seselių Namuose, apatinėje salė- 
turės būti perduoti globos įstai
gai “Trust Company”. Vykdant 
“Žiburių” Spaudos B-vės ir KLK 
Kultūros Dr-jos sujungimą tai 
svarbi aplinkybė.

Ligoniai. Moterų generalinėje

- penkud 7 V - ąž a.a. tenai dalyvaus sekmadienio iš- nėje -

330 va- • ■rienė; 9 v. — už a.a. J. Račkauską: , ■ • a ^^V z* ZV t . . a • za ^^1  •

ronto generalinėje ligoninėje — 
p. Ramanauskienė; Western ligo
ninėje — J. Morkūnas, kuris ne- vautl

ję. Pats jaunimas atliks programą. 
Kviečiami ir tėvai.

— Pirmajai Komunijai ir Sutvirtini
mo sakramentui vaikučius prašome re
gistruoti pas seseles.

— Gyvojo Rožinio dr-jos narių su
sirinkimas šį sekmadienį po Sumos.

— Kovo 4, šeštadienį, Sv. Onos 
Dr-ja ruošia salėje vakarienę .— šo
kius. Gros J. Balčiūno, jr., orkestras. 
Organizacijos ir visi kviečiami daly-

užpr.'p. Račkauskienė; at. sekmai 9 te, jaunosios kartos ™uornerį 16 (ketrtrtadienį) 8 v.v. gaunami žm bu’ iš .................................. .........
-uža.a. A. Daugėlavičienę; užpr. nrnkas. Angliškoje dalyje kalke-pas valdybos nanus: pirm. Aug.:f^mužUs. s6 JokūbaitiSj SUSI-Iną, susilaukusius pirmosios dukrelės, 

r rkAbvinofno knnnrtnc rwolrxz Ulinio L?I> T k? Kimono- „ ’ ____ ___ - .

— Sveikiname R. Verbylą ir žmo-
v.
S. Ciplijauskienė. toju pakviestas Kanados preky- Kuolą RO 9-6884, J. R. Simana- 

bos ministeris Robert Winters, vičiaus krautuvėje, 111 Ronces-
— Rinkliava užpraeitą sekmadienį 
- $330.
— Vasario 7 d. mirė Magdalena 

j Pranešime apie pamaldas už Spanding (Savickiūtė), sulaukusi 52 
«._«_•—. *- -^ mirusią m. amžiaus. Palaidota vasario 9 d.

žeidęs koją, gydosi namuose; šv. 
Juozapo ligoninėje paguldytas Pr.Gavėnioje šiek tiek nutraukime p0 Įreju metų pertraukos šiemet valles Ave, tel. LE 4-1274. Būtų ^.^2? - - - -

nuo savo prabangos w paaukokime turėsime k Toronto burmistrą W. gera> kad kiek galint daugiau aDie Da„
vargstantiems. Prie bažnyčios padėta Dennisoną. Meninę programą at- lietuvių dalyvautų šiame priėmi-'stef finliiauskienės
SSty^ApinsffTat0 m”ter^S ^jaunimas: šeštadieninės het. me. Juo daugiau.ir aktyviau da-t Cagtį t^a ve:j _ vasario 8 d., mirė Juozas žakevi-
pasKirstymu rūpinsis Kat. moterų dr mokyklos choras> vad. v. Venkai- lyvausime pnemime, juo geresni lion^ %avard/ yra Antanina aus po sunkios ligos, sulaukęs 68 m.

n . .^io; tautinių šokių grupė, vad. D. įspūdį padalysime kanadiečiams Daugėlayjčienė, o ne Bagdonavi-amžiaus. Paiaidotas vasario n d. Co-

... „ ... vėl s“d0i0 dutininku grupė, vad. Stp. Kairioj
naujoje salėje (999 College St.Jprl?rian‘ gitaor0n,.s-J’™’““ paU^ 
įėjimas prie bankelio). Paskaitą ispud|' p“daI“ Vasa™ “• 
tema “Albertas Sehweitzeris mJlMfilose organ.zuola, dalyvavo Toron- 
su epochos perspektyvoje” skai-t0 atel,ln,nkai. 
tys inž. Alfredas Puzarauskas, 
kuris prieš kelis metus praleido 
savaitę laiko Gabone ir ten susi
pažino su garsiuoju Nobelio lau
reatu Dr. Schweitzeriu. Alfredas 
Puzarauskas 1957 m. baigė sta
tybos inžineriją McGill un-te 
Montrealyje B. Eng. laipsniu. 
Ten pat 1961 m. gavo diplomą 
“management and bussiness ad
ministration”. Nuo 1965 m. A. 
Puzarauskas dirba “International 
Bank for Reconstruction and 
Development” Vašingtone, kur 
jam pavestas prižiūrėti didesnių
jų tarptautinių susisiekimo pro
jektų ekonominis tinkamumas.

IŠ “DAINOS” VEIKLOS
Sausio 29 d. metiniame susi

rinkime pas V. Moklickaitę ir E.
' Ališauskienę narės dalyvavo gau

siai. Išklausyta valdybos ir reviz. 
komisijos 1966 m. veiklos prane
šimai, priimtas buvusios valdybos 
atsistatydinimas ir slaptu balsa
vimu išrinkta nauja valdyba, ku
ri pasiskirstė pareigomis: L. Ky
bartienė — pirm., K. Butienė ir 
Janina Kulikauskienė — vicepir
mininkės; J. Rukšienė — sekr. ir

Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita — šį penktadienį, 
vasario 17, 8 v.v., Prisikėlimo

— Pr. sekmadienį per jaunimo Mi- Augaitytės ir J. Karasiejaus; sku- svečiams. Įėjimas asmeniui $5. xjpnf 
rri 4 zs nlrn zuln/>■»•«»o i • • •» • i z-'iu  _ I A   12 1_— — — 1 UaUIIU.Apylinkės valdyba

te dės Neiges kapinėse.

į namus jau sugrįžo Anelė Mikė- 
nienė. Kazimieras Rekašius iš 
Notre Dame ligoninės perkeltas 
į senelių namus: Metropolitan 
Nursing Home 1650 Dorchester 
Blvd. West, Montreal 25.

— Jaunimas vasario 12 d. tu
rėjo slidžių iškylą į Laurentidų 
kalnus, nors ten buvo 32 1. že
miau nulio. Susidarė grupė 65 as
menų.

— Kazimierinių vakarienė — 
kovo 4 par. salėje. Programą iš
pildys buvę šeštadieninių mokyk
lų ir lituanistinių kursų mokiniai. 
Taipgi bus labai turtinga loterija.

— Montrealio katalikių mote
rų susikaupimo dienose dalyvavo 
gražus būrelis. Po pusryčių ir po
kalbių įvyko valdybos posėdis; 
pirmininkavo dr. V. Giriūnienė, 
sekretoriavo p. Malcienė.

— Vasario 16 iškilmės bus 19 
d. Pamaldos — 11 vai.

— Praėjusio s e k m a d i enio 
rinkliava — $214.55. K.J.G.

KLK Moterų Draugijos narės 
pr. savaitgalį turėjo susikaupimo 
dienas, šeštadienio konferencija 
buvo kun. V. Stankūno tema 
“Žmogaus santykis su Dievu”. 
Sekmadienį antroji konferencija 
buvo tema “Gundymai”, kurią 
pravedė kun. J. Gaudzė. Po kon
ferencijos N.P.M. seserų koply
čioje atlaikytos Mišios ir po to, 
valdybos ir seserų rūpesčiu, daly
vės susirinko bendriems pusry
čiams vienuolyno salėje, čia bu
vo daugiau pabendrauta ir nutar
ta panašias susikaupimo dienas 
pradžioj gavėnios rengti ir atei
tyje. Dalyvės išsiskirstė dėkingos 
N.P.M. seserims už rūpestingą 
globą, kunigams ir valdybai už 
konferencijas ir iniciatyvą, v.

Vilius Pėteraiitis, mažlietuvių 
veikėjas, per lietuviškąjį radiją 
pradėjo paskaitų ciklą apie se
novės lietuvių religiją. Būdamas 
kalbininkas ir studijavęs savo lai
ku teologiją, paskaitininkas pa
daro įdomių palyginimų su kitų 
tautu senom religijom, v.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas kalbėjo (iš magnetofono juos
tos) per lietuviškąjį radiją apie at
eities VLIKo uždavinius. Klausy
tojui buvo malonu išgirsti gyvą 
pirmininko žodį. Šis naujas meto
das pasiekti lietuvių masę yra 

_____  sveikintinas. Linkėtina, kad VLI 
Kas ir ateity palaikytų ryšį su lie
tuviškąja visuomene gyvu žodžiu, 
nes tai lengvai pasiekiama pa
naudojant įkalbėtas magnetofo
no juostas, v. v

“Lito” nepaprastas ir metinis 
narių susirinkimas — vasario 25, 
šeštadienį, 4 v.p.p^ AV par. salė
je. Dabar pats laikas pasiūlyti 
kandidatus į “Lito” valdybą ir 
komisijas. Šiais metais bus ren
kami 3 nariai į valdybą ir po vie
ną į kredito ir revizijos komisijas. 
Pareiškimai pasiūlyti kandida
tams išsiuntinėti visiems nariams. 
Tuos pareiškimus reikia įteikti 
“Lito” sekretoriui arba išsiųsti 
paštu iki vasario 18 d. Pr. R.

Montrealio katalikių moterų 
Rosemounto ratelio susirinkimas 
įvyko vasario 15 d. pas P. Grige- 
lienę. Dalyvavo ne tik visos na
rės, bet ir viešnios. Pirmininkė 
P. Grigelienė pradėjo susirinki
mą, pakviesdama Tėvą Kijauską 
kalbėti tema: “Religinės refor
mos”. Gražiomis ir įdomiomis 
mintimis T. Kijauskas nušvietė 
Vatikano santarybos iškeltus 
klausimus ir plačiai papasakojo 
apie Mišių įvedimą lietuvių kal
ba. Tuo klausimu buvo daug dis
kutuota, be to, buvo iškelta daug 
klausimų, kuriuos Tėv. Kijauskas 
paaiškino.

Pirmininkei pasiūlius buvo su
aukota $11.50 pašto' išlaidoms, 
siunčiant siuntinius lietuviams į 
Suvalkų trikampį. Po susirinki
mo įvyko vaišės ir kava su tradi
cinėmis Užgavėnių spurgomis bei 
skanumynais. Vaišių metu buvo 
sugiedota pirmininkei “Ilgiausių 
metų” ir palinkėta sveikatos bei 
energijos tolimesnei Rosemounto 
katalikių moterų ratelio veiklai.

M. Malcienė

Kūrėjai-savanoriai vasario 5 d. 
metiniame susirinkime perrinko 
tą pačią skyriaus valdybą būtent:, 
pirm. V. Štreitas, sekr. K. Ape-; 
ravičius, ižd. S. Paciūnas, kandi
datai — K. Kregždė, L. Vaštokas. 
Revizijos komisija perrinkta ta 
pati: A. Jakimavičius, A. Poškus 
ir V. Tamašauskas. Išreikšta pa
dėka talkinusiems parengime 
1966. XI. 12: šeimininkei M. Šen- 
ferienei, VI. Jocui, VI. Bendoriui, 
B. Trukanavičiui, savanoriams — 
K. Kregždei ir A. Jakimavičiui. 
Primename savanoriams, kad va
sario 19 d. susirinktų 10.45 v.r. 
Šv. Jono Kr. bažnyčios salėje da
lyvauti organizuotai su vėliava pa
maldose. Skyriaus valdyba

Toronto Pūtvio šaulių kuopa 
organizuotai dalyvauja Vasario 
16 pamaldose sekmadieni, vasa- 

hJAM. AJ1VVUYV0 014. IX U. AU1 Wda V All V • 1 -I -» X. T

riu, šauliu ir miško broliu parti- r10..^ į’ Y.-’.^v‘J°p°.^r\Pa’ 
zanu gyvybių sudėta ant Tėvynės bažnyčioje, šauhai ir sau- 
aukuro les renkasi į minėtos parapijos

salę 10.30 v.r.
Mielas tautieti ir tautiete, jaus- į šaulių kuopos metinis — vi

ki pareigą prisidėti savo, kad ir suotinis susirinkimas įvyks šv. 
maža auka, prie pavergtos Tėvy- Jono Kr. parapijos salėje kovo 
nės laisvinimo darbo — aukoki 4 d.,. 5.30 v.v. Po susirinkimo bus 
Tautos Fondui. .vaišės, į kurias kviečiami visi

TF Toronto apylinkės šaulių draugai ir rėmėjai, 
atstovybė i T. P. šaulių kuopos valdyba

AUKOKIME T. FONDUI
Vasario 16 d. minėjimu, kuris VASARIO 16 MINĖJIMAS

— Nuoširdžiai dėkojame par. tre- Toronte įvyks vasario 19, sekma- 
tininkams už $213 auką apmokėti už 
naujai įsigytus liturginius drabužius.

— Nuoširdžiai dėkojame Prisikėli
mo par. bankelio visuotiniam narių 
susirinkimui už duosnią $1,000 auką 
par. namų statybos skoloms sumažinti. 
Visus parapijiečius raginame naudotis 
savo bankelio patarnavimais ir per jį 
atlikti visas bankines operacijas.

— T. Paulius yra išvykęs į JAV da
lyvauti liet, pranciškonų vadovybės po
sėdžiuose; grįš trečiad. vak.

— Pamokos: katechetinės — šį ant- 
rad. ir ketvirtad., 4.30 v.p.p., L. V. 
Namuose. Šį sekmad. katechet. pamo
kų nebus. Pirmosios išpažinties pamo
kos šį sekmad. įprasta tvarka po 10 
v. Mišių. Pamokų gimnazistams šį 
sekmad. nebus.

— Chorų repeticijos: antrad., 7 v.v.
— stud, berniukų; trečiad., 7 v.v. — 
stud, mergaičių; ketvirtad., 7.30 v.v.
— suaugusių bendra; penktad., 6.30 
v.v. — vaikučių bendra.
" — Pensininkų ir vyresniųjų laisva- 
vakaris — šį antrad., 7 v.v. par nau
jojoje salėje. įėjimas pro bankelio ko
ridorių.

Į — Pirmosios pagalbos labai prak
tiški kursai — kas trečiad., 7.30 v.v;

E? Ališauskienė^- ižd. Revizijos Par- "^jojoje salėje. Juos gali lan
kom. — M. Katkienė, O. Ražaus- v*’rai ir moterys; veda St. John’s 
kienė ir V. Jasinevičienė. Per Ambulance.
1966 m. “Daina” išsiuntė sene-1 - Kt- savaitę lankoma: Armstrong 
liams ir paramos reikalingoms 
šeimoms $703.82. “Dainos” 25 
metų gyvavimo sukakties proga 
vietoi iškilmių buvo užprašytos 
šv. Mišios bei maldos už mirusius 
ir gyvus senelius (jų yra apie 60) 
trijose liet, bažnyčiose Toronte.

“Dainos” garbės nariai Nijolė 
ir Vytautas Kaveckai iš Čikagos 
atsiuntė Kalėdų proga auką $10. 
Per p-lę V. Moklickaitę gauta šios 
aukos: dr. J. J. Vingilis — $10, 
dr J. Yčas — $10; po $5: dr. A. 
Pacevičius, dr. O. Gustainienė, 
A. Sungailienė, dr. A. Dailydė; I. 
Kairienė — $3 ir A. Dženkaitienė 
— $2. Visiems jautrios širdies 
tautiečiams nuoširdus ačiū.

Pabaigoje susirinkimo visų dai- 
niečių vardu buvo padėkota K. 
Butienei už jos ištvermę pirmi
ninkaujant per septynerius me
tus.

Sekantis “D.” susirinkimas — 
vas. 26 d., 3.30 v.p.p., 118 Indian 
Rd. Tel. LE 2-4793. Mieloms šei
mininkėms dėkojame už mūsų vi
sų (labai gražų priėmimą. M.F.Y.

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

par. skyriaus ruoštas Užgavėnių ba
lius praėjo su dideliu pasisekimu. 
Nuoširdi padėka fantų davėjoms, po
nių ir vyrų tarnybai, visiems taip 
gausiai atsilankiusiems.

Loterijai fantus aukojo: dail. H. 
Žmuidzinienė — paveikslą; J. Ruslie- 
nė — pirštines; P. Misevičius — 4 
drožinius; E. Punkris ir A. Matulai
tis — dešrą; M. Gudelienė — tortą; 
V. Kiaupa, p. Legienė ir A. šmilges- 
kienė — po dėžę šokolado; M. Sku
čienė — 3 rankšluostukus; R. Beren- 
tienė — medinį dubenėlį; S. Minio
tienė — kvepalų; O. Narušienė — dvi 
plokšteles.

Ačiū visiems kuo nors prisidėjo- 
sieros prie baliaus pasisekimo.

Valdyba

dieni, Central Tech mokyklos sa
lėje, Tautos Fondo Toronto apy
linkės atstovybė pradės TF lėšų 
telkimo vajų. Tą dieną prie įėji
mo į salę TF atstovai visiems da
lyviams įteiks ^vokelius su atitin
kamais lapeliais, kuriuos užpil
dytus su auka per pertrauką su
rinks paskirti rinkėjai.

Šventės proga, vasario 19 d., 
gerb. klebonams mielai sutikus, 
prie lietuvių bažnyčių bus daro
mos rinkliavos Tautos Fondui.

Tautieti ir tautiete! Nepamiršk, 
kad dėl Tėvynės laisvės ir nepri
klausomybės tūkstančiai geriau-, 
siu Lietuvos sūnų kūrėjų-savano

rengiamas vasario 19 dieną, 4 v. p.p.,

PLATEAU AUDITORIUM,

3710 Calix & Lavale
Dr. H. Nagio paskaita

Meninę programą atlieka: solistas A. Keblys

Aušros Vartų parapijos choras, diriguojamas M. Rock 

Lituanistinių kursų ir seminaro tautinių šokių grupė 

11 vai. r. abiejose bažnyčiose iškilmingos pamaldos

Organizacijos dalyvauja su vėliavomis

Mūsų Kredito Unijos nariui

JUOZUI ŽAKEVIČIUI mirus,.
jo žmonai JANINAI, sūnui JUOZUI, dukterims—VIO
LETAI ir IRENAI bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

no stota CHJQ, bongo 1280.

m4fo > KASTUS SAY AITUS!
Mtodtantoh Ut — <to Ookvfflo 

ttotis CHWO, bongo 1250

Ave., Bartlett Avė., Bumfield Ave., 
Campbell Ave., Delaney Cres., Du
pont St., Emerson Ave., Hallam St., 
Lansdowne Ave., Lumbervale Ave., 
Margueretta St., Northern Pl., Pauli
ne Ave., Russet Ave., Salem Ave., St. 
Clarens Ave., St. Helen’s Ave., Sea
forth 
Rd., 
Ave.,

proga
dova-

Ave., Somerset Ave., Sterling 
Wallace Ave., Westmoreland 
Wyndham St.

PADĖKA
Už mano 50-tojo gimtadienio 

surengtą pobūvį-staigmeną ir
nas nuoširdus ačiū: A. A. Byszkiewicz, 
J. Cervinskui, J. Dambarui, P. Damb
rauskui, L. M. Gvildžiams, A P. Go- 
riams, J. Govėdai, K. J. Liutkams, K. 
Lisauskui, M. L. Kalinauskams, A. J. 
Jankaičiams, J. Jablonskiui, J. Jašiū
nų:, L K. Marcinkams, F. Mockui, S. 
Pociūnui, K. Povilaičiui, B. Petkevi
čiui, M. J. Ruseckams, F. V. Skrins- 
kams, B. Savickui, J. Visockiui, A. 
žolpiui, K. žiobai.

Esu Jums visiems neužmirštamai 
dėkingas —

B. žolpys

AUKSINIAI 14 KARATŲ ŽIEDAI 
su vytimi — po $35.00; odiniai albu
mai — po $11.50; odinės piniginės — 
po $5.50. Gaunama — pas J. Beržins- 
ką, 61 Beresford Ave, Toronto 3, Ont. 
Užsakymus išpildau paštu tik gavęs 
pinigus.

NORI SUSIRAŠINĖTI su lietuviais 
Elena Drūtyte (Drūtis), atvykusi iš 
Suvalkų trikampio (Punsko apylinkės, 
Navininkų kaimo) i Ameriką. Adre
sas: 37 Shatfield, Springdale, Conn., 
USA

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

J. L. GIEDRAITIS,
10 Bany Dr. E, Northpart, N.Y.

11731, USA

City Driving School
OFICIALIAI PMPA2INTA 

Ontario Safety League. Nemokami

Kaunietis a.a. Kleopas Damb- partamentu, gautas raštas, kad 
rauskas, 41 m., praėjusią savaitę jie buvo atvykę prie vasarnamio, 
Springhurst vasarvietėje rastas bet K. Dambrausko nerado, nes 
negyvas. Prieš keletą metu jis durys buvusios užrakintos. Taip, 
buvo susirgęs psichiškai ir gydo/matyt, žmoguj ir sušalo.^ Velionis 
mas Ontario ligoninėje Toronte. ’ 
Išėjęs iš ligoninės apsigyveno sa
vo vasarnamyje Springhurste. 
Buvo vienišas, gyveno be elektros 
ir be šilimos.. Jo giminės ir kuni
gai bandė grąžinti jį į Torontą, 
bet nepavyko. Į pagalbą buvo
kviesta ir policija, bet ji nekreipė jas, kurios taip gražiai veikia Ka- 
dėmesio, nes tas asmuo neardė nadoje. Esą ir Liet. Bendruome- 
viešosios tvarkos. Susisiekus su nė turėtų daugiau rūpintis eko- 
Simcoe distrikto medicinos de- i nominiais reikalais.

'buvo viengungis, dar 1961 m. pa
baręs testamentą. Šeimoje buvo 
vienturtis sūnus, kurio motina 

' gyvena Lietuvoje.
L. Tamošauskas paskelbė'“Dir

voje” straipsnį, kuriame ragina 
'JAV lietuvius steigti kredito uni-

$2.750 lietuviškiems reikalams
Prisikėlimo parapijos kredito Visas kooperatyvo pelnas 1966 

kooperatyvo metinis nariu susi- m- gale siekė $41,286. Atskai- 
rinkimas įvyko vasario 12 d.; va- čius pervedimus į garantijų fon- 
dovavo valdybos pirm. S. Čepas, dą, nepadalinto pelno liko $31,- 
Maldoje prisiminti 1966 m. mirų- 824. Valdybai siūlant, susirinki- 
sieji kooperatyvo nariai, kuriu mas nutarė tą pelną padalyti se- 
skaičius siekė net 10. Gautas kančiai: išmokėti dividen- 
Hamiltono kred. kooperatyvo 
“Talkos” sveikinimas, kuris su
sirinkimui buvo perskaitytas.

Pirmininkas savo pranešime 
pažymėjo, kad 1966 nų koopera
tyvui buvo sėkmingiausi, ypač Še
rų ir depozitų augime. Nors kbo- 
peratyvas įsikūrė tik prieš 4 me
tus, tačiau jo kapitalas jau visiš
kai priartėjo prie $2,5 mil. ir 
1700 narių. Susirinkimui buvo 
paaiškinta * kooperatyvo veikla, 
taip kad visi nariai galėjo susi
daryti puikų vaizdą, kas daroma 
su jų investuotais pinigais. Tik 
turint pilną narių pasitikėjimą 
yra įmanomas toks greitas augi
mas/ :

J. Palys padarė iždininko pra
nešimą, perskaitydamas 1966 m. 
balansą, pelno ir nuostolio sąs
kaitas ir išsamiai susirinkimui 
paaiškino visas skaitlines. Pami
nėtina, kad 1966 m. kooperatyvo 
kapitalas paaugo net $629,000 
(turint galvoje atmokėtą $60,000 
skolą kooperatyvų sąjungai). Pa
skolų ir revizijos komitetų pir
mininkai padarė savo praneši
mus. Dalyvavo ir samdomas re
vizorius (auditor), kuris darė sa
vo pranešimą anglų kalba. Dis
kusijos dėl pranešimų buvo labai 
negausios.

du šėrininkams, t.y. $24,522. Iš 
likusių $7,320 nutarta paskirti i 
specialų fondą — $2,000, išda
linti aukom — $2,750 ir likusius 
$2,570 palikti nepadalinto pelno 
sąskaitoje. Skirtoji $2,750 suma 
aukom paskirstyta: Prisikėlimo 
par. statybos fondui — $1000 
(ta auka nėra parapijai, bet sko
lų mokėjimui už patalpas, kurio
mis naudojasi visas kolonijos jau
nimas ir kitos bendruomenės or
ganizacijos), Toronto šeštad. mo
kyklai — $400, Lietuvių Vaikų 
Namams — $300, Leidimui “Li
thuanians in Canada”— $200, Va
sario 16 gimnazijai — $100, Sale
ziečių gimn. — $100, Pranciško
nų gimn. — $100, Skautų stovyk-$100, Skautų stovyk
lavietei — $100, “Aušros” sto
vyklai — $100, ateitininkų sto
vyklai — $100, “Aušros” sporto 
klubui (kelionėm) — $100, stu
dentų patalpų įrengimui — $50, 
“Varpo” chorui (kelionėm) — 
$50, Prisikėlimo par. chorui (ke
lionėm) — $50.

Valdybon perrinktas J. Palys, 
paskolų komisijon — J. Tamulio-— J. Tamulio- 
nis ir reviz. komisijon — V. Son-

Susirinkimas užtruko 2 vai. Po 
susirinkimo šalia esančioje kavi
nėje nariai buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais. K.

Naujai atidaryta Uetaviška sporto reikmenų krautuvė
RONCESV ALLES SPORT STORE

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Lito" valdyba

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
TeL OFF.: 722-3545 RES. 722- 4735

S-tos "Lite" nr. 752D 256-5355

A NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

Įsigykite EXPO 67 pasus
iki 1967. 11.28!

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

$ 7.00

Pasų Suaugusiems Jautimui Ta&ams
rūšis Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2JW $ 2.04 $ 230 $ 1.00 $ 135
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1135 $1740

$ 2.90 $ 4.00

$ 535
$ 4.65

Bonai_|.2 d. pasai $ g Bon.U-1 d. p. $ 3.80

Dėmesio, mergaitės! Regina 
Matukaitė, baigusi socialinius 
mokslus Kanadoje, kalbės mer
gaitėms tema: “Profesijų pasirin
kimas” vasario 26 d., 3 v. p.p., 
Šv. Jono Kr. parapijos salėj. Vi
sos mergaitės nuo 13 metų am
žiaus esate laukiamos ir būsite 
šiltai sutiktos. Tėvus prašome 
dukreles išleisti.

KLK Moterų Dr-jos

mažius ir K. Cibas sutartinai dir
ba savo srityje ir neretai patar-

A*

Adresas: 1465 De Sere Street 
Montreal 20, Que„ teL 766-5827

MOKA už:
Depozitus 4.4% 
Numatyta už šėrus 5Mi% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
fctekiln. tarto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investaeines paskolas 8.4%

910.000.

darbo dienomis — nuo 10 iki S v„ iHdriant pirmadienius ir šeštadienius;

BATHURST CT.




