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Komunistai katedroje
Kiekvienas kraštas turi savo religines šventoves. Buvo jų 

pagoniškais laikais, dar daugiau — krikščionybės eroje. Pažvelgę 
į nekrikščioniškuosius Afrikos, Azijos kraštus matome didingų 
šventovių, kuriose atsispindi religinis žmogaus polėkis. Jos, kaip 
ir krikščionių šventovės, liudija, kad visų religijų ir visų epochų 
žmoguje glūdi kažkas amžino, nesunaikinamo, nemedžiagiško. Iš 
didingų pastatų matyti, kad žmogiškasis polėkis prašliaužia pro 
medžiagą ir jos formose apsireiškia kaip dvasinis pradas, kuris 
įvairiose tautose įgauna savitus pavidalus. Sakoma, kad lietuviai 
šventovių tikrąja prasme neturėjo ir savo dievų jose nerikiavo. Yra 
išlikę pilių griuvėsiai, bet nėra šventovių griuvėsių. Senovės 
lietuviams šventovė buvusi gamta, per kurią kalbėjęs neregimasis 
ir savaip suprastas Dievas, šventovės-pastatai Lietuvoje greičiausia 
atsirado su krikščionybės atėjimu. Per ilgus šimtmečius Lietuva 
tapo kryžių ir šventovių šalimi. Jose išauga įvairių stilių menas, 
kuriam turėjo įtakos ir svetima ranka, tačiau liko pakankamai 
vietos ir lietuviui kūrėjui. Pastarasis, tarytum visos tautos atstovas, 
išreiškė dvasinį lietuvių polėkį savo meto ženklais, simboliais. 
Juose ir dabar galime pajusti lietuvio religingumą, ypač liaudies 
mene, kuris skliste sklido iš savo tautos gelmių.

★ ★ W
Visų religinių simbolių ir krikščioniškų šventovių eilėje 

paprastai pirmaujančią vietą užima katedros. Tai vyskupų reziden
cijų šventovės — religiniai centrai, apie kuriuos telkiasi mažesnės 
reikšmės centrai. Lietuvoje turime šešias vyskupijas su tiek pat 
katedrų. Pranašiausia ir seniausia yra Vilniaus, kaip Lietuvos 
sostinės, katedra. Ji yra didinga savo stiliumi, brangi savo religiniu 
menu, neįkainojama Lietuvos krikščionybės ir aplamai jos praei
ties liudininkė. Tai visos Lietuvos ne tik religinis, bet ir tautinis 
simbolis, brangus tikinčio ir netikinčio lietuvio širdžiai. Kas išnie
kina tokią šventovę, išniekina visą tautą, nes tai viso krašto sim
bolinis lobis. Tokio išniekinimo ėmėsi komunistai. Maskvos įsa
kyti ir jos diriguojami, jie uždarė katedrą, įrengė paveikslų gale
riją ir salę, kurioje dabar kartas nuo karto rengiami koncertai. 
Nuo senovės išniekintojų jie skiriasi nebent tuo, kad neįrengė 
arklidės. Dar daugiau tiko išniekintos kitos šventovės: šv. Kazi
miero bažnyčia Vilniuje paversta bedievybės muzėjumi, šv. Mykolo 
ir Šv Jono — sandėliais, Kauno Įgulos bažnyčia — vitražų muzė
jumi ir 1.1 Visame krašte išniekinta daugybė šventovių. Ir tai 
padaryta skelbiant, religijos laisvę, nuolat sakant, kad nėra reli
gijos persekiojimo. Šventovės uždarytos, nes nesą kam išlaikyti. Iš 
kitos gi pusės skelbiama nepaprastai kylanti Lietuvos gerovė. At
metus melą, viena lieka aišku: lietuviai išlaikė savo šventoves per 
šimtmečius, išlaikytų ir dabar.

★ ★ ★
Komunistai, susikraustydami į Vilniaus katedrą, ne tik išnie

kino religiją įr ją išpažįstančią lietuvių tautą, bet ir pačiam ko- 
muniziinn pakenkė. Pirmiausia jie pademonstravo kultūros stoką. 
Kultūringas žmogus, kad ir būdamas ateistas, moka pagerbti kito 
įsitikinimus. Juk ir Vakaruose turime nemažai bedievių, bet jie 
neorganizuoja šventovių niekinimo, nesiūlo paversti jų muzėjais 
ar galerijomis bei salėmis. Antra, komunistai baisiai pakenkė savo 
prestižui Lietuvoje, ypač užsienyje. Visas pasaulis žino, kad komu
nistai išniekino Vilniaus -katedrą. Kai tik atsidarė keliai į Vilnių 
privilegijuotiems užsieniečiams, pranešimuose pasklido žinia apie 
komunistų barbariškumą XX šimtmetyje. Dar ir dabar užsienio 
korespondentai, grįžę iš Vilniaus, rašo apie uždarytą katedrą, iš
tremtus vyskupus. Kol Lietuva buvo aklinai izoliuota, Vakarai ne
daug težinojo apie Lietuvą, ypač jos religinę būklę, bet dabar, kai 
geležinė uždanga šiek tiek prasiskleidė, nebesunku sužinoti tikrąją 
padėtį. Užtat Vakaruose į komunistą iš Lietuvos arba Sov. Sąjun
gos žiūrima kaip į XX šimtmečio barbarą, Lenino fanatiką, kon
centracijos stovyklų organizatorių. Reikės mažiausiai vienos kar
tos, sugebančios naujai galvoti, laisvėje tvarkytis ir kitiems laisvę 
grąžinti. Ir .kai komunistai išsikraustys iš katedrų bei kitų švento
vių, bus naujos pradžios ženklas.
KANADOS ĮVYKIAI

RAGINA GRĮŽTI IZRAELIN
Izraelio premjeras Levi Eškol 

lankėsi Toronte, Montrealyje ir 
Otavoje. Toronto Beth Tzedec 
sinagogoje jis ragino žydų bend
ruomenę grįžti Izraeliu* ypač 
tuos, kurie is Izraelio yra emi
gravę Kanadon. Taikai užtikrin
ti jis statė tris sąlygas: Izraelio 
kariuomenės stiprinimą, kitų 
kraštų nesikišimą ir tiesiogines 
taikos sutartis su arabais. Mont
realyje L. Eškol atidavė miesto 
burmistrui J. Drapeau pasauli
nės parodos Izraelio paviljoną. 
Otavoje svečias buvo priimtas 
premjero L. B. Pearsono ir už
sienio reikalų min. P. Martino. 
Čia buvo paliestos tarptautinės 
problemos, ypač Artimuosiuose 
Rytuose, ir Kanados santykiai su 
Izraeliu. Spaudos konferencijoj 
L. Eškol pakartojo Toronte pa
darytą pareiškimą, kad dabar
tinę žydų-arabų įtampą gali už
baigti tik tiesioginės taikos de
rybos. Jis taipgi paneigė gan
dus apie Izraelio atominę bom
bą. Mokslininkai ją pajėgtų pa
gaminti, bet šis darbas nesąs 
pradėtas.

Kanados dolerio oficialaus 
kurso nukritimas iki 91.74 pri
vertė federacinę vyriausybę pa
didinti Kanados Banko nuošim
čius iki 7. Padidėjusį kanadiškų 
dolerių pardavimą turbūt sukė
lė amerikiečių bendrovės, pa
siųsdamos didesnes dolerių su- .. . 
mas į JAV, kaip buvo pageida- buvo susišaukęs ministerių ka- 
vęs prez. L. B. Johnsonas. Ka- bineto narius. Jis reikalavo lai- 
nados bankams buvo įsakyta su- kytis vyriausybės dabartinių įsi- 
varžyti paskolas amerikiečių pareigojimų, ypač sveikatos 
imonėms. JAV finansų minis- draudos klausimu, kad būtų iš
tenka kreioėsi į amerikiečių saugotas Otavos autoritetas fe- 
bendrovių skyrius Kanadoje, ra
gindama sustabdyti pelno išve
žimą iš Kanados. Premjero L.
B. Pearsono teigimu, kanadiš- 
kam doleriui negresia nuvertini
mo pavojus, nes Kanados iždas

gas aukso ir amerikietiškų dole
rių bei kitos užsienio valiutos. 
Reikalui esant, stambias pasko
las būtų galima gauti iš tarp
tautinio pinigų fondo.

Liberalų partija jau turi šiuos 
kandidatus i savo vadus: buvusi 
Portage la Prairie burmistrą 
kun. L. Hendersoną, buvusi Kve
beko sveikatos min. E. Kierans, 
federacinio kabineto narius — 
užsienio reik. min. P. Martin, 
transporto min. P. Hellyer, fi
nansų min. M. Sharp, vartotojų 
reikalų min. J. Turner, sveikatos 
min. A. MacEachen ir žemės 
ūkio min. J. J. Greene. Staig
mena buvo prekybos min. R. 
Winters atsisakymas kandida
tuoti ir jo nutarimas pasitrauk
ti iš ministerių kabineto kovo 
pabaigoje. Šiuo žingsniu R. Win
ters pasisako prieš finansų min. 
M. Sharp nesubalansuotą biu
džetą ir ligšiolinę liberalų par
tijos ekonominę politiką. Mano
ma, jog jo pasitraukimas gali 
sustiprinti susisiekimo min. P. 
Hellyer kandidatūrą.

Konservatorių vadas R. Stan- 
fieldas kritikavo liberalus bei jų 
kandidatus i vadus tarpusavio 
susiskaldymu, vieningos linijos 
trūkumu. Tokia laikysena Kana
dą gali įstumti i chaosą, nes 
Otava liks be vyriausybės. Rea
guodamas į R. Stanfieldo kriti
ką, premjeras L. B. Pearsonas

deracinės ir provincinių vyriau
sybių konferencijoje, kuri vasa
ry je' svarstys konstitucijos re
formas.

Paryžiuje pora savaičių viešė
jo Kvebeko ir New Brunswicko

Gilus sniegas — vieniems vargas, kitiems džiaugsmas ir įkvėpimas Nuotrauka Vytauto Maco
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Komunizmo pavergtieji ir laisvieji
šių dienų pasaulis yra suski

lęs į dvi didžiąsias politines bei 
valstybines sistemas: komunis
tinę ir demokratinę. Pirmoje 
sistemoje viešpatauja daugumos 
gyventojų nepakenčiamos ko
munistų partijos diktatūra bei 
tironija* pavergusi ne vien pa
vienį žmogų, bet ir ištisas tau
tas bei valstybes, antroje — 
saugojamas žmogus su savo tei
sėmis, jo junginiai ir t.t. Pa
žiūrėkim, kokioje padėtyje šiuos

J. KAIRYS tiku, kurie pasirašinėja su

Pasaulio įvykiai
PREZ. L. B. JOHNSONAS, ATIDARYDAMAS JAV 90-TO 

KONGRESO ANTRĄ SESIJĄ, pasiūlė atšaukti įstatymą, kuris 
įpareigoja Vašingtoną popierinius dolerius padengti 25% aukso. 
Šis pasiūlymas atpalaiduotų apie $10,7 bilijono aukso iš bendrų 
$12 bilijono aukso atsargų. JAV-bės yra pasižadėjusios parduoti 
auksą užsienio valstybėms po $35 unciją. Pastaraisiais metais pa
didėjusi spekuliacija auksu gerokai sumažino amerikiečių aukso 
atsargas, nes daug kasyklų jau yra užsidariusios dėl peržemos 
aukso kainos. Jos padidinimas galėtų sukrėsti pasauliniu mastu 
dabartinę pinigų sistemą. Vietnamo taikos reikalu L. B. Johnsonas 
pakartojo jau anksčiau San Antonio mieste padarytą nutarimą, 
pagal kurį bombardavimus galima būtų sustabdyti tik tokiu atveju, 
jeigu Š. Vietnamas sutiktų pra-<~ 
dėti taikos derybas ir nemėgin
tų karo veiksmų sumažėjimo pa
naudoti savo jėgų stiprinimui. 
Artėjančius prezidento rinkimus 
amerikiečiams priminė L. B. 
Johnsono pasiūlymas dešimte
riopai padidinti naujų namų sta
tybą mažiau uždirbantiems ame
rikiečiams. Praėjusį dešimtme
tį tokių namų su vyriausybės 
paskolomis buvo pastatyta apie 
535.000, o sekančiame dešimt
metyje jų siūloma pastatyti še
šis milijonus. L. B. Johnsonas 
taipgi pakartojo pernai kongreso 
atmestą savo reikalavimą paja-

salyje. Praėjusią savaitę sprogo 
dvi bombos dviejuose valdiniuo
se pastatuose. Separatistai lei
džia pogrindžio laikraštėlį “L’a- 
venir de Bretagne” ir šakoti no
rį pilnos nepriklausomybės ar 
bent jau visiškos savivaldos. Ne
pakantos priežastimi yra Bre
tagne provincijos ekonominis at
silikimas nuo kitų Prancūzijos 
provincijų. Prez. De Gaulle vy
riausybė mėgino vilioti į Bretag
ne užsienio kapitalą ir skatinti 
vietinę pramonę, bet šiuos pla
nus dabar sujaukė prez. L. B. 
Johnsono uždėti suvaržymai 

mų mokesčius padidinti* 10%. amerikiečių įmonėms ir jų pel- 
Atrodo, šį kartą kongresas šį rei- —'* 
kalavimą bent dalinai turės pa
tenkinti, nes padidėjusios Viet
namo karo išlaidos valstybinį 
biudžetą įstumia į vis gilesnį de
ficitą.

Britanijos premjeras H. Wil- 
sonas paskelbė išlaidų apkarpy
mus, kurie Britanijai sutaupys 
beveik du su puse bilijonus do
lerių. Daugiausia nukentėjo ka
riuomenė. Pirmiausia buvo at
sisakyta JAV užpirktų 50 mo
derniausių naikintuvų* už ku
riuos būtų reikėję mokėti $1,02

nui.
Maskva įspėjo Vašingtoną ne- 

sivyti komunistų partizanų iš P. . 
Vietnamo į Kambodiją. Valsty
bės departamentui įteikt o j 
Kremliaus notoj metamas kalti
nimas, kad JAV karo veiksmus 
planuoja perkelti į Laosą ir 
Kambodiją. JAV ambasadorius 
Indijai Ch. Bowles buvo suta
ręs su princu Sihanuku sustip
rinti tarptautinės kontrolės ko
misijos darbą Kambodijos ir P. 
Vietnamo pasienyje. Princas 
anksčiau buvo sutikęs nereaguo-

pasaulius užklupo 1968 metai.
Maskvos konkurencija 
Pekingui
Pavergti pasaulį siekia ir 

Maskva, ir Pekingas. čia jie 
konkuruoja savo tarpe, šią kon
kurenciją tenka laikyti svar
biausia priežastimi nesusiprati
mų tarp šių dviejų komunizmo 
milžinų. Bet, žinoma, dar ne
reiškia* kad dėlto kils karas 
tarp jų, kaip laisvojo pasaulio 
iliuzininkai norėtų.

Stebėdami komunistinį judė
jimą pasaulyje matome, kad jam 
tebevadovauja Maskva, bet ne 
Pekingas. Pirmoje eilėje Mask
va visame laisvajame pasauly
je turi savo penktąsias kolonas, 
ji viena joms diriguoja, meist
riškai per jas kelia socialinę 
įtampą laisvuose kraštuose, ken
kia ūkiui, griauna tradicinę mo
ralę ir visuomeninę santvarką, 
propaguoja rusiško komunizmo 
ideologiją, kišasi į svetimų vals
tybių vidaus reikalus, įtaigoja jų 
politiką ir t.t.

Neįtikėtina, kad be Maskvos . 
trigrašio vyktų laisvajame pa
saulyje mitingai bei demonst
racijos prieš karą Vietname, kil
tų rasiniai neramumai JAV, 
kiltų tokia didelė neapykanta 
prieš buvusius kolonistus Afri
kos. Azijos kraštuose ir kt

Ne Pekingas, bet Maskva yra 
vyriausias dirigentas šiaurės 
Vietnamui, kurio “orkestras” 
vykusiai nuleidinėja JAV krau
ją, alina jas ūkiniu, moraliniu 
ir kitais atžvilgiais.

Kas, jei ne Maskva, vaidino 
bei tebevaidina svarbiausią rolę 
arabų-žydų reikaluose?

Kaip reaguoja laisvasis 
pasaulis?
Laisvojo pasaulio politikai 

perlengvai žiūri į faktą, kad So
vietų Sąjunga, būdama didžiau
sia koloninė imperija pasauly
je, besinaudojanti milžiniškais 
ištekliais, žmonių masės piria 
darbo jėga, sudaro grėsmę lais
vajam pasauliui. Jie perlengvai 
žiūri ir į Maskvos siūlomą “tai
kingą koegzistenciją”, kultūri
nius bendradarbiavimus ir i ki- 

. tus panašius dalykus, kasančius 
duobes laisviesiems kraštams.

Laisvojo pasaulio politikai yra 
nerdaug nenuoseklūs. Pvz. jie 
pradėjo visiškai respektuoti net 

______ _____ Maskvos praktikuojamą orte- 
bekui perša poMtinę nenriklau- snauda. Nors Maskva nesilaiko 
somybe ir ekonominę sąjungą su tarntautiniu susitarimų, vistiek 
Kanada.______________________atsiranda laisvojo pasaulio poli-

čių delegacija. Manoma, kad ji 
nori gauti iš prez. De Gaulle 
$400.000 Monctonę, N. B., lei
džiamam “L’Evangelinė” laik
raščiui. Su prez. De Gaulle bu
vo susitikęs ir Kvebeko minis- 
teris kultūriniams reikalams J. 
Tremblay. Jis atsisakė atskleis
ti pokalbio temas, tačiau turbūt 
buvo paliestas prancūzų ir kve- 
bekiečių erdvių satelitas radijui 
ir televizijai, nes šį klausimą 
plačiai komentavo Paryžiun nu
siųstas federacinės vyriausybės 
kasyklų min. J. L. Pepin. Jis 
įtaigojo Prancūzijos erdvių ir 
atomo tyrimo ministeriui M. 
Schumannui, jog satelito pro
blema turi būti išspręsta tiesio
ginėmis Paryžiaus ir Otavos de
rybomis, o ne pokalbiu su Kve
beku.

Sovietų žinių agentūros “Tass” 
koresp. V. Michailovas, aprašęs 
daug triukšmo sukėlusias anti- 
sovietines demonstracijas Ota
voje, išvyko į Maskvą. Sovietų 
ambasada pareiškė, kad jam ne
buvo atnaujinta Kanados viza. 
Pats V. Michailovas kaltę dėl 
užtrukusio vizos pratęsimo su
vertė demonstracijų rašiniams, 
tačiau Kanados užsienio reikalų 
ministerija šį teigimą paneigė. 
Jam buvo leista pasilikti Kana
doje, kol bus išspręstas vizos 
klausimas. Demonstracijų apra
šymas neturįs nieko bendro su 
vizos pratęsimo uždelsimu.

Kvebeko separatistų vadas R. 
Levesque pasikalbėjimuose su 
“U. S. News and World Report” 
ir Toronto “Star Weekley” žur
nalu atstovais pareiškė, kad kve- 
bekiečiams. kaip ir žydams, di
dėja troškimas turėti savo tė
viške. 1966 m. Kvebeko provin
ciniuose rinkimuose nepriklau
somybės šalininkai gavę 10% 
balsų, o sekančiu 5 metu laiko
tarpyje iie surinksią balsu dau
guma. Savo politika R. Levesque 
paskelbė ka tik išėjusioje kny- 
wie “Ontinn Quebec”, kuri Kve-

. , ja
visokių rūšių tarptautines sutar
tis ir kalba apie pasirašymą net 
atominių ginklų apribojimo su
tarties, kuri pirmoj eilėj įgalin
tų Kremliaus ponus dar daugiau 
šnipinėti atominių 'ginklų nega
minančius kraštus, tormozuoti 
jų ūkį ir t.t. Keista, kad Mask
vos propogandai pradeda tikėti 
ir JAV, nors bene vienintelis 
Vašingtonas yra surinkęs ir pa
skelbęs Sovietų Sąjungos pasi
rašytas, bet vėliau neišpildytas 
ar sulaužytas tarptautines sutar
tis.

Kova neonacizmui, 
bet ne komunizmui
V. Vokietijoje aktyviai 

kiasi studentai kairiųjų radika
lų vardu. Jie rengia demonstra
cijas, kelia visokius triukšmus 
universitetuose ir pagaliau pra
dėjo kelti triukšmą bažnyčiose. 
Spėjama, kad jie yra komunis
tai ir veikia pagal iš kitur gau
namus nurodymus. Bet vietos 
valdžia ir plačioji visuomenė ne
kreipia į tai dėmesio. Daugiau 
reaguojama į dešiniuosius radi
kalus, neonaciais vadinamus, 
nors pastarieji nėra ir, atrodo, 
tikrai nebus pavojingi ne tik 
Maskvai, kuri, agituodama pa
saulį prieš V. Vokietiją, dažnai 
šaukia prieš juos, — bet ir pa- ____  ____ _
čiai Vokietijai. Visdėlto, lyg pa- rašytojams, 
gal Kremliaus muziką, grojamą 
V. Vokietijai ir visam pasauliui, 
1968 m. sausio 3 d. įsikūrė 
Miunchene draugija “1968 m. 
sausio akciia” (Aktion Januar 
1968). Jos tikslas — kova prieš 
dešiniiį radikalizmą, išimtinės 
padėties įstatymą ir pan. Jai 
nriklauso tam tikros organizaci
jos ir pavieniai asmenys. Kad 
panaši akcija būtu įkurta kovai 
su kairiaisiais radikalais, kurie 
nradeda siautėti krašte vis dau
giau ir daugiau, neteko nugirsti.

Išvados
1. Komunizmo pavojus laisva

jam pasauliui labai didelis. 2. 
Jis sumažėtų, o gal ir visai ding
tų, jei butų sužlugdyta rusiško
jo komunizmo koloninė imperi
ja. 3. Tam tikslui laisvasis pa
saulis turėtu atsisakyti nuo bet- 
kokio broliavimosi su Maskva ir 
ios satelitais, nuo pripažinimo 
Maskvos ivestos vergijos, paro
dyti solidarumą su pavergtomis 
tontnmis. nadėti nastarosioms 
realiai iu kovoje už savo laisve 

nenriklansomvbe. priversti 
Ms^kva laikytis JT chartos. šios 
organizacijos priimtų rezoliu
cijų.

reiš-

Sueso kanalo nutarta įgyvendin
ti 1971 m. Karines bazes Brita
nija pasilaikys tik Europoje ir 
Viduržemio jūros kraštuose. Ka
ro jėgų atitraukimas iš Tolimų
jų Rytų Britaniją padaro eilinė 
Europos valstybe. Atrodo, bri
tai pagrindinį dėmesį dabar 
skirs ne užjūrio kraštams ir juo
se kadaise turėtoms kolonijoms, 
bet pašonėje esančiai Europai. 
Išlaidų sumažinimas palietė ir 
sveikatos draudą — pacientai 
dabar turės mokėti apie 30 cen
tų už kiekvieną receptą, šias re
formas galbūt dar turės papil
dyti padidinti pajamų mokesčiai.

Paulius Litvinovas, Sovietų 
Sąjungos buvusio užsienio rei
kalų min. M. Litvinovo anūkas, 
buvo atleistas iš dėstytojo parei
gų Maskvos cheminės technolo
gijos institute “už darbo draus
mės pažeidimą”. Kiekvienam 
yra aišku, kad jis neteko darbo 
už V. Bukovskio slapto teismo 
aprašymo išsiuntimą į Vakarus. 
Jis ir J. Danielio žmona dalijo 
protesto raštus užsienio kores
pondentams Maskvoje, kai ten 
prieš porą savaičių buvo teisia
mi trys rašytojai ir jų raštus per- 
rašinėjusi mašininkė, šį teismą, 
kaip žmogaus pagrindimų teisių 
pažeidimą, pasmerkė ir Stalino 
dukra Svetlana per CBS radijo 
ir televizijos-tinklą JAV. Ji ra
gino laisvąjį pasaulį ištiesti mo
ralinės pagalbos ranką jaunie
siems sovietu menininkams ir

dijon. Dabar jis, matyt, jau vėl 
yra pakeitęs nuomonę. Tarptau
tinės kontrolės komisija buvo 
paprašyta ištirti amerikiečių 
įvykdytą sienos pažeidimą, nors 
kambodijos teritorijon jie buvo 
įžengę tik 200 jardų. Jugoslavi
jos prezidentui Tito suruoštame 
priėmime princas Sihanuk puolė 
amerikiečius ir grasino į tokius 
įsiveržimus atsakyti ginklo jė
ga. šia proga reikėtų priminti 
vis garsėjančius spėliojimus, 
kad didžioji ginklų dalis komu
nistus P. Vietname pasiekia per 
Kambodijus uostus ir jos teri
toriją. Laose karines operacijas 
yra pradėję vietiniai komunis
tai ir š. Vietnamo kariai. Jiems 
pavyko užgrobti didelius kiekius 
ryžių, kurie bus siunčiami į P. 
Vietnamą. Karo veiksmams per
simesti į Laosą ir Kambodiją 
esama rimtų priežasčių.

V. Vokietijos žvalgybos virši
ninką gen. Reinhardą Gehieną 
pakeitė gen. Itn. Gerhardas Wes- 
selis, ligšiolinis V. Vokietijos at
stovas š. Atlanto Sąjungai Va
šingtone. Karo metais gen. R. 
Gehlenas vadovavo vokiečių ka
rinei žvalgybai Sovietų Sąjun
goje ir po karo su visais savo 
agentais pradėjo dirbti ameri
kiečiams; V. Vokietijai atgavus 
nepriklausomybę, buvo paskir
tas vokiečių žvalgybos virši
ninku.

Niujorko Simono ir Schuste- 
rio leidykla kovo 15 d. išleis Ki
nijos Maotsetungui skirtą paro
diją — “Pirmininko LBJ cita
tos”. Knygą sudaro prez. L. B. 
Johnsono kalbų bei pareiškimų 
ištraukos, suskirstytos į ketu
ris skyrius: “Didysis žygis į di
dingą bendruomenę”, “Laimin
gosios masės”, “Garbingoji de
mokratų partija” ir “Niekam ti
kusi kita partija”. Parodiją pa
ruošė žurnalo “Look” bendra
darbiai — J. Shepherd ir Ch. 
Wren.

M. Kasperakas, ketvirtasis 
perkeltos širdies pacientas, mi
rė po 15 dienų Palo Alto ligo
ninėje, Kalifornijoje. Į kapus jį 
nuvarė ne perkeltosios širdies ' 
sutrikimai, bet papildomos ope
racijos kitų kūno organų krau
javimai sustabdyti. Chirurgas 
dr. N. Schumway laukia skrodi
mo rezultatų. Jeigu paaiškės,

Sicilijos salos vakarinę dalį 
nusiaubė pakartotinis žemės 
drebėjimas. Žuvusiųjų skaičius 
jau yra peržengęs 50*0, o pastogę 
praradusių siciliečių yra daugiau 
kaip 10.000. Finansine parama 
rūpinasi Italijos vyriausybė ir 
užsienio kraštuose gyvenantys 
italai. Toronto italai pvz. pasiža
dėjo sutelkti $22.000.

Sovietų ambasadorius S. Ca- 
rapkinas įteikė raštą V. Vokie
tijos užsienio reikalų min. W. 
Brandtui Berlyno klausimu. Jo 
turinys lig šiol nėra paskelbtas, 
bet diplomatų prasitarimo dėka 
yra tapęs vieša paslaptimi. Jei
gu V. Vokietija nori atstatyti di
plomatinius ryšius su R. Euro
pos kraštais, tokiu atveju ji turi 
sumažinti savo įtaką Berlyne. 
Kremlius reikalauja, kad Bon- __ _______ r_______________ ,
nos vyriausybės nariai ir paria- kad m. Kasperako° organizmas 
mentas vengtų posėdžių bei kon- nebuvo pradėjęs širdies atmeti- 
ferencijų Berlyne, į kurį preten- mo proceso, iis yra pasiryžęs 
zijas reiškia kompartijos dikta- daryti kitas širdies perkėlimo 
toriaus W. Ulbrichto Rytų Vo- operacijas. Tokią operaciją, pir-

ma Kanadoje, planuoja dr. John 
Cole. Londone, Ont. P. Afrikoje

kietija.
Kvebeko atsiskyrimą nuo Ka

nados peršantis Prancūzijos sėkmingai operuotas P. Bhdber- 
prez. De Gaulle turi apie 2.000 Pas su nauja širdimi išgyveno
savų separatistų Bretagne pusia-
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* Kauno ir Vilkaviškio vys

kupijų valdytoją vyskupą J. La- 
buką-Matulaitį 1967 m. rudenį 
aplankė Prancūzijos komunistų 
laikraščio korespondentas ir lap
kričio mėn. paskelbė su juo pa
sikalbėjimą. “Informations Ca- 
tholiques Internationales” 1967 
m. gruodžio 15 d. laidoje mini 
vyskupo J. Labuko pareiškimą 
anam korespondentui, esą Kata
likų Bendrija turi kulto laisvę; 
Lietuvoje esą 850 kunigų, tarp- 
diecezinė kunigų seminarija su 
20-30 seminaristų. Prancūzų ka
talikų žurnalas primena, kad 
vysk. J. Labukas yra vieninte
lis, galįs eiti pareigas, kiti du 
neleidžiami. 1939 m., prieš so
vietinę okupaciją, esą buvo 6 
vyskupai, 1.640 kunigų, 4 semi
narijos ir 466 seminaristai. Iš 
to matyti, kokia ten “laisvė”.

* Dabarties Ateizmo Enciklo
pedija išleista Italijoje. Rengia
mos laidos prancūzų, anglų ir 
vokiečių kalbomis. Enciklopedi
ja apima tris tomus. Pagrindi
niai jos sudarytojai yra Romos 
saleziečių universiteto profeso
riai kunigai Girardi ir Miano. 
Bendradarbių tarpe yra tarptau
tinio garso teologai ir filosofai: 
De Lubac, Beimaert, Calvez, 
Danielou, Chenu, Congar, K. 
Barth, K. Rahner, Ch. Moeller, 
E. Balducci, H. Carrier ir kt. 
Dauguma jų yra nariai Vatika
no sekretoriato netikintiesiems. 
Enciklopedija yra tuo nauja, 
kad bando pirmiausia suprasti 
dabarties ateizmą, kuris nebėra 
Įprastinis Dievo neigimas, bet 
bandymas duoti bendrą pasau
lėžiūrą be Dievo, ir tai tokią, 
kuri teikia atsakymą į visas da
barties žmogaus problemas. Dėl
to pirmasis tomas ir pavadin
tas: “Ateizmas dabarties gyve
nime ir kultūroje.”

* Katalikų mokyklos JAV-se 
greit nebegalės patenkinti dvie
jų trečdalių mokyklinio am
žiaus vaikų,' — pareiškė M. 
Schiltz, mokyklų direktorius. 
Katalikų skaičius daug sparčiau 
auga, negu mokyklų statyba.

* Rado seną civilizaciją Čilė
je kun. Gustavas Le Paige, jė
zuitas iš Belgijos. Jis yra antro
pologijos specialistas. Suakme
nėję žmonių kūnai, Įrankiai, 
'ginklai ir drabužiai rodo, kad 
Atakamos dykumoje yra buvusi 
civilizacija prieš 30,000 metų.

* Laikraščiai, radijas ir tele
vizija išrinko kun. J. Groppi iš 
Milwaukee, kovotoją už negrų 
teises, kaip 1967 m. religinių 
naujienų žvaigždę.

* Naujas civilinės ištuokos 
Įstatymas priimtas Kanados par
lamento. Civilinė ištuoka numa
tyta dėl penkių sekančių prie
žasčių: narkotikų vartojimo, 
partnerio dingimo per trejus 
metus, atskiro gyvenimo trejus 
metus, kalėjimo ir moterystės 
nepanaudojimo per vienerius 
metus.

* Pamaldų lankymas JAV-se 
žymiai pakilo. Surinktomis ži
niomis, 45% suaugusiu žmonių 
lanko pamaldas; katalikų 66%', 
protestantų 39%. Moterys daž
niau lanko bažnyčią, negu vy
rai.

* Mišių laikymas privačiuose 
namuose plačiai praktikuojamas 
Richmondo vyskupijoj, JAV-se. 
Leidimus duoda vysk. J. Rus
sell.
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* Pietų Vietnamo senatas pir
mininku išsirinko kataliką N. 
Van Huyen.

* Olandijoj konsekruojant 
naują vyskupą H. Ernst, pirmą 
sykį buvo vartojama apeigose 
gimtoji kalba.

* Kun. E. Walsh lėktuvu ap
tarnauja parapiją. Jis atvyko iš 
Airijos į Britų Kolumbiją, Ka
nadoje, ir buvo paskirtas klebo
nu Prince George vyskupijoj. 
Airių katalikai jam nupirko lėk
tuvą, kad juo galėtų aplankyti 
labai plačiai išsisklaidžiusius pa
rapijiečius.

* Tarptautinį solidarumo fon
dą kovai prieš skurdą pasauly
je, pagal popiežiaus pageidavi
mą, turėtų įsteigti Jungtinės 
Tautos. Brazilijoj du šimtai par
lamento narių tokį prašymą jau 
pasirašė.

* Pensilvanijos valstijoj, J. A. 
V., visos nuosavybės, Įskaitant 
ir bažnyčias, turės mokėti mo
kesčius.

* Miuncheno arkivyskupija 
padalinama į tris vyskupijas. Jų 
vaidytojai vyskupai tiesiogiai 
priklausys nuo kardinolo J. 
Doepfnerio. Nepaprastai padi
dėjo katalikų skaičius.

* Fordo fondas paskyrė $552.- 
200 paremti religinėms progra
moms, kurias yra Įsteigusi tau
tinė katalikų konferencija, ko
vojanti už rasinį teisingumą.

* Rodezijoj Ian Smith valdžia 
įsakė anglikonų kun. Hugh Bi- 
shopui išvykti iš krašto be tei
sės grįžti. Kun. Bishopas buvo 
pavadintas “nepageidaujamu 
svečiu”, nes pareiškė, kad Smi- 
tho režimas neteisėtas.

* Vokiečių namuose daugiau 
miesto žemėlapių ir valgių kny
gų, negu biblijų, rašo žurnalas 
“Der Spiegei”. Trečdalis katali
kų mano, kad Bendrija turinti 
perdaug įtakos.

* Ruošiamas filmas apie gar
siojo vienuolio kunigo Pro gy
venimą ir darbą Meksikoje" ko
munistinės revoliucijos metu. 
Kunigą Pro nužudė komunistai 
1926 m.

* Išėjo ketvirtas tomas šv. 
Sosto dokumentų, liečiančių ant
rąjį pasaulinį karą. Paskelbti 
slapti dokumentai iš Vatikano 
archyvo atremia mestus kaltini
mus popiežiui Pijui XII už 
“tylėjimą” 1939-41 metų gink
luotame konflikte.

* Atsisakė iš pareigų kardino
lai, sulaukę senyvo amžiaus: Ot- 
taviani, Masella, Testa, Pizzar- 
do. Naujai paskirti: doktrinos 
kongregacijos vadovu kard. Se- 
per iš Jugoslavijos, disciplinos 
ir sakramentų — kard. Bren
nan iš JAV, Rytų Bendrijos — 
kard. De Fuerstenberg iš Olan
dijos.

* Leningrade įvyko katalikų 
pamaldos per praeitas Kalėdas^ 
Mišias laikė ir pamokslą pasakė 
vyskupas J. Willebrands. Daly
vavo taipgi ortodoksų kunigai ir 
Novgorodo metropolitas Niko
demas. Pamaldos buvo skirtos 
Leningrado katalikams.

* Popiežius Paulius VI, kal
bėdamas tūkstantinei miniai, pą- 
reiškė. kad “kiekvienas pasau
lietis katalikas, kiekvienas išti
kimas Bendrijos sūnus, gali ir 
privalo būti aktyvus Bažnyčio
je” Esą reikia išrauti klaidinga 
nuomone, kad pasaulietis neturi 
jokios atsakomybės už krikščio- 
nvbės likimą. B. M.

Rytų Europa ir amerikiečiai Nr. 4 (939)

kirsti ir po karo ne išsilaisvini, karo frontai tiek buvo sukietė- savo įpėdiniams-sūnums. Rusų 
mo susilaukė, o didrusių impe- ję, kad mažai ką mes galėjome imperijoj šis laikotarpis gavo 
rijos siurblio. Per daugelį me- Rytų Europai padaryti. Naujės- net savo vardą (Smutaoje vre- 
tų šią sritį amerikiečiai manė ni įvykiai ir kaikurios atmainos mia), kurį ir anglai-amerikie- 
esant kietojo komunistinio blo- tačiau pasiūlo naujų, nors gana čiai mėgsta kitoms valstybėms 
ko dalimi. Bet dabar toje sri- ribotų progų Vakarų valstybių taikyti 
tyje vėl galvą keliąs atkutęs na- vadams. Bent Amerikai jie pa- du. R 
donalizmas. Kaikurios atmainos teikė platesnį pasirinkimą, nes kai ir
Sov. Sąjungoj ir rusų-kiniečių šiuo metu Amerikos užsienio po- sus ir austrus valdovai. Pasta- 
aštrus ginčas lenkia amerikie- litikos sprendimai pasidarė rieji po 1650 metų įsitvirtino : 
čius įsisenėjusias pažiūras per- svarbūs Rytų Europai.”
žiūrėti ir pajieškoti naudinges
nių abipusių santykių su komu
nistinėmis valstybėmis Rytų 
Europoje.

Amerikiečio knyga
Klausimą bando nagrinėti 

John C. Campbellio 136 psl. 
kynga “American Policy toward 
Communist East Europe: The 
Choices Ahead”, kurią Minne- 
sotos un-to leidykla 1965 m. iš
spausdino. Tai paskaitos penke- 
rių universitetų (Illinois, India
na, Michigan, Wisconsin ir Min
nesota) seminarui Racine, Wis., 
apie Amerikos užsienio politi
ką. Paskaitininkas kelerius me
tus buvo valstybės departamen
to Rytų Europos ir arabų kraš
tų (keistokas sugrupavimas Va
šingtone!) skyriaus vedėju, ke
letą kartų priėmęs ALTos at
stovus pasikalbėti Lietuvos rei
kalais. Jis pateikia istorinių in
formacijų apie Rytų Europą ir 
nagrinėja naujuosius įvykius, 
siekdamas padėti sudaryti nuo
monę dėl Amerikos užsienio po
litikos gairių.

Nėra Lietuvos
Pradžioje jis išvardija Rytų 

Europos valstybes, apie kurias 
nori kalbėti, ir pateikia žinių 
apie jų plotą, gyventojų skai
čių, sostines, valstybės ir parti
jos galvų pavardes. Lietuvis tuo
jau pasigenda Lietuvos: ji, sy
kiu su Latvija ir Estija, neįei
na į autoriaus Rytų Europos są
voką. Girdi, apie jas nekalbė
siąs, nes jos “valdomos tiesio
giai, kaip Sov; Sąjungos dalys, 
nors jų nepriklausomybes Ame
rika tebepripažįsta”. Tai vienas 
frontų, į kinį Amerikos ir Ka
nados lietuviai nekreipia kovin
go dėmesio, turbūt manydami, 
kad beviltiška ką nors atsiekti. 
Amerikos akademikai-profeso- 
riai. rodos, privalėtų pasekti sa
vo vyriausybę Vašingtone ir ne
laikyti Baltijos kraštų Sov. Są
jungos dalimi. Tiesa, žemėlapy
je Baltijos kraštai taškelių lini
jomis aiškiai išskirti Sov. Są
jungos plote. Rodyklėje jie te
paminėti vieną sykį bendru 
“Baltic States” vardu.

Amerikos politika
Buvęs Rytų Europos skyriaus 

Vašingtone vedėjas rašo: “Ame
rikos užsienio politikai visad 
rimtai rūpėdavo į Sov. Sąjungos 
nagus patekusios' Rytų Europos 
tautos. Tiesa, dalykas kaikada 
tapdavo vidaus politikos futbo-

Gyvenimo trupiniai ir pipirai
J. VAIČELIŪNAS(Tęsinys iš pr. numerio)

Karinės pranašystės
Mrj. Bay pasakojo, kad šis 

karas iš dalies yra ideologinis, 
nes kovojama prieš komunizmą. 
Esą gaila, kad didesnė pasaulio 
dalis kovojanti komunistų pusė
je. Japonai kovoja ne dėl vo
kiečių gražių akių, bet dėl sa
vo interesų- Sekantis pasaulinis 
karas jau galįs būti rasinis ka
ras, kuriame spalvotieji tą karą 
laimės, išžudys visą baltąją ra
sę, nes pas spalvotus yra dau
giau laukiniškumo ir neapykan
tos baltajai rasei. Rusai-bolševi- 
kai dabar agituoja spalvotuosius 
prieš baltuosius. Jei žūtų baltoji 
rasė, žūtų ir rusų tauta.

Jo žodžiams dėl rasinio karo 
nenorėjau tikėti, bet vėliau iš 
dalies patikėjau, kai, jau gyven
damas Kanadoje, pamačiau, kaip 
prieš baltuosius sukilo geltono
ji Azija, juodoji Afrika, o ir 
JAV negrai pradėjo kelti maiš
tus, pastatydami baltuosius į ne
malonią parėtį.

Mjr. Bay pasakojo, esą, kai 
Panevėžio rudmarškiniai suruoš
davo balius, vaišindavosi geriau
siais gėrimais ir įvairiausiais 
valgiais. Kai suruošdavo pobū
vį, kuriame dalyvaudavo ir ka
riai, būdavo duodama tik deg
tinės.

Vertėjas Faustas
Kartą majoras pasakojo apie 

mobilizacinės komisijos vertėją 
Faustą. Esą, Faustas yra senas 
kavalierius, Suvalkijoje turįs 
dvarą. Jame yra tik viena karvė, 
kuri neduoda pieno, ir šuo, kuris 
neloja.

Faustas komisijoje dėvėjo vo
kiečių karininko uniformą, bet 
kaip vertėjas nepersistengdavo. 
Kai vėliau vietoje jo į komisiją 
buvo paskirtas civilis Lietuvos 
vokietis, majorui viską išversda
vo į vokiečių kalba. Karta ma
joras man ir sako: ‘Taustas buvo 
tinginys. Jis neviska man išvers
davo į vokiečių kalbą.”

var- 
didi-

ru-

biurokratiniu absoliutizmu, ku
ris pajėgė Rytų Europą pasi
dalinti. Prof. McNeill mano, 
kad rusams geriausiai pavyko. 
Austrų ir turkų stiprumas ny
ko, o rusų didėjo. Tačiau impe
rijos pralaimėjo demokratinę 
laisvės-lygybės revoliuciją turė

jusiems prancūzams ir pramo
ninę revoliuciją išgyvenusiems 
anglams.”

Nacionalizmo laikotarpis
Rytai, reiškia, atsiliko ir pra

laimėjo prasisiekusiems Vaka
rams. Dėlto atsiliko ir Rytų Eu
ropa. Campbell toliau aiškina: 
“Šimtmečių eigoje Rytų Eu
ropos tautos: baltiečiąi, lenkai, 
čekai ir slovakai, vengrai, ru
munai, kroatai ir serbai, bulga
rai, albanai ir graikai nesudarė 4 
savų stiprių, pastovių valstybių, 
nors viename kitame istorijos 
tarpsnyje joms sužibėdavo auk
so amžius, vėliau tapęs simbo- 
liu-akstinu nacionalistiniams sie
kimams. šių tautų silpnybė bu
vo persmulkus susiskaldymas ir 
nesijungiąs įvairumas. Tautiniu 
atžvilgiu Rytų Europa, lygi
nant su Vakarų, atrodo tarytum 
iš margų gabalėlių pasiūta dar 
margesnė antklodė. Nesykį tos 
tautos gyveno slegiamos, be 
stiprių vadų, trumpai pasi- 
džiaugdamos autonomija ar 
greit išnykstančia nepriklauso
mybe.”

Pasak Campbell, nacionalizmo 
amžiui išaušus, kiekvienos tau
tos atbudimo vadai iškėlė tau
tinius skirtumus, reikalavo po
litinės laisvės ir savų sienų. Vi
rė nacionalistinės kovos ne tik 
prieš imperijas, bet ir savitar-

Tai pajuto prezidentas Ken
nedy, tai jaučia ir prezidentas 
Johnsonas. Abu įšalusias linijas 
ėmė šildyti, pradėjo siekti tiltų 
į anapus ir jieškoti, kur galima, 
susitarti. Nežinoma, kiek povei
kio Rytų Europos klausimas tu
rėjo Amerikos balsuotojam 1964 
metais renkant prezidentą, bet 
karštas šaltojo karo šalininkas 
Goldwateris pralaimėjo švelnes
nių santykių jieškojusiam John- 
sonui.

Galvosūkis tačiau, Campbell 
sako, tebėra neišspręstas. Nors 
sprendimas daugiau priklauso 
nuo Maskvos ir Rytų Europos 
sostinių, negu nuo Vašingtono, 
tačiau ta aplinkybė neatleidžia 
amerikiečių nuo pareigos rim
čiau domėtis ir jieškoti naudin
gesnių, negu praeityje, atsakų, 
ypač turint galvoje naujesnius 
Įvykius.

Imperijų satelitai
Campbell pirmiausia meta 

apibendrinantį istorinį žvilgsnį 
ir rašo: “Istorija rodo, kad tarp 
Vokietijos-Austrijos ir Rusijos- 
Turkijos, reiškia, tarp Baltijos 
ir Juodųjų bei Adriatikos jūrų 
gyvenančios tautos vis būdavo 
imperijų pasieniu ir kovų lau
ku. Plačia istorijos srove jos 
savarankiškai neplaukė, bet vis 
būdavo nešamos kaip šapeliai. 
Visdėlto šioje ryškių ribų ne
turinčioje srityje daug įvykių 
paveikdavo ir Europe® pusiau
svyrą, ir pasaulinę taiką.”

“Imperijų pasienio” sąvoka 
Rytų Europai, rodos, įsigyvena 
Amerikos leidiniuose. Tai liudi
ja recenzija prof. Williamo H. 
MacNeiHio (Čikagos ir Londono pyje. Pr. šimtmetyje pirmiausia 
un-tų) 1964 m. leidinio “Euro- išsilaisvino (iš turkų imperijos) 
pe’s* Steppe Frontier, 1500- " ” J “
1800” istorikų žurnale. Joje ra
šoma: “Tai puikus įvadas į R. 
Europos tarptautinę istoriją, ku
ri pasidarė įmanoma, naciona
listinei istoriografijai šiek tiek 
po 1945 metų ^atvėsus. Auto-

SIMONO KADŽIULIO giminėm, pažįstamiem ir drau

gam Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Lie

tuvoje reiškiame gilią užuojautą —

Artimieji, draugai ir pažįstami 
Hamiltone (per Povilą Stuką)

pulkininkui ALEKSANDRUI MAKULAVIČIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną S. MAKULAVIČIENĘ 
dukrą su vyru N. ir Z. DABROWSKI ir švogerj p. JO- 
GAUDĄ. Liūdime kartu su jumis —

Stefa ir Eugenijus Bubeliai

MARIJAI DANISEVIČIENEI mirus, vyrui JURGIUI, 
jo šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia —

Irena ir Edvardas Punkriai
Birutė ir Antanas Matulaičiai

rų valstybių pagalba, pasilaiky- 
damos gana aštrių savitarpio ne
santaikų. Po pirmojo pasauli
nio karo laisvė sušvito ir Bal
tijos kraštų tautoms, Lenkijai ir 
austrų imperijos tautoms. Ver- 

iiaus pažiūrų naujumą rodo salio taikos sutartis, galima sa- 
Įžvalga, kad Rytų Europa, per kyti, buvo Rytų Europos taustų 
300 metų buvo diplomatijos ir nacionalizmo pergalė, kuri pali- 
karo kovų lauku trims imperi- ko daug pūliuojančių žaizdų, 

nors sienas bandyta nustatyti 
pagal prezidento Wilsono tautų 
apsisprendimo ir 14 paragrafų 
principus. Amerikai atsisakius 
sutartį patvirtinti ir prisidėti 
prie Tautų Sąjungos, Rytų Eu
ropos tautos buvo paliktos netik
rai ateičiai be stipraus savo už
tarėjo.

Šarūnas

joms — turkų, austrų ir rusų. 
Nors jos ėjo skirtingais keliais, 
tačiau turėjo jungiančią liniją, 
išaiškinančią daugelį įvykių ar 
jų išdavų. Pavyzdžiui, 1570-1650 
metų laikotarpyje visos trys (jų 
greton galima Įrikiuoti ir Jogai- 
laičių Lietuvos-Lenkijos Ržeč- 
pospolitą, kaip daugiatautę im
periją) išgyveno aštrią vidaus

raustas buvo sulietuvėjęs vo
kietis, todėl ir vokišką pareigą 
atliko paviršutiniškai. Jis buvo 
pirmas vokietis kario uniformo
je, iš kurio išgirdau, kad vokie
čiai karą pralaimėjo. O tai buvo 
1943 m. vasarą, kai vokiečių 
armijos rytų fronto pietinėje da
lyje dar veržėsi pirmyn. Jis pa
sakojo, kad ir dabar vokiečiai 
optimistai sako, kad po šio karo 
visi eisime elgetauti, o pesimis
tai klausia — pas ką?

Bet tų vokiečių pranašavimai 
neišsipildė. Po II D. karo Va
karų Vokietija taip greitai atsi
stojo ant savo kojų, kad 1964 
m. savo automobilių gamyba sto
vėjo antroje vietoje pasaulyje. 
Tais metais JAV pagamino 8 
mil. automobilių, V. Vokietija
— 3,5 mil., o Sovietų Sąjunga
— 168.000. Vokiečiai skurdo 
tik tie, kurie gyveno Rytų Vo
kietijoje, valdomoje maskvinių 
komunistų.

“Velykų stalas”
1943 m. kovo mėnesį mobili

zacinė komisija pradėjo daryti 
išvykas į numatytus valsčius- 
Ten mobilizacinė komisija savo 
darbą dažniausiai atlikdavo ku
rios nors mokyklos patalpose. 
Patalpomis bei komisijos išlai
kymu pasirūpindavo valsčių vir
šaičiai, kurie, be to, pasisteng
davo komisiją gerai pavaišinti. 
Per pietus ar vakarienę dažniau
siai sėdėdavo prie gausiai val
giais apkrauto stalo. Kartais pa
tekdavome ir į privačias vaišes. 
Tai taip pat būdavo viršaičių 
kombinacija.

Majoras, pasižiūrėjęs į gau
siai valgiais apkrautą stalą, sa
kydavo: “Velykų stalas”. Jam 
tie “Velykų stalai” patiko. Jei 
valdydavome prastesnėse sąly
gose, būdavo nelabai patenkin
tas.

Internacionalas klebonijoj
Į kaikuriuos valsčius mobili

zacinė komisija vyko du kartu
— pagal pirmąjį ir antrąjį mo
bilizacijos planą. Porą kartų ji 
buvo atvykusi ir į Pušalotą. Čia 
valsčiaus viršaičiu buvo A. Šu
kys, buvęs mokytojas, nuovados 
viršininku — J. Paštukas, buvęs 
mokytojas. Valsčiaus viršaitis 
palaikė draugystę su molinių in
dų dirbtuvės vedėju V. Simonai
čiu (Deveikiu), kinis Lietuvos 
laisvės laikais IV pėstininkų 
pulke tarnavo kuopininku ir tu
rėjo viršilos laipsnį- Kaikas sa
kydavo, kad Simonaitis yra vir
šaičio adjutantas ir jo apsauga. 
Viršaitis buvo nedidelio, o Si
monaitis — augšto ūgio. Bet 
juos draugais padarė viena sa
vybė: abu mėgėjai išgerti.

Kai atvykdavome į Pušalotą, 
mus pasitikdavo viršaitis, Simo
naitis ir dar vienas jaunuolis, 
valsčiaus tarnautojas. Pastara
sis turėjo pertarą sakyti — “net 
malonu”. Jis mus — komisiją
— vadindavo svečiais. Pasitik
damas komisiją, jis pasisveikin
davo ir sakydavo: “Svečiai at
važiavo, net malonu”. Prie pie
tų ar vakarienės stalo taip pat 
sakydavo: “Svečiai 'geria, net ma
lonu”. Komisijai išvykstant, at
sisveikindamas sakydavo: “Sve
čiai išvažiuoja, net malonu”.

Porą kartų buvome užsukę į 
Pušaloto kleboniją, čia, be vie
tinių kunigų, radome ir kunigą 
svečią — kan. A. Sabaliauską — 
žalią Rūtą. Kitą kartą, kai užė
jome Į kleboniją, namie nei vie
no kimigo- šeimininkė mus pa
kvietė Į saloną ir pasakė, kad 
kunigai turėtų greitai grįžti. 
Majoras priėjo prie pianino ir 
iš atminties paskambino porą 
trumpų dalykėlių. Vėliau jis nuo 
nianino paėmė gaidų laoa ir su 
šypsena parodė man. Tai buvo 
internacionalas. Jam pasakiau, 
kad ir kunigams reikia gerai pa
žinti komunizmą ir net komunis
tinę muziką.

(Bus daugiau)

368-
6813

KLAUSK/TE-
PATARS/M-PADEMM

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽT redakciją įvairiais klausimais,

Esu gimę 1898 nu kovo 22 <L Gaunu nepilną senatvės pensiją — 
tik $75 į mėnesį. Žmona dirba ir į metus gauna apie $2,500. Be to, 
už parduotą namą gauname apie $45 į mėnesį. Jokio turto neturime. 
Ar galiu gauti pilną pensiją? Ar gali mano žmona, užpildant pajamų 
mokesčių blankus, įrašyti, kad mane išlaiko? Iš tiesų taip ir yra, nes 
$75 užtenka tik už butą užmokėti, o pragyvenimui reikia gauti kur 
nors iš šalies. B. Z., Torontas

Pilna senatvės pensija yra $75 į mėnesį. Pensininkams, kurie 
neturi kitų pajamų arba kurių pasalinės pajamos yra mažos, moka
mas senatvės pensijos priedas $30 į mėnesį. Jei Jūsų žmona nėra 
pati pensininkė, augščiausia leidžiama pašalinių pajamų suma yra 
$2,406 į metus. Kadangi Jūsų žmona uždirba daugiau, negu nustatyta^ 
minimumas, Jūs negalite gauti senatvės pensijos priedo.

Pajamų mokesčių mokėjimo atveju Jūsų pensija skaitoma kaip 
uždarbis. Prie Jūsų pensijos pridėjus pajamas iš parduoto namo, su
sidaro daugiau kaip $1,250 per metus, ši suma yra maksimumas vyro- 
žmonos uždarbio. Taigi, šiuo atveju Jūsų žmona negali Jūsų įrašyti 
į savo pajamų mokesčių blankus. Namo pajamas prirašyti prie žmo
nos uždarbio neapsimoka, nes tada žmona turėtų mokėti daugiau mo
kesčių kaip Jūs.

Rugsėjo mėnesį pirkau namą ne per namų pardavėją, bet per 
advokatą. Susitariau jam mokėti $100. Kai viskas buvo atlikta, advo
katas sau prisiskaitė $175. Aš su tuo nesutikau ir jis man pažadėjo 
$75 grąžintu Iki šio laiko jokių pinigų negavau. Be to, aš turėjau 
užmokėti už pilną alyvos tanką, nors tik pusė tebuvo. Aš tada pri
pildžiau pilną tanką ir sąskaitą pasiunčiau advokatui, bet jis už tai 
nemokėjo. — Kai persikrausčiau, radau palikta daug šiukšlių, už ku
rių išvežimą turėjau užmokėti $10. Kaip galiu atsiimti savo pinigus?

K. M., Torontas
Skundai dėl advokatų patarnavimo gali būti siunčiami advokatų 

sąjungai — Law Society of Upper Canada, Queen St. West, Toronto. — 
Perkant namą, reikia užmokėti už pilną alyvos tanką, nors jis būtų 
ir tuščias, jei apie tai nebuvo iš anksto susitarta ir pirkimo pasiū
lyme įrašyta. Dėl šiukšlių Jums reikėjo susitarti su buvusiu sa
vininku. Tos šiukšlės ten buvo, kai Jūs namą apžiūrėjote prieš pir
kimą. Pabandykite pakalbėti su buvusiu savininku. Gal jis sutiks už 
tai apmokėti.

Vedžiau žmoną, medicinos daktarę, nekatalikę ir nelietuvaitę. 
Prieš vaikų gimimą lankėme abu katalikų bažnyčią, kuri žmonai la
bai patiko. Gimus vaikams ir paūgėjus, dukrelė pakrypo į žmonos 
pusę ir pradėjo lankyti baptistų bažnyčią, o sūnelis nenori kreipti 
dėmesio į baptistų bažnyčią ir lanko su manimi katalikų bažnyčią. 
Kaip galėčiau sutvarkyti religinius reikalus? S.

Tai dažnas mišrių vedybų atvejis. Juo daugiau skirtumų tarp 
vyro ir žmonos, juo daugiau sunkumų šeimoje. Tokiais atvejais labai 
sunku būti vienos minties bei širdies žmonėmis. Nerašote kurios 
tikybos bažnyčioje susituokėte, nors iš visko atrodo, kad katalikų. 
Taipgi neaišku, kodėl žmonai katalikų bažnyčia vėliau nebepatiko. 
Pirmiausia reikėtų tai išsiaiškinti. Galimas dalykas, kad žmona neįsi
traukė į aktyvų parapijos gyvenimą ir nepakankamai įsijautė į katalikų 
pamaldų prasmę. Reikėtų visa tai išsiaiškinti ir pasitarti su savo pa
rapijos kunigu, šeimos skilimas religinėje srtyje nemalonus, tačau 
dėl to nereikėtų kelti tarpusavio karo.

Pasikeis Čekoslovakijos santvarka?
Algirdas Budreckis, Niujorkas

dėties atitaisyti, žinoma, jo 
sprendimas buvo padarytas 
Maskvos interesų naudai, ir 
Aleksandras Dubčekas (47 m.) 
buvo paskirtas pirmuoju kom
partijos sekretorium, t.y. Krem
liaus vietininku.

Novotny liko tituliniu respub
likos prezidentu. Ministeris pir
mininkas Leonhardtas ilgai ne
išsilaikys. Kiti Novotno pakali
kai buvo irgi sukompromituoti. 
Tik vienas kompartijos ideolo
gas Hendrychas pasiliko savo 
sename poste. Tačiau ir jo die
nos valdžioje suskaičiuotos.

Aleksandras Dubčekas yra 
laisvės varžymą. Nors partija slovakas ir jaunas stalininkas, 
išmetė “sukilėlius” iš savo eilių 
ir iš rašytojų profsąjungos, o 
kultūros bei informacijos minis
terija perėmė profsąjungos ofi
ciozą “Literarny noviny”, dau
gelis partiečiu ėmė abeioti No
votno vadovybės sugebėjimu. 3. 
Režimui nepavyko suderinti če
ku ir slovakų kultūrinių bei so
cialiniu skirtumu.

Kai krizė paaštrėjo, pats kom- 
nartiios centro komitetas suski
lo i Novotno stalininku gruoe ir 
i vadinamus liberalus. Padėtis 
tiek nablo^ėio. kad Brežnevas 
atskrido iš Maskvos į Prahą pa

Antonio Novotno pašalinimas 
iš Čekoslovakijos kompartijos 
pirmojo sekretoriaus pareigų š. 
m. sausio 5 d. rodo, kad Čeko
slovakijos kompartijos vadovy
bė pergyvena krizę.

Trys priežastys nuvertė No- 
votną, kuris išbuvo prie komu
nistinės Čekoslovakijos valsty
bės vairo 14 metų. 1. Komunis
tų režimas nesugeba išspręsti 
krašte kylančios ūkio krizės 
(pernykštė naujo ūkio progra
ma buvo nevykusi). 2. 1967 m. 
vasaros intelektualų rašytojų 
protestas sukėlė audrą prieš re
žimo negalavimus ir kultūrinės 

Jo vienintelė kvalifikacija yra 
ta, kad jis augės Sov. Sąjun
goje ir baigės Maskvos Lenino 
institutą. Grįžęs iš Maskvos įsto
jo i slovakų kompartiją 1939 m.

Neatrodo, kad bus esminių 
pakeitimų Čekoslovakijos san
tvarkoje, nes Dubčekas tėra ne
sukompromituotas Maskvos 
irankis. Vienintelis pakeitimas, 
kad Čekoslovakijos kompartijos 
nriekvje atsistojo jaunas “aoara- 
čikas”. Nėra pagrindo tikėtis, 
kain kaikurie vakariečiai nubli- 
cistai mano, jog senoji politika 
pasikeis.



“LITUANUS” IR VĖL BRAŠKA
Reikalingas jis mums ar ne? Žydai už informacijos 

AL. GIMANTAS

Kaikurių Lituanus Fundaci- savą balsą, kuris galėtų i 
jos pareigūnų atsistatydinimas, muoti už Izraelio npų gyvt 
nesklandumai redakciniame ko- čius žydus, o taip pat ir visi 
lektyve (naujausias žurnalo nu- tus, kuriems įdomi žydų v< 
mens teturi tik vieno redakto- bės problema ir visi kiti r 
liaus parašą...), rodyte rodo, lai karštajame Viduriniųjų 
kad neeilinis svetimiesiems in- plote. Žurnalas turės 80 p 
formuoti ir formuoti lietuviška- pių, bus redaguojamas Izra 
sis leidinys labai, labai sunkiai ir spausdinamas Filadelfi 
laikosi. Nuolatinis vėlavimasis, Skelbiama, kad tai grynai p
aišku, erzina skaitytojus, kelia 
nepasitikėjimą, menkina žurna
lo vertę. Vienu metu laikas bu
vo pasivytas, bet iškilę nauji ne
galavimai ir vėl leidimo darbus 
nutęsė. Kiek teko gidėti, me
džiagos nestigtų ir naujiems nu
meriams, bet... Tie visi “bet” 
ir žlugdo rimto leidinio egzis
tencijos pagrindus. Lėšos, savai
me suprantama, niekad nesuda
rė pakankamo pagi' 
viai ir koordinuotai 
zistencijai laiduoti. Skelbiami 
pinigų rinkimo vajai kaikada pa
sisekdavo, kaikada ne. Tai įro
dymas, kad tokio būtino leidinio 
gyvavimas jokiu būdu negali 
remtis laisvomis aukomis.

Šių eilučių autorius per eilę 
metų daug kartų yra šaukęs, 
bandęs įrodinėti, kad “Litua-

ti iniciatyva, be jokios valstyb 
paramos. Pirmojo numerio išh 
dimas kainuos $142.000. Atoki 
numerio kaina — vienas dol 
ris, kituose kraštuose — atiti 
karnas dolerio kursas kita v 
liūtą. Redaktoriumi pakviest

metus dirbęs Reuterio žinii 
agentūroje. Jam talkins žurna 
listas Moshe Brilliant, šiuo me 

' tu “NYT” korespondentas Iz 
raelyje, ir Avraham Shaanan 
hebrajų literatūros profesorių 
Bar-Ilan universitete, Tel Avive 
Redakcijos būstinė — Tel Avi
ve.

Įdomu pasekti panašias žinias 
didžiosios spaudos puslapiuose, 
žydai, turėdami nemažai įtakin
gų užtarėjų, visdėlto ryžosi leis
ti savo atskirą balsą, kuris rei- 

nus” leidimui yra būtinas nuo-, kalingas ginant žydų valstybės 
latims ir pastovus pajamų šal
tinis. Vien atsitiktinės aukos nė
ra pakankamos. Todėl ir teko 
siūlyti, kad mūsų vykdomieji 
veiksniai turėtų vieną kartą aiš
kiai pasisakyti:' jei “Utuanus” 
reikalingas,, turi būti rastos ir 
lėšos jo nuolatiniam išlaikymui. 
Kitaip viską teks palikti “Dievo 
valiai”, vienos ar kitos tautiečių 
grupės malonei, t. y. gailesčio 
skatikui... Toliau* taip negali 
būti. Arba, arba. Būtų skau
džiausia, jeigu šie 1968-ieji, 
Laisvės Kovos Metai, būtų žur
nalo “Lituanus” pakasynų me
tais. Kaip praneša “The New 
York Times”, periodinių leidi
nių rinkon ateina naujas'žurna
las' “Israel Magazine”, kurio 
tikslas, kaip tame dienrašty sa
koma, informuoti pasauli apie 
tikrąją Izraelio padėtį, nuotai
kas, kultūrą, meną, mokslą ir 
visus kitus pasiekimus. Žydai 
pagaliau suprato, kad, nežiū
rinti visos eilės didžiųjų spaudos 
leidinių, pakankamai palankių

asto-

M

Išeivijos evangelikų liuteronų kunigų ir darbuotojų suvažiavime Monbachtal, Schwartzwalde, V. Vo
kietijoj. Iš kairės: dr. med. Algimantas Gintautas, sekr. Fr. Slenteris, kun. Juozas Urdzė, Pasaulio 
Liuteronų Tarnybos vokiečių vyr. komiteto pirm, bažnyčios tarėjas kun. dr. Ernst Eberhard, garbės 
senjoras kun. Adomas Gelžinius, Marija Lendraitienė, kun. Julius Stanaitis, senjoras kun. Adolfas 
Keleris, stud. Jonas Jakumaitis ir mokyt. Fr. Skėrys
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Pabėgę sportininkai gražiai įsikūrė
Senovės graikų olimpijados būda- kumentinį filmą ir pasaulinę premi- 

► tiek reikšmingos, kad net karai ją už sportinį filmą apie žiemos olim- 
stodavo. Taip nėra moderniaisiais pijadą Kortinoje. 
įkais. Karai ne tik nesustabdomi, 
;t net perkeliami į olimpines aikš- 
s, nes yra Vakarų ir Rytų Vokie- 
jos, Siaurės ir Pietų Korėjos ir 
d Kinijos. Bene pirmą kartą isto- 
joje olimpinėje aikštėje pralietas 
*aujas kitokiais nei sportinių lal
ėjimų motyvais, būtent, 1956 m. 
elburno olimpiadoje, tuoj po 
engrijos sukilimo, žaidžiant karš-

as rungtynes tarp Sov. Sąjungos ir 
Vengrijos. Tada rusas Vladimiras 
’rokopovas sužeidė vengrą ir tuo 
iar padidino šių dviejų šalių įtampą. 
Jėlto visa vengrų vandensviedžio 
tomanda nebegrįžo į namus. Apla- 
nai, iš šios olimpijados negrįžo na
no 42 sportininkai, kurie nutarė pri- 
iglausti JAV-se. Prabėgus daugiau 
:aip dešimtmečiui, įdomu pažvelgti 

tuos aukso medalio laimėtojus 
vandensviedžio žaidėjus, kaip jie pri- 
itaikė naujoms gyvenimo sąlygoms, 
nformaciją paskelbė komandos na
ys Galor Nagy, 34 amžiaus filmų

direktorius, kuris dabar gyvena Los 
Angeles. Jis pats yra pasižymėjęs patrijotai ir pasiryžėliai. Nė vienas 
kaip gabus filmų direktorius, laimė- jų nepakriko naujame gyvenime, 
jęs Auksinio Erelio žymenį už do- , A. S.

Kaip įsikūrė kiti pabėgėliai? Ervin 
Zador, kurį sužeidė rusas žaidžiant 
vandensviedį, atidarė plaukiojimo 
baseiną San Franciske ir sėkmingai 
verčiasi. Arpad Domjan, kuris Veng
rijoje studijavo teisę, dabar turi savo 
statybos bendrovę Los Angeles. Niek 
Martin gavo stipendiją Kalifornijos 
universitete, vėliau studijavo Prin
cetone ir Paryžiaus Sorbonoje. Jo 
specialybė — prancūzų kalba, kurią 
jis dabar dėsto Pasadenos mieste. J. 
Bordy studijavo mediciną Berkley ir 
Stanford universitetuose ir tapo gy
dytoju; žada pereiti į JAV laivyną 
ir už 2 metų toliau tęsti studijas. 
J. Deutsch gavo stipendiją Kalifor
nijos universitete, kur baigė verslo 
studijas ir dabar vadovauja importo 
bendrovei San Francisko mieste. Z. 
Hoszpador taip pat gavo stipendiją 
universitete, tačiau po vienerių me
tų studijas metė ir dabar dirba pa
prastą darbą įrankių įmonėje.

Visi tie sportininkai buvo dideli

reikalus pasaulio viešojoj opini
joj. Mūsiškis “Lituanus”, tegu 
ir su eile netobulumų, su visa 
eile taisytinų dalykų, visdėlto 
šiuo metu yra vienintelis bent 
kiek Įsipilietinęs, mažiau ar dau
giau žinomas politikų ir kultū
rininkų bei viešosios opinijos 
formuotojų sferose. Neatlai- 
diems “Lituanus” kritikams tar
kime: “Gerai, bet ką turime už 
jį geresnio?” Jei geresnio netu
rime, nenumatome ar neišgali
me, tai turime užtikrinti “Litua
nus” tolimesnį leidimą, kad bū
tų reguliarus,' patikimas, sklei- 
džiąs lietuviškąją kultūrinę ir 
politinę informaciją. Juk joks 
biuletenis nepajėgs “Lituanus” 
pakeisti svetimųjų akyse, žodis 
turi būti tartas.' Greitai, efekty
viai. Sprendimai negali ilgiau 
laukti.’ Šie jubilėjiniai metai 
šaukiasi, kad išeivijoje būtų at
likta visa eilė konkrečių vėiks- 

Sustiprinimas “Lituanus”

Stalingrado pragarui 25 metai
1942 m. vokiečių ofenzyvos 

rytuose pirmas didesnis smū
gis rusams buvo suduotas, kai 
ketvirtoji šarvuočių armija bir
želio 28 d. pralaužė frontą prie 
Kursko ir užėmė svarbų punktą 
— Voronežą prie Dono, iš kur 
prasidėjo tolimesnės operacijos. 
Masės šarvuočių, tankų, pėsti
ninkų ir raitelių plūdo i pietus, 
rytusj Dono žemupį, Volgą ir 
Kaukazą. Tada Hitleris manė, 
kad sovietų pasipriešinimas jau 
palaužtas, kelias atviras. Todėl 
jis tuoj įsakė generolui. List su 
armijų grupe A žygiuoti į Kau
kazą ir užimti naftos laukus. Jis 
padarė klaidą, priskirdamas prie 
tos grupės ketvirtos šarvuočių 
armijos du korpusus, kurie rė
mė satelitų (vengrų, italų, ru- 
nįunų) armijas, laikančias fron-

P. LELIS

mukų stepės, kur vokiečiai ga
lėjo pasiųsti tik vieną motori
zuotą diviziją. Vėliau ten pa
siuntė ketvirtąją rumunų armi
ją. Tai buvo antra klaida. Į va
karus ir i pietus nuo Stalingra
do frontai buvo susilpninti, o 
gen. Paulus su šeštąja armija, 
Hitlerio įsakymu, lindo kaip į 
maišą. Be to, armijų atsitolini
mas nuo tiekimo bazių irgi su
darė didelį pavojų. Pagrindinis 
tiekimas ėjo per Rostovą, kuris 
buvo 1000 mylių atstume nuo 
Varšuvos ir 270 mylių nuo Sta
lingrado. Armijų vadai jaudino
si, rašė memorandumus, patys 
važinėjo į 0KW būstinę, bet 
Fiureris juos tik išbardavo arba 

. . .... v ... kitais pakeisdavo. Jis juk buvo
tą augstutiniam Done, nuo Vo- “vyriausias karo vadas” Pirma- 
ronežo į rytus. Priešu tokį žings- sjs krito gen. List — Kaukazo 
. .. . . * armijju vadas. Jis buvo pakėis-
viršimnkas gen. Halder, nes į tas generolu Kleist. 
Stalingradą žygiuojanti šeštoji 
armija liko nepakankamai pri-

ti rusai tvirtai laikėsi. Spalio 
mėn. pabaigoje devyni dešimta
daliai miesto jau buvo vokiečių 
rankose. Rusai laikėsi siaurame 
ruože prie Volgos. Nakties metu 
jie gaudavo pastiprinimų iš ki
tos Volgos pusės ir laivais išvež
davo savo sužeistuosius. Stalin
grado gynimui vadovavo gen. 
čuikovas, kurio tikslas buvo 
kuo ilgiau laikyti pririštus vo
kiečius, kol bus paruoštas puo
limas.

i ? - '

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

mu. Sustiprinimas “Lituanus" ronežo į rytus. Prieš tokį žings- sįs krito gen. List - 
egzistencijos pagrindų būtų labai protestavę 0KW štabo — - ■ -
konkretus, visų matomas ir įver- ‘

izraelitams, reikia turėti ir nuol tinamas užsimojimas.

TAUTINIŲ GRUPIŲ KALBOS MOKYKLOSE Rengta. Protestavo ir tos arm!
. e e # mę varias (Tpn Knek npf mtip.

Apie etnines Kanados grupes mokėjimas kalbėti dažnai ribojasi 
paskelbė vedamąjį Toronto žur
nalas “Maclean’s” 1968 m, sausio mė
nesio laidoje. Jame sakoma,, esą sena
torius Paul Yuzyk siūlo organizuoti 
“trečiosios jėgos” konferenciją, kuri 
atstovautų ketvirtadaliui Kanados gy
ventojų — neanglų ir neprancūzų. 
žurnalas pagiria iniciatyvą ir siūlo 
konferencijai svarstyti galimybes 
įvesti gimnazijose visą eilę “antrųjų 
kalbų” pagal mokinių tautybes. 
“Mes, kanadiečiai, jau seniai kalba
me apie kultūrinę “mozaiką”, kuri, 
reikia pabrėžti, yra priešybė ameri
kiečių “tirpinimo katilui”. Tikrovė
je betgi mes nieko nedarome išsau
goti kultūrinėms vertybėms, kurias 
ateiviai atsineša iš kitų kraštų nei 
Britanija ar Prancūzija. Jos išnyks
ta su viena karta arba dar greičiau. 
Vaikai išmoksta kalbėti savo tėvų 
kalba, bet neišmoksta skaityti. Net ir

Prašomi atsiliepti “Žiburių” šėrininkai
Vykdant “Žiburių” bendrovės (The Lights Printing a. Publishing Co 

Ltd.) sujungimą su K L. K. Kultūros Draugija “žiburiai”, reikia surasti 
visus šėrininkus. Dauguma jų atsiliepė ir savo turimus šėrus paaukojo toli
mesniam savaitraščio “Tėviškės žiburiai” leidimui. Yra betgi dalis šėrininkų, 
kurie nesurandami ir keli siųsti jiems laiškai grįžo atgal, “žiburių” bend
rovės vadovybė skelbia nesurandamų šėrininkų sąrašą ir prašo juos nedel
siant atsiliepti šiuo adresu: 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. iki š.m. va
sario 15 d. Neatsiliepusiųjų šėrininkų investuoti pinigai į “Žiburių” b-vės 
šėrus, pagal įstatymo reikalavimus, bus perduoti finansinės globos įstaigai 
“Public Trustee”, štai tokių” šėrininkų sąrašas:
Andriušytė, Elena, 
Bričkaitė, Marija, 
Bunkutė, Bronė, 
Brazdžiūnas, Bronius, 
Dūda, Laimutis, 
Grigaliūnas, Alfredas, 
Kudirka, Vytautas, 
Kaziūnas, A., 
Matas, Alfonsas, 
Orantas, V., 
Paulaitis, Vincas, 
Prankienė, Pranė, 
Rinkevičius-Rimas, Kazys, 
Rimašauskas, Jonas, 
Stanaitis, Kazimieras, 
Toliušis, Kostas, 
White, Stanley, 
Can. Lith. Sports Club “Kovas”

Hamilton

virtuvės žodynu, išmoktu ant motinos 
kelių.

Tai ne tik nesiskaitymas su “tre
čiąja” etnine grupe, bet ir apgai
lėtinas nuostolis. Beveik kiekviena
me didesniame mieste ir daugelyje 
miestelių yra etninių grupių, pakan
kamai gausių pripildyti vienai ar dau
giau klasių mokiniais, kurie šiek tiek 
moka kalbėti antrąja kalba ir leng
vai galėtų ją pilnai išmokti. Deja, jie 
turi pasitenkinti mūsų švietimo sis
tema, kurioje vidutiniškai pramoksta 
anglų ar prancūzų kalbos.

Jeigu senatoriaus Yuzyko “trečio
sios jėgos” sutelkimas galėtų prisi
dėti prie šio nenormalumo pašalini
mo, būtų geriau visų kultūrų kana
diečiams. Su atitinkamom pastangom 
ir nedidelėm išlaidom galėtume tapti 
daugiakalbe valstybe. Tai būtų geras 
dalykas dabarties pasaulyje.”

532 William Ave., Winnipeg, Man. 
235 Balmoral Ave., Winnipeg, Man.
23 Alhambra Ave., Toronto, Ont. 
McLaughlin, Alta.
2 Brighton St, London, Ont.
52 McKenzie Cres., Toronto, Ont.
67 Methuen Ave., Toronto, Ont.
Banff, Alta.
431 McDermott, Winnipeg, Man.
118 Waniska Ave., Toronto, Ont.
P. jO. Milgrove, Ont.
5022 Walcott, Chicago, Ill.
218 Whittaker, Sudbury, Ont 
JAV.
95 Delaware Ave., Hamilton, Ont 
1901 Egan Ave., Montreal, P.Q.
100 Sunnyside Ave., Toronto, Ont
11 West Park, Apt. 13, Hamilton, Or 
c/o Mr. Svilas

jos vadas gen. Bock, bet Hitle
ris nekreipė dėmesio, pašalino 
Bock’ą ir paskyrė gen. Paulų.

Svastika Kaukaze
Pradžioje 0KW planuose Sta

lingradas nebuvo numatytas pa
grindiniu tikslu, kaip Lenin
gradas ar Maskva, bet tik kaip 
atramos punktas prie Volgos pri
dengti kairiajam sparnui, žy
giuojant i Kaukazą. Vėliau, kai 
armijos vadu buvo paskirtas 
gen. Paulus, Hitleris įsakė jam 
užimti Stalingradą betkokia kai
na. Tas įsakymas duotas aplen
kiant armijų grupės B vadą, ku
riam priklausė šeštoji armija.

Liepos 23 d. Rostovas krito. 
Kiti grupės A daliniai, persikė
lę iš Krymo Verčo sąsiauriu, 
veržėsi į Kaukazą. Rugpjūčio 21 
d. vokiečių tankai pasiekė Mai- 
kopo naftos laukus, o po kelių 
dienų svastika buvo iškelta 
augščiausio Kaukazo kalno Elb
rus viršūnėje. Tuo tarpu šeštoji 
armija išvalė Dono kilpą ir, ap
supus prie Kalačo devynias so
vietų divizijas, pravalė kelią į 
Stalingradą. Kiti daliniai rug
pjūčio 4 d. užėmė Kotelnikovo 
vietovę ir atkirto geležinkelį iš 
Stalingrado į Kaukazą. Rugpjū
čio 28 d. šeštosios armijos dali
niai po 270 mylių žygio pasie
kė Volgos krantą šiauriniame 
Stalingrado priemiestyje.

Pavojinga spraga
Tarp armijų žygiuojančių i 

Kaukazą ir i Stalingradą, pasi
darė 190 mylių spraga — kal

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ 

KOPLYČIOJE
ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.

Lietuvių tautos kankinių atminimui Aušros Vartų Sv. Marijos — 
Gailestingumo Motinos koplyčios darbai jau pradėti. Koplyčia bu 
baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. Visi lietuviai, n< 
tik suaugę, bet ir vaikai prisidėkime savo auka pre šio mūsų tauto 

kankinių paminklo.

Sovietai ruošėsi
Sovietų karo vadovybė ne

snaudė. Maršalai Žukovas, Vasi
levskis, Voronovas dirbo, pilnu 
tempu ruošdami puolimą. Jie su
telkė dvi armijų grupes šiau
rėj ir vieną grupę pietuose nuo 
Stalingrado: kiekvienoj grupėj . - . -.
po keturias armijas, iŠ VISO apie nr- paskelbė platų aprašymą apie

Scene”.
praleido Sovietų Sąjungoje ir sa
vo kelionės metu taip pat buvo už
sukusi į Vilnių. Ji daug kur Lietu
voje pastebėjusi nepriklausomumą: 
pramonėje, valdžioje, literatūroje, 
kasdieniame gyvenime. Lietuvos žmo
nės esą gerai apsirėdę ir krautuvės bar nemaža pasitaiko ir jaunesnio

amžiaus tautiečių. Įdomu, kad ir se

nes iš Lietuvos. Čikagon iš Kauno at
važiavo Antanas Grigiškis ir apsisto
jo pas dr. S. šimoliūnienę.

Čikagos Varnienės —- Montėssori vaikų židinėlio veikėjos R. Juch- 
nevičienė (kairėje) ir Butvilienė balsuoja šio židinėlio mokinių tė
vu komiteto rinkimuose Nuotr. Ed. Šuloičio

PREMIJUOTOJI AMERIKIEČIŲ
ŽURNAEJSTĖ George Anne Geyer 
“Chicago Daily News” sausio 12 d.

1,5 milijono žmonių, 1500 tan
kų ir 13.000 patrankų. Viską pa
ruošę laukė, kol žemė sušals.

Lapkričio 19 d. sovietai pra
dėjo puolimą, pirmiausia taiky
dami ' smūgius Į silpnesnius 
frontų barus, kuriuos laikė sa
telitų' armijos italai ir ru
munai. Maršalas Rokosovskis ir 
Vatutinas puolė iš šiaurės ir 
pietų Kalačo kryptimi — trečią
ją rumunų artniją, o maršalas 
Jeremenko' iš rytų pusės ketvir
tąja rumunų armiją. Rumunai 
greitai pakriko, dauguma pasi
davė nelaisvėn ar žuvo. Frontai

Halderis, štabo viršininkas, 
matydamas didelį pavojų ir ne- 
bepakentęs Hitlerio nuolatinio 
kišimosi bei užgauliojimo, pasi
traukė. Jo .vieton vyr. štabo vir
šininku buvo, paskirtas gen. 
Zeitzler, ktms "negalėjo 
stebuklų padaryti.

Užvirė kova
Tuo metu Stalingrade vyko 

žūtbūtinė kova. Gen. Paulus 
vykdė Fiurerio įsakymą užimti 
Stalingradą. Po nuolatiniu bom- buvo pralaužti — šiaurėje 50 
bardavimų kovos vyko gatvėse, myliu plote, o pietuose 30 my- 
fabrikuose, namų rūsiuose ir iių. 
griuvėsiuose, bet Stalino įsaky-

MOKINYS PERSKAITĖ 139 KNYGAS
Jaunimo knygų skaitymo konkurso premijų paskyrimo aktas

1968 m. sausio 12 d. KLB 
švietimo komisija savo posėdy
je, kuriame svarstė jaunimo lie
tuviškų knygų skaitymo kon
kurse dalyvių įvertinimą, rado, 
kad Kanados' lituanistinių mo
kyklų konkursą laimėjusių at
siųsta KLB švietimo komisijai 
iš pirmos 'grupės (iki 12 m. im
tinai) penki kandidatai ir iš ant
ros grupės (nuo 12 m. iki 16 m. 
imtinai) tik vienas kandidatas. 
Patikrinus atsiųstus perskaitytų 
lietuviškų knygų sąrašus su jų 
turinių aprašymais rasta, kad 
I-oje grupėje daugiausia lietu
viškų knygų yra perskaitę: 1. 
Juozas Gečius, 11 m. amžiaus, 
iš Dr. V. Kudirkos lituan. mo
kyklos Montrealyje — 139 kny
gas, 2. Rasa Lukoševičiūtė, 11 
m., iš Aušros Vartų lituan. mo
kyklos Montrealyje' — 33 kny
gas, 3. Rūta Pocauskaitė, 11 m. 
iš Aušros Vartų lituan. mokyk-

mokslo draugus bei pažįstamus, buvo 
užsukęs ir i “Draugo” redakciją. Šis 
svečias nemėgsta politikuoti, daugiau 
dėmesio kreipia Į kultūrini gyvenimą 

Lietuvą “Lithuania? It’s A Swinging ir i savo profesiją — dramų rašy- 
ši žurnalistė nemaža laiko mą, iš kurio jis “valgo duoną”.

Į Čikagą bei jos apylinkes vis dau
giau atvyksta tautiečių iš okupuo
tos Lietuvos, kurių vieni atvažiuoja 
nuolatiniam apsigyvenimui, kiti — 
ilgalaikiams vizitams. Anksčiau dau
giausia atvykdavo seni žmonės, o da-

(Bus daugiau)

los Montrealyje — 22 knygas. 
Antroje grupėje skaitytų knygų 
jų turinio aprašymai atsiųsti tik 
vienos Kristinos Parėštytės, 15 
m. amžiaus, iš Vysk. Valančiaus 
lituan. mokyklos Hamiltone. Ko
misija nutarė pirmoje grupėje 
I-mą premiją $30 skirti: Juozui 
Gečiui, II-rą premiją $20 Rasai 
Lukoševičiūtei ir III-čią premiją 
$10 Rūtai Pocauskaitei; antroje 
grupėje I-mą premiją $30 — 
Kristinai Parėšytei.

Be to, KLB švietimo komisija 
imdama dėmesin, kad Julytė 
Adamonytė iš Dr. V. Kudirkos 
lituan. mokyklos Montrealyje, 
būdama vos 8 m. amžiaus, yra 
perskaičiusi 16 lietuviškų, jų 
tarpe labai stambių, pasakų 
knygų, nutarė išreikšti jai pagy
rimą, nors tai konkurso taisyklė
se ir nebuvo numatyta.

KLB švietimo komisija

bet ir klausytojai prie jo pri
artėja. .. Vienas jų sako: "Oi tu, seni, seni, man rodos, kad tu meluoji..Nuotrauka S. Kero

pilnos prekių, kurių tarpe yra ir 
importuotų gaminių. Vilniuje net ni žmonės leidžiasi Į tolimas kelio- 
naktiniai klubai yra jaukesni nei 
Maskvoje ir jie atidaryti iki ryto. 
“Beatle” orkestrai ir dainininkai su 
ilgais garbanotais plaukais (tokių • • 
muzikantų piešinys įdėtas prie 
straipsnio) sekmadienio vakarais vie
šai dainuoja universitete “negatyvi
nes” vakarietiškas dainas. Kaip ir ki
toms Pabaltijo valstybėms, Lietuvai 
yra pavykę išvengti pilko marksisti
nio vienodumo. Lietuva išlikusi sa
vaiminga ir tokia norinti toliau pa
silikti. Didžiausias Lietuvos indivi
dualumo pažymys Vilniuje yra nau
ja architektūra. Autorė mini vyriau
siąjį Vilniaus architektą Gediminą 
Valių. Naujieji Lietuvos architektai 
straipsnio autorei pareiškę, jog jau
nieji paprastai yra labiau kūrybin
gi, daugiau revoliucionieriški, todėl 
ir Lietuvos architektų lygis esąs 
augštesnis nei kitų Sov. Sąjungos 
kraštų. Nepriklausomumo dvasia pa
stebima ir rašytojuose bei kitur. Ji 
mačiusi vieną studentą gatvėje, ku
ris diskutavęs marksistų vadinamą 
dekadentine vakariečių literatūrą. 
Jis sakęs: “Jeigu ji yra dekadentinė, 
tai, man rodos, ir aš esu dekaden
tas, kaip ir ta literatūra. Nesileis
kite įtikinama, jog pas mus nėra 
konflikto tarp generacijų.”

Rašinyje duodami trumpi Lietu
vos istorijos bruožai su žemėlapiu. 
Taip pat pažymima, jog Lietuvos ir 
ir kitų Pabaltijo valstybių įjungi
mas į sovietinę imperiją nėra pripa
žintas JAV, kurios Lietuvą laiko pa
vergta valstybe. Taipgi minima, jog 
laug išeivių aplanko Lietuvą ir vien 
tik praėjusią vasarą tokių buvo 300. 
Prieš išeivius ir ypač prieš ameri
kiečius yra varoma propaganda.

Straipsnio pabaigoje nemaža vie
tos skiriama religijos persekiojimui 
Lietuvoje, nors rašoma, jog bažny
čių yra atidarų ir per Velykas į Vil
niaus miesto aikštę buvo susirinkę 
15.000 žmonių pamaldoms. Kalbama 
ir apie ateistinį muzėjų, kuriuo yra 
paversta graži šv. Kazimiero baž
nyčia ir kurios direktoriumi yra bu
vęs kunigas.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Dr. Petro 
Daužvardžio laiškai buvo paskelbti 
“Chicago Tribune” sausio 11 d. ir 
“Chicago Sun-Times” sausio 15 d. 
Juose konsulas dėkoja laikraščiu re
dakcijoms už lietuvių garsinimą ir 
pristato 1968 m. svarbesniuosius liet 
gyvenimo įvykius. — Nepriklauso
mybės šventės minėjimas konsulams, 
kviestiniams svečiams bei liet, orga
nizacijų atstovams, turėjęs įvykti va
sario 16 d., atšaukiamas, nes norima 
visą dėmesį sukoncentruoti į didįjį 
minėjimą Operos rūmuose vasario 
18 d., 3 v. p.p. — A. Bunoriaus, jau
no okupuotos Lietuvos šachmatų 
čempijono, lošimas Sov. Sąjungos pir
menybėse buvo įdėtas “Chicago Sun- 
Times” sausio 11 d. laidoje, šiame 
lošime jis gražiai Įveikė rusą Terpu- 
govą. — Lietuvos vyčių centro val
dybos posėdis įvyko sausio 13 d. še- 
raton viešbutyje. Dalyvavo vyčių iš 
visos Amerikos. — Lietuviškų tradi
cinių laidojimo papročių negerbimas 
katalikiškose šv. Kazimiero kapinė
se mūsų tautiečius vis labiau traukia 
laidotis nekatalikiškose Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse. Iki šiol ten buvo lai
dojami netikintieji (jų tarpe ir nema
ža “raudonųjų”) arba kitų religijų 
žmonės. Dabar jau atsiranda ir kata
likų, kurie ten laidojami net su kata
likiškomis apeigomis, kurias atlieka 
keli lietuviai katalikų kunigai.—Pla
nuojamas leisti naujas žurnalas, ku
rio leidimu rūpinasi liberalinio nu
siteikimo tautiečiai, žurnalas būsiąs 
mėnesinis (10 numerių metuose) ir 
pirmasis numeris pasirodysiąs kovo 
mėn. Vienu iš žurnalo iniciatorių yra 
politinių mokslų daktaras, krepšinin
kų išvykos Lietuvon organizatorius 
Tomas Remeikis. — Lietuvai skirtas 
J. A. Valstybių pašto ženklo išlei
dimas galutinai palaidotas. Tuo rei
kalu dar nelabai seniai pas JAV vi- 
ceprez. Humphrey lankėsi lietuvių 
delegacija, tačiau paskutinėmis die
nomis gautas neigiamas atsakymas. 
— Silvestras Balčiūnas, apie kurį 
buvome rašę kaip išviliojusį pinigus 
iš kun. V. Mažrimo ir už tai patrauk
tą teisman, yra išteisintas. Pasiro
dė, jog kaltinimai buvo be pagrindo.

ILGOKĄ LAIKĄ VIEŠĖJO vienas 
pirmaujančių okupuotos Lietuvos 
dramaturgų — Kazys Saja, kuris ne
maža laiko prieš tai praleido pas sa
vo brolį, gyvenantį Los Angeles, Ka- Apie tai jis plačiau pats paaiškino
lifomijoje. Atvykęs į Čikagą lankė laiške redakcijai.

Aukoms adresas: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND, 
2701, W. 68 St, Chicago, Hl. 60629, USA.

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių (Tax deductible). Kai iškalbingasis senelis prabyla, tai ne tik giesmininkai pralinksmėja,

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinine ir pooperacinis gydymas

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

ir garų vonios. Gydomieji Judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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RADYBOS IR MONSINJORAS MUGĖ MASKVOJE
Sovietinis “Švyturys” tęsia puoli

mą prieš mons. Z. Ignatavičių, bu
vusį XII lietuvių batalŲono kapelio
ną n D. karo metu. Mat, sovietams 
labai nepatiko jo parašyta įmyga ita
lų kalba apie sovietinę tikrovę. Da
bar propagandistai neriasi iš kailio, 
puldami jos autorių Z. Ignonį. 1967 
m. lapkričio “Švyturyje” yra įdėta 
daug nuotraukų, rodančių mons. Z. 
Ignatavičių su kariais. Pridėta taip
gi nuotraukų, kuriose matyti karia
mi sovietiniai partizanai ir siaučią 
uniformuoti vokiečių kariai. Esą tos 
nuotraukos paimtos iš palikto mon
sinjoro albumo. Tuo norėta parody
ti, kad ir monsinjoras dalyvavęs 
kankinimuose, nors pats užrašas 
“kaip žmonės vienas kitą kankina ir 
žudo” rodo, kad konstatuojami tik
tai karo žiaurumai. Jų būta vokiečių 
pusėje, bet dar daugiau — sovietų. 
Kodėl tad “Švyturys” nerašo ką pa
darė komunistai Pravieniškėse, Rai
niuose, Panevėžyje, kiek jie depor
tavo lietuvių Sibiran ir kiek jų ten 
numarino? Kiekvienam karo ar ka
lėjimo kapelionui tenka būti pasi
baisėtinų įvykių liudininku, bet ne 
dalyviu.

KAUNO SUVENYRAI LONDONE
Kauno dailės kombinato pagamin

ti suvenyrai bus išstatyti Sovietų 
Sąjungos prekybos parodoje Londo
ne, Britanijoje. Parodai jau parink
ti kombinato dailininkų darbai: A. 
Dauknienės tekstilės juostos ir ki
limėliai, B. Bražiūno skulptūrėlės, 
G. Vincevičienės, P. Genienės, V. 
Manomaičio keramikos, P. Rinkevi- 
čienės metalo, B. Juzėno medžio, A. 
Juškevičienės odos dirbiniai Iš viso 
bus išstatyta beveik 80 pavadinimų 
dailės kombinato meistrų darbų. Su 
jais jau buvo supažindinti Montrea
lio, Leipcigo ir Bukarešto parodų 
lankytojai. Deja, visa tai eina Sov. 
Sąjungos vardu.

JŪROS TILTAS
Praėjusį rudenį pajūryje siautęs 

viesulas sulaužė ir nunešė Palangos 
jūros tiltą, nuo kurio saulėlydžius 
yra stebėjęs ne vienas dabartinis 
išeivis. Nuotraukose matyti tik iš 
vandens kyšančių rąstų stagarai. 
Pianus naujam tiltui kompartija įsa
kė paruošti automobilių transporto 
ir plentų “ministerijai”, Palangos 
miesto vykdomajam komitetui.

RYŠININKŲ PLANAI
Kultūrinių ryšių su užsienio lie

tuviais komiteto pirm. gen. Vladas 
Karvelis “Tiesos” sausio 7 d. laidoj 
tilpusiame skyrelyje “Toli nuo Tė
vynės” pasakoja: “Vien pernai iš
siuntėme daugiau kaip 6.000 knygų, 
Ly. dvigubai daugiau, negu 1966 me
tais. Ir šiemet stengsimės patenkin
ti visus užsienio lietuvių pageidavi
mus gauti tarybinių knygų, muzikos 
įrašų, periodinių leidinių ir kt Nu
matome toliau organizuoti specialios 
išeiviams reikalingos literatūros lei
dimą, taip pat geriau supažindinti 
mūsų visuomenę su tuo, kas vertin
go sukuriama išeivijoje. Todėl šiuo 
metu rūpinamės susitarti dėl emi
gracinės pokarinės novelės knygos, 
dėl Išeivio kalendoriaus 1969 me- 

’ tams ir Lietuvos vaizdų albumo iš
leidimo. Taip pat pateikėme pasiū
lymą sukurti meninį filmą apie emi
grantus. Manome, kad bus galimy
bių suruošti respublikoje dailininkų, 
gyvenančių emigracijoje, kūrinių pa
rodas...” Didžiausiu laimėjimu V. 
Karvelis laiko krepšininkų gastroles 
sovietų okup. Lietuvoje, “Gimtojo 
Krašto” ir poezijos antologijos “Gra
ži tu, mano brangi tėvyne” išleidi
mą. Jo nuomone, išeivijai didelį įspū
dį paliko Lietuvos diena, surengta 
Montrealio pasaulinės parodos so
vietiniame paviljone, menininkų kon
certai Kanadoje. Jis, žinoma, nutyli 
“švyturio” vyr. red. Alfonso Bie
liausko reportažus, kuriuose labai 
tendencingai ir melagingai buvo nu
pieštas Kanados lietuvių gyvenimas. 
Visas ryšininkų pastangas kaip tik 
ir užgožia ta nelemtoji kompartijos 
propaganda.

MONTREAL, Que.
ŠV. KAZIMIERO I►ARAPIJOS 12. Mokesčiai_________ 178.17

1967 M. FINANSINĖ 
Pajamos

APYSKAITA 13. Palūkanos už skolą_
14. Rinkliavų atmokėsimas

5.071.21

1. Rinkliavos______ __ $10.090.44 ir arkivyskupijai mo
2. Parapijos mokestis _ 2.101.00 kestis ____________946.50
3. šv. Mišios _______ 1.640.00 15. Atmokėta skolų ___ 8.000.00
4. Sutuoktuvės _______  283.00 Iš viso $31.631.57
5. Laidotuvės_____ —_ 1.210.00 Liko banke 1967. 12. 31 $ 6.193.40
6. Votyvinės žvakės .__ 1.252.59 Balansas $37.824.97
7. Metrikų išrašai 47.00
8. Palūkanos —_______ 183.48
9. Aukos 5.409.27

10. Salės nuoma --------- 421.77
11. Krikštai  82.00
12. Parengimai --------_ 7.922.50

Iš viso $30.643.05 
Likutis iš 1966 m. $ 7.181.92 

Iš viso $37.824.97
Išlaidos

1. Kunigų ir tarnautojų
algos$ 8.337.29

2. Giedoriai, Mišių sti
pendijos, patarnavimai 1.911.00

3. Maistas 1.340.00
4. žvakės, vynas, ostijos 884.27
5. Pašto ir raštinės išlaidos 234.19
6. Pataisymai, skalbykla 420.72
7. Telefonas---------------- 368.57
8. Elektra 535.60
8. šildymas 1.386.08

10. Pastatų remontas__  846.73
11. Draudimas 1.171.24

Drabužių, trikotažo ir kailio dir
binių Maskvos mugėje Lietuvai at
stovavo 8 siuvimo, 8 trikotažo, 3 kai
lių, 5 kojinių-puskojinių ir baltinių 
įmonės. Mugės pagrindinis tikslas 
yra priimti gaminių užsakymus se
kantiems metams. Lietuvos didme
ninės drabužių bazės valdytojo pa
vaduotojo V. Ločerio pranešimu, lie
tuviškos įmonės gaminių pardavė už 
daugiau kaip 300 milijonų rublių. Di
džiausio pasisekimo susilaukė Šiau
lių “Verpsto”, Vilniaus “Vilijos” vil
noniai gaminiai, Utenos įmonės med
vilninis ir pusvilnonis trikotažas, Tel
šių “Masčio” suknelės, moteriškos ir 
vaikiškos eilutės, vyriški ir moteriš
ki megztukai, Kauno “Kotono” ir 
Vilniaus “Spartos” įmonių kojinės. 
Lietuva daugiausia užpirko estų ir 
latvių prekių.

DRĄSA IR ALUS
A. P abi jonas išleido satyrų rinki

nį “Šimtas perkūnsargių”, kuriame 
yra šie posmai apie komunistinės vi
suomenės drąsą:

“Ta tiesa — pašnibždom,
parimus!... 

Ta drąsa — prie bokalo alaus!... 
Lieps — sutiks,
O paskui — atgailaus.

Kad nešioja galvą — užmiršo. 
Šaukė — už! ir neklausė — už ką... 
Ir perkūnsargiu kilo į viršų 
Viskam pritarianti

ranka;
Pakelta virš galvos, sumedėjus, 
Ji kaip gėdos stulpas stovės. 
Negirdėta! Bailys iš idėjos. 
Ech, žmogau, tikras broli avies...

Vėl kažkas tavo lūpomis kalba. 
Vėl kažkas riečia jus į kupras. — 
Baimė! Baimė gyvent savo galva, 
Baimė jausti, mąstyt ir suprast...

Krebžda sąžinė — žalias žiogas, 
Uždaryta juodoj rašalinėj.
Gal pačirkš tavo žiogas iššokęs, 
Jei išmaudysi vyno stiklinėj...

Tas prakeiktas bailių
pritarimas!...”

KALBOS GYNĖJAI
Prie paminklų apsaugos ir kraš

totyros draugijos Vilniaus skyriaus 
suorganizuota lietuvių kalbos sek
cija, vadovaujama universiteto do
cento J. Balkevičiaus, kuri skelbia 
karą lietuvių kalbos darkytojams. 
“Literatūros ir Meno” savaitraščiui 
J. Balkevičius pareiškė: “Pagrindi
nis mūsų sekcijos tikslas yra lietu
vių kalbos kultūros propaganda Vil
niaus mieste. Todėl rūpinsimės ne 
tik spaudos leidinių, periodikos, bet 
ir reklamos, skelbimų, užrašų bei 
įvairiausios informacijos kultūra, 
štai konkretus pavyzdys. Geležinke
lio ir autobusų stotyse, aerouostuo
se dar dažnai galima išgirsti tokius 
diktorių išsireiškimus: “pradedamas 
įsodinimas į autobusą...”, “trauki
nys randasi ant pirmo kelio...” ir 
Lt. Mes fiksuosime visus kalbos dar
kymo atvejus ir juos vėliau aptarsi
me sekcijos susirinkimuose. O dik
toriams į pagalbą pasiųsime kvalifi
kuotus kalbininkus, kurie vietoje pa
dės taisyti kalbos kultūros trūku
mus. Mes pagristai nusiskundžiame 
žema profesinės kalbos kultūra. Įvai
rių techninių šakų specialistų nau
dojami terminai bei frazeologiniai iš
sireiškimai dažniausiai tėra tik žar- 
gonybės, o ne vykę lietuviški atitik
menys. Norėdami išstaisyti esamą 
padėtį, mes ir steigiame konsulta
cinį punktą (Vilnius, Trakų g-vė, 2). 
Čia kiekvieną antradienį ir penkta
dienį budės kvalifikuoti kalbininkai, 
kurie telefonu ar betarpiškai teiks 
patarimus kalbos kultūros klausi
mais” (“L. ir M.” nr. 1). Be abejo
nės, tai sveikintinas lietuvių kalbos 
gynėjų žingsnis, bet ausį rėžia J. 
Balkevičiaus vartojami žodžiai “dik
torius” ir “konsultacija”, kuriems 
juk galima rasti lietuviškus pakai
tus, kaip pvz. “pranešėjas” ir “pa
tarimas”.

V. Kst.

Praeitais metais buvo likę skolos 
$82.000.00. Atmokėjus $8.000.00, dar 
liko parapijos skolų $74.000.00. 1960 
m. šv. Kazimiero parapija turėjo 
skolų $169.966.35. Per septynerius 
metus išmokėta skolų $85.966.35.

Parapijoje yra apie 400 šeimų, ku
rių dauguma aktyviai dalyvauja pa
rapijos gyvenime ir yra duosnūs sa-
vo aukomis. Palyginus su kitomis 
Montrealio arkivyskupijos parapijo
mis, turint mintyje šeimų bei pa
rapijiečių skaičių, šv. Kazimiero pa
rapija gali didžiuotis savo parapijie
čiais, o parapijiečiai savo parapija. 
Mes turime du gerus chorus, akty
viai veikia šv. Onos, šv. Elžbietos
draugijos. Jaunimo Klubas ir tikrai 
pavyzdingai visą laiką darbuojasi 
parapijos komitetas. Tikimės, kad se
kančiais metais į parapijos gyveni
mą įsijungs dar daugiau parapijie-

Praėjusiais metais londoniškiai dalyvavo Kanados lietuvių krepšinio 
pirmenybėse su viena komanda, matoma nuotraukoje. Šiemet da
lyvaus net trys Londono "Tauro" komandos Nuotrauka S. Kero

STAIGMENA LONDONE!
KANADOS LIETUVIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS IR JŲ

DIDYSIS BALIUS
NAUJOJOJE CENTENNIAL BANKETŲ SALĖJE, 
550 WELLINGTON PRIE DUFFERIN, VASARIO 3 D.

PIRMENYBĖS PRASIDĖS IŠ RYTO SIR A. BECK GIMNAZIJOJE, 
O BALIUS 8 V AL. V AK. CENTENNIAL; ŠIO PASTATO VIDUJE — 

VIETOS 300 AUTOMOBILIŲ.
Baliaus karalaitės rinkimai 
Pirmą sykį tokia loterija 
Trumpa, įvairi programa

Apvalūs staliukai 6—8 asm.
Bufetas ir visų rūšių gėrimai
Žinomasis vokiečių orkestras

PLAČIAU — LONDONO KRONIKOJ,
Kiekvienas iš Jūsų čia būsite laukiamas svečias. Atvykite ir draugus
atsiveskite. Jus kviečia —

Londono sportuojančio jaunimo klubas “Tauras”

LONDON, ONT.
ORGANIZUOTAI Į BALIŲ žada 

atvykti Hamiltono jaunimas. Džiu
gu, kad ir didžiosios apylinkės ski
ria mūsų pirmenybėms ir baliui rei
kiamą dėmesį. Į kurį balių? Tos rū
šies čia tik vienas — tai Kanados 
lietuvių^ krepšinio pirmenybių pro
ga rengiamas balius šimtmečio 
(Centennial) banketų salėje, 550 Wel 
lington prie Dufferin, tik pustrečio 
bloko į šiaurę nuo Hotel London. 
Pastato viduje yra vietos trejetui 
šimtų automobilių. Tai žiemą labai 
svarbu. Reta proga pasišokti šioje 
salėje, lietuviškoje atmosferoje. Va
karo programa įvairi: lengvosios mu
zikos solo dainos, duetas, jaunimo 
choras, dvigubas kvartetas, taut, šo
kiai. Bet visa tai truks tik . pusva
landį, o bus galima šokti ligi 12.30. 
Baliaus karalaitės rinkimai. Apva
lūs staliukai. Jauki atmosfera. Or
kestras, bufetas, gėrimai — viskas 
augstesnės kokybės. Apranga pagal 
pasirinkimą: vakarinė ar kita. Žada 
dalyvauti latviai, estai ir kt sve
čiai.

LONDONAS BE ŠVIESOS ir dau

Londono, Ont. vaikų choras ir jaunoji dirigentė L. Petrašiūnaitė 
Nuotrauka S. Kero

WINDSOR, ONT.
KALĖDŲ EGLUTĖ apylinkės lie- čiau nuotaika buvo puiki.

tariu vaikams buvo surengta 1967 
m. gruodžio 30 d. Sv. Kazimiero 
bažnyčios salėje. Jos rengėjai — 
šeštadieninės mokyklos tėvų komi
tetas, remiamas apyl. valdybos. Pro
gramą atliko pats jaunimas, suvai
dinęs vaizdelį “Spindėkite žvaigždu
tės”, į kurį buvo įpinta kalėdinės 
giesmės, dainos ir šokiai. Mergaitės 
pašoko kelis šokius, akordeonistai 
atliko kelis dalykus grupėje ir solo. 
Vaikučiams Kalėdų senelis padalino 
po dovanėlę. Nebuvo senelio pamirš
ta programą paruošusi ir daug dar
bo įdėjusi V. Tautkeričienė. Ji savo 
padėkos žodyje paminėjo vietos vers
lininką V. Pundzių, kuris, kaip ir per 
daugelį metų, per Kalėdų senelį 
kiekvieną vaiką apdovanojo sidabro 
pusdoleriu. Pasivaišinę suneštais 
skanumynais, vaikučiai ir tėvai išsi
skirstė, išsinešdami gražius įspū
džius.

N. METŲ SUTIKIMAS apyl. val
dybos buvo surengtas parapijos sa
lėje. Dalyvavo 35 asmenys iš Wind- 
soro, Detroito, Flint (Mich.), Rod
ney. Nors ir negausus būrelis, ta-

Visuomet saugiau jausitės su

Dirbtiniais dantimis
erai 

er IDirif ifiio y*pož
taiku. Kad Mwtau bei potogtau, ui- 
borstykite truputj F AST H E ET H dirbtinį

kolookit. FASTTtTH vImm v.htinČM.

rinkrnnoi
NseUdfe

gumoje be šilimos išbuvo net ke
lias dienas. Ir šios eilutės rašomos 
prie žibalinės lemputės. Sausio 13 
ir 14 d. iškrito nemaža sniego, o 
svarbiausia — medžiai apsidengė 
storu ledo sluoksniu. Jie atrodė pa
sakiškai, bet londoniškiams pridarė 
daug vargo. Sekmadienį nebuvo ga
lima ne tik važiuoti, bet ir eiti kai- 
kuriomis gatvėmis — buvo tiek daug 
nutrūkusių elektros laidų ir nukri
tusių šakų, kurios vis dar krito. At
vyko pagalbos ir iš kitų miestų. Per 
20 metų Londone nebuvo nieko pa
našaus. Sako, prieš 50 metų tą pa
čią ar gretimą sausio dieną įvyko 
panašus dalykas.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS PIR
MENYBĖMIS. Toronto “Aušra” pu- 
mato dalyvauti visose krepšinio kla
sėse, Tor. “Vytis”* — daugumoje kla
sių. Dalyvaus ir Hamiltono “Kovas”. 
Teko nugirsti, kad ir Montrealio 
“Tauras” žada dalyvauti. Tai tikrai 
būtų didelė ir maloni staigmena. Lon
dono “Tauras” numato turėti tris 
komandas, kai tuo tarpu “Aušra” 
net šešias! D. E.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, va- 
dovaujama kun. D. Lengvino, po 
Kalėdų atostogų vėl pradėjo darbą 
su 10 mokinių.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 50 ME
TŲ JUBILĖJUI jau pradėta ruoš
tis. Tariamasi su paskaitininku, ra
dijo stotimi, miesto valdyba (dėl vė
liavos pakėlimo). Jaunimas su visa 
energija įsijungė į programos pa
ruošimo darbą. Tikimasi, kad į Šį ju- 
bilėjinį minėjimą Windsoro apylin
kės lietuviai atsilankys visi iki vieno.

V.

V. GERULSKIS ROOFING 
lrt..\GfU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. 

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

SUDBURY, Ont
DIDŽIOJI ŠVENTĖ. Viso pasaulio 

lietuviai švenčia Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 50 metų sukaktį. 
Šie metai yra mūtų tautinio subren
dimo egzaminas. Mes turime išnau
doti visas galimas progas pasauliui 
pristatyti pavergtos tėvynės siekimus. 
LB valdyba tikisi, kad kolonijos lie
tuviai tai puikiai supras ir parodys 
savo tautinį susipratimą nuoširdžiu 
bendradarbiavimu, gražiu asmeniš
ku sugyvenimu ir parama naujai LB 
valdybai šių sunkių planų vykdyme. 
Didysis 50 metų nepriklausomybės 
atgavimo minėjimas, įjungiant visas 
mūsų turimas meno, darbo, aukotojų 
jėgas, įvyks š.m. vasario 17 d., 130 
Frood Rd., ukrainiečių salėje. Tiki
masi gauti leidimą mūsų trispalvei 
iškabinti virš miesto valdybos pasta
tų. Tautiečiai prašomi savo asmeni
nių darbų laiką susitvarkyti taip, 
kad visi galėtų iškilmingame minėji
me dalyvauti bei pasikviesti savo pa
žįstamus ir draugus. Kiti šių metų 
tautiniai minėjimai, 130 Frood Rd., 
ukrainiečių salėje: Motinos Diena — 
gegužės 11 d., Tautos šventė — rug
sėjo 8 d., Kariuomenės šventė — 
lapkričio 23 d.
. 50 metų Lietuvos nepriklausomy

bės atgavimo minėjimo proga numa
toma oro bangomis prabilti į kana- 
diškąją visuomenę. Tikimės, kad at
siras duosnių lietuviškų širdžių, ku
rios parems šias pastangas.

KLB Sudbury apylinkės valdyba

VANCOUVER, B.C.
VANKUVERIO IR JO APYLIN- 

KIŲ sporto mėgėjai, susirinkę Jono 
Macijausko sodyboje, įsteigė Britų 
Kolumbijos lietuvių medžiotojų ir 
žūklautojų draugiją. Išrinkta laikinė 
valdyba: J. Macijauskas, J. Raudo
nis, V. Skabeikis, J. Šmitas, H. Tu- 
maitis ir F. Valys, šios sporto šakos 
organizavimas jau buvo seniai pri
brendęs. Turime geriausias medžio
jimo ir žuvavimo sąlygas. Užsibrėž
ta surengti Vakarų Kanados Lietuvių 
Dienos proga plačias žuvavimo var
žybas (derby).

PIRMOS BENDROS KŪČIOS. Van
kuverio lietuviai šachmatininkai E. 
Gumbelio patalpose turėjo gražias 
Kūčias. Šeimininko iniciatyva, vaiku
čius aplankė ir lietuvis Kalėdų sene
lis (H. Tumaitis).

PETRAS SKUČAS laimėjo pasku
tinį šveicariška sistema pravestą 
šachmatų turnyrą.

GREITOJI LIETUVAITĖ Irena 
Macijauskaite-Piotrowski, kuri, pas
kutiniais duomenimis, pasaulyje yra 
7-toji 200 metrų bėgime ir 8-toji — 
100 metrų, turi daug varžybų prieš 
akis. Vasario 17 dalyvaus Vankuve
ry įvykstančiose 60 ir 440 m. bėgi
muose. Po to seka Torontas, Euro
pa, JAV ir pasaulinė olimpijada Mek
sikoje. Populiariajai Vankuverio bė
gikei linkime kuo geriausios sėk
mės.

VANKUVERYJE ATIDARYTAS 
Kanados didžiausias ir moderniau
sias sporto reikalams pastatas “Pa
cific Coliseum”. Jau pirmomis die
nomis dalyvavo virš 15.000 žiūrovų. 
Dedamos pastangos įstoti ne tik į 
NHL, bet ir surengti 1970 m. pasau
lines ledo ritulio pirmenybes. V. S.

HAMILTON, Ont.
MEDŽIOTOJŲ LR ŽŪKLAUTOJŲ 

klubas kviečia Hamiltono ir apylin
kių tautiečius atsilankyti j “Zuikių” 
balių sausio 27 d. Jaunimo Centro 
salėje. Pradžia 7 v.v. Baliuje paža
dėjo dalyvauti miesto burmistras Vic 
Copps, policijos vado pavaduotojas 
J. J. Amo ir kitų klubų atstovai. 
“Laimės” staliukus paaukojo ran
govai ir verslininkai: E. Apanavičius, 
A. Liaūkus. A. Šilinskas ir Conces
sion garažo savininkai P. Armonas 
ir Z. Bolskis. Svečiai turės progos 
išbandyti savo laimę, linksmai pra

Nuotraukas renka muzėjaus vedėjas 
J. Vanagas. Pertho lietuvių gyveni- 

BENDRINĖ LIETUVIŲ STOVYK- mn vaizdų albumą muzėjus gavo iŠ 
LA, po pirmojo pasisekusio ban
dymo pereitais metais, rengiama ir 
šiemet Dainavos stovyklavietėj, Man
chester, Mich., liepos 28 — rugpjū
čio 4 dienomis. Pagrindinė stovyklos 
paskaitų tema: “Mūsų idėjinis turi
nys laiko tėkmėje”. Skaitys mūsų ži
nomi intelektualai. Dabar Dainavoje 
patogiai gali vasaroti ir šeimos su 
vaikais. Stovyklą organizuoja Lietu
vių Fronto Bičiulių centro valdyba, 
talkinant LFB tarybai. Registracijos 
ir smulkesnių informacijų reikalu 
prašoma kreiptis: J. Mikonis, 24526 
Chardon Rd., Richmond HTS, Ohio 
44143, USA.

ALDONA ANYTA, sekdama “Ti- 
me” žurnalo tradiciją, “Naujienose” 
kelia labiausiai 1967 m. pasižymėju
sio bei nusipelniusio lietuvio klau
simą. Apklausinėjusi eilę skaitytojų, 
konstatuoja, jog daugiausia balsų su
silaukė ALTos Čikagos apylinkės per
nykštis pirm. Julius Pakalta, kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio ir poeto 
Stasio Santvaro kantatos “Kovoto
jai” mecenatas. Keli siūlė šią garbę 
atiduoti lietuvių kultūros muzėjaus 
savininkui S. Balzekui arba Algirdui 
Regiui, kovojančiam už lietuviškų 
tradicijų sugrąžinimą šv. ~ 
kapinėms.

VLADUI BAKŪNUI, 
trumpų nuotolių bėgikui 
Kultūros Rūmų varžybinio komiteto 
vedėjui, Čikagoje padaryta sunki 
prostatinės liaukos operacija. Sveika
tos stovį komplikuoja širdies liga — 
angina pectoris.

JAUNIMO CENTRO PRAPLĖTI
MUI dar trūksta $40.000, nes staty
bą galima pradėti tik su $150.000, 
o surinkta yra apie $110.000. Stam
biausia $18.000 auka gauta iš anksy- 
vesnių išeivių p. Miliauckų. Loteri
jos bilietų daugiausia išplatino skau
tai — už $2.000 ir ateitininkai — už 
$1.000. Jaunimo Centro direktorius 
J. Kubilius, SJ, tebesigydo Ročeste- 
rio klinikose Minesotoje. Statybos 
darbus reikia pradėti šį pavasarį, nes 
priešingu atveju pastatų nebus įma
noma užbaigti Lietuvos nepriklauso
mybės jubilėjiniais metais.

VACLOVAS SIDZIKAUSKAS susi
tuokė su Birute Skučaite-Rimgailie- 
ne Niujorke. Medaus mėnesiui jiedu 
buvo išvykę Kolumbijon, P. Ame
rikoje.

KAZYS MOTUS IS, Toronte gyve
nęs verslininkas, sveiksta Memorial 
Hospital ligoninėje, Culver City, Ka
lifornijoje. Jam padaryta tulžies ope
racija.

Australija
KRAŠTO KULTŪROS TARYBA 

paskyrė stipendiją adelaidiškei stu
dentei Nemirai Masiulytei studijuo
ti lituanistiką korespondenciniu bū
du Čikagos Pedagoginiame Lituanis
tikos Institute. Ji yra garsėjanti pia
nistė, talkinanti įvairiose muzikinė
se lietuvių programose. Anksčiau 
tokia stipendija buvo paskirta Ade
laidėje gyvenančiai Rasai Kubiliū- 
tet Taryba taipgi nutarė išleisti V. 
Mykolaičio-Putino laiškus seseriai 
Marijai Slavėnienei ir jos šeimai. 

SIDNĖJAUS UNIVERSITETO 
“Union” teatre kartu su kitais so
vietiniais filmais buvo rodytas ir 
Vyt. Žalakevičiaus kūrinys “Niekas 
nenorėjo mirti”, dubliuotas rusų kal
ba, nors jo pasižiūrėti nuėjo dalis 
Sidnėjaus lietuvių. Filmo ištraukas 
rodė Sidnėjaus ABC televizijos pro
grama. Ta proga televizijos komen
tatorius priminė sovietinę Lietuvos 
okupaciją ir lietuvių vedamą kovą 
nepriklausomybei atstatyti, nors patį 

leisti laiką ir pasivaišinti zuikienos filmą meniniu atžvilgiu jis įvertino 
vakariene. — Kovo mėn. pradžioje 
įvyks premijuotas šaudymas. Iš 
O’Keefe alaus bendrovės gauta $100 
premijoms pirkti. Valdyba

IŠ OKUPUOTOH LIETUVOS, Vii-
kariškio apskr., sausio mėn. 15 d. 
paviešėti pas dukterį Albiną Pilipa
vičienę atvyko jos motina Elzbieta 
Bindokienė. P. A.

PADĖKA
Hamiltono ateitininkų sendraugių 

kuopai norime tarti nuoširdų ačiū 
už pasidalinimą savo pajamomis iš 
spaudos baliaus. Auka $25.00 yra 
gera pagalba “Eglutei” ir kartu įver
tinimas taip reikalingo lietuviško žo
džio vaikams.

“Eglutės” administracija
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

Kazimiero

buvusiam 
ir Kūno

teigiamai. Filmą mačiusieji lietuviai, 
“Mūsų Pastogės” teigimu, buvo su
krėsti tarp partizanų ir sovietams 
tarnaujančių “liaudies gynėjų” vyku
sios kovos žiaurumo. Žiūrint iš šito 
taško, filmas liudija, kad Lietuva 
prievarta buvo įjungta į Sovietą Są
jungą, o neįsijungė pati, kaip kad 
skelbia sovietų propaganda.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ MUZĖ- 
JUI krašto valdyba padovanojo me
dyje išdrožtą Lietuvos Vytį ir dide
lį albumą, kuriame bus telkiamos 
Lietuvių Bendruomenės gyvenimą ir 
veiklą vaizduojančios nuotraukos. 

K. L. K. Moterų Draugijos Hamiltono skyriaus norių dalis, su vė
liava dalyvavusi metinėje savo šventėje. Iš kairės: S. Rokštienė, D. 
Bobinienė, Z. Rickienė, M. Tumaitienė ir E. Kybartienė

Nuotr. Juraičio

M. Klimaitienės. Krašto valdyba ra
gina jos pavyzdžiu pasekti ir kitas 
lietuvių apylinkes. Kadangi muzėjus 
apima visus Australijos lietuvius, 
tautinius eksponatus turėtų dovano
ti visos lietuvių kolonijos.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ organi

zacijų ir spaudos taryba Buenos Ai
res nutarė ruošti bendrą Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 50 m. 
minėjimą vasario 17, šeštadienį, Lie
tuvių Centro rūmuose. Iškilmingos 
pamaldos įvyks vasario 18 d. Bue
nos Aires katedroje. Po jų bus pa
dėtas vainikas miesto aikštėje prie 
argentiniečių Laisvės paminklo. Spe
cialų minėjimą su atitinkama pro
grama numatoma surengti šių metų 
laikotarpyje miesto teatre.

ALC TAUTINIŲ ŠOKIŲ AN
SAMBLIS, vadovaujamas L. Lembe- 
rio, tarptautinei publikai Florencio 
Varela mokykloje pašoko “Kubilą”, 
“Kalvelį”, “Žiogelį”, “Dar ne tavo 
valioj”. Šiam pasirodymui jie buvo 
kviesti mokyklos tėvų komiteto.

OLINDA LASTAUSKAITĖ, Bue
nos Aires universiteto medicinos fa
kultetą baigusi provizorė, atidarė 
pirmą lietuvišką vaistinę Buenos Ai
res mieste, Villa Lugano vietovėje. 
Moderniai įrengta lietuvaitės vaisti
nė pardavinėja vietinius ir impor
tuotus vaistus. Jos sesuo Emilija 
yra atsakinga viešųjų darbų minis
terijos pareigūnė. Antrą lietuvišką 
vaistinę Adrogue vietovėje turi An
tonija Neniškytė.

JONAS LIMBĄ, gyvenąs Buenos 
Aires priemiestyje Florida, yra Ar
gentinos meškeriojimo čempijonas ir 
pasižymėjęs dviratininkas. Jo pėdo
mis seka karinę prievolę atliekantis 
sūnus Viktoras-Vytautas, kuris taip 
pat skina laurus dviratininkų lenk
tynėse. Limbų namus puošia daugiau 
kaip 50 tėvo ir sūnaus laimėtų tau
rių, daugybė diplomų ir medalių.

JONAS VAITIEKAmS vadovau
ja Hotel de las Artės meno galeri
jai Buenos Aires, čia praėjusį ru
denį įvykusioj parodoj jis buvo iš
statęs savo darbo lietuvišką Vyti ir 
šešis jam priklausančius žymių dai
lininkų kūrinius, kurių vienas yra 
įkainotas 900.000 pezų.

Prancūzija
ONA ŠIMAITĖ, buvusi Lietuvos 

universiteto bibliotekininkė, vokie
čių okupacijos metu pasižymėjo kaip 
viena uoliausių žydų gelbėtojų. Ji 
minima žydų literatūroje ir Sofijos 
Binkienės Vilniuje sudarytoje bei iš
leistoje knygoje. Jeruzalėje veikian
čio Kankinių ir Didvyrių Jad Va- 
chem Instituto teisingųjų komisija, 
pasirėmusi surinktais duomenimis ir 
patikrintais faktais, pereitais me
tais nutarė Onai Šimaitei suteikti 
Teisingųjų medalį ir Jeruzalės At
minimų Kalne, Teisingųjų Alėjoj, pa
sodinti medį jos vardu. Lapkričio 39 
dieną Izraelio ambasadoj Paryžiuje 
Teisingųjų medalis buvo įteiktas 
Onai Šimaitei. Įteikimo apeigą atli
ko Izraelio ambasadorius Walteris 
Eytanas. Oną Šimaitę į ambasadą ly
dėjo ir medalio priėmimo apeigoje 
dalyvavo Lietuvos pasiuntinybės sek
retorius Antanas Liutkus. Gautas ir 
atitinkamas diplomas, liudijąs jau 
įvykdytąjį nutarimą dėl medalio pa
skyrimo ir Onos Šimaitės medžio pa- 
sodinimo Jeruzalėj.

Italija
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS sau

sio 17 d. atvyko į Romą tęsti studijų 
du kunigai: Juozas Pranka, Šv. Ra
polo bažnyčios Vilniuje vikaras ir 
Panevėžio kurijos kancleris, gimęs 
1925 m., kunigu įšventintas 1949 m.,
ir kun. Pranciškus Vaičekonis, Vil
niaus Gerosios Vilties (arba Dievo 
Apvaizdos) bažnyčios klebonas, gi
męs 1928 m., kunigu įšventintas 1952 
m. Pirmasis studijuos teologijos 
mokslus, o antrasis — kanonų tei
sę. Abu apsigyveno vokiečių ANIMA 
(Collegio Teutonic© di S. Maria dell* 
Anima) kolegijoje ir studijuoja 
Gregorianumo universitete.



FELJETONAS J. SAVASIS

Kelionė j Tokijo
Briedis dar girioje, o jau jiešmą drožia. Lieudies priežodis
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81 KliLTURlnlEJE VEIKLOJE
Ir tą dieną, kaip paprastai, 

Visgailų šeima susėdo vakarie
nės. Tėvas grįžo iš darbo, moti
na iš tarnybos, duktė Eleonora 
iš universiteto, o jauniausias sū
nus iš skautų sueigos. Vos pra
dėjus valgyti sriubą, studentė 
nei iš šio, nei iš to staiga sako:

— Aš važiuoju į Tokijo!
Kai ji tai pasakė, visų šaukš

tai liko pakeliui iš lėkštės j bur
ną. Iš nustebimo.

— Tik dar neapsisprendžiau: 
važiuoti viena, ar su palydovu, 
nes viena į tokią kelionę leistis 
lyg ir bijau.

— Ką tu čia vapalioji, — pir
mas įsikišo tėvas. — Kas čia 
per kalbos? Važiuoju į Tokijo! 
Ar tu pradėjai sapnuoti nemie
godama?

— Tikrai važiuoju, — dar 
kartą pakartojo studentė. — 
Universitete paskelbtas konkur
sas: kuri geriausiai parašys ra
šinį tema “Ideali moteris”, gaus 
premiją — kelionę į Tokijo lėk
tuvu ten ir atgal, šiandien aš 
parašiau ir gausiu premiją. Ot, 
ir važiuosiu.

— O iš kur tu žinai, kad tik
rai gausi tą premiją? — paste
bėjo brolis skautukas. — Rašė ir 
kitos. Nejaugi visos ir važiuos 
į tą Tokijo?

— O tu nesikiški į ne savo 
reikalus, — užprotestavo stu
dentė. — Rašė visos, bet premi
jų gausiu aš, — nukirto kaip 
kirviu.

— Nustokite pagaliau judu 
čia įginčyjęsi, — subarė tėvas. 
— Kai tik susitinka — tuoj bar
tis. Man nepatinka, kai mano 
vaikai barasi ir dar prie stalo.

— Tiesa, — pripažino skau- 
tukas.

— Jokia šia tiesa, — jau šau
kė studentė. — Jis pavydi man 
kelionės į Tokijo. Dėlto čia pai
niojasi; Bet tu taip ir žinok: aš 
neturiu jokio noro keliauti su 
nepilnamečiais, juo labiau su to
kiu kvailu broliu- Būtų sugadin
tas visas kelionės malonumas. 
Geriau tada būtų premijos ne
laimėjus.

— Girdite, ką ji sako, — tarė

šeimos narius. — Mano teisybė, 
kad ji nori vykti su kuo kitu. 
Brolis jai kvailas. Ji nori vykti 
su sužadėtiniu. Mačiau, kaip 
aną dieną bučiavosi...

— Sužadėtinis? — suriko tė-. 
vas, kreipdamasis į motiną. — 
Koks sužadėtinis? Žiūrėk, ši pie
menė jau turi sužadėtinį! Su 
kuo bučiavaisi, prisipažink. O 
jei tai tiesa, tai nuo Sos dienos 
gana universiteto. Padėsi namie 
motinai lėkštes plauti.

— Ji neturi jokio sužadėtinio,
— patikrino motina- — Ji vyks 
į Tokijo su nieku kitu, o tik su

. savo mama, kaip tai daro visos 
rimtos mergaitės.

Studentė, tai išgirdusi, susi
gūžė, lyg gavusi per sprandą, 
paskui sumurmėjo:

— Kokios tos rimtos mergai
tės?

— Visos rimtos. Ar nematei 
televizijoje tos, kaip ji ten va
dinasi ... Sofija Lo... Loren...

— Bet, mama, Loren važiuo
ja ne su mama, o su Ponti.. •

— Palaukite, — čia įsikišo se
nelis, atėjęs iš kito kambario.
— Būkime rimti ir rimtai svars-
tykime rimtas problemas. Jei 
abi išvažiuosite į Tokijo, tai kas 
virs valgyti?

— Valgyti virs jis, — atšovė 
studentė, rodydama pirštu į 
skautuką. — Jis turi virėjo ir 
šnipo specialybę.

— Tėte, aš mačiau tikrai, kai 
ji bučiavosi su tokiu ... Mama, 
Eleonora spardosi po stalu (tuo 
tarpu gavo iš sesers spyrį į 
blauzdą).

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos, 1967 m. lapkri

tis. Gausiai iliustruotas žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Adresas: 
4364 Sunset Boulevard, Hollywood, 
Calif. 90029, USA.

Eglutė, nr. 10, 1967 m. gruodis. 
Labai dailiai leidžiamas iliustruotas 
laikraštis vaikams. Redaguoja ir ad
ministruoja Nekaltai Pradėtosios Ma

Iš P. Boltuonio šaknų ir kelmų skulptūros parodos, pakartotinai 
vykstančios didžiausiame Montrealio dangoraižyje

Nuotrauka Doniliūno

— Nutilkite, sukomandavo 
motina. — Ar negirdėjote, ką 
sakė tėvas? Kai tik susitinka, 
taiHyg prisiekę priešai — tuoj

— Mama, — jau verkšleno 
skautukas. — Jei judvi vyksta
te j Tokijo, pasiimkite ir mane- 
Aš nenoriu visą laiką likti vi
rėju. Seneliui tikrai neįtiksiu.

— Ne tik seneliui, bet ir tė
vui, — sušuko motina. — Kokia 
puiki proga visiem trim vyram 
išmokti apsieiti be moterų. Bū
site, lyg kareiviai.

— Aš kitados buvau kareivis 
ir valgiau kareiviškos duonos, 
— užpyko senelis.. — Bet čia ne 
kareivinės. Aš senas kareivis ne
su užsitarnavęs, kad mane ko
kia prisvilusia koše maitintų 
vaikigalis, nemokąs net kiauši
nio padoriai išvirti. Moteris tu
ri šiuose namuose likti, nes val
gis ir stalas yra šventi dalykai. 
O jei ne, tai žinokite, ką aš 
jums pasakysiu — aš važiuoju 
su Eleonora į Tokijo. Dar 
nesu skridęs lėktuvu. Sako, lėk
tuvuose duoda gerai pavalgyti.

— Bet, mama, — jau verkš
leno studentė, — jei aš laimiu 
premiją, tai aš turiu teisę pa
sirinkti kelionei palydovą, kok| 
aš noriu. — O kreipdamasi į 
senelį, dar pridūrė:

— Seneli, ar supratote, ką 
sakote? Tokia kelionė! Jums ga
li pasidaryti bloga, galite susirg
ti- Ką aš tada daryčiau...?

— Nesijaudink, — atkirto se
nelis. — Pirma laimėk premi
ją, - o jau paskui sutarsime ką 
daryti, šiuose namuose jūs esa
te įpratę viską nuspręsti iš anks
to. Taip negerai, nes galima su-
klysti.

— Betgi kelionė į Tokijo pasi
taiko tik vieną kartą gyvenime, 
— vis dėstė studentė.

— Taigi, ir noriu pasinaudo
ti, atšovė senelis, — kad tik 
vieną kartą. O tu... dabar gy
venimas pailgintas, turėsi pro
gos dar nekartą...

— Tai kas pagaliau laimi tą 
premiją — kelionę į Tokijo: jūs 
ar aš? — nutraukė studentė.

— Palaukite, tuščiai nesigin
čykite. Į Tokijo važiuojame mu
dvi: aš ir Eleonora. Jūs kiti pa
lauksite kitos progos. Nėra čia 
ko dalintis ir sielotis. Savo tuš
čiomis kalbomis nesugadinkite 
vargšei mergaitei nuotaikos. O 
kelionė turi būti atlikta geroje 
nuotaikoje, kad liktų pats malo
niausias prisiminimas, — ramiai 
dėstė motina. _

— Bet ar negalima rasti Eleo
norai kokią draugę, — vėl įsi
kišo senelis. — Ateina čia tų 
jos draugių neviena. Kelionėje 
dvi mergaitės turėtų daugiau 
malonumo.

— Aš leisiu dvi mergaites į 
japonų tarpą? — sušuko moti
na pasipiktinusi tokiu pasiūly
mu. — Kur jūsų protas? Vien 
tik dėlto, kad liktų namie kas 
pietus gamina, vien dėl savo 
egoizmo išdrįstate siūlyti va
žiuoti dviem mergaitėm Į japo
nų tarpą be rimtos palydovės, 
kuri turi gyvenimo patirties...

— Norėčiau žinoti, kokios pa
tirties turi tu su japonais, — 
nusijuokė tėvas. Jam jau Įgriso 
visas tas nesibaigiams ginčas, 
tad pasakė:

— Žmogus visą dieną sunkiai 
dirbi, grįžti namo ir čia nėra 
ramybės dėl kažkokių ten japo
nų.

Ginčijosi, svarstė dar iki iš
nakčių, bet prie jokio patenki
namo sprendimo nepriėjo. Klau
simas išsirišo savaime tik po ke
lių dienų, kai paaiškėjo, kad 
Eleonoros rašinys apie idealią 
moterį net nebuvo priskirtas 
prie svarstytinų.

rijos seserys, Putnam, Conn. 06260. 
Kaina $4 metams.

J. Narūne, BIRUTES RYTAS. Ei
liuota knygelė priešmokyklinio am
žiaus vaikams. Spalvotos iliustraci
jos dail. R. Kulmanienės. Kaina 
$0.95, 16 psl. Gaunama dienraščio 
"Draugo” administracijoje 4545 W. 
63rd. St, Chicago Ill. 60629, USA.

Dr. J. J. Stukas įteikia savo knygą "Awakening Lithuania" JAV viceprezidentui H. Humphrey Va
šingtone ALTos atstovų vizito metu. Si knyga — graži dovana kitataučiams. Jos kaina — $5.00. 
Gaunama pas autorių 1016 Schleifer Rd., Hillside, N. J. 07205, USA. Kanadoje — pas A. Misevi
čių, 32 Hendrick Ave, Toronto 4, Ont.

ALGIMANTO KEZIO, SJ, čika- 
giečio fotografo, nuotraukos puošia 
šešis savaitinio kalendoriaus “Ame
rican Calendar” puslapius. Rugsėjo 
antrai savaitei skirtame puslapyje 
matyti jo nufotografuoti skautai, Ra
ko stovykloje žaidžią krepšinį.

JUZE VAIČIŪNIENE Čikagoje 
ruošia spaudai knygą “Tautinių šo
kių švenčių takais”, kuri aptars tau
tinius šokius, drabužius ir muzikos 
instrumentus.

LIETUVOS PENKIASDEŠIMTME
ČIO minėjimo Čikagoje dėmesio 
centre bus kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio ir poeto Stasio Santvaro 
kantata “Kovotojai”. Ją atliks muz. 
Petro Armono paruoštas “Dainavos” 
ansamblis, solistai Dana Stankaitytė, 
Arnoldas Vokietaitis, Antanas Pava
saris ir Emil Vandas diriguojamas 
simfoninis orkestras Civic operos 
teatre vasario 18, sekmadienį, 3 v. 
p. p.

PIRMĄ PREMIJĄ Montgomery 
Ward prekybos bendrovės Čikagoj 
surengtoj parodoj laimėjo jos tar
nautojas dail. Tadas Sparkis už nu
tapytą lietuvišką peizažą “Tėviškės 

, laukai”.
BERNARDO BRAZDŽIONIO rink

tinei leisti komiteto iždininką a.a. 
Praną Lembertą, mirusį 1967 m. lap
kričio 29 d., pakeitė Kalifornijoje 
gyvenanti rašytoja Alė Rūta-Arbienė. 
čekius, išrašytus Brazdžionio rinkti
nei, prašoma siųsti jos adresu — 306 
22nd. St. Santa Monica, Calif.

KRITIŠKOS PASTABOS

bibliografijos
VYTAUTAS A. JONYNAS

specifiniais leidiniais. Savaime 
aišku, nepalyginsi spausdinto 
popieriaus griūties išeivijoje su 
lavina spaudinių net tokio, pa
lyginti, neraštingo krašto, kaip 
Kanada. Nelaimė ta, kad biblio
grafo darbas tąsus kaip karame
lė — nėra galo jo tobulinimui. 
Tebūnie tad ir mūsų pastabos 
priimtos ne kaip piktdžiugos 
priekabės, bet kaip darbo kom- 
plikuotumą suvokiančio piliečio 
lūkestis išvyst leidinį tolydžio 
tobulėjantį.

Metraščio pirmąją dalį suda
ro 1966 metais pasirodžiusių 
knygų sąrašas.'Antrąją — plch 
niausią puslapių skaičiumi — 
išeivijoj išeinančių žurnalų ir 
laikraščių registras. Pagaliau 
trečioji dalis',c— pati reikšmin
giausia mūsų manymu — yra 
raktas į straipsnių periodikoj 
lobyną.

Labiausiai vykusi dalis yra 
antroji — alfabetinė žurnalų ir 
laikraščių rodyklė. Ateityje jos 
nereikėtų žymiai keisti. Čia su
registruota virš šimto paskirų 
leidinių, įskaitant ir vienkarti
nius, neperiodinius, moksleivių, 
skautų, meškeriotojų-sporto klu
bų leidinėlius. Galima būtų pa
geidauti, kad -būtų pažymėtos 
leidinių gimimo datos, bet visu
moj šis sąrašas paruoštas 
kruopščiai. Be redakcijos adre
so, dažnai nurodoma ir prenu
meratos kaina. Be abejonės, šį 
skyrelį tobulinant, galima pa
žymėti ir kuriose bibliotekose 
aptinkami paskirų žurnalų kom
plektai. Bet, iš pratarmės spren
džiant, jie turėtų trūnyti Liet. 
Archyve. Atseit,’ galima gauti 
norimo straipsnio fotokopiją.

Pirmoji metraščio dalis — 
knygų bibliografija — padalin
ta į 10 poskyrių, atitinkančių 
Dewey dešimtainę sistemą. Pa
našios klasifikacijos laikosi ir 
Bibliotheque nationale du Ca
nada leidžiamoji “Canadiana”. 
Savaime aišku, kad grupavimas 
knygų į dešimt stambių grupių, 
pradedant bendrybėmis (gnipe 
O) ir baigiant istorija-geografi- 
ja, biografija (grupė 9) yra la
bai apytikris. Ir šiuo atveju pa
sitaiko kurijozų. Taip, sakysim, 
V. Vaitiekūno “A Survey of De
velopments in Captive Lithu
ania in 1963-64” pateko į bend
rybių, visuomeninių mokslų, bet 
ne istorijos skiltį. J. Girniaus 
“Laikas ir idealas” kažkodėl 
palaikytas bendrybe, nors vei
kalas mažų mažiausiai būtų ti
kęs į pedagoginės literatūros, jei 
ne filosofijos, skiltį. Nemažiau 
keistas nuosprendis gramatikas 
ir kalbos pratimus priskirti vi
suomeniniams mokslams, o ne 
kalbotyrai, kaip kad paprastai 
nriimta. Vis tai ženklai, rodą, 
kad redakcinio kolektyvo dar 
tinkamai nepasiruošta, šie ne
tikslumai ilgainiui savaime iš
nyks.

Ambicingiausias metraščio už
mojis — pateikti periodikos 
straipsnių rodyklę. Toji dalis, 
deja, daugiausia nuvilia. Visų 
pirma vėl laikomasi to paties 
skirstymo į 10 poskvriu, kaip 
kad knygų atveju. Tie krikšto 
marškinėliai tikrai persiauti.

Antra, nejaučiama pastangos 
sistemingai ir reguliariai išrink
ti iš dienraščiu^savaitraščių vi- 

reikšmingus strainsnius. Gal 
“Metmenų” ir “Aidu” numeriai 
ir išgliaudyti, bet net ir toks

Pirmasis
“Geresnio paminklo didvy

riams nebus, kaip vykdymas jų 
idealo.” Nenuostabu, kad atver
tus “Lietuvių išeivių spaudos 
metraštį, 1966 — I”, mus pasi
tinka A. Ružancovo-Ružaniec at
vaizdas, įvadinis Br. Kviklio 
straipsnis,’ pagerbiąs velionį, 
kaip išeivijos bibliografijos tė
vą.

Bibliografo darbas dar ir šian
dien kaikam atrodo nekūrybin- 
gas, atidumo ir kinietiškos kant
rybės reikalaujantis užsiėmi
mas. Tačiau net ir žmonėms, 
neįpratusiems naudotis biblio
grafijomis bei rodyklėmis (o to
kiais esam buvę visi, kurie bai
gėm augštuosius mokslus Lietu
voj prieš ir II D. karo metu), 
jau aišku, kad joks rimtesnis 
mokslinis ar net žurnalistinis 
darbas neįmanomas'neturint po 
ranka bibliografinių žinynų.

Keista, bet Lietuva turėjo lai
mės turėti toli pramatančių 
žmonių — S. Baltramaitį, Vacį. 
Biržišką, A. Ružancovą, I. Kisi- 
ną ir kitus, kurių pasiryžimo ir 
pasišventimo dėka mūsų kraš
tas pralenkia šioje srityje eilę 
valstybių, jų tarpe ir Kanadą.

A. Ružancovo-Ružaniec įna
šas į šį kolektyvinį darbą ne
priklausomos Lietuvos laikais 
buvo itin didelis, bet išeivijoj 
jis liko paskutiniu Mohikanu, 
beveik vieninteliu pradėtojo 
darbo tęsėju. Penkiasdešimties 
metų iškyšulį aplenkęs, A. Ru- 
žancovas dirbo Amerikoj kelio
lika metų vienoj maisto gami
nių krautuvėj kaip “kurčias ber
niukas”. Ironiška ir graudu, kad 
ir “Knygų Lentynos” leidimas 
daug kam rodėsi vien “kurčio 
berniuko” rankos vertu “hob
by”. Tiesa, protarpiais (1951-55; 
1956-57) šio biuletenio pasiro
dymu susirūpindavo čia VLI- 
Kas, čia Kultūros Fondas, čia 
vėl paskiri šviesuoliai (Vyt. Sau
lius), bet visumoj darbo krūvį 
nešė ant savo pečių pats Ružan- 
covas. Iki savo gyvenimo pabai
gos. Dvidešimt vienerius metus.

Taip atkaklaus darbo dėka 
buvo suregistruota gausybė lei
dinių, sužymėti šaltiniai, be ku
rių neišsivers joks kultūros is
torikas, nagrinėdamas pokario 
išeivijos pirmąjį amžiaus ketvir
tadalį.

Džiugu, kad JAV Kultūros 
Fondas suskato tęsti toliau šį 
darbą ir neseniai išleido pirmą
jį biuletenį — 1966 metų lietu
kų išeivijos spaudos metraštį. 
Šis' žygis yra tikrai sveikintinas, 
nors, kaip matysim, pirmasis 
metinis biuletenis nėra be ydų 
ir be priekaištų.

Dalis priežasčių, kodėl leidi
nyje pasitaiko netikslumų ir 
trūkumų, paaiški jau iš pratar
mės. Joje nusiskundžiama, kad 
L. Bibl. Tarnyba nesusilaukusi 
pageidaujamo (šiuokart tikrai 
galima panaudoti būdvardį “kul
tūrinio”) bendradarbiavimo iš 
knygų ir periodikos leidėjų pu
sės. Dažnai leidiniai nepasiek
davę Tarnybos. Galbūt todėl 
metraščio redakcija (Z. Ašok
lis. J. Maldeikienė. J. Valaitis) 
nerado reikalo idėti reguliariai 
įtraukiamų leidiniu sąrašo, kurį 
esam įpratę aptikti anglosaksi- 
mnose bibliografijos leidiniuo
se.

Kitas skirtumas, lyginant met
rašti su čiabuviu leidiniais, yra 
taisai kad L. Bibl. Tarnyba Pa
sišovė vienu kirčiu nukirsti tai, 
kas kitų atliekama paskirais,

90402, USA.
STASYS BARAS, čikagietis teno

ras, atliks koncertinę programą Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
auksinio jubilėjaus minėjime Niu
jorke, Washington Irving mokyklos 
salėje, vasario 18 d. Solistui akom
panuos pianistė A. Kepalaitė.

LIUDO SAGIO vadovaujama tau
tinių šokių grupė “Grandinėlė” Kle- 
velande sausio 27 d. dalyvaus šios 
vietovės čekų didžiulio parengimo 
meninėje programoje, o vasario 10 
d. atliks programą Sherwin Williams 
bendrovės tarnautojų pobūvyje Kle- 
velande. Į grupės planus įtraukti pa
sirodymai: vasario 10 d. — “Mardi 
Gras” festivalyje Detroite, vasario 
18 d. — Lietuvos penkiasdešimtmečio 
minėjime Daytone, kovo 16 d. — 
tautybių festivalyje Klevelande, kovo 
17 d. — “Draugo” koncerte Čikago
je, kovo 28 d. — inžinierių baliu
je Klevelande, balandžio 20 d. — 
Klevelando Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos metiniame parengime ir ba
landžio 27 d. rengiamoj išvykoj pas 
Ročesterio lietuvius.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS Či
kagoje sausio 28, sekmadienį, 3 v. 
p.p., Jaunimo Centro 203 kambary
je rengia skaidrių ir pašnekesio va
karą. Kalbės rašytojas K. Bradūnas 
tema: “Kazio Varnelio optinis ir pir
minių formų menas”. G. Peniko foto 
nuotraukų paroda vyks 202 ir 204 
kambaryje.

K. V. BANAIČIO KŪRINIŲ kon
certą Bostono Jordan salėje sausio 
21 d. suruošė Izidorius Vasyliūnas. 
Programą atliko Izdorius Vasyliūnasi 
(smuikas ir viola), David Mott 
(klarnetas) ir Vytenis Vasyliūnas 
(pianinas).

V. MYKOLAIČIO-PUTINO PA
GERBIMĄ Melburne, Australijoj, 
surengė M. K. Čiurlionio diskusijų 
klubas. Paskaitą “Putinas — gelmių 
ir viršūnių poetas” skaitė Antanas 
Krausas, Putino eilėraščius — dail. 
Adolfas Vaičaitis. Programa buvo 
paįvairinta lumzdelių, kanklių ir 
elektrinių vargonėlių muzika.

III TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE 
Čikagoj liepos 7 d. pareikalaus apie 
$36.000. Kadangi amfiteatre telpa 
10.000 žiūrovų, šią sumą įmanoma 
sutelkti. Lig šiol dalyvauti šventėje 
jau užsiregistravo 43 šokėjų grupės: 
29 suaugusių ir 14 vaikų grupių. 
Programos dalyviams, kaip jau įpras
ta, bus stengiamasi apmokėti 50% 
kelionės išlaidų.

H. TAUTVAIŠIENĖS atsiminimų 
knygą “Tautų kapinynas Sibiro tund
roje” išvertė į anglų kalbą dr. A. 
Budreckis. Ją žada išleisti ALSS Li
teratūros Fondas. Vertimą autorė pa
pildė naujomis žiniomis. Lietuviš
koji šios knygos laida jau seniai 
išparduota.

XV LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAI- 
TĖ šiemet organizuojama rugpjū
čio 4-14 d.d. Vasario 16 gimnazijo
je Huettenfelde, Vokietijoje. Planus 
aptarė Romuvoje prieš Kalėdas įvy
kęs iniciatorių posėdis, kuriame bu
vo išrinktas rengėjų komitetas: A. 
Grinienė, A. Bartusevičienė ir A. 
Krivickas. Savaitei parinkta tema — 
"Lietuvos gyvenimo penkiasdešimt
metis ateities perspektyoje”. Į pla
nus yra įtraukta eilė įdomių paskai
tų, pranešimų ir ekskursijų.

metraštis
“Draugo” kultūrinis priedas nė
ra išmėsinėtas iki kaulelių. O 
ką jau bekalbėt apie lietuvių 
Kanadoj spaudą! Tiek iš “Nepr. 
Lietuvos”, tiek iš “Tėviškės Ži
burių” paimta labai mažai, nors, 
mūsų šventu įsitikinimu, juose 
būta ir itin svarių straipsnių. 
Rašančiam gal būt geriau pa
žįstama literatūros sritis. Susi
darytų iš metraščio įspūdis, kad, 
sakysim, Pr. Naujokaitis neka- 
žinkiek domėjosi lietuvių lite
ratūra 1966 metais. Tuo tarpu, 
kaip žinome, jis buvo ir yra “Tė
viškės Žiburių” ilgametis recen
zentas.

Redakcija jaučia, kad pasi
rinktoji klasifikavimo sistema 
straipsniams netobula. Tai ma
tyti iš to, jog ji nusprendė at
skiroj grafoj sužymėti rašinius, 
liečiančius kaikuriuos iškilius iš
eivijos gyvenimo momentus: Ši
luvos koplyčios iškilmes Vašing
tone, jaunimo kongresą ir t. t. 
Tai suprantama ir pateisinama.

Mūsų manymu 1966 metais 
įvyko atžymėtina polemika ry
šium su kun. dr. F. Jucevičiaus 
straipsniais “Ateityje” (Apie 
tautybę, mitus ir kita “Ateitis”, 
nr. 8). Ši kontroversija liko ne
pastebėta.

Pertvarkymo prašosi ir kny
gų recenzijų bei nekrologų sky
riai. čia vėl alfabetine tvarka 
suminimi asmenys, rašę straips
nius. Ar nebūtų geriau pabrėž
ti apie ką rašoma, o ne kas rašė? 
“Mirusiųjų” skyriuje, sakysim, 
turim:

625. Rūkas, Antanas: Balį 
Sruoga minint — Sėja, 1966, 2- 
3

639. Žeivys, 1.: “Į Lietuvą 
žiemojančią einu” (Prof. Balj 
Sruogą prisimenant) — “Metme^ 
nys”, 1966, 12.

Tuo tarpu būtų paprasčiau: 
Sruoga, Balys ’
— A. Rūkas: Balį Sruogą mi

nint — Sėja, 1966, 2-3
— E. Žeivys: “Į Lietuvą žie

mojančią einu” — Metmenys, 
1966, 12.

Arba net neminėti recenzentų 
pavardžių, kaip kad daro “Index 
des periodiques canadiens.” Pa
vyzdžiui:

Sutema, Liūne: Bevardė 
šalis

— Draugas, 1966, 12. 25 
— Metmenys, 1966, 12 
Jau vien žvilgterėjus į tokią 

koloną matytųsi kurios knygos 
ar įvykiai susilaukė išeivijoj di
desnio reagavimo.

Idealiausia, žinoma, būtų, jei 
ši trečioji dalis pasirodytų vi
siškai atskiru leidiniu, kaip kad 
“Index to Periodical Literature”, 
“PAIS Bulletin”, ar “Index des 
periodiques canadiens”. Puikiai 
suprantame, kad panašaus lei
dinio parengimas pareikalautų 
didesnio personalo ir daugiau 
išlaidų.

Baigiant tenka dar kartą pa
sidžiaugti, kad JAV Kultūros 
Fondas ryžosi finansuoti leidi
nį. Kartu reikia palinkėti L. B. 
Tarnybai suburti į šį svarbų 
darbą dar daugiau talkininkų, 
kad susilauktume ne tik tobules
nio antrojo (1967 m.) numerio, 
bet ir iubilėjinio. kompiliacinio, 
dvidešimties išeivijos metų bi
bliografijos tomo.

Lietuvių Bibliografijos Tarnyba. 
Lietuvių išeivių spaudos metraš
tis — Lithuanian in Exile Bi
bliography Index, 1966 — L Či
kaga, JAV LB Kultūros Fondas, 
1967. 62 p.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MERKELIS RAČKAUSKAS, Vil

niaus universiteto klasikinės filolo
gijos katedros profesorius, mirė Kau
ne sausio 7 d. Velionis buvo gimęs 
1885 m. šiaudinės kaime, Mažeikių 
apskr., klasikinę filologiją studijavo 
Odesos universitete. Lietuvoje mo
kytojavo Panevėžio gimnazijoje ir 
mokytojų seminarijoje, Mažeikių 
gimnazijoje, dėstė senovės kalbas 
Kauno universitete ir ėjo švietimo 
ministerijos inspektoriaus pareigas. 
1944-1949 metais vadovavo Kauno 
universiteto klasikinės filolo
gijos katedrai, o vėliau dirbo klasi
kinės filologijos katedros profeso
rium Vilniaus universitete. Velionis 
yra paruošęs apie 25 lotynų ir grai
kų kalbų vadovėlius, pateikęs daug 
antikinių autorių kūrinių vertimų į 
lietuvių kalbą, šiemet bus išleistas 
prof. M. Račkausko išverstas Plato
no dialogų rinkinys.

VILNIAUS KRAŠTOTYROS MU 
ZEJUJE atidaryta konkursinė pa
roda, kuriai eksponatus parūpino 25- 
kių rajonų ir keturių miestų krašto
tyrininkai. Parodoje išstatytos liau
dies meno nuotraukos, albumai, ap
rašymai, apimantys 500 liaudies me
no paminklų bei kūrinių. Vertingos 
etnografinės ir archeologinės me
džiagos parodai parūpino žeimelietis 
mokytojas J. Sliavas, apie Rasų ka
pines Vilniuje — E. Danilevičius. 
Konkursą organizavo paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugija.

KAUNO MEDICINOS INSTITUTO 
prof. dr. J. Brėdikis, chirurgas kar
diologas, su sovietų gydytojų grupe 
išvyko į JAV. Jis lankosi pietinių ir 
vakarinių valstijų medicinos centruo
se, skaito paskaitas apie širdies 
elektrinį akinimą.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 75-tųjų 
gimimo metinių minėjimas buvo su
rengtas Mokslų Akademijos posė
džių salėje Vilniuje, žodį tarė šios 
institucijos prez. prof. J. Matulis, 
rašytojas A. Venclova, atsiminimų 
pluoštu pasidalijo poetas A. Miški
nis. Minėjimo dalyvius su Putino 
moksline ir pedagogine veikla su
pažindino M. Akademijos lietuvių kal
bos ir literatūros instituto skyriaus 
vadovas, filologijos mokslų kandi
datas J. Lankutis, su Putino kūrybos 
įtaka jauniesiems literatams — “Per
galės” žurnalo red. poetas A. Bal
takis. Apie Putiną, kaip gilios eru
dicijos rašytoją, mokslininką ir di
delės dvasinės kultūros žmogų, kal
bėjo Rašytojų Sąjungos sekr. A. Ber
notas. Panašaus pobūdžio minėjimas 
su menine programa įvyko ir Vil
niaus universitete, o Putino poezi
jos vakaras — Vilniaus dramos teat
re, kur Putino kūrinius skaitė dra
mos aktorius Laimonas Noreika. Vil
niaus respublikinėje bibliotekoje bu
vo atidaryta Putino raštų parodėlė. 
Šiaulių dramos teatras Putiną ruo
šiasi pagerbti vyr. rež. Mamerto 
Karklelio parengta romano “Altorių 
šešėly” inscenizacija. Premjera nu
matoma vasario mėn.

VILNIAUS LENINO AIKŠTES bei 
jos aplinkos planavimo ir užstatymo 
projektų konkurse pirmą premiją 
laimėjo A. Nasvyčio vadovaujami 
vilniečiai architektai, antroji premi
ja teko kauniečiams, kurių vadovas 
yra architektūros dr. K. šešelgis. 
Konkurso skelbėjai ir vertintojai bu
vo statybos komitetas ir Architektų 
Sąjunga.

SENAMIESČIŲ ATJAUNINIMO 
PROBLEMAS svarstė Vilniuje su
šaukta mokslinė komunalinio ūkio 
projektuotojų konferencija, kurioje 
pranešimus padarė ir patirtimi pa
sidalijo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Rygos, Talino ir Leningrado atsto
vai.

POETO EUGENIJAUS MATUZE- 
VIČIAUS 50 m. amžiaus sukaktis bu
vo paminėta Vilniuje. Sukaktuvinin
ko kūrybinį kelią nušvietė “Liter, 
ir Meno” vyr. red. V. Reimeris, svei
kino: Rašytojų Sąjungos sekr. V. 
Bernotas, “Pergalės” vyr. red. A. 
Baltakis, “Vagos” leidyklos vyr. red. 
A. Maldonis, “Kultūros Barų” vyr. 
red. A. Baltrūnas, “Jaunimo Gretų” 
vyr. red. J. Lapašinskas, Kompozi
torių Sąjungos pirm, pavaduotojas 
P. Tamuliūnas ir visa eilė rašytojų. 
Sukaktuvininko poeziją deklamavo 
Vilniaus dramos teatro aktoriai I. 
Leonavičiūtė ir A. Rozenas.

J. GRUODŽIO MUZIKOS MOKYK
LA Kauno muzikiniame teatre pa
minėjo prieš dešimtmetį mirusio di
rektoriaus, pedagogo ir chorų diri
gento Nikodemo Martinonio 80-tąsias 
gimimo metines. Žodį apie jo veik
lą tarė K. Kaveckas, A. Sutkus, J. 
Nabažas, P. Tamuliūnas ir A. Du- 
nauskaitė-Rakūnienė. Minėjimas bu
vo baigtas N. Martinonio kūrinių 
koncertu. Priesalyje buvo surengta 
parodėlė, kurioje, be kitų ekspona
tų, buvo išstatytas skulptoriaus K. 
Bogdano sukurtas N. Martinonio 
biustas. V. Kst.
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IŠ SUTEMŲ Į 
AUŠRĄ

PROFESORIAUS 
ANTANO RAMONO

NAUJAUSIAS VEIKALAS, SPREN
DŽIĄS ŽMOGAUS, TAUTOS IR PA

SAULIO PROBLEMAS.
Gaunamas “Tėviškės žiburių” admi
nistracijoj 941 Dundas SU To- j 
ronto 3, Ont Kaina $6.00.



Mann & Martel
REALTORS

320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

IL900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$16-000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimą; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor Ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS, 
$2^00 (mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo 
dėmios virtuvės, naujas šildymas, 
□aidas tinkas, atominiai 2-ri langai 
Ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau. _____
JANE — ANNETTE, 
$7500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR,

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
□is 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 įmetėti, 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 tupjau 
užimti. < ^> -

18 TORO NT
Lietuvių studentų žinios

BUVĘS STUDENTE, kimą galima gauti iš valdybos narių.
Nijolė Sernaitė 

Aš sutinku su jumis, kad spaudo slidininkų išvyka. Studentai šiuo 
je nėra daug rašoma apie studentų metu susidomėję slidinėjimu, 
veiklą, bet tai nereiškia, kad studen- užpraeitą savaitgalį visi nuvažiavo- 
tai neveikia. Pernai buvo labai su- me | Nors sniegas Qebuvo
šlubavusi studentų veikla Toronte, geras ų bet viri labai 
bet šiais metais pradėjo atsigauti ir prXidome dieną. Prade-
ateinančiais metais, aš tikiuosi, stu- dantieji slidininkai juokinę visus sa- 
dentai veiks dar geriau. vp Įvairiomis ir keistomis popomis —

Problema su studentų organizaci- net Nancy Greene būtų susižavėjusi 
ja yra ta, kad yra daug žmonių ku- Dienos pabaigoje, susėdę prie jau- 
rie dejuoja dėl blogų organizacijų kaus laužo, dalinomės dienos įspū- 
iš tolo žiūrėdami. Tie, kurie veikia džiais. Studentai taip susižavėjo sli-
gerindami savo organizaciją, neturi 
laiko dejuoti. Tas, kuris tikrai do
misi studentų reikalais, gali sužinoti 
apie, juos ir be laikraščio ir jiems 
padėti, jeigu ne darbais, tai nors 
moraliai. Kritika be jokių gerų pa
tarimų .studentų veikimui tiktai ken
kia. Daugiau žinių apie studentų vei-

dinėjimu, kad nutarė ir vėl važiuoti 
slidinėti — šį kartą bandyti augštes- 
nius kalnus toliau šiaurėje. — Įdo
mesnės žinios iš studentų gyvenimo 
yra aptariamos sekmadienį popiet pas 
Jūratę Mitalaitę, kur mergaitės stu
dentės siuva užuolaidas studentų 
būstinei.

Lietuviu skautu veikla
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

i MANN & MARTEL REALTORS 
; 1928 Weston Rd.
ĘGUNTON—DUFFERIN, S21.S00, 
atskiras, plytų, 2-jų miegamųjų na
mas; įmokėjimas — $5.000, greitas 
užėmimas, $295 mokesčių.

■ KIPLING — ALBION RD., $25.500, 
atskiras, plytų, 6 kambarių namas; 
pirmas mortgičius $14.000 iš 6% %; 
.didelis sklypas, gražus namas.
WILSON—WESTON Road, $26.900, 
atskiras, 6 kambarių, plytų viena- 
augštis — bungalow; įmokėjimas— 
$7.000, sklypas 50x230; gražus vai
sių spdas, greitas užėmimas, arti 
prie didžiųjų krautuvių ir susisie
kimo.
DUFFERIN — ROGERS ROAD., 
$14.900 pilna kaina, atskiras, priva
tus įvažiavimas,, gražus sklypas, 
mokesčiai $211.

TeL 249-7691
WESTON ROAD, $27.900, atski- 
ras, plytų namas, 6 kambariai, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 50x120, 
mortgiciai iš 6%; mėnesinis mokė
jimas $119, įskaitant pagrindinę su
mą, palūkanas ir mokesčius; arti 
prie visų patogumų.
BATHURST—LAWRENCE, $24.900 
kaina, atskiras 6 kambarių plytinis 
namas,, $6.000 įmokėsimas, sklypas 
41x110, privatus įvažiavimas.
DIXON — ISLINGTON, $33.000, 
gražus namas su maudymosi basei
nu.
WENDEL — GARY DR., $28.800 
pilna kaina, 2 šeimų atskiras na
mas, $7.000 įmokėjimas, geras pir
kinys.

• Penktoji tautinė stovykla bus 
š.m. liepos 8-19 d. Rako stovyklavie
tėje, Custer, Mich. Vadovai-vės iš 
anksto yra prašomi savo atostogas 
taip sutvarkyti, kad galima būtų da
lyvauti šioje auksinio jubilėjaus sto
vykloje.

• Pereitą sekmadienį įvykusiame 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų va- 
dijų posėdyje aptarti Vasario 16 su
eigos reikalai. Iškilminga sueiga 
įvyks vasario 4 d., 5 v.p.p., Prisikėli
mo salėje. Bus trumpa oficiali dalis, 
sueiga prie aukuro ir įdomus skau
tiškas filmas.

• Vyresniųjų skaučių vadove “Šat
rijos” tunte išrinkta v. si. J. če- 
ponkutė, o akademikių — v.sl. D. 
Tąmulionytė.

• Skaučių “Dainos” dr-vės tris 
skiltis sutiko globoti v.sl. R. Balta-

duonytė.
• Buvusios “Vaidilutės” dr-vės 

draugininkės v.sl. Ž. Stančikaitės ir 
fil. Eug. Vidmanto sutuoktuvės įvyks 
sausio 27 d., 4 v. p.p., Sv. Jono Kr. 
bažnyčioje. Skautai-tės sveikina ir 
linki gražiausio gyvenimo.

• Yra paskelbtas “Skautų Aido” 
platinimo vajus ligi San. kovo 15 d. 
Skautų-čių vienetai kviečiami šiose 
varžybose dalyvauti. Toronte plati
nimą koordinuoja s. VI. Rušas. C. S.

• Sausio 28, sekmadienį, 3.30 v. 
p.p. Prisikėlimo parodų salėje šau
kiamas metinis “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų skautų tėvų susirinki- 
mase. Prašome visus dalyvauti — juk 
bendrai apsvarstę veiklos būdus, ge
riau ir sklandžiau sudarysime sąly
gas jaunimui veikti, išlaikysime juos 
lietuviškame būry ir organizacijoje.

Tėvų komitetas

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS

ST. VAUPŠAS
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

- Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Dar nevienas prisimena pasiseku
sią 45 metų jūrų skautų veiklos su
kakčiai paminėti suruoštą pereitą 
vasarą stovyklą. Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje skambėjo komandos, 
jūrinės dainos, o įlanką raižė ke
lių tipų burinės valtys. Rudenį To
ronte Jūrų Skautijos junginys, tru
putį persiorganizavęs, vėl ėmėsi sis
temingai dirbti. Reikėjo škūnerį pa
ruošti ž’emojimui. Į talką atėjo se
nieji vadai, taip pat ir tėvai, nes 
reikėjo pastumti dviejų tonų jachtą. 
Metų pabaigoje iš dalies pasikeitė 
vadovai. Bebriukams vadovauti atė
jo v. sL K. Bubelis, jūrų skautams 
ir budžiams padėti grįžo iš “atsar
gos” v. valt V. Mašalas ir j.v.s. B. 
Stundžia. Taip pat talkina j.v^. H.

Stepaitis, j.ps. J. Kuprevičius ir j. 
ps. R. Namikas. Nardymo instrukto
rius yra j. budys A. Valadka, kuris 
tovykloje laimėjo pirmą vietą buria
vime tarp jūrų budžių. Dabar suei
gos bebriukams ir jūrų skautams da
romos kas antra savaitė. Bebriukai 
ruošiasi įžodžiui, kuris numatomas 
žiemos pabaigoje, o jūrų skautai mo
kosi burinės valties dalių pavadini- 

.mus, prasilenkimo taisykles, naviga
cijos pagrindus ir kitus reikalingus 
dalykus antram patyrimo laipsniui. 
Geriausiai laikosi* R. žalnieriūnas ir 
J. ir A. Sabaliauskai. Tėvų komite
tas, kurį sudaro K Daulenskas, J. 
Tamošiūnas, E. Sabaliauskas ir V. 
Žalnieriūnas, renka fantus ir orga
nizuoja loteriją. JS.

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.3 07
Antr. 10-130

Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.40 ir 430-7
Penkt. 10 -1.30 ir 430 - 8

43^%
5’/2%

6/2%
7%

^.SPORTAS
100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.Sekra. 930 -1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REA

1072 Bloor Str. W.
RONCESV ALES — DUNDAS, £u- 
vies prekyba — Fish Market; nepa
prastai pelningas verslas; metinė 
apyvarta — virš $35.000. Geri ir mo
dernūs įrengimai, maža nuoma už 
krautuve ir butą. Gera klijentūra, 
ideali vieta, verta rimto dėmesio 
Prašo $6.700.
RONCESVALLES—PEARSON Ave, 
originalus 10 kambarių dvibutis 
(duplex), viskas įrengtas atskirai. 
Geras mūras, modernios virtuvės,

L T O R
Tel. 534-9286

naujas šildymas. Vieta garažui. Įmo
kėti apie $6.000.
BLOOR — HIGH PARK, mūrinis, 
atskiras: 6 gražūs kambariai, 2 vir
tuvės. garažas ir didelis kiemas. 
Įmokėti apie $6—7.000.
JANE—BABY POINT, rupių plytų, 
atskiras, 7 kambarių, per du augš
tus, 2 virtuvės, garažas, šoninis pra
važiavimas. Arti krautuvių ir susi
siekimo. Parduos už $27.000.

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161

BLOOR & DURIE ST., $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 7 kambariai per 
2 augštus. 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, vandeniu 
apšildomas, garažas.
INDIAN RD. HOWARD PARK, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 16 di
delių kambarių, 5 virtuvės, 4 prausyklos, alyva, vandeniu apšildomas, 2 
garažai, užbaigtas rūsys. Savininkas turi sau 5 kambarius ir gauna nuo
mos $400 į mėn. Viena skola balansui. 15 metų atvira iš 8%.
SUNNYSIDE & RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 
kambarių per 3 augštus, gražiai ir turtingai atremontuotas.
ST. CLAIR & VAUGHAN RD., $6.000 įmokėti, mūro, 6 kambariai per
2 augštus, prie gero susisiekimo.
ISLINGTON & DIXON RD., 5 kambarių vienaaugštis (bungalow) — 
sklypas 137x150.
MIMICO, kaip galint daugiau įmokėti, mūro, atskiras, 1 metų senumo,
3 butų aoartamentas.
WILLOWDALE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 miegamųjų viena
aukštis (bungalow), vienu metų senumo, sklypas 75x280.

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE1-1UI.MIR7BM1U

NAUJA SPORTO VADOVYBĖ. 
SALFASS garbės teismas praneša, 
jog š.m. sausio 9 d. pasibaigusiuose 
centrinių organų rinkimuose dalyva
vo 13 sporto .klubų su 53 balsais, iš 
kurių 1 sporto klubas su 9 balsais 
neužskaityti, nes pavėluotai atsiuntė 
balsavimų duomenis. Už Čikagos 
vietovę pasisakė-5 klubai su 14 bal
sų, o už Klevelandą — 7 klubai su 
30 balsų. Todėl sekančioji centro 
valdybos būstinė bus Klevelande. Į 
centro valdybos prezidiumą (jį su
daro 3 asmenys) balsų dauguma iš
rinkti:- Algirdas Bielskus, Algis Mo
tiejūnas ir Aušra Barzdukaitė. Kan
didatais liko Kazimieras Karalis ir 
Vytautas Jokūbaitis. Revizijos komi
siją, kurios būstinė bus Čikagoje, 
sudaro Vytautas Grybauskas, Algir
das Visockis ir Antanas Kareiva. 
Kandidatais liko Zigmas Žiupsnys ir 
Jonas Bagdonas.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Žalgirio krepšininkai sau

sio 1 d. Leipcige dalyvavo tarptau
tiniame turnyre, žalgiriečiai pasie
kė baigmę, bet pralaimėjo R. Vo
kietijos meisteriui Leipcigo ASK 52: 
45.

Panevėžyje įvyko Sov. Sąjungos 
jaunių stalo teniso sritinės varžybos, 
kuriose dalyvavo Pabaltijo ir Gudi
jos atstovai. Mergaičių grupėje I v. 
laimėjo lietuvaitės, įveikusios lat
ves ir estes po 15:2 ir gudės 11:6. 
Jauniai pralaimėjo tik latviams 8:9 
ir liko II v.

Sov. Sąjungos jaunių krepšinio 
pirmenybės įvyko Dniepropetrovske 
ir Panevėžyje. Dniepropetrovske jau
niai, kuriems atstovavo Biržų krep
šininkai, telaimėjo 1 rungtynes. Mer
gaitės, kurioms atstovavo Vilniaus 
VSM atstovės, liko I vietoje. Geriau 
sekėsi Panevėžio pirmenybėse, čia 
mergaitės, įveikusios lemiamose 
rungtynėse Leningrado II komandą 
97:51, tapo laimėtojomis. Komandą 
sudarė Kauno Žalgirio krepšininkės. 
Jauniai, kuriems atstovavo Vilniaus 
VSM krepšininkai, liko II vietoje.

Lietuviai vėl nugalėjo rusus! Kau
no Žalgirio krepšininkai, žaisdami 
Sov. Sąjungos krepšinio pirmenybių 
rungtynes Kaune, įveikė pasaulio 
krepšinio meisterį Sov. Sąjungą 90: 
85 pasekme. Tai didelis lietuvių lai
mėjimas, tačiau apie tai vargu ar 
laisvasis pasaulis išgirs. Pirmose 
rungtynėse lietuviai tai pačiai rink
tinei pralaimėjo 65:94. M. Paulauskas 
abejas rungtynes žaidė Sov. Sąjun
gos rinktinėje.

SPORTAS VISUR
Suomijoje įvyko pirmosios Euro

pos jaunių ledo ritulio pirmenybės,

kurias laimėjo Čekoslovakija. Rusai 
liko II vietoje, toliau — Švedija ir 
Suomija.

Amerikietis W. Turner Calgary 
uždarų patalpų lengv. atletikos rung
tynėse pakartojo pasaulio rekordą 50 
jd. bėgime. Jo laikas 5.1 sek. Sena
sis rekordas buvo pasiektas kito ame
rikiečio B. Ewell 1939 m.

X žiemos olimpijada — vasario 6 
d. Grenoblyje, Prancūzijoj. Praves
ti nauji keliai, išaugo nauji miestai, 
kurie priglaus dalyvius, pareigūnus 
ir svečius. Yra pasiruošta kontro
liuoti sniegą — jei bus permažai, 
papildyti ir jei bus perdaug, nuimti.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Ateitininkų žinios
Sekmadieni, sausio 28, įvyks šie 

susirinkimai: jaunučių mergaičių Ir 
Vaidilučių — 2 v. L. V. Namuose; 
vaidinimo repeticija — irgi 2 v. L 
V. Namuose; vyr. moksleivių visos 
kuopos bendras susirinkimas — 12 v. 
L. V. Namuose; jaunučių berniukų 
— 2 v. ateitininkų kambaryje; jau
nesniųjų berniukų — tuoj po 10 v. 
Mišių studentų kambaryje; vyr. moks
leivių būrelių vadovai sekmadienio 
susirinkime padarys pranešimus apie 
savo būrelius. Atskiri būreliai turi 
savo globėjus ir 3 asmenų valdybą. 
Pirmo būrelio globėjas yra Alg. Pu- 
teris; valdybą sudaro: St Petrauskas, 
II. Janeliūnaitė ir Alg. Nakrošius. 
Antro būrelio globėja — Vai. Staš- 
kevičiūtė; valdyba: D. Černiauskaitė, 
R. Pranaitis ir Ed. Stravinskas. Tre
čio būrelio globėja — Aid. Bušins- 
kaitė; valdyba: P. Kolyčius, A Že
maitytė ir G. Mačionytė.

Ateitininkų tėvų susirinkimas — 
sekmadienį tuoj po 10 vai. Mišių. 
Uštruks tik 1 vai. Visi tėvai prašomi 
atvykti.

Vasario 11, sekmadienį, ateitinin- 
kiškas jaunimas mini Lietuvos ne
priklausomybės šventę — Vasario 16- 
tąją. Būreliai ruošiasi trumpai pro
gramai.

Jūrų skautų ir 
Klapėdos sukaktis
Sausio 14 d. Toronto Prisikėlimo 

parapijos salėje jūros skautai pami
nėjo 45 m. sukaktį ir kartu Klai
pėdos krašto atvadavimą. Minėjimą 
rengė Toronto jūros skautai kartu su 
mažlietuviais. Nepaisant nepaprastai 
blogo oro, skautai buvo visi susirin
kę, tik suaugusių publikos buvo ma
žiau, negu manyta. Invokaciją skaitė 
T. Rafaelis, OFM. Sueigai vadovavo 
ps. A. Empakeris. Buvo naujų pri
ėmimų ir pakėlimų. Minėjimo dalyje 
kalbėjo dr. Martynas Anysas, svei-
kino skautus ir savo ir MLR Sąjū
džio vardu, kuris prieš 10 metų įsi
steigė Toronte ir dar šiandien te
veikia. Jis perskaitė ilgamečio Klai
pėdos krašto komendanto R. Liorma- 
no sveikinimą “Rambyno” tunto jū
ros skautams ir “Šatrijos” tunto jū
ros skautėms. Paminėjo anuo metu 
pasižymėjusius mažlietuvius Martyną 
Jankų, Erdmoną Simonaitį, didlie
tuvius — Ernestą Galvanauską ir 
Joną Budrį, kurių pastangomis bu
vo įvykdytas Klaipėdos krašto išva
davimas. Rajono vadeiva s. K Ba
tūra kalbėjo skautų vardu, priminė 
skautų veiklą ir jų įsisteigimą Klai
pėdoje, jūros skautų ryšį su Klaipė
da ir Baltijos jūra. Bendruomenės 
vardu sveikino jos. pirm. adv. G. 
Balčiūnas, pažymėdamas, kad seno
sios Lietuvos politikai, kaip. Vytau
tas D., nesuprato Klaipėdos ir Bal
tijos jūros reikšmės, bet brovėsi to
li į rytus. Pagrindinis kalbėtojas L. 
Tamošauskas labai išsamiai paaiški
no apie Mažosios Lietuvos ir Klai-
pėdos raidą iki naujausių laikų. Me
ninėje dalyje, ps. A. Biškevičienei 
vadovaujant, jūrų skautų ir skaučių 
choras padainavo keletą dainelių; D. 
Balsytės vadovaujama tautinių šokių 
grupė šoko Kubilą ir Suktinį, o V. 
Balčiūnaitė ir Yčaitė padeklamavo 
“Jūratę ir Kastytį”. Programa baig
ta “Šatrijos” kanklininkių pasirody
mu. Jos labai vykusiai paskambino 
sutartinę ir “Lietuva brangi”, įsi
jungiant visiems minėjimo daly
viams.

Po minėjimo Mažosios Lietuvos 
moterų draugija dalyvius pavaišino 
kava ir pačių pagamintais skaniais 
pyragais. A*

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka :— $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskitėTflB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS. PhmJB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

F.'SEMKIS REAL ESTftTE
1997 Dundam St. W. • Te|. 533-4414

6 pd. • Tėviškės žiburiai • 1968. L 25 — Nr. 4 (939)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
JANE — ANNETTE, $3.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, naujas 
šildymas, 2 prausyklos, garažas su plačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE — BLOOR, $5.000 įmokėti 7 kambarių atskiras namas, 
vandens alyvos šildymas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, netoli Bloor. 
KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti gražus 6 kambarių viena
augštis (bungalow), garažas su privačiu įvažiavimu, prie labai gero susi
siekimo.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti puikus 10 kambarių rupių plytų atski
ras didžiulis namas, labai graži moderni virtuvė, pilnai užbaigtas rūsys su 
atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu. Geriausias namas pardavi
mui dabartiniu momentu tame rajone, tuojau galima užimti. Jeigu ir ne- 
pirksite, verta pažiūrėti.
GEOFFREY — RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti, 11 kambarių ats
kiras namas, vandens alyvos šildymas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas 
su geru įvažiavimu, graži vieta.
SWANSEA, puikus vos keleto metų senumo 6 kambarių vienaaugštis, pil
nai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu.
KINGSWAY — DVIBUTIS, apie $20.000 ar mažiau įmokėti ir viena at
vira skola balansui, 2 butai po 6 kambarius, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis labai gražus sklypas, prie puikaus susisiekimo.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $15.000 įmokėti didžiulė krautuvė ir bu
tas su atskiru įėjimu viršuje. Dabartiniu momentu išnuomuota.
HIGH PARK — tributis, vos keleto metų senumo, $20.000 įmokėti, ga
ražai. ■
6 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $25.000 įmokėti,'gražūs dideli kamba
riai, garažai ir vieta automobiliams.
18 BUTŲ APARTAMENTAS, tik po $10.000 už butą; apie $26.000 metinių 
pajamų, 10% gryno pelno.
3 KRAUTUVĖS IR 6 BUTAI, apie $50.000 įmokėti, vos keleto metų senu 
mo, virš $17.000 metinių pajamų.
50 AKRŲ ŽEMĖS su 6 kambarių namu; 20 minučių i vakarus nuo miesto, 
netoli naujai numatomų subdivizijų, turint kantrybės galima gerai už
dirbti.

PR. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

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

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- ® >
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAR A<WA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME n
434% už depozitus
514% numatyta už Šerus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. p. išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai 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

AL. GARBĖMS
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 — GARDEN, $10.000 įmokėti, balansas lengvomis są
lygomis; atskiras plytų namas, 11 kambarių per 3 augštus, gyvena 3 šei
mos: 5 kambariai ir prausykla pirmame augšte; vandeniu - radiatoriais 
apšildomas, nauja krosnis; namas labai gerame stovyje, privatus įvažia
vimas. 3 automobiliams vieta, 6% % pirmas mortgičius. Lietuviui pirkė
jui tikrai geras pajamų namas.
INDIAN GROVE — BLOOR, $21.900 pilna kaina, įmokėti apie $6.000; 
pusiau atskiras mūrinis namas, 2 modemiškos virtuvės, nauja, apšildymo 
sistema, garažui vieta.
PRIE DIXIE ROAD, $28.900 prašoma kaina 3 metų senumo vienaaugštis 
(bungalow) su gražiai įrengtu rūsiu; privatus įvažiavimas. -

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORK1S
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$6.000 įmokėti, St Clair — Oakwood (visai netoli St Clair), mūro, 8 kam
bariai, 3 virtuvės, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, garažas.
$10.000 įmokėti, Bloor — Brock rajone gerų plytų, 12 kambarių, (visi 
dideli), 4 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, dvigubas garažas, kieme 
maudyklė.
$8.000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow, Islington — Richview rajone), 
6 kambariai, užbaigtas poilsio kambarys, prijungtas garažas;
$3.180 įmokėti, gerų plytų, 6 kambariai, nauja krosnis, garažas, vienas 
mortgičius; prašo $15.000.
92 AKRAI PRIE SULTON, (40—50 mylių nuo Toronto), 12 akrų gražus- 
pušynėlis, 2 šaltinių tvenkiniai, kalnas slidininkams, 3600 pėdų prie 
asfaltuoto kelio ir netoli 48 plento, 2 mylios nuo Simcoe ežero per pro
vincijos parką. Prašo $500 už akrą. Galima pirkti dalimis.
LABAI MODERNUS IR PELNINGAS GRANITO RESTORANAS prie 48 
plento ir provincijos parko; 125 vietos, didelis baras, banketams salė, bu
tas, ca. 1 akro kiemas. Gryno pelno į metus nemažiau kaip $12.000. Kaina 
ca $65.000.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašėme nk kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičiij.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliūdžiu* Alv. (Mieldaiukė) Wistoski

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

24 vri. veikianti greita kronlų taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

ktadžete ir patarnavime planai. Išafanokėjimas penklemametams tr flglan 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel 382-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: 8L Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

t
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CANADA

Tapki
kankina į te-.—ALFA RADIO & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatos. Taisom 
šaldytavus, krosais, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o 672 LANSDOWNE AVRM TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS STREET WEST o TEL. LE 2-2289

-ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. teL LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sgv. R. Staslulte

’ t

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St

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

Bloor Autorite Garage das frRQ^geh^feL^l-1305

231-2661 23 3-3323

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠA-RCNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES A VE., TEL. 536-1373
Mato kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Paisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt, Skambinti 9—11 v. ryto; 8—9 v. vakaro.

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

780 Queer St- W. 
prie Gore Vale 
TeL EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

A.P. GARAGE 
60 HOWARD PARK AVE 

LE. 5-9130
Atlieka sąžtningai visus mecnaidš- 
kus automobilių pataisymas. Pate
pimas ir alyvos keitimas.

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimai: naro- 
dysim visas trukumas ir duosime
patarimas.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI
894 COLLEGE ST.

430 BATHURST ST

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

• telkia patarimas
• sntvarko rezervą

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbalfe

BALTIC MOVERS
VISU RUSIŲ PERVEŽIMAS.

BALDAI ir kt 
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

Oing ir vandens apšildymo darbus

148 Westminster Ave, Toronto 
Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191

Kanados piliečiu
Kanados pilietybė gali būti jums raktu, atidarančiu duris į pasisekimą. 

Daugelyje darbų pirmenybė taikoma Kanados piliečiams, o kaikurioms 

tarnyboms Kanados pilietybė yra būtina sąlyga.

Tiems, kurie atitinka nustatytas sąlygas, gauti Kanados pilietybę yra 

labai lengva. Teismai pasiruošę jums patarnauti Halifakse, Monktone, 

Montrealyje, Otavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, 

Kitchener, Londone, Windsore, Winnipege, Reginoj, Saskatoon, Calgary, 

Edmontone ir Vankuveryje. Kodėl tad nesikreipti šiandieną j jums ar

timiausią teismą? 
■ t .

Jeigu norite, galite rašyti tiesiai

The Registrar of Canadian Citizenship, Ottawa.

SECRETARY OF STATE

Mūsų rėmėjams P. Bražukui, S. 
Juozapavičiui ir A. Baneliui, parė- 
musiem krepšininkų išvyką į Londo
ną nuoširdžiai dėkojame. A. S.

SPORTAS
(Atkelta iš 6-to pst)

Šioje vietovėje daug pasitaiko miglo
tų dienų ir žemų debesų. Pasiruošta 
ir tam — bus naudojamos specialios 
dujos miglai ir debesims išblaškyti. 
Pastatyti specialūs stadijonai, kuriuo- 
se tilps iki 65.000 žiūrovų. Vasario___ ________ ____ ___
6 d. prez. De Gaulle oficialiai ati- • motenj ir mergaičfij* A Idasės ko- 
darys dešimtąsias žiemos olimpines 
žaidynes.

VYČIO ŽINIOS

Mergaitės CYO lygos pirmenybėse 
nugalėjo Aušrą 29:5. Žaidė: Žukaus
kaitė 2, Balsytė 11, Nacevičiūtė 10, 
Underytė, Stankutė 6, Jurkevičiūtė. 
Sekančias rungtynes jos žais sausio ros mergaitės pirmiausia turės per- 
30 d., 7 v., Givins mokykloje su St. 
Leos. ...

V. Nešukaitytė praeitą sekmadienį 
buvo išvykusi į Filadelfiją, kur ban
dė apginti savo turimą rytinės Ame
rikos meisterystę. šiose pirmenybė
se taip pat dalyvavo ir P. Gvildys, 
kuris dabar gyvena Niujorke. Pa
sekmės dar nežinomos.

AUŠROS ŽIHIOS

ši savaitgalį, sando 26-28 d.d., Ha
miltone įvyks Ontario moterų krep
šinio turnyras. Dalyvaus geriausios 

mandos. Aušros mergaitės pirmąsias 
rungtynes žais penktadienį, 7 v.v.

Ontario moterų krepšinio pirme
nybių mergaičių A klasės rungtynės 
numatomos pradėti ateinančią savai
tę. Pirmenybėse dalyvaus 5 koman
dos: Hamiltono, Windsoro, Otavos, 
Toronto St Vincent ir Aušros. Auš- 

žaisti su St. Vincent dėl Ontario 
parapijų lygų nugalėtojų titulo. Nu
galėtojos atstovaus O.C.L.B. Sąjun
gai Ontario moterų krepšinio pirme
nybėse. — Mergaičių B klasės ko
manda dalyvaus irgi Ontario parapi
jų lygų pirmenybėse “Midget” kla
sėje ir pirmąjį susitikimą turės su 
Toronto St. Vincent.

mVienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St. W, 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t. L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503. _

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (vasario 3—9) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

AMBER DRAPERIES
55 Coibeck St. (prie Runnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Siuvam bei taisom namams ir įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžia

gas ir užuolaidoms priedus, žemos kainos. Darbas garantuotas.
TeL 762 - 3838 arba 766-8839

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

Savininkas V. BAČĖNAS
■et • parūpta* Miletas keltaajantiems autobusais,
reikalas be traukiniai, laivais, lėktuvais

o paripina eismo priemones ekskursijoms

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
m UŽSIENIO DRAUDIKO KOMPANIJOS

769 - 4612
769 - 4131

Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybes vyrų, jaunių A, jau
nių B ir mergaičių B klasėms Lon
done vasario 3-4 d.d. Aušra daly
vaus visose klasėse. Praėjusiais me
tais Aušros krepšininkai ir krepši
ninkės sėkmingai apgynė turėtus 
čempijonatus visose klasėse. Linkime 
sėkmės ir ateinančiose varžybose.

šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
vyrai žais su estais.

Praėjusio sekmadienio B-C lygos 
rungtynėse Aušros jauniai nugalėjo 
latvių Y 65:26; Metro lygoje vyrai 
laimėjo prieš Old Ones 60:54; CYO 
lygoje mergaičių MJ komanda pralai
mėjo vytietėms 5:29, o pačios jau
niausios (8-11 m.) nugalėjo Holy 
Name 12:2.

Aušros žiemos parengimas — va
sario 17 <L Meninę programą atliks 
Hamiltono “Aukuras”, — vaidins Dr. 
J. Griniaus 5 veiksmų dramą “Gul
bės giesmė”.

Sault. St. Marie, Ont.
.APYLINKĖS VALDYBA rengia 

Vasario 16 minėjimą vasario 17, šeš
tadienį, su trumpa programa ir pa
skaita ukrainiečių parapijos salėje. 
Kviečiame visus dalyvauti. Taipgi 
kviečiame ir kaimynines kolonijas 
— nepamirškite mūsų aplankyti.

KUN. J. SABAS, kunigo Ant Sa
bo brolis, 1967 m. gruodžio 28 d. 
lėktuvu atskrido iš JAV; paskirtas 
į Precious Blood katedrą, 778 Queen 
St. E. Turimomis žiniomis, kun. J. 
Sabas ves rekolekcijas šiais 
mūsų kolonijai. Be to, žada 
mūsų kolonijai.

PAMIRŠTI PIJONIERIAI
Sendžikai, kurie turi gerą pasiseki
mą statyboje gyvenamų namų. Jų 
statytų namų galima rasti beveik 
kiekvienoje miesto dalyje, kur stei
giami nauji kvartalai. Kelių metų 
laikotarpyje galima priskaityti jų na
mų apie 100 ir beveik visi yra par
duoti. Palinkėkim geros sėkmės bro
liam Sendžikam jų užplanuotoje sta
tyboje.

MEDŽIOJIMAS IR ŽVEJYBA. Pa
sibaigus 1967 m. briedžių (moose) 
medžiojimo sezonui, paaiškėjo, kad 
mūsų kolonijoje yra 4 laimingi me
džiotojai: B. Dabulskis, E. Kutkevi- 
čius, J. Puteikis ir J. Sendžikas. Ti
kimės, kad vienas minėtų medžioto
jų laimės 1967 m. taurę už didžiau
sio briedžio nušovimą Algomos apy
linkėje. Premijos skirstomos sausio 
pabaigoje. — Nuo sausio 1 d. pradė
tas žvejojimo sezonas po ledu. Mū
sų tarpe yra daug tokių mėgėjų. 
Keletas jų turi sniego automobilius 
ir ruošiasi pakeliauti toliau į šiaurę.

J. G.

metais
padėti

broliai

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, IX. D. 
Varnų, ūkių ir betfcurio verslo . . 0 dotmoentą gQ.

sutariąs, tes
tamentai ir kiti, teisiniai rtifcaĮai. 
4G8 Roncesvalles Avrihte • Taronto.

ir

Priėmimo talko* koodtan nuo TO Įd 1 
Anfrodtantats ir pooktodtaftfcfa mto

Hsfcynrs trectadtan, ir yofanedtanius.
įstaigos teL LE 74708;
Namų — CR 9-8166

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.

niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems 
fektams. Ištiria ak’ų nervus,

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas WA 1-8924

VALAU FOTELIUS 
m įvaikius kilimus.

Automatinis eieaua varymas. Šutai-

Skambinkite LE. 3-4912.

KOMERCINIŲ IR KITI,

draudimo ištaiga

— O mane uždarė, nes manė, 
kad ruošiu sąmokslą prieš Ra- 

trečiasis.
Nesąmonė

— Jau kelinti metai mane 
petį įsimetęs

— Tai senatvės pažymys.
— Nesąmonė. Mano dešinysis 

petys nėra jaunesnis už kairįjį, 
bet jo niekad man neskauda.

Irgi dialogas
Londono Pikadilyje sėdi du 

elgetos.
— Kadaise buvau banke di

rektorium, o dabar...

— Iš kur gi žirni?
— Aš buvau tamstos klientu.

Vyras žmonai
— Mes turime du automobi

liu, dvi televizijas, dvi prausyk
las, tai kodėl negalime turėti 
dviejų nuomonių?

Nepaklius?
— Vyras, kuris kiekvieno mė

nesio pirmą dieną atiduoda žmo
nai savo algą, nepaklius j bėdą, 
kol nepaaiškės, kad gauna atly
ginimą du kartu per mėnesį...

Smuilos sūnus
Turėjo šmuila sūnų, kuris 

buvo labai išdykęs ir tingėjo 
mokytis. Grįždavo iš gimnazijos 
su labai menkais pažymiais, vi
sas apsidraskęs, netvarkingas. 
Galvojo tėvas, ką daryti? Paga
liau nusprendė jį perkelti į ka
talikų gimnaziją ir apgyvendinti 
bendrabutyje. Iš tenai — jokių 
nusiskundimų, o mokslo metų 
pabaigoj grįžta sūnus namo su 
labai gerais pažymiais. Nustebęs 
tėvas klausia sūnų, kaip galėjo 
įvykti toks stebuklas? Sūnus pa
aiškino:

— žinai, kai pamačiau kori
doriuje tą prikaltą vyrą prie 
kryžiaus, supratau, kad ten nėra 
juoku... Parinko P. AI.

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

1798 BLOOR ST. W. (pri* Keele
Priėmimo va tandot:

pirmodtantah fr treitadtantaH 2—9 v.
antradtaretaii, kotvirtadtantah Ir 
ponkfaditntais 9—-5.30 vol

Telefoną* RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025

Priima pacientus pagal

Kabineto telefonas LE. 4-44*1
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W-, Torontą

D R. N. NOVOŠICKIS 

, dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampa* Bloor & Bothant) 

Tel. 534-3370
Priima oacientus iš anksto susitarus

Dr. S. JANUSONIENR
DANTŲ GYDYTOJA 

182 Y or k view Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale 
Telefonas 221-9775



Sv. Jono Kr. par. žinios
— Nuoširdi užuojauta pj>. Dani- 

sevičiaus, Račio ir Gaidamavičienės

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a^a. Marijai Danisevi- 

čienei ir a.a. Valerijai Račienei, ve
lionių vyrams, vaikams ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. Ve
lionės palaidotos sausio 20 d.

— Mirus a.a. Juliui Gilman-Gai-

— Šią savaitę toliau lankomos šei
mos Swansea rajone.

Jaunimo choras gieda 10 vai. ____ __________ __________
pamaldose; po jų — choro repeti- damavičiui, velionies fononą, brolį 
cija parapijos salėje. L .1__ _2______ 1___

— šį sekmadienį 11 vai. pamal- tižiai užjaučiame. Laidotuvės — tre- 
dose prisimenama aa. Marija Šimu- čiadienį, sausio 24 d., 10 v.

Jurgį ir visus artimuosius nuošir-

lynienė, A Diržio sesutė, neseniai — Kaip užuojautą a.a. Vikt. Pau-
- o • lionienės artimiesiems, už velionės

vės inž. E Vidmanto ir mokyt, ž. 
Stančikaitės.

— Sutuokta: Antanas Neverauskas

Persitvarkęs KLB politinis ko
mitetas šiomis dienomis turėjo 
savo pirmąjį posėdį, kuriame ap
tarė artimiausios ateities darbus 
ir pasiskirstė pareigomis: A. 
Nausėdas — pirm., J. Kaunaitė

adv. G. Balčiūnas ir B. Sakalas 
— nariai. Lietuvių atstovai Bal
tų Federacijoje — J. R. Simana
vičius ir A. Nausėdas. Naujasis

manitarinių mokslų magistro 
diplominį darbą. Iki šiol jis ak
tyviai reiškėsi liet, sportiniame 
judėjime, buvo liet, sporto klu
bo Londone treniruotoj as, daly
vauja anglų sporto spaudoje ir 
padėjo redaguoti sporto skyrių 
Kanados šimtmečio lietuvių lei
dinyje.

Lietuvos laisvės kovų jubilė- 
jiniams metams prisiminti KLB 
Toronto apyl. valdybos skelbto 
paminklui statyti konkurso ter
minas baigėsi sausio 15 d. Be 
anksčiau gautų projektų, gauta 
dar nauji 6 projektai. Artimiau
sioje ateityje projektams vertin
ti komisija turės posėdį.

Skautų tėvų komiteto rengtas 
šokių vakaras sutraukė gauso
ką tautiečių būrį, kuris galėjo 
būti didesnis, nes salėje liko ne
maža tuščių vietų. Programą at
liko po ilgesnės "pertraukos vėl 
scenon išėjęs sol. V. Verikaičio 
vyrų kvartetas ir esčių gimnas
čių grupė. Klausytojų domesys 
liudija, kad kvartetą "vėl reikėt 
tų atgaivinti ir padaryti dažnes
nių svečiu ne tik šokiuose, bet 
ir aplamai koncertinėse progra
mose. Estės visus žavėjo ritmi
ne mankšta su lankais ir sviedi
niais, judesių darnumu bei 
grakštumu. Įėjimo dovaną lai
mėjo A. Kaminskas, dail. Pet
ravičiaus paveikslus — p. Balt- 
rūnienė ir p. Gvildienė, dail. 
Dagio paveikslą — p. Montvila,

šiene.
Protesto susirinkimą organi

zuoja Magna Carta komitetas, 
kovojąs prieš dabartinio Kana
dos teisingumo ministerio Tru
deau Įstatymo projektą, kuriuo 
Įteisinami abortai, homoseksua
lizmas ir pan. Susirinkimas 
Įvyks sausio 28, sekmadienį, 167 
Church St, Studio 167, 8 v.v. 
Kalbės: parlamento narys R. 
Cowan, P. Fromm, J. Hladun 
(ukrainietis), protestantų kun. 
G. Scott ir kt. Išlaidomspadeng
ti bus daroma rinkliava. Organi
zatoriai kviečia minėtais klausi
mais susidomėti ir lietuvius.

Jungtuvės. Sausio 27 šv. Jono 
Kr., bažnyčioje — Živilės Stan- 
čikaitės su Eugenijum Vidman
tu; vasario 3 Prisikėlimo baž
nyčioje — Janinos Tumosaitės 
su Tomu Leonu; vasario 24 Pri
sikėlimo bažnyčioje — Zitos 
Juknevičiūtės su Kęstučiu Čepo
nio.

A.a. Julius Gaidamavičius-Gil- 
man, senosios' kartos tautietis, 
mirė sausio 20 d. šv. Juozapo 
ligoninėje. Liko liūdinti žmona 
ir brolis. Laidojamas iš Prisikė
limo bažnyčios liet, kapinėse šį 
trečiadienį, sausio 24 d. Velionis 
savo laiku buvo veiklus lietuvių 
organizacijose.

vėlę šv. Mišias užprašė čikagiečiai: 
C. P. Barkauskai, R. A Nelsai, P. R. 
Paparčiai ir V. A Stropiai. Vienos 
iš jų — ekzekvinės bus laikomos šį 
šeštadienį, sausio 27, 8 vjr.; kt. ket- 
verios bus atlaikytos vėliau.

— Prisikėlimo parapijos bankas 
kasmet už praėjusiais metais miru
sius narius kaip užuojautą artimie
siems užprašo šv. Mišias. Už 1967 m. 
mirusius jos bus atlaikytos sausio 
mėnesį: 24 d., 7.30 v. — už a.a. Iz. 
Matusevičiūtę; 25 d., 730 v. — už 
a.a. A Gineitienę; 26 d., 7.30 v. — 
už a.a. U. Grinskienę, 8 v. — už a.a. 
J. Taujienį, 8.30 v. — už a.a. J. Da- 
nisevičių; 27 d., 7.30 v. — už a.a. J. 
Gadišauską.

— Mišios antradienį, 8.30 v. — už 
a.a. kun. J. Mačiulaitį, užpr. brolio 
Prano ir p.. Baltramonių; šeštad., 
8.30 v. — už a.a. J. Janušką, užpr. 
p. Ožalų.

— Nuoširdžiai sveikiname šį sa
vaitgalį Toronte įvykstantį visuotinį 
Lietuvių Sporto Sąjungos metinį su
važiavimą ir linkime per sportinį 
užsidegimą jaunime išlaikyti tautinę 
sąmonę.

— Pirmosios Komunijos pamoka
— kas sekmad. po 10 v. 'Mišių.

— Katech. pamokos: antrad. ir 
ketvirtad., 4.30 v.p.p. ir sekmad. po 
10 v. Mišių.

— Religijos pamoka gimnazistams
— sekmadienį po 10 v. Mišių muz. 
studijoje.

—Kita sav. lankoma: St. Anne’s 
Rd. ir dar neaplankyti iš Dovercourt 
Rd., Rusholme Rd., ChurchilL Avė. 
ir Heydon Pk. Rd.

— Chorų repeticijos: trečiad., 7 v. 
v. — bendra stud. bem. ir merg.; 
ketvirtad., 7.30 v.v. — suaugusių; 
penktad., 6.30 v.v. — vaikučių.

— Visi maloniai kviečiami šį šeš
tad. atsilankyti į puikų chorų paren
gimą. Meninę programą išpildys 100 
dainininkų —: par. suaugusių ir stu- 
dentų-čių chorai. Po koncerto — pa
silinksminimas.

— Lietuviški mišiolai jau atėjo ir 
sekmadieniais gaunami spaudos kios
ke, o šiokiadieniais — par. raštinėje. 
Kaina $8.50. Raginame visus įsigyti; 
deja, šiuo metu mūsų parapijai skir
ta tik 300 egz.

— Pakrikštyta Rimo ir Gražinos 
Strimaičių dukrelė Lydija Barbara 
Gražina, Stasio ir Elenos Matušai- 
čių sūnus Mykolas Stasys.

K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo par. skyriaus metinis su
sirinkimas įvyko sausio 14 d. 
Padaryti išsamūs pranešimai 
apie praėjusiais metais skyriaus 
atliktus darbus. D. Rautinš skai
tė paskaitą apie senoviškas lie-

. <
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Sausio 27, šeštadienį, Prisikėlimo salėje

ŽIEMOS KONCERTAS
POGRAMOJE: PRISIKĖLIMO STUDENTŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHORAI, VADOVAUJAMI KUN. B. 

JURKSO; 100 DAINININKŲ! JAUNA SOLISTĖ LINDA MARCINKUTĖ; BALERINA REGINA 
KRYŽANAUSKAITĖ; ŠOKIAMS GROS GERAS 
STALIUKAI.

ORKESTRAS; BUFETAS; LAIMES

KONCERTO PRADŽIA 7 JO v.v. BILIETAI — $2, MOKSLEIVIAMS — $1.

A*
►

Lietuviu studentu
BALIUS

VASARIO 3 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
PRINCE GEORGE VIEŠBUČIO 

FIESTA ROOM, 8.30 v.v.
Bufetas - Baras - Loterija - Orkestras 
Bilietai - *10 porai, *6 studentų porai 

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI
Bilietus platina: Virginija Vindašiūtė 921-9010, Aras Balsys 
447-0364, Violeta Akelaitytė 766-9468. Bus įėjimo loterija 
(door prize).

Valdyba

Augščiausiajam pašaukus Į amžinybę pačiame gyve

nimo žydėjime mūsų mielą kaimynę
A t A MARYTE DANISEVIČIEN?, 

jos vyrą, vaikus bei kitus gimines nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime —
Liuda, Mykolas, Irena,

Alfreda, Algis. Malinauskai

Mylimai Mamytei ONAI KAVALIAUSKIENEI mirus, 

JUSTINAI SRIUBIŠKIENEI, jos šeimai ir artimiesiems

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vida ir Vytas Raškai

Mirus

A. A. JULIUI GAIDAMAVIČIUI, skausmo valandoje

gilią užuojautą velionies žmonai reiškia —

Pranas ir Vanda Karūnai

►

►

►

t

►

►

Dr. Br. Povilaitis, pakviestas 
Toronto Akademikų Draugijos, 
sausio 20 d. Prisikėlimo muzikos 
studijoj skaitė įdomią paskaitą 
apie tabako alkaloidus. Paskaita 
buvo Įdomi, visiem suprantama, 
juoba, kad iliustruota skaidrė
mis. Paskaitininkas dirba kaip 
specialistas tabako tyrimo įstai
goje Delhi, Ont., ir turi toje sri
tyje ilgą patirtį. Plačiau — kita
me “TŽ’ nr.

Iš okupuotos Lietuvos lėktu
vu atskrido Barbora Venciūnie- 
nė pas seserį M. Vaškevičienę. 
Viešės 6 mėnesius.

Kanados lietuvių krepšinio 
pirmenybės ši kartą rengiamos 
Londone, Ont", vasario 3—4 die- . 
nomis. Toronto “Vytis” ir “Auš
ra” rengiasi dalyvauti net su ke
liomis komandomis. Londoniš- 
kiai labai uoliai rengiasi priimti 
svečius ir rengia ta proga šaunų 
belių.

“Toronto Daily Star” sausio 
13 d. laidoje plačiai aprašė jau
navedžius — J. Tumosaitę ir či- 
kagietį Tomą Leoną, kuris prieš 
kiek laiko buvo išleistas iš oku
puotos Lietuvos per N. Chruš
čiovo užtarimą. Dienraščio ko
respondentas iš to padarė sensa
ciją, kurioje savotiškai susiejo 
jungtuves su N. Chruščiovo as
meniu. Kaikurie neatsargūs sa
kiniai susilaukė reakcijos iš lie
tuvių visuomenės, šeimos vardu 
J. Tumosa tuo reikalu davė pa
aiškinimą.

O MONTREAI?1^5v. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios
— Sausio 14 d. po pamaldų para- — Sekmadienį, sausio 28 d., po Su- 

pijos salėje įvyko gausus metinis šv. mos salėje—metinis AV par. susirin- 
Onos Draugijos susirinkimas. Po pir- kūnas. Bus duota metinė parapijos 
mininkės M. Gručkūnienės pranešimo apyskaita, renkami du nauji nariai į 
ir kitų reikalų perrinkta ta pati vai- parapijos komitetą. Prašome visus 
dyba: M. Gručkūnienė, M. Arlauskai- dalyvauti
£ J: A- Mlltalenė ir p. _ Vasario „ d Av
Klemene. Prumto „artas nutan- skautotakai rengla „

metų veiklai paminėti. Bus rodomas 
filmas iš praeities stovyklų.

— AV parapijos komiteto posėdis 
šį penktadienį, sausio 26 d., 7.30 v.v.. 
klebonijije.

— A a. Jokūbas Pakulis, senosios 
kartos ateivis, 83 m. amžiaus, palai
dotas sausio 18 d. Dalyvavo daug gi
minių ir pažįstamų.
. — Vasario 3, šeštadienį, 7 v.v., šv. 
Onos Draugija rengia vakarienę at
žymėti AV klebono kun. P. Pečkio 
50-jam gimtadieniui. Bilietai — po

mas: šv. Onos Dr-ja paaukoja $1000 
šv. Kazimiero bažnyčios vidaus dažy
mui. Klebonas ir par. komitetas labai 
dėkoja už tokią didelę dovaną!

— Leonas Kreivys gydomas Notre 
Dame ligoninėje; dar nepagerėjo po 
susižeidimo automobilio nelaimėje. 
Fleury General ligoninėje gydosi 
Vaclovas Noreika, turėjęs automobi
lio nelaimę, kurio automobilio vairas 
buvo sulaužytas, o jo krūtinė Jiko 
sveika. Atrodo, kad neužilgo pa
sveiks. Bellechasse ligoninėje pada
ryta operacija p. DanisevičieneL

— Jaunimo vakarienė ir šokiai bus 
vasario 10 d. nuo 7 v.v. Tai bus jau
nųjų ir vyresniųjų susiartinimo vaka
ras.

— Šv. Kazimiero parapijos metinė 
vakarienė — kovo 2 d.

— Praėjusio sekmadienio rinkliava 
$178.08; speciali rinkliava bažnyčios 
šildymui — $97.83.

— Šv. Kazimiero parapijos choras 
ruošiasi margučių vakarienės koncer
tui. K.J.G.

Paskaita mergaitėms. Sausio 
28, sekmadienį, šv. Kazimiero 
parapijos salėje po 10 vai. pa
maldų bus įdomi paskaita tema 

skaitys seselė Margarita. Kvie
čiamos dalyvauti visos mergai
tės, kurios domisi savo profesi
jos pasirinkimu. Taip pat lau
kiamos mamos ir viešnios. Ren
gia — k. L. K. Moterų Dr-jos 
Rosemonto ratelis.

Gripas siaučia Kvebeko pro
vincijoje. Jis ypač palietė 
Montrealį ir kitus miestus. Buvo 
uždarytos net kaikurios mokyk- 
lo. Gydytojai sako, kad liga nėra 
pavojinga, tačiau paguldo žmogų 
porai savaičių.

Paskirstytas pelnas. KLB 
Montrealio seimelio iš XIII-to- 
sios Kanados Lietuvių Dienos 
gauto pelno paskirstymą pasi
skaičius tenka nustebti. Tiesa, 
suma nedidelė, bet skiriant vi
soms organizacijoms, jos turėjo 
užtekti tikrai visoms, be jokių 
privilegijų, nieko neaplenkiant, 
kad ir po mažiau skiriant. Ypač 
neteisingai pasielgta su ateiti
ninkais. Dar posėdžio metu kai 
kurie asmenys puolė ateitinin
kus, kai buvo pasiūlyta jų nepa- 

_ y ~ .. - . . , . miršti. Juk jaunimo daugumas
Profesijų pasirinkimas , kurią ■ priklauso ir skautų ir ateitininkų 

orxor, Q oT-ooT-i o mo. opganizacijoms. Juk tai tas pats 
jaunimas.

O kur mūsų Montrealio “Jau
nimo Centras?” Ar ne N. Pr. 
Marijos seselių namuose? Ten 
kas sekmadienį ar kitomis pro
gomis skautai, ateitininkai ir ki
tos organizacijos randa nuolati
nę ir jaukią užeigą ir tai už kuk
liai ir paskubomis mestą 
“ačiū”... Išeiname iš N. Pr. Ma
rijos seselių namų labai paten
kinti, o joms paliekame ne tiktai 
dulkių, bet ir purvo... Ar ir joms

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

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

LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5327

MOKA UŽ:
DEPOZITUS__________4.4%
NUMATYTA UŽ ŠĖRUS 5% % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS__ 8%
ASMENINES PASKOLAS 9%
Įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
abiejų rūšių paskoloms.

“TĖVYNES PRISIMINIMU” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 
Oakville, Ont, Kanada;

Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
bangą 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA

Programos ved.—J. R. Simanavlžius, 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos“ dovanų ir plokltelių 
krautuvės.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė su baldais Jane ir Runny- 
mede rajone. TeL 762-6144.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A ZAREMBA 
Telefonas 767*7084.

tu su muzike D. Skrinskaite su
darytos dvi grupės rinktinių mo
teriškų balsų tas dainas-sutarti- 
nes įspūdingai pademonstravo. 
Pranešimus darė skyriaus soc. 
reikalų vadovė J. Žemaitienė, 
parengimų sk. vadovė B. Stan- 
kaitienė, finansinių reikalų sto
vį aptarė B. Birietienė, bendrą 
sk. veiklos apžvalgą padarė sky
riaus pirm. A. Kuolienė, o S. 
Miniotienė padarė revizijos ko- 
misijos pranešimą, pažymėda
ma, kad skyriaus iždo ir posė
džių bei susirinkimų knygos 
rastos tvarkoje ir vedamos pa
vyzdingai. Iš pirmininkės ir vi
sų vadovių pranešimų buvo ma
tyti, kad "skyrius yra veiklus. 
Žymesnieji skyriaus darbai: vi- 
rimo-kepimo kursai, uždaros To
ronto. kolonijos moterims reko
lekcijos, Užgavėnių balius, dail. 
H. žmuidzinienės paveikslų pa
roda, pietūs ir agapė K. L. K. 
Moterų Dr-jos suvažiavimo da
lyvėms, įspūdinga skyriaus me
tinė šventė, lankymas ir šelpi
mas ligonių, įvairi pagalba para
pijai. D.

Naujai išrinktoji ateitininkų 
sendraugių valdyba posėdžiavo 
sausio 17 d. Pasiskirstė parei
gomis: B. Sakalas, pirm., Stp. 
Pusvaškis, vicepirm., K. Mang- 
licas, sekr., P. Bražukas, ižd., 
dvasios vadas kun. Pr. Gaida. 
Dar vieno valdybos nario klausi
mas liko tuo tarpu neišspręstas. 
Posėdyje dalyvavo ir ateitininkų sario 4 ir 11 d. duos patarimus 
jaunimo globėjas V. Kolyčius su 
tėvu komiteto nirmminku p. Sta
naičiu. Aptarta visa eilė klausi
mų, jų tarpe tradicinė ateitinin
ku diena, į kurią pakviestas ir 
naujasis ateitininku federaciios 
vadas prof. J. Pikūnas iš Det
roito.

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” SPAU
DOS BALIUS — vasario 10, šeš
tadienį, Prisikėlimo' auditorijo
je. Bilietai jau platinami “TŽ” 
administracijoje. Prašoma ne
delsti su stalų rezervavimu ir 
iš anksto apsirūpinti bilietais, 
kurių kainos — $2.50 suaugu
siems, $1.00 studentams. Ba
liaus loterijai jau gauti ar pa
žadėti šių dailininkų paveikslai: 
Anastazijos Tamošaitienės, An
tano Tamošaičio iš Kingstono, 
Vyto Remeikos iš Montrealio, J. 
Dagio iš Toronto. Taipgi gautas 
meniškas A. Misevičiaus droži

nys. Tikimasi gauti ir daugiau 
vertingų fantų. Trumpą, baliaus 
nuotaikai pritaikytą baleto pro-

Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
metinis susirinkimas — sausio 
28, sekmadienį, 2.30 v. p.p., sa
lėje virš “TŽ” redakcijos. Visi 
nariai prašomi dalyvauti — bus 
svarbių pranešimų. Skelbtasis 
susirinkimas sausio 14 d. dėl 
blogo oro neįvyko. Valdyba

Skautų tėvų metinis susirin
kimas — sausio 28 d., 3.30 v. 
p.p., Prisikėlimo parapijos pa
rodų salėje. “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų skautų tėvų dalyva
vimas būtinas. Tėvų komitetas

Prisikėlimo parapijos Kat. Vy
rų Draugija sausio 28 d., 12.30 
v., tuoj po pamaldų, naujojoj 
(parodų) salėj rengia skaidrių,_______ r_____ ________ r._
(slides) seansą-demonstravimą. gramą rengia žymioji balerina Z. 
Skaidres su trumpais paaiškini
mais rodys Brol. Richards, au
gustinų onas iš Marylake, Ont. 
Tema: misijonierių vedama 
raupsuotųjų kolonija Abisinijo
je. Tema "šiems laikams ypač ak
tuali ryšium su kardinolo Le- 
ger pasaulį nustebinusiu apsi
sprendimu. Skaidrės spalvotos 
ir puikiai pagamintos — duoda 
ne tik kolonijos, bet ir gražios 
gamtos bei afrikiečių primity
vaus gyvenimo vaizdų. Įėjimas 
visiems laisvas. . * Valdyba

Prisikėlimo kredito koopera
tyvo metinis narių-šėrininkų su
sirinkimas — vasario 11 d. 4 v. 
p.p. Prisikėlimo par. salėje. — 
Bankelio advokatas tris sekma
dienius iš eilės — sausio 28, va-

Orentienė su savo studijos mo
kiniais.

Ryšium su mūsų dukros Ja
ninos ir Tomo Leono jungtuvė
mis, “Toronto Daily Star” sau
sio 13 d. laidoje paskelbė ge
rokai išpūstą, sensacingo pobū
džio informaciją, kuri nebuvo 
mūsų nei peržiūrėta, nei patvir
tinta. Mes jai nepritariame, ap
gailestaujame jos paskelbimą ir 
padarėme žygių, kad tokios in
formacijos, ryšium su mūsų 
dukros vestuvėmis, nebūtų skel
biamos. Mūsų nuomone, jung
tuvės yra šeimos iškilmė, kuri 
neturėtų būti siejama su poli
tiniais įvykiais ar asmenimis.

J. Tumosa
palikimų-testamentų reikalu.Su- Vengrq broli gydytojų Įsteig-. 
interesuotieji prašomi ateiti j ligoninė Central Hospital 
banką nuo 11 iki 1 vai. betkuių padarė didelę pažangą. Ja pasi- 
iš minėtų sekmadienių. V-ba naudojo ir daugelis lietuvių. Li- 
.—--------------------------------- gontinės rėmėju moterų draugija JIESKAU VIENO ARBA DVIEJU ^ukia narių susirinkimą saiSio

KAMBARIŲ ir virtuvės su baldais. d.( 2 V.p.p., R^edale Pres- 
Skambinti Antanui teL 766-1505. byterian Church.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽJNTA 

Ontario Safety League. Nemokami

► 

►

mm. Ir įaa galima pradėti vaiioa-

1676 BATHURST ST.
Tel. LI 2-3656. Rytuos HO 6-1331

w w O ' W>'

Iii R ON E SS A
BEAUTY S4LOk

2265 Bloor St. W. (kampos Bloor - Dorio potvh|) 
TeL 762-4252 Savininkė AMė Kerberienė
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Kasoš valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v.,
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.v.

numatyti?
Pasipiktinęs skautų ir 

ateitininkų tėvas
šeštadieninių mokyklų tradi

cinės eglutės šventė jau praėjo. 
Eglutės šventės tikslas, kaip 
skelbia tėvų komitetas, suteikti 
džiaugsmo mažiesiems, neapvy
lė. Meninę dalį gražiai ir darniai 
išpildė visi V. Kudirkos mokyk- 

> los mokiniai. Nors kuklus buvo 
kalėdinis vaizdelis, bet prasmin
gas. Vaikų nenuvargino ilgos 
deklamacijos. Svetainėje buvo 
gausu ir tėvų ir vaikučių visokio 
amžiaus. Abiejų mokyklų moky
tojos sukinėjosi" tarp mokinių ir 
svečių. Tiktai jų tarpe nesima
tė mokytojos Rimkevičienės... 
Jau antra eglutės šventė praėjo 
be jos, kuri taip labai domėjosi, 

.sielojosi, gyveno mokyklos dar
bu, mokyklų ir mokytojų reika
lais. Gaila, kad peranksti" ir taip 
netikėtai prieš metus paliko šios 
kolonijos mokyklas. Dalyvis.

DIENRAŠTIS “THE TELEGRAM” 
paskelbė visą eilę straipsnių apie 
Baltijos valstybes sovietinėje okupa- 
pacijoje. Jų atpasakojimus esame pa
teikę “TŽ”. Lietuviai Į jo straips
nius, berods, neatsiliepė, bet reaga
vo latviai. Vieno latvio laiškas buvo 
paskelbtas “The Telegram” sausio 11 
d. laidoje. Jame rašoma: “Aaronas 
Einfrankas gruodžio 21 d. rašė, esą 
Vakarų kraštai turėtų pripažinti 
prievartinę Baltijos valstybių inkor
poraciją i Sov. Sąjungą. Jo siūlymas, 
nors ir turi gerą intenciją, tačiau 
grįstas abejotinomis prielaidomis. Aš 
manau, mes galėtume padaryti dau
giau gero paskelbdami faktus apie 
prievartinę inkorporaciją, kultūrini 
bei ekonomini užgožimą ir diskrimi
naciją. Tai galėtų suduoti smūgį rū
pestingai Sov. - Sąjungos skleidžia
mam vaizdui atsilikusiuose kraštuose 
apie lygybę bei teisingumą. Tuo at
veju sovietai būtų priversti sušvel
ninti savo poziciją pačios propagan
dos logikos. L E. Miltins.” Kitas 
laiškas, pasirašytas R. Sims, priekaiš
tauja A. Einfrankui, esą jis perdaug 
simpatingai aprašęs sovietinę Latvi
ją, iškeldamas sovietinius laimėji
mus, bet užmiršdamas vergų stovyk
las ir kruvinąją slaptąją policiją. 
Esą A. Einfrankas siūlo pripažinti 
Hitlerio-Stalino susitarimą paglemžti 
Baltijos kraštus.

KIEK REIKIA
APSIDRAUSTI?

Jūs žinote kiek kainuotų 
pastatyti gyvenama narna 
Jūs žinote kiek kainuotų supirkti 
visus baldus, drabužius ir 
asmeninius reikmenis

NELAIMEI ATSITIKUS, TEKTŲ

PRADĖTI VISKĄ IŠ NAUJO

TAD TIEK IR APDRAUDOS

REIKĖTŲ IMTI

30

Du rusiški filmai
"ANNA CROSS" 

spalvotas filmas pagal 
Antaną Čechovą su 
angliškais parašais.

Priedo — spalvotas muziki
nis vaizdų filmas

SAUSIO 25
Tik 6 dienas, treč. uždaryta

BRIGHTON KINO TEATRE?
127 Roncesvolles Avė.

tel. 532-2710
Kasdien vienas seansas 

nuo 7.30 v.v.
Sešt. ir sekm. du seansai 
nuo 5 v.p.p. ir 7.45 v.v.

Savarankiškos apdraudos agentas 
patars Jums kuriais atvejais
apsidrausti

Teiraukitės

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC

Telefonas: 722-3545, Montrealyje

Greitas ir tikslus patarnavimas




