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Kodėl nesimoko?
Pasibaigus pirmam pusmečiui, norisi su tėvais pasidalinti 

mokyklos rūpestėliais. Kiekvienoje klasėje pažymių buvo labai 
gerų, gerų, vidutinių ir blogų. Silpni pažymiai neteikia džiaugsmo 
nei mokiniui, nei tėvams, nei mokytojui. Keista: dažnai gerai 
besimokąs valdinėje mokykloje, gana silpnai mokosi lietuvių 
mokykloje. Reiškia, vaikas turi gabumų, bet negali jų išreikšti 
lietuviškoje mokykloje, kitaip sakant, negali jų išreikšti lietuvių 
kalba. Kodėl taip yra? *

1. Kurie vaikai silpnai lietuviškai kalba, tų pažymiai silpni. 
Jie daugiausia apleidžia pamokų, jomis nesidomi, įgyja neapy- 
kantą mokyklai. Tai visai normalus reiškinys. Dėl kalbos trūkumo 
jie nepajėgia suprasti mokytojo aiškinimo, kuris taikomas klasės 
vidurkiui,. Nesuprasdamas, negali domėtis, ramiai išsėdėti, kal
bina kaimynus, trukdo mokytoją. Mokytojas gi negali derinti kla
sės prie kelių silpnai lietuviškai kalbančių. Tai būtų daugumos 
skriaudimas. Pasirodo, silpnai lietuviškai kalba tie, kurių na
muose lietuviškai nekalbama arba kalbama labai retai. Išmokyti 
kalbėt mokykloje per 3 vai. 20 min. savaitėje — neįmanoma. 
Kalba išmokstama kalbant. Taigi, daugeliu atvejų pažymėjimai 
priklauso nuo šeimos. Dar daugiau: kur šeimoje paniekinama 
gimtoji kalba (raktas Į tautos lobyną), vaikuose išbraukiama meilė 
motinos kalbai, sunaikinama tautinė savigarba, nutraukiama 
jungtis su tauta, su sąmoningais lietuviais — draugais. Vaikas 
auginamas tautiniu našlaičiu-rastinuku, kuris žinos, kad turėjo 
tėvus, bet jie jam nieko nepaliko, apie juos vaikas nieko nežinos 
ir pasijus, kad jis paliktas “čia gimusiu”, kitaip sakant “nežinau, 
kas esu”. Tos tėvų padarytos vaikui skriaudos neišlygins nei mo
kykla, nei gyvenimas. Jau šiandien vaikas kenčia, nes klasėje 
yra paskutiniųjų eilėse. O gyvenime, jei pats žmogus nežino kas 
jis yra, nebus niekam Įdomus. Jis bus kitiems tik tiek Įdomus ir 
reikalingas, kiek naudingas.

2. Tėvai nekreipia dėmesio į vaikų pamokų ruošimą na
muose. Silpnų pažymių “savininkai” dažniausiai nei žodžiu, nei 
raštu namų darbų neatlieka. “Nesupratau”, “nežinojau kas už
duota”, “padariau (raštu), bet pamiršau” — pasiteisina. Paskam
binus tėvams, dažnai iš mamyčių gausi atsakymą, kad nežinai, 
ar atsiprašyti, ar kviesti pasikalbėti tėvą... Vaikas reikalingas 
priežiūros. Manau, mokinys turėtų ruošti pamokas du kartu sa
vaitėje: vieną kartą žodžiu (istoriją, geografiją, literatūrą), kitą 
kartą — raštu (skiriant kartui 45—60 min.). Rašomųjų darbų 
geriau netaisykite. Tėvų pataisymas vaiko darbo pateisinamas 
tik tuo atveju, jei pajėgiama išaiškinti vaikui padarytas klaidas. 
Jei nepajėgiama išaiškinti, palikit mokytojui ištaisyti ir išaiškinti. 
Vaikas, atnešęs tėvų pataisytą darbą, reikalauja ir pažymio, kuris 
neatitinka jo pajėgumo.

Būtų gera, kad vaikas bent-kartą užduotą pamoką (iš vado
vėlio) perskaitytų garsiai. Vaikai, ypač silpniau lietuviškai kal
bantieji, randa daug nesuprantamų žodžių, kuriuos turėtų tėve
liai paaiškinti. Be to, taisykite netaisyklingai tariamus žodžius, 
ypač nesuderintas žodžių galūnes. Tai bus vaikams didelė pa
galba.

★ ★ ★
3. Tėvai šaltai žiūri i pamokų praleidinėjimą, žiemą, kai 

būna šalčiau, sninga ar lyja, vaiko mokykloje nėra. Pavasarį ir 
rudenį, kai būna gražesnis oras, vaikas — vasarvietėj. Pvz. 
dabar Toronto šeštadieninėje mokykloje iš 19 lankytinų dienų 
9 praleistos. Bet yra ir liūdnesnių lankymo duomenų. Ar tie patys 
mokiniai taip lanko ir valdines mokyklas? Jei taip, tai jau dabar 
galima pramatyti, koks užaugs taip prižiūrimas vaikas. Už tai 
vaikas tikriausiai nedėkos tėvams.

Turint ateičiai gerus norus, silpnesnis pažymėjimas dar nėra 
tragedija. Liko dar daug pusmečių: šiais, kitais, ir sekančiais 
metais.

žinant (turiu galvoje lietuvių m-klą), kad vaiko asmenybės 
ugdyme ir mokyme yra 3 pagrindiniai veiksniai — šeima, mo
kykla ir vaikas (kaip toks), šių veiksnių nuoširdus bendradarbia
vimas, jei sklandus, atneš norimų vaisių. Tik reikia gerų norų 
ir pastangų. J. Jankaitis

KANADOS ĮVYKIAI

SLAPTI ŽEMĖLAPIAI SOVIETAMS
Otavoje pravesto tardymo me

tu buvo nutarta iškelti bylą Bo
wer E. Featherstone, valstybi
nės spaustuvės darbininkui, ku
ris sovietams perdavė keletą 
slaotų jūros žemėlapių. Karo 
laivyno atstovų teigimu* šių že
mėlapių dėka sovietų povande
niniai laivai būtų galėję nepa
stebėti pasiekti Kanados pakran
tes. Tardytojas oficialiai neap
kaltino Sovietų Sąjungos špiona
žu, nors buvo minima sovietų 
attache Eugenijaus Kurijanovo 
pavardė. Dalis liudininkų pareiš
kimų buvo padaryta už uždarų 
durų, nes jie lietė Kanados ka
rines paslaptis..

Federacinis parlamentas pri
ėmė nauja Įstatymą, kuris 200.- 
000 federacinės valdžios tarnau
toju suteikia streiko teisę. Al
gų pakėlimai bus svarstomi vi
sai grunei. Vyriausybei atstovaus 
naujai suorganizuota Viešosios 
Tarnybos Tarvba. Naujasis Įsta
tymas vis^ėlto neleidžia strei
kuoti augštiesiems pareigūnams, 
kariuomenei ir karališkajai po- 
liciiai — RCMP.

Premieras L. B. Pearsonas 
kovo pradžioje vyks atostogų Į 
Karibų jūros salas. Ta proga jis 
planuota užsukti i Vašingtoną ir 
ten suritikti su prez. L. B. John
son”. faskutinĮ karta toks su
sitikimas iwko praėjusiu metų 
rudeni ^amnobello saloje, bu
vusioj velionies prez. F. D.

vasarvietėje.
Kvebeko nremjeras D. John- 

sonas naroiškė provinciniame 
parlamente kad jis planuoja at
gaivinti konstitucini komitetą,

I
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Vasorio 16 proga Toronto lietuviai padėjo vainiką prie paminklo žuvusiems ties senąja miesto rotuše
Nuotr. B. Tarvydo

Didėja grėsmė sovietinei imperijai
Sovietai bijo kiniečių partizaninės veiklos • Kinijos neramumai gali atsiliepti į Sovietijos gy
ventojų nuotaikas • Kodėl sovietai užsispyrę nenutraukti diplomatinių ryšių su Kinija?

V. ALSEIKA, Vokietija

kurio pagrindinis uždavinys bus 
išstudijuoti prezidentinės siste
mos Įvedimą Kvebeko provinci
joj. Šis komitetas taipgi galės 
padaryti naujų pasiūlymų Kve
beko ir visos Kanados konstitu
cijoms.

Kvebeko separatistų grupė 
Rassemblement pour l’Indepen- 
dance Nationale pagamino tūks
tančius antspaudų su garsiuoju 
šūkiu “100 Anš d’Injustice” 
(100 metų skriaudos), kuriuos | 
žada platinti Kvebeko prancūzų 
tarpe, šiais antspaudais siūlo
ma atžymėti laiškų vokus ir tuo 
būdu skleisti Kvebeko nepri-’ 
klausomybės mintį.

Naujoji Kanados karinių pa
jėgu uniforma bus pristatyta ge
gužės 1 d., kai ją bandymų tiks
lu pradės dėvėti 400 Įvairių 
ginklo rūšių kariu ir karininkų* 
Siu pirmųjų bendrosios unifor
mos piionieriu uždavinys yra pa
tikrinti medžiagos atsparumą ir 
snalvos praktiškumą kasdieninio 
dėvėjimo sąlygose. Naujoji uni
forma vra tamsiai žalios soalvos. 
Laiosnius žymės antnečiai ir 
auksinės juostelės rankogaliuo
se. kaio lig šiol kad būdavo lai
vyne. Karininkai iki kapitono 
laipsnio turės vieną juostelę, 
majorai ir pulkininkai — dvi, o 
visi kiti — tris juosteles.

Keletas bendrovių reklamuo
ja keliones Į Rytų Europa ir Bal
tijos kraštus. Tam tikslui jos 
vra išleidusios reklaminių bro
šiūrų. Viena yra išleista SAS 
(Scandinavian Airlines); visi 
vaizdai su stipriu propagandi
niu atspalviu.

tį, nes tie Įvykiai gali neigiamai 
atsiliepti į Sov. Sąjungos išori
ni ir vidinį saugumą. Neramu
mai krašte, su kuriuo turima 
tūkstančių mylių siena, negali 
praeiti nepastebėti. Iš kitos pu
sės, “Mao antroji revoliucija” 
gali užkrečiamai paveikti ir So
vietijos biurokratinius sluogs- 
nius ir tuo grėsti krašto vidaus 
saugumui.

Jei žygiuotų i Maskvą
Nėra jokia paslaptis, kad ir 

pačioje Sovietų Sąjungoje esa
ma nemaža jėgų, reikalaujan
čių pakeitimų sovietinėje siste
moje. Tad kas gi Įvyktų, jei, pa
vyzdžiui, Kievo studentai žygiuo
tų i maskvines ministerijas su 
naujais komunistiniais reikalavi
mais, jei partijos aparato prie
šininkai iš sovietinės armijos pa
reikalautų skubėti i pagalbą jau
niesiems maištininkams, jei Įmo
nių direktoriai iš darbininkų pa
reikalautų sėsti i traukinius ir 
vykti Į Maskvą bei reikalauti di
desnio atlyginimo, o kolchozi- 
ninkai pareikalautų didesnio 
privatinių sklypų ploto?

Komunistiniame pasaulyje jau 
kiekvienas antras asmuo tapo 
savotišku revizijonistu. Kaiku- 
rie mažesni kraštai, kaip Rumu
nija, išnaudoja milžinų nesuti
kimus ir siekia daugiau tautinės, 
politinės, ūkinės laisvės. Kodėl 
tad Rumunijos pavyzdžiu nepa
sekti ir kitiems Rytų Europos 
kraštams? čia jau ir glūdi pa
vojus to bloko solidarumui, so
vietiniu terminu tariant — jo 
“monolitinei jėgai”.

Raktas — Vietnamas
Maskva negali būti patenkin

ta ir Jugoslavijos pastarojo me
to bandymais. Juk komunistinis 
kraštas, kuris panaikina Įvažia
vimo vizas tūkstančiams Vaka
rų turistų, kuris vykdo drąsius 
bandymus pramonėje ir ūkyje, 
kuris paskiroms savo sritims su
teikia autonomijos teises ar kal
ba apie partijos atskyrimą nuo 
valstybės, — aišku, turi užkre
čiamai veikti ir rytinę Europą. 
Maskvos vadovų tarpe tai kelia 
vis didėjantį nėrimą.

Grįžtant prie Kinįįos-Sov. Są
jungos konflikto, galima iškelti 
klausimą: kodėl sovietai' taip 
kantriai kentė visus kiniečiu 
puolimus bei niekinimus, ypač 
pačiame Pekinge, prieš sovieti
nius diplomatus? Viena aišku, 
sovietams nerūpi būtinai likti 
Pekinge; taip pat aišku, kad jie 
nieko negalėtų įtikinti turi bet- 
kokios Įtakos Kinijos politikai. 
Kodėl tad tokia atkakli kantry
bė? Pradžioj atrodė, kad Pekin- 
gas tikėjosi sovietų kantrybe iš
semti. Taip neįvyko. Jei sovietai 
būtu santykius nutraukę. Mao- 
tsetungas būtu galėies sulaikvti 
sovietinių kariniu jė«ni tranzitą 
Į Vietnamą, ir šiaurės Vietnamas 
atitektų visiškai Kinijos riobai. 
Sovietu įtaka šiauriniam Vietna
mu! jau nebeturėtu reikšmės. 
Nesusitarus gi dėl karo pabai
gos, Hanoi galėtu naprašvti Pe
kingo pagalbos. Tai nadėtis. ku-

Toronto Maironio šeštadieninėje mokykloje mokinės mokosi lietu- ri Maskvai jokiu būdu nepriim- 
viškoi rašyti Nuotr. S. Dabkaus tina. *

Sausis ir vasaris buvo mėne
siai, kurių metu stebėjome žy- maršalams, žinoma, mažiau gre- 

šia kiniečių atomines bombos ar 
raketos. Jiems žymiai didesnis 
partizaninio karo pavojus, galis- 
atsirasti mažai apgyventose vi
durinės Azijos ir Rytų Sibiro 
srityse. Aplamai, jei Kinijoje ir 
toliau vyks neramumai bei są
myšis (nors Kinijos užsienio pre
kyba bent sausio-vasario mėn. 
vyko be jokių sutrikimų), tai so
vietiniams vadovams gali atsi
rasti netikėti, sunkiai išspren
džiami kiaušiny?’. Pvz. kaip gi 
reaguotų sovietai/ jei* Kinijoje, 
Sinkiango provincijoje ar Man- 
džiūrijoje, iškiltų koks nors “re
vizionistinis” vadovas, koks nors 
“kiniečių Kadaras” ir ... tiesio
giai prašytų sovietų karinės pa
galbos?

Grėsmė sovietams
Maskvos taktika ideologinia

me konflikte su Pekingu iki šiol 
buvo savotiška — reaguoti kiek 
galint šalčiau, vengti itin piktų, 
laukinių išpuolių. Kremliui rū
pėjo ir teberūpi, kad kitų komu
nistinių partijų akyse Maskva 
atrodytų kitų neteisingai puola
ma. Ta prasme Mao šalininkų 
puolimai krašto viduje ar prieš 
sovietinius diplomatus bei jų 
šeimas buvo patogus ginklas pa
čiai sovietinei diplomatijai. Jei 
Kinijoje didėja suirutė, jei kraš
tas vis daugiau patenka Į izolia
cijos būklę, tai, Kremliaus nuo
mone, komunistinių sąjunginin
kų bei neutralaus pasaulio aky
se turėtų pakilti Maskvos pres
tižas. Sovietiniai vadovai tada 
juk gali šūkauti: “Štai Į ką pa
virto komunistinės vienybės 
skaldytojai! Tik pažvelkite Į mū
sų tvarkingą sistemą ir ją paly
ginkite su Mao teritorijų su
gniužimu!”

Visdėlto kiniečių sukrėtimai 
sovietams turėtų kelti ir rūpes-

miai pagyvėjusi sovietinių parei
gūnų keliavimą ir ne tik užsie
nio kraštuose, bet ir sovietijos 
viduje, pačių rytinių sričių ne
išskiriant. Sovietinių* vadovų ak
tyvumas neabejotinai sietinas su 
kiniečių-sovietų konflikto paašt
rėjimu/ Tai, kas Įvyko Pekinge 
sausio pabaigoje ir pirmomis va
sario dienomis, būtent, tas so
vietinių pareigūnų — diploma
tų niekinimas neturėjo lygaus 
pavyzdžio dviejų valstybių tar
pusavio santykiuose, ypač tarp 
komunistinės ideologijos kraštų.

Pekingo spaudimas prieš so
vietinius diplomatus kiek apri
mo, sovietinių vadovų kelionės 
bei kalbos partijų susirinkimuo
se sustabdytos, © stebėtojai Va
karuose jau neina lažybų, kas 
pirmasis nutrauks diplomatinius 
santykius — kiniečiai ar sovie
tai?

Bijo partizanų
Kas vyksta Mao karalijoje, 

kuria linkme pakryps Pekingo 
politika, ar iš tikrųjų Mao jėgos 
stipresnės už opozicijos galią, 
kaip skelbia Mao artima Pekin
go propaganda, — apie tai ne
daug nusivokia ne tik Vakarai, 
bet ir pati Maskva. Kiekvienu 
atveju labiau Įsidėmėtina, kad 
sovietai ties Kinijos pasieniais 
aiškiai sustiprino savo karines 
pajėgas. Dar gruodyje, kiniečių 
oficialiomis žiniomis, Sov. Są
junga iš Rytų Europos i Kinijos 
pasieni buvo perkėlus! 13 divi
zijų, o pagal japonų žinias, šiuo 
metu sovietų Azijos srityse tu
rėtų būti 39 divizijos. Kiti šal
tiniai skelbė apie vidurinės Azi
jos sovietinėse respublikose vyk
domą milicijos stiprinimą ir 
priemones civilinių gyventojų 
gynybai.

Sovietiniams vadovams bei
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Nuotr. S. Dabkaus tina.

Pasaulio įvykiai
INDONEZIJOS PREZIDENTAS SUKARNO KRAŠTO VAL

DYMĄ PERDAVĖ GENEROLUI SUHARTO, sau pasilikdamas tik 
prezidento titulą. Manoma, jog šį žingsnį jį privertė padaryti di
dėjantis karinės vyriausybės spaudimas ir grasinimas teismu. Su
karno 109 milijonus indonezų diktatoriaus teisėmis valdė 21 me
tus, iškovojęs Indonezijai pilną nepriklausomybę. Jo autoritetą 
pakirto 1965 m. rudenį komunistų įvykdytas sukilimas, po to seku
sios žudynės ir ekonominis chaosas. Didžioji indonezų tautos dalis 
prez. Sukamo laiko nepriklausomybės tėvu. Jo priverstinis paša- 
linismas iš prezidento pareigų ir pasodinimas į kaltinamųjų suo
lą būtų galėjęs sukelti naujus susikirtimus tarp jo priešų ir gar
bintojų. Bylos, matyt, bus atsisakyta, nors šiuo klausimu galutinį 
žodį turi tarti parlamentas kovo •--------------------------------------- *
7 d. Jam greičiausiai bus leis- siekdama netgi ir Vilniaus imo-
ta išvažiuoti iš Indonezijos. Po* 
litinę globą pasiūlė Egiptas ir 
Jugoslavija, bet prez. Sukamo 
daugiau vilioja Austrija, ypač 
jos sostinė Viena, kur jam te
ko gydytis ir išgarsėti įvairio
mis meilės avantiūromis. Užsie
nio bankuose prez. Sukarno tu
ri keletą milijonų dolerių, kai 
tuo tarpu Indonezija yra spau
džiama net dviejų bilijonų dole
rių skolos. Naujoji vyriausybė 
prašo užsienio kraštus atidėti 
skolų mokėjimą ir investuoti 
kapitalą Indonezijos pramonė
je, kurią prez. Sukamo buvo su
valstybinęs. Atrodo, kad pir
miausia teks panaikinti suvals- 
tybinimo Įstatymą, nes Indone
zija ekonominę pusiausvyrą ga
li atgauti tik užsienio kapitalo 
ir specialistų dėka. Kraštas yra 
turtingas naftos šaltiniais, gu
mos, vario ištekliais ir deiman
tais.

Indijos parlamento rinkimuo
se skaudų smūgi patyrė valdan
čioji kongreso partija. Nors šiuo 
metu dar nėra galutinių duome
nų, bet jau aišku, kad kongre
so partija 520 vietų parlamen
te turės pasitenkinti 280 atsto
vų, kai praėjusiuose rinkimuose 
ji i parlamentą buvo pravedusi 
361. Rinkimus pralaimėjo net 
keli ministerių kabineto nariai 
ir pats kongreso partijos pirm. 
K. Kamaraj, kuri Įveikė beveik 
nežinomas studentų grupės va
das. Į komunistų rankas vėl per
ėjo Keralos provincija. Rinkė
jų opoziciją kongreso partijai 
iššaukė nuolatinė netvarka, ba
do šmėkla kaikuriose provinci
jose ir premjerės Indiros Gand
hi ryžtingumo stokojanti ranka.

Komunistinės Kinijos paštas 
konfiskavo kelis puslapius to
rontiškio dienraščio “The Globe 
a. Mail”, pasiųsto koresponden
tui Pekinge David Oancia. Išim
tuose 'puslapiuose buvo veda
mieji ir minėto korespondento 
pranešimai. Matsetungo šalinin
kų kontroliuojamas Pekingo ra
dijas paskelbė atsišaukimą, ragi
nantį darbininkus sovietų pasie
nyje ruoštis ginti Kiniją. “Hong 
Kong Star” dienraščio praneši
mu, trys Kinijos provincijos pa
sirašė sutartį kovoti prieš Mao 
šalininkus. Opozicija Maotsetun- 
gui ypač jaučiama Sinkiango 
provincijoje, kur % gyventojų 
yra turkų kilmės. Jie buvo su
kilę prieš kiniečius 1962 m., ta
čiau sukilimas nepavyko, nes 
Sovietų Sąjunga tada laikėsi 
neutralumo, o dabar ji gali su
teikti karinę paramą. “Pravda” 
kaltę dėl dabartinės įtampos 
tarp abiejų kraštų suvertė Mao 
“karinės diktatūros režimui”. Iš 
šio laikraščio vedamojo susidaro 
Įspūdis, jog Maskva pasisako už 
Mao nuvertimą ir jo pakeitimą 
nuosaikesniu asmeniu. Antiki- 
nietiškų susirinkimų banga už
liejo visą Sovietų Sąjungą, pa-

nes.
Vietnamo kare amerikiečiai 

pradėjo stambaus masto karines 
operacijas Tay Nunh provincijo
je, 50 mylių atstume nuo Sai- 
gono. Jie Įtaria, kad šioje vie
tovėje yra vyriausias komunis
tų štabas. Pasitraukimą i Kam- 
bodiją atkirto pirmą kartą šia
me kare panaudoti parašiuti
ninkai. Gerai informuotas ame
rikiečių žurnalas “U.S. News a. 
World Report” skelbia, kad Va
šingtone rimtai svarstoma min
tis užminuoti š. Vietnamo uos- . ’ 
tą Haifongą, Į kurį kasdien at
plaukia keli sovietų laivai su ka
rine parama. Lig šiol tokio 
žingsnio buvo vengiama, nes ne
norėta erzinti sovietų. Dabargi 
buvo konstatuota, kad komunis- . 
tų partizanų minos Saigono uos
to kanale yra sovietinės gamy
bos. Jeigu sovietų dėka bando
ma užminuoti Saigoną, kodėl tu
rėtu būti paliktas ramybėje Hai- 
fongas?

Sovietų Sąjunga nori pirkti iš 
JAV povandeninį laivą “Star 
III”, kuris yra pritaikytas jū
ros dugno tyrinėjimams. Su 
dviejų asmenų Įgulą tas 10 tonų 
svorio laivas gali pasiekti 2.000 
pėdų gelmę. Pro langus galima 
stebėti jūros gyvius ir augme
niją, o jos pavyzdžius iškelti Į 
vandens paviršių specialiomis 
mechaninėmis rankomis. Sovie
tinė Mokslo Akademija sakosi 
norinti amerikiečių laivą panau
doti Juodosios jūros dugno tyri
nėjimams. Laivui parduoti reikia 
valstybės departamento sutiki
mo, kurio laivo statytojas “Ge
neral Dynamics” tuo tarpu dar 
nėra gavęs.

Sovietų krašto apsaugos mi- 
nisterio pavaduotojas maršalas 
A. Grečko prisipažino, kad nau
jieji antiraketiniai ginklai nėra 
tobuli. Panašią mintį pakartojo 
ir civilinės apsaugos viršininkas 
maršalas V. čuikovas per tele
viziją pasakytoje kalboje. Jis pa
brėžė, jog visų priešo raketų ne
įmanoma būtų numušti. Pran
cūzijos ir Britanijos nutarimas 
bendromis jėgomis pasigaminti 
naują bombonešį liudija, kad 
minėtieji kraštai netiki Sovietų 
Sąjungos orinės apsaugos efek
tingumu. Prez. De Gaulle ir 
premjeras H. Wilsonas, atrodo, 
yra Įsitikinę, kad sovietai ne
įstengtų sulaikyti ne tik raketų, 
bet ir greitų lėktuvų.

Gen. Ita. Lewis W. Walt, ma
rinų vadas P. Vietname, prane
šė spaudos atstovams, kad pas
taruoju metu nukautų komunis
tų eilėse randamas vis didesnis 
skaičius karių uniformomis ap
vilktų moterų. Iš to darytina iš
vada, jog komunistams jau pra
deda trūkti vyrų. Daugiausia 
moterų yra žuvusių kautynėse 
prie demilitarizuotos zonos, kur 
jos, matyt, pakeičia vyrus tie
kimo darbe.

Baltijos valstybių lėšos sovietams
Vasario 13 d. Londone buvo 

paskelbta, kad Britanijos vy
riausybė, Kosygino lankymosi 
metu, susitarė su Sovietų Są
junga dėl atsiskaitymo už Bri
tanijos piliečių turtą, Sovietų 
Sąjungos konfiskuotą ryšium su 
Baltijos valstybių užėmimu 
1940 m. Britanijos vyriausybė 
sutiko tas Sov. Sąjungos skolas 
savo piliečiams apmokėti Brita
nijos bankuose užsilikusiomis 
nepriklausomų Baltijos valsty
bių lėšomis. Tuo Britanijos vy
riausybė sutiko Britanijoj lai
kytas Baltijos valstybių lėšas 
laikyti Sovietų Sąjungos konfis
kuotomis vietoj faktiškai kon
fiskuotu Britanijos piliečių tur
tu. Aiškinama, jog tai esąs su
tikimas tik su įvykusiu faktu.

nesvarstant jo teisėtumo. Tas 
sutikimas liečiąs tik turtinius 
reikalus ir nereiškiąs pripažini
mo teisėtu politinio Baltijos 
valstybių įjungimo į Sovietų Są- 
jungą-

Lietuvos nepriklausomybes mi
nėjimai vyko Jungtinių Valsty
bių sutarties su Sovietų Sąjun
ga dėl konsulatų svarstymo še
šėlyje. Salia eilės kitų priekaiš
tų tai sutarčiai, senate keliamas 
klausimas, kaip ta sutartis ga
lėtu būti suderinta su ligšioline 
JAV vyriausybės politika Balti
jos valstybių atžvilgiu. Vyriau
sybė teigia, kad Baltijos valsty
bių teisinės padėties ši sutartis 
neliestanti ir jų dabartinės po
litinės padėties neteisėtumo ne
silpninsianti. E.
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kraštuose plačiai rašo vokiečių visame pasauly katalikų yra 
žurnalas “Herder — Korrespon- 584.493.000. Žmonija daugėja 
denz” 1967 m. sausio numery- 5000 kas valandą, 85-kiais kas 
je. Jame duota apžvalga apie minutę. Kiniečių kasdien gimsta 
dabartinę būklę, nepriklausomy- 35.000; 1980 m. jų bus virš bi-
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✓Naujausi- kariniai išradimai Vietname

Vietnamas — didysis poligonas. Amerikiečiai bando savo ginklus. 1000 rusų raketų numušė Jaunimo Metę vėliava Argentinoje 
tik 30 amerikiečių lėktuvų. Nauji karo metodai ir ginklai. « z ° *

Taikos metais kiekvieno krašto dvivietis) praradimas S. Vietna- daromi bandymai su naujuoju *SURENGTOS ^rgeNTINOJE^IE^A^ERII^^I^UVIU 
kariuomenė daro manevrus spe- me būtų sunkiai pakeliamas ir Šio šautuvo įpėdiniu, kuris turės bUKENGTOS 4KGENHNOJE PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
daliuose poligonuose, bet tokia dar sunkiau suvirškinamas nuos- granatoms pritaikytą apkabą.. KONGRESO PROGA
treniruotė yra daugiau teorinio tolis. Dėl jo jau seniai iki visiš- matronas nakMa T. J. Bružikas, SJ
nei praktinio pobūdžio, nes trūks-ko užkimimo būtų užsirėkusi naKca •
ta priešo naujiems ginklams iš- amerikietiškoji spauda, tarp se- Daug nuostolių amerikiečiams Sausio 27 d. Viloj Elisa, pa
bandyti. Tikrasis pasiruošimas di- vęs besivaržantys karo korespon- padarydavo komunistų partizanai heliui j La Plata, įvyko lietuvių 
deliems karams vykdomas ma-dentai, kurie tokiems dalykams nakties metu, kai susilpnėja ir jaunimo studijų savaitė." Gražių 
žuose karuose. Geriausias pavyz- turi labai gerą uoslę. beveik visiškai dingsta matomu- pu§ų aiėja ir daugybė kitų įvai-
dys — pilietinis Ispanijos karas, Nesėkmė lydėjo ir sovietinės mas. Dabar ir šią problemą jau „ų medžių darė 
kuriame respublikininkus savai- gamybos torpedlaivius, 1964 m. išsprendė šautuvams parūpinti jaukią ir malonią jaunimui, 
siais ginklais rėmė Sovietų Są- rugpjūčio mėn. mėginusius pul- vadinamieji “žvaigždžių teieško- Kurie netilpo gana dideliame 
junga, o gen. F. Franco sukilę- ti amerikiečių laivyno vienetus pai”, kurių dėka priešas matomas pastate, turėjo pasistatę palapi- 
lius — Hitlerio Vokietija ir Mu- Tonkino įlankoje. Tų sovietinių 200 jardų nuotolyje. nes Qras pasitaikė itin gražus,
solinio Italija. Pradinė sėkmė II Komar klasės greitlaivių, gink- Nemažiau pavojingi būdavo saulėtas, o sušilusius dalyvius 
D. kare liudija, jog gabiausi mo- luotų torpedomis ir moderniomis partizanų spąstai džiunglių tank- gaivino maudymosi baseinas ir 
kiniai Ispanijos karo poligone raketomis, š. Vietnamas turi apie mėje, kur gerai užsimaskavusio malonus vėjelis, 
buvo vokiečių generolai. į 40, bet jie lig šiol dar nepaskan- priešo iš tolo negali pastebėti. Į 

šiandien daug kalbama ir ra- dino nė vieno amerikiečių laivo, talką amerikiečių mokslininkai 
šoma apie Vietnamo karą, bet Antpuolis Tonkino įlankoje pa- pasikvietė lovos parazitus. Jie 
kažkodėl labai retai teprasitaria- darė daugiau žalos, negu naudos, buvo uždaryti į mažą dėžutę,

išbandymą Ispanijoje. P. Vietna
mą remia Amerika, Š. Vietnamą 

bės laikais ir carų valdymo mė- lijono. Protestantų yra 224.065.- — Sovietų Sąjunga. Tiesa, sovietų 
tais. Panaudota gausi statistika, 000, stačiatikių — 142.055.000, kariai nedayvauja kautynėse, 
cituojami veikalai? St. Vardžio, žydų — 13121.000, mahometo- 
Lithuania under the Soviets, 
New York 1965; Evalds Dubnai- 
čio, Der Kampf gegen Religion 
und Geistlichkeit in den sowje- 
tisierten baltischen Laendem 
Estland, Lettland und Litauen, 
1966, ir kt. Pasak minėtos mfor- „
macijos, Lietuvoje kiekvienai įausr 19-kos šimtų metų sukak- 
yyskupijai leista kasmet įšven- popiežius Paulius VI pa
tinti vieną kunigą t.y. tik 6 j reiškė, kad šiuo metu ypač rei- 

kalingas tikėjimo sustiprinimas 
ir permąstymas. “Naujos nuo
monės Šv. Rašto aiškinime ir 
teologijoj, dažnai paskolintos iš 
miglotos pasaulinės filosofijos, 
kaikuriose vietose įsiskverbė į 
katalikų doktrinos mokymą. Jos 
iškreipia tikrąją prasmę tiesos, 
skelbiamos Bendrijos autorite
to. Neva norėdamos pritaikyti 
religinę mintį prie dabarties 
galvosenos, tos nuomonės atsi
riboja nuo Bendrijos moky
mo ... Ir kas liktų iš mūsų ti
kėjimo turinio arba teologinės 
dorybės, kurią jis išpažįsta, jei
gu tos pastangos imtų vyrauti?” 
Tuo būdu popiežius pabrėžė rei
kalą daugiau rūpintis tikrojo 
religijos turinio pažinimu bei 
pagrindimu.

* Burmos valstybė persekioja 
misijonierius. Praeitais metais 
išvarė 19 vienuolių. Tėvas Ce
zaris Colombo vadovavo raup
sais sergančiųjų ligoninei prie 
Keng Tung miesto. Ten buvo 
globojama apie pusantro tūks
tančio ligonių.

* Šv. Raštas šiomis dienomis 
baigtas versti į činyanja kalbą, 
vienoje Afrikos valstybėje. 
Išvertė Tėvas B. Villy, kuris 
taipgi įsteigė pirmąjį katalikiš
ką laikraštį “Katholika”. Dabar

: jo vardas pakeistas į “The Af-

ma, kad jis savo esme yra gero-nes dėl jo amerikiečiai pradėjo 
kai panašus į anuometinį ginklų bombarduoti Š. Vietnamą.

Nauji karo metodai
Didžiausiu amerikiečių lainaėji-

kurios trys šonai yra izoliuoti, o 
neizoliuotasis žygio metu nukrei
piamas į priekį. Blakės ir blusos 
iš toli užuodžia žmogaus kraują 
— šiuo atveju krūmuose pasislė-

nų — 455.785.000, pagonių — 
600.000.000, be jokios aiškios re
ligijos — 600.000.000 Katalikų 
grupė yra didžiausia.

* Tikėjimo metai bus pa
skelbti birželio 29 d. ryšium 
su apaštalų šv. Petro ir Pau-

ucuajvauja mu tenka laikyti revoliucinį ma-,pusių partizanų — ir pradeda sa-
kaip amerikiečiai, bet sovietinės lūnspamių panaudojimą, sugrio- 
gamybos ginklai jau seniai yra vusį nevieną ligšiolinių karo me-

votišką “džiaugsmo šokį”, kurio 
sustiprintus garsus elektroniniai 

pasiekę didįjį Vietnamo poligo- todų principą. Seniau pvz. kalvos

Liūdnos žinios Maskvai

metus. Dar tebeveikiančioje ku
nigų seminarijoje Kaune 1964 
m. buvo 23 klierikai. Vilkaviš
kio buvusi kunigų seminarija 
paversta ateistų mokykla, 1964 
m. sausio mėn. Lietuvoje esą 
buvo 850 kunigų. 1940 m. ne
priklausomoj Lietuvoj buvo 
2.290.000 tikinčiųjų, 6 vyskupi
jos, 14 vyskupų ir 1439 kunigai. 
Šiuo metu okupuotoje Lietuvoje 
tėra vienas vyskupas, galįs eiti 
pareigas.

* Formozoje paminėta Katali
kų Bendrija Kinijoje. Dvylika 
kiniečių vyskupų koncelebravo 
Mišias minint bažnytinės hierar
chijos sudarymo 20-ties metų 
sukaktį ir 40 metų nuo pirmųjų 
Kinijos vyskupų konsekravimo. 
Pamokslą pasakė Nankingo arki
vyskupas Paulius Yu Pin.

k ★ Anglikonų-katalikų pasita- 
rimai pasibaigė tvirtu nusista- 

1f T t _ • 1 A* _• *1 • ' 1 • •K tymu siekti vienybės' kurios sie- 
■ kia popiežius Paulius VI ir Ang

lijos arkivyskupas M. Ramsey. 
Oficialiame pranešime sakoma: 
“Po 500 metų išsiskyrimo Ro
mos Katalikų Bendrijos ir Ang
likonų Bendrijos abiejų pusių 
delegatai padarė pirmuosius 
žingsnius į pilną istorinę vie
nybę.”

★ Lietuvoje daug galios turi 
kulto komisaras, kuris tvarko rican”. 
bažnytinius reikalus. Pvz. kai iš
tremtas vyskupas J. Steponavi
čius nebegalėjo tvarkyti Pane
vėžio vyskupijos reikalų, jais rū
pintis buvo pavesta kanauninkui 
P. Šidlauskui. Komisaras E. Ru
gienius uždraudė ir jį išgabeno 
į Merkinę. Komisaras faktiškai 
skiria kunigus į parapijas; jei 
jo neklauso, parapija lieka be 
kunigo. Kunigas turi gauti lei
dimą važiuoti į atlaidus ar į pa
galbą kitai parapijai. Praeitais 
metais į Šiluvą gavo tik keturi 
kunigai leidimą. Taipgi drau
džiama bendrauti su pasaulie
čiais. Nesilaikantieji to įsta
tymo apkaltinami spekuliacija. 
Berniukams uždrausta tarnauti 
Mišioms.

* Už 33 metų nebus kunigų? 
Tokį klausimą statosi Prancū
zija. Katalikų Bendrija Prancū
zijoje rimtai stokoja kunigų. 
Paryžiuje pasirodė žinutė: “Ar 
neliks jokio kunigo 2000 me
tais?” Manoma, kad ateis į pa
galbą vedę dijakonai ir pasaulie
čiai, paruošti religinėms apei
goms. 1900 m. Prancūzija turė
jo 54.800 kunigų, šiandien — 
41.000. Prieš 30 metų kasmet 
buvo įšventinama apie 1350 ku
nigų, šiandien tik 550.

* Vengrijoje pasmerkti du 
kunigai — P. Toeroek ir T. Le- 
nart už valdžios kritikavimą. 
Pas komunistus negali būti jo
kios kritikos.

* Švedijoj įsikūrė tėvai bene
diktinai. Viršininku paskirtas 
Tėvas Andriejus Rask, švedas. 
Grafas Bielke dovanojo didelį 
ūkį ir pastatus vienuolynui. Po 
protestantų reformos Katalikų 
Bendrija sunyko, šiandien 
Skandinavijos kraštuose katali
kybė atgyja.

* Brazilijoj dėl kunigų stokos 
kaikurios parapijos yra pavestos 
seselėms vienuolėms. Joms duo
ta teisė krikštyti ir aiškinti re
ligiją.

* Katalikų vyskupai JAV-se 
reikalauja, kad augščiausias teis
mas panaikintų įstatymą, drau
džiantį tarprasines vedybas. 
Toks draudimas egzistuoja 18- 
koje Amerikos valstybių.

* Septynių vienuolynu virši
ninkės Kanadoje Kvebeko pro
vincijoje gavo teisę dalinti Ko
muniją savo bendruomenės kop
lyčioje tais atvejais, kai nėra 
kunigo. Toks leidimas taip pat 
duotas keliolikai seserų Pietų 
Amerikoje. B. M.
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Suvažiavo gausus jaunuolių 
būrys iš įvairių P. Amerikos ko
lonijų, tik iš artimiausios Urug
vajaus kolonijos kažkodėl nebu- Antanas Jasuitis, Argentinos 
vo; sako — dėl ekonominės Lietuvių Centro pirmininkas 

krašto krizės. Bet už tat iš Bra----------------------------------------
zilijos atvyko gana daug jauni- gų.
mo. Buvo ir iš kitų kraštų, kaip Paskutinę studijų dieną, va- 
JAV, Vokietijos, Venecuelos po sario 1, atvyko daug svečių ir 
keletą asmenų. Vėliau ir iš jaunesnio amžiaus jaunimo vi- 
Urugvajaus atkeliavo didelis bū- sas autobusas. Vysk. V. Brizgys 

su marijonų provincijolu kun. 
T. Rimšeliu atvyko iš Bs. Aires 
automobiliu. Tuomet prasidėjo 
studijų savaitės užbaigimo iškil
mės. Pasipylė dailių melodijų, 
buvo parodyta gražių žaidimų, 
supintų su lietuviškomis daino
mis. Publikai, matyt, patiko, nes 
smarkiai plojo. Saulei leidžian
tis, visas jaunimas ir svečiai su
sirinko prie vėliavos. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso pir- 
min. inž. Algis Zaparackas pa
dėkojo už gausų dalyvavimą stu
dijų, savaitėje. Jis išdalino dova-

rys kartu su “Gintaro” ansamb
liu. Iš Brazilijos buvo apie 80 
asmenų. Būtų gal ir 100 viršiję, 
bet Argentinos, o vėliau ir Urug
vajaus valdžia vilkino vizų davi
mą. Pagaliau buvo duotos vizos, 
bet neatėjo laiku ir jau buvo 
pervėlu jomis pasinaudoti.

Sutraukė jaunimą dar ir toji 
žinia, kad viloje buvo rengia
mos Jaunimo Metų užbaigimo 

, ., .v . 'iškilmės. Tam tikslui buvo at-nuopelnas — greitas sužeistųjų nugaros. Kai laboratorija is visų vežta tojį pati Lįetuvos vėliava 
kun plevesavo viso laisvojo pa- 
šaulio lietuvių jaunimo kongre- _____ <r_
so metu š. Amerikoj. Ji ir čia nas" tiems, kurie labiau pasižy- 
buvo iškelta. Kongreso užbai- .............. ...................
goj ją iškilmingai įteikė pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
pirm. inž. A. Zaparackas Argen
tinos jaunimo sekcijai, kad ją 
globotų iki kito kongreso. O kai 
bus atgauta nepriklausomybė 
Lietuvai, toji vėliava turės būti 
parvežta į Lietuvą ir iškelta Ge
dimino kalne.

Studijų savaitėje buvo sten
giamasi kalbėti tik lietuviškai, 
nors kaikam buvo gana sunku. 
Bet buvo gražu sekti, kaip lie
tuviška dvasia gaivino jaunimą 
ir visi jautėsi lyg vienos šeimos 
nariai. Tos savaitės metu buvo 
gvildenamos patrijotinės ir or
ganizacinės temos.

Viloj buvo ir koplyčia, kurioj 
kasdien jaunimas dalyvavo Mi
šiose, laikomose lietuviškai. Die
nos metu dalyvavo įvairiose pa
skaitose, diskusijose ir svarstė 
praktiškus klausimus. Netrūko 
meno dalykų ir sportinių pramo- 

Amerikos lietuviy
IV Pietų Amerikos Lietuvių Kon* 

gresas, susirinkęs Buenos Aires mies
te Argentinoje 1967 metų vasario 2- 
6 dienomis, dalyvaujant Argentinos, 
Brazilijos, Urugvajaus, Venecuelos 
atstovams bei svečiams iš šiaurės 
Amerikos ir Europos, išklausęs Įvai
rių pranešimų ir apsvarstęs dabar
tinę išeivijos ir Lietuvos padėtį:

— reiškia tikėjimą Lietuva ir 
lietuvių tauta, turinčia savo vietą ir 
paskirtį žmonijos tikslų siekime, ypač 
dabartiniais tautų ir žmonių suartė
jimo laikais;

— didžiuojasi visais lietu
viais, kurie su dideliu pasiaukojimu 
dirba, pasišvenčia savo tautos gero
vei bei gyvena nepalaužiama jos švie
sesnės ateities viltimi;

— pasisako už Jungtinių Tau
tų Chartos ir žmogaus teisių dekla
racijos įgyvendinimą;

— protestuoja prieš Lietuvos 
okupaciją, įvykdytą klastingu Sovie
tų Rusijos ir nacių Vokietijos susi
tarimu bei tęsiamą iki šiolei;

— smerkia Sovietų Sąjungos 
vykdomus prievartavimus, deportaci
jas, nutautinimo, rusifikacijos ir reli
ginio persekiojimo darbus;

— reikalauja Sovietų Sąjun
gos vyriausybę atitraukti savo kari
nes, policines pajėgas iš Lietuvos bei 
grąžinti lietuvius tremtinius iš Sibiro 
ir kitų Rusijos kraštų;

— kreipiasi į laisvąsias tau
tas ir Jungtinių Tautų Organizaciją, 
prašydamas daryti žygių sustabdyti 
sovietų smurto, persekiojimo ir nu
tautinimo aktams;

— ragina visus tautiečius išei
vijoje aktyviau dalyvauti Lietuvos 
išlaisvinimo kovoje ir todėl įparei
goja:

įtaisai perduoda dėžutės savinin
kui.

Antrąjį įtaisą amerikiečių pės
tininkams parūpino “General 
Electric” bendrovė — ant pečių 
nešiojamą cheminę laboratoriją 

čiais oro kautynėse. Šiaurės Viet- tinęs priešas. Dabargi malūnspar-ir prie šautuvo vamzdžio pritvir- 
namo padangę saugo sovietų niai pėstininkų dalinius išlaipina tiną specialų priimtuvą. Jis įtrau- 
SAM raketos, 6.000 priešlėtuvi- kalvų viršūnėse, sudarydami ly- kia visus aplinkos kvapus ir juos

užėmimas būdavo didelė proble
ma pėstininkams — puolimą tek
davo pradėti iš apačios ir per kri- 

Sovietams jau daug metų rū- tusių draugų lavonus kopti į vir
pėjo išbandyti jėgas su amerikie- šūnę, kur laukdavo gerai įsitvir-

nių patrankų ir naujausi MIG-21 
tipo naikintuvai. Rezultatai Mask
vos nedžiugina, nes lig šiol buvo 
iššauta beveik 1.000 raketų, o jos 
numušė tik 30 amerikiečių lėk
tuvų. Oro kautynėse aiškią per
svarą prieš sovietinį MIG-21 turi 
gerokai greitesnis amerikiečių 
naikintuvas F-4C “Phantom” — 
numuštų lėktuvų santykis yra 36: 
10 amerikiečių naudai. Maskvos 
strategams belieka guostis, kadi

gias sąlygas abiem kovojančiom siunčia analizei į kuprinės pavi- 
pusėm. Antrasis malūnsparnių dalo laboratoriją ant pėstininko 

--- x x ; —y— - ----- 
pristatymas į ligonines, mirtin- kvapų mišinio išskiria žmogaus 
gumą sumažinęs iki 1%. j kūno kvapą, ji laidu pasiunčia

Pagrindinis amerikiečių pėsti- įspėjimo garsą į ausines.
ninku ginklas yra naujasis M-16; Elektronines akis turi ir nak- 
šautuvas su 20 šovinių apkaba, ties metu skraidantys žvalgybi- 
Jis veikia pusiau automatiniu ir , niai lėktuvai. Specialūs įtaisai re- 
automatiniu principu, per minu- gistruoja žemės temperatūrą, at- 
tę iššaudamas iki 800 kulipkų, o skirdami jos nenormalius pasi- 

i sveria tik 7 svarus, nes turi plas-: keitimus, kuriuos pvz. sukelia
jų nevykusios raketos amerikiečių tikinę buožę. Kadangi kulipkos džiunglių tankmėje užkurti ko- 
lakūnus privertė skraidyti paže- yra smulkaus kalibro, pėstininkai munistų partizanų laužai. Į to
me, kur juos pilnąja žodžio pras- gali pasiimti po kelis šimtus šo-.kias vietas iš tamsaus nakties 
me šienauja radaru aprūpintos-vinių. Kulipkos mažumą atperka 1 dangaus ima kristi amerikiečių 
priešlėktuvinės patrankos, čia jos didelis greitis, pramušamoji;aviacijos bombos. Karinius taiki- 
tenka pastebėti būdingą skirtu-. galia ir šautuvo taiklumas iki lOO nius nakties metu iki smulkiau- 
mą numuštų lėktuvų statistikoje: į jardų nuotolyje. Silpnoji M-16 šių detalių užfiksuoja infra-rau- 
Maskvos skelbiamais duomenį-i pusė — nešiojimui skirta ranke- doni filmai. Po lėktuvo lieme- 

’na, kuri kartu eina ir taikiklio niu pakabinta filmavimo apara- 
Ipareigas. Dėl jo augštumo pėsti- tūra iš karto nufilmuoja 80 my- 
:ninkas iš apkasų turi iškišti ne^lių pločio juostą, o elektroniniai 
Įtik galvą, bet ir krūtinę. M-60 ’skaitytuvai ženklina, kada tos 
^kulkosvaidis, kurio ugnies tanku-!nuotraukos buvo padarytos, pa
inias matuojamas 550 šūvių per lengvindami vietovės suradimą, 
’minutę, gerokai primena II D. Be abejonės, tai yra tik dalis 
kare vokiečių naudotus kulkosvai- naujųjų ginklų, kuriuos amerikie- 
džius. Jis taipgi turi oru aušina- čiai bando didžiajame Vietnamo 

karo poligone. Jų arsenalas kas
dien didėja, nes trys specialios 
laboratorijos dirba dieną ir nak
tį. jieškodamos atsako į kiekvieną 
Vietnamo kare sutiktą problema.

< V. Kst. ‘

mis, JAV-bės virš Š. Vietnamo 
jau yra netekusio 1.600 lėktuvų, 
kai tuo tarpu amerikiečiai sako
si ten praradę tik apie 500 lėk
tuvų. Pentagonas betgi prisipa
žįsta, jog bendras visame Viet
name prarastų lėktuvų skaičius 
viršija 1.000, iškaitant turėtas ne
laimes, aviacijos bazėse partiza
nų sunaikintus lėktuvus ir tuos, 
kurie grįžo į aerodromus taip ap
gadinti, kad juos teko išimti iš 
apyvartos. Tikslesni turbūt yra vietą. M-79 granatų šautuvas į 
amerikiečių duomenys, nes 1.600 priešą šaudo 40 mm kalibro gra- 
lėktuvų ir ypač lakūnų (F-4C yra natas paskirais šūviais, bet jau

mus ir keičiamus vamzdžius, dvi
šakę atramą tik vamzdžiui, lei
džiančią greitai pakeisti šaudymo

Be abejonės, tai yra tik dalis

Ameriką suradę jieškom Europos
ANTANAS MUSTEIKIS(Tęsinys iš pr. numerio)

mėjo veikime, paskaitė jėzuito 
A. Saulaičio — vyriausiojo PL 
JK stovyklos organizatoriaus 
JAV sveikinimą ir eilę kitų.

Iš lėto nuleidžiant Lietuvos 
trispalvę buvo giedamas Lietu
vos himnas ir giesmė “Marija, 
Marija”. Taip užsibaigė visame 
pasaulyje taip išgarsėję Jauni
mo Metai.

Po to dalis jaunimo važiavo 
autobusu namo, o kiti liko kur
ti laužo ir valgyti Pietų Ame
rikos būdu keptos asados, arba 
jaučio mėsos, kurią kepė ugnyje 
ant virbalų.

Jaunimo savaitės organizato
riai buvo kun. kleb. J. Margis, 
MIC, stovyklos pirm. prof. Er
nestas Paršelis, Hektoras Leona
vičius. vakarinių programų ve-, 
deja Z. Vanagaitė, sekretorė R. 
Kairelytė ir ižd. J. Simanaus- 
kienė. Prisidėjo daug ir kitų prie 
taip puikiai pasisekusios jauni
mo studijų savaitės.

kongreso nutarimai
— ir Pietų Amerikos lietuvius jieš- 

koti vis daugiau draugų ir jos lais
vės kovų talkininkų, padedančių ją 
kelti savo gyvenamo krašto visuome
nėje ir vyriausybėje;

— dėti daugiau pastangų parem
ti savo tautiečius okupuotoje Lietu
voje, visais būdais remiant juos ir 
palaikant juose laisvės bei nepri
klausomybės viltis;

— prašyti Lietuvos laisvinimo 
veiksnius sudaryti ilgalaikę akcijos 
programą, nes Lietuvos išlaisvinimo 
kova dabarties tarptautinės politikos 
sąlygomis yra ilgalaikė;

— tai išlaisvinimo akcijai ir lietu
vybės išlaikymui organizuoti ir to
liau Pietų Amerikos lietuvių kon
gresus, kurių sekantis bus už trejų 
metų Urugvajuje arba anksčiau, jei ~ 
Urugvajaus lietuviai tai priimtų;

— prašo Argentinos vyriausybę 
atnaujinti diplomatinius santykius, 
suspenduotus 1946 metais su teisė
tais Lietuvos diplomatais; Brazilijos 
vyriausybę — panaikinti dekretą, la
bai apribojusį Lietuvos pasiuntiny, 
bės veikimą jr vėl atidaryti Lietu
vos konsulato bylą; Urugvajaus ir 
Kolumbijos vyriausybėms padėkoti 
už palankumą ir toliau pripažinti dip
lomatines Lietuvos atstovybes; Šven
tąjį Sostą — suteikti Lietuvos atsto
vui ankstyvesnį diplomatinį rangą;

— dedant pastangų sueiti į sąly
tį su Pietų Amerikos vyriausybėmis 
ir diplomatais, suderinti savo veik
lą politinėje srityje su VLIKo, kad 
vieningu darbu būtų sutaupytos jė
gos ir pasiekti apčiuopiamesni ir 
greitesni rezultatai.

KULTŪRINĖJE SRITYJE

Kolizėjuj — tik griuvėsiai, tu
su tamsiais akiniais, lyg nony. ristai ir katės. Pastarųjų čia ke- 
woodo asmenybė, ir nežinai žmo- ^?s dešimtys. Bet jos ne lauki- 

. nes — nepanašios į tuos jų gimi
naičius, kurie prieš šimtmečius

Vidurdienj jvažiavom į Romą. gUS> ar jįg tave mato, o gal ir vi-

ir*prZ“dr.“Ž7 ignata^fių7“preL ?oje. Pa«oję vietoje mito krikš-
Čia jau nei žemėlapininkas, nei 
jo pagalbininkai nesugebėjo ro
dyti, kur sukti. Klausinėjom pra
eivius, klydinėjom, kol privažia
vom kolizėjaus griuvėsius. Nuo 
čia mūsų žemėlapininkas atsiga
vo. Greit suradom naująją Via 
Appia, Romos aikštę ir Casal- 
monferrato gatvelę, kur ir buvo 
mūsų didžioji stotis — Villa Li- 
tuania.

Abipus gatvelės yra du seno
viški pastatai su daugeliu terasų 
ir bokštais. Kažkada čia. turėjo 
gyventi turtingi aristokratai. Da
bar gi tik vienas pastatas — Vil
la Lituania — gražiai atremon
tuotas. Tai seselių prižiūrimi 
nakvynės namai, kur ir mes ap
sistojom. Kitas pastatas, kur įsi
kūrus šv. Kazimiero kolegija — 
bendrabutis, dar reikalingas di
desnio atnaujinimo; tik tai parei
kalautų didelių lėšų.

Buvom pasiilgę lietuviškos ap
linkos. Dabar čia ją suradom ir 
džiaugėmės. Visų pirma minėti
nas niekad nepailstąs kun. An-

sai užsimerkęs. Kartais užtinkam
čioniu kūnais.

Tai viena krikščionybės istori- 
pasakosiu tą‘pačią istoriją, jog jos dalelė, o Romoj jų šimtai. 
Romoj lietuvių dvasininkų tarpe;Štai, Vatikano muzėjus, šv. Pet-

dr. J. Bičiūną ir kt. Beje, kai grį
šiu į Ameriką, nutariau, visiems

ras, šv. Jonas, Marija Didžioji, 
šv. Povilas ir kitos paminklinės 
šventovės. Daugiausia žmonių pri
sigrūdę Sikstinos koplyčioj. '

Pasieniais šiek tiek ramiau. 
Gal geriausia tiems, kurie ant 
suolų sėdi, šiaipjau tave stumdo 
masės, besiirdamos iš vieno galo 
į kitą, žvilgsniai vis driekiasi į 
Mykolo Angelo “Paskutinįjį teis
mą” — tai gryna akim, tai pro 
akinius, tai pro monoklius. Me
niška ir žmogiška. Esą ir Kristus 
paveikslo viršūnėj turįs paties 
dailininko bruožų.

Ne, ne, čia ne turgus, nes nie
kas nešūkauja. Bet čia niekas ir 
nesimeldžia, štai kodėl esą vienas 
lietuvis meno profesorius buvo 
didžiai pasipiktinęs, belankyda
mas Romos šventoves pirmą kar

po amžinąjį miestą visokiomis tą. Norėjo rimtesnę tvarką įves-

visai neužtikau normalių kunigų 
— tik prelatus ir daktarus.

Naujų pažįstamų šeima — Mi
chalina ir Algis Beniušiai iš Ka
nados (Montrealio) jau baigė Ro
mos viešnagę, bet dar tą pačią 
pavakarę savo automobiliu mus 
nuvežė prie kolizėjaus. Reikia 
pripažinti, kad “naujieji kanadie
čiai” Romoj jau elgėsi kaip ro
mėnai. Jie dūmė plačiomis Ro
mos aikštėmis kaip po savo kie
mą. O aš prie to negalėjau įpras
ti. Mat, Ispanijoj ir Italijoj yra 
dvi rūšys tūzų — važiuotieji ir 
pėstieji. O kai du tūzai turi pre
tenzijų tuo pačiu keliu naudotis, 
nežinia, kuris labiau nukentės. 
(Spėju, kad užsienietis niekad 
sausas neišliks...) štai kodėl 
Romos naujokai turistai važinėja

tanas Jonušas, bendrabučio eko-’priemonėmis, tik ne savuoju au- ti, tik niekas jo neklausė... 
nomas ir didysis visų turistų glo- tomobiliu. Trumpu laiku apžiūrėjom dau-nomas ir didysis visų turistų glo
bėjas. Jis nuolat važinėja į kole
gijos ūkį už Romos, pasitinka 
keleivius, išrūpina leidimus į mu- 
zėjus ar į popiežiaus audienciją 
ir t.t. Lietuvių turistų vasarą čia 
netrūksta. Užsuka ir tie, kurie 
grįžta iš Lietuvos ar iš Afrikos, 
štai, pirmąją dieną sutikau dr. A. 
šešplaukį, profesorių ir rašytoją, 
kurs jau buvo spėjęs aplankyti 
Jeruzalę. Kitas dienas matėm mu
ziką Valterį Banaitį, mokytoją 
Jankų, dėstantį amerikiečių vi
durinėj mokykloj kažkur Yonker- 
se, jaunavedžius Litvinus ir kt. 
Dvasininkai dažniausiai duoda 
toną, ir jų Romoje apstu. Iš Ame< 
rikos čia viešėjo prel. L. J. Men- 
deUs, misijų globėjas ir mecena
tas. Iš vietinių kunigaikštiškai 
praeina pro šalį malonus prel. L. 
Tulaba, rektorius. Prie gretimo 
staliuko sėdi vienas judriausių 
lietuvių reikalų judintojų Romoj

tomobiliu.

Amerikonai" Musteikio! su kanadiečiais Beniušiois Romoje prie

KONGRESAS
------------------------------------------------— — skatina visus Pietų Amerikos 
gelį bažnyčių, ir visos jos buvo Iictuv*us Palaikyti ar steigti savas 
kitokios, savitos. Tačiau jų buvo kultūrines. reUgines, jaunimo, savi- 
perdaug, o užrašų nevedžiau
ir tam turėjo būti atostogos, - k,as draugijas bei vykdyti
tad aš išmaišiau jas Visas Neat- * ^"tarpini bendradarbianm^nes 
simenu, koks altorius ar paveiks- • t"iš,aikymo
las kuriai bažnyčiai priklauso, veiksmin£°’s talkininkes,

— prel. V. Mincevičius, visuomet kolizėjaus

bet nespecialistui to ir nereikėjo. — siekia išlaikyti ir ugdyti tau- 
Man užteko pasekti pagrindinę kalbą, tautines bei vals-
linkmę — krikščionybės augimą. ‘>bines tradicijas, ypač vykdant nuo- 
Jos pavidalai buvo malonūs tra- šeimą bendravimą, sudarant 
dicinei akiai, meniški, nors mano jaunajai kartai bendradar- 
amžininkai, abstrakto mėgėjai, Wanti ssvitarpyje, kurti lietuviškas 
pasigestų naujoviškų formų, čia šeimas ir auklėti vaikučius lietuvfš- 
ir naujoji architektūra derinosi dvasioje;
prie tradicinės. Tokia yra §v. —skatina visus Pietą Ameri. 
Antano bažnytėlė, arčiausia kole- kos lietuvius jungtis lietuvybės pa
gijai — bendrabučiui.

(Bus daugiau)
grindų I Pasaulio 1 

(Nukelta |
Bendru o-
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Prekybos ministerio kalba lietuviams
Vasario 16-sios proga Kana

dos prekybos min. R. W. Win
ters Toronte š.m. vasario 19 d.

Drow their strength and glory 
May thy children ever follow 
Their undaunted fathers.
Toliau ministeris kalbėjo apie 

rengiamą pasaulinę parodą 
Montrealyje, kur dalyvaus apie 
70 kraštų. Pagrindinė parodos 
tema išreikšta prancūzų rašyto
jo Antoine de Saint Exupery 
knygoje “Terre des Homines”: 
“Būti žmogumi, reiškia jausti, 
kad savo įnašu prisidedi prie pa
saulio kūrimo”. Smulkiau api
būdinęs parodą, ministeris su
stojo ties pabaltiečiais:

“Prometėjaus draugijos rū- 
pesčiu Expo ’67 turės Baltijos 
kraštų dieną. Lankytojai turės 
puikią progą gėrėtis jūsų muzi
ka, šokiais ir kitais jūsų kultū
rinio gyvenimo laimėjimais. 
Daugelis Kanados ir Amerikos 
lietuvių kilmės piliečių ta pro
ga bus Montrealyje ir esu tik
ras, kad jie tuo gėrėsis su pa
siilgimu.”

Kiek plačiau min. Winters 
sustojo ties Kanados ekonomi
nėmis ir švietimo problemomis. 
Esą prieš 10 metų Kanadoje bu
vo 78.500 tikrųjų studentų; 
šiandieną jų yra 234.000, 1970 
m_jų bus 340.000, 1975 m. — 
462.000. Ryšium su tuo kyla di
delė statybų ir švietimo proble
ma. šiuo metu Kanada esanti ge
rokai atsilikusi nuo JAV augšto- 
jo mokslo srityje. Nė vienas ka
nadietis dėl lėšų stokos netu
rėtų būti atstumtas nuo augš- 
tojo mokslo galimybių.

Ministeris taipgi palietė imi- jaučių eksponatų, 
gracijos klausimą ir naująjį vy
riausybės nusistatymą derinti 
imigraciją su darbo paklausa ir 
šeimų reikalavimais. Baigdamas 
kalbėtojas tarė:

“Šis kraštas (Kanada), palygi
nus su Lietuva, turi neilgą isto
riją. Kanados praeitis buvo, pa
lyginti, laisva nuo kruvinų ko
vų. Kaip kanadiečiai, mes sten
gėmės sukurti kraštą, kuriame 
vyrautų -demokratija. Mes di- 

po pilnateisiu bei nepriklauso- džiuojamės savo institucijomis 
mu pasaulio bendruomenės na- bei tradicijomis, tačiau didžiau

sia jėga glūdi mūsų žmonėse. 
Jūs taipgi duodate pasigėrėtiną 
įnašą.

Džiaugiuosi galėdamas būti 
šiandieną su jumis kaip kana
diečiais, prisimenančiais ir pa
gerbiančiais 49-tąsias Lietuvos 
nepriklausomybės metines. Ačiū 
jums.”

pasakė gausiai susirinkusiems 
lietuviams kalbą, kurioje sumi
nėjo Lietuvos ir Kanados pro
blemas. štai jo žodžiai:

“Kaip kanadiečiai, esame 
šimtmečio išvakarėse, tačiau tu
rime atsiminti ir tuos savo pilie
čius, kurie myli kito krašto is
toriją bei tradicijas.

Lietuva, po ilgų kovų, sie
kiančių 12-tą šimtmetį, atgavo 
savo nepriklausomybę 1918 m. 
Daugeliui mūsų sunku yra su
prasti, kiek daug jūsų senoliams 
reikėjo sudėti aukų ir iškentėti, 
kol pasiekė tą tikslą.

Su pasididžiavimu žvelgia lie
tuviai savo praeitin į vidUram-

Kanados prekybos min. R. W.* • 
Winters kalba Toronte Vasario 
16 iškilmėse

Nuotr. B. Tarvydo
žiu laikotarpį, kai Lietuvos vals- 

- tybė buvo nusitiesusi nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros. Lietu
vos-Lenkijos sąjungos susilpnė
jimas nuvedė 18 š. pabaigoje i 
padalinimą. Taigi, kai ėmė kur
tis Kanada, Lietuvos nepriklau
somybė baigė savo dienas. Bet 
didis jūsų tautos ryžtas laimė
jo ir vėl 1918 m., kai Lietuva ta-

mu pasaulio bendruomenės na
riu. Liūdna konstatuoti, kad ant
rasis pasaulinis karas vėl atnešė 
Lietuvai vergiją. Visdėlto jūsų 
tautos dvasia tebėra gyva, kurios 
reikšmė negali būti geriau pa
brėžta, kaip šiame susirinkime. 
Atrodo, 
reikšta 
vertimą

kad tai geriausiai iš- 
Lietuvos himne, kurio 
skaičiau:

i pronto Mindaugo skautų draugovės skudutininkų grupė, vadovaujama Stp. Kairio 
Nuotr. B. Tarvydo

Idėjos mažoms lietuvių kolonijoms
LEONTINA RIMVYDAITĖ(Tęsinys iš pr. numerio)

BEVEIK KIEKVIENAS MIES- ■ dėlei turime tiek pat rūpesčio pa- 
TAS turi savo muzėjų, o kartais! rodyti daiktus grąžinant, kaip kad 
net kelis. Ar yra kuriame nors iš; ir juos gaunant, 
jų lietuviškas kampelis ar vitri-' 
na? KIEKVIENAS MIESTAS turi

karą ir Naujų Metų išvakarėse.
Mūsų Užgavėnių ir jų papro

čių pavaizdavimas. Užgavėnių 
valgių gaminimas ir prasmė. Tai 
būtų antra galimybė.

Trečia, tikrai nepraleistina

KAIP TEIKTINOS LĖŠOS?

Kokia puiki proga! Reikia tik viešų skaityklų. Ar yra jose ko Pr°ga, tai Velykos. Velykinio 
susisiekti su muzėjaus vadovybe nors lietuviško ar apie Lietuvą? maisto paruosimas, margučių da- 
ir gražiu būdu iškovoti jame di- Nėra. Kodėl? Niekas apie tai ne- Velykų stalo padengimas 
desnę ar mažesnę vietelę. Pagal pagalvojo arba tiesiog nepajudi- jo šventinimas, šiai programai 
gautos vietos didumą numatyti ir no nei smegenų nei rankų, kad reikia ir žaliuojančių avižėlių ir 
pasirūpinti Lietuvą reprezentuo-kas nors tuo reiklu būtū pada-1 balto avinėlio su raudona pnsikė- 
• - ’ . 'ryta. Pradėkim tad šiandien. |lūšio Kristaus vėliavėle, ir vely-

Šitokioms vietoms tinka: tauti-‘ Turim puikių lietuviškų knygų kimų papročių.
niais drabužiais aprengtos lėlės, anglų kalba. Turim informacinio i Jei nėra galimybės patekti į 
gintarai ir jų išdirbiniai, mažutis turinio knygų ir brošiūrų. Būda- televiziją, pasakyčiau, gal ir dau- 
lietuviškos sodybos modelis, juos- nii labiau ambicingi (žinoma, ir giau pasiektume, jei~ suruoštu- 
tos ir kitokį audiniai, meniškai turėdami daugiau pinigų), gali-Į L
išdrožinėtas vytis, vėliavėlė, me- me net “Lietuvių Enciklopediją” sikviestume vietinio laikraščio 
diniai kryžiai, koplytėlės, rankš- anglų kalba užsakyti, 
luostinė, mažutis ratelis su verps- .

mėlapis, knygos,- paveikslai, raš- viškų knygų, bet po kurio laiko! tiniais drabužiais!
tuotos pirštinės, kojinės, pinigai,' pasiteiravus, jų ten nebebūdavo. Laikraščius varto ir tie, kurie 
pašto ženklai ir t.t. |Tuo atveju vertėtų savo idėją tikrai nė nepagalvotų įsijungti

Ypatingą dėmesį kreipti i tai, puoselėti kaip naujai persodintą televiziją ir žiūrėti kažkokios ne- 
kad kiekvienas daiktas būtų pil- augalą — bent kas keletą savai- įprastos programos.
na žodžio prasme lietuviškas, čių ar kas mėnesį nueiti ir pasi-į Ta pačia proga labai būtų gra- 
žmonės kartais linkę įkišti į pa- imti ją skaitymui. Jei bent 12-13 -žu pasiuntus laikraščio kulinari- 
našią vietą rankdarbį, kuris lie-'asmenų per metus tai padarytų,Inio skyriaus redaktorei J. Dauž- 
tuviškumo turi tik tiek, kad lie-‘gal knyga ir prigytų naujoje vie-'vardienės knygą “Lithuanian Re- 
tuvių rankomis darytas. [toje. * jcepies”. Ji tikrai būtų dėkinga,

Labai svarbu, kad lėlės nebū-j Parūpinti lituanistinių knygų! o pati knyga gal atliktų nemažą 
tų su augštaitiškais sijonais, že- universitetams ir mokykloms., ambasadorišką darbą.
maitiškom prijuostėm ir dar ki- Pastarosioms tėvai per savo vai- į žinoma, stengtis patekti į laik- 
tokiais priedais. Niekada nesaky- kus turėtų tai padaryti. jraščius ir su mūsų Kūčiomis, Už
kimę, kad kas čia žinos... At-' Iš periodinių leidinių “Litua-gavėnėmis ir kitokiomis progo- 
sitinka taip, kad susitinki žmo- nūs” yra nepamainomas. “Lie- mis.
gų, pasisakai esąs iš Lietuvos, o tuvių Dienos” turi anglišką sky-i

' ' - -- -- žinau, yra bandyta vienur ki-
tele, indai, klumpės, Lietuvos že- tur skaitykloms dovanoti liejtu-
XlXVX«p^>, XXX2JA ------ ----- T *------ J O -------------

tuotos pirštinės, kojinės, pinigai,■ pasiteiravus, jų ten nebebūdavo, 
pašto ženklai ir t.t. | "*

giau pasiektume, jei suruoštu- 
me visą velykinę medžiagą ir pa-

i 
korespondentą. Jam viską papa
sakoti, išaiškinti, o jis padarytų 
tinkamu nuotraukų. Dėvėti tau-

Ta pačia proga labai būtų gra-

[toje. icepies”. Ji tikrai būtų dėkinga,
j Parūpinti lituanistinių knygų'o pati knyga gal atliktų nemažą
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Trogiškoi žuvus lietuviškos North Sylvo Co. Ltd. 
valdybos pirmininkui

A t A
LEONUI KARBONUI,

jo žmoną LIONGINĄ seserį STASĘ MAKARIENĘ 
(Čikagoje), svainį V. AUGĖNĄ su šeimomis ir vi
sus kitus artimuosius jų sielvarto valandoje nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

North Sylva Co. Ltd.
Valdyba ir akcininkai

Tragiškai mirčiai ištikus

A t A
LEONĄ KARBONĄ,

liūdesyje likusiai žmonai LINAI KARBŪNIENEI 
ir giminėms reiškiame nuoširdžiausią mūsų 
užuojautą —

J. K. Ozolai
M. V. Tamulaičiai V. J. Jasinevičiai

A t A
LEONUI KARBONUI tragiškai mirus, 

jo žmoną LIONGINĄ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime —

Aldona ir Adomas Paulauskai
Los Angeles, Calif.

Nuoširdžiam klubo draugui 
LEONUI KARBONUI tragiškai mirus, 

jo žmoną LIONGINĄ ir artimuosius giliai užjau
čia — ■ ’ . .

Medžiotojų ir Žūklautojų 
Klubas “Tauras"

Čikagos vaizdai ir vargai

Daugelis mūsų visuomeninių 
organizacijų didesnę dali savo 
biudžeto sudaro iš aukų, suren
kamų lankantis po namus. Toks 
aukų rinkimo būdas, ypač di
desniuose miestuose, kur lietu
viai yra plačiai išsisklaidę, ne
duoda reikiamų vaisių. Tokiam 
rinkimui sunku besurasti talki
ninkų, o antra, nemažiau Įky
rėjo ir patiems aukotojams. Rei
kalas gana opus. Neturime sa
vos valstybės, kuri finansiškai 
remtų po platųjį pasauli išblaš
kytų lietuvių bendruomenės kul
tūrinę, socialinę, o šiuo metu ir 
pavergtos Tėvynės laisvinimo 
politinę veiklą. Vienintelis tų 
visų veiksnių pąjamų šaltinis 
yra geraširdžių lietuvių aukos. 
Didelių turtuolių, kurie stam
besnėmis aukomis remtų tuos 
visus opius lietuviškos veiklos 
reikalus, mes nedaug turime. 
Kanadoje turime 4 kooperaty- 
vinius gražiai augančius lietu
viškus bankelius, kurie kasmet 
iš savo pelno remia daugelį vi
suomeninių organizacijų, tačiau 
ir geriausiai norėdami visų pa
tenkinti nepajėgia, o, be to, jie 
yra tam tikrais valdžios potvar
kiais suvaržyti.

Tautos Fondas, kurio uždavi
nys yra finansiškai remti mū
sų veiksnių kovą už pavergtos 
Tėvynės išlaisvinimą, jieškoda- 
mas praktiškesnių kelių lėšoms 
telkti, JAV pradėjo organizuoti 
nuolatinius ir pastovius Tautos 
Fondo rėmėjus, kurie pasižadė
tų kasmet aukoti po 10 dol. 
Pradžia davė gražių vaisių ir to
kių TF pastovių rėmėjų skaičius 
kaskart didėja.

Nuolatinių TF rėmėjų Kana
doje organizavimo reikalu klau
simas buvo gvildentas 1965 m. 
krašto tarybos metinėje sesijo-

je. Buvo 
apylinkių 
nizuoti ir 
rimas.

Ar tas 
mo pagalbinis būdas jau prakti
kuojamas Lietuvių B-nės apylin
kėse, žinių neturima. Toronte 
dar praeitais metais pradžia pa
daryta, ir tokiais TF nuolati
niais rėmėjais, Įmokėjusiais po 
$10 metinio mokesčio yra: L. 
Adomavičius, dr. S. Čepas, J. 
Dvilaitis, dr. Gustainienė, J. 
Gustainis, St. G., dr. S. Kazlaus
kas, inž; P. Lelis, K. Manglicas, 
V. Malcėnaitė, J. Matulionis, J. 
Rinkevičius, dr: J. Urbaitis, 
prof. dr. A. Zubrys. Stambiau
sia rėmėja yra Izabelė Kandro- 
tienė, paaukojusi iš karto $100 
ir tuo pačiu tapusi pirmoji Tau
tos Fondo garbės rėmėja.

Sudarius naują Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybę, ža
dama pradėti platesne apimtimi 
telkti TF pastovius ir nuolati
nius rėmėjus.

Atsiradus Toronte bent šimti
nei tokių pastovių TF rėmėjų, 
atpultų nedėkingas aukų rinki
mas po namus, kuris kasmet vis 
sunkėja.

TF Atstovybė Kanadoje

siūlyta prie L. B-nės 
tokius rėmėjus orga- 
rastas palankus prita-

naujas TF lėšų telki-

Ontario premjeras J. Robarts 
buvo pasišovęs sušaukti provin
cijų ir federacinės vyriausybės 
konferenciją federacijos reika
lams aptarti. L. B. Pearsonas 'todailės parodėlėms. Gerai susi- 
jo pasiūlymą sutiko kritiškai, 
pabrėždamas, kad tokia konfe
rencija Kanadai gali padaryti 
daugiau žalos nei naudos. Jis 
taipgi priminė J. Robartsui, jog 
konferenciją turėtų organizuoti 
ne kuri nors provincija, bet fe
deracinė vyriausybė Otavoje.

... Paimkim, kad ir mūsų vardi
nis apie tavo gimtinę beveik ži-rių. Paveikslai gi kalba visomis nes. Nežinau, ar kur kitur jos
no daugiau, negu tu pats ... .kalbomis. Angliškasis “The -Ma-:taip iškilmingai švenčiamos, kaip

Mano patarimas, kad tuo tiks- rian” taip pat tiktų. kad mes švęsdavome Lietuvoje,
lu sueitų, moterys, išstudijuotų, i Visokių savo švenčių ir minė- Juo labiau, kad tai pabrėžtina ir
aptartų, ko jos nori arba ką pa- ’ 
čios turi geriausio, ir pačios siu- 
vinėdamos ar ausdamos viską pa
gamintų.

Tautinių drabužių aprašymų 
yra buvę spaudoje, gal kas ir te
beturi. Yra knygų ir paveikslų. 
Be to, lengva kopijuoti (jei kas 
turi) mūsų menininkų-audėjų aus
tus lietuviškus drabužius. Jei nie
ko nerasite savo x kolonijoje, 
kreipkitės pagalbos į tolimesnius 
kaimynus.

Tokių vietų tautiniams kampe
liams galima kartais gauti ban
kuose ar kituose viešuose pasta
tuose. Taigi — tik norėti, pasi
dairyti ir padirbėti. Kartais leng
viau laimėti gerą vietą turint iš 
anksto paruoštų daiktų, kuriuos 
norėtume išstatyti. Tuo atveju 
muzėjų ar kitų įstaigų vadovy
bės nerizikuoja atsidurti nema
lonioje padėtyje ir mieliau gali 
mūsų reikalams vietą paskirti.

Ir vėl viena iš pagrindiniau- 
sių taisyklių: neperkrauti gautos 
vietos nors ir pačiais gražiausiais 
bei vertingiausiais daiktais! Keli, 
kad ir menkesnės vertės, bet lais
vai ir skoningai išdėstyti ekspo
natai daugiau patrauks praeivio 
dėmesį ir daugiau jam pasakys, 
negu sausakimšai prikrauta len
tyna pačių vertingiausiu daiktų.

Paprastais, ne jubilėjiniais, 
metais taip pat pasitaiko progų 
didesnio ar mažesnio masto tau-

jimų progomis garbingiems, įta- iš katalikiškojo taško žiūrint, 
kingiems asmenims, kaipo pade- - _ 
ka už parodytą dėmesį ar paša- kykim, ryt bus Šv. Antano die- 
kytą žodį, visada tinka knyga su 
tautine juostele. Tai tinka ir as
meniniams geradariams, bičiu
liams.

Meno mokykloms parūpinti 
mūsų dailininkų monografijų, 
knygų apie liaudies meną ir gal 
vieną kitą liaudies dirbinių pa
vyzdį.

Kunigams, vienuolynams, reli
ginių organizacijų vadovybėms 
niekur ant žemės* nerasime ge
resnės dovanos, kaip mūsų jau
nųjų kentėtojų Sibire maldakny
gę* “Marija, gelbėk mus”. Visad 
turėti keletą jos egzempliorių po 
ranka, kad progai pasitaikius ga
lėtume bent vienam kitam asme
niui paskolinti pasiskaityti, šią 
pareigą gali pasiimti be jokių val
dybų kiekvienas lietuvis, lietuvė.

Tik pamėginkim atsiminti., Sa-

organizavus galima tų progų ne 
tik laukti, bet ir patiems pasi- 
jieškoti. Kaip gi mes jas sutin
kame? O gi dažniausiai atsimu- 
šame i nevilties sieną, kad ne
turime ką parodyti... Tikrai 
noriu manyti, kad ne tik šeimos.

LABAI PLATI DIRVA Lietu
vos vardui garsinti yra televizija 
ir vietiniai laikraščiai.

Jei kolonija yra pakankamai 
pajėgi, kartas nuo karto suruoš
ti lietuvišką programą su tauti
niais šokiais, dainomis, Lietuvos 
vaizdais ir atitinkamais paaiški
nimais. Deja, nevisi tai gali, nevi- 
sos stotys tokių programų nori ir 
nevisi žmonės mėgsta jų žiūrėti. 
Tos valandėlės gali būt ruošia
mos ir kitokio pobūdžio. Viena jų 
būtų mūsų Kūčios ir Kalėdos.

Gaila, kad mūsų “turtingasis 
brolis” — didžiosios kolonijos 
nejaučia širdgėlos, jog “mažasis, 
tolimas brolis” iš lėto, kaip dū
mas nyksta ... Buvau anksčiau 
rašiusi, kad kas nors duotų apra
šymą, iš ko ir kaip gaminti eg-

Amerikos lietuvių kongreso nutarimai
(Atkelta iš 2 psl.) MO SEKCIJĄ, bendardarbianjančią

sn kita kraštų jaunimu.
mentt — Pietų Amerikos Lietuvių Jauni-

— prašo visus dėl lietuvybės ffl<> veikla reiškiasi lietu-
kenHančių tautiečių ir krikščioniško- v|ftB darbn; lletuvių kalbos ir kni
stos meilės vardan baigti asmeniškus t-ros pažinlinn> jsĮjnnglmu j orga- 
ir grupinius nesusipratimus, ginčus nfeadn| lletovh| gyvenimą, stadijų, 
spręsti atlaidumo, kompromiso bei 
susitarimo keliu ir taip įgalinti savi-
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bet ir pavieniai lietuviai turi, jei i lučių papuošimus. Deja, tai liko 
ne atsivežtinių, tai dabar iš Lie- tik balsas tyruose. Jie perdaug 
tuvos atsiųstų arba pasigamintų užimti tų darbų varžybomis ir
ne atsivežtinių, tai dabar iš Lie-

stovyklų rengimu, laikraščio leidimu

tarpio bendradartaavuną netuvyoes _ UetavI, Jaunimo Sekcija savo 
Klaikyme ir Lietuvos laisvinimo dar- darbni |r veikIa| prašo pfe-

ta Amerikos ir kitų kraštų lietuvių

daiktų, kurie galėtų tose parodė
lėse būti išstatyti. Reikia tik, kad 
kas nors apeitų ar apvažiuotų 
savo bendruomenės narius, pa
matytų, ko žmonės turi, ką su
tiktų reikalui esant paskolinti. 
Visi tie daiktai, kaip ir jų savi
ninkai, turi būt surašyti, kad pri
reikus nebereikėtų jieškoti.

Eesame turėję atsitikimų, kadi bos parodyti mūsų Kūčias. Stalo 
žmonės noriai savo brangenybes padengimas, prasmė. Patiekalai, 
paskolina, bet kai reikia jas at- ’ 
eauti atval. tai tenka gerokai pa
klausinėti ir pajieškoti... Taigi, 
ne tik norint, kad tautiečiai ir ki
ta proga neatsisakytų prisidėti,

na. Antanas, prileiskim, yra Kra
sauskų šeimos galva. Taigi, Kra
sauskų namuose darbas verda 
jau nuo pat ryto. Vieni valo bu
tą, kiemą, lyg prieš didžiąsias, 
šventes. Virtuvėje gaminamos 
vaišės. Pati geriausioji pyragų 
kepėja, gal net atkviestinė, triū
sias! beskaičiuodama kiaušinius, 
besijodama miltus, beseikėdama 
kitus priedus ir beminkydama 
tešlą riestei, kuri rytoj turės 
užimti visą vidurį valgomojo sta
lo.

Vakare, po vakarienės, šeimos 
jaunimas su savo draugais iške
liauja Į netolimą miškeli žalumy
nų parsinešti. Taip, i miškelį! Iš 
kur gi kitur imsi tokią daugybę 
medžiagos? Reikia juk storo vai
niko apie duris, iš lauko, reikia 
apipinti visą didžiulį foteli ir 
stalą ir dar ką nors...

Jaunuoliai lenkia ir laužia di
desnes šakas, mergaitės renkasi 
gražesnių, smulkesnių. Klega juo
kas.

Pagaliau visas krovinys su
krautas ant jaunų, kitos gyveni
mo naštos dar nepatyrusių, pe
čių ir visi dainuodami keliauja 
namo. Gi skubėti reikia. Kol visi 
sukils, vainikai jau turi būti savo 
vietose. O, pasitaiko kartais, kad 
berniukai, besigerindami mergai
tėms, ir i svetimus darželius Įšo
ka noros pinavijų ar kvapių aly
vų šakų. Vainikai juk turi būt iš
marginti gražiais ir kvapiais žie
dais.

Darbas baigtas, akys merkiasi 
miegui, bet nebėra kada. Reikia 
apsiprausti, persirengti, sunešti i 
valgomąjį dovanas ir. kai tik tė- 
velis atsikels — jį išbučiuoti ir 
palinkėti jam visokių gėrybių.

Visa diena pakili, šventiškoje 
nuotaikoje. Pietūs iškilmingesni.

parodomis ... O, kaip gražu būtu, 
jei visos tokios žinios ir patyri
mai būtų pasidalinami su visais. Po pietų jau galima tikėtis ir 
Tada ne tik Čikagos muzėjuje di- sveikintojų ateinant Vakare sve- 
džiuotųsi lietuviška eglutė, bet'" 
būtų jų ir už šimtų ir už tūkstan
čių mylių. Būtų visur, kur nors 
mažytis būrelis lietuvių gyvena.

Galime tačiau be kitų pagal-

kelės, jų laužymas hr pasidalini
mas, prasmė. Viena kita kalėdi
nė giesmė, kurių, deja, grynai lie
tuvišku labai mažai teturime. Ka
lėdiniai pyragai, burtai Kūčių va-

čiu pilnas namas ir uliavojama 
iki aušros. Giedama “Ilgiausių 
metų” ir tėvelis su visu savo vai
nikuotu foteliu stiprių, bičiuliš
ku rankų kilnojamas iki palu
bės.

Antanas ir. jei jų čia esama 
daugiau, didžiuojasi, kad jų gar
bei net vėliavos prie namu iškel
tos. Tačiau tai netiesa. Valsty
bės prezidentas taip pat Antanas, 
taiffi, ir vėliavos jo garbei plevė
suoja. (Bus daugiau)

EDVARDAS
BRONIUS KULBERKIS, kuriam 

praėjusiais metais pavyko pasprukti 
iš sovietinio laivo Kamerūne, Afri
koje, jau susirado pastovią pastogę 
ir darbą naujame krašte. Į Čikagą 
atvykęs 1966 m. Kūčių dieną, jis po 
savaitės laiko pradėjo dirbti “Abart 
Gear and Machine” įmonėje Cicero 
mieste tik kelių gatvių atstume nuo 
gyvenamosios vietos. Naujasis atvy
kėlis apsigyveno Marijos Ilčiukienės 
namuose ir, atrodo, yra patenkintas 
savo įsikūrimu. Aplankiusiam jis pa
pasakojo apie savo pergyvenimus 
žvejybos laivyne ir apie sumanymą 
pasprukti. Darbas laive buvęs labai 
varginantis: jie į jūrą išplaukdavo 
net 6 mėnesiams. Maisto jiems parū
pindavo plaukiojančios bazės, kurios 
taip pat paimdavo žuvis. Alga būda
vusi nedidelė, ypatingai jeigu neiš- 
pildydavo nustatytos žuvų normos. 
Kai perviršydavo normą, gaudavo 
šiek tiek pridėtinės algos. Didesnę 
algos dalį darbdaviai siųsdavo tie
siai motinai į Lietuvą.

Užsienio uostuose anksčiau jo lai
vas niekada nesustodavo. Tik per 
paskutinę išvyką, kuri irgi turėjo 
trukti apie pusmetį laiko, sugedo jų 
laivas ir nieko kito neliko, kaip pa
sukti į artimiausią uostą pataisymui. 
Laivą betaisant, jūreiviai dalimis 
(po 4 asmenis) buvo leidžiami į 
krantą. Išėjęs Kulberkis, kuris yra 
28 m. amžiaus ir visai nepanašus į 
jūrininką, nusprendė negrįžtu Tuo
met prasidėjo jo pabėgėliška odisė
ja, apie kurią anksčiau jau buvome 
trumpai rašę. Nemaža laiko jam rei
kėjo praleisti pabėgėlių stovykloje 
Italijoje, kur susitiko kitą panašų 
pabėgėlį — Drąsutį šaltį, paspruku
sį taip pat Afrikoje. Jo žiniomis, iš 
sovietinių laivų pasprunka ir dau
giau lietuvių, tačiau tik apie dalį jų 
žmonės sužino.

Pats Kulberkis nėra labai kalbus 
ir pasakoti nelabai mėgsta, šiuo me
tu vakarinėj mokykloj jis mokosi 
anglų kalbos, norėdamas gauti kitą 
darbą, nes dabartinis nėra labai ge
rai atlyginamas, žada įstoti į kokį 
nors lietuvių dainos sambūrį, nes 
mėgsta dainuoti, ir į kurią nors lie
tuvišką organizaciją. Jau kalbino jį 
Cicero jūros šaulių vienetas. Be to, 
jis jau pradeda lankyti ir lietuviš
kus parengimus. Pirmasis jo aplan
kytas didesnis lietuvių susibūrimas 
buvo nepriklausomybės šventės mi
nėjimas šv. Antano parapijos salė
je Cicero mieste. Ant šios salės sie
nų yra nupiešti didesnių Lietuvos 
miestų herbai. Naujojo “amerikie
čio” dėmesys kiek ilgiau sustojo ties 
Klaipėdos herbu. Tame mieste jis 
praleido nemaža laiko, ten liko daug 
prisiminimų. Dabar jau visa tai pra
eitis: jam prieš akis nauji horizon
tai, naujos viltys, naujas gyvenimas.

Kulberkis yra ketvirtasis iš So
vietuos pabėgęs žvejys, apsigyvenęs 
Cicero mieste. Pastogę čia rado: 
Lionginas Kublickas, Juozas Grišma-

ŠULAITIS
nauskas ir Edmundas Paulauskas, 
kurių pabėgimas iš Lietuvos prieš 
daugiau nei 10 metų buvo plačiai 
nuskambėjęs spaudoje. 
• • •

“TAS PRAEITIES NEVERTAS, 
kas dabarties nedrįsta tautai nešt”, 
— šiais poeto B. Brazdžionio žodžiais 
baigė savo kalbą JAV Liet. Bend
ruomenės c. v. pirm. Jonas Jasaitis 
nepriklausomybės šventės minėjime 
Cicero mieste vasario 11 d. Kalbė
tojas pažymėjo, jog viso pasaulio po
litikai stengiasi laisvę užmiršti, bet 
to negali užmiršti dėl jos pabėgusie
ji. Amerikoje yra daugiausia akcen
tuojama gerovė, tačiau lietuvių pa
reiga priminti pasauliui laisvės troš
kimą. J. Jasaitis, kuris pasakė pa
čią trumpiausią kalbą (5 minutės), 
betkada sakytą nepriklausomybės 
minėjime Cicero mieste, nusiskun
dė, kad išeivija niekada nebuvo ryž
tinga ir tai todėl, “kad negalime at
sižadėti dalelės savojo aš”. Jis pa
reiškė, kad lietuviai yra viena pa
jėgiausių emigrantinių grupių Ame
rikoje, tik reikia stengtis, jog pasi
aukojimo dvasia uždegtų dar dides
nį skaičių lietuvių. “Tautos išsižadė
jimas yra didelis nusikaltimas. Mū
sų kova už Lietuvos laisvę yra mū
sų pačių rankose”, — kalbėjo paskai
tininkas. šis Cicero minėjimas šį 
kartą nebuvo gausus: sutraukė tik 
kiek daugiau nei 100 žmonių, kurie 
sudėjo apie 600 dol. aukų. Minėjime 
taip pat buvo ir meninė dalis, kurią 
atliko Cicero jaunieji ir Čikagos šau
lių kuopos meno nariai. Jaunieji ci- 
ceriečiai maloniai nuteikė savo pasi
rodymu. Deja, to negalima pasakyti 
apie svečius iš Čikagos. Pasirinkus 
jausmingus dalykus, reikia turėti 
profesinių gabumų juos perduodant 
publikai, nes vietoj ašarų kyla juo
kas. Minėjimą surengė Liet. Bend
ruomenės apylinkė; atidarė valdybos 
pirm. Jonas švedas.

Atskirą nepriklausomybės šventės 
paminėjimą surengė ir š. Amerikos 
Liet. Studentų Sąjungos Čikagos sky
rius vasario 12 d. Jaunimo Centre. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo Jonas 
Jurkūnas, prieš kurio kalbą trum
pesnį žodį tarė Lietuvos konsulas Či
kagoje dr. Petras Daužvardis. Kon
sulas taip pat perskaitė ir laiškus 
iš JAV sekretoriaus D. Rusk ir Illi
nois gubernatoriaus O. Kemer, gan
tus nepriklausomybes šventės proga. 
Nepriklausomybės aktą skaitė Vikto
rija Kašubaitė, o įžanginį žodį tarė 
skyriaus pirmininkas Jonas šaltis. 
Scenon buvo įneštos studentų korpo
racijų (akademikų skautų, neolitua- 
nų ir ateitininkų) vėliavos. Meninė
je minėjimo dalyje, kuriai vadova
vo Kristina Sabaliauskaitė, pasirodė 
studentų kvartetas, padainavęs kelias 
daineles. Danguolė Sakelytė perskai
tė savo poeziją, tautinių šokių gru
pė “Grandis” pašoko tautinių šokių 
ir kt

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinims ir pooperacinis gydymas 

Vienintelė valdiiM regtetnrota nntftnlans gydyme HetavfSka klinika. 
Ivalrt.* aptndnHal, elektriniai Ir Ariniai ranku masažai, spindulinė# Ir 

garg venlog. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis. PS.D.RJI.N.K
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e LIETUVIAI I’ASAIIITJETartakevičius įkišo kojos nykštį į sv KAZIMIERO, JAUNIMO GLO- Amerikos bailiai, vadiną save pači
upę. Jis aiškiai nuobodžiavo. BĖJO minėjimas — akademija įvyks fistais. Tie peikia tuos, kurie gina

lapių paskyrė jaunimo auklėjimo — Ar... — mokytoją iš susijau- kovo 12, sekmadieni; 11 vai. iškil- ne tik Amerikos, bet ir laisvojo pa
klausimams, duodamas laisvą žodi tinimo išpylė prakaitas. — Ar ne- mingos pamaldos, o 5 v. p.p. Jauni-
įvairių gyvenimo sričių specialis
tams. Pokalbis buvo užbaigtas Rašy
tojų Klube įvykusiu pasitarimu, ku
rio dalyviai atskleidė dalį dabartinių 
trūkumų bei jų priežasčių. Teisinin
kas R. Žilevičius: “Mokykla turi pa
siimti didesnę atsakomybės naštą už kambarį neįviliosit, nemanykit! 
vaikus, kai abu tėvai dirba ir negali 
skirti jiems reikiamo dėmesio. Ta- klasėje.

galėtum rytoj apsilankyti mokytojų mo Centre Šv. Kazimiero minėjimo 
kambary ir pakalbėti apie kunigaikš- akademija. Programoje: paskaita ir 
tį Ivaną Dolgorukį? meninė dalis, kurią išpildys “Auku-

_ Ko čia man kaišiojai visokius ras”, Vyt. Babecko studijos orkest- 
dolgorukius, _  pasipiktino gryna- ras, baletas, jaunesniųjų moksleivių
kraujis didikas — Ir į mokytojų ateitininkų tautiniai šokiai ir mer

gaičių chorelis. Rengėjai kviečia vi-

čiau mokykloje nenormali mokytojo Tartakevičius lyg susimąstė. Pas- 
padėtis — daugeliu atveju jis neturi kuį ryžtingai sutabalavo kojomis ir 
teisės sutramdyti net chuliganaujan- pranešė:

— Neatsakinėsiu nei apie petrus, 
nei apie antanus. — Jis valdingai 
mostelėjo plaštaka 
baigta!

Istorijos mokytoja susiėmė už gal
vos.

— Ak!

tį mokinį...” Prokuroro vyr. padė
jėja nepilnamečių reikalams R. Rin- 
kevičienė: “Vaikas išauga blogu daž
niausiai todėl, kad nieko gero nema
to šeimoj. Įpranta prie grubaus na
miškių elgesio, prie muštynių... Dis
kusijose buvo teisingai minima, kad 
daug nusikaltimų jaunuoliai padaro, — Ak! ~~ sukukčiojo ji. — Ką aš 
būdami girti Nesuprantama, kodėl dabar darysiu! Gal tu kartais per- 
neretai pardavėjos ramia sąžine par- galvosi...

audiencija

_ Tada apie Petrą I, tavo paties sus* iaunim3 ir senimą, gausiai da- kviečiami užsimokėti nario mokestį 
lyvauti mūsų vienintelio kanonizuo- $2 iki kovo 8 d. valdybos ižd. G. 
to šventojo minėjime. Rengia — atei- Kažemėkienei, 59 Glenfern Avė, 522- 
tininkai. 9978. Užsimokėję nario mokestį lai-

ATEITININKIŠKASIS JAUNIMAS komi pilnateisiais skyriaus nariais, 
gausiai dalyvavo Bendruomenės ruoš- Būtinai reikia pasiųsti naują narių 
tame Vasario 16-ios minėjime; 11 sąrašą rinkiminei komisijai. Ateiti- 
val. visi organizuotai su savo vėliava ninkai šį pavasarį renka Federacijos 
dalyvavo pamaldose, 4 v.p.p. — bend
roje šventės akademijoje. Ateitinin
kės R. Borusaitė ir R, Norkutė Bend
ruomenės vardu padėjo vainiką prie 
lietuviško kryžiaus po pamaldų, pa- 
gerbdamos už Lietuvos laisvę žuvu
sius karius, partizanus ir kankinius.

duoda alkoholinius gėrimus vaikams, čia Tartakevičius išsitraukė koją Globėjai džiaugiasi, kad jaunimas su- 
ir niekas už tai jų nebaudžia. Patys iš vandens, pašoko ir išsitiesė visu pranta šios didžiosios mūsų šventės 
tėvai ruošia vaikams gimtadienius, savo milžinišku vieno metro trisde- reikšmę ir noriai jungėsi į šio minė- 
pristatydami ant stalų gėrimų ir kar- šimt centimetrų ūgiu. jimo iškilmes. J. P.
tais palikdami juos vienus..

Rašytojas A. Baltrūnas padarė 
priekaištų laikraščiams: “Spauda, be 
abejo, turėtų rimčiau kalbėti apie 
auklėjimą. Pavyzdžiui, “Valstiečių 
laikraštĮ” skaito beveik visi kolūkie
čiai, o laikrašty rašoma tik apie par
šelių auginimą, galvijų prieaugli ir 
beveik nė žodžiu neužsimenama apie 
vaikų auklėjimą, tarsi kaimo žmo
nėms šis klausimas nerūpėtų...” 
Poetas E. Matuzevičius: “Kavinės ir 
klubai būna perpildyti, jaunimas bu
riasi privačiuose namuose, o kartais 
ir namų rūsiuose. Ten jie kelia iš
gertuves, triukšmauja, tyčiojasi iš 
suaugusių, o dažnai ir nusikalsta. 
Kiekvieno namo gyventojai mato, 
kas vyksta jų kiemuose ir rūsiuose, 
bet paauglių griežčiau nesudraudžia. 
O, be to, tiesiog bijosi..

JO DIDENYBE MOKINYS
Pokalbi jaunimo auklėjimo klau

simu papildo talentingos feljetonis
tės Vytautės Žilinskaitės satyra “Jo 
didenybė” — istorijos mokytojos su
sitikimas su pamokų nelankančiu 
Jonu Tartakevičium paupyje ant kal
vos:

— Sveikas, Tartakevičiau, — Įsi
teikiamai prabilo mokytoja. — Ma
lonu tave matyti ant šitos istorinės 
kalvos.

Atsakymui pasigirdo neaiškus urz
gimas, kurį mokytoja drįso išsiaiš
kinti teigiamai;

— Aš atkeliavau, — tęsė ji, — 
gražiai tavęs paprašyti, kad ištaisy
tume! savo septynis dvejetus.

Ši kartą Tartakevičius parodė dau
giau dėmesio — jis nuspiovė lukštą 
į mokytojos pusę. Šis mostas suteikė 
mokytojai visą pliūpsnį naujų vil
čių.

— Gal tau atrodo, kad septynių 
dvejetų ištaisyti neįmanoma? Gal tu 
galvoji, kad trimestras jau baigiasi 
ir vėlu? Atsakyk, būk geras!

— Ale ko čia man galvą sukat!
— atrėžė kalva.

Mokytoja vos neužspringo iš lai
mės —, Tartakevičius prabilo. Tai 
buvo jau neįkainojamas pasiseki
mas.

— Tik paklausyk, Tartakevičiau,
— sušuko ji, — tau užteks tik vieno 
trejeto, vienui vieno trejetuko, ir tri
mestre taip pat turėsi trejetuką!

RODNEY, Ont
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- Programoj dalyvavo visi mokiniai

BĖS minėjimas įvyko vasario 18 d. 
lietuvių klubo namuose. Minėjimą 
atidarė apylinkės pirm. JI Statkevi- 
čius. Programai atlikti pakvietė vie
tos šeštad. Dr. V. Kudirkos mokyk
los mokinius, kuriems vadovavo mo
kyt. V. Ignaitis.

Programa pradėta su jauniausių 
mokinių R. Narbutaitės (5 m.) ir P. 
Jociaus (6 m.) jiems pritaikyto dy
džio gražia lietuviška vėliava. Prie 
vėliavos jiedu pasakė po eilėraštį. 
Kitą programos dalį pranešėjas su
skirstė į dvi dalis. Pirmoji — kas 
yra Vasario 16, antroji — laisvė ir 
nepriklausomybė nelengvai atgauna
ma. Pirmą dalį vaizdingai nusakė 
patys mokiniai rašiniais ir eilėraš
čiais, kaip jie supranta Vasario 16- 
ją. Antroje dalyje mokiniai jungė 
netolimą praeitį su dabartine. Už 
spaudą ir laisvę lietuviai kovojo se
niau lygiai, kaip ir dabartiniais lai
kais. Tai garsioji sukilėlė E. Plate- 
raitė, kariai, žuvę už Lietuvos 
nepriklausomybę, kaip P. Lukšys, A. 
Juozapavičius, arba Darius-Girėnas, 
kurie, gyvendami Amerikoj, nepa
miršo Lietuvos ir garsino jos vardą 
pasaulyje. Buvo paskaityti ir du ra
šiniai tema: kodėl mergaitės mokinės 
nori ir turi likti lietuvaitėmis.

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankely je *'TALK A“

21 Maia Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
. Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičių 
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— Cha! Imsiu aš ir pergalvosiu, 
— sugriaudė jis. — Bene nežinot, 
kad man jau išvesti dvejetai iš ma
tematikos ir anglų? Tai ką, gal įrai- 
tysite man trečią dvejetą ir paliksite 
antriems metams, kai mokykla dirba 
be antramečių? Mokyklos direktorius 
jums ausis nuraus, odą nulups, kad 
jam pačiam jos nenuluptų švietimo 
skyrius! Cha! Aš viską žinau, manęs 
neapmulkinsite su savo dolgorukiais, 
ne!

NUTEISTI PARTIZANAI
Augščiausiojo teismo išvažiuojamo

ji sesija Panevėžyje nuteisė kalėti 
po 10 metų pataisos darbų koloni
joje du buvusius partizanus — Po
vilą Tamulionį ir Stanislovą šarkaną. 
Teismui pirmininkavo teisėjas Jonas 
Bumeikis, vadinamaisiais liaudies ta
rėjais buvo Panevėžio antrosios au
totransporto kontoros darbuotoja Ge

novaitė Liepienė ir bandomojo spi
rito kombinato direktorius Eduardas 
Jasinevičius. Iš bylos aprašymo pa
aiškėja, kad P. Tamulionis, gimęs 
1926 m., dirbo buhalteriu Pasvalio 
rajono Naradavos sovhoze, o 1920 m. 
gimęs S. šarkanas buvo Panevėžio 
rajono Sodelių kolchozo narys. Jiems 
buvo pritaikyti sovietinio kodekso 62 
ir 64 paragrafai, kaltinę juos tė
vynės išdavimu, karinės tarnybos 
vengimu, įsijungimu į pokario metais 
veikusių partizanų gretas, žmonių 
žudymu. Teismas skelbia, kad nuo 
kaltinamųjų rankos krito: Vabalninko 
valsčiaus Natiškių apylinkės sekr. 
Stanislovas Sausiukas, Panevėžio ra
jono Lomatų kaimo ūkininkas Anta
nas Striukis, to paties rajono Trakų 
ir Beržinės kaimų gyventojai Jonas 
Lazdynas ir Kazė Jatužienė. Nusikal
timus, girdi, įrodė žuvusiųjų giminės 
ir artimieji. Taip skamba oficialus 
teismo pranešimas “Tiesos” pusla
piuose. Jis, žinoma, neatsako į. svar
biausią klausimą — kodėl tie taria
mieji nusikaltėliai tik dabar buvo 
pasodinti į kaltinamųjų suolą, jeigu 
jiems primetami nusikaltimai buvo 
įvykdyti prieš 20 su viršum metų? 
Neatrodo, kad jie būtų slapstęsi. Ne
aiškumus dar labiau sutirština, pa
lyginti, labai švelni bausmė, nes juk 
lig .šiol tokios bylos paprastai būda
vo užbaigiamos mirties nuosprendžiu.

V. Kst.

ir visi dainavo chore. Įdomu buvo 
stebėti jaunųjų mokinių kvartetą. 
Būtų gera, kad šitokie ar panašūs 
kvartetai padainuotų ne tik minėji
mų proga, bet ir namuose retkar
čiais vietoj televizinių programų. Ma
mytės tikrai padėtų, nes dabar laiko 
yra. Pastebėtina, kad šį kartą atėjo 
į minėjimą visi vietos gimnazijos 
mokiniai lietuviai ir lietuvaitės. Ap- 
gailestavom, kad negalėjo šį kartą 
dalyvauti uoli liet, mokyklos mokinė 
Daiva Gaputytė. Ji ir jos mamytė tu
rėjo automobilio nelaimę. Linkime 
greit pasveikti.

IŠLEISTUVES J. GUDAVIČIUI 
IR P. PAŠKAUSKUI surengė drau
gai ir pažįstami taip pat klubo pa
talpose. Juos atsisveikino A Kojelai- 
tis ir įteikė prisiminimui kuklias do
vanas, Bendruomenės vardu atsi
sveikino jos pirm. Statkevičius ir pa
dėkojo už jų pastangas, steigiant šios 
apylinkės Bendruomenę. Jie žada ap 
sigyventi netoli Londono.

AR SURUOŠ VIETOS LIETUVIAI 
savo nuosavose patalpose Kanados 
šimtmečio paminėjimą? Norų yra, 
kalbų taip pat Jeigu ruošti, tai pats 
laikas pradėti, žinoma, darbo būtų 
nemaža, ypač jei būtų kviečiami sve
timtaučiai. Visi lietuviai turėtų pri
sidėti prie darbo. A.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBAS rengia pobūvį — “Laimės 
ratą”, kuriame bus galima laimėti 
rūkytų kumpių Velykoms. Pobūvis 
įvyks šeštadienį, kovo 4, Naruševi
čiaus viešbučio “Grenados” viršuti
nėje salėje (Goor ir James St. N. 
kampas). Valdyba kviečia visus na
rius ir svečius gausiai dalyvauti.

VASARIO 16-TOJI buvo atšvęsta 
pakilioje nuotaikoje praėjusį sekma
dienį. Pamaldose dalyvavo organiza
cijos su vėliavomis. Mišias atlaikė 
ir gražų patrijotinį pamokslą pasa- 
ke mons. dr. J. Tadarauskas. Prie 
kankinių kryžiaus, pagerbiant žuvu
sius už Lietuvos laisvę, padėtas vai
nikas. Jaunimo Centre 4 v.p.p. įvyko 
akademija, surengta apylinkės val
dybos, kuriai pirmininkauja J. Kriš
tolaitis. Turiningą pagrindinę kalbą 
pasakė dr. A. Damušis iš Detroito. 
Meninę dalį atliko vietiniai meno 
vienetai — taut, šokių grupė “Gyva- 
taras”, AV par. choras, vad. A. Pau- 
lionio, ir torontietė sol. J. Liustikai- 
tė, akompanuojama muz. St Gailevi- 
čiaus. Programa buvo gerai paruošta 
ir dalyvavusiems paliko gerą įspūdį. 
Visi yra dėkingi kruopštiems rengė
jams. Kor.

TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ — 
kovo 5, sekmadienį, Jaunimo Cent
re. Jos rengėjai skautai maloniai 
kviečia visus ja pasinaudoti.

RŪTA SKAISTYTĖ parašė laišką 
dienraščiui “The Hamilton Specta
tor”, kuris jį paskelbė vasario 9 d. 
laidoje. Laiško autorė yra 12-to sky
riaus mokinė. Ji nuosekliai išdėstė 
savo mintis, pasisakydama prieš vie
tinio universiteto studentų užsimoji
mą padėti JAV jaunuoliams, bėgan
tiems nuo mobilizacijos. Esą nėra 
pagrindo teikti pagalbą bėgliams, 
vengiantiems karinės prievolės. Tai

KAI DU STOS, VISADOS...
TRIMEČIO PROGA PAGERBTI

Londono, Ont, lietuviai, užbaig
dami trečiuosius sėkmingus parapi
jos gyvavimo metus, susirinko pa
gerbti parapijai daug nusipelniusių 
asmenų. Į paminėtųjų skaičių įėjo ir 
pirmasis parapijos komitetas, kurio 
nariai žymiai palengvino kun. B. Ba
cevičiaus nepavydėtiną uždavinį šio
je poros šimtų lietuvių apylinkėje 
įkurti lietuvišką parapiją.

Parapijos gimtadienis
1964 m. vasario 16 d. kun. B. Pa- 

cevičiaus buvo pranešta, kad nuo 
tos dienos pradedame veikti parapi
jos pagrindais ir ta data kaip tik 
yra laikoma Šiluvos Marijos parapi
jos gimtadieniu. Kun. B. Pacevičius 
Londonan atsikėlė tų pat metų sau
sio 18 d. Paminėtą parapijos komi
tetą tada sudarė: pirm.. J. Butkus, 
vicepirm. A. Petrašiūnas, sekr. — 
pradžioje Eimantas, o jam pasitrau
kus Daniliūnas (jiedu buvo ir parei
gūnai spaudos reikalams), ūkvedys 
- J. Ordas, remonto reik. B. Misius, 
ypatingiems reikalams K. Kudukis, 
Londono apylinkių reikalams P. Gen- 
čius. Netrukus k-to sudėtin buvo 
{traukta Katalikių Moterų sk. pirm. 
I. Daniliūnienė.

Tolimesnė eiga
Parapijai užbaigus kūrimosi stadi

ją ir iš k-to dėl laiko stokos pasi
traukus šeštad. mokyklos vedėjui L. 
Eimantui, k-tan nariais įėjo J. Braz- 
lauskas ir P. Jokšas, o po to ir or
ganizacijų atstovai-vės — D. Chai- 
nauskienė, R. Bartkienė, U. Bliskie- 
nė, E. Navickienė ir P. Judickas, šio 
k-to žinioje buvo bendroji parapijos 
administracija, šalia k-to dar veikė 
lėšų telkimo skyrius, kurio vykdo
mąjį branduolį sudarė: J. Butkus, 
R. Bartkienė, dabar sėkmingai tę- 
sianti pirmojo darbą, nariai — I. 
Daniliūnienė, A. Petrašiūnas. Kartu 
buvo padėkota ir kitiems šio skyriaus 
darbuotojams, kurių dėka iš dalies 
buvo užtikrintas ne tik sėkmingas 
parapijos gyvavimas, bet ir sklan
dus organizacijų veikimas. Į abiejų 
komitetų sudėtį, žinoma, įėjo ir kleb. 
B. Pacevičius, kaip visos parapijos 
vadovas. Lėšų telkimo komitetas ir 
dabar tebeveikia paminėtos sudėties. 
15 asmenų parapijos komitetas at
sistatydino pasitraukus jo pirminin-

šaulio interesus. Kanadiečiai studen
tai esą turėtų daugiau rūpintis savo 
krašto reikalais, užuot organizavę pa
galbą opozicijai, besipriešinančiai 
amerikiečių karinėm pastangom. Rei
kia pasigėrėti jaunos lietuvaitės ini
ciatyva bei drąsia mintimi.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI

vadą ir revizijos komisiją. Mielas 
ateitininke, nepamiršk atlikti savo 
pareigos — užsimokėti nario mo
kestį. ' Valdyba

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ bū
rys susirinko vasario 18 d. vakare 
K. Gudinskų bute išklausyti dr. A. katalikių moterų ir visoms ponioms, 
Damušio pokalbio apie jaunimą. Sve- prisidėjusioms maistu bei prie jo pa
čias iš Detroito pabrėžė apie naują gaminimo; šaulių kuopai už garbės 
ateistinę srovę, kuri reiškiasi Ame- sargybą prie vėliavų, ūkininkų klu- 
rikos un-tuose. Senasis komunizmas bui už paaukotus loterijai fantus ir
susikompromitavo ir “naujoji kairė” 
reiškiasi pasislėpusi humanizmo 
skraiste. Mūsų jaunimui ten gresia 
didžiausias pavojus. Reikia kiekvie
ną jaunuolį veikti individualiai. Po 
paskaitėlės buvo gyvos diskusijos. 
Pasivaišinę kavute, visi išsiskirstė 
dėkingi svečiui už naudingus pata
rimus. V.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS pra
sideda šį sekmadienį, kovo 5, Aušros 
Vartų bažnyčioje. Jas ves kun. Slap- 
šys, SJ, kurį laiką dirbęs Indijoj kaip 
misijonierius. Visi kviečiami daly
vauti.

KAZIMIERUI IR ELENAI ŠĖMAI
ČIAMS gausus bičiulių būrys sausio 
28 d. surengė pagerbtuves Jaunimo 
Centre jų 25 m. vedybinės sukakties 
proga. Vasario 18 d. buvo atlaikytos 
iškilmingos Mišios jų intencija AV 
parapijos bažnyčioje ir įteiktas po
piežiaus Pauliaus VI palaiminimas.

PADĖKA
Kanados Liet Katalikių Moterų 

Draugijos Hamiltono skyriaus ruoš
tas tradicinis blynų balius praėjo su 
dideliu pasisekimu. Už tai visiems 
esame labai dėkingos. Didžiausią pa
dėką reiškiame mūsų skyriaus dva
sios vadui mons. dr. J. Tadarauskui 
už didelę piniginę auką, už leidimą 
nemokamai naudotis sale ir už pra
nešimą bažnyčioje. Dėkojame p. 
Liaukui, p. Kronui, p. Pranckevičiui 
ir p. Didžbaliui už stambias pinigi
nes aukas, o p. Halinai Rickienei 
už tortus. Dėkojame p. Kaušpėdai 
už 3 dol. auką, p. Petrui Babinui ir 
apylinkės vald. pirmininkui p. J. 
Krištolaičiui už didelę pagalbą ba
liaus metu ir visiems kitiems bet- 
kuo prisidėjusiems prie šio vakaro, 
ir visiems už malonų atsilankymą.

Valdyba

LONDONO DARBUOTOJAI
kui J. Butkui, kai šis dėl tarnybos 
rengėsi palikti Londoną. Tada klebo
nas sudarė naują keturių asmenų ko
mitetą: pirm, ir sekr. A. Dragūne- 
vičius, ūkio reikalams L. Bliskis ir 
P. Jokšas, narys ypatingiems reika
lams — Paplauskas.

Visko judintojas — J. Butkus
čia kalbamą pagerbimą suorgani

zavo parapija. Pagrindinę kalbą pa
sakė kleb. kun. B. Pacevičius. Svei
kino, dėkojo, linkėjo visų organiza
cijų, Rodney ir Mount Brydges at
stovai bei atskiri vakaro dalyviai. Vi
sų buvo prisimintas Londono koloni
jai daug nusipelnęs asmuo, būtent, 
J. Butkus, svarbiausias klebono tal
kininkas organizuojant parapiją ir 
perkant bažnyčią. Jis pirmas užmez
gė ryšį ir su kun. B. Pacevičiumi 
dėl jo persikėlimo Londonan, buvo 
pirmininkas apylinkės valdybos, kuri 
Londone pastatė gyvenamą namą ir 
jį pardavusi sudarė ekonominio pa
grindo kertinį akmenį bendruome
nei. Jis kartu su R. Bartkiene ir vi
sa eile kitų talkininkų padėjo stip
rius ekonominius pamatus ir Šiluvos 
Marijos parapijai. J. Butkui ir R. 
Bartkienei buvo įteikta po ver
tingą dovaną. Padėkota ir kitiems 
talkininkams bei P. Butkienei už jos 
kantrybę ir pasiaukojimą “perlei- 
džiant” vyrą keletui metų parapijai 
ir bendruomenei. Kalbose iškelta la
bai svarbi J. Butkaus būdo savybė 
— sugebėjimas su visais gerai sugy
venti.

Jonos Butkus, London, Ont, lie
tuvių kolonijos pėmotų pijonie- 
rius '

CUŲ — Bendruomenės, šaulių, ka
talikių moterų ir ūkininkų klubo 
pastangomis, vasario 4 Delhi lenkų 
salėje gražiai paminėta Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo šventė. 
Minėjimą atidarė KLB Delhi apy
linkės ir šaulių kuopos pirm. S. Ja- 
kubickas ir paprašė šaulių garbės 
sargybą įnešti vėliavas — tautinę ir 
šaulių. Vėliavas įnešus buvo pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos laisvę ir su
giedotas Lietuvos himnas. S. Jaku- 
bickas savo paskaitoje priminė mū
sų tautos kovas dėl laisvės ir išeivi
jos pareigą ją tęsti. Meninę dalį la
bai gražiai išpildė Toronto lietuvių 
studenčių choras, vedamas muz. kun. 
Br. Jurkšto, palydimas pianinu D. 
Skrinskaitės.

Nors oras buvo nepalankus, bet 
dalyvių buvo pilna salė. Svečių tar- / 
pe matėsi tautiečių iš Toronto, Ha
miltono, Londono ir Rodney. Vi
siems paliko gražų įspūdį jaunųjų 
Toronto lietuvaičių pasirodymas. K. 
LB Delhi apylinkės valdyba nuošir
džiai dėkoja visoms organizacijoms: 

loterijos pravedimą; St Jankauskui 
už tautinių ornamentų paruošimą ir 
visiems prisidėjusiems prie šventės 
surengimo nuoširdus ačiū.

KLB Delhi apyl. valdyba
MIRUSIŲJŲ MINĖJIMAI. A.a. Ro

žė Račienė mirė prieš 5 m. Ji dirbo 
ilgesnį laiką Delhi šeštad. mokykloj 
ir buvo veikli lietuviškosios bendruo
menės narė. Šios liūdnos sukakties 
proga už jos sielą atlaikytos Mišios 
Šv. Kazimiero bažnyčioje sausio 22 d., 
kurias užprašė jos vyras M. Račys. Po 
Mišių būrelis velionės draugių ir pa
kstamų parapijos salėje suruošė arba
tėlę.

Prieš kiek laiko gavo liūdną žinią 
iš Lietuvos mūsų apylinkėje gyveną 
Jonas ir Alfonsas Rudokai, kad ten 
po ilgesnės ligos mirė jų brolis Balt
rus, kilimu rokiškėnas. Už velionį at
laikytos Mišios sausio 29. Abiejų bro
lių šeimos suruošė J. Rudoko namuo
se mirusiam broliui prisiminti pietus, 
kuriuose dalyvavo daugelis Rudokų 
draugų, pažįstamų, kaimynų.

“BIRUTĖS” DRAUGOVĖS mergai
čių iškilminga sueiga buvo sausio 15 
d. šv. Kazimiero parapijos salėje, tuoj 
po 11 v. pamaldų, dalyvaujant gra
žiam skaičiui skaučių tėvelių ir šiaip 
svečių. Sueigai vadovavo Daiva Mi- 
cekaitė kartu su vyr. skaute Rita Au- 
gustinavičiūte, draugovės vadove. 
Skautės padainavo gražių lietuviškų 
dainų, o po sueigos svečius pavaiš**no 
kavute, sumuštiniais ir pyragaičiais. 
Dalyviai sudėjo aukų jų veikimui pa
remti.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS per
tvarkytos grindys — įdėta nauja me
džiaga, taip pat netrukus bus pertvar
kyta presbiterija, ją pritaikant nau
jiesiems liturginiams reikalavimas.

DŽIAUGSMINGAS SUSITIKIMAS 
šiomis dienomis įvyko Birutės ir Karo
lio Lukošių šeimoje, kai pas juos atvy
ko iš Lietuvos josios tėveliai —- Juo
zas ir Marija Svilai, gyvenę Dragi- 
liškių vienkiemy, Dusetų valsčiuje. 
Jiems teko keletą metų gyventi kaip 
tremtiniams Rusijos gilumoje. J. Svi- 
las seniau garsėjo greitais lenktynių 
žirgais. Vos/tik kojas sušilęs iš ke
lionės, išėjo medžioti ir “padžiovė” po
rą zuikių. Neatrodo, kad jis turėtų 84 
m. amžiaus. Vasario 3 d. susirinko 
Lukošių ūkyje ir kiti giminės atvyku
sių tėvelių pagerbti — sūnūs Juozas 
ir Vytautas, duktė dr. L. Giedraitienė 
su vyru ir seserėnas L. Merkelis iš 
St. Catharines. Kor.

Atrastas talentas
J. Butkus iš karto nutiesė teisingas 

gaires: “Kultūrinė veikla gali kles
tėti tik tada, kai yra užtenkamai pi
nigų. Todėl pirmiau reikia padėti 
apylinkės ekonominius pagrindus, o 
tik po to ant jų statyti kultūrinės 
veiklos namus.” Jo mintis pasirodė 
labai teisinga ir jam, kaip sumaniam 
verslininkui ir didelio takto žmogui, 
pavyko visa tai sėkmingai įgyvendin
ti. Jis atėjo lyg iš, nežinios ir nu
stebino visus. Tai buvo netyčia at
kastas talentas. Jo sugebėjimai bu
vo pastebėti ir ,jo darbovietės — 
Western Tire Co. Jam. buvo patikė
tos sk. vedėjo pareigos, o kai ši bend
rovė kėlėsi į Montrealį, J. B. buvo 
prašytas kartu ten vykti, bet jis at
sisakė gero darbo, pasirinkdamas 
Londoną. B-vė pasirinko kitą asmenį, 
bet, matyti, tuoj pat pajuto didelį 
skirtumą. Ji vėl kreipėsi į J.B., ža- 
dėdama žymiai padidinti algą. Jis vėl 
atsisakė. Po to ji pasiūlė pasakiškas 
sąlygas, kurių nepriimti būtų buvę 
lyg ir neišmintinga, būtent, daugiau 
negu pusantro karto didesnę algą, 
apmokėtą butą Montrealyje ir dalį 
kitų pragyvenimo išlaidų, du sykiu 
į mėnesį nemokamą kelionę lėktu
vu Montrealis-Londonas. P. Butkie
nės svajonė pagaliau turėti vyrą šei
moje neišsipildė — ji vėl "našlė”... 
Beveik visi kalbėtojai prašė J. But
kų grįžti atgal į Londoną, nes jis čia 
esąs daugiau reikalingas, negu Mont
realyje. x

Ačiū visiems darbuotojams, o J. 
Butkui, Londono lietuvių ekonomi
nių pagrindų pijonieriui, linkime ir 
toliau savo talento neišjungti iš liet 
veiklos bei tokiu pat sėkmingumu ir 
toliau pasidarbuoti, o jei tik įmano
ma, grįžti atgal į Londoną pas tuos, 
kurie Tave myli ir gerbia! D. E.

J. A. Valstybės
VASARIO 16 PROGA valstybės 

sekretorius Dean Rusk atsiuntė laiš
ką Lietuvos atstovui Vašingtone Juo
zui Rajeckui, išreikšdamas viltį, kad 
lietuvių tauta susilauks savo didžiau
sio troškimo — laisvo apsisprendimo 
teisės. Laiške rašoma: “Jungtinių 
Valstybių paramą teisiuose lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklausomybės 
siekiuose atspindi mūsų atsisakymas 
pripažinti jūsų krašto priverstinį 
įjungimą į Sovietų Sąjungą, ameri
kiečių tautos nuoširdūs jausmai Lie
tuvos reikalu.”

ILLINOIS UNIVERSITETO Navy 
Pier patalpose Vasario 16 minėji
mą surengė lietuvių studentų Litua
nikos klubo valdyba: pirm. Jonas Ja- 
siūnas, vicepirm. Paulius Galvydis, 
sekr. Zita Burneikytė, ižd. Kristina 
Galvydytė ir narys Marius Prapuole
nis. Jiems talkino studentai — Da
lia Gaigalaitė, Vytas Januškis, Alvy
das Vasaitis. Minėjimą aprašė ir da
lyvius nufotografavo spaudos atsto
vai.

KURĖJĄ-SAVANORĮ KPT. JUR- 
GĮ KIAUNĘ 70 m. amžiaus sukak
ties proga pagerbė Niujorko lietu
viai. Paskaitą “Lietuvių laisvės ko
vos amžių bėgyje” skaitė dr. J. Pu
zinas, primindamas sukaktuvininko 
dalyvavimą tose kovose. Sveikino 
konsulas A Simutis ir organizacijų 
atstovai. Pagerbtuvių rengėjų vardu 
J. Kiaunei buvo įteiktas dail. J. Juo
džio paveikslas “Gintaro jūra”, o 
Laisvės Kovų Draugijos centro pirm. 
B. Tvarkūnas įteikė Vyt Karaliaus 
drožinį — lietuviško stiliaus koply
tėlę.

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS tolimes
nį likimą buvusioje Niujorko pasau
linės parodos aikštėje aptarė orga
nizacijų ir visuomenės posėdis Niu
jorke. Pranešimą padarė LB apygar
dos narys ir kultūros reikalų vado
vas K. Miklas, primindamas, kad 
aikštė yra paverčiama N. Y. Queens 
parku, kurio vadovybė sutinka kry
žių palikti, jeigu bus pastatytas ant
ras metalinis stiebas JAV vėliavai, 
nuimta apsauginė tvora vasaros mė
nesiais ir sutvarkytos gėlės. Susirin
kimo dalyviai nutarė kryžių palikti 
bent jubilėjiniams 1968 Lietuvos me
tams, nes jo įrašai lietuvių ir ang
lų kalbomis kiekvieną parko lanky
toją supažindins su Lietuva. Tolimes
nei kryžiaus priežiūrai buvo išrink
tas komitetas, kurio branduolį su
daro: P. Vytenus, K. Miklas, V. Alks
ninis, E. Kulber-Kulbokienė ir V. 
Butkys. Taipgi buvo nutarta birže
lio 3, parko atidarymo dieną, suor
ganizuoti pamaldas prie lietuviško
jo kryžiaus su atitinkama menine 
programa. I šias iškilmes planuoja
ma pakviesti eilę Niujorko augš« 
tųjų dvasininkų bei administracijos 
pareigūnų ir spaudos atstovų.

STRAIPSNĮ APIE LIETUVĄ ir 
Kenošoj, Wis., gyvenančius lietuvius 
vasario 10 d. paskelbė vietinis laik
raštis “Kenosha News”, žinias pa
rūpino LB darbuotojas Jonas Mili- 
šauskas, kuris taip pat dalyvavo ir 
radijo programoje, atsakydamas į pa
teiktuosius klausimus.

NERIS ŠIMKUS, kompoz. Stasio 
Šimkaus sūnus, buvo paskirtas May
wood, III., JAV jėzuitų Lojolos un
to statomo medicinos centro terito
rijos, pastatų ir įrengimų direkto
rium. Modernūs pastatai su 450 vie
tų ligonine ir mokslo įstaigomis už
ims milijono kv. pėdų plotą. Staty
bos darbai ir įrengimai atsieis apie 
S56 milijonus.

JONAS TUINILA, 83 m. amžiaus 
bostonietis, ištisus metus porą kar
tų į savaitę maudosi Atlanto ban

WELLAND. Ont.
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS “LITUA- 

NICA” dažnai suruošia prizines me
džiokles ir net su vietos kanadiečių 
medžiotojų klubu rungtyniauja. Va
saros metu klubas, parinkęs tinka
mą vietą prie ežero ar upės, suruo
šia prizinius žuvavimus. Čia suva
žiuoja nariai su šeimomis ir jaukiai 
praleidžia sekmadienio popietes ty
rame ore. Ne vien vyrai, bet ir mo
terys bei jaunimas turi progos žu- 
vavime savo laimę išmėginti.

Tradicinis “kartūno balius” ren
giamas birželio 10 d. Šiais metais, 
Kanados šimtmečio proga, klubas 
“Lituanica” turi progos savo kartū
no balių paįvairinti. Prie trijų ver
tingų prizų už gražiausias kartūno 
sukneles, bus duodami prizai už 
šimtmečio moterų suknelę ir vyrams 
— už eilutę ir už gražiausią barzdą. 
Be to, iš jaunų merginų bus renka
ma karalaitė. S. S.

SUSIRINKIMAS. 1967 m. vasario 
11 d. Crowland viešbučio patalpose 
įvyko Wellando ir apyl. medžiotojų 
ir meškeriotojų klubo “Lituanica” 
visuotinis narių susirinkimas. Vie
nas aktualiausių klausimų — artė
jančio kartūno baliaus ruošimas, ku
ris Niagaros pusiasalyje pradėtas ir 
per eilę metų tęsiamas, šiemet jis 
įvyks ukrainiečių salėj. Orkestras — 
V. Babecko. P. Brasas pasiūlė sek
ti Hamiltono ir Toronto medžiotojų 
pavyzdžiu — rengti "zuikių balių”: 
pradėti savo narių tarpe ateinančia
me s-me. Jei tai pasisektų, ateityje 
daryti platesniu mastu.

Medžioklės reikalų vedėjas p. Luo- 
manas pranešė, kad medžioklė eina tų veikloje. Koresp.

gose. šį tradicinį galinėjim^ąi su 
šalčiu jis laiko pagrindine savo ge
ros sveikatos priežastimi ir, palygin
ti, vis dar dideliu jėgų išteklium. 
Nuo pasitaškymo Atlante jo neatbai
dė vasario 7 d. siautusi didžiulė pū
ga ir 20 laipsnių temperatūra.

PRANAS STULGAITIS buvo pa
skiras orinio susisiekimo bendrovės 
Eastern Airlines skridimų direktoriu
mi Niujorko La Guardia aerodrome.

Vokietija
PAGRINDINIS VASARIO 16 MI- 

NĖJIMAS, P.L.B. Vokietijos krašto 
valdybos biuletenio pranešimu, įvyko 
vasario 18 d. Weinheimo miesto sa
lėje. Paskaitą skaitė prof. dr. Juo
zas Eretas, meninę programą atliko 
JAV lietuviai — solistė Laimutė Ste- 
paitienė, pianistas Antanas Smetona, 
vietinės jėgos — Vasario 16 gimna
zijos tautinių šokių grupė ir mišrus 
choras.

KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVI
MAS šaukiamas kovo 31 — balan
džio 2 d. Vasaro 16 gimnazijos so
dyboje “Romuva”. Posėdžiai bus vie
ši — juose galės dalyvauti kiekvie
nas pilnateisis Bendruomenės narys 
stebėtojo teisėmis.

JONO GLEMŽOS 80 m. amžiaus 
sukaktis buvo paminėta Stuttgarte 
•— Bad Cannstatte. Sukaktuvininką 
pasveikino ir dovaną įteikė krašto 
valdybos pirm. J. K. Valiūnas. MLT 
vardu žodi tarė E. Simonaitis, drau
gų vardu — dr. P. Karvelis.

NAUJOS APYLINKIŲ VALDY
BOS išrinktos: Miunchene — pirm. 
Ant Brakauskas, vicepirm- E. Ske- 
berdis, ižd. Arūnas Laukaitis, sekr. 
A. Hermanas; Osnabruecke — pirm. 
VL žaliukas, ižd. V. Zelionka, sekr. 
P. Biržinis; Stuttgarte — pirm. K. 
Šimanauskas, vicepirm. E. Liucienė, 
ižd. J. Stavskis, narys jaunimo rei
kalams inž. S. Baublys, jr.

J. PETRAITIS, Bocholto apyL 
pirm., nupirko į vokiečių kalbą iš
verstos Nasvyčio ir Armonienės kny
gos “Palik ašaras Maskvoje” -4 eg
zempliorius ir padovanojo vokiečių 
bibliotekoms bei paskiriems veikė
jams.

Britanija
SOVIETŲ PREMJERO A. KOSY- 

GINO viešnagės proga baltiečių at
stovai įteikė raštą Britanijos prem
jerui H. Wilsonui, reikalaudami, kad 
pokalbiuose su A. Kosyginu būtų iš
keltas Baltijos karštų pavergimo 
klausimas. Bendru raštu premjerą H. 
Wilsona ragino reikalauti laisvės 
Baltijos kraštams lietuvių, latvių ir 
estų sąjungų pirmininkai, o lietuviai 
socialdemokratai panašų reikalavimą 
įteikė užsienio reikalų ministeriui G. 
Brown.' Masines demonstracijas bal- 
tiečiai surengė prie Clarilge viešbu
čio, kuriame buvo apsistojęs A. Ko
syginas. Plakatai reikalavo laisvės 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai, smerk
dami sovietinį kolonizmą, priminda
mi gėdingą Stalino ir Hitlerio su
sitarimą. Coventryje ir kitose kolo
nijose bendruose susirinkimuose pri
imtos rezoliucijos taipgi buvo pasiųs
tos premjerui H. Wilsonui.

Italija
ANTANAS ZAREMBA, vienuolis 

marijonas, mirė Romoje. Velionis 
buvo gimęs 1881 m., į marijonų vie
nuoliją Įątojo Marijampolėje 1922 
m. Jis yra dirbęs misijose Harbine, 
Mandžiūrijoje, ir ten susipažinęs su 
kinietiškosios kompartijos kalėji
mais, kai Maotsetungas perėmė val
džią. Ištremtas į Hong Kongą, atvy
ko į marijonų namus Romoje.

gyvai ir sklandžiai. Sezonas dar ne
baigtas; galutinius rezultatus ir pre
mijas įteiks medžioklės sezoną už
baigus. J.

VASARIO 16 MINĖJIMAS, reng
tas KLB Wellando apyl. valdybos, 
įvyko vasario 19 d. Pradėtas pamal
domis ir giliai patrijotišku pamokslu, 
kurį pasakė kun. B. Mikalauskas, 
OFM. Pamaldos ir minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Buvo renkamos aukos 
Tautos Fondui, kurio įgaliotiniu čia 
yra p. Kuzavas.

Teko girdėti, kad KLB Wellando 
apylinkės valdyba planuoja plačiu 
mastu Onų gegužinę pas valdybos 
narį p. Biliūną. J.

REKOLEKCIJOS Wellando ir Port 
Colborne lietuviams — kovo 11 ir 12 
d.d. Holy Ghost slovakų bažnyčioje. 
Rekolekcijas ves kun. V. Andriuš- 
ka, Šv. Jurgio parapijos klebonas iš 
Niagara Ealls, N.Y.

IŠVYKUS ALOYZUI IR STASEI 
VISKONTAMS į Torontą, Wellando 
lietuviai pasigenda ne tik veiklių 
lietuvių, bet ir vargonininko bažny
čioje. Mažai bendruomenei netekti 
kad ir poros lietuviu visada yra di
delis nuostolis lietuvybės išlaikymo 
darbe.

JONAS IR ALDONA KUTKOS va
sario 16 d. kukliai paminėjo savo 
vedybinio gyvenimo 15-tąją sukaktį. 
Jų artimieji ir pažįstamieji buvo at
vykę iš Toronto pasveikinti. Sukak
tuvininkai yra nuoširdūs lietuviai, 
visada dalyvauja ir prisideda prie 
kiekvieno lietuviško darbo; augina 
dukrą ir sūnų; abu dalyvauja skau-
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no skyrius vasario 9 d. suren- ti iš kitų ar kitaip traktuojami. Senatorius vėl atsakė, kad ši- 
gė McMaster universitete meti- Jis davė pavyzdį vieno savo tie žmonės yra atvykę čia jieš- 
nį viešą pasirodymą. Šiemet mokslo draugo, kuris paliko kodami laisvės. Mes ta laisve čia 
mūsų studentai, vadovaujami G. Australiją ir išvažiavo į Ameri- džiaugiamės ir priimame tuos, 
Breichmano, suorganizavo sim- ką, kadangi Australijoj jį visą kurie nori prisidėti prie tos lais- 
poziumą, pasirinkdami temą laiką vadinę “newcomer”, gi ------
“The Interaction of Canadian Amerikoj to nesą. Po šitų pasi

sakymų buvo paklausimai: “Ar 
yra reikalo versti mums savo 
vaikus mokytis kalbos, kuria 
gyvenime gal niekados nebus 
reikalo naudotis?” Senatorius 
atsako, kad dar vienos kalbos 
žinojimas esąs didelis turtas. 
Mokyklų statistiniai duomenys 
rodo, kad vaikai namuose var
toju svetimą kalbą sudaro dau
gumą krašto stipendininkų. Kas 
gali žinoti, kad užaugę vaikai 
nesiskųs savo tėvais, kurie jų 
tos kalbos neišmokė, kaip paro
dė paskutinio karo atsitikimai?

C KULTūmEJE VEIKIU

and Ethnic Cultures”. Į šį pa
rengimą jie buvo pasikvietę Ka
nados viešajame gyvenime žino
mų asmenų. Vienas žymiausių 
to simpoziumo dalyvių buvo uk
rainietis senatorius Paul Yuzik, 
kuris dabar Kanados šimtmečio 
proga rašo knygą apie Kanados 
etnines grupes. Kitas kalbėtojas 
buvo taip pat šiam vakarui ge
rai parinktas — tai Canadian 
Folk Art Council direktorius L. 
Kossar, kurio darbas yra su
rištas su tautybėmis Kanadoje. 
Trečias kalbėtojas buvo sociolo
gijos prof. R. Silvers. Neatvy- G. Breichmanas, liet. stud, v-bos 
kus kitiem dviem lietuviam kai- pirmininkas, klausia: “Kaip šis 
bėtojam, mums gerai čia atsto- kraštas vertina politinius imi- 
vavo hamiltonietis R. Bagdonas.

Pirmiausia kalbėjo L. Kos
sar. Kaip anksčiau buvęs laik
raštininkas jis prisiminė, kiek 
daug esąs kovojęs prieš Kana
dos spaudoje anksčiau labai ak
centuojamą “naujojo kanadie
čio” terminą. Dabartinėj poka
rinėj Kanadoj jis nematąs, kad 
vyrautų viena kuri tautinė gru
pė, nes krašto gyventojai esą 
pasidalinę į tris beveik lygias 
dalis: anglosaksų, prancūzų ir 
įvairių tautybių. Jis papasako
jo po keliolikos metų po pas
kutinio karo vėl į Kanadą su
grįžusio savo draugo įspūdžius. 
Jis sakėsi radęs visiškai pasikei
tusį Kanados veidą. Prie vieš
bučio jį pasitikęs lenkas duri
ninkas, buvo įregistruotas uk
rainietės raštininkės, važiavęs 
su vokiečio taksiu ir pavalgęs 
vengro “Budapest” restorane.

Ilgiausias, bet ir įdomiausias, 
kalbėtojas buvo senatorius Paul 
Yuzik, istorikas ir pedagogas, 
visą savo gyvenimą paskyręs Ka
nados tautybių studijoms. Jis 
parodė daug brėžinių ir davė 
daug statistinių duomenų. Įsi
dėmėtina, kad anglosaksų pro
centas Kanadoje mažėja, pran
cūzų — pasilieka tas pats, o ki
tų — vis auga. Jo pasakymu, iš
sireiškimas “etninė grupė” dar 
nereiškia to trečiojo elemento 
Kanadoje. Tai esanti tik kilmės 
charakteristika, kaip škotas, vo
kietis, airis. Jis citavo Kanados 
didžiųjų žmonių pasisakymus, 
kaip W. Laurier, kuris norėjo, 
kad Kanada visada liktų kaip ge
rai susicementavus tautų mozai
ka; priminė dabartinio ministe- 
rio pirm. L. B. Pearsono kalbą, 
kur jis lygina Kanadą su gražiu 
sodu, kuriame persodintos ge
rai auga įvairių kraštų gėlės; pa
kartojo buvusios pilietybės mi- 
nisterės J. LaMarsh išgarsėjusį 
pasisakymą: jei nebūsi ištikimas 
savo tautybei, nebūsi geras ir 
Kanados pilietis. Jis ragino pa
silikti ištikimais savo tautybei, 
kiek galima daugiau burtis 
bendruomeniškai, gerai išmokti

• ir daugiau vartoti savo kalbą, 
kuri pažymi mus tautiniu 
rakteriu.

Sociologijos profesorius 
no, kad šitame progreso, 
monės ir greito judėjimo 
šaulyje savęs nebeatpažinsime 
pagal tautybę. Paklaustas, 
kuo kitu būsią galima pakeisti 
šitą savo taptaybę, profesorius 
atsakė: “Profesija. Jei manęs 
kas klausia, kas esu, pirmiausia 
pasisakau esąs sociologas, pas
kum — amerikietis ir tik ant 
galo pridedu esąs žydiškos kil
mės.”

Lietuviams atstovavęs R. Bag
donas, gal tik norėdamas dar pa
gyvinti diskusijas, išėjo su ki
tokiu pasisakymu. Jo nuomone, 
perdidelis akcentavimas tauty
bių esąs krašto skaldymas. Juk

grantus, kurie čia nėra atvažia-

vės išlaikymo.
Tai buvo gerai organizuotas 

įdomus diskusinis vakaras, ku
ris praėjo labai gyvoje nuotai
koje. Po to visi buvo pavaišinti 
kava ir lietuvaičių keptais pyra
gais. Susirinkusių buvo galima 
priskaityti ligi 60. Jų galėjo bū
ti ir daugiau, nes mūsų studen
tai šitą savo parengimą nemažai 
reklamavo. Ta pačia proga visą 
savaitę universiteto bibliotekos 
vitrinoje buvo išstatyta lietuvių 
medžio drožinių, gintaro ir tau
tinių drabužių paroda. Šeštadie
nį per studentų pasilinksmini
mą tautinių šokių grupė “Gyva- 
taras”, kurioje G. Breichmanie- 
nė turi daugumą studentų, pašo
ko porą tautinių šokių.

Kazys Mileris

A. Schweitzeris dabarties perspektyvoje

cha-

ma- 
pra- 
pa-

žmogus yra etiškas tik tada, 
kai gyvenimas, kaip toks, jam 
yra šventas.

Dr. Albert Schweitzer

Toronto Akademikų Draugijos rū
pesčiu, vasario 17 d. Prisikėlimo par. 
naujojoj salėj buvo suruošto paskai
to apie humanistą dr. A Schweitzerj. 
Paskaitininkas — inž. A. Puzaraus- 
kas. Į paskaitą prisirinko gana daug 
klausytojų. Atidaromąjį žodį tarė 
Akademikų Dr-jos pirm. inž. E. Čup- 
linskas, pakviesdamas inž. Jonį-Jan- 
nuškevičių pristatyti klausytojams 
paskaitininką.

Alfredas Puzarauskas baigė pra
džios m-klą Vokietijoj, Bambergo 
liet, stovykloje; gimnazijoj mokytis 
pradėjo Garmisch-Partenkirchene, 
baigė Montrealyje 1957 m.; McGill 
universitete baigė statybos inžineriją 
B. Eng. laipsniu; 1961 m. gavo ki
tą diplomą — “Management and bu
siness administration”. Nuo 1965 m. 
A. Puzarauskas dirba “International 
Bank for Reconstruction and Deve
lopment” Vašingtone, kur jam paves
tas prižiūrėti didesniųjų tarptautinių 
susisiekimo projektų ekonominis tin
kamumas. Tais reikalais jam tenka 
daug važinėti po pasaulį. Prieš kelis 
metus jis praleido šiek tiek laiko 
Gabone ir tenai artimai susipažino 
ir išsikalbėjo su garsiuoju Nobelio 
laureatu dr. A. Schweitzeriu. Lankė
si jis ir eilėj kitų Afrikos valstybių. 
Prelegentas paskaitą skaitė iš rašto, 
bet paruošto labai gražiai-sklandžiai, 
vietomis su beletristiniu atspalviu, 
kad miela buvo klausytis.

Dr. Albertas Schweitzeris
Jis gimė 1875 m. evangelikų 

reformatų kunigo šeimoj. O jis 
ir pats vėliau buvo evangelikų 
teologas, filosofas, muzikas, mi- 
sininkas-gydytojas ir daugelio 
kitų sričių žinovas.

Mirtis ši didį žmogų, sulauku
sį gilios senatvės, užklupo 1965 
m. rugsėjo 4 d. jo paties įsteig- 
toj ligoninėj Gabone, pirmiau 
vadintoje “French Equatorial 
Africa”.

Albert Schweitzer iš pat ma
žens buvo didelių gabumų žmo
gus. Dar vos 9 metų. jau buvo 
Guensbacho bažnyčios vargoni
ninku. Suaugęs ir išsimoksli
nęs, pirmiausia gavo filosofijos 
mokslų daktaro laipsnį už reli
ginę Kanto filosofiją. Bet to 
jam nebuvo gana. Sulaukęs 30 
m. amžiaus, pradėjo studijuoti 
mediciną, gavo ir tos srities dak
taro laipsnį ir išvyko į misijų 
stotį Lambereną, Prancūzijos 
kolonijoj. Išvyko ne kaip kuni
gas, bet kaip gydytojas.

Anot paskaitininko, mažai esą 
tokių individų šiame pasaulyje, 
kaip dr. A. Schweitzeris. Jis gi
mė Elzase ir savo gyvenimo ke
lią nukreipė į misijas, į gelbėji
mą primityvių žmonių Afrikoj.

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, 3 jd. vilnonės angliškos me

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Sudbury, Ont, Canada.

Tenai besidarbuodamas gavo 
vardą “Gabono šventasis”. Kiti 
jį vadina tryliktuoju apaštalu.

Muzikas ir filosofas
Kaip vargonų, taip ir piano 

muzikoj jis pralenkė net savo 
mokytojus — profesorius. Buvo 
didelis Bacho muzikos mylėto
jas ir jos interpretatorius. Iki 
30 m. dirbo, sakė pamokslus ir 
apaštalavo evangelikų tarpe, nors 
jo religinės mintys buvo gana 
radikalios. Norėjo vykti misijo- 
nieriauti kaip kunigas, bet nesi
tikėjo gauti tam reikalui leidi
mą. Iki 30 m. amžiaus jis pasi
žadėjo atsidėti mokslui, o pas
kui — pasiaukoti žmonijai. Pir
miausias jo rūpestis buvo — 
našlaičių ir pamestinukų vaikų 
globa. Jau po 30 m. amžiaus jis 
nusprendė išeiti medicinos stu
dijas. Kai nuėjo užsiregistruoti 
kaip studentas, gavo patarimą 
pasitikrinti protą pas psichiat
rą. Nežiūrint to, jis į medicinos 
fakultetą buvo priimtas ir stu
dijas baigė med. dr. laipsniu.

Dirbdamas kaip gydytojas 
tarp primityvių afrikiečių, jis 
niekad nepamiršo nei muzikos, 
ypač Bacho kūrinių, nei filoso
finių svarstymų. Muzikoj jis ras
davo daug subtilumo, daug eg
zaltuoto džiaugsmo, o filosofi
niuose mąstymuose ir svarsty
muose apčiuopdavo gyvenimo 
prasmę. Kaip anksčiau minėta, 
jis filosofijos doktoratą gavo už 
disertacinį darbą apie religinę 
Kanto filosofiją. Vėliau jis tą fi
losofiją plėtojo ir gilino. Jo tei
gimu, žmogus yra etiškas tik ta
da, kai gyvenimas, kaip toks, 
yra jam šventas. “Leiskite man 
pateikti jums etikos definiciją, 
— rašė dr. A. Schweitzeris vie
na proga. — Yra gera puoselėti 
gyvenimą, bloga — jį sunaikinti. 
Ši etika laikytina universalia; 
ji išplaukia iš religijos.”

Apie Jėzaus skelbtąją krikš
čionybę dr. A. Schweitzeris pa
brėžtinai kalbėjo, kad ji tik per 
meilę sudaro sąlytį su Dievu. O 
šiaip, esą, žmogus esąs dorovin
gas, jei nekenkiąs gyvybei.

Jis dažnai sėdėdavo ant suo
liuko ir mėgo filosofiškai mąs
tyti. Dažnai kalbėdavo apie tris 
pagrindinius postulatus: Abso
liutą, laisvę, nemirtingumą. 
Žmogus priklausąs žmogui. Tie
sa ir šviesa — jokioj laiko 
eigoj nekintantys dalykai.

• Daug filosofavęs A. Schweit
zeris dar būdamas internuotų 
belaisvių stovykloj I D. karo 
metu. Po to jis visą laiką buvo 
nusistatęs prieš karą, prieš žiau
rumus. už meilę žmogaus žmo
gui. 1956 m. jis buvęs apdova
notas Nobelio taikos premija.
' Apie Afriką

Afrikiečiai dar tebėra labai 
primityvūs žmonės, nors pats 
tropikinis kraštas — gana gra
žus.

Naujai įsisteigusi valstybė Ga
bonas yra tarp Kongo ir Kame
rūno. Tenai ir teko A. Puzaraus- 
kui susirasti dr. A. Schweitzerį. 
Aplinkui džiunglės, o kur jau 
žmonių apgyventa — vargingos 
lūšnos. Ir pati dr. A. Schweitze- 
rio ligoninė nėra mūsų prasme 
ligoninė. Ji — ištisas plotas tam 
tikrų primityvių pastatų, pana
šių į mūsų kaimo daržines. Juo
dųjų genčių vadų veidai — juo
di, išdažyti. Jie — tartum kaž
kokios dvasios, ne žmonės.

Kelionėse paskaitininkas suti
kęs daug Nigerijos pirklių. Tai 
esą Afrikos žydai, kurie landžio
ją iš lūšnos į lūšną. Vietiniai 
vaikai — pilvoti, kreivomis ko
jytėmis, o moterys — su krep
šiais ant galvų. Dirbami žemės 
plotai — plantacijos labai gra
žios: palmės, bananų medžiai, 
apelsinai. Pro jų lapus net sau
lė, neprasiskverbia.

I Schweitzerio ligoninės pas
tatus ateina ne tik tie, kurie su
serga, bet ir jų visos šeimos, net 
su visa savo gyvulių banda — 
ožkomis, šunimis ir pan. Niekas

Modernaus stiliaus bažnyčia Notre DamedeFatime Jonąuiere mies
telyje Kvebeko provincijoje.-Ji atkreipia dėmesį gausių turistų

Senojo lietuvių tikėjimo žodynas
A. MAŽIULIS

Senasis lietuvių, latvių bei prū-1454 psl. ir 2 psl. lentelių (latviš- 
sų tikėjimas yra sulaukęs neina- kų). Šiai dabai trumpą įvadą pa- 
žos svetimųjų domės, nes jis pa
deda išspręsti ne vieną surizgusį 
indoeuropiečių tikėjimo klausi
mą. Todėl pro baltiečius negali 
praeiti negirdomis ne tik indoeu* 
ropistai, bet taip pat ir kiti lygi
namosios religijų istorijos atsto
vai. Svetimieji daugiausia nau
dojasi tik istorinių šaltinių nuo
trupomis, mažai tegalėdami pasi
naudoti mūsų tautosaka, kuri sa
vu ruožtu padeda išraizgyti sveti
mųjų nesuprastus baltiečių se
nojo tikėjimo dalykus.

Senąjį lietuvių tikėjimą mes

rašė pats žinyno red. H. W. 
Haussig ir įdėjo baltiečių tautų 
(IX—XII a.) praplitimo žemėla
pį, nežinia pagal kokius pasenu
sius šaltinius sudarytą. Tame 
žemėlapyje slavams atiduotas jau 
Nemuno augštupys, nuniekiant 
rytų galindus. Prūsos srityje su
mini tik skalvius, nadruvius, sem- 
bus su natangais, galindus ir 
jotvingius, nutylėdamas kitas 
sritis ir Prūsą bei Jotvą gerokai 
nukirpdamas taip pat slavams. 
Toliau seka H. Biezais įvadinė 
latviams dalis, dvigubai plates-

MIKALOJAUS IVANAUSKO lieps
nos tapybą ilgu rašiniu “Cicero Li
fe” vasario 19 d. laidoje paminėjo 
žurnalistė Judy Thompson. Inžinie
rių ir architektą M. Ivanauską ji 
pristato skaitytojams kaip liepsnos 
tapybos pradininką, cituodama jo žo
džius: “Liepsnos tapyboje netenka 
ribotis tik vienos rūšies menu, nes 
kūrybos laukas yra labai platus. Ga
lima kurti impresionistinius, abstrak
tinius, natūralistinius, klasikinius ir 
ekspresionistinius kūrinius ...” Pa
grindiniai M. Ivanausko kūrybos 
įrankiai yra deglas, įkaitintas atsuk
tuvas, lituoklis ir elektros šildytu
vo vielos spyruoklės. Projektas pir
miausia paruošiamas pieštuku, pa
grindinės linijos suvilgomos žiebtu
vėlio skysčiu ir uždegamos degtu
ku. Vėliau naudojami jau minėti 
įrankiai, atitinkamiems atspalviams 
išgauti kaikurias busimojo kūrinio 
vietas uždengus akmenukais, sraig
tas, vinimis, smėliu ir žeme. Lieps
nos išraižytas medis nuplaunamas 
muilo milteliais, tuo būdu sustabdant 
degimo vyksmą ir kartu nuvalant’ 
kūrinį.

Amerikietė žurnalistė primena 
skaitytojams, kad 1965 m. M. Iva
nauskas sukūrė ir įteikė buv. vice- 
prez. R. Niksonui jo portretą. Dide
lio dėmesio yra susilaukęs liepsna 
atliktas, J. Kennedienės portretas 
“Tragedija”, kuris bus išstatytas 
1968 m. pavasarį Miunchene įvyk
siančioje tarptautinėje parodoje, šį 
prez. J. F. Kennedžio atminimui de
dikuotą kūrinį autorius planuoja ati
duoti jo muzėjui Bostone. M. Iva
nauskas rašo knygą apie liepsnos ta
pybą, yra surengęs eilę parodų, de
monstravęs naująjį kūrybos procesą 
per televiziją. Gausiai iliustruotas 
rašinys baigiamas liepsnos tapybos 
entuziasto žodžiais: “Savąjį meną ski
riu pasaulio jaunimui, kad jie da
lintųsi juo su manimi ir jį tobulin
tų.”.

patys tyrinėjome dar mažai. Į jį nė nei J. Balio lietuviams skir- 
mynė takus dr. J. Basanavičius, o toji. Ir, aplamai, visame šiame 
pagal A. Mierzynskį rašė P. Kli- žodyne prasikiša latviškoji pla- 
mas. Nepriklausomybės metais tumu ir tam tikru prasiveržimu 
vieną kitą klausimą buvo užgrie- ,bei ypatingu noru iškelti latvių 
bęs prof. Z. Ivinskis, tikrai įžval- religijos reikšmę kitų dviejų tar- 
giai atpainiojęs nevieną jo ne- pe. Taip pat būdinga, kad duo- 
aiškią vietą. Atskirai, pagal tau- dant latviškąjį vardą visur nulei- 
tosaką, daug ką tada lietė ir dr. džiamas negirdomis senesnės ly- 
J. Balys, nors plačiau prie šių ties lietuviškasis bei prūsiškasis, 
klausimų sustojo tik tremtyje’. Todėl terandame tik latviškąjį 
Taip pat tremtyje rašė ir dr. M. Dievs, bet nėra nei lietuviškojo 
Alseikaitė-Gimbutienė, nors dau-, Dievas, nei dar senesnės prūsų 
giau palinkdama į proistorinių Deiv. Ir nors šis žodis vėliau su- 
dienų simbolines rekonstrukci- jungtas su sen. indiečių dyaus ir 
jas, naudodama proistorės duo- graikų Dzeus, bet nulikti kiti ati- 
menis (kapus), istorinius šalti-j tikmehys; nutylėtas ir mūsų šiau- 
nius, tautosaką ir tautos meną,-riniams kaimynams suomiams 
tačiau težvelgdama iš proistorės perduotasis taivas (dangaus reikš- 
dienų visur tematė gryną duome- me). Panašių nejungimų yradienų visur tematė gryną duome
nų tįsą ir nebeskyrė vėlesnių įna- kiekviename puslapyje, todėl sve- 
šų, kurie yra jau šalia mūsų se
nojo tikėjimo raidinės tįsos duo
menų. Mūsų pačių tyrinėjimai 
daugiausia rašyti sau, būtent, lie
tuvių kalba, išskyrus dr. M. Al- 
seikaitę - Gimbutienę, dr. W. C. 
Jaskiewicz ir dr. J. Balį, kurie 
čia laužė plačiai ledus. Bet ir jų 
darbams pasirodžius, pasigedome 
santraukos bei apžvalginio žody
no, arba žinyno, nes kun. dr. V. 
K. Jaskevičiaus (JAV lietuvio, jė
zuito, parašytas darbas pas prof.
A. Salį) telietė tik J. Lasickio 
dievyną, neapimdamas dievyno 
lietuvių bei baltų visumos.

Paskutiniu metu Vokietijoje 
pasirodė gana platus baltiečių 
religijos žinynas, kurį paruošė 
dviese: dr. J. Balys ir latvis dr. 
H. Biezais. Dr. J. Balys parašė 
lietuvių, iš dalies ir prūsų, o dr. 
H. Biezais — latvių ir likusią 
dalį prūsų tikėjimo. Taigi, dar
bas jungtinis, bet nežymėta ką 
kuris rašė prūsų tikėjimo daly
je. Pats dievyno žodynas nėra 
visai atskiras, bet sudaro tarptau
tinio mitologijos žinyno dalį. Tai
H. W. Haussig redaguojamo 
“Woerterbuch der Mythologie”
I. Abteilung Die Alten Kultur- 
voelker dalis (II tome), kur yra 
atskiras skyrius antrašte “Balti- 
sche Mythologie” ir sudaro 373

timtautis tikrai negalės lengvai 
susivokti, kad lietuvių, latvių bei 
prūsų senosios religijos yra veik 
tos pačios, išskyrus kaikuriuos 
skolinius, patekusius į latvių ti
kėjimą iš lybių. Nežiūrint šių 
latviškųjų išsišokimų, darbas 
naudingas svetimiesiems ir ne- 
prametamas saviškiams, nes dr. 
J. Balys tikrai čia davė gerų die
vyno apžvalgų, nusijodamas vi
sus prasimanymus ir kt.

WOERTERBUCH DER MYTHO
LOGIE, hrsg. votį H. W. Haus
sig. I. Abt. Die alten Kulturvoel- 
ker, 7. Lieferung. Ernst KLETT 
Verlag, Stuttgart, 1965 (siuntinė
tas prenumeratoriams 1966).

M. Ivanauskas Čikagoje rodo 
liepsnos meną “Cicero Life“ 
laikraščio reporterei Judy 
Thompson, kuri parašė ilgą 
straipsnį apie M. Ivanausko kū
rybą minėtame laikraštyje 

“Cicero Life“ nuotr.
LIETUVIŠKŲ KŪRINIŲ KON

CERTĄ Vasario 16 proga surengė 
Berklee muzikos mokykla Bostone. 
Į programą buvo įtraukta K. V. Ba
naičio “Pastoralinė siuita”, J. Ka
činsko “Atspindžių” adagio, J. Gai
delio-sonata smuikui su foterpionu, 
trio, D. Lapinsko operos “Lokys” da
lios arija ir kt. Programą atliko 
smuikininkas Izidorius ir pianistas 
Vytenis Vasyliūnai, solistė Daiva 
Mongirdaitė ir pora amerikiečių stu
dentų. Koncertą suorganizavo Jeroni
mas Kačinskas.

MUZ. ALGIRDAS KACANAUS- 
KAS atžymėjo 50 m. amžiaus sukak
tį. Muziką jis yra studijavęs Kauno 
konservatorijoje, grojęs radiofono 
orkestre, vadovavęs jėzuitų gimnazi
jos styginiam orkestrui ir keletui 
chorų. Pokario metais Vokietijoje 
buvo suorganizavęs “Sietyno” an
samblį, nuo 1951 m., atvykęs į JAV,

ligoninėn prisistačiusių nere
gistruoja ir niekas jų iš ten ne
išrašo. Kas pasijunta sveikesnis, 
pats, niekam nieko nesakęs, iš
sikrausto. Vienur ten yra lovos, 
dažnai keliaaugštės, kitur — jų 
visiškai nėra. Maistą ligonys da
rosi patys, šeimų narių padeda
mi. Aplinkui gaunamas vanduo 
dažnai būna apkrėstas, bet vieti
niai nuo tų bakterijų turį imuni
tetą. Per keliolika metų tose la
bai primityviose sąlygose buvo 
padaryta apie 900 operacijų.

Kai A. Puzarauskas prakalbė
jo į dr. A. Schweitzerj vokiškai, 
šis labai.linksmai atsiliepė, nes 
daugelį metų tos kalbos negirdė
jo. Jis nuoširdžiai pasakojo apie 
save, savo darbą, aplinką ir Lt 
Nors jau buvo 90 m. amžiaus, 
bet dar labai judrus.

Pr. Alšėnas

Atsiųsta paminėti
Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ 

DAINA. Padavimai. Išleido Juozas 
Kapočius, 361 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. 021127. Iliustravo Teles
foras Valius. 1966 m., 127 psl. Kai
na $2.50.

' Aleksas Ambrose, CHICAGOS LIE
TUVIŲ ISTORIJA 1869—1959, 664 
psl. kietuose viršeliuose, kaina $10. 
Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos 
Draugija 1967 m. Čikagoje. Spausdi
no “Naujienos”, 1739 South Halsted 
St, Chicago, Ill. 60608, USA

PLUNKSNA IR ŽODIS, Juozo Al
inio Jūragio redaguotos Plunksnos 
Klubo almanachas, 122 psl., kaina 
$2.50. Viršelį puošia du dail. Leono 
Urbono kūriniai. Leidėjas — Syd- 
nėjaus Lietuvių Plunksnos Klubas, 
1966 Jaunimo Metai. Spausdino 
“Minties” spaustuvė, 417 Burwood
Rd., Belmore, Sydney, N.S.W., Aust- bruary, 1967. Pavergtųjų Europos 
ralis. Tautų dvimėnesinė sovietų okupuo-

Dr. Jonas Matusas, ŠAULIŲ SĄ- ^aštų apžvalga. Leidėjas 
Press Bureau of ACEN, 29 West 
57th St, New York, N. Y. 10019, 
USA

Hamiltono lietuvių kredito koope- kurį suorganizavo centrinė televizi-

wood Rd., Belmore, N.S.W., Austra
lia.

Ateitis, nr. 1, 1967 sausis. Lietu
vių katalikiškojo jaunimo žurnalas, 
leidžiamas Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos. Metinė prenumerata $5. 
Administracijos adresas: Kazys Vai
nius, “Ateitis”, 64-09 56th Rd., Mas- 
peth, N.Y. 11378.

Technikos Žodis nr. 4(100), 1966 
liepa-rugpjūtis, PLIAS ir ALIAS or
ganas. Leidėjas — Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos Čikagos skyriaus technikinės 
spaudos sekcija. Metinė prenumera
ta $5 siųstina administratoriaus

vadovauja “Rūtos” ansambliui. Jis 
taipgi yra veiklus dainų švenčių, 
didžiųjų iškilmių muzikinės dalies 
organizatorius ir dalyvis, redaktorius 
Vargonininkų Sąjungos žurnalo “Mu
zikos žinios”, kurio pirmasis nume
ris išeis Bostone kovo mėn.

SKULPTORIAUS PETRO VASKIO 
skulptūros ir keramikos darbų paro
da įvyks balandžio 28-30 d. lietuvių 
parapijos salėje Maspet, N.Y. Paro
dą rengia Niujorko skautams remti 
komitetas.

PREL. F. BARTKUS, gyv. Dalias 
mieste, Teksas valstijoje, rašo at
siminimus apie Seinų ir Vilkaviškio 
seminarijas. Seinuose jam teko būti 
seminariją kuriant ir ją uždarant, o 
Vilkaviškio seminarijoje jis yra ke
letą metų profesoriavęs ir jai vado
vavęs.

BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIS, 
vadovaujamas rež. Aleksandros Gus- 
taitienės, repetuoja Petro Vaičiūno 
“Nuodėmingą angelą”. Spektaklis 
numatomas balandžio pabaigoje ar 
gegužės pradžioje.

INŽ. KOSTO DOČKAUS surastą 
ekonomišką metodą suvirinti aliu
miniui nenaudojant rūdis sukelian
čių rūgščių ar druskų penkiolikoje 
valstybių užpatentavo Borg-Warner 
tyrimų centras Des Plaines, Illinois, 
JAV. Už šį išradimą K. Dočkus bu
vo pakeltas į vyr. inžinieriaus parei
gas. Jis taipgi yra suprojektavęs ma
sinei gamybai pritaikytą virinimo 
krosnį. Lietuvio išradimas ypač daug 
naudos duos automobilių radiatorių 
gamyboje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 

operos tenoras, dainavo centrinės te
levizijos “žiburėlio” laidoje Maskvo
je. Leningrado mažajame teatre jis 
atliko Alfredo vaidmenį G. Verdi 
operoje “La Traviata”, šiame teatre 
jis jau yra dainavęs pagrindinius 
tenoro vaidmenis G. Puccini opero
se “Tosca”, “Madame Butterfly”, G. 
Verdi — “Rigoletto”. Iš Leningrado 
solistas žada užsukti į Rygą ir da
lyvauti dviejuose latvių operos spek
takliuose.

LATVIŲ EKSLIBRISŲ PARODA 
buvo atidaryta respublikinėje biblio
tekoje Vilniuje. Apie 320 knygženk- 
lių parodai atsiuntė 30 latvių daili
ninkų.

SAVIVEIKLINIŲ DRAMOS KO
LEKTYVŲ apžiūros laimėtojais pri
pažinti Vilniaus statybininkų kultū
ros rūmų dramos studijos nariai, 
vadovaujami V. Blinstrupo, pastatę 
L. Franko dramą “Rut”. Antroji vie
ta miestų saviveiklininkų grupėje 
teko G. Venskūnienės vadovaujamam 
Klaipėdos “Trinyčių” įmonės dramos 
kolektyvui už I. Popovo dramą “šei
ma”. Kauno mėsos kombinato savi
veiklininkai laimėjo III vietą su R. 
Samulevičiaus pjese “Jeigu pasibels 
į tavo duris”. Jiems vadovauja R. 
Varnaitė.

ALGIO ŠVAŽO pirmoji grafikos 
darbų paroda vilniečius supažindina 
su medžio raižiniais K Borutos kny
gai “Mediniai stebuklai” ir ištisa rai
žinių serija žemaičių Užgavėnių mo
tyvais.

VALSTYBINĖS FILHARMONIJOS 
kamerinis orkestras, vadovaujamas 
dirigento S. Sondeckio, per septyne
rius metus surengė 250 koncertų. 
Orkestrą sudaro Vilniaus konserva
torijos studentai ir dėstytojai. 1966 
m. vasarą šis kolektyvas susilaukė 
puikių atsiliepimų koncertinėje ke
lionėje po R Vokietijos miestus — 
Drezdeną, Erfurtą, Potsdamą, Rūsto
ką ir kt 1967 m. išvakarėse orkest
ras surengė pirmąjį koncertą senie
siems metams išlydėti ir naujiesiems 
pasitikti, kurį žadama padaryti tra
diciniu. Koncertinėje programoje šie
met bus tęsiamas koncertų ciklas 
“Bachas ir šiuolaikinė muzika”, J. S. 
Bacho muziką papildant dabartinių 
kompozitorių kūriniais.

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI
JOS vaikų piešinių paroda tema 
“Mano Tėvynė” buvo atidaryto Vil
niaus profsąjungų kultūros rūmuose. 
Kiekvienam kraštui atstovauja 50 
mokyklinio amžiaus vaikų sukurtų 
piešinių. Iš Vilniaus paroda bus per
kelta į Rygą ir Taliną.

REMIGIJAUS MARKŪNO, jauno 
dramaturgo, pjesę-sakmę jaunie
siems žiūrovams “Didysis gintaras” 
pastotė Klaipėdos dramos teatras. 
Spektaklį režisavo aktorius Vyt 
Paukštė, dekoracijas sukūrė pats 
pjesės autorius.

RAMUTĖS SKUČAITĖS naujosiosta $5 siųstina administratoriaus ad- , .
resu: Mečys Krasauskas, 2633 W. Pjesės “• • • Ir teisė premje

ra įvyko Vilniaus dramos teatre. 
Spektaklio režisorė — S. Nosevičiū- 
tė, dailininkas — M. Percovas, kom
pozitorius — B. Gorbulskis. Pagrin
dinius vaidmenis sukūrė aktoriai — 
L. Kupstaitė, A Gregorauskaitė, A 
Rosenas, V. Bružas, konservatorijos 
teatrinio fakulteto studentai D. Kaz- 
ragytė ir A. Zigmantovičius.

KINO MĖGĖJŲ FESTIVALYJE,

m.Montgomery Ave., Chicago, 
60632.

ACEN News No. 127, January-Fe-

JUNGOS ISTORIJA, n leidimas, 280 
psl. kietuose viršeliuose, kaina $4, 
1966 Jaunimo Metai. Leidėjų raštas 
skelbia: “Minties spaustuvė Sydney, 
Australijoje, išleido antrąją laidą ratyvas “Talka” 1966. Metinė apy- ja Maskvoje, Lietuvai atstovavo: 
“šaulių Sąjungos istorijos”. Pirmoji 
laida išleisto šaulių Sąjungos 1939 
m. Lietuvoje. Ją parašė šaulių Są
jungos vadovybės pakviestas istori-

skaito.
Mitteilnngen aus baltischem Le- 

ben Nr. 4 (56), Dezember 1966. Bal
tiečių žurnalas vokiečių kalba. Lei- 

kas dr. Jonas Matusas. ši knyga, ne- džia Baltische Gesellschaft in

Kėdainių “Mėgėjo” studijos filmo 
“Te visad šviečia saulė” ištraukos, 
Kauno radijo gamyklos studijos no
velė “žemė”, filmas "Vilkas ir siu
vėjas”, Kauno politechnikos institu-

spėjusi plačiau paplisti, raudonajai Deutschland. Prenumerątą DM6 pri- to studentų kūriniai “Sąžinė” ir 
armijai okupavus Lietuvą, buvo kon- ima šios organizacijos sekt. Adam "Metų laikas — jaunystė”, 
fiskuoto...” Leidinys gaunamas Gruenbaum. 8 Muenchen 15, Les- žiečių kino mėgėjų satyrini



Mann & Martel
REALTORS

1320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
DUNDAS — BROCK

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

QUEBEC — BLOOR
110.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu jvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2300 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, Muminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR,
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atoki-

B. SAKALAS

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

Darbo tėtei. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1419
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame sKelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN&MARTTEL
REALTORS

' 1928 Weston Rd.
BATHURST — WILSON
$19.000, atskiras, 5 kambariai, ga
ražas, sklypas 42’xl50’, $5.000 įmo
kėti. ,
JANE — LAMBTON,
$12.000 pilna kaina, medinis, priva
tus įvažiavimas, vieta garažui, skly
pas 30’x90’.
MIMICO — ROYAL YORK Rd., 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 įmokėjimu, 8 au
tomobiliams parkinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū
rinis namas su garažu, dideli kam
bariai, 3 prausyklos, įmokėti $5— 
7.000; didelei šeimai, tinka nuomo- 
jimuL

Tel. 249-7691
ISLINGTON — THE KINGSWAY,
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir įva
žiavimas, sklypas 90’xl40’.
DUNDAS — VARSITY, 
$22.900, 6 kambariai per du augš- 
tu, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 9 me
tų senumo.
LAKESHORE — KIPLING, 
$$26.000, visiškai- atnaujintas na
mas iš vidaus, naujas plasteris ir 
medžio darbas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas, arti susisiekimo, 
krautuvių ir viešbučio.
EAST DR. — SCARLETT RD., 
$25.000, atskiras 1% augšto plytų 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na
mas; savininkas išsikelia.

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
INDIAN Rd. - ANNETTE,
$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
7 kamb. per du augštus, 2 moder
nios virtuvės, garažas ir geras įva
žiavimas. Galima tuoj užimti. Leng
vos išmokėjimo sąlygos.
JANE - ANNETTE,
$5.000 įmokėti, 6 kambariai, mūri
nis, atskiras, moderni virtuvė, šo; 
ninis įvažiavimas, vieta garažui. Na
mas be skolų. Prašo $21.500.
BLOOR - INDIAN Rd.,
$7.000 įmokėti, rupių plytų, atski
ras, 6 gražūs kambariai, moderni 
virtuvė. Įrengtas rūsys, garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Dešimčiai me
tų išmokėjimas. Vertas dėmesio.
MARTINGROVE - RICHVIEW Prk. 
$10.000 įmokėti, šviesių plytų, gra-

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Tel. 534-9286
žus, modernios statybos vienaaugš- 
tis (bungalow); šeši dideli kamba
riai, prabangiai įrengta virtuvė, ki
limai ir užuolaidos. Didelis sklypas, 
dvigubas garažas, graži vieta, arti 
mokyklų ir susisiekimo.
WEST TORONTO
$10.000 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
trijų kambarių butas rūsyje. Namas* 
7 metų senumo. Dvi modernios vir
tuvės, 3 prausyklos, privatus šoni
nis įvažiavimas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo.
BLOOR - RUNNYMEDE
$12.000 įmok, mūrinis, 7 gražūs 
kambariai, dvi virtuvės, garažas ir 
geras įvažiavimas. Namas be skolų, 
skubus pardavimas.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-L30 ir 4.30-7 
Antr.lO-UO
Treč. uždarytes
Ketv. 10-00 ir 430-7 
Penkti 10-130 ir 430-8 
0ešti9-12
Sekm. 930-1

AugŠtesni nuošimčiai už indėlius

Geresnės skolinimosi sąlygos 
100% saugumas.

Nemokama gyvybės ir paskolų drauda.

Visiems patogios kasos valandos.

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

mdžiaasias pasirinkimas namų, fannų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

JIEŠKAU PIRKTI pirmą skolą - mortgičių iki $20.009.
$15.000.00 įmokėti, 100 akrų geros žemės prie 10 ir 24 kelio; prašoma 
$29.000.
KIPLING-RATHBURNRD. $10.000 (mokėti, 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, 
barimas, gražus kiemas. Prašo $25.900.
5 kambarių vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas privatus įva-

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Ajljl Ateitininkų žinios
IĮ I ■ ■ f» ■ B '“H* Vyr. moksleiviams išsiuntinėti įžo-
IV/lIrV/lV > - j džiūt pasiruošti klausimai Ateitinin

kų šventė įvyks balandžio 9 d.; bus 
duodamas ir įžodis. Vyr. mokslei
viams reikės gana gerai pasiruošti 
ir žinoti atsakymus į visus klausi
mus. Atsakymus reikia susirasti 
kiekvienam savo iniciatyva. Klausi
mai taip paruošti, kad kiekvienas 
kandidatas įžodžiui turėtų gerokai 
padirbėti Į daugelį klausimų nėra 
paruoštų atsakymų — reikia pačiam 
pagalvoti ir savo nuomonę pasa-

Lietuviu skautų veikla
• “Rambyno” tunto Mindaugo dr- lyvavo Toronto, Hamiltono ir Niaga-

vės skudutininkai, vad. vs. Stp. Kai* ros pusiasalio vadovai. Svarstyta š. 
rio, atliko programą “Tėvynės Prisi- m. veiklos derinimo reikalai, 
minimų” radijo programoje vasario • Sį sekmadienį, kovo 5 d., 3 v. 
18 ir 19 d., minint Vasario 16. Taip p.p., 1485 Albien Rd., Weston, Ont 
pat dalyvavo didžiajame šventės mi- plaukiojimo baseino patalpose įvyks 
nėjime. “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų jū-

• “Romuvos” stovyklavietei auko- skautų-čių šventė, paminint 45 m.
jo po $100: dr. V. Kvedaras ir dr. sukaktį nuo Lietuvos jūrų skautų 
A. Dailydė; $50: dr. J. Urbaitis; po įkūrimo. Kviečiami visi tuntų vado- 
$25: dr. L. Kuolaitė ir A Ciplijaus- vai-vės, jūrų skautų-čių tėveliai ir 
kas. Skautiškas ačiū. šebnų artimieji.

• Vasario 22 d. Prisikėlimo pa
talpose įvyko tradicinis skaučių su
simąstymas, kurį suorganizavo “Šat
rijos” tuntas. Sueigoje dalyvavo 
virš 80 vadovių ir skaučių, kurių tar
pe nemaži būreliai esčių, latvių ir 
ukrainiečių sesių. Dienos minčiai pri
taikytą pašnekesį pravedė ps. R. Ži-

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun- linskienė. Meninę programą su įvai- 
tai organizuotai su vėliavomis daly- rįų tautų dainomis, šokiais ir ki-

Naujas “Ateities” žurnalo nume
ris jau atspausdintas, žurnalas da
bar redaguojamas Niujorke. Jo tu
rinys pritaikytas gimnazistams, o 
kartu yra ir skyrelis jaunesniesiems. 
Visi moksleiviai prašomi rašyti 
“Ateičiai”. Neskaitą gali užsisakyti 
pas “Ateities” atstovą Toronte A. 
Bumbulį.

Dabartinė Toronto moksleivių vė
liava perleidžiama jaunesniesiems 

. ateitininkams. Vyr. moksleiviai įsi-
vavo Vasario 16 iškilmingose pamal- tais pasirodymais pravedė ps. G. gys naują vėliavą, kuri bus pašven-
dose Prisikėlimo bažnyčioje. Rinkūnaitė, kuri taipgi viešnioms tinta at-kų šventės metu. Vėliavai

• Išleisti skautiški Kanados šimt- paaiškino apie tunto veiklą ir Jau- projektą padarė dail. p. Gurevičie-
mečio ženkliukai. Jie gali būti šiais nimo Metus. Pavaišino vyr. skaučių . nė. Jai reiškiame nuoširdžią padėka,
metais nešiojami prie uniformos. Birutės dr-vė. -----------------------------------------------

• “Šatrijos” tunto jūrų skautės 
persitvarkė: jūrų skaučių skyriaus 
vadovė ir Baltijos laivo laivūnė — 
v.vi. A Biškevičienė, adjutante — R. 
Birštonaitė. Naujai įsteigto Jūratės 
laivo laivūnė valt. — Z. žolpytė, adj. 
— J.Yčaitė.

Norintieji jų įsigyti kreipiasi į s. • Kanadiečių skautų “brolybės sa- 
V. Rušą, OX 1-0831. Ženkliuko kai- vaitės” talentų varžybose pereitą 
na 16 et. penktadienį, vasario 24 d. dalyvavo

• Vasario 26 d. Kanados rajono Mindaugo dr-vės skudutininkai ir 
vadeivos s. K.' Batūros sušauktame jūrų skautų-čių tautinių šokių gru- 
tuntininkų-vietininkų posėdyje da- pė. C. S.

LEONUI KARBONUI staigiai mirus, Į

žmonai LIONGINAI nuoširdžią užuojau- |
tą reiškia — I

Gertrūda ir Andrius Usveltai

LEONUI KARBONUI staiga mirus,
žmoną LIONGINĄ gilaus skausmo valandoje

* nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
I. ir A. Pūkai P. ir V. Melnykai
J. Šarūnas J. Dambrauskas

O. S. A. Medeliai '

AtA
LEONUI KARBONUI mirus,

žmoną LINĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir drauge liūdime —

K. J. Kaknevičiai
J. G. Kaknevičiai

At A
LEONUI KARBONUI žuvus,

žmoną LINĄ gilaus skausmo valandose nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime —

J. J. Stanaičiai

LEONUI KARBONUI tragiškai žuvus, 

jo žmoną LINĄ seserį STASĘ MAKARIENĘ su 
šeima ir švogerį VYTĄ AUGĖNĄ su šeima nuo
širdžiai užjaučiame —

A. O. Tamošauskai N. J. Šimkai
A. T. Žiliai

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Žalgirio rankininkės, kurios 

atstovauja Sov. Sąjungai Europos 
rankinio pirmenybėse, antrose rung
tynėse su Budapešto Spartaku įveikė 
priešininkes 11:8. Kaunietės, laimėju
sios dvejas rungtynes 7:8 ir 11:8, ta
po nugalėtojomis ir pasiekė pusbaig- 
mį. Toliau joms teks žaisti su rumu-

jo 70.000 žiūrovų.
Greičiausias pasaulio 1 mylios bė

gikas amerikietis Jim Ryun pasiekė 
dar vieną pasaulio rekordą. Uždarų 
patalpų varžybose jis prabėgo pu
sę mylios rekordiniu laiku 1:48,3. 
Jam dar priklauso 1 mylios 3:51,3 ir 
pusės mylios 1:44,9 pasaulio rekor
dai. (Nukelta į 7 psl.)
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

nų Universita. Pirmosios rungtynės 
įvyks Kaune.

Pasibaigė Sov. S-gos stalo teniso 
pirmenybės, kuriose lietuviams nela
bai sekėsi. L. Balaišytė, kovodama 
dėl ketvirtos Sov. Sąjungos meiste- 
rystės, baigmėje pralaimėjo Z. Rud- 
novai. Ji iškovojo tik moterų dveje
to meisterystę. šiose pirmenybėse 
gerai pasirodė jauna žaidėja iš Šiau
lių — V. Domauskaitė, kuri, žaisda
ma azijatišku stiliumi, pateko į Sov. 
Sąjungos moterų pirmąjį dešimtuką. 
Vyrai šiose pirmenybėse reikšmin
gesnių vietų nelaimėjo.

Leningrade įvyko 4 universitetų 
krepšinio turnyras, kuriame dalyva
vo Vilniaus universiteto vyrų ir mo
terų komandos. Vyrams atiteko ant
ra vieta. Jie tik baigmėje pralai
mėjo Leningradui 59:60. Moterys li
ko trečioje vietoje.

SPORTAS VISUR
V. Vokietijoje įvyko krepšinio tur

nyras, kuriame dalyvavo Vokietijos 
ir Prancūzijos rinktinės, Bulgarijos 
Cervena Znamia ir viena JAV ko
manda. Pirmą vietą laimėjo bulgarai, 
įveikę Vokietiją 83:79, Prancūziją 
— 89:83 ir JAV — 120:118.

Milano Internationale įveikė ispa
nų Real Madrid 1:0. Tai buvo pirmos 
futbolo rungtynės dėl Europos meis
terių taurės. Šias rungtynes stebė-

OWNERS
ENTRE

“The Globe and Mail” veda
majame Vasario 16 proga (vas. 
18 laidoj) rašė, kad sovietai pa
žadėjo sumokėti skolą britams, 
kurie prieš 27 metus buvo pirkę 
Vilniaus paskolos lakštų. “Ne
sumokėtos paskolos istorija pra
sidėjo 1931 m., kai lietuvių 
miestas Vilnius (“Lithuanian Ci
ty of Vilnius”), tada buvęs Len
kijos dalimi, išleido 5 nuošim
čių paskolą (conversion loan). 
Aštuoniais metais vėliau Rusija 
užėmė Lenkiją ir grąžino Vilnių 
Lietuvai. Praslinkus vieneriems 
metams po tokio duosnaus veiks
mo, rusai okupavo Lietuvą ir ki
tus du Baltijos kraštus — Lat
viją ir Estiją. Vilniaus ir Ry
gos, Latvijos sostinės, taipgi Es
tijos paskolos liko užmirštos. Ir 
kas dar svarbiau, žlugo Baltijos 
valstybių nepriklausomybė... 
Dabar, kai nuolat jieškoma rei
kalingo suartėjimo su Sov. Są
junga, galbūt gera prisiminti, 
ryšium su niniginėmis paskolo
mis ar ryšium su žmonėmis, 
1940 metus, kai Latvija, Estija 
ir Lietuva buvo Rusijos pa
glemžtos.”

Atitaisymai. J. ir V. Vingelių pa
dėkos tekste “TŽ” 8 nr. praleista J. 
J. Vitkūnų pavardė.

P. Celiešiaus straipsnyje “Alės Rū
tos žemės šauksmas” “TŽ” 8 nr. 5 
psl. sugadinta paskutinio skyrelio 
antraštė; turėjo būti “Tautžudystės 
epopėja”.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu visiems, 

kurie lankėt mane Šv. Juozapo li
goninėje, namuose, pareiškėt linkėji
mus raštu bei telefonu, atsiuntėt gė
lių, dovanų ir spaudos:

Kun. P. Ažubaliui, Tėv. Rafaeliui, 
OFM, Kat. Mot. Dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyriui, P. Ancevičienei, 
Z. P. Bigauskams, S. Dicum, p. 
Didžbalienei, R. Lanciault, O. Mita- 
lienei, p. Manglicienei, J. L. Marci- 
nėnams, O. Narušienei, J. Preikšai- 
čiui, O. V. Rusams, J. A. Ramonams, 
J. V. Rusliams, K A. Rūkams, S. 
Savičiui, M. A. Seliokams. M. M. 
šelmiams, E. A. Šelmiams, A. šče- 
pavičienei, B. J. Stanuliams, A. Ta- 
mulevičienei, A. Tarnui, M. Valiulie
nei, M. Vilčiauskaitei, gail. sės. A. 
Zarembaitei, R. J. žiūraičiams, mar
čioms — Barborai ir Irenai, žentui 
Antanui, sūnui Viktorui ir anūkams 
-ėms.

Ypatingai dėkoju už globą bei
slaugymą namuose savo mylimam vy
rui Jonui ir dukteriai Reginai.

Ačiū už didelį rūpestingumą sūnui 
Algimantui ir mažajam anūkėliui Ri- 
mučiui.

Jūsų visų nuoširdumas stiprino 
mane. »

Ačiū visiems —
K Priščepionkienė

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

JAU GALIMA GAUTI ATVIRUKŲ, 
TINKAMŲ {VAIRIOM 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.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL 5-1584
RUNNYMEDE - BLOOR, apie 

$6.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras namas, garažas, dvi prausyk
los, tuoj galima užimti.

VAKARUOSE, $7.000 įmokėti, gra
žus 6 kambarių vienaaugštis (bun
galow), pilnai užbaigtas rūsys su 
atviru židiniu, garažas su priva
čiu įvažiavimu, plaukymo basei
nas, Wasaga vietoje.

RUNNYMEDE - ANNETTE, apie 
$10.000 įmokėti, originalus 11 
kambarių dupleksas, lengvos iš- 
simokėjimo sąlygos.

ARMADALE Ave.-BLOOR, 8 kam
bariai per du augštus, atskiras 
namas, 2 prausyklos, kvadratinis 
planas, garažas, arti Bloor.

RONCESVALLES • HIHG PARK, 
apie $25.000 įmokėti. Tripleksas- 
tributis, maždaug 6 metų senu
mo, 3 garažai, puikus pastatas.

BATHURST - LAWRENCE Ave, 
$30.000 įmokėti, didžiulis moder
niškas sikspleksas - šešiabutis,

I maždaug 8 metų senumo, 6 ga
ražai, apie $11.000 metinių paja
mų.

HIGH PARK, $35.000 įmokėti, 15 
butų apartamentinis namas, apie 
$19.000 metinių pajamų, prie ge
ro susisiekimo bei krautuvių.

HIGH PARK - BLOOR $20.000 
įmokėti, keturbutis, kiekvienas 
3-jų miegamųjų, 4 garažai.

SWANSEA - BLOOR, $8.000 įmo
kėti, 6 kambariai vienos šeimos 
atskiras namas, vandens alyvos 
šildymas, privatus įvažiavimas.

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Komy tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

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

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

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 414%. Prašoma kai
na $215.000.

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

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------- ;—

MOKAME
4^ % už depozitus
5Y2% numatyta už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 6!Ą% 
asm. paskolas iš 7%

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 nuc 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

H
m

A L. G ARBENS
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, maujai 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

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita kroaniutaisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Madžeto ir patarnavimo plauti. Išslmokėjimas penkiems metams Ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu. ■

A. J. MORRIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College • Dufferin rajone.
$3.000 {MOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 ĮMOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privat įvažiavimas, 
dvigubas garažas.
$31.900, Bloor - Jane, 6 dideli — šviesūs kambariai, nauja krosnis, užbaig
ta rūsy svetainė; atskiras garažas.
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, su 
apartamentu, 50 mylių nuo Toronto, prie didelio plento, 3 metų senumo; 
parduodamas dėl savininko mirties savikaina (apie $62.000). Įmokėti apie 
$10.000; gražioj vietoj. Nuoširdžiai rėkomenduotinas jaunai porai ar pen-

1082 BLOOR St. Wn Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime kraatavių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių |v*i- 
įtoM vietose Ir įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pas uras. 
Taip pat ĮartĮB>ii>8 geresnėm sąlygom imsksių nisrtgiflų.

Vyt. Morkis J. Kaikelh A. BliudŽiat Alv. (MteMažukė) Wteotki



Nr. a tsss) Sault St Marie, Ont OTTAWA, Ont. SPORTAS

A PI) R AVDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ e NAMŲ • HIPOTEKŲT. 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO a PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI 
KIMŲ a MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS a MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

LIETUVOS NEPRIKLAU8OMY. PAGAL METINIO SUSIRINKIMO (Atkelta iŠ 6 psL) gai iki pat žaidimo galo kovojo už Laimėjo mama
l9OT “ ““°15 Ship's 2S Bare kalbasi du taimynat

ELtt*. prSai. «kJ *■ ** «*> desperate p^Uaaas tebegyvam savo
dieni, vasario 19, ukralnleflų par. neteistais narais sausio 20 <1 reto. perimti vedina Saldinto tr vienu mo. se“mT^do“ d
bažnyčioje pamaldomis, kurias atlai- ryte apylinkės valdyba: Vyt. Radž»us (Soy mentu buvo beveik.palaidos mū- ^mp^ mudu SU toona tel^
kė ir tai progai pritaikytą gražų pa- _ pirm., dr. M. Ramūnienė - rice- fa) j, amerikietė Holum, Tai bu- ^iau laiku paimta J
mokslą pasakė atvykęs iš Sudburio , dr. A. Jurkus — sekr., inž. J. vo pirmas kartas nuo 1952 m., kad 
mūsų kolonijos kapelionas kun. A. Arganį7ar reikalų pirmenybes laimėjo ne sovietų at-
Sabas. Vargonais grojamos lietuviš- . ’ . \ ___ stove.

Vankuveryje įvykusiose uždarų 
patalpų rungtynėse torontietė A. . 

vė, stud. K. Vilčinskas — jaunimo Hoffman pasiekė naują neoficialų ^ite 9, J. Simonaityte 1, R. Bilky-

240”, sustiprintos 2 naujom žaidė-

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvt|ę, Estijq, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinaL automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt.

ĮVAIRIOS sudėties maisto 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranetimą

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

kos melodijos, mūsų gimtąja kalba vadovas, mokyt L. Ramonienė - Ra- 
laikomos Mišios ir pamokslas, lietu- manauskienė, švietimo reikalų vado- 
viškos giesmės, tautinė vėliava, tau
tiniais drabužiais pasipuošusių jau- atstOvas. 
nuolių garbės sargyba mūsų tautie
čių mintis nukėlė prie Nemuno ar
Šešupės krantų. Po pamaldų gausūs tebelaukia priaugant naujų mokinių, 
tautiečių būriai susirinko ukrainie- tuo tarpu augąs atžalynėlis lanko 
čių parapijos salėn, kur lietuviškos 
šeimininkės labai skaniai ir gausiai 
pavaišino vakarienės dalyvius žąsie
na, kalakutiena, dešromis ir įvai
riausiais pyragais. Už pagrindinio 
stalo buvo susodinti kun. A. Sabas, 
kroates pranciškonas Tėvas Bertol
das (visuomet lietuviams nemoka
mai leidžiąs naudotis kroatų koply. 
tėle ir didelis lietuvių draugas), Sud
burio svečiai — J. Bataitis (v-bos 
pirm.), J. Kručas, jauniausioji mūsų 
Bendruomenės narė tik ką iš Suval
kų trikampio atvykusi tautietė Drus- 
kienė su savo. vyru Stasiu, v-bos 
pirm. A. Vanagas, sekr. D. Girdze
vičiūtė, kontrolės komisija — V. 
Skaržinskas, I. Girdzevičius ir kiti.

Pagrindinę kalbą pasakė svečias iš

pasaulio rekordą 880 jardų bėgime te; V\ ^vičiūtė 3, B. Starkutytė

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE 1 - 3098 ,
DARBO VALANDOS: pirmadieniais —> penktadieniais nuo 9 vaL ryte 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto Iki 5 vaL

Savininkai A. ir S. KALŪZA

“mamos mokyklą” ir prisideda prie 
iškilmių bei švenčių programos iš
pildymo.

VASARIO 16 SUKAKTI paminėjo
me vasario 19 d. Kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas atlaikė pamaldas katedros 
koplyčioje ir pasakė turiningą pa
mokslą. Po pamaldų arkivyskupijos 
rūmų salėje įvyko minėjimas, kurį 
atidarė pirm. Vyt. Radžius ir pa
kvietė prelegentę dr. A. Šidlauskai- .. 
tę. Profesorė kalbėjo tema “Tautiš- 
kūmo psichologija”. Jos brandžios, 
laiko dvasioj išpuoselėtos, mintys 
priimtos visų su dideliu susidomėji
mu ir su entuziazmu Iš jaunimo pu
sės.

___  Meninėje dalyje pasirodė mažieji 
Sudburio J.’ Kručas. ^lietuvių Fondui deWamatoriai, Otavos beturiu stu- 
aukų reikalu kalbėjo J. Skardis, ku
ris susirinkusiems priminė, esą jei 
visi negali būti Bendruomenės vei
kėjais, korespondentais ar prisidėti 
kitokia lietuviška veikla, tai geriau
sias būdas padėti pavergtai tėvynei 
yra aukoti Lietuvių Fondui, kurio 
kapitalas renkamas išlaisvinti Lietu
vai, o kol ji pavergta, to kapitalo 

j nuošimčiai skiriami lietuvybės išlai-. .......AlfA RAD/Q & W
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o 672 LANSDOWNE AVE^ TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A su gaminių k o k y b e ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-22«f
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. STRIAUPIS 
Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasi u Irs

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 |

Bloor Autorite Garage

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

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

kymui išeivijoj.
Maloniai sutikta žinia apie pasibai

gusį antrąjį “Algoma” plieno fabri
ko geležinkeliečių streiką, dėl kurio 
per 2 dienas didžiausioji miesto dar
bovietė vėl buvo spėjusi atleisti iš 
darbo apie, 6000 darbininkų. Kadan
gi streikas pasibaigė, tai kaikurie 
tautiečiai iš minėjimo turėjo vykti 
stačiai į darbą. Už šį taip gražiai pra
ėjusį ir sėkmingą Vasario 16 minėji
mą mūsų tautiečiai turėtų pasilikti 
dėkingi apyl. valdybai, ypač daug 
pasidarbavusioms vakarienės šeimi
ninkėms — p.p. Motuzienei, Vanagie
nei, Gasperienei, Žekonienei ir visai 
eilei jaunosios kartos šeimininkių pa
dėjėjų su valdybos sekretore D. Gir- 
dzevičiūte priekyje, kurių pavardžių 
nei ant jaučio odos nesurašysi...

Kaikuriems mūsų tautiečiams jau 
gerokai nusibodę vykstant j lietuviš
kus parengimus pasiimti kartu ir už
kandžius. Daug lengviau ir ’ malo
niau užmokėti porą dolerių ir pabū
ti tikru svečiu; tik gal sunkiau at
rasti tokių pasiaukojančių šeiminin
kių, kurios atliktų šį sunkų ir svarbų 
darbą.

Džiuginantis reiškinys, kad šioje 
mūsų šventėje dalyvavo nepaprastai 
daug mūsų jaunosios kartos atstovų. 
Susirinkusieji maloniai klausėsi lie
tuviškos vargonų muzikos, grojamos 
Laimutės Motiejūnaitės. Gražu buvo 
pasižiūrėti į tautiniais drabužiais pa
sipuošusią vėliavos garbės sargybą 
(2 Danutės — Girdzevičiūtė ir Poš- 
kutė su Algiu Vanagu). Taipgi ma
tėsi visas pulkas' jaunųjų šeiminin
kių padėjėjų. Visai tai rodo, kad 
mūsų kolonijos jaunosios kartos ne
galime nurašyti į nuostolius.

Apylinkės valdybos pirm. A. Va
nago straipsnis buvo įdėtas vieti
niame 
rodo, 
tiems, 
leistas
Vilniaus klausimas ir sovietų-vokiečių 
sąmokslas prieš pat II-rąjį pasaulinį 
karą. J. Sk.

“Sault Daily Star”, kuris, at- 
suteikė pilną informaciją 

kurie domisi Lietuva. Nepra
šiame straipsnyje buvo net

DU SPALVOTI FILMAI
F. Dostojevskio 

'BALTOSIOS NAKTYS"

dentų skyrius bendro ir pavienio 
skaitymo pyne perteikė Maironio 
“Trakų pilį” bei “Jūratę ir Kastytį”;
N. ščepanavičiūtės suorganizuotas
Otavos jaunimo tautinių šokių ratelis Trys Vyčio krepšinio komandos 
“Žilvitis” pašoko “Kepurinę”. Džiu
gu matyti jaunimą aktyviai įsijun
giant į. apylinkės lietuvišką veiklą.
Džiugus reiškinys ir toks didelis mi
nėjimo dalyvių skaičius.

Otavietė

2:08,4. Tose pačiose rungtynėse B. 14 Romanov^tė 4.
Seagren pasiekė naują rekordą šuo- j Kanados pirmenybes mergaitės 
lyje su kartimi — 17-3 pėdų, šį re- išvyko vasario 28 d. vakare. Pirme- 
kordą B. S. bandė sumušti praeitą 
savaitgalį Toronte, tačiau 17-4 pėdų 
jam nepavyko peršokti.

VYČIO ŽINIOS
Berniukai (14) Church lygos pir

menybėse trečią kartą įveikė USH 
komandą 42:24 pasekme. Žaidė: 
Kaknevičius 16, Vanagas 8, Bražu- • 
kas 8, Nacevičius 5, Ivanauskas 3, 
Ramanauskas 2. Vytiečiai šioje gru- 
pėje kol kas dar eina be pralaimė- Nelauktas bet užtarnautas lietuvai

čių laimėjimas susilaukė nuoširdaus
Mergaitės (14) CYO lygos peržai- įvertinimo lietuviškoje visuomenėje 

dimuose laimėjo pirmąsias baigmi- Per vien3 dieną buvo sukelta ke- 
nes rungtynes — nugalėjo St. Ed- lionei reikalinga $1.400 suma. Orga- 
wards 33:13. nizacijoms ir pavieniems asmenims

V. Nešukaitytė praeitą savaitgalį nuoširdus ačiū, o mūsų mergaitėm 
Montrealyje dalyvavo Kvebeko at- linkime geriausios sėkmės atsto
vuose pirmenybėse ir laimėjo šias 
pirmąsias vietas: mergaičių iki 17 
m., moterų dvejete ir mišriame dve
jete. Moterų vienete ji pralaimėjo 
savo artimiausiai varžovei D. Hu- 
nnius.

pasitarimų minutė ir entuziastingų niėjo ^tik pusę ginčų. Kitą pusę 
žiūrovų parama grąžino mūsiškėm pa- laimėjo jos mama.
sitikėjimą ir rungtynės baigėsi 50:46 
Aušros naudai, čempijonių koman- n . _  .. ... > « t
doje žaidė: J. Klimaitė 19, N. Kėkš- t S®?.0768 fllosofas S0^- 

tas, žingsniuodamas pro smuklę, 
pamatė iš jos išeinantį savo mo
kinį. šis, pastebėjęs mokytoją,

Patarimas mokiniui

SUDBURY, ONT

pateko į baigminius peržaidimus ir 
kovos dėl krepšinio meisterystės 
atitinkamose grupėse. Mergaitės jau 
laimėjo pirmąsias peržaidimų rung
tynes CYO lygos 14 m. grupėje. Ant
ras rungtynes vytietės žais King Ed
ward mokykloje kovo 10 d. 7 v. Vyrai 
žaidžia Metro lygos Intermediate gru
pės peržaidimuose Berniukai iki 14

VASARIO 16 MINĖJIMAS, sureng- m- Sopėje eina be pralaimėjimų 
tas LB Sudburio apyl. valdybos uk- artimiausioj ateity pradės baigmi- 
rainiečių salėje, praėjo su dideliu pa- n^us peržaidimus. Jie taip pat daly- 
sisekimu. Susirinkimą atidarė pirm. vaus Ontario pirmenybėse kovo 11 
J. Bataitis. Aktualią turiningą paskai- d- St. Catharines. A. S. 
tą skaitė svečias iš Toronto Stp. Kai- AUŠROS ŽINIOS
rys, KLB valdybos vicepirmininkas ir Sveikiname mūsų krepšininkes, iš-
kultūros komisijos pirm. Meninę dalį sikOvojusiaS Ontario moterų krepši- 
išpildė Tumo-Vaižganto šeštad. mokyk- njo mergaičių A klasės čempijona- 
los mokiniai. Gražus buvo G. Lum- ta ir garbę atstovauti Ontario pro- 
bienes surežisuotas gyvasis paveiks- vmcijaj Kanados šimtmečio krepši- 
las “Karžygė”. Skaitytojas buvo G. nio pirmenybėse kovo 1-4 d.d. Ed- 
Remeikis, lietuvaitė — E. Zlatkutė, montone.
partizanas — R. M. Paulinaitis, Lie
tuva — G. Poderyte. Kanklėmis skam
bino I. Glizickaitė. M. Stepšytė ir R. 
Kusinskytė pasakė progai pritaikytus 
eilėraščius, o V. ir J. Raškevičiai pir
mą kartą gražiai pasirodė scenoje su 
gitaromis ir padainavo lietuviškų dai
nelių. Pranešinėjo A. Zlatkus. Po to 
buvo šokiai, loterija ir veikė lietu
viškas bufetas. Prie parengimo, be 
valdybos narių, daug prisidėjo P. Ju- 
telis, A. Gatautis, J. Kulnienė, M. 
Staškuvienė ir I. Glizickaitė. Buvo 
svečių iš Toronto ir Delhi. Parengime 
dalyvavo ir miesto galva Grace Hart
man. Pamaldos Vasario 16 proga bu
vo atlaikytos vasario 19 d.

ŠAUNIAI ATŠVENTĖ savo vardi
nes A. Pranckūnienė su 40-ju gimta
dieniu. Dalyvavo daug vietinių lietu
vių ir svečių iš Toronto. Ta proga 
buvo ir tradicinis metinis kalėdojimas. 
Linkime jai ir jos vyrui Mikui vi
sad aktyviai dalyvauti lietuviškame 
gyvenime kaip iki šiolei.

JAUNIMO ATSTOVE prie LB Sud
burio apyl. valdybos išrinkta Dana 
Kusinskytė. Krsp.

Lemiamose šeštadienio rungtynė-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga.

nybėse varžysis visų Kanados provin
cijų nugalėtojos. Kiek galimybių tu
ri mūsiškės sunku pasakyti, nes ne
žinome kaip stiprios yra kitos ko
mandos, ypač Kanados Vakarų, ku
rios jau eilė metų nepaleidžia čem- 
pijonato iš savo rankų. Nors mūsiš
kės vyksta tik 7, bet tikėkime, kad 
jei neatsitiks kokia nelaimė, neliks 
paskutinėje vietoje.

vauti Ontario provincijai ir visiems 
Kanados lietuviams.

šį sekmadienį, tuoj jo pamaldų, 
mūsų salėje jauniai žais paskutines 
B-C lygos reguliarias rungtynes. B-C 
lygos pusbaigmiai, vyrams ir jauni
mui, prasidės kovo 12 d.

Tai ....
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJS.

Tada Sokratas sušuko:
— Išeik, išeik, vaikeli! Geriau 

iš jos išeiti, negu įeiti!
Moteris ir padėka

Lenkijoje sena moteris saKo 
elgetai:

— Daviau jums du zlotus, ga
lėtumėte nors ačiū pasakyti...

— Aš esu kurčias ir nebylys 
Už- tuos kvailus du zlotus nori, 
gerbiamoji, stebuklo?

Donelaičio, pamokslas
Kai Donelaitis buvo paliep

tas pasakyti pamokslą apie carą 
Aleksandrą, tai įlipęs į sakyklą 
tą įpareigojimą pasakė klausyto
jams, bet pabrėžė, jog pamoks
lą sakysiąs apie kalyį Aleksand
rą. Tokį pamokslą jis ir pasakė.

Įpratimas
Pas dantų gydytoją ateina įžy

mus estrados artistas.
— Prašau išsižioti.
— O kiek man už tai sumokė-

' site? Parinko Pr. Al.

231-2661

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

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

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

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

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.

OKULISTAS
S. BROGOWSKL Oj).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 640 vaL vak. šeštadieniais nuo

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

DR. E. ZU BRIEN t 

DANTŲ GYDYTOJA 

1377 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundasi

Telefonu LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYT1 
DANTŲ GYDYTOJA

1794 BLOOR ST. W. (prie Keele;
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 V. v., 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—530 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4254
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-b 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4411
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atliek* sąžiningai visus mechanH- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežklte patikrinimui: nuro- 
d^fan visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

"KARNAVALAS" — 

linksmas muzikinis filmas 
su angliškais įrašais

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

BRIGHTON 
kino teatre 

tel. 532-2710
127 Roncesvalles Avė.

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

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 54944.

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

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

pagal susitarimą.
1982 BLOOR ST. W, Toronte

(i rytu* nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 A„«ette St., 

Tel. RO 2.2100
Skyrius:

894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmM|omis

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

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

Kasdien' nuo 6.30 v.v. 
šeštad. nuo 5 v.p.p. 
Sekmad. nuo 4 v.p.p.

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

VALAU FOTELIUS
B ĮVAIKIUS KILIMUS.

Automatinis etemn valymas. Sutai
sau Iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iŠ anksto susitarus

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

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

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.
430 RATHURST 8T, 

teL WA 14225 arba WA 4-1001

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

Savininkas V. BAČĖNAS
a teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko retervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261;, vakarais 536-4681

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131
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- madienį.
— šį penktadieni, pirmąjį kovo Uen^ Lietuvoje mirus jos mamytei 

mėnesio, rytinės pamaldos 7.30 v., a,a- Acalinienei; V. Kolyčių, Lie- 
vakarinės — 730 v. už a.a. Kotryną tuv°ie jo tėveliui. 
Petkevičienę. Po rytinių pamaldų — Metinės rekolekcijos prasidės 
lankomi ligoniai. , šį sekmadienį. Jas ves vysk. V. Briz-

— Praėjusį šeštadienį, dalyvau- Pirmoji savaitė skiriama mote- 
jant nepaprastai gausiai visuomenei, rims’ atroji — vyrams. Sekmadie- 
palaidotas a.a. Leonas Karbūnas iš niais pamokslai — visiems bendrai, 
šios bažnyčios lietuvių kapinėse. Ve- Šiokiadieniais rekolekcijų pamokslai 
lionies žmonai, sesers šeimai Cikago- P° 9 vai. Mišių ir vakare11 v/i ic i j ova uv a i a i oi v/a ■■ o^^vr *

je ir visiems giminėms Lietuvoje 7 30 v., o po jo — Mišios. Kviečiame 
gili užuojauta. visus uoliai ir gausiai dalyvauti.

_Šią savaitę lankoma- Indian Rd — sekmadienį rinkliava To- 
(į pietus nuo Bloor) ir Indian Trail ronto kunigų seminarijai išlaikyti;

— Parapijos geradariams aukų pa* 
kvitavimo lapeliai baigiami surašyti 
ir šią savaitę išsiuntinėjami auko
tojams paštu.

antroji rinkliava — pat. namų sko
loms sumažinti. Ypač mažiau auko
ję maloniai prašomi duosniai prisi
dėti.

■n- .» j m * .-i — Mišios šį sekmad.: 7.30 v. —- Kovo 12 d. Toronto arkivysku- 8 v _
pąoje vykdoma nnkhaya Sv. Augus* 9 v _
tmo kumgų semmanjai Toronte; ši 1Q y _
sekmadieni per pamaldas išdalina- y _ a a Daugėlavičie. 
mas arkivyskupo laiškas. nę; p s Ciplijauskienės bičių-

— Parapijos gavėnios rekolekcijos jįaį kaip užuojautą, Lietuvoje mirus 
jos mamytei; 12.15 v. — už a.a. K. 
Saplienę; užpr. p. Sapliai.

— Mišių salėje iki Velykų nebus; 
vietoje jų — Mišios bažnyčioje 
12.15 v.

— Tretininkų susirinkimo šį sek
mad. nebus. Jo vietoje tretininkai, 
kurie gali, dalyvauja paskutinėse Mi
šiose 12.15 v.

— Rekolekcijų metu prie bažny
čios bus priimamos aukos Nek. Pr. 
M. seserims.

— Nuoširdžiai sveikiname “Auš
ros” .mergaites, iškovojus Ontario 
moterų krepšinio mergaičių A kla
sės čempijonatą.

— T. Paulius, kartu su “Aušros” 
krepšininkėmis yra išvykęs į Edmon- 
toną. Torontan grįš šio sekmad. va
karą. x

— Lydimas T. Benedikto Bagdo-

prasidės kovo 12, sekmadienį, ryti
nių pamaldų metu; ves kun. J. Kuz- 
mickis, kuris kovo 9 d. lėktuvu iš 
Anglijos atskrenda į Torontą.

— Drabužių vajus vykdomas kovo 
12-19 d. Aukotojai prašomi juos pri
statyti į par. salę, kur kat. moterų 
draugijos narės priims ir paruoš 
siuntas lietuviams Europoje.

— Praėjusią savaitę lietuvių kapi
nėse evangelikų sekcijoje palaidotas 
a.a. Jonas Tinginys. Velionies žmo
nai, dukrai* sūnums ir giminėms 
nuoširdi užuojauta.

— Šį šeštadienį, kovo 4 d., 10 v.r., 
gedulingos pamaldos už a.a. Eleną 
Katchienę mirties metinių proga. 
Sekmadienį 11 vaL pamaldos už a.a. 
Mitalus; 12 vai. pamaldos už a.a. 
prof. Adolfą Šapoką.

A.a. Leonas Karbūnas. Toron- _____ ___________
to lietuvius sukrėtė staigi a.a. no> lankėsi T. Viktoras Gidžiūnas, 
Leono Karbūno mirtis. Vaziuo- ofm. Praėjusį savaitgalį jis vedė re- 
jnnt^ King gatve, prie Dufferin kolekcijas St. Catharines lietuviams.

T. Viktoras gyvena Brooklyne.
— Pirmosios Komunijos pamoka 

— sekmad. po 10 v. Mišių. Kateche
tinės pamokos — antrad. ir ketvir- 
tad., 4.30 v.p.p. ir sekmad. po 10 v. 
Mišių. Religijos pamoka gimnazis
tams — sekmad. po 10 v. Mišių mu
zikos studijoje; kalbės V. Kolyčius.

— Nuoširdžiai dėkojame Kat. Vy
ru Dr-jai už $100 dovaną pi*, namų 
statybai. \

— Choru repeticijos: ketvirtad.,

gatvių tilto, jo automobilis dėl 
nežinomos priežasties atsimušė 
į tilto stulpą ir velionis buvo už
muštas vietoje. Velionies palai
kai buvo pašarvoti Turner ir 
Porter laidotuvių namuose, kur 
labai gausiai lankėsi tautiečiai. 
Palaidotas iš Šv. Jono Kr. liet, 
bažnyčios Toronto lietuvių ka
pinėse. Velionis kilimu taura
giškis, kilęs iš gausios šeimos. 
Neprikl. Lietuvoje baigė 18-ją ___
karo mokyklos laidą. Turėjo 730 v v — suaugusių bendra; penk- 

■tad., 6.30 v.v. — vaikučių bendra, 
o po jos vaikučiai gieda per vak. 
Mišias; studentų choro repeticijos 
nebus.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintys ir Komu
nija — 7, 7.30, 8 v. ryto ir 7.30 v. 
vak. Ligoniai Komunija aprūpinami 
iš anksto susitarus.

nepaprastų gabumų administra
cinėje srityje ir mokėjo apjung
ti žmones bendram darbui. Pali
ko žmoną Lionginą, seserį Čika
goje ir dalį artimųjų giminių 
Lietuvoj. Toronto kolonija labai 
apgaili L. Karbūno nelaimę. Ve
lionis, vos 53 m. amžiaus, dar 
daug būtų galėjęs pasidarbuoti ______________
savo šeimai, profesijai ir lietu- - _ pirmosios pagalbos kursai — šį 
vių bendruomenei. Į Kanadą at
vyko iš Britanijos; pradžioje dir
bo Simpsono prekybos namuo
se kaip “sales manager”, vėliau 
su savo bičiuliais suorganizavo 
North Sylva Co. Ltd. bendrovę, 
kuri užsiima sporto reikmenų 
importu, šiai bendrovei jis pir
mininkavo 10 metų.

S. Juozapavičiui, buvusiam K 
LB Toronto apylinkės pirminin
kui, bičiuliai vasario 25 d. su
rengė išleistuves Prisikėlimo sa
lėje. S. J. Toronte reiškėsi 
kaip veiklus visuomenininkas. 
Išvyksta į JAV.

PARDUODAMA maisto krautuvė 
žema kaina. Gera apyvarta. Daugiau 
informacijų teirautis tel. 259-3680.

LIETUVIŠKOS 
“TĖVYNĖS PRISIMINIMV” 

kmHIo progranMK 3 KARTUS SAVAlTtJE! 
Šeštadieniais 3.30 — 4.30 v.p.p. Oakvtlle 

stotis CHWO, banga 1250 
Sekmadieniais 9—9M vat ryto Hamilto

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

FaHs, N.Y., stotis WHLD, banga 1270. 
žinias, sveikinimus, skdbimus 

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

Toronto 3. Ont. Tol. LE 4-1274.
Programą vedėjos J. R. SIMANAVIČIUS

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.

JEI PLANUOJATE PIRKTI
rašomąją mašinėlę visom kalbom 
ar skaičiavimo mašinėles, {vairius 
transitorinius ar stereo radijo pri
imtuvus, televizijos aparatus ir tX, 
tai pirma pareikalaukite katalogų

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

11731, USA

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

hitarto Safety League. Nemokami 
oorAdynal jūsų namuose arba mft-

Hwrti pirmą prataką n standarti
nėm ar ratosnatfnėm matinrat.

1676 BATHURST ŠT.
Tel. LE 24656. Rytarae HO 6-1331 

trečiad., 7:30 v.v. par naujojoje sa
lėje. Nauji kursantai nebepriimami.

K. L. K. Moterų Draugijos 
Prisikėlimo par. skyriaus narių 
susirinkimas — sekmadienį, ko
vo 5, po 11.15 vai. Mišių naujo
joj Prisikėlimo par. salėj. Narės 
ir viešnios kviečiamos dalyvauti.

Valdyba
PADĖKA

Prisikėlimo parapijos kredito koo
peratyvo bankeliui reiškiame.. nuo
širdžią padėką už paskirtą auką $300 
Lietuvių Vaiku Namams.
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys

KLB Toronto apylinkės valdybai, 
rengiant Vasario 16 iškilmes, daug 
pastangų ir širdies parodė Toron
to lietuvių visuomenė bei organiza
cijos, ypač šeštadieninė liet mokyk
la, skautų Mindaugo draugovės sku
dutininkai ir kt

Apylinkės valdyba dėkoja torontiš
kėms ponioms, įsijungusioms darbu 
bei skaniai pagamintu maistu ketvir
tadienio bankete: p.p. A. Aperavi* 
čienei, I. Baziliauskienei, D. Bazi- 
liauskienei, B. Biretienei, U. Bleiz- 
gienei, K. Butienei, E. Jankutei, O. 
Jonaitienei, D. Girčytei, K. Kuolie
nei, A. Kuolienei, L. Kybartienei, F. 
Kupčiūnienei, J. Kulikauskienei, A. 
Mikšienei, L. Murauskienei, J. Pace- 
vičienei, S. Pacevičienei, G. Povilai- 
tienei, A. Puterienei, V. Simanavičie- 
nei, A. šimkevičienei, G. Tarvydie
nei ir I. Žemaitienei; sekmadienio 
minėjime talkinusiems darbu: A. 
Empakeriui ir P. Goriui; Toronto 
“Šatrijos” bei “Rambyno” tuntų 
skautams, Toronto ateitininkams, pa- 
dėjusiems pravesti rinkliavas ir tal
kinusiems priimant kanadiečius sve
čius.

Tik vieningu darbu — jaunimo 
menine programa ir suaugusiųjų 
gausiu dalyvavimu minėjime šiais 
metais Vasario 16 šventė taip iš
kilmingai praėjo. Bendros visų mu
sų pastangos tepriartina pavergtai 
Tėvynei laisvę.

KLB Toronto apylinkės valdyba

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

295 Roncesvailes Ave^ tel 538-1373
Mažo kalibro-ir medžiokliniai šautuvai,_šoyiniaL žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, Įvairūs sviediniai tr fiti Sporto reikmenys.

LEONUI KARBONUI tragiškai žuvus, 

žmoną LINĄ ir visus artimuosius giliai užjaučia 

ir kartu liūdi —

LEONUI KARBONUI tragiškai žuvus,

žmoną LINĄ ir visus artimuosius gilaus skausmo

valandą nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu

liūdime —

O. ir B. Sergaučiai 
E. ir K. šlekiai 
A. ir Z. Stančikai 
K. ir D. Batūros 
A. ir B. Arūnai
P. ir Z. Sakalai

S. ir E. Markauskai

mielam LEONUI KARBONUI tragiškai mirus, 
jo žmoną LIONGINĄ gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Gertrūda ir Andrius Usvaitai

AtA -
mylimai žmonai ir mamytei NARBUTIENEI Lie
tuvoje mirus, JERONIMĄ NARBUTį ir dukrą 
ELENĄ gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai už
jaučiu —

Z. Glinskas

Kolegą mokytoją VYTAUTĄ TASECKĄ, . 

mirus TĖVELIUI Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi —

Toronto Maironio Šeštadieninės 
Mokyklos Mokytojai

Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 

sūnų VLADĄ JASTŠEMSKĮ ir dukterį VANDĄ 

ŠVEDIENE su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

I. M. Pranevičiai

Sporto šventė Toronte ren
giama š.m. balandžio 1-2 dieno
mis. Tai bus Š. Amerikos lietu
vių krepšinio ir tinklinio pirme
nybės, kurias organizuoja Kana
dos sporto apygarda. Sudarytas 
organizacinis komitetas: pirm. 
K. Lukošius, sekr. L. Radzevi
čius, ižd. J. Uogintas, informa
cijai — K. Baronas. Varžybų ko
mitetą sudaro: E. Šlekys, A. 
Supronas 'J. Balsys, D. Lauri
navičius, K. šapočkinas, J. Jur- 
cevičius.

Toronto estai pereitą savait
galį atšventė savo nepriklauso
mybės sukaktį. Iškilmės pradė
tos penktadienio vakaro priėmi
mu Estų Namuose. Sekmadienį 
įvyko iškilmingas minėjimas 
Massey Hall. Pagrindiniu kalbė
toju buvo Jyri Kork, estų bend
ruomenės pirmininkas Baltimo- 
rėje. Garbės svečių tarpe buvo 
senukas ir jau sunkiai vaikštąs, 
konsulas Markus, Toronto bur
mistras W. Dennison, Ontario 
socialinės gerovės ministeris J. 
Yaremko su ponia, amerikiečių 
konsulas Diggins ir eilė kitų. 
Meninę dali sudarė: piano solo 
— Katrin Kuuskene, solistė — 
sopranas Ellen Parve, dailiojo 
žodžio rečitalis — aktorė Valve 
Andre ir Eerik Purje vadovau
jamas mišrus jaunimo choras. 
Lietuviams minėjime atstovavo 
gen. kons. dr. J. žmuidzinas ir 
KLB pirm. A. Rinkūnas. Pri
ėmime tain pat dalyvavo Toron
to apyl. pirm. A. Kuolas ir lie
tuvių atstovas Baltu Federacijo
je J. R. Simanavičius.

Latviai šį savaitgalį turėjo sa
vo krašto tarybos suvažiavimą. 
Be kitų punktų, suvažiavimas 
nutarė dalyvauti pasaulinės pa
rodos pasirodyme su chorais ir 
perrinko pirmininku jau kelin
tai kadencijai J. Niedra. Ta pro
ga šeštadienio vakare buvo pri
ėmimas, kuriame lietuviams at
stovavo KLB pirm. A. Rinkū
nas.

Antanina Prakapienė, 73 m. 
amžiaus, atskrido lėktuvu iš 
Maskvos per Kopenhagą į To
rontą pas savo sūnų Stasį Pra- 
kapą bei jo šeimą, čia ji ke
tina pasilikti 6 mėnesius ir ap
lankyti kitą savo sūnų bei gimi
nes JAV. Pasibaigus vizai, ji

P.L.P. Karo Mokyklos 
XVIII laidos karininkai

B. ir Z. Sčepanavičiai 
J. ir E. Skardžiai

P. Balsai
M. ir I. Repečkos
N. ir B. Abromai

S. Bakšys

Bronė ir Bronius Daunoras iš 
Londono, Britanijoj, lankėsi To
rontą pas savo pažįstamus ir bi
čiulius. Lydimi Aug. Kuolo, 
jiedu aplankė “TŽ” ir kitas lie
tuvių įstaigas. Trejetą mėnesių 
jie viešėjo Venecueloj pas savo 
dukrą. Grįždami į Londoną, pa
keliui aplankė Čikagą ir kitas 
lietuvių kolonijas.

Kanados žydų organizacija 
“Canadian Jewish Congress” pa
reiškė savo nepasitenkinimą 
iAigracijos politika. Saul Hayes, 
duodamas savo pareiškimą 
Montrealyje parlamento komisi
jai, studijuojančiai visuomenės 
nuomones ryšium su nauju imi
gracijos įstatymu, paminėjo, 
kad Kanados vyriausybė įsilei
do 6 karo nusikaltėlius. Jie esą 
gyvena Toronto srityje ir yra 
dalyvavę nusikaltimuose Latvi
joj-

Ričardas Rimas, gyvenąs Rex
dale, Ont., prie Toronto, didelio 
darbo ir pastangų dėka, baigė 
Toronto universitetą elektros in
žinieriaus laipsniu. Naujasis in
žinierius augina 4 sūnus. Jo ir 
žmonos Julijos didelėmis pa
stangomis visa šeima gali 
džiaugtis laimėjimu.

“PARAMOS” BANKELIO SUSIRINKIMAS
Metinis “Paramos” narių su

sirinkimas įvyko vasario 26 d. 
Atidarė valdybos pirm. H. Ste- 
paitis ir paprašė minutės tyla 
pagerbti metų eigoje mirusius, 
kurių š.m. susidarė 14 narių. 
Perskaitė sveikinimus, kurie bu
vo gauti iš Montrealio “Lito”, 
Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo Toronte ir Hamil
tono “Talkos”. Pirmininkas sa
vo pranešime pabrėžė, kad šis 
“Paramos” susirinkimas yra ke
turioliktas, kad ji per visą laiką 
daug prisidėjo prie lietuvybės 
išlaikymo, skirdama žymias su
mas lietuviškoms mokykloms, 
sporto ir kitoms kultūrinėms 
organizacijoms, ši sėkminga 
veikla atsiekta tik lietuviškos vi
suomenės parama bei “Para
mos” narių giliu vertinimu 
naudos, kurią turi iš savo koo
peratyvo ir nuoširdaus bendra
darbiavimo su valdomaisiais or
ganais bei tarnautojais. Valdy
bos ižd. E. Jurkus perskaitė: 
balansą, kuris siekia $2.771.110, 
pelno ir nuostolių sąskaitą, pa
žymėdamas, kad narių santau-

sijonalas modernioje valstybė
je”. Kviečiami nariai ir bičiu
liai. — Draugija paskyrė: “Auš
ros” mergaičių krepšinio čempi- 
jonėms kelionei į Edmontoną 
$100. Be to, patalpoms įsirengti: 
studentams — $25, ateitinin
kams ir skautams — po $35.

“Tėviškės Žiburiams” reika
linga administratorė. Tuo reika* 
lu raštu kreiptis: KLK Kultū
ros Draugijos “žiburiai” valdy
ba, 941 Dundas St. W., Toron
to 3, Ont.

Pūtvio šaulių kuopos metinis 
susirinkimas — kovo 4 d., 5.30 
v.v., Sv. Jono Kr. par. salėje. 
Nariams dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — vaišės, kurio
se dalyvaus Hamiltono šauliai, 
latvių ir estų mums draugiškų 
organizacijų atstovai. Kviečiami 
visi šaulių draugai bei rėmėjai.

Valdyba
Atvyko iš Lietuvos į Torontą 

vasario 27 d. Pranciška Paškovi- 
čienė pas savo šeimos narius pa
stoviam apsigyvenimui. Maskvo
je yra ir daugiau lietuvių mote
rų, laukiančių leidimo skristi 
Kanadon.

J. Raškauskas, buvęs Prisi
kėlimo par. salės administra
torius, išvyksta į tabako ūkį, 
kurį neseniai nusipirko. Jam ir 
šeimai buvo surengtos išleistu
vės Prisikėlimo salėje. .

Apie lietuvę šeimininkę, vadi
namą Teta, dienraštis “The Te
legram” š.m. vasario 9 d. lai
doj atspausdino rašinį, parašytą 
autorės Ramona Pyragius. Toji 
Teta esanti Kay Gilman, gyv. 
Gwynne Ave, gimusi Lietuvoje, 
gyvenusi Anglijoj ir dirbusi 
kaip slaugė. Ją esą mėgsta visi 
nuomininkai, nes ji visais rūpi
nasi, sielojasi jų reikalais ir kiek 
galėdama padeda. Ji atsakiusi 
kambarį tik vienai meksikietei 
mergaitei, kuri rūkė marijuaną 
ir ruošė triukšmingus pobūvius.

Linda Marcinkutė, 10-to skyr. 
mokinė Mimico mokykloje, reiš
kiasi kaip labai gabi mergaitė. 
Nuo pat pirmojo skyriaus ji yra 
pirmoji mokinė klasėje; ypač 
sėkmingai reiškiasi muzikoje ir 
dainavime. Neseniai ji dainavo 
mokinių statomoj operetėj ir 
buvo sutikta su ovacijomis. Lin
da visur ir visada sakosi esan
ti lietuvaitė, skaito knygas apie 
Lietuvą ir mokosi lietuvių kai- , 
bos. Ji yra jau trečios kartos lie
tuvaitė. Jos motina yra našlė, 
kurį laiką gyvenusi Montrealy
je; lietuviškai kalba be akcen
to ir nesigaili pastangų, kad trys 
jos dukrelės taip pat mokėtų lie
tuviškai.

Jaukioje J. J. Ignatavičių re
zidencijoje gausūs šeimos bičiu
liai pagerbė Joną ir Mariją Sen
kus, jų 40 m. vedybų sukakties 
proga/Pasakyta gražių sveikini
mo kalbų, įteikta dovanų. Tele
grama tėvelius pasveikino iš 
Timmins, Ont., jų sūnaus inž. 
Vytauto šeima. J. Senkus yra 
gražiai įsikūręs: turi savo namą, 
o netoli Angus, Ont., ant upės 
kranto — gražų ūkį.

Kanados Lietuvių 
Fondo žinios

Nauji nariai ir įnašai:
173. J. Meškys
174. St. Kviecinskas
175. A. Daugelavičius
176. M. Repečka
Nors naujieji nariai 

toli viens nuo kito (J. Meškys — 
Sault St. Marie, kūrėjas-savano- 
ris S. Kviecinskas — Toronte, 
A. Daugėlavičius — Kvebeko 
prov., M. Repečka — Hamilto
ne), bet vedami bendros idėjos 
įsijungė į Liet. Fondą. Už aukas 
Fondas nuoširdžiai dėkoja.

KLF inf. P. L.

$100
$100
$100
$100 

gyvena

V. Petraitis savo pranešime pa
žymėjo, kad duodant kreditus 
buvo nagrinėta duotos garanti
jos asmeninėms ir nekilnojamo 
turto paskoloms su didžiausiu 
atsargumu. Revizijos komisijos 
pirm. A. Kuolas ir Chartered 
Accountant p. Welsh savo pra
nešimuose pažymėjo, kad at
skaitomybė vedama tvarkingai 
ir nerasta jokių netikslumų. 
Priėmus apyskaitą, pelnas $33'- 
323.00 paskirstytas: 5.5% divi
dendo už šėrus $31.755.75, Mai
ronio šeštad. mokyklai $800, 
Vasario 16 gimnazijai $500, lei
diniui anglų kalba apie lietuvių 
veiklą Kanadoje $200, “Aušros” 
klubo mergaičių krepšinio ko
mandai $47 ir $100 iš reklami
nių sumų. Taip pat pranešė, kad 
pagal išgales 1967 m. bus ski
riamos ir kitoms organizacijoms 
atitinkamos sumos.

Po pranešimų ir diskusijų 
įvyko valdomųjų organų rinki
mai. Balsų dauguma į valdybą 
išrinkti P. Bastys ir E. Jurkus; 
į kredito komitetą V. Petfaitis; 
į revizijos komisiją — Aug. 
Kuolas ir O. Delkus. Susirinki-
mas praėjo darbingumo ir rei- j 
kalų supratimo ženkle. A. S. Į

fiS MONTREAL™
KAZIMIERINIŲ VAKARIENĖ

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 60 METŲ 
JUBILĖJAUS IR EXPO 67 METAMS ATŽYMĖTI 

RENGIAMA PARAPIJOS SALĖJE 
kovo 4, šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakaro

Visi Montrealio lietuviai esate maloniai kviečiami atsilankyti į 
šią istorinę kazimierinių vakarienę.

Nuoširdžiausi sveikinimai Kazimierams ir Kazimieroms.

SV. KAZIMIERO PARAPIJA

Kazimiero parapijos bažnyčia ir klebonija Montrealyje.Šv. 1
Šiemet parapija mini 60-tqsias kazimierines

SENATVĖS PENSIJOS PAPILDAS
Sveikatos ir viešosios gerovės 

ministerio Allan J. MacEachen 
duomenimis, Kanadoje dabar 
yra apie 1.300.000 kandidatų Į 
garantuotą senatvės pensijos pa
jamų papildą. Spėjama, jog pil
ną $30 mėnesinį papildą galės 
gauti apie 500-600.000 kanadie
čių, o kiti 300.000 dėl šalutinių 
pajamų turės pasitenkinti dali
niu papildu.

Greitesniam pensininkų ap
tarnavimui visoje Kanadoje bu
vo atidarytos^ 37 vadinamosios 
Pension Plan District įstaigos, 
o 60 jų skyrių veiks Unemploy
ment Insurance Commission* įs
taigose. čia bus gaunami blan
kai garantuotam pajamų papil
dui, kvalifikuoti asmenys padės 
juos užpildyti, jeigu to neįsteng-

KLBŠALPOS FONDO ŽINIOS
Vasario 16 gimnazijai lovoms 

įsigyti rinkliava įvyko vasario 5 
d. prie liet, bažnyčių. Surinkta;

Evangelikų-liuteronų “Vilties” 
par. salėj $37; Prisikėlimo par. 
salėj $188.61; šv. Jono Kr. par. 
$102.50; pagal aukų lapą (O. Ind- 
relienė) $54; J. Tumosos auka 
$100; iš viso $482.11. Be to, gau
tas Kanados Liet. Gydytojų Drau
gijos dr. O. Gustainienės vad. bū
relio įnašas $288.

Šalpos Fondas nuoširdžiai dė
koja duosniems aukotojams už 
gimnazijos rėmimą, o parapijų 
klebonams už leidimą daryti rink
liavas prie bažnyčių. Toronte 
rinkliava tęsiama toliau aukų la
pais. Tam tikslui rinkliavos daro
mos Montrealyje ir Hamiltone, 
bet iš ten dar negautą pranešimų. 
Prašome visas B-nės apylinkes pa
daryti viešas rinkliavas šalpai ir 
Vasario 16 gimnazijai, atsiunčiant buvo pakeistas kitu, kad Vokieti- 
surinktas aukas ŠF ižd. S. Dab-jos ambasadorius pastebėjo, kad 
kui, 117 Springhurt Ave., Toron- tai būtų nusižengimas diploma
to 3, Ont. Š.F. inf. P.L. tiniam etiketui.

APSIDRAUSK!
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

11 į t T ę 11 Adresas: 1465 De Seve Street 
L f I FA O Montreal 20, Que., teL 766- 5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA už:

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

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30r v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadie

nius; vakarais — trečiadienais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 dieną—penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.

A. NORKELIŪNAS
Commicioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-to Ava., Rosumount (kampas St. Zotiąue) 
Montreal, 36 Que. TaL RAymond 7-3120

tų padaryti pats kandidatas i 
papildą. Ministeris taipgi pri
mena vedusiems pensininkams, 
jog vyras su žmona prašymų 
blankus garantuotų pajamų pa
pildui gauti turėtų grąžinti ta
me pačiame voke, tuo palengvin
dami darbą pensijų Įstaigoms ir 
paspartindami papildo patvirti
nimą.

Garanuotas pajamų papildas, 
kaip žinome, mokamas nuo š.m. 
sausio 1 d. Dalis pensininkų ji 
gaus su senatvės pensijos če
kiu kovo mėnesiui, t. y. tas če
kis bus ne Įprastinei $75 sumai, 
bet $165, nes i jį bus įjungtas 
sausio, vasario ir kovo mėnesių 
papildas po $30. Likusiems pen
sininkams, kuriems bus paskir
tas garantuotas pajamų papil
das, $120 bus padidintas senat
vės pensijos $75 čekis balandžio 
mėnesiui. Jie iš karto gaus $195. 
Atitinkamai mažesni papildą 
gaus tie, kurių asmeninės paja
mos nesiekia $720 per metus. 
Prašymų blankų ir kitais garan
tuoto pajamų papildo reikalais., 
raginama kreiptis i artimiausias 
Įstaigas: Old Age Security, Ca
nada Pension Plan, jų skyrius 
Unemployment Insurance Com
mission.

Įtampa tarp Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos sovietus verčia užmirš
ti savo buvusius priešus. “News
week” pranešimu, vokiečių pra
moninkams surengtame oficia
liame priėmime Kieve vienas so
vietų pareigūnas pasiūlė tostą: 
“Tegyvuoja sovietų ir vokiečių 
liaudies draugystė, kuri sutriuš
kins agresorius kiniečius!” šūkis

IMA už:
Nekilti, turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas 
$10.000.




