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Jungtiniai finansai
Talkos yra senas lietuviškas paprotys. Jose ne tik mūsų tėvai 

bei senoliai, bet ir. mes patys esame dalyvavę ir matę bei jautę jų 
tiesioginę naudą. Tai ne vien tik darbo atlikimas jungtinėmis jėgo^ 
mis. Tai ir didelis socialinis veiksnys, trumpesniam ar ilgesniam 
laikui sujungiąs žmones, kartais net mažai pažįstamus, į glaudų 
vienetą.

Lietuvoje talkos buvo ir tebėra praktikuojamos daugiau so
džiaus gyvenime. Išeivijoje jos liko plačiai pritaikytos mūsų visuo
meninei bei kultūrinei veiklai. Prisiminkime tik mūsų dainų šven
tes, tautinių šokių festivalius, kultūros kongresus ir ypač pirmąjį 
pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Ar tai nebuvo padaryta didelės 
talkos, didelio jėgų sutelkimo būdu? Ir ar būtume tuos imponuo
jančius dalykus atlikę jėgų nesuteikę, išsiblaškę, subyrėję į atski
rus besivaidijančius būrelius ar grupeles. Arba vėl, kas būtų likę 
iš mūsų visuomeninės bei kultūrinės veiklos Kanadoje, jei 1950 
metais prasidėję grupiniai ginčai nebūtų buvę greitai sustabdyti, 
visiems sueinant į vieną didelę lietuviškojo darbo talką lietuvių 
bendruomenės ribose?

Kanadoje esame Įrodę sugebėjimą apsijungti didesniems kul
tūriniams bei visuomeniniams lietuviškiems darbams. Nevisur tai 
įstengiama padaryti. Kitaip yra su finansais. Įvairiuose laisvojo pa
saulio kraštuose gyveną lietuviai, tiesa, sugebėjo sukoncentruoti 
finansus kuriam nors trumpesnės apimties tikslui, sakysime, su
aukojo netoli šimto tūkstančių dolerių Jaunimo Metų kongreso rei
kalams, tačiau nuolatinės ir pastovios lietuviškųjų finansų organi
zacijos neturime nei pasaulio, nei paskiro krašto'mastu, įskaitant ir 
Kanadą. Tai yra turbūt dėlto, kad kiekvienas apsijungimas reika
lauja tam tikro kompromiso, tam tikros atsižadėjimo aukos bend
ram labui. Ir toks jau turbūt yra mūšų būdas, kad darbą aukojame 
lengviau, negu pinigą. Darbe ir kompromisą randame greičiau, 
negu piniginiuose reikaluose.

Jubilėjinių Laisvės Kovos metų proga yra daromas pirmasis 
bandymas padėti pagrindus pastovesnei mūsų lietuviškojo gyveni
mo finansų politikai. Yra daromas bandymas bent iš dalies ap
jungti kaikuriuos stambesnius mūsų finansinius veiksnius, paski
rus aukotojus bei mecenatus vienam'dideliam ir pastoviam tikslui 
— Lietuvos laisvės kovai. Tam reikalui Įsteigtas jubilėjinių metų 
Jungtinis Finansų Komitetas su centru JAV-se ir su skyriais bei 
poskyriais visuose laisvojo pasaulio kraštuose. Tikslas yra didelis 
ir pastovus. Niekas neginčija jo svarbos ir reikalingumo. Visi taip 
pat žinome, kad šis tikslas, daugiau negu kuris kitas. reikalauja 
lėšų. Yra manoma, kad plačiu pagrindu pradėtas lietuviškųjų finan
sų telkimas nebūtinai turėtų su jubilėjiniąis metais ir pribaigti. 
Kaip laisvės kova yra ilgalaikė, taip galėtų būtų ilgalaikis ir fi
nansų telkimas, jo apimti prąplęčiant nuo tiesioginės politinės « _ ♦ -* _• « 5 ♦ _- __ 4 •

Lietuviškos kanklės, gamintos Š. Amerikoje, laukia kanklininkų. Jomis ypač domisi lietuvaitės Kle- 
velande, Toronte, Sudbury ir kitur r- Nuotr. Vyt. Maco

Pasaulio įvykiai

Savo veiklos pagrindan Jungtinis Finansų Komitetas yra nu
taręs padėti konkretumą. Niekas taip neatstumia aukotojo kaip 
nežinojimas, kur konkrečiai jo suaukoti pinigai bus padėti. Dėlto 
komitetas yra paskelbęs aiškų darbo planą, šiais Laisvės Kovos 
Metais surinktieji pinigai Kanadoje bus dalinami į tris maždaug 
lygias dalis. Didesnį trečdalį gaus Tautos Fondas savo tiesioginiams 
Lietuvos laisvinimo darbams, vykdomiems Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (VLIKo). Kitas trečdalis eis specialiems šių 
metų darbams taip pat per VLIKą. Tai apima daugiausia informa
cinės literatūros leidimą ir kitokią informacinę veiklą, susietą su 
padėtimi Lietuvoje. Pagaliau dar viena lėšų dalis eis tiesioginiams 
lietuviškiesiems reikalams ir jubilėjinių metų projektams Kana
doje, kuriuos savo atsišaukime yra paskelbusi Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba.

Turint galvoje tvarkingą planą ir neginčijamus tikslus, dabar 
žodis atiduodamas auktojui. Kartais sakome, kad žydai yra tautinio 
išsilaikymo pavyzdys. Atmintinomis Izraelio karo dienomis vien 
Toronto žydai per porą dienų sudėjo kelis milijonus dolerių. Tegu 
mes nesame nei tokie gausūs,* nei tokie turtingi, bet Vasario 16-sios 
proga Jungtinio Finansų Komiteto daroma rinkliava bus geras 
mūsų tautinio susipratimo rodiklis. A. R.
KANADOS ĮVYKIAI

NAUJOS KONSTITUCIJOS LINK
Naujas žmogaus teisių įstaty

mo projektas buvo išleistas 174 
psl. knygute ir pristatytas fe
deraciniam parlamentui. Atro
do, premjeras L. B. Pearsonas 
ši dokumentą nori padaryti nau
jos konstitucijos diskusijų pa
grindu Otavoj prasidėjusioj fe
deracinės ir provincinių vyriau
sybių konferencijoj konstituci
jos reformos klausimu. Buvusio 
premjero J. Diefenbakerio dė
ka federacinis parlamentas 1960 
m. rugpjūčio 10 d. jau yra pri
ėmęs žmogaus teisių įstatymą, 
neįtrauktą į konstituciją ir ne
patvirtintą provincinių parla
mentų. L. B. Pearsonas nori, 
kad pagrindines teises kiekvie
nam kanadiečiui garantuotų ne 
parlamentas, bet naujosios kon
stitucijos paragrafai, privalomi 
visoms Kanados provincijoms. 
Tai yra logiškas žingsnis, nes 
federacinis parlamentas labai 
lengvai savo pirmykščius nuta
rimus gali pakeisti ar netgi pa
naikinti, kai jame pasikeičia vie
nos ar kitos partijos naudai at
stovų dauguma. Konstitucijos 
paragrafų pakeitimas yra labiau 
komplikuota problema, reikalin
ga visų provincinių vyriausybių 
pritarimo.

Kvebeko liberalų partijos su
važiavime ovacijų susilaukė fe
deracinės vyriausybės teisingu
mo min. Pierre Trudeau, pasi
sakęs už prancūzų kalbos ir 
prancūzišku mokyklų teises vi
soje Kanadoje. Jo teigimu, bū
tu didelė klaida Kvebekui su
teikti konstitucijos reformas, 
kurių nenori ir kurioms nepri
taria kitos Kanados provincijos. 
Suvažiavimo dalwiai 135:35 bal
sų santykiu priėmė rezoliuciją,

reikalaujančią monarchijos pa
naikinimo ir generalinio guber
natoriaus, karalienės vietininko, 
pakeitimo prezidentu. P. Tru
deau užimta pozicija ji padarė 
rimtu kandidatu i liberalų va
dus, nors jis dar nėra paskelbęs 
savo kandidatūros. Premjeras L. 
B. Pearsonas suvažiavimo daly
vius ragino siekti vienybės, ku
riai pagrindą sudarytų ne tauty
bių tirpdymo katilas, bet jų sa
vita mozaika.

Kariuomenės, aviacijos ir lai
vyno oficialų sujungimą i bend
ras ginkluotąsias pajėgas paskel
bė štabo viršininko gen. J. V. 
Allardo generaliniam guberna
toriui R. Micheneriui Įteikta 
naujoji visų trijų ginklo rūšių 
vėliava. Gen. J. *V. Allard dė
vėjo naująją uniformą, o trys 
vėliavos palydovai — senąsias 
laivyno, aviacijos ir pėstininkų 
uniformas, ketvirtasis — naują
ją. Kaikuriose karinėse bazėse 
humoristiškai nusiteikę kariai 
surengė “laidotuves”, karstan 
Įdėdami senąsias uniformas ir 
ant jo dangčio uždėdami seną
sias kepures. Trijų ginklo rūšių 
sujungimo įstatymas buvo pri
imtas federaciniame parlamente 
1967 m. balandžio 25 d. Jo au
torius — anuometinis krašto ap
saugos min. P. Hellyer. Dabar 
ir iūrininkai, ir lakūnai, ir pės
tininkai turės tą pačią kanadiš- 
ką uniforma. Senosios uniformos 
buvo britiškųjų kopija. Kanadie
čiai nuo britų skirdavosi tik ant 
peties prisiūta skiautele su įra
šu: “Canada”.

Kvebeko premjeras D. John- 
sonas pranešė, kad Kvebekas 
yra pasiruošęs įsijungti Į fede
racinės vyriausybės sveikatos

Maskvinis rojus foto parodoje
J KAIRYSJuo blogesnė prekė, juo dau- mūsų bendradarbis v. Vokietijoje Matyti šešių vyrų nuotrauka su 

giau reklamuojama* Panašiai ■■ ■ ■■ ■■ —■ ■■ užrašu, kad tai Lietuvos ukinin- •
yra ir su komunizmu. Maskva mvbe. ir tnHAl Sos narndos nro- k3*’ ^ors &uo metu Lietuvoje 
’relganmoja ^svetur yfeaiąęįmą- 
nomais būdais Ir priemonėmis. 
Kremliaus ponai sugalvojo savo 
komunizmui naują reklamos bū
dą — foto parodą. Ji buvo su
rengta Hamburge ir Koelne, o 
nuo š.m. sausio 11 d. iki vasa
rio 11 d. vyksta Miunchene. Pa
roda pavadinta “UdSSR 1917- 
1967” ir yra įrengta miesto mu- 
zėjuje. Įėjimas papuoštas trimis 
vėliavomis: Bavarijos ir Federa
cinės Vokietijos Respublikos, o 
vidury — sovietinė (pastaroji 
buvo kelis kartus nupiešta). Ati
daryme dalyvavo apie 200 kvies
tinių svečių. Atidarė sovietų pa
siuntinys Bonnoje.

Demonstracijos ir lapeliai
Valandą prieš atidarant paro

dą publikai, susirinko Maskvos 
pavergtų tautų ir kaikurių vo
kiečių organizacijų atstovai su 
vėliavomis ir plakatais. Ant pa
starųjų buvo užrašai, vadinan
tieji'Sovietų Sąjungą tautų ka
lėjimu, reikalaujantys tautoms 
laisvės ir t.t. Be to, einantiems — ------— -----------
i parodą buvo dalinami ABN kryžiai, bet nematyti žmonių, 
vokiečių kalba parengti lapeliai. 
Juose pasakyta, kad Sov. Rusi
ja kovoja prieš krikščionybę ir 
kitas religijas, prieš demokrati
ją, laisvę ir tautų nepriklauso-

PASAULĮ NUSTEBINO NETIKĖTA KOMUNISTŲ OFEN
ZYVA P. VIETNAME. Įsiveržimas į daugiau kaip 50 miestų ir 
miestelių liudija, jog šiam žingsniui buvo iš anksto pasiruošta. Sai- 
gone komunistai buvo užėmę radijo stotį ir netgi keletą augštų 
JAV ambasados pastate. Miestuose komunistai neįstengė išsilaikyti 
ir, patyrę didelių nuostolių, vėl buvo išstumti į džiungles. Kariniu 
požiūriu komunistai susilaukė skaudaus pralaimėjimo. Gatvių ko
vose žuvusių partizanų skaičius jau yra pasiekęs 17.000. Komunis
tams P. Vietname, matyt, rūpėjo ypač propagandinė nauda. Jie 
norėjo sugriauti amerikiečių teigimą, kad karą laimi P. Vietnamas 
ir JAV. Tokią mintį įtaigoja sovietinėje “Pravdoje” amerikiečiams 
skirta pašaipa ir komunistinės Kinijos premjero Čuenlai sveikini
mai komunistų partizanams. Ko-e 
munistinis Hanojaus režimas ži
nojo, kad partizanus jis siunčia 
į beveik garantuotą mirtį. Taip 
pasielgti gali tik komunistinė 
diktatūra, nevertinanti žmogaus 
gyvybės. Liūdniausia, kad gat
vių kovose žuvo daug niekuo ne
nusikaltusių gyventojų. Prez. L. 
B. Johnsono kritikams^ reikalau
jantiems sustabdyti š. Vietnamo 
bombardavimus, buvo atimta 
paskutinė korta, nes partizanai 
puolimus pradėjo karinių pa
liaubų valandomis, kai buvo 
švenčiami budistų Naujieji Me
tai. Pradėtas puolimas ameri
kiečių bazės Khe Sanh prie de
militarizuotos zonos, kur jau se
nokai buvo telkiami š. Vietna
mo reguliarios kariuomenės da
liniai. Miestų puolimai galėjo 
turėti tikslą pririšti juose bei 
jų apylinkėse amerikiečių ka- 

' riuomenės dalinius, sumažinti 
paramą Khe Sanh bazei ir ban
dyti vietinio pobūdžio sukilimus.

š. Korėjos pagrobtą žvalgybos 
laivą “Pueblo” Vašingtonas ti
kisi atgauti diplomatinėmis prie
monėmis, nors lig šiol beveik 
jokių rezultatų nėra davę JT 
Saugumo Tarybos posėdžiai ir 
tiesioginis susitikimas su š. ko-

Maskvos pavergtų tautų, bet ir 
kiekvieno žmogaus, mylinčio 
laisvę, ir t.t.

Kas rodoma?
Parodoje rodomos gausios fo

to nuotraukos iš Sov. Sąjungos 
ir okupuotų kraštų. Jos sugru
puotos pagal sritis? Tarp jų yra 
ir iš Lietuvos: Gedimino pilis 
su už jos matoma Vilniaus mies
to dalimi, šv. Onos ir kitų ten 
pat esančių bažnyčių bokštai, 
Trakai ir kt. Matyti Maskvos 
bokštas, stadijonas, Kremlius, 
partijos suvažiavimai, dabartinė 
Kremliaus trijulė — Kosyginas, 
Brežnevas ir Podgomy, sinago
ga Maskvoje su besimeldžian
čiais žydais, ortodoksų ir pro
testantų kunigai, scena iš bale
tų, per'mišką ant arklių jojanti 
porelė, broliavimasis 1917 m. 
fronte, Leninas agitacijos metu, 
upė su medžiais, parengtais 
plukdymui. Daug cerkvių nuo
traukų; ant bokštų dar tebėra

draudos planą liepos 1 d. Rei
kalą komplikuoja Ontario prem
jero J. Robarts atsisakymas 
Įjungti Ontario provinciją. Ši 
nutarimą aštriai kritikavo W. 
Gordonas, pabrėždamas visiems 
gerai žinomą faktą, jog Ontario 
dalyvavimas federaciniame pla
ne gyventojams būtų atsiėjęs 
pigiau, negu atskirose pačios 
Ontario provincijos draudose. Į 
šią problemą, atrodo, yra įvel
tas politinis elementas. Tai liu
dija skirtinga dviejų Toronto 
dienraščių laikysena: konserva
torių “The Telegram” pasisako 
prieš federacinį planą, o libe
ralų “Toronto Daily Star” jį gi- 
na kaip neatidėliotiną reikalą.

Ontario Gydytojų Draugijos titutas jau ir prieš pradėdamas 
pirm. dr. W. J. S. Melvinas Ka- tą darbą turėjo nemaža me-

< —yra • vien kolchozų ir valstybės rėjiečiais pasienio mieste- Pan- 
dvarųbaudžiauninkai bei žemės . _ .
ūkio darbininkai. Be to, anie 
vyrai yra daugiau panašūs i iš
vargintus prūsų lietuvius. Į to
kią pastabą vienas iš parodos 
tvarkytojų aitsakė, kad galėjo 
įvykti nuotraukų su užrašais su
keitimas. *

Lietuvaitė studentė
Įėjęs i pirmą parodos kam

barį palubėje pamatai iškabin
tą sveikinimą parodos lankyto
jams bei Sovietų Sąjungos pri
statymą, esą joje yra 235,5 mil. 
gyventojų, 130 tautybių ir 15 
respublikų.

Ant vienos sienos prikabinta 
galvų nuotraukų visokio am
žiaus žmonių, ypač vyrų. Yra ir 
lietuvaitė studentiška kepure. 
Galvos bene bus atstovės tautų, 
esančių Sov. Sąjungoje.

Kitame šone stovi nuotraukos
15 merginų, apsirengusių tauti
niais drabužiais. Nieko nepara
šyta apie jas, bet, atrodo, bus 
irgi respublikų atstovės. Yra ir 
lietuvaitė, kuri bene bus pati 
gražiausia, bet neturi gintarinių 
karolių ir neturi jokio galvos 
papuošalo.

Kas nerodoma?
Motyvų parinkimu ir savo 

technika nuotraukos gali prilyg
ti matytoms laisvųjų kraštų fo
to parodoms, tik šiose būna įvai- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Kremliuje esančios katedros pa
rodytas vidus, kuris gražiai ap
šviestas, bet nėra nei vieno žmo
gaus.

Agitacijai prieš karą iškabin
tas vaizdas bene iš buvusio ant
ro pasaulinio karo, kur guli ka
reivių lavonai, o senyvos mote
rys verkdamos jieško savųjų.

MEDŽIAGA APIE LIETUVIŲ NAIKINIMĄ
1967 m. liepos mėn. Lietuvos 

Tyrimo Institutas, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
prašomas, sutiko rinkti ir skelb
ti martirologinę medžiagą apie 
Lietuvos gyventojų žudymą, 
kankinimą, kalinimą Sovietų 
Rusijos ir nacių Vokietijos oku
pacijų metu, nuo 1940 m. va
saros iki dabarties. Sausio 24 d. 
posėdyje VLIKo valdyba nutarė 
kreiptis į institutą, kad jau pa
teiktų konkretų pirmojo tos me
džiagos rinkinio tomo planą. Ins-

tarėją Vincą Balicką, kad jo

nadą pavadino komunistiniu
kraštu, pasipiktinęs federaciniu į visuomenę, kviesdamas siųs- 
sveikatos draudos planu. Jis tvir- ti daugiau žinių apie masinius, 
tina, kad gydytojams nerūpi jų atskirų asmenų suėmimus, kali- 
ątlyginimas, bet planą laiko ne- nimus ar nužudymus, apie par
vykusių, nes jame nieko nėra tizaninių kovų metu žuvusius, 
pasakyta apie naujas ligonines, ištremtus, kankintus, kalintus, 
senųjų ligoninių praplėtimą ir apie tolimesnį gyvųjų likimą, 
medicinos seserų paruošimą jų Tokių žinių turintieji, bet dar 
trūkumui pašalinti. Jau pats šio neatsiliepę į tą kvietimą, pra
puolimo pradėjimas žodžiais, šomi nebedelsti ir žinias siųs-

mirė Lietuvos Įgaliotas ministe
ris B. K. Balutis ir kad pasiun
tinybės patarėjas V. Balickas 
perima Lietuvos pasiuntinybės 
Londone vadovavimą Charge 
d’Affaires titulu, priimta dėme
sin ir kad ministerijos vasario 
mėnesį išleidžiamame Londone 
akredituotų diplomatų sąraše V. 
Balickas Įrašomas naujuoju titu
lu ir su adresu Lietuvos pasiun
tinybėje, 17 Essex Villas, Lon
don, W 8. * ♦ *

Vasario 20 d. JAV kongreso 
abiejų rūmų — atstovų ir sena
to — posėdžiuose bus minima 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukaktis. Atsto
vų rūmų pirmininkas John Mc
Cormick tam minėjimui laiką 
paskyrė po pasitarimo su Ame
rikos Lietuvių Tai * 
cija, kuri tuo rei

munjon. Laivo pagrobimo vieto
je pastebėti komunistų narai liu
dija, kad bent dalis slaptų Įren
ginių buvo išmesta jūron. P. 
Korėjos vyriausybė paprašė J. 
A. V. atsiųsti daugiau kariuome
nės ir karinės paramos, šiuo me
tu P. Korėjoje yra apie 50.000 
amerikiečių karių. Karinės pa
ramos P. Korėja planuoja pra
šyti ir kitus 15 savo buvusių są
jungininkų, Jungtinių Tautų 
vardu dalyvavusių Korėjos kare.

V. Vokietija ir Jugoslavija at
naujino diplomatinius santykius, 
kuriuos vokiečiai buvo nutraukę 
1957 m., kai Jugoslavija oficia
liai pripažino R. Vokietijos ko
munistinę respubliką, šis žings
nis tada turėjo perspėti kitus 
kraštus nepripažinti R. Vokie
tijos. Pastaraisiais metais gero
kai pasikeitusi V. Vokietijos už
sienio reikalų politika, diploma
tinių ryšių užmezgimas su Ru
munija ir bandymas rasti bend
rą kalbą su Sovietų Sąjungos sa
telitais Tito Jugoslavijos boiko- 
tavimą padarė beprasmišku.

Kubiečių kompartijos centri
nis komitetas išmetė iš savo ei
lių apie 40 prosovietinių komu
nistų, kurie yra teisiami kaip 
revoliucijos išdavikai. Jų vadu 
laikomas buvęs kompartijos or
ganizatorius A. Escalante. Suim
tuosius centrinio komiteto posė
dyje apkaltino diktatoriaus F. 
Castro brolis mjr. R. Castro, 
krašto apsaugos ministeris. Ry
šius su prosovietiniais komunis
tais Maskva palaikė per savo 
ambasados antrąjį sekr. R. 
šliapnikovą. ši byla gali dar la
biau Įtempti Sovietų Sąjungos 
ir Kubos santykius. A. Escalan
te buvo nuteistas kalėti 15 me
tų, aštuoni kaltinamieji — po 
12 metų, kiti — po 2-10 metų. 
Kuba taipgi atsisakė pasiųsti sa
vo atstovus Į pasaulinę komunis
tinių kraštų konferenciją, kuri 
įvyks sekantį mėnesį Budapešte, 
Vengrijoje.

Popiežius Paulius VI 
lioje audiencijoje priėmė šir
džių perkėlimo operacijų pradi
ninką dr. Ch. Barnardą. Pasvei
kinęs jį pasiektų laimėjimų pro-

Ka

Rūmuose ir kun. Ansas Trakis 
— senate.

ybos delega- 
_____  __ __ __ kalu lankėsi 
kad gydytojam nerūpi jų atly- ti: Lithuanian Research Institu- kongrese sausio 23-24 d. Dele- 
ginimas, perša priešinga mintį, te, 29 West 57 St., Fl. 10, New 
Sveikatos drauda įvestų iš anks- York, N.Y. 10019, USA. 
to nustatytą atlyginimą gydyto- * * *
jams už ju paslaugas, kai tuo Didžiosios Britanijos užsienių 
tarpu lig šiol jų piniginių rei- reikalų ministerija sausio 22 d. 
kalų nevaržė joks įstatymas. painformavo pasiuntinybės pa-

gacijoje buvo M. Vaidyla, E. 
Bartkus ir A. Rudis. Senate mi
nėjimui vadovaus sen. Thomas 
Dodd iš Conn. Maldai tos die
nos posėdžiuose kalbėti kviečia
mi vysk. V. Brizgys — Atstovų

Lietuvių Fondas išleis sidab
rinę trijų serijų medali Lietu
vos valstybės atkūrimo 50 metų 
sukakčiai paminėti. (Medalio iš
leidimą finansuoja LF tarybos 
narys dr. Balys Poškus).

VLIKas išleis vyskupo V. 
Brizgio parengtą leidinį apie 
Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį 
okupuotoj Lietuvoj. E.

ga, Paulius VI žadėjo melstis, 
kad jo pastangas ir toliau lydė
tų sėkmė. Prieš šią audienciją 
Vatikano savaitraštis “Oserva- 
tore della Domenica” paskelbė 
rašinį, pasisakantį prieš skubias 
ir neapgalvotas operacijas. Or
ganų perkėlimas turi moralinių 
komplikacijų, nes gydytojams 
sunku nustatyti, kada žmogus 
tikrai yra miręs. Moraliniai klau
simai audiencijos metu nebuvo 
liesti. Italų filmų gamintojas A. 
Bini ruošiasi sukti filmą apie 
dr. Ch. Bamardo gyvenimą. Sce
narijaus pagrindu bus šiuo me
tu rašoma autobiografija.

Japonijos jūroje susidūrė 
amerikiešių naikintojas “Row
an” ir sovietų transportlaivis 
“Kapitan”. Incidentas Įvyko ry
tui auštant 95 mylių atstume 
nuo P. Korėjos krantų. Abu lai
vai savo jėgomis pasiekė arti- . 
miausiūs uostus. Aukų nebuvo. 
Nuostoliai laikomi nežymiais, 
bet Maskva Vašingtonui visdėlto 
Įteikė protesto notą, kuria kal
tė bandoma suversti amerikiečių 
laivo kapitonui.

Sovietų premjeras A. Kosygi
nas užbaigė keletą dienų truku
sią viešnagę Indijoje. Pasitari
mų metu, atrodo, buvo paliesti 
Indijos ir Pakistano reikalai, 
kuriuose didžiausia rakštis tebė
ra Kašmiras. A. Kosygino ir 
premjerės I. Gandhi bendrame 
pranešime reiškiamas apgailes
tavimas, kad prez. L. B. Johnso- 
nas nesustabdo S. Vietnamo 
bombardavimo, nes tai esanti 
pagrindinė- sąlyga taikos dery
boms. šios viešnagės tikslas, at
rodo, buvo santykių gerinimas 
tarp abiejų kraštų. A. Kosygi
nas pakvietė premjerę I. Gand
hi ir prez. Z. Husainą apsilanky
ti Sovietų Sąjungoje. A. Kosy
gino sutiktuves ir išleistuves ig
noravo Pekingo diplomatai.

Amerikiečių žurnalas “Life” 
paskelbė ilgą pasikalbėjimą su 
sovietų premjeru A. Kosyginu 
apie Vietnamo karą ir Artimųjų 
Rytų problemas. Amerikiečiai 
laikraštininkai jam tik statė 
klausimus ir užsirašė ilgus at
sakymu, kuriuose nieko nėra 
naujo. Išėjo aštrios sovietinės 
propagandos pasenęs kratinys. 
A. Kosyginas vadina agresorium 
Vietnamo kare JAV-es ir netgi 
drįsta kalbėti apie amerikiečių 
agresiją P. Vietname. Dėl įtam
pos Artimuosiuose Rytuose kal
ta ne arabus ginkluojanti Sovie
tų Sąjunga, bet Amerika, kurs
tanti Izraelį, šiuo pasikalbėjimu 
“Life” pasitarnavo tik sovietinei 
propagandai, nes jame nėra nie
ko naujo, kas galėtų informuoti 
skaitytojus. Tai, matyt, pajuto ir 
patys redaktoriai, A. Kosygino 
propagandą bandę atsverti nuo
traukomis.

Paaukojo akcijas 
"T ė v. Žiburiams”
Jau senokai nutartas sujungi

mas “žiburių” Spaudos Bendro
vės su laikraščio leidėju K. L. K. 
Kultūros Draugija “žiburiai” 
dar nėra baigtas. Daugiausia lai
ko atėmė akcijų-šėrų tvarkymas 
pagal Ontario įstatymų reikala
vimus. Dauguma akdninku-šėri- 
ninkų, atsiliepdami i kreipimą
si. savo turimas akdias paauko
jo tolimesniam “Tėviškės Žibu
riu” leidimui. Pastaruoju metu 
savo šėrus paaukojo dar šie as
menys:

J. Ažubalis
A. Motiejūnas

$4600
9.00

15.00
15.00
15.00
15.00

J. Valiulis
A. Vilkaitis, kun.,
A. Žukauskienė
“TŽ” leidėjai nuoširdžiai dė

koja duosniesiems rėmėjams. 
Yra dar keliolika akcininkų, ku
rie iki šiol neatsiliepė. Jie yra 
maloniai prašomi nedelsiant sa-
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Maskvinis Į rojus foto parodoje
nės (lyg Vakaruose būtų jos už- 70.000 kitų vietovių ir pan. Kad 
darinėjamos); apie 70% studen- be Maskvos palaiminimo 1939 
tų gauna stipendijas (lyg lais- m. rugpjūčio 23 cL Hitleris grei

tai rodančių ir prasčiokėlio kas- vuose kraštu<»e nebūtų jos duo- čiausiai nebūtų ir prieš Lenkiją 
SmyST apiplyšėlių, nors jie damos; Sov. ^jungoje jos ma- pradėjęs karo, kad, Hitleriui 
nasitaikVtum dėl savo kaltės žos dėl įvairių reikmenų bran- puolant Lenkiją, ir raudonoji Eta^taoklystė ir pan. Mask- gumo jų reikmė dar sumoja); anmja užpuolė ją kad ir Mask- 

narodoie viso to nėra Mat veikia 500 teatrų, statau- va buvo ir dar tebera ne ma- sX.PSąjungoje vrikas “gS 45 kabomis; žesnių apetitų, kaip Hitleris,-
šviesu^oalfnu, linksmi, paten: LTSE? Pa’
kinti žmonės” ir tt. Jei Ii pa- rodoje-
rodą būtų vien sovietinių foto k^ ™ £k 50 m iT- Brošiūros ir filmai
mėgėjų darbų, tai lankytojas ™Oi>».“y*1 m. am _
neturėtų į ją kažkiek pretenzijų, 
bet kai ji pavadinta "UdSSR 
1917-1967”, tai, atrodo, turėjo

(Atkelta iš 1-ro pat)
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* Kunigai ir pasauliečiai pa* * Indijos sostinėje New Del- 

geidauja teisės dalyvauti vysku- hi arkivyskupas J. Fernandes
pų skyrime. Niujorke ir Balti- pašventino kertinį akmenį nau- 
morėje renkami parašai prašy- jam universitetui, kuris galės 
mui, kuriuo pageidaujama tin- sutalpinti tūkstantį studentų, 
kamo kandidato vietoj mirusio Suteikė paramą ir Indijos val- 
kardinolo Spellmano, o Baltinio- džia. Universitetui vadovaus Jė- 
rėje — vietoj mirusio vyskupo , zaus ir Marijos kongregacijos 
Hyle. Šis sąjūdis persimetė ir į vienuolės.

* Kardinolas B. Gut, vienuo
lis benediktinas, paskirtas vado
vauti apeigų kongregacijai Ro
moje. Jis yra šveicaras, buvęs 
benediktinų ordino generolas 
nuo 1959 m.

* Jugoslavijos premjeras Mi
ka Spiliak lankėsi .Vatikane ir 
buvo priimtas popiežiaus au
diencijoj.

* Kančios mokykla įsteigta 
Prancūzijoj. Įsteigėjas — Julien 
Teppe, kuris nuo vaikystės die
nų pilnas ligų; gali valgyti tik 
duoną ir daržoves. Ir kančia 
žmogaus gyvenime turi prasmę.

* Kanados vyskupai prašo at
leidimo nuo kaikurių įsakytų 
švenčių. Dabar yra šešios įsaky
tos šventės, kuriose katalikai 
privalo išklausyti Mišias. Kana
dos vyskupai paliktų tik įsaky
tas šventes: Kalėdas ir Naujus 
Metus. Kitas keturias šventes — 
Tris Karalius, Įžengimą Dangun, 
Visų Šventųjų ir Nekalto Prasi
dėjimo panaikintų.

* Bukarešte, Rumunijos sos
tinėje, komunistai buvo uždarę 
italų bažnyčią ir pavertę sandė
liu. Per užsienio reikalų minis- 
terius A. Fanfani ir C. Manescu 
vėl buvo gautas leidimas baž
nyčią atidaryti. Ji buvo naujai 
pašventinta ir jau laikomos Mi
šios.

* Jaunimo sąjūdžiai, kaip 
“hippies” ir panašūs, yra dabar- 

•ties reiškinys, kuriuo reikia su
sirūpinti. Tai rodo, kad jauni
mas įieško modernios religijos. 
Šiuo reikalu pasitarti buvo su
sirinkę keturių didžiųjų religi
jų atstovai. Katalikams atstova
vo vysk. J. Shannon, protestan
tams — dr. E. Blake, žydams 
— rabinas M. Tanenbaum ir or
todoksams — arkivysk. lakovos.

* “Marijos laivynas” aptar
nauja Maryknoll misi j orderius 
Pietų Amerikoje, kur tenka 
dirbti sunkiai prieinamose 
džiunglėse. Bolivija neturi laivy
no, tačiau valdžia pastatydino 
laivą remti misijonierių darbui 
ir padėti tų sričių gyventojams.

* Italijoj* mažinamas vyskupi
jų skaičius — iš dabar esančių 
300 numatoma padaryti tik 200.

* Telefoninis apaštalavimas 
įvestas Olandijoj, Amsterdame, 
išsukus numerį 3554, atsiliepia 
katalikų kunigas ir atsako į dva
sinio pobūdžio klausimus. Tele
fonas veikia 24 valandas. Žmo
nės, kurie niekad nedrįstų pasi
matyti su kunigu, telefonu pa
sikalba ir randa paguodą.

* Japonų lakūnas, prisiekęs
mirti bombarduojant Amerikos 
laivus antrajame pasauliniame 
kare, tapo vienuoliu. Taguki 
Matsua, gimęs Tokijo mieste, 
nuostabiu būdu išliko gyvas; bu
vo įstojęs studijuoti ekonomi
jos, vėliau susipažino su kata
likų kunigu Nagasaki mieste, 
kurį atominė bomba buvo su
naikinusi. Tėvas Zeno, pranciš
konas, sudarė jam sąlygas stu
dijuoti teologiją. Dabar buvęs 
karo lakūnas yra Tėvas Aloy
zas. B. M.

kitas JAV vyskupijas, kaip St. 
Louis, kur mirė kardinolas Rit
ter, į Manchester, N. H., ir ki
tur. Sakoma, kad to reikalauja 
Vatikano II santarybos dvasia.

* JAV bažnyčių 1968 m. met
raštis rodo, kad katalikų skai
čius siekia 47 milijonus. Prie
auglis 1967 m. buvo 618.735. 
Prisimenama, kad JAV gyven
tojų skaičius 1880 m. buvo tik 
50 milijonų, o dabar jau 200 
milijonų.

* Kandidatai į šventuosius 
šiais metais paskelbti šeši, ku
rių du pasauliečiai — N. Wolf iš 
Šveicarijos ir R. Carboni (mote
ris) iš Italijos; du kunigai — 
kun. F. Amlak iš Etiopijos, ka
pucinas J. Da Gazir iš Libano, 
italė sesuo L. Meneguzzi ir li- 
banietė sesuo R. Arrayes.

* Auksinė širdis ir $10.000

Leger, išvykusiam darbuotis 
tarp raupsuotųjų Afrikoje, šias 
dovanas pasiuntė Milano, Itali
joj, katalikai, kurie kasmet ap
dovanoja vieną žymiausią viešo 
gyvenimo vadą.

* Europos katalikiško jauni
mo vadovybė turėjo posėdį Al
tenberge, Vokietijoj, kur buvo 
aptarti pasiruošimo darbai pa
sauliniam jaunimo kongresui, 
kuris įvyks š.m. balandžio 14- 
20 d. Vakarų Berlyne.

televizijoj š.m. sausio mėn. pa
minėjo 15-kos metų sukaktį. J. 
A. V. katalikų vyrų taryba ją 
transliuoja 16 kartų per metus. 
Šią programą pradėjo kardino
las R. Cushing 1953 m. sausio 
4 d.

★ Įvairių tikybų konferencija, 
, pirmoji šios rūšies, įvyko Va

šingtone. Jos tikslas — geriau 
suprasti vieni kitus ir išsiaiškin
ti skirtumus. Dalyvavo krikš
čionių, žydų, islamo, budistų, 
hinduistų ir konfucininkų dele
gatai. Katalikams atstovavo kun. 
J. Haughey, Georgetown univer
siteto profesorius.

★ Prancūzijos žurnalistus per
spėjo Rennes arkivyskupas P. 
Gouyon, kad neiškraipytų ir sa
vomis mintimis nepakeistų Ka
talikų Bendrijos nuomonės bei 
pareiškimų. Žurnalistų pareiga 
padėti žmonėms geriau ir aiš
kiau pažinti Bendrijos prigimtį 
ir jos darbus.

★ Pamokslas iŠ 
juostelės Tucsono, 
vyskupo F. Green 
kytas sausio 28 d. visose baž
nyčiose. Pirmą sykį istorijoj vys
kupas prabilo į visus vyskupijos 
žmones užrekorduota kalba.

★ JAV vyskupai užsienio pa
galbai rinks pinigus š.m. kovo 
17-24 d. Amerikoje yra 18,000 
katalikų bažnyčių, kuriose bus 
baigta rinkliava kovo 24 d., ket
virtą Gavėnios sekmadienį.

★ Argentinos 300 kunigų pri
tarė vyskupų prašymui padėti 
vargšams ir paremti teisingą 
darbininkų atlyginimą. Niekas 
negali skelbti evangelijos, jei 
neina ginti skriaudžiamųjų.

magnetinės 
Arizonoje, 

buvo pasa-
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dymai, kankinimai, teismai, šau
dymai, žudymai, priverčiamųjų 
darbų stovyklos, kaliniai ir t.t.

trėmimų prekėms bei gyvuliams 
vežioti skirtuose ir spygliuoto
mis vielomis apipintuose vago
nuose. Nuotraukose nematyti 
Rainių ir kiti| vietų, kur buvo 
įvykdyti masiniai žudymai.

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

Ums}, jau nėra analfabetų; kny. Įėjęs į parodą, tuoj susiduri atsaJ^n'aLb^. Popinti Action Line arba “TŽT. Skyrių reda-
gos leidžiamos 89 kalbomis su krūvomis propagandinės li- 
(bet kad tai daroma daugiausia teratūros, kurią dalina nemoka- 
propagandai, nei žodžio); 1917 mai. Priedo davė po rusišką 
m. žemė buvo apdirbama plū- medinį šaukštą, panašų į ma
gais, o dabar traktoriais ir pan. tytą dar čaristiniais laikais, pa- 

Pateikta statistika dabartinės

Nerodo jos ir tautų masinių dalyvauja ir darbininkai su Kol- 
• .......................... chozininkais. Tarp 1517 narių

yra įrašyti 376 “bepartiniai”. 
Sovietų Sąjungoje teegzistuoja 
tik viena komunistų partija. Ta
rybos nariai yra vien išklausy
mui centro organų pranešimų ir 
paplojimui. Tenai jie neturi jo
kio panašumo į demokratiškų 
kraštų parlamentus bei jų na
rių funkcijas.

Teko matyti sovietinį pavil
joną pasaulinėje parodoje Bel
gijoje. Ten stovėjo milžiniška 
Lenino statula. Be jos neapsiei
ta ir čia. Ji stovi pirmojo kam
bario gale prie daugybės gėlių, 
čia ji nėra didelė, bet su foto 
paroda nieko bendro neturi.

Pilna ir kitų priedų, propa
guojančių Sovietų Sąjungą. Pvz. 
ant parodos patalpų sienų pri
kabinta visokių pasigyrimų ir 
kitokių pasisakymų: Sov. Sąjun
goje kiekvieną dieną atidaro
mos 2-3 naujos didžiosios įmo-

negalįs ir neturįs būti priemone

Sovietų Sąjunga su savo armi
ja tarnaujanti pasaulio taikai iš
laikyti. Kaip žinom, po antro 
pasaulinio karo visi lokaliniai 
karai bene bus pirmoje eilėje 
Maskvos sukelti ar inspiruoti.

Pažymėta, kad hitlerinio fa
šizmo sukeltame kare žuvo apie 
20 milijonų sovietinių piliečių, 
buvo sunaikinta 1710 miestų,

PAREIGA IR SOLIDARUMASi

Jturiuos atsal 
guoja teisinio V. Mastis.

Prieš 50 metų buvo atstatyta 
demokratiniais pamatais Lietu
vos valstybė. Iš dvidešimt Ne
priklausomybės Akto signatarų 
tik du yra likę gyvi. Vieni jų 
mirę jų pačių atkurtoje nepri
klausomoje Lietuvoje, kiti — 
Sibiro tremtyje, o dar kiti liko 
tremtiniais Vakaruose. Lietuva 
tapo laisva aukų ir pasišventi
mo dėka po 123 metų vergijos. 
Nepriklausomybės Akto signa- 
j _ t • • • •

Penkiasdešimtmečio Jungtinis 
Finansų Komitetas Kanadoje 
kreipiasi ir prašo visus geros 
valios Kanados lietuvius supras
ti esamos padėties rimtumą. Pa
sauliniai įvykiai vystosi žaibišku 
greitumu. Juo labiau po tiek 
metų budėjimo mes turime būti 
pasiruošę. Todėl komitetas pra
šo ypač duosniai aukoti per Va
sario 16 d. minėjimus, kai vie- 

_ tos rengėjų bus renkamos au- 
tarų palikimas mus įpareigoja kos. Negalinčius paaukoti minė- 
sekti juos ryžtu ir darbais. Lais- jimo metu, aukas prašome siųs- 
vės Kovos Metai mums primena 
pareigą ir solidarumą. Lietuvai 
visi esame skolingi, vieni ma
žiau, kiti daugiau. Todėl atiduo
kime, ką privalome. Parodyki
me, kad dar mylime Lietuvą.

Lietuvos Valstybės Atstatymo

ti komiteto iždininkui: Mr. Vi. 
Kazlauskas, 20 Brumell Avė., 
Toronto 9, Ont. čekius ir per
laidas rašyti vardu "Lietuvos 
Nepriklausomybė’’’.

Jungtinis Finansų 
Komitetas Kanadoje

LIETUVIO ŽENKLIUKAI
Lietuvos nepriklausomybės su

kakčiai paminėti yra išleisti vy
čio ženkliukai, segami prie švar
ko atlapo. Jie yra dviejų rūšių: 
sidabriniai ir auksiniai.* Sidab
rinių kaina yra 3 amerikietiški 
doleriai, o auksinių — 6. Pla
tintojams, kuriais gali būti ir 
apylinkių valdybos, duodamas 
komisas: už auksinį $1, už si
dabrinį — 50 et. PLB valdyba 
ragina visus lietuvius šį ženkle
lį įsigyti.

Turint galvoje reikalo suvė
lavimą ir techniškąsias kliūtis, 
KLB krašto valdyba siūlo as
menims bei platintojams užsisa
kyti ženkliuką betarpiškai šiuo 
adresu: Tauras Co., P. O. Box 
724, Islington, Mass, 02090, U. 
S. A. Siunčiant užsakymą prašo
ma pridėti piniginę perlaidą ar
ba prašyti siųsti išperkamuoju 
mokesčiu.

KLB krašto valdyba

veikslų apie Maskvą ir visokių 
ženklelių prisegti į atlapą. Tos 
pačios literatūros pridėta ir pa
rodos viduje.

Viena brošiūra skirta sveika
tingumo reikalams, kur įjungtas 
ir poilsiavimas, ekskursijos ir 
t.t Ją papildo knygutė “Mūsų 
laisvalaikis”, kurioje įdėta nuo
trauka bene iš kokios nors šven
tės Vilniuje: šokami tautiniai 
šokiai, pilna žiūrovų. Įrašas 
toks: "Dainų šventės Baltijos 
respublikose sulaukia vis dides
nio pasisekimo”. Brošiūroje 
"Pažiūrėjus vaikų akimis” at
spausti vaikų piešniai. Tarp jų 
yra piešinys ir Vidos Bukytės, 
12 m. mergaitės iš Kuršėnų. 
Knygelėse pilna iškraipytų fak
tų, netikslumų, propagandos, 
melo, apgaulės. Pvz. sakoma, 
kad Sov. Sąjungoje yra laisvė 
nuo rasinės diskriminacijos ir 
visokios rūšies priespaudos — 
tautinėj ūkinės, socialinės, kad 
visi piliečiai turi laisvę dalyvau
ti valstybės vadovavime, kad jie 
turi žodžio ir spaudos laisvę 
ir t.t.

Ištisomis dienomis rodomi fil
mai su paaiškinimais apie So
vietų Sąjungos žemės ūkį, pra
monę ir kt. Ypač daug rodoma 
ir kadbama apie Sibirą, bet nie
ko apie tai, kiek tenai dirbo 
visokių tautų tremtinių, kalinių 
ir kitokių kankinių, kiek jų žu
vo nuo bado, šalčio, sunkaus 
darbo ir kitų neįprastų sąlygų.

Premija lietuviui
Nuotraukos yra premijuoja

mos. Tarp kelių fotografų ir lie
tuvis Baranauskas laimėjo pre
miją už nuotrauką su užrašu: 
“Kai motinos išeina pas kirpė
ją”. Ši nuotrauka rodo, kaip va
sarą ant suolo sėdi keli jauni 
vyrai ir skaito laikraščius, o 
prieš juos stovi vaikų vežimė
liai su gulinčiais juose vaikais. 
Atrodo dirbtinai susodinti anie 
vyrai ir tyčia sustatyti bei išri
kiuoti vežimėliai. Būtų buvę 
gražiau, jei čia būtų kiek natū
ralumo. Nuotrauka ryški ir šva
rus darbas. Vertintojams, atro
do, bus pirmoje eilėje patikęs 
pats motyvas.

Aplamai, paroda su savo prie
dais pristato Sov. Sąjungą kaip 
taiką mylinčią ir vien už ją ko
vojančią valstybę. Gyvenimas 
joje yra tiesiog saloninis. Nie
ko nėra apie žiaurią realybę, 
kuria gyveno bei tebegyvena so- 

i vietinė plačioji masė.

Turėjau PSI draudą nuo jos įsteigimo ir visą laiką ištikimai mokė
jau. Pereitų metų rugsėjo mėnesį iš jų gavau pranešimą, kad turiu už
pildyti OMSIP blankus ir pasiųsti iki. rugsėjo 30 d. Be to, gavau sąs
kaitą $12, kuriuos sumokėjau spalio 22 d. OMSIP’o blankus užpildžiau 
ir laiku pasiunčiau, bet nieko iš jų dar negirdėjau. Mano gydytojas at
siuntė laišką, kuriame sako, kad PSI jam nemoka ir aš turiu sumokėti.

P. V., Pbrt Arthur
Jūsų PSI drauda buvo panaikinta, kadangi laiku nesumokėjote nu

statytos įmokos. PSI mus informuoja, kad po to, kai Jūsų pavėluota 
įmoka buvo gauta, Jūsų drauda buvo atnaujinta ir Jūsų gydytojo sąs
kaita bus apmokėta artimiausiu laiku, maždaug dviejų savaičių laiko
tarpyje. OMSIP turi labai daug pareiškimų ir negali visų greitai sutvar
kyti. Malonėkite turėti kantrybės — draudos pažymėjimai bus greitu 
laiku Jums pasiųsti.

Gruodžio mėnesį padaviau skalbinius į skalbyklą. Atsiimdamas, vie
toje patikrinau ir radau, kad trūko 1 paklodės, 12 pagalvėlės užvalkalų 
ir 4 rankšluosčių. Skalbykla padarė įkainojimą ir išdavė įsipareigojimą 
sumokėti $21, jei skalbinių neatras. Po kiek laiko užėjus į skalbyklą, 
man davė minėtą skaičių skalbinių, bet menkos medžiagos ir ne tos 
spalvos. Aš juos paimti atsisakiau. Prašau priversti skalbyklos savinin
ką apmokėti minėtą sumą. A. B.

Kaip buvo rašyta “TŽ” gruodžio 21 d. numeryje, Jūs turite kreiptis 
į teismą — Division Court. Grąžiname skalbyklos įsipareigojimą ir pri
dedame “TŽ” atkarpą, liečiančią panašų klausimą. Apgailestaujame, 
kad negalime Jums daugiau šiuo reikalu padėti. Mes turime prisilaikyti 
tam tikrų nuostatų ir negalime kištis į reikalus, kurie išimtinai priklau
so teismui ir advokatams.

Esu Kanados pilietis. Kanadoje gyvenu virš 20 metų. Išėjus į pen
siją, ar galima gyventi užsienyje neprarandant Kanados pilietybės?

“TŽ" skaitytojas
Užsienyje gyvenant Kanados pilietybė neprarandama. Paprastai rei

kia savo adresą pranešti artimiausiam Kanados konsului, kuris kartais 
gali turėti kokių nors nurodymų. Paso ir kitų dokumentų galiojimas 
turi būti laiku pratęsiamas. Tačiau kitos taisyklės liečia senatvės pen
sijos gavimą, kai pensininkas nori gyvent užsienyje. Jei Jūs norite gau
ti senatvės pensiją ir gyventi užsienyje, turite būti išgyvenęs Kanadoje 
25 metus prieš pensijos gavimą.

Su žmona išgyvenau 13 metų ir nežinau, klek ji turi savo pinigų 
banke. Vieną sykį, kai važiavo į miestą, mačiau turėjo banko knygutę. 
Kai buvau nevedęs, gyrėsi turinti $700. Padėkite išaiškinti, kur ir kiek 
pinigų turi. P. P.

Jūsų problemą gali išspręsti tiktai atstatytas abipusis sugyvenimas. 
Kai atsivers žmonos širdis, atsidarys ir piniginė bei banko knygelė. 
Imant teoriškai, žmona turi teisę turėti atskirą privatų turtą.

mylimoi SESUTEI mirus Lietuvoje, MEČIUI ZUB- 

RICKUI reiškiame nuoširdžią užuojautą —

A. A. Vaičiūnai

P. A. Juodvalkiai

J. K. Liaubos

J. O. Samkovai

J. B. Dundziai

S. V. Kneitai

J. L Macevičiai

Pulkininkui ALEKSANDRUI MAKULAVIČIUI mirus, 
žmoną S. MAKULAVIČIENĘ, dukrą su vyru N. Z. 
DĄBROWSKI ir svainį p. JOGAUDĄ giliai už
jaučiu —

F. Kupčiūnienė

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

Apsukrus malūnininkas
Buvo šeštadienis. Kadangi ko

misija čia turėjo dirbti ir pir
madienį, todėl į Panevėžį neva
žiavo. Aš tą šeštadienį norėjau 
parvažiuoti į namus, be to, vir
šaitis man padovanojo ir rūky
tą kumpį. Nepatogu man buvo 
tą dovaną priimti. Bet jis pasa
kė: “Žinau, kad jūs tenai mies
te skurstate, nes neturite ryšio 
su kaimu”. Tiesa, maitintis pa
gal išduotas maisto korteles bu
vo gana sunku. Pagal korteles 
gautą savaitinį mėsos davinį bu
vo galima suvalgyti per dieną. 
Teko prisidurti maisto iš šalies. 
Mano oficialiai gaunamoji deg
tinė taip pat būdavo iškeičiama 
į maisto gaminius.

Pavakarėje visi atėjome pas 
malūnininką, pas kurį buvo ap
sistoję trys tos komisijos nariai. 
“Amerikano”, juokėsi majoras, 
matydamas malūnininką esant 
šalto būdo. To malūno savinin
kas buvo lietuvis, kurį laiką gy
venęs JAV. Jis buvo praktiškas 
žmogus. Kai 1940 m. bolševikai 
okupavo Lietuvą, jis tuojau nu
sipirko 200 litrų spirito, kurį 
užkasė į žemę, o dabar tas skys
timėlis buvo labai vertingas. Jis 
ir mus vaišino stipresniu gėri
mu. Karo metu buvo sunku gau
ti spirito.

Iš malūnininko namo paskam
binau j geležinkelio stotį. Norė- se, su mjr. Bay teko susikirsti, 
jau sužinoti, kada i Panevėžį eis Nors jis buvo malonus žmogus, 
keleivinis traukinys. Man atsa- priešingas naciams, bet kartais 
kė, kad keleivinis traukinys pra- » pas jį prasiverždavo vokiš- 
ėjo prieš porą valandų. Kito ke- kūmas. Juk visi vokiečiai no-

nį, bet čia pat pridūrė, kad iš 
Kupiškio išvyko lokomotyvas, 
kuris važiuoja į Panevėžį. Jis 
čia bus už kokio pusvalandžio. 
To lokomotyvo mašinistas esąs 
vokietis.

Apie savo pasikalbėjimą su 
geležinkelio stotimi pasakiau 
majorui. Jis pasiūlė tuojau eiti 
į geležinkelio stotį ir pasinaudo
ti ta susisiekimo priemone. Taip 
ir padarėme. Jis paėmė į po
pierių įvyniotą kumpį, užsidėjo 
ant peties, o man liepė paimti 
šautuvą. Ėjome tamsia gatve. 
"Jeigu dabar kas nors mus už
pultų, tai ir su kumpiu būtų ga
lima atsiginti. Kiaulės koja stip
resnė už žmogaus sprandą”, juo
kėsi majoras. Atėjome į gele
žinkelio stotį ir atsikeitėme 
"ginklais”. Po kelių minučių at
važiavo lokomotyvas. Majoras 
paprašė lokomotyvo vairuotoją, 
kad mane parvežtų į Panevėžį, 
nes tai esąs mobilizacinės komi
sijos narys. Tas sutiko. Vairuo
tojo padėjėjas buvo rusas. Ma
joras juokėsi, kad lokomotyve 
sudarysime internacionalą: vo
kietis, lietuvis ir rusas. Netrukus 
lokomotyvas nėrė Panevėžio 
link.

Ginčas su majoru
Kartą Naujamiestyje, mobili

zacinės komisijos darbo patalpo-

MEČį ZUBRICKĄ, brangiai SESUTEI Lietuvoje mirus,

jimo į kariuomenę atleisti, o ki
ti juos atlydėję, mjr. Bay supy
ko, kad niekas iš lietuvių nenori 
stoti į kariuomenę. Jis net šūk
telėjo*: “Vokietijai reikia karių 
fronte ir darbininkų fabrikui 
se!” Aš, būdamas karšto būdo, 
neišlaikiau ir atsistojęs pasa
kiau: “Pone majore. Jei Vokie
tijai reikia darbininkų fabrikuo
se, tai kodėl vokiečiai iš Vokie
tijos važiuoja į Lietuvą, o lie
tuvius siunčia į Vokietijos fab
rikus. Tegul vokiečiai dirba Vo
kietijos fabrikuose”. Tie mano 
žodžiai jam nepatiko. Mes dar 
persimetėme keliais sakiniais. 
Kiti komisijos nariai ir susirin
kusieji lietuviai tyliai klausėsi 
mūsų ginčo.

Kai po darbo ėjome į mūsų 
nakvynių patalpas, mjr. Bay 
man tarė: “Ja, Vaičeliuanus. 
Kam jūs sukėlėte tokį ginčą prie 
tiek žmonių?” “Pone majore”, 
atsakiau aš, “kam jūs tą klau
simą iškėlėte prie tiek žmonių?”

Kitą dieną vertėjas Faustas
man pasakojo, kad majoras gin- Calgary---------
čijosi ir su darbo įstaigos at- Otavos------------
stovu Egger, kuris buvo bava- st Catharines - 
ras, katalikas, bet buvo ir 5-tos Oakvillės ------
klasės nacis. Jis majorui paša- Lethbridge — 
kė, kad Vaičeliūnas yra lietuvis, Atskirų asmenų ir įstaigų $

Gauti % % už ein. sąsk.
bankuose____________ $

nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi —

Ošavos "Ešerio" klubo valdyba ir nariai

TIEK GAUTA, TIEK IŠLEISTA
TAUTOS FONDO KANADOJE 1967 METŲ APYSKAITA

Išlaidos
Išsiųsta Tautos Fondo cent

rui per pirm. prel. J. Bal
koną _______ ;______ $6,000.00

Už skelbimus spaudoje ir 
liet, radijo programoje $

Kelionės išlaidos į Niujorką $
Užuojautos spaudoje$ 
Pašto ženklai ir raštinės 

reikm. $
Bankams už patarnavimus 

ir kitos smulkios išlaido $

Pajamos
Gauta iš KLB apylinkėse veikian

čių Tautos Fondo atstovybių ir įga
liotinių:
Toronto ----

, Hamiltono
Sudburio __
Delhi_____
Montrealio _
Londono----------------------- $
Rodney  $
Edmontono____________ $
Sault Ste. Marie S
Vankuverio$ 
Wellando$ 
Windsoro$ 
Winnipeg©$ 
Port Artur-Fort William_ $

leivinio traukinio šiandien ne* 
bus. Tada paklausiau, ar neis ta 
kryptimi karinis traukinys, nes 
ir i toki traukini su majoro re
komendacija galėčiau pakliūti. 
Man atsakė, kad stotis netari ži
nių apie kokį nors karinį trauki-

rėjo naujos Europos, didelės 
Vokietijos.

Vieną kartą, kai komisijos pa
talpose prisirinko apie 20 nau
jamiestiečiu. kuriu vieni atvy-

mėjimais, kad jie būtų nuo sto*

kė, kad Vaičeliūnas yra lietuvis, 
todėl jis ir gina lietuvių, o ne 
vokiečių reikalus.

Reikia pasakyti, kad tiek ma
joras Bay, tiek kiti vokiečiai, 
kurie dirbo toje komisijoje, bu
vo humaniški. Jei ką nors pana
šaus pakelta tonu būčiau pasa
kęs bolševikinėje komisijoje, iš 
karto būčiau atsidūręs už grotu 
ir dienos šviesos nebebūčiau iš
vydęs. Juk ir rusai tūkstančiais 
vvko į pavergtą Lietuvą, kad 
užimtų geresnes tarnybas, o lie
tuvius tūkstančiais deportavo į 
Sibirą vergu darbams. Bet tos 
neteisybės lietuviai negalėjo at-

_ $1,850.00 
_ $1,200.00 
_ $ 371.00 
„ $ 323.00 
.. $ 250.00 

238.00 
195.00 
178.00 
175.00 
158.00 
140.00 
135.00 
107.00 
99.75 
80.75 
76.00 
53.00 
48.00 
42.00

100.00

$

236.97

Iš viso pajamų $6,056.47
1967 m. sausio 1 dienai 
likutis$2,266.18

Iš viso $8,322.65

virai pasakyti okupantams ru
sams.

Naujamiestyje buvome apsis
toję pas ats. kpt. Trečioką, kuris 
miestelio pakraštyje turėjo sa
vo ūkį.

(Bus daugiau)

97.50
29.50
25.45

10.62

19.45

Iš viso išlaidų $6,182.52
1968 m. sausio 1 dienai 

likutis _ __________ $2,140.13

Balansas $8,322.65

Iš apylinkių gaunamos Tautos Fon
dui aukos kasmet didėja, o praei
tais apyskaitiniais metais tas padi
dėjimas pasiekė arti tūkstančio do
lerių. Tai rodo, kad lietuviška vi
suomenė nėra abejinga mūsų veiks
nių vedami kovai už pavergtos tė-

Tautos Fondo Atstovybė Kanado
je nuoširdžiai dėkoja Liet Bend
ruomenės apylinkių valdyboms, TE 
atstovybių įgaliotiniams ir aukų rin
kėjams už rūpestingą darbą telkiant 
lėšas Tautos Fondui, o taip pat mie
liems tautiečiams, savo ištekliais gau
siai rėmusiems Tautos Fondą.

St Banelis,
TF krašto atstovybės pirmininkas

V. Kazlauskas, 
iždininkas
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JAV kongreso narys Lester stengiamės pakelti savo krašto 
Wolff (demokratas, N.Y.) sausio būklę.
23 d- kritikavo komunistų teigi- Vietnamo misijos JT patarė 
mą, esą komunistų režimai turi jas Nguyen Quoc Tan pabrėžė, 

kad vietkongiečiai dezertyruoja
tikrai laisvuose rinkimuose pa- 1966 m. per 20.000 
vergtųjų kraštuose.

— Aš drįstu reikalauti laisvų 
rinkimų pavergtose tautose, neš 
esu absoliučiai Įsitikinęs, kad ko
munizmas bus atmestas, — tvir
tino kongresininkas.

L. Wolff buvo vienas pagrin
dinių kalbėtojų specialioje Pa
vergtų Europos Tautų (PET) Sei
mo akademijoje Azijos Laisvės 
Dienos proga. Buvo minima 14- 
toji sukaktis Carnegie Endow
ment International Center Niu
jorke. Kalbėtojų tarpe buvo am
basadorius Liu Chien (Kinijos 
atstovas Jungtinėse Tautose), 
ambasadorius Yong .Shik Kim, 
Korėjos stebėtojas JT, ir Nguy
en Quoc Tan, Vietnamo atstovo 
patarėjas.

Bendra kova
PET pirm. dr. George M. Di

mitrov (bulgaras) atidarė minėji
mą,* pabrėždamas ryšį tarp Azi
jos kovų dėl laisvės ir Rytų Eu
ropos pastangų atgauti teisę į 
laisvę. Jisai taip pat kalbėjo apie 
Azijos Laisvės Dienos svarbą, 
kuri kasmet mini 22.000 kinie
čių ir šiaurės korėjiečių belais
vių nusistatymą, pareikštą 1954 
m.'sausio 23 d., negrįžti i savo 
pavergtas tėvynes ir pasirinkti 
laisvąjį pasaulį. Kinijos ambasa
dorius lau Chieh paryškino tiks
lą, už kurį laisvieji kovoja prieš 
komunistus. Karas Vietname, 
kaip ankstyvesnis Korėjos ka
ras, yra dalis komunistų užma
čių — dėstė jis. Karo Vietname 
pasekmės eina toli už krašto ri
bų. Jos yra lemtingos visam pa
sauliui.

Neužmiršta Pabaltijo
Ambasadorius Liu Chieh, bu

vęs Tautų Sąjungos atstovas, ne
užmiršo ir pavergtųjų europie
čių savo kalboje:

“Tebėra naivių mokslininkų, 
kurie teigia, kad komunizmo 
grėsmė atslūgo..., kad komu
nistų antroji generacija yra su
brendusi ir sušvelnėjusi... Mes 
negalim užmiršti Pabaltijo vals
tybių, Rytų Europos. Lietuva, 
Latvija, Lenkija, Čekoslovakija 
ir Vengrija buvo komunizmo 
agresijos pirmosios aukos. So
vietų Rusija vieną tautą paskui 
kitą 'surijo. Mes taipogi negalim 
priimti liberalų istorikų prielai
dos, kad Sovietų Sąjunga turi 
teisę dominuoti Rytų Europoj 
vien dėlto, kad yra karinė ga
lybė...”

Vietkongo dezertyrai
Korėjos ambasadorius Yong 

Shik Kim pabrėžė azijiečių ryž
tą būti savo likimo tvarkyto
jais:

— Mes, korėjiečiai, ryžtamės 
pastatyti ir išlaikyti užtvarą 
prieš komunistų ekspansiją. Ma
no vyriausybė nusiuntė 50.000 
karių į Vietnamą padėti išlaiky
ti laisvę tenai... Šiuo metu

supranta, kad negali laimėti ka
ro. Nuo 1954 m. per 2 milijo
nus asmenų pabėgo nuo komu
nizmo Į pietus.

Priimta deklaracija
PET delegatai, atstovaudami 

albanams, bulgarams, čekoslova- 
kams, estams, latviams, lietu
viams, lenkams, rumunams ir 
vengrams, vienbalsiai priėmė 
deklaraciją, kurią pateikė PET 
vicepirm. Vasil Germenji (alba
nas). PET deklaracija pakartoti
nai pabrėžė PET solidarumą su 
azijiečiais kovoje prieš komu
nistų agresiją ir skelbė:

“Mes iš naujo ryžtamės apsi
sprendimo teisei ir tautinei ne
priklausomybei visom tautom, 
deklaruojame Rytų Europos ir 
Azijos tautų vienybę kovoje už 
laisvų tautų bendruomenės su
darymą, grindžiamą teisingumo 
ir laisvės principais.”

Tarp žymių svečių buvo Ha 
Koo Yeon, Korėjos nuolatinio 
stebėtojo JT pavaduotojas, Ko
rėjos misijos ministeris Sang 
Ho Lee ir Laisvosios “ 
Komiteto vicepirm. 
Yarrow.

Lietuviai Lenkijoje
Retkarčiais pasirodo

Europos
Bernard

lenkų 
spaudoje žinių apie Punsko lie
tuvių gyvenimą, jų santykius su 
lenkais ir su tautiečiais Lietu
voje. Pasak Jerzy Lowell straips
nio “Žyme literackie” (1967. V. 
8.) žurnale, lietuviai sudaro as
tuonias kompaktines bendruo
menes Seinų ir Suvalkų apskri
tyse. Jų bendras skaičius siekiąs 
12.000. Dauguma Lenkijos lietu
vių esą gyvena Seinų apskrity
je * (Baltstogės vaivadijoje). Pa
sak Lowellio, apskritis turi 15.- 
000 gyventojų, kurių tarpe yra 
4.000 lietuvių' (Faktinai apskri
tyje gyvena 22.000, o lietuvių 
virš 10.000).

Pačiame Seinų mieste esanti 
pradžios mokykla ir viešas licė
jus, kuriuose pamokos dėstomos 
lietuvių kalba. Po karo lietuvių 
mažuma susitaikiusi su vietiniais 
lenkais ir lenkuojančiais. Esą iš
nyko vaidai tarp lietuvių ir len
kų. Lietuviai esą palankūs len
kams, nes nori, tarp kitko, pa
silikti Liaudies Lenkijoje ir ne
nori būti ištremtais Į “tėvynę”, 
t.y. Į sovietų okupuotą Lietu
vą.

Didžiausias Seinų lietuvių 
skausmas yra tas, kad negali su
sitikti su savo giminėmis, jei 
pastarieji įgyvena okupuotoje 
Lietuvoje. Sovietų valdžia neiš
leidžia giminių susijungti su sa
vo šeimomis. Yra atsitikimų, 
pagal autorių Lowell kada so
vietų valdžia pasakiusi Seinų lie
tuviams štai ką: “Jei norit ap
lankyti gimines, persikelkite Į 
Sov. Sąjungą.”

Moralinis smukimas ar kilimas?
Gyvenamoji aplinka ir mes. Kiek tai palietė lietuvius? Bendro

ji tendencija — kratytis varžtų. Laisvė be atsakomybės
AL. GIMANTAS

Rimtojoje amerikinėje spau
doje.vis dažniau ir daugiau kal
bama apie gyvenamosios aplin
kos moralines problemas. Be
veik visų pripažįstama, kad po 
antrojo pasaulinio karo bendra
sis dorinis lygis eina žemyn. 
Bandoma jieškoti priežasčių, 
ruošiami ta tema studijiniai dar
bai, bet galutinis atsakymas 
kiekvienu atveju nėra džiugus. 
Menka, žinoma, būtų paguoda 
ramintis, kad dorinio' nuosmu
kio tendencija nėra būdinga tik 
šiam kontinentui, kad ji siekia 
daug toliau.

Pokario stovyklose
Mums ši problema ypač Įdo

mi, Įdek ji liečia lietuvius. Ne
sinorėtų tuoj pat ryžtis skau
džiom išvadom, bet, aplamai 
žvelgiant ir padėti stebint jau 
kuris laikas artimesnėje ir toli
mesnėje aplinkoje, konstatuoti, 
kad mes, jei ir nežengiame pir
mųjų gretose, tai nedaug esame 
atsilikę nuo to bendrojo kvai
tulio. Jau prieš du dešimtme- 
lius, dar gyvenant pokario sto
vyklose Europoje, jau galėjo 
kristi akysna kaikurie aplinkos 
reiškiniai, kurie besirūpinan. 
tiems išeivijos moralinėmis pro
blemomis nemažai rūpesčio ir 
skausmo kėlė. Neretas tada šai
pėsi iš vieno ar kito misijonie- 
riaus, kurie sakykloje, priva
čiuose pokalbiuose ar viešų su
sirinkimų metu drįso kelti bal
są, nedviprasmiškai pasisakantį 
ir Įspėjantį, kad neviskas mū
sų tarpe yra tvarkoje, neviskas 
gali būti toliau toleruojama, 
kad kaikuriems skaudiems reiš
kiniams mūsų tarpe turi būti

Patogiose rezidencijose
Mažai kas paisė tų Įspėjančių 

balsų. Netrukus dauguma gyve
nusių stovyklose persikėlė gy
venti i užjūrius. Sunki pradinio 
gyvenimo našta pirmuosius kele
rius metus naujakuriams dar 
neleido pilniau įsijungti i gy
venamojo krašto aplinką, tradi
cijas, madas, Įnorius. Bet ne
trukus viskas gana skubiai pra
dėjo keistis, kai pasijutome esą 
pilnateisiais pasirinktojo kraš
to aplinkos nariais. Pakenčia
mai, o neretai ir visai praban
giai Įsikūrus, staiga kaikurie su
tuoktiniai ėmė nebesugyventi. 
Atsirado visai rimtų atvejų, kad 
vyras paliko (iš šalies stebint, 
be jokių rimtesnių priežasčių) 
savąją žmoną, savo vaikų moti
ną ir pradėjo gyventi su kita. 
Netrūko ir moterų, kurios pa
metė savo vyrus ir susirado nau
jus. Visa tai vyksta ramiai, be 
jokio triukšmo, privačiai. Vienu 
atveju, žiūrėk, gauta per teismą 
ištuoka, kitu atveju — nelau
kiant oficialaus teismo sprendi
mo susimetama kartu gyventi. 
O jeigu dar ir nekartu, ne vie
name bute, tai irgi skirtumo ne
sudaro, nes intymusis bendravi
mas nuo to nei kiek nenukenčia.

Pažįstami, bičiuliai, visuome
nė. dažniausiai, visa tai ramiai 
toleruoja, lygiai priima i savo 
tarną, jokio skirtumo nedaro, 
iokiu sąlygų nestato. Esant to
kiai dalykų padėčiai, aišku. Įžiū
rimas kaip ir paskatinimas. Pa
našiu atveju galima rasti dau
gelyje lietuviu gyvenamųjų vie
tų. Prie visa to reikia prijung
ti atvejus, kai viena sutuokti
nių pusė yra likusi Lietuvoje, o

Poetas ir liūtas kardinolo asmenyje
“Visą savo gyvenimą bandžiau suderinti 
poetą ir liūtą, kurie gyvena manyje.”

Šie žodžiai priskiriami kardinolui Lėger. Jie gana gerai 
apibūdina jo asmenybę, nors reikia pridėti keletą kitų bruožų, 
reikalingų išryškinti jo svyravimams tarp entuziazmo ir nu
siminimo, nuoširdumo ir šaltumo, džiaugsmo ir-nepasiten
kinimo ...

“Šis vyras turi šimtą veidų” — sakė vienas artimų jo 
bendradarbių. Kamuojamas nepaprasto jautrumo, stumiamas 
savo intuicijos bei impulsų, lydimų vulkaniško jausmingumo, 
kardinolas turi susidurti su vis nauja kova.

Tasai audrinamas žmogus, iki savo atsistatydinimo, buvo 
atsakingas už milijoninę vyskupiją, t.y. daugiau kaip mili
joną tilančiųjų turinčią vyskupiją. Pastarosios valdymas, žmo
nių tvarkymas, jų problemų sprendimas ir kiti rūpesčiai, 
besišaukią jo dėmesio, pritildė ir poetą, ir liūtą. Dažniausiai 
jis mokėjo rasti atitinkamą laikyseną, tačiau buvo alergiš
kas skausmui, kuri sukeldavo kitiems, ir kritikai, patirtai iš 
kitų. Dėlto ji kankino dažna nemiga ir aplamai sveikatos su
trikimai.

Per septyniolika metų Montrėalio arkivyskupas nebuvo 
vientisos linijos žmogus, iš anksto nustatęs griežtas sielo
vados taisykles. Tai staigaus charakterio, Įžvalgaus proto vy
ras, kuris pirmiausia išgyvena, o paskui sprendžia ir veikia. 
Ta savybė Įgalino ji nusileisti iki kasdieninio žmonių gyve
nimo poreikių. Per nukryžiuotos ir triumfuojančios Bendri
jos sampratą kardinolas savo pranašiška intuicija atrado vi
siems atvirą ir misijinę Bendriją. Dėlto jis išryškėjo kaip 
aistringo nuoširdumo žmogus, j ieškąs , vienintelio ir absoliu
taus imperatyvo, būtent, evangeliškosios bei kunigiškosios 
meilės, kuri yra ne kas kita, kaip atsidavimas šio pasaulio 
paniekintiesiems...

Botagas sau...
Vienoje savo puikių kalbų kardinolas pareiškė: “Ozana- 

mas buvo laimingesnis už mus — mirė dar nepasenęs, t. y. 
40 metų amžiaus.” Tas posakis prisimena man, skaitant jo 
oficialų pareiškimą: “Pasiekiau amžių, kuriame sklerozė gre
sia kūnui ir sielai. Reikia botago, kad išeituja-kiš rutinos vė
žių ...” Neliečiant antgamtinių motyvų, man rodos, lemiama
sis' tos ugnies, neramios sielos apsisprendimo motyvas buvo 
Įžvalga, kad nepasiekia gyvenimo pilnatvės ir kad gresia 
pavojus įstrigti patogioje kasdienybėje.

Ar jis neturėjo ko veikti Kvebeke, tame krizės krašte? 
Kardinolas Lėger manė, kad iš esmės ten savo misiją atliko. 
Aš manau, kad jis teisus. Pasilikdamas savo pareigose jis bū
tų kartojęs tai, kas jau buvo pasakyta, būtų tęsęs lopymo dar
bą bei sielovadą be išradingumo, be kūrybinės iniciatyvos. 
Kodėl? Todėl, kad šis ganytojas reikalingas naujų iššūkių, 
naujų kovų. Tie, kurie matė jį darbe, sutiks, kad jis išsisklei
džia bei save pralenkia pijonieriaus, steigėjo vaidmenyje.

Leiskite pacituoti laišką, kurį man parašė vienas Kve
beko kunigas: “Kardinolo Lėger apsisprendimas padarė ne
paprastą Įspūdį, ypač jaunimui. Dabar jie žino, kad jo karš
tas žodis nebuvo daugiau ar mažiau staigus vėjo padaras, bet 
sklido iš vidinio ugnies uragano, kuris jį kankino ir kuri jis 
mokėjo atpalaiduoti. Apdovanotas “nepaprastumo” savybe, 
štai sudrumstė jis daugelio ramybę.”

Ta “nepaprastumo dovana” (charisme du spectaculaire) 
yra vyraujantis kardinolo bruožas. Neįžiūrėkime joje blogos 
prasmės. Kardinolas buvo mosto žmogus, turis skoni teatrui 
ir neeilinį talentą aktoriaus — kartais tragiško, kartai komiš
ko. Ištisas valandas gali jis pasakoti anekdotus, dažnai juo
kingus ne tiek savo turniu, kiek pasakotojo veido fiziono
mija. Jis moka būti ir iškilmingu, oficialiu, turinčiu ryškų sko
ni stiliui. Jis moka panaudoti plačius mostus bei vaizdus ir 
tuo paveikti mases. Jis yfa populiarus kalbėtojas, bet reika
lingas gausios auditorijos savo talentui parodyti, panašiai kaip 
didieji politikai, kurie geriausiai pasirodo minios akivaizdoje.

Afrika.šaukia
Vatikano santaryboje daugelis vyskupų kritikavo Bend

rijos darbą ir metodus misijų kraštuose. Jie smerkė tų kraš
tų “vakarietinimą”, imperiailizmą ar apaštalinį neokolonizmą 
ir visas paternalizmo (svetimos- globos) formas, šalyse, kur 
vyksta tautinis sąmonėjimas ir didėja savasis prestižas, pa
sididžiavimas, kreivai žiūrima ne tiktai i svetimą kari, bet 
ir geradari, kuris atvyksta gero daryti su pinigų gausa.

Tai antras iššūkis, pagavęs kardinolą Lėger. Tikriausiai 
jis jo neignoruoja. Jeigu jis atnaujins misijų ir materialinės 
šalpos metodus vienoje Afrikos šalyje, jo darbas turės uni
versalinės reikšmės.

Naujos žemės ir naujų problemų, tolimų horizontu ir 
augštų kalnų — štai ko reikia atnaujintai jaunystei! Tokio 
akstino reikia tam. kuriam gyventi reiškia veikti, skinti, atsi
duoti, eiti iki visiško savęs išsėmimo su slapta viltimi rasti 
atbaigą pačioje veikloje. Henri-M. Bradet, o. p.

mę be jokių Įsipareigojimų. Vis
kas norima palikti asmeninei 
kiekvieno nuomonei, kiekvieno 
sąžinės balsui. Tai visa labai 
gražu ir kilnu. Gaila tik, kad sa
vanoriškiems Įsipareigojimams 
mes taip retai ryžtamės ar Įsten
giame pasišvęsti, nes lengvo ir 
nerūpestingo gyvenimo mintis 
kur kas lengviau pasiekia mūsų 
aids ir ausis.

žvelgiant Į prabėgomis čia pa
liesta problema, kažin ar būtų 
perdaug suklysta teigiant, kad 
mes, lietuviai, nesame blogesni 
už mus supančią aplinka, bet, 
kaip tautinė grunė, vargiai galė
tume save laikyti moralinio pa
kilimo viršūnėje. Čia dar būtų 
labai daug ir sunkaus darbo 
tiems, kuriu pirmoji pareiga yra 
rūnintis. kad lietuviu bendrasis 
dorinis Ivris nebeslinktų žemyn

antroji Įsikūrusi užjūryje. Kai- 
kas palūžo savo priesaikoje ir 
čia sukūrė naują šeima, bet yra 
ir tokių, kurie didvyriškai laiko
si ištikimybės principo.

Laisvė be atsakomybės
Visame pasaulyje yra bend

ra tendencija gyventi kuo, links
miau, kuo maloniau, patogiau, 
vengiant betkokios atsakomybės 
ir stengiantis lengvinti visa, kas 
tik varžo mus, kas tik sąlygoja 
vienomis ar kitomis taisvklėmis, 
įstatymais. Todėl ar reikia ste
bėtis. kad tiek privačiai, tiek 
ir viešai vis dažniau ir garsiau 
kaikurie katalikai pasisako už 
gimimų kontrole, už leidimą ku
nigams kurti šeimas, už švelni
nimą esamu katalikiškų santuo
kos neišardomumo normų. Vis 
dažniau šaukiama už laisve be 
atsakomybės, už mažesnę draus- ir imtų kilti augštyn.

— skilimas neišvengiamas. Fak
tiškai pačiu tokios formulės pa
skelbimu jau vykdomas skili
mas, nes praktiniame gyvenime 
sunku rasti neklaidingą spren
dimą, kuris visiems būtų priim
tinas.

Kalbėkime dar konkrečiau. 
Turime galvoj visą išeiviją, ku
ri pasisako už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Tai bendras 
visų siekiamas tikslas. Dėl to 
esame vieningi. Ir tai yra labai 
svarbus, labai vertintinas ir iš- 
laikytinas nusistatymas. Bet bū
dami vieningi dėl siekiamo tiks
lo, ar galime būti vieningi ir dėl 
priemonių tam tikslui siekti. Čia 
net ir abstraktinėje plotmėje 
klausimą sprendžiant, sunku pri
leisti, kad i siekiamąjį tikslą tė
ra galimas vienas kelias. O jei 
ne vienas, tai ar absoliučiai bū
tina, kad iš visų galimų kelių 
visi rinktųsi tik vieną, kieno 
nors nurodytą? Gal kartais ir 
galima pageidauti, kad būtų'ren
kamasi vieną, bet jei dėl jo ne
sutariama, tai ar tikslinga tik 
vieną kelią, vieną priemonę su
absoliutinti ir tuo pačiu sudaryti 
sąlygas skilimui pagal formulę: 
kas ne su mumis, tas prieš mus? 
Suabsoliutinimą vienos priemo
nės, kuri pas mus reikalaujama 
vienybės ir tautinės drausmės 
vardu, ir laikome svarbiausia 
skilimo priežastim.

Mūsų praktikoj kaip tik ir 
bandyta siūlyti tik vieną kelią 
(Klevelando veiksnių konferen
cijoj), bet iš to nieko gero neiš
ėjo. Dėl to veiksnių suvažiavi
me Vašingtone nutarta Kleve
lando formulę taisyti, nes gy
venimo praktika (Kanados lie
tuvių susitikimai su lietuviais 
iš Lietuvos, sportininkų išvyka 
Lietuvon) parodė jos nepritaiko- 
mumą ar bent nepakankamumą. 
Kitiems atrodo, kad nėra reika
lo bijoti ir vengti Įvairių kelių, 
Įvairių priemonių.' Tegul kiek
vienas naudoja tokią, kuriai jis 
labiau tinka. Kartais kalbama 
ape “valstybininkų” ir “tauti
ninkų” kelią, ši terminologija 
nėra visai vykusi, nes ji tartum 
suponuoja, kad viena išskiria 
kita. Tuo tarpu taip nėra. Kas 
rūpinasi tautos gyvybe, tas rūpi
nasi ir jos laisve, ir atvirkščiai, 
čia tas pats, kaip seniau ginčas 
dėl politikos ir kultūros. Kas 
pabrėžia kultūrą, nereiškia, kad 
jis abejingas politikai. Tik yra 
nesąmonė reikalauti, kad rašy
tojas, užuot rašęs romanus, ra
šytų politines kalbas, kai jo ro
manai ir politiškai gali būti 
svarbesni už politines kalbas.

Iš to aiškėja, kad visur tinka 
darbo pasidalinimo principas: 
tegu dirba kiekvienas ten, kur 
jis jaučiasi geriau tinkąs, kur jis 
bus naudingesnis bendram rei
kalui. Ir taip pat turėtu būti aiš
ku, kad kiekvienas savo darbe 
tegali naudoti ir atitinkamus 
metodus bei savo taktiką. Todėl 
pvz. nesąmonė reikalauti, kad 
mūsų rašvtoias, susitikęs rašyto
ja iš Lietuvos, laikytųsi tik vie
nos, kieno nors pasiūlytos tak
tikos ir pirmiausia klaustu: “Ar 
tu esi už Lietuvos laisve? Jei 
ne, tai aš su tavim nekalbu.” 
Tenka tik stebėtis primityvumu 
ir mūsų nubliristu. kurie smer
kė mūsų snortininkus. vykusius 
Lietuvon, tam kitko ir tuo pa
grindu. kad iie negalės ten su
giedoti laisvos Lietuvos himno!

DISKUSINIS MINTYS

Kaip išvengti savikovos?
“Tėviškės Žiburių” sausio 4 

vedamasis “Kova ar savikova?” 
liečia pagrindinį mūsų išeivijos 
visuomeninio gyvenimo klausi
mą, sakytume tiesiog egastenci- 
nę problemą — kaip išlaikyti 
sandorą, kaip išvengti bergž
džios tarpusavio kovos, kurią “T. 
Ž” vadina savikovos naujada- 
daru.

Perdaug nesismulkindami 
laikraštiniame straipsny, norė
tume pasiūlyti kelią į tos pro
blemos sprendimą. Mūsų nuo
mone, pagrindinė aštrių nesu
tarimų bei tarpusavio kovų prie
žastis yra suabsoliutinimas ko 
nors žmogiško. Apie tai buvo už
siminęs ir dr J. Girnius savo 
paskaitoj kultūros kongrese, pa
sisakydamas prieš principingu
mą, kuris paverčiamas “bekom- 
promisiniu absoliutizmu”. Tas 
bekompromisinis absoliutizmas 
pasižymi visomis totalizmo ten
dencijomis. Visuomeniniame gy
venime šitas absoliutizmas gali 
reikštis tuo būdu, kad kuriai 
nors organizacijai (politinei, 
ideologinei ar kitokiai) suformu
lavus absoliutinę veiklos for
mulę, kitoms organizacijoms ne
belieka šioje planetoje vietos. 

. Tada ir įsižiebia tarpusavio ko
vos. Seniau taip dažnai pasitai
kydavo pagal formulę: cuius re
gio eius religio. šiandien toji 
blogybė visiems, berods, aiški.

Išvada iš to tokia: ir mūsų 
politinėje veikloje vengtinas atw 
soliutizmas. Kai mūsų kuri nors 
politinė organizacija (nepaisant 
kaip ji besivadintų) paskelbia 
politinio elgesio formulę, kuri 
laikoma neklaidinga ir visiems 
privaloma, ir kai visiems jai ne
pritariantiems ar nevisai prita
riantiems skelbiama anatema,

Einant prie galo, tenka kons
tatuoti, kad skilimas mūsų tar
pe yra prasidėjęs ne dėl visų 
vieno ir to paties siekiamo tiks
lo — Lietuvos laisvės, o dėl ke
lių į tą laisvę: vieni norėtų vie
no kelio ir smerkia įvairių kelių 
šalininkus; kiti nėra priešingi 
vienam keliui, jei jis įmanomas, 
bet nesmerkia ir kitų kelių, jei 
jie neišvengiami. Mums atrodo, 
kad nesutarus dėl vieno kelio, 
padėtis anaiptol dar nėra tragiš
ka. Tragiška yra, kai, nesutarus 
dėl vieno kelio, vieni kitiems 
ima svaidyti anatemas. Tai yra 
didžiausia blogybė ir tik tai yra 
didelė mūsų nelaimė. Tik tai 
yra ir vienintelis atvejis, kada 
tikrai pasitarnaujama priešių. 
Todėl nenorėtume pritarti ir “T. 
Ž.” vedamojo šitokiems žo
džiams: “Būtinas yra bendras 
frontas su bendra vadovybe. Kas 
į jį neįsirikiuoja, silpnina pajė
gas ir netiesiogiai pasitarnauja 
Lietuvos laisvės priešams. Jeigu 
kas tai daro patriotizmo vardu, 
kenkia Lietuvai tos pačios Lie
tuvos vardu. Tai pseudopatrio- 
tizmas”. Bet vadinamas pseudo- 
patriotu siekiančio to paties 
tikslo skirtingom priemonėm 
yra jau anatema. Tai jau nebe
toli iki Klevelando konservato
rių klubo pasmerkimo PLB val
dybai, apšaukiant ją komuna- 
rais ir pn.

Bet tai juk senos, priešeku- 
meninės gadynės dvasia ir ke
lias, kuris netinka naujiems lai
kams ir tikra prasme pažangiai 
spaudai. Juk argi ne krikščionių

Bažnyčios duoda mums pavyzdį, 
apgailėdamos savo anatemas ir 
S* į išsižadėdamos? Tos Bažny- 

os dar neturi “bendros vado
vybės”, bet “bendras frontas” 
jau, galima sakyti, formuojasi. 
Todėl argi netinka ir mūsų po
litinei veiklai apaštalo patari
mas: “atsinaujinkite savo išma
nymo dvasia ir apsivilkite nau
ju žmogumi”. Baigiame sena, la
bai gera formule: in principiis 
unitas, in dubiis libertas, in om
nibus Caritas.

A. Petronis
Redakcijos prierašas. Dedame 

šį diskusinį straipsnį, tikėda
miesi,. kad jame iškeltu opiu 
klausimu pasisakys ir kiti, čia 
iškeltos mintys priklauso tik jų 
autoriui ir yra reikalingos pa
pildomos šviesos, kuri galbūt at
siras tolimesnių diskusijų eigo
je. Lietuvių išeivija yra organi
zuota visuomenė, kuriai rūpi pa
vergtos Lietuvos išlaisvinimas. 
Galime svarstyti kelius į siekia
mąjį tikslą, bet kai jie būna ap
svarstyti kompetentingų veiks
nių, pereidami Į veiklą turime 

4 būti vieningi. Mūsų nesutarimas 
veikloje yra išnaudojamas prie
šų. Bendros gairės ir bendra va
dovybė būtina kiekvienoje or
ganizuotoje visuomenėje. Gul
bės, lydžio ir vėžio politika ne
veda sėkmėm Veiksnių konfe
rencija Vašingtone nutarė ne 
“taisyti” Klevelande priimtus 
nutarimus, bet išplėtoti, sukon
kretinti bei pailiustruoti pavyz
džiais, nekeičiant pagrindų.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULATTIS

ČIKAGOS SPAUDOJE plačiai nu
skambėjo incidentas ukrainiečiu 
katalikų tarpe. Priėmus naująjį ka
lendorių, ukrainiečių parapijose bu
vo įvestos šventės pagal tą kalendo
rių. Tas sukėlė nemažą pasipriešini
mą ukrainiečių, ištikimų savo seno
sioms tradicijoms. Ukrainiečiai pra
džioje gražiuoju bandė tartis su kle
bonais dėl senųjų švenčių datų at
statymo. Nieko šiuo būdu nepešus, 
padėtis buvo gerokai įaudrinta ir į 
vieną Čikagos ukrainiečių parapijos 
kleboniją nuėjo apie 200 parapijie
čių, kurie bandė savo gausumu pa
veikti, tačiau nieko nelaimėjo. Tuo
met būrys ukrainiečių prieš tuos ku
nigus pavartojo fizinę jėgą. Buvo iš
kviesta policija. 
• • •

JURGIS FLEDŽINSKAS, garsiojo 
Lietuvos styginio kvarteto narys, 
šiuo metu viešintis pas savo gimines 
JAV, aplankė ir Čikagą, susitiko su 
lietuviais muzikais, dainininkais. 
Jam privatų priėmimą surengė sol. 
St. Baras-Baranauskas. Svečias iš 
Lietuvos surinko daug medžiagos 
apie išeivių muzikinį gyvenimą ir 
žada parašyti straipsnį apie išeivijos 
muzikinę veiklą okupuotos Lietu
vos spaudoje. Taip pat rado ir 
nemaža išeivių muzikų kūrinių. Iš 
Čikagos Fledžinskas išvyko į Niujor
ką. Jis Amerikos kontinente pusme
čio laikotarpyje vieši antrą kartą. 
Praėjusią vasarą jis su styginiu 
kvartetu koncertavo pasaulinėje pa
rodoje, o taip pat davė kelis koncer
tus ir lietuviams. 
• • •

INŽ. MIKALOJUS IVANAUS
KAS, kuris lietuviams ir amerikie
čiams yra pažįstamas kaip liepsnos 
tapybos pradininkas ir specialistas, 
pakviestas dėstyti liepsnos tapybos 
kursą Čikagos centrinės YMCA mo

kyklos suaugusiųjų švietimo skyriu
je. Nuo balandžio mėn. pradžios jis 
ten vakarais skaitys kursą "Flame 
Painting”, čia bus teorijos ir prak
tikos pamokos. Inž. Ivanauskas jau 
yra surengęs nemaža liepsnos tapy
bos parodų įvairiose JAV vietovėse, 
o dabar ruošiasi parodai Europoje. 
Jis taip pat žada išleisti ir liepsnos 
tapybos vadovėlį anglų kalba.

RASA KAIRELYTE, Buenos Ai
res, Argentinoje, gyvenanti lietuvai
tė studentė, atvyko atostogų į JAV 
ir čia žada išbūti iki kovo mėn. pa
baigos. Apsistojusi Detroite, bet bu
vo užsukusi ir į Čikagą, kur sausio 
22 d. “Margučio” radijo programoje 
turėjo pasikalbėjimą su programos 
vedėju Petru Petručiu. Ji papasako
jo apie Argentinos lietuvių jaunimo 
veiklą ir apie jų tautinių šokių gru
pės planus atvykti į tautinių šokių 
šventę šią vasarą Čikagoje. Ji, nors 
yra gimusi Argentinoje, bet kalba 
gana gera lietuvių kalba. 
• • •

VESTUVIŲ NETRŪKTA. Vienos 
iš jų būna iškilmingos ir didelės, ki
tos — nelabai. Vienos rengiamos lie
tuviškose salėse, kitos — brangiose 
amerikiečių patalpose. Sausio 28 <L 
susituokė Dalia šulaitytė ir Edmun
das Paulauskas, abu ilgą laiką gyve
nę Cicero lietuvių kolonijoje ir 
čia baigę vietinę augšt. lituanistikos 
mokyklą, o vėliau gavę mokslo laips
nius Illinois un-te Urbanoje. Jauna
sis ten dar tebesiekia augštesnio 
mokslo laipsnio ir kartu universite
te dėsto vokiečių kalbą, šulaitytė, 
Aldonos ir Juozo Šulaičių dukra, či- 
kagiečiams pažįstama ir kaip buvusi 
“Miss Lithuania” Čikagos tarptauti
nėje parodoje. Jungtuvių apeigas 
atliko kun. P. Patlaba šv. Antano 
par. bažnyčioje. Jų metu giedojo

(Nukelta į 7-tą psL)

Pasauliniame gražuolių konkurse dalyvavusi Marytė Sabaliauskai
tė Buenos Aires aerodrome, kur ja pasitiko Benediktas Survila, 
naujų madų kūrėjas. M. Sabaliauskaitė kaip Miss Argentina buvo 
nuskridusi į Londoną, kur topo išrinkto pasaulio vicegražuole. Ji 
yra gimusi Kordobos kalnuose. Benedikto ir Vladės (Malėlaitės) 
Survilų dėka ji tapo moterų modų modeliuotojo. Nuotraukoje ša
lia jos — A. L. Centro papartynietė Nuotr. Pr. Ožinsko

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinims ir pooperacinis qvdvmas

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

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL *

460 Roncesvolles Avė.. Toronto Tel. LE 3-8008

PS.D.R.M.N.PL


® PAVERGTOJE 1WIE g HAMILTON
“SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS” partijos centro komitetui kolchozo m.M

paskelbė trečią rašinį apie “skrai
dančias lėkštes”, kurias ji vadina 
NSO — neatpažintais skraidančiais 
objektais, šį terminą išsivertusi iš 
anglų kalba leidžiamų laikraščių ir 
žurnalų. Iš rašinio paaiškėja, kad 
tos “lėkštės” 1967 m. pabaigoj du 
kartus buvo pastebėtos ir Lietuvoj. 
Pirmąjį pranešimą fizikos-matemati
kos mokslų kandidatui V. Straidžiui 
atsiuntė Vilniaus skaičiavimo maši
nų gamyklos techninės kontrolės sky
riaus viršininkas A. Dzenkauskas: 
“Gruodžio 17-os vakare važiavome 
trise mašina keliu netoli Giedrai
čių. Buvo vakaras, 19 vat 35 min. 
Danguje ryškiai švietė mėnulis — 
aukšti reti debesys beveik netem
dė jo. Staiga mūsų dėmesį atkreipė 
šviesiai geltonas judantis diskas. Pa
matėme jį apie penkių mėnulio 
skersmenų atstume nuo paties mė
nulio. Sustojome. Diskas buvo mėnu
lio skersmens dydžio ir judėjo gan 
greitai. Paskui ėmė lėtinti skridimą 
ir sustojo. Netrukus jį užtemdė de
besys. Visas reginys tęsėsi gal ke
liasdešimt sekundžių.” Antrasis pra
nešimas buvo gautas iš Utenos ra
jono Saldutiškio vidurinės mokyklos 
mokytojo K. Lukoševičiaus: “Saldi* 
tiškio gyventojai vyras ir žmona Ja- 
taučiai gruodžio 15 ar 17 d. (tiksliai 
neatsimena) apie 18 vai. stebėjo dan
guje iš vakarų pusės skrendančius 
4-5 apvalios formos kūnus, retkar
čiais sustojančius ir nejudančius, o 
po kelių minučių staiga vertikaliai 
pakilusius ir dingusius.”

LAIKRAŠČIO DEŠIMTMETIS
Sausio 25 d. “Tiesa” paskelbė Vil

niuje leidžiamų “Vakarinių Naujie
nų” red. K. Smigelskio apžvalginį 
straipsnį jo dienraščio dešimtme
čiui atžymėtu šio laikraščio kažko
dėl ligi šiol neleidžiama prenumeruo
tis užsienyje gyvenantiems lietu
viams, nors savo linija, kiek galima 
spręsti iš K. šmigelskio pasakojimo, 
jis nedaug kuo skiriasi nuo ‘Tie
sos”, nes yra oficialus Vilniaus ir 
Kauno kompartijų komitetu organas. 
Dėl šios priežasties pagrindinis dė
mesys rodomas abiejų miestų pramo
nės planų vykdymui, kultūrinei bei 
mokslinei veiklai. Red. K. šmigels- 
kis rašo: “Svambiausias mūsų rū
pestis — nuolat informuoti skaityto
jus, kaip darbo žmonių kolektyvai 
laikosi duoto žodžio įvykdyti penk
mečio planus iki 53-ųjų Didžiojo 
Spalio metinių, o šių metų užduotis 
— pagaminti produkcijos viršum pla
no už milijonus rublių ir anksčiau 
laiko,...” Tokią užduotį, žinoma, bū
tų lengviau įvykdyti, jeigu redakci
ja įsitaisytų bent keletą pramonės 
įmonių. Laikraščio tiražas dabar jau 

* yra peržengęs 50.000. Pernai redak
cija gavo daugiau kaip 12.000 įvai
rias komunistinio gyvenimo negero
ves keliančių skaitytojų laiškų, ku
rių žymi dalis buvo paskelbta dien
raščio skiltyse, satyriniame skyrely
je “Mūsų mikroskopas”, o didžiau
sioji — persiųsta atitinkamoms įstai
goms. Galimas dalykas, “Vakarinės 
Naujienos” neišleidžiamos užsienin 
kaip tik dėl šios skundų gausos.

KAUNO DANGORAIŽIAI
Valstybinė komisija sausio 20

priėmė augščiausią visoje Lietuvo
je gyvenamąjį namą, turintį 12 augš
tų, iškilusį Neries krantinėje, Vili
jampolėje. Kiekviename augšte yra 
vienas dviejų ir trys trijų kamba
rių butai. Anksčiau buvo pastatyti 
trys devynių augštų gyvenamieji na
mai. Dvylikaaugštis pastatas Neries 
krantinėje šiemet susilauks to pa
ties augščio dviejų varžovų.

SKUNDAS MASKVAI
“Valstiečių Laikraščio” redakcija 

sausio 20 d. laidoj pranešė, kad Aly
taus rajono “Aušros” kolchozo na
riai J. Leskevičius, V. Krušnys, V. 
Bartašiūnas, V. Jušinskas ir S. Ta- 
mulionis apskundė sovietinės kom-

d.

SUDBURY, ONT
LIETUVIŲ SAVAITĖ. Delegaci

ja, sudaryta LB valdybos iš J. Stoš
kaus, J. Kručo, A. Albrechtienės ir 
D. Remeikytės, Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų minėjimo proga 
lankėsi miesto burmistro įstaigoje. 
Iš burmistro Mr. J. Fabro buvo gau
tas sutikimas š. m. vaasrio 12—18 
d.d. paskelbti “Lietuvių savaitę” ir 
ant miesto valdybos pastatų iškelti 
Lietuvos trispalvę vėliavą. Mr. J. 
Fabro “Lithuanian Week” oficia
liai paskelbs per

punktualūs. Laukiame visų tautiečių 
atsilankant. LB valdyba

PADĖKA
Už gražų pobūvio paruošimą, do

vanas, sveikinimus pirmųjų “Gand- 
rinių” proga rengėjoms — p.p. O. 
Stepšienei, M. Cebatorienei, A. 
Pranskūnienei, dalyvėms — A. 
Albrechtienei,
Glizickienei, I. Glizickaitei, J. Gab- 
rėnienei, L. Griškonienei, M. Kriau- 
čeliūnienei, S. Petrėnienei, S. Pode- 

Sudbury Star” rienei, p. Rukšienei, E. Staškuvie- 
dienraštį. Lietuvių Bendruomenės nei, S. Semežienei, L. Remeikienei, 
valdyba tikisi, kad š. m. vasario 17 
d., 6.30 v., ukrainiečių aslėje, 130 padėkai Jūsų parodytas tautinis nuo- 
Frood Rd., susirinks visi lietuviai širdumas, dovanos, linkėjimai ilgai 
paminėti Lietuvos nepriklausomy
bės 50 metų sukakties ir taip pat 
pasikvies daug svečių, draugų ir pa
žįstamų. Dalyvaukime ir būkime

ST. CATHARINES, ONT.
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJI

MAS. LB valdyba, bendradarbiau
jant parapijai, nutarė šiais metais 
ypatingu būdu atžymėti Lietuvos 
Šventę — 50-tąją jos sukaktį. Vasa
rio 15 d. įvyks pobūvis su Kanados, 
valdžios pareigūnais Leonard Hotel: 
bus vakarienė, kalbos ir sveikinimai 
jubilėjaus proga. Vasario 16 d. va
kare, nuo 8 vai. iki 8.30, visą pus
valandį bus transliuojama radijo 
bangomis lietuviška muzika ir pas
kaita anglų kalba apie Lietuvą. 
Prašoma atkreipti dėmesį ir pasi

partijos centro komitetui kolchozo 
pirm. A. Petniūną: “Petniūnas, gir
di, nebuvo išrinktas kolūkio pirmi
ninku visuotiniame narių susirinki
me. Valdyba taip pat neišrinkta, o 
paskirta pirmininko nuožiūra. Štai 
kodėl viską sprendžia vienas pats

ūkiečių, grubiai pažeisdamas kolūki
nės demokratijąs normas...” Skun
dą tikrino maskvinės kompartijos že
mės ūkio skyriaus atstovas F. Novi
kovas, iš Maskvos atvykęs generali
nio prokuroro padėjėjas J. Lavrovas, 
vilniškės kompartijos žemės ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojas J. Ber
natavičius ir Alytaus rajono kompar
tijos sekr. N. Raguotis. Redakcija 
skundų rašytojus vadina šmeižikais, 
cituodama kaikurių kolchozininkų 
pareiškimus apie didesnį uždarbį ir 
geresnes darbo sąlygas. Per metus, 
girdi, buvę sušaukti net 33 valdybos 
posėdžiai. Šitame atkirtyje “šmeiži
kams” nutylima esminė skundo da
lis — kad A. Petniūnas nebuvo iš
rinktas ir kad jis pats pasiskyrė 
valdybos narius. Rinkimai “kolcho
zinei demokratijai”, matyt, nereika
lingi, kai yra jaučiama, kad kompar
tijos patvirtinto kandidato į pirmi- 
ninkus kolchozininkai gali neišrinktt

GABIEJI IR NEGABIEJI
“Komjaunimo Tiesa” sausio 10 d. 

paskelbė A. Staponkaus rašinį apie 
studentijos problemas — “Kai ga
biuoju nesirūpinama”. Jis atkreipia 
dėmesį į didelį nepažangių studen
tų skaičių: “1966—1967 mokslo me
tais (per žiemos ir pavasario sesi
jas) Vilniaus Valstybiniame univer
sitete buvo 1076 nepažangūs studen
tai (maždaug kas penktas studen
tas), Kauno Politechnikos institute 
— 2509 (daugiau kaip kas trečias 
studentas), Politechnikos instituto 
Vilniaus filiale — 482 (irgi daugiau 
kaip kas trečias studentas), Valsty
biniame pedagoginiame institute — 
653 (kas trečias-ketvirtas studentas), 
Kauno Medicinos institute — 531 
(kas ketvirtas studentas).” Tuo pa
čiu metu 25% priedą prie stipendi
jos už gerą mokymąsi gavo vadina
mieji pirmūnai: Vilniaus universite
te — 557, Kauno Politechnikos ins
titute — 447, Valstybiniame Pedago
giniame institute — 194, Kauno Me
dicinos institute apie 330. Blogo mo
kymosi priežastimi A. Staponkus lai
ko studentų darbą tik sesijų metu 
ir nevykusiai vykdomą diplomantų 
skirstymą į darbovietes. Diplomantai
suplakami į krūvą ir užmirštami di- t 
plomus įsigiję geriausiais pažymiais. į 
Neretai jie atsiduria ten, kur jų ta
lentui yra labai ribotos galimybės. 
Didelis paskatas siekti mokslo būtu 
trijų rūšių diplomai. Tokiu atveju 
Kauno politechnikos instituto geriau
si diplomantai galėtų gauti inžinie
riaus teises, vidutinieji — jaunes
niojo inžinieriaus, o silpnesnieji — 
techniko. Aišku, įmonės tada būtų 
priverstos pradėti tarpusavio varžy
bas, nes kuri gi norės gauti vien 
tik technikus, kai jai reikia inžinie
rių? Dabartinėse aplinkybėse, pasak 
A. Staponkaus, pasitaiko juokingų 
daykų. Dailės institutą baigęs dail. 
Antanas Žukauskas pvz. dirba batų 
modeliuotoju, o skulptoriui Albertui 
Belevičiui buvo paskirtas braižytojo 
amatas.

TECHNIKOS RŪMAI
Architektų Sąjungos, Kauno radi

jo gamyklos ir pramonės statybos 
projektavimo instituto paskelbtą kon
kursą Kauno technikos rūmams su
projektuoti laimėjo architektai D. 
Kriaučiūnas ir V. Batista, paruošę 
eskizinį projektą. Žaliakalnyje iškil
siantis pastatas turės 16 augštų, ku
rių pirmajame bus įrengta visame 
mieste didžiausia koncertų salė, pa
talpos sportininkams, o augštutinia- 
me veiks nuolatinė pramonės paro
da, įsikurs pirmasis Lietuvoje techni
kos muzėjus. Bendrasis pastato plo
tas bus apie 11.000 kvadratinių 
metrų. V. Kst.

Baltutienei, M.

M. Venskevičienei nuoširdžiausia 

liks mūsų gyvenimo prisiminimuose. 
Ačiū.

Jane ir Petras Gurkliai
Sudbury, Ont.

klausyti iš CKTB stoties banga 610. 
Iškilmingasis minėjimas įvyks vasa
rio 24, šeštadienį, SL Denis parapi
jos salėje, Carlton ir Lake gatvių 
sankryžoje. Meninę dalį atliks “Var
po” choras iš Toronto.

JUBILĖJINĖ LIETUVOS UGNIS, 
liepsnojanti prie Tėvų pranciškonų 
koplyčios, atkreipia praeivių dėmesį 
į ryškų užrašą “Golden Anniversa
ry, Lithuania”, šio projekto suma
nytojas ir finansuotojas yra T. B. 
Mikalauskas, OFM. Projektą apipavi
dalino archit dr. A. Kulpavičius. Kor,

IŠKILMINGAS 50-TASIS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
paskelbimo minėjimas Hamiltone 
rengiamas Jaunimo Centro salėje, 

48 Dundurn St. N.,
vasario 11 d., 4 v. p.p,

Programoje: paskaita adv. JULIAUS SMETONOS, 
“VARPO” choras ir “GYVATARO” tautiniai šokiai.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio vadovas St. Dalius surinko iš 
narių-rėmėjų įnašus už 1968 m. pir
mąjį pusmetį. Sumokėjo už visus me
tus priekin po $12: L. Bacevičius, J. 
Bulionis, A. Dirsė, B. Grinius, A. Jan
kūnas, St. Kačinskas, J. Krištolaitis, 
E. Kronienė, dr. V. Kvedaras, E. 
Lengnikas, E. Lengnikienė, V. Le- 

kinis, V. Navickas, Z. Pulianauskas, 
R. Rimkevičienė,, L. Skripkutė, A. 
Stasevičius, J. Svilas, A. Tėvelis, dr.
O. Valaitienė, J. Valevičius, M. žur- 
lienė. — Sumokėjo už pusę metų po 
$6: V. Burdinavičienė, SI Dalius, A. 
Kaušpėdas, V. Kazlauskas, A. Keršys, 
Alf. Kybartas, VI. Kybartas, P. Lese- 
vičius, A. Mingėla, V. Narkevičius, A. 
Pilipavičius, P. Sakalas, E. Sakavičie- 
nė, P. Savickas, mons. dr. J. Tada- 
rauskas, L Varnas. — Nuo 1967 m. 
liepos 1 d. iš būrelio narių - rėmėjų 
pasitraukė dr. L. Levinskas ir nuo 
1968 m. sausio 1 d. — J. Arštikaitis,
P. Kovelis ir J. Stanius. Jiems reiš
kiama nuoširdi padėka už gimnazijos

Geriausio taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Ave, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
MEX'IL VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

DELHI-TILLSONBURG, ONT
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS penkiasdešimtosios metinės bus 
iškilmingai paminėtos vasario 10, 
šeštadienį, Delhi vengrų salėje. Pra
džia 7 v. vakaro. Meninę programą 
atliks pagarsėjęs “Baltijos” jaunimo 
ansamblis, vadovaujamas kun. B. Pa- 
cevičiąus iš Londono. Šventę rengia 
Lietuvių Bendruomenės valdyba ir 
visus maloniai kviečia dalyvauti.

SUKAKTUVININKAI.. Stasys ir 
Regina Beržiniai gruodžio 2 d. pa
minėjo 15 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta proga jų draugai jiems 
suruošė gražų pobūvį Arlingtono 
viešbučio salėje Tillsonburge. Daly
vavo nemažas būrys jų giminių, drau
gų, - gerbėjų. Sveikino apylinkės 
pirm. Alf. Rudokas, parapijos klebo
nas kun. dr. J. Gutauskas, Delhi 
šaulių kuopos pirm. St. Jakubickas, 
kat. moterų pirm. J. žiogienė, su
kaktuvininkų dukrelė Laimutė. Įteik
ta gražių dovanų. Stasys Beržinis 
yra aktyvus šaulių būrio narys, cho
ro dalyvis, šeštadieninės mokyklos 
komiteto pirmininkas, gražiai suge
bąs vaidinti scenos veikalus. Ponia 
Regina yra įsijungusi į kat. moterų 
draugijos veiklą. Ponai Beržiniai au
gina gražią šeimą — turi du sūnus 
ir dvi dukras. Visi vaikai gražiai 
kalba lietuviškai, lanko šeštadieninę 
mokyklą. — Alfonsas ir Bronė Ru
dokai gruodžio 9 d. atšventė 25 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Pobūvis 
įvyko brolio Jono ir brolienės Ma
rytės Rudokų namuose Delhi. Di
džiulis pobūvių kambarys buvo pil
nutėlis svečių ir viešnių. Alfonsas 
yra augštaitis nuo Svėdasų, o p. 
Bronė iš gražiosios Dzūkijos. Jiedu 
išaugino ir išmokslino dvi dukras. 
A. Rudokas yra Liet. Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas, veiklus šau
lys, apdovanotas šaulių žvaigždės žy
meniu, o p. Bronė veikia kat mote
rų draugijoj. Sukaktuvininkus svei
kino visų organizacijų atstovai, jų 
kaimynas P. Augaitis. Jiems įteikta 
gražių ir brangių dovanų.
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parėmimą. Nuo 1968 m. sausio 1 d. 
būrelio nariais - rėmėjais tapo: M. 
Juodis, F. Rimkus, J. Tarvydas, su
mokėdami už visus metus priekin po 
$12; dr. A. Gailius, J. Liaugminas — 
po $6 už pirmą pusmetį. Tuo būdu 
dabar šį dvigubą būrelį sudaro 46 
nariai - rėmėjai. Nuoširdi padėka 
visiems būrelio nariams, o ypač nau
jai prisidėjusiems prie pastovaus gim
nazijos rėmimo. Surinkti pinigai $444 
sausio 26 d. buvo įnešti į šalpos Fon
do sąskaitą “Talkoje” išsiųsti gimna
zijai Vokietijoje. Nuo būrelio įsistei- 
gimo 1965. IX.1. Iš viso surinkta ir 
išsiųsta gimnazijai paremti $1.464.00.

DU V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN. ST. E.

Hamilton, Ont
Telefonas 529 • 4911

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

pa- 
lie-

Abi sukaktuvininkų poros yra 
vyzdingi lietuviai ir nuoširdūs 
tuviškosios Šv. Kazimiero parapijos 
nariai. Ilgiausių ir laimingiausių 
metų!

S. KVIETIENĖS iš Toronto dailės 
paroda įvyko parapijos salėje gruo
džio 17 d. Buvo išstatyta apie 20 
įvairaus pobūdžio paveikslų. Ji yra 
realistinės krypties dailininkė, ta
čiau jos paveiksluose matosi ir ab
straktaus piešinio pradmenys. Apie 
jos paveikslus rašė okupuotosios 
Lietuvos spauda ir juos gerai įver
tino. Gaila, kad jos parodai parodyta 
mažokai dėmesio — nupirkta tik du 
paveikslai. Dailininkė turėjo žymiai 
didesnį pasisekimą Detroite ir kitur.

KALĖDŲ EGLUTĖ įvyko sausio 7 
d. Delhi savivaldybės salėje. Daly
vavo daug vaikų ir suaugusių žmo
nių. Labai gražią programą paruo
šė šeštadieninės mokyklos mokyto
jos B. Vytienė ir St. Steigvilienė. 
Kalėdų senelis su maišu dovanėlių 
buvo mokyt K. Lukošius. Vaikučiai 
ir giedojo, ir deklamavo, ir daina
vo. Ypač gražiai suvaidino scenos 
vaizdelį “Pelenė”. Vaidinimą paruo
šė mokytoja St Steigvilienė. Po iš
kilmių vaikučiai turėjo savo vaišes.

“BIRUTĖS” DRAUGOVĖS SKAU
TĖS suruošė gražų pobūvį sausio 20 
d. Delhi lenkų salėje, minėdamos 50 
m. sukaktį nuo Skautų Sąjungos įsi
kūrimo Lietuvoje. Draugovei vado
vauja labai gabi vadovė Rita Augus- 
tinavičiūtė. Jos adjutante yra Daiva 
Miceikaitė. Skiltims vadovauja Daina 
Augaitytė ir Dalia Norkutė. Sce
noje matėme laužą, o prie jo gra
žią programą. Tėvų vardu kalbėjęs 
M. Norkus paminėjo, kad skaučių 
veiklai labai daug padeda jų globė
ja draugininkės Ritutės mama E. 
Augustinavičienė. Skautės vaišino sa
vo tėvelius ir svečius. Jų parengimas 
davė virš $200 pelno. Girdėti, kad 
dar daugiau mergaičių stoja į skau-
čių eiles. Kor.
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siųstos būrelio aukos už antrą metų 
pusmetį. Po Kalėdų gautas iš gimna* 
zijos direktoriaus V. Natkevičiaus pa
kvitavimas su padėkos laišku, kuria
me dėkoja visiems būrelio nariams ir
pažymi, kad gimnazija tegali laikytis 
viso pasaulio lietuvių aukomis, nes ir 
vokiečiai sutinka remti, jei patys lie
tuviai surenka bent trečdalį reikalin
gų pinigų. Tad visiems būrelio na
riams nuoširdžiai dėkoju už teikiamą 
pastovią paramą Vasario 16 gimnazi
jai ir greitą atsiskaitymą.

St Dalius, būrelio vadovas
LIETUVIŲ NAMŲ valdybos po

sėdis įvyko sausio 21 d. Pirm. G. 
Palmeris padarė platų pranešimą; be 
kitko pranešė, kad per advokatą 
gautas iš atitinkamų įstaigų sutiki
mas leisti LN patalpose įrengti klu
bą su teise pardavinėti alų. Buvo 
bandyta gauti leidimą perdirbti du 
Deltos kambariu, kurie nebetinka 
verslams, į gyvenamus butus, bet 
nepavyko. Dabar planuojama tuos 
kambarius atremontuoti ir įrengti 
klubą. Tai kartu pakels namo vertę 
pardavimo atveju. Sis planas bus pa
teiktas svarstyti metiniam šėrininkų 
susirinkimui š. m. kovo 31 d., 3 v. 
p.p., Delta salėje. Naujų planų vyk
dymą kliudo ir tai, kad Deltos pasta
tas užrašytas pardavimui. Hamiltone 
įsteigtas Ontario valdžios imigraci
jos bei pilietybės skyrius. Jo atida
ryme dalyvauti įgalioti — pirm. J. 
Palmeris ir P. Pranckevičius. — Šal
pos Fondui paskirta $25 iš LN Kul
tūros Fondo.

B-vės ižd. St. Aušrotienė padarė 
pranešimą apie 1967 m. pajamas ir 
išlaidas. Pajamų gauta: iš butų 
$19.842.50. krautuvių $4.210, kino 
salės $4.200, autoaikštės $6.897.25 ir 
smulkios pajamos $22.50; iš viso 
$35.172,25. Išlaidų padaryta: 22.582, 
03; operavimo pelnas $12.580.22; 
stambesnės išlaidos: šildymas 
$2.983.00, sargo alga $2.312.00, nuo
šimčiai už skolą $3.630.00, remontas 
$2.749.00, mokesčiai $8.085.00, tar
nautojų atlyginimas $1.140.00, smul
kios išlaidos bus praneštos atskirai 
kiekvienam šėrininkui.

V-ba nutarė pasiūlyti visuotinia
me susirinkime, kad šėrininkams iš
mokėtų 6% dividendo už 1967 m.— 
B-vės sekr. P. Pranckevičius labai 
daug gelbsti L. N. įvairiuose reika
luose, už sugaištą laiką nepaimda- 
mas jokio atlyginimo. B-vės pirm. 
G. Palmeris v-bos vardu išreiškė P. 
Pranckevičiui viešą padėką. Koresp.

VINCAS KĖŽINATTIS, Tautos 
Fondo parengimų vadovas, jau turi 
viską suorganizavęs kaukių baliui, 
Įcuris įvyks vasario 24 d. Jaunimo 
Centre. Laimės staliukus yra pasky
rę: AV par. klebonas mons. dr. J. 
Tadarauskas, J. Palmeris, siuvyklos 
“Custom Tailors” sav., ir Z. Bolskis 
su P. Armonu, “Concession Garage” 
savininkai. Trūksta dar loterijai fan
tų. Visi, kurie galėtų paremti mus 
fantais, teskambina V. Kėžinaičiui, 
JA 9-8441, ar K. Mileriui, LI 5-4058. 
Per O. Stasiulį yra gauta iš M. Teni- 
kaičio $5 nupirkti fantų. Nuošir
diems tautiečiams Tautos F. v-ba 
yra labai dėkinga. Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems mie

liems bičiuliams, mums suruošusiems 
malonią staigmeną - įkurtuves. Daug 
daug kartų ačiū už apsilankymą ir 
dovanas: p.p. P. Armonui, Z. Bols- 
kiui, J. F. Grigaičiams, A O. Jusiams, 
A. T. Kalmantavičiams, A. Krakai- 
čiui, A. Liaukui, tėveliams K. V. Lu
koševičiams, B. D. Mačiams, R. V. 
Petrauskams, F. Pinkevičiūtei, P. 
Z. Sakalams, Stellai Samus, V. Sas
nauskui, J. V. Sears, P. M. Šiuliams, 
A. S. Sukaičiams, V. Tauškelai, A. 
Verbickui, T. Verbickaitei, V. Verbic
kui, G. O. Vindašiams, P. J. Zubams.

Gražus įspūdis įkurtuvių vakaro il
gai liks mūsų atmintyje.

Nuoširdus ačiū visiems —
Jonas ir Saulė Remesaičiai

WINNIPEG, Man.
A. A. JURGIS JANUŠKA. Sausio 7 

d. rytą, vėžio ligos iškankintas, mirė 
Jurgis Januška, žinomas Winnipeg© 
lietuvių aktyvus veikėjas, sumanus 
verslininkas, duosnus aukotojas, pa
slaugus tautietis. Todėl nenuostabu, 
kad laidotuvių pamaldose buvo pilna 
bažnyčia žmonių, o gėlių ir vainikų 
gausa užpildė visą bažnyčios vidurį.

Po pamaldų gausios minios buvo 
palydėtas į Visų šventųjų kapines, 
kur palaidotas šalia savo sūnaus Jau
niaus. Lako liūdinti žmona Marija, 4 
broliai Kanadoje, viena sesuo Čika
goje ir senutė motina Lietuvoje. — 
Velionis atvyko Kanadon 1947 m., ap
sigyveno Winnipege ir įsijungė į tau
tinį darbą: skaitė paskaitas, grojo 
tautiniams šokiams, visur buvo jud-

A. o. Jurgis Januška

e UETUWAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

“KARALIAUS MINDAUGO” IB 
“MARO” pastatymas Čikagoje kultū
ros kongreso metu atsiėjo $17.000, 
o pajamų turėta $11.000. šių vei
kalų pastatymą tvarkė kultūros kon
gresui rengti komiteto sudaryta ko
misija: V. Kadžius, pirm., nariai — 
J. Kregždys, M. Momkienė, V. Ra- 
dys, J. Bobinienė, B. Mačiukevičius, 
S. Lazauskienė ir N. Linkevičiūtė. 
Čikagiškiam kultūros kongreso ko
mitetui, sudarytam senosios LB Cent
ro valdybos (J. Jasaičio), vadovavo 
M. Rudienė. Dabartinė centro valdy
ba, vad. B. Nainio, yra susirūpinusi 
paliktu nuostoliu.

DAIL. ALFONSAS KRIVICKAS, 
Vasario 16 gimnazijos mokytojas, iš 
Vokietijos buvo atskridęs į motinos 
laidotuves Klevelande. Jis taipgi ap
lankė draugus, gimines ir lietuvių 
įstaigas Čikagoje, Detroite. Vasario 
16 gimnazijoj dail. A. Krivickas dės
to dailę, Lietuvos istoriją, darbe
lius ir kūno kultūrą berniukams. Vo
kietijoje jis yra surengęs šešias sa
vo darbų parodas, dalyvavęs keliose 
bendrose vokiečių dailininkų parodo
se kaip Vokietijos Dailininkų Sąjun
gos narys. Sekančioji jo kūrinių pa
roda įvyks gegužės mėn. Ludwigs- 
hafeno galerijoje.

BEVERLY SHORES LIETUVIŲ 
KLUBO, iškovojusio miesto parkui 
Lituanicos vardą ir teisę jame pa- 
stayti Lietuvos nepriklausomybės 
penkiasdešimtmečiui skirtą skulpto
riaus J. Bakio sukurtą paminklą, nau
ją šių metų valdybą sudaro: pirm. 
V. Masiulis, vicepirm. Danguolė Bart- 
kuvienė, sekr. Dana Noreikienė ir 
ižd. J. Eigelis.

JADVYGA MATULAITIENĖ, JAV 
ir Kanados lietuvių III tautinių šo
kių šventės meninės dalies vyr. va
dovė, lankėsi Čikagoje ir tarėsi su 
vyresniųjų bei vaikų grupių vado
vais, šventės komiteto ir šokių ins
tituto nariais. Vaikai šventės metu 
pašoks keturis šokius — “Suktinį”, 
‘Tas močiutę”, “Ožiukus”, ‘Žvejų 
polką”. Į salę juos lydės muzikinės 
dalies vadovo J. Zdaniaus paruoštas 
specialus maršas. Šventę praturtins 
seselės Bernardos vadovaujamas Ma
rijos Augšt. Mokyklos mergaičių 
choras dainos palyda kaikuriems šo
kiams. Šokių grupių registracija 
baigta vasario 5 d. šventės komiteto 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, meninės 
dalies vyr. vadovė J. Matulaitienė, 
jos talkininkės G. Gobienė ir G. 
Breichmanienė planuoja aplankyti 
eilę programoje dalyvausiančių, gru
pių.

FRANK ŠIDLAUSKAS, The Cul
ture Foundation of Boston direkto
rius, Bostono lietuviams išrūpino ne
apmokamą pusvalandį WBZ televizi
jos stoties programoje Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmečiui paminėti. Šio pusvalan
džio data bus paskelbta vėliau. Pro
gramą paruoš St. Santvaro vadovau
jama meno komisija. Tikimasi susi
laukti ir lietuviškos muzikos radijo 
transliacijų vietinėse stotyse. F. Šid
lauskas taipgi žadėjo padėti lietu
vių straipsniams pasiekti didžiąją 
Bostono spaudą.

ANTANAS VISMINAS, V. Atsi- 
mainymo lietuvių par. vargoninin
kas Maspethe, N.Y., iškilmingu po
būviu buvo išlydėtas į pensiją. Šio
je parapijoje jis yra vargonininko 
pareigas ėjęs daugiau kaip 30 me
tų, vadovavęs chorui ir scenos mė
gėjams. Su choru yra pastatęs ke
letą operečių ir apie 20 dramos vei
kalų. Išleistuves surengė parapijos 
choras ir organizacijos. Joms vado
vavo ir žodį tarė prel. J. Balkūnas.

rus ir energingas. Matydamas, kad fi
ziniu darbu nesukurs geresnio gyve
nimo, ėmėsi verslo — pradžioje nuo
savybių pirkimo - pardavimo, vėliau 
perkraustymo - transporto. Įsteigė 
plačiai žinomą “Jet” firmą, šį vers
lą pradėjo su viena lengva mašina ir 
priekaba, išvystė iki transkontinenti
nės pervežimo įmonės, įsigijo didžiu
lius sunkvežimius, pasistatė modernų 
sandėlį, raštines. Prieš porą metų tą 
verslą pardavęs, pastatė automobilių 
plovyklą ir benzino stotį, bet tuo ne- 
bepasinaudojo — atidarymo dienos 
išvakarėse vėžio ligos pakirstas atsi
gulė ligoninėn ir iš čia, aprūpintas 
šventais sakramentais, iškeliavo į ki
tą pasaulį.

KONCERTAS. 1967 m. gruodžio 17 
d. ukrainiečių šv. Olgos ir Vladimiro 
katedros jaunimo choras, susidedąs 
iš 57 choristų, giedojo per Sumą. Po 
koncerto salėje buvo suruoštos vai
šės, kurių metu taip pat kaikurie cho
ro padaliniai padainavo. Svečiai bu
vo apdovanoti šv. Kazimiero bažny
čios paveikslais. Po vaišių jaunimas 
smagiai pasilinksmino.

PRADĖTAS ORGANIZUOTI para
pijos jaunimo choras, kuris mokosi 
naujas lietuviškas Mišias. Reikėtų 
kiek galint šį darbą paremti atsiun- 
čiant savo prieauglį į repeticijas. Bū
tų gera, kad visas jaunimas įsitrauk
tų į šį kilnų darbą.

ĮVESTOS MIŠIOS anglų kalba sek
madieniais 10 vai. Dabartinė sekma
dienio pamaldų tvarka: 9 vai. — lie
tuviškai, 10 vai. — angliškai. 11 vai. 
Suma lietuviškai.

KALĖDŲ EGLUTĖ vaikams su se
nelio atsilankymu (E. Kalasauskas)

DR. D. JASAITIS Lietuvos nepri
klausomybės penkiasdešimtmečio pro
ga vasario 14 d. dalyvaus St Peters- 
burgo, Fla., televizijos stoties pro
gramoje ir atsakys į jam pateiktus 
klausimus, šią plačiajai visuomenei 
skiriamą laidą transliuoja WLCY-TV 
stotis 10-tu kanalu 10.15 v.v. Dr. D. 
Jasaitis taipgi pasakys kalbą Lie
tuvių Klube rengiamam minėjime 
vasario 18 d.

VINCE JONUŠKAITĖ - LESKAI- 
TIENĖ, lietuvišosios operos vetera
nė, Hartforde, Conn., Lietuvių Ame
rikos piliečių Klubo salėje skaitė 
paskaitą tema “Daina lietuvių gyve
nime”.

AUDRONĖ MEILĖ BUTVYDAITĖ 
yra Niujorko J. P. Stevens tekstilės 
dirbinių bendrovės reklamų ir madų 
skyriaus direktorė. Apie ją rašė ir 
jos nuotrauką įsidėjo “The New 
York Times” dienraštis, pabrėžda
mas, kad ji yra gimusi Lietuvoje ir 
čia išsikovojusi augštą postą, nes mi
nėtoji bendrovė savąja apimtimi šio
je srityje užima antrą vietą visame 
pasaulyje. A. M. Butvydaitė 1963 m. 
buvo išrinkta grožio karaliene ir tu
rėjo teisę dalyvauti Amerikos gra
žuolės rinkimuose. Ji yra baigusi 
1964 m. Tufts universitetą Medforde, 
Mass.

VACLOVĄ MARŽINSKIENĖ iš 
Lazdijų atvyko pas savo vyrą Povi
lą Maržinską į Los Angeles miestą 
Kalifornijoje.

PENKTOJI MADŲ PARODA Niu
jorke rengiama kovo 24 d. Le Cor
don Bleu puošnioje salėje. Pajamos 
bus skiriamos Niujorko Kultūros Ži
dinio Jaunimo Namams. Rengėjų ko
mitetą sudaro: R. Alinskienė, L Dič- 
pinigaitienė, F. Ignaitienė, A. Ka- 
zickienė, J. Kiaunienė, R. Kudžmie- 
nė, A. Sabafienė, N. Ulėnienė, M. 
Varnienė ir J. Vytėnienė.

NAUJĄ LIETUVIŠKĄ CENTRĄ 
Čikagoje organizuoja inž. J. Jurkū
no vadovaujama Lietuvių Tautinių 
Namų valdyba. Apie $150-200.000 ti
kimasi sutelkti šios namų bendrovės 
narių Įnašais. Nariais galės būti as
menys ar lietuviškos organizacijos, 
įmokėjusios bent šimtą dolerių, šiuo 
metu jau yra apie 80 narių, jų tar
pe trys tautininkų organizacijų sky
riai Čikagoje. Surinktas ir pažadėtas 
kapitalas siekia $26.000.

Britanija
D. BRITANUOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS atstovu metinis suvažiavi
mas įvyks kovo 9-10 d.d. Jame bus 
aptarti ir Lietuvių Namų akcinės 
bendrovės reikalai.

ATSIMINIMUS APIE KAUNĄ — 
“Wspomniene Kowienski” dienoraš
čio forma išleido lenkų pik. Leon 
Mitkiewicz, prieš n D. karą buvęs 
Lenkijos karinis attache Kaune. Kny
ga gaunama lenkų leidykloje “Ve
ritas”, 4-8, Praed Mews, London, W. 
2, England.

Italija
POPIEŽIAUS PAULIAUS VI N. 

Metų proga diplomatiniam korpusui 
skirtoje audiencijoje Lietuvai atsto
vavo ministeris St Girdvainis ir at
stovybės Vatikane sekr. St Lozorai
tis. Diplomatų vardu Paulių VI svei
kino Brazilijos ambasadorius De 
Souza Gomes. Atsakydamas į svei
kinimus, popiežius Paulius VI pa
brėžė, kad pagrindinė diplomatų mi
sija yra taikos reikalai ir tarptauti
nė tvarka pasaulyje, grįsta morali
niais ir dvasiniais principais, kuriuos 
skelbia Katalikų Bendrija.

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA ga
vo jos veiklą įvertinančią popiežiaus 
Pauliaus VI dovaną — mokslinį tri
jų tomų kodeksą “Gratianum” su 
dedikacijos įrašu ir apaštališkuoju 
palaiminimu.

Argentina
40 METŲ SUKAKTĮ ATŽYMĖJĘS 

“Argentinos Lietuvių Balsas”, reda
guojamas Kastanto Norkaus ir lei
džiamas Prano Ožinsko, nusiskundžia 
kasdien sunkėjančia spaudos būkle 
Argentinoje. Nuo š. m. vasario 1 d. 
prenumerata pakeliama iki 1.000 pe- 
zų, bet ši suma yra tik lašas jūroje, 
nes vieno numerio išleidimas atsiei
na apie 50.000 pezų. Laikraštis laikosi 
skaitytojų aukomis ir leidėjo spaustu
vės šalutiniais darbais, šis Argenti
nos lietuvių dvisavaitraštis neturi 
daug bendradarbių ir ilgų rašinių, 
kaip kiti mūsų laikraščiai, bet juos 
visus į ožio ragą suriečia plačiausia 
viso pasaulio lietuvių kronika.

Venecuela
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ruo

šiasi atžymėti dvigubą sukaktį — Lie* 
tuvos nepriklausomybės penkias
dešimtmetį ir lietuvių bendruome
nės Venecneloje įsikūrimo dvide
šimtmetį. Į šias iškilmes numato
ma pakviesti diplomatijos šefą S. Lo
zoraitį, vysk. V. Brizgį, VLIKo pirm. 
J. K. Valiūną ir PLB pirm. J. Račiū
ną. Ta proga tikimasi gauti audienci
jas pas Venecnelos prezidentą ir kar
dinolą.

įvyko gruodžio 26 d. Gaila, šiais me
tais buvo labai mažai vaikų.

VASARIO 10 D. parapija rengia 
kartūnų - kaukių balių.

NAUJŲ METŲ sutikimas sutraukė 
gana daug lietuvių, šiais metais dau
gelis ponių ir panelių atsilankė ilgo
mis sukniomis. Tai sudarė šventišką 
nuotaiką. Prie gero orkestro smagiai 
pasišokta, džiugu — labai mažai iš
berta. Korespondentas



Kodėl nyksta išeivijos teatras?
ANATOLIJUS KAIRYS
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kalus salėse ir klojimuose su 
vos mokančiais skaityti. Tikslas 
buvo patrijotizmas, pasitikėji
mo savimi kėlimas, pagarbos sa-

Joks menui ir kultūrai ski- šaukimui chirurgai nesiginčija 
namas teatras savo pajamomis dėl naujo metodo ar naujo įran- 
neišsilaikė. Net ir nepriklauso- kio, kai ligonis guli jau ant ope- 
moje Lietuvoje, kur lankytojų racijos stalo. Blogai bus tada, 
buvo gana, teatrą ‘rėmė valsty- kai nebebus nei modernizmo, 
bė. Amerikoje teatrus išlaiką nei abstrakto, nei absurdo. Taip,
organizacijos, universitetai ir 
fondai. Savo lėšomis išsiverčia 
ir pelno duoda tik vadinamieji 
komerciniai teatrai, muzikiniai 
pastatymai, sukurti ne kultūrai 
puoselėti, bet žmonėms links
minti. Ne apie tokius teatrus 
čia kalbama.

Mūsų teatrui dar ir šiandien 
bandoma duoti idealistinį dra
bužį, lyg scenos menininkai bū
tų ne šio pasaulio žmonės. Ak
toriai mažai vertinami, jų dar
bas laikomas nelabai svarbiu. 
Apmokami dirigentai ir muzi
kai, solistai ir jų akompaniato
riai, dailininkai ir dekoratoriai, 
žodžiu, visi kultūrininkai, tik ne 
aktoriai, tik ne režisoriai, tik ne 
veikalų autoriai. Teatras — už 
dėkui. Sunkus 2-3 mėnesių pa- 

gėlėmis ir aplodismentais, jei 
yra kam ploti. Kodėl tokia nely
gybė?!

Idealizmas tapo pasityčiojimo 
sinonimu. Pavadinus ką idealis
tu, susidaro įspūdis, kad juokia
masi iš nekalto žmogaus. Todėl 
netenka stebėtis, kad aplamai 
kultūrininkų pakanka, bet re- 
žisorių ir aktorių trūksta, do
mėjimosi teatru nėra, jaunimas 
dėl darbo nedėkingumo ir ne
įvertinimo nerodo scenai dėme
sio. Kuriam galui, ne vienas tei
sinasi, taip sunkiai dirbti, kai 
gauni daugiau už žymiai mažes-

Visuomenės abejingumas
Teatrą marinti dėl lėšų stokos 

į mokyklą dėl vadovėlių brangu
mo. Gera dalis mūsų visuomenės 
nėra supratusi nei kas yra teat
ras, nei kur jo vieta kultūrinių 
veiksnių gradacijoje, nei kokia 
jo pagrindinė funkcija. Daugu
ma teatrą laiko paprasčiausia 
pramoga, kurios gali ir nebūti, 
nes užima daug laiko ir bran- - 
giai kainuoja. Ar negeriau teat
rą pakeisti šokiais su baru ir už
kandžiais?

Garsusis ispanų dramaturgas 
Frederico Garcia Lorca vienoje 
savo kalbų lygina teatrą su mo
kykla, tik augštesnio lygio, ir 
pareiškia: “... tauta, kuri nere
mia ir nepalaiko savo teatro, 
yra jei ne mirusi, tai mirštanti.” 
Tikra tiesa. Teatras yra augšto 
laipsnio 'kultūrinė institucija, su 
pramoga tiek turinti bendro, 
kiek cukrus su karčiais vaistais
— kai neįmanoma kitaip nury
ti. Aš norėčiau teatrą pavadinti 
vakariniu universitetu, kuriame 
mokiniai yra visa tauta. Jie atei
na šventiškai nusiteikę ir. pasi
puošę, niekieno neverčiami, lyg 
į šventovę, kuri į juos prakalba 
gyvais tautos vaizdais.

Teatras apima visas kultūros 
sritis — to nereikėtų nei aiškin
ti. Tai ne vieno žmogaus, ne vie
nos kartos laimėjimus, ne vie
no laikmečio kultūra, o visos 
tautos ir visų amžių. Todėl teat
ro laukas platus ir įvairus — 
jokia mūsų sąlygose turima mo
kykla negali teatro nei pakeisti, 
nei pavaduoti. Jokia meno šaka 
taip neintriguoja, nedomina, 
dvasioje neįpareigoja kaip teat
ras. Prieš žiūrovo akis atsiveria 
šimtmečių kūrybinis genijus: is
torija, tradicija, senovė ir pra
eitis, tautos geriausių sūnų ko
va už savo egzistenciją, pasiau
kojimas visų bendrai gerovei. 
Pirminė teatro paskirtis yra ne 
papildyti organizacijų progra
mas ir ne paįvairinti* metinius 
balius prirūkytose salėse, bet 
savaimingai ir meniškai reikštis, 
čia pramoginis elementas yra 
daugiau priemonė sunkiam kul
tūros krūviui pakelti. Todėl kas 
degraduoja teatrą į grynai pasi
linksminimų sritį, tas, švelniai 
tariant, nepažįsta teatro.

Nutautėjimo grėsmė lydi mus 
nuo lopšio iki karsto ir lydės, 
kol būsime svetur, todėl nuo lop
šio iki karsto išeivis privalo lan
kyti šį vakarinį universitetą, va
dinamą teatru. Kaip religiniame 
gyvenime bažnyčia yra Dievo 
šventovė, taip tautiniame gyve
nime teatras yra tautos švento
vė. Kaip bažnyčia yra lankoma 
kartą savaitėje sustiprinti tikė
jimui į Dievą, taip teatras pri
valo būti lankomas kartą savai
tėje sustiprinti tikėjimui į tau
tą.

Menas ar lietuvybė?
Dažnas, nesupratęs muzikos, 

šaukia nepatenkintas — moder
nizmas! Nesupratęs paveikslo — 
abstraktas! Nesupratęs vaidini
mo — absurdas! Visi keliai ceri, 
iei jie veda į Gedimino kalną. 
Gali būti senas turinys ir nauja 
forma, gali būti sena forma ir 
naujas turinys ar dar kitaip. Ab
surdo ar tradicinis teatras — ne- 
taip svarbu. Svarbu, kad tai teat
ras. svarbu, kad veikia. Reikia 
nuoširdžiai priimti ir pateisinti 
visa, kas praturtina mūsų kul
tūra nauiu žodžiu ar veiksmu, 
kas tarnauja tam pačiam tikslui
— lietuvybei. Atsakingi savo pa

to mūsų veikėjai suprato, kad 
vienos mokyklos nebus gana, 
kad jos kursas pertrumpas ir rė
mai persiauri. Tautinė sąmonė 
yra kažkas daugiau nei mate
matikos formulė ar kalbos tai
syklė. Tautinės sąmonės neiš
moksi — į ją reikia įaugti, kaip 
medžiui į žemę. Ir dabar mes 
matome, kad ano meto inteli
gentija nepadarė klaidos — teat
ras suvaidino lemiamą vaidmenį 
mūsų krašto atgimime: tiek tau
tine, tiek kultūrine prasme. Jų 
situacija betgi buvo geresnė nei 
mūsų dabar. Tenai gyvenant ne
reikėjo įrodinėti, kad esame lie
tuviai, o čia reikia. Tenai nerei
kėjo baimintis dėl ištautėjimo, 
čia reikia. Tenai nebuvo pragy
venimo problemos, čia yra ir t.t. 
Kaip matome, vienas teatro už
davinys gyvenantiems savo že
mėje ir visai kitas čia, tremty
je. Mūsiškiai, todėl, prisižiūrė
ję amerikiečių, prancūzų, vokie
čių pastatymų, to paties reika
lauja ir iš savųjų, visai užmirš
dami, kad esam ne namie. Ką 
žmogus įstengia laimėti po savu 
stogu, niekada nelaimės būda
mas po svetimu.

Didi srovė iš mažo šaltinio
Visi siekiame meno, visi ilgi

mės gėrio ir grožio — ak, ką 
apie tai ir kalbėti! Žinom, kad 

nepadarysi — geriau netekti ke- gėris ir grožis yra būtina sąlyga 
lių, negu daugumos. Jei mūsų są
lygos neleidžia turėti ypatingai 
meniško teatro, tai turėkime ne
ypatingai menišką, bet turėki
me, kolų įstengiame. Situacija 
reikalauja ne kilnių žodžių, bet 
kilnių darbų. Labai poetiška kal
bėti nuo kalno vėjams ir aud
roms, bet ar ne išmintingiau 
kalbėti pakalnėje žmonėms?

Prisiminkime prieš nepriklau- 
somybinius laikus ir tuoj po ne
priklausomybės atgavimo. Ano 
meto mūsų inteligentija puikiai 
žinojo, kas* yra menas. Visi stu
dijavo užsienyje: Maskvoje, Pet
rapilyje, Romoje, Berlyne, Pa
ryžiuje, Berne ir kituose Euro
pos kultūros centruose. Buvo, ir 
tada įvairios meno srovės, mo
dernizmas, pasipriešinimas tam 
ir kitam. Tačiau mūsų muzikai 
jieškojo kūrybinės prasmės sa
vo tautoje. Jie komponavo liau
dies daineles ir chorai jas dai
navo; mokytojai įvedė tautinius 
šokius, kad pakeistų mazurkas,

tada bus tikrai blogai. Negalima 
visus maitinti iš vieno indo ir 
tuo pačiu maistu — bus kaip 
anoj pasakėčioj: lapė vaišino 
gervę, o gervė lapę, bet abi išėjo 
namo alkanos.

Teatre yra tam tikras skaičius 
asmenų, kurie reikalauja teatro 
sau. Jie laiko teatrą tikslu savy
je, a la menas menui. Neretai 
girdimas išsireiškimas, jei nėra 
gero teatro, nereikia jokio, — 
yra tokių žmonių credo. Esmėje 
pažiūra nėra klaidinga, tačiau 
nereali ir todėl nepriimtina. 
Kariamam žmogui ne meno rei
kia, bet oro. Paprasčiausio oro 
kvapui atgauti!

Teatras yra priemonė lietuvy
bei ugdyti. Lietuviški šo
kiai, lietuviška muzika, dainos, 
knygos etc. pirmoj eilė yra 
svarbūs kaip savi, o tik antroj 
eilėj kaip menas. Jei D. Lapins
ko muzikoj nebūtų lietuviškų 
motyvų, ji būtų visai nereikš
minga. Jei Bradūno poezijoj ne
būtų Lietuvos, mes jos visai ne
skaitytume. Tas pats dėsnis tai
komas ir teatrui. Nepasirašyki
me vekselių, teatro bičiuliai, ku
rių mes negalime išpirkti!

Įtikinanti praeitis
Kaikam toks teatro nusaky

mas, aišku, nepatiks, bet nieko 

Laisvės Kovos Metai laukia rėmėjų, sa
vanorių ir kovotojų. Kurių gretas manai pa
pildyti? šiltą kambarį, būtų parodę

egzistuoti teatrui — kitaip jis 
nebus vertas didelių pastangų ir 
nepatrauks jaunimo* kuris iš pri
gimties yra pažangus ir kūrybiš
kas. Bet gėris ir grožis neįgyja
mas per metus ar kelis — reikia 
laiko ir kantrybės, o svarbiau
sia — didelio darbo. Galinga upė 
dažnai prasideda iš. mažo šalti
nio. Vaizdžiai kalbant, gal mūsų 
teatro vadovams todėl ir nesise
kė, kad jie iš karto norėjo nu
galėti peraugsią kliūtį! Jei dirb
sime vieningai, kukliai ir kant
riai, tautinio teatro darbas gali 
■išaugti į pasigėrėtiną meno for
mą.

Todėl aš pasisakau ne už teat
rą, kuris nustebintų amerikie
čius, bet už teatrą, kuris nuste
bintų mus pačius! Teatras tada 
bus geras, kai jis bus geras 
mums! Mano nuomone, teatro 
reikia ne šventėms ir iškilmėms 
papuošti, bet kasdienybei, gyvo
sios lietuvybės ugnelei, kad ji 
visai neužgestu.

Leonas Urbonas Smūgis nr. 2, 1966 (akrilika)

DURYS / ALVYDAS TAUTKUS

Mąstančiojo vaizdelis
Jis čia stovėjo ir verkė. Sun

kios ąžuolinės durys skyrė jį 
nuo šviesos ir blizgesio. Nuo 
1;nksmo triukšmo, dainų ir juo
ko... Nuo Dievo gėrybių, kve
piančių ant baltų stalų su žva
kėmis ir saldžiais* žiedais...

Jis čia stovėjo ir verkė, čia 
buvo tamsa ir girgždantis snie
gas po kojomis, čia buvo bega
linis dangus ir žvaigždžių mir
gesys. čia buvo šaltis sąnariuo
se ir kauluose ...

Jis šia stovėjo ir verkė... 
Ašaras gėrė sniegas, sunkiu sa
vo svoriu užgulęs senuosius rū
mus. Iškraipytos ištysusių lie
pų šakos sniego šešėliuose* mie
gojo. Veržėsi šviesa oro plony
čius užuolaidų plyšelius, veržė
si ir dingo naktyje, takioje il- 
ro-’e ir skausmingoje...

Nedaug iajū^tebūtų reikėję 
nadaryti/ Tik pasibelsti į duris 
ir, joms prasivėrus, pasakyti:

— Aš atsižadu visko ir tau 
tarnausiu. ‘

Tada tarnai jį būtų įvedę į 
šiltą kambarį, būtų parodę pū-

kinę lovą, davę saldaus vyno ir 
liepę užmigti. Jis būtų girdėjęs 
Pranciškų Lisztą, būtų matęs J. 
de Momper’o pavasario laukus, 
būtų sapnavęs Venecijos naktį... 
Jis būtų buvęs laimingas kaip ir 
visi anie už šių sunkių durų...

Jis čia stovėjo ir verkė.. . Bu
vo jam gaila draugų, dar taip 
neseniai kartu su juo buvusių. 
Gaila brolių, kaimynų, mokyto
jų ... Jie visi tenai, jie visi pa
sakė:

— Aš atsižadu visko ir tar
nausiu tau.. •.

Jis liko vienas. Su juo verkė 
žvaigždės, su juo budėjo tamsa, 
su juo stovėjo sušalusios liepos. 
Tik kurti tyla kartojo tenai nu
ėjusių žodžius. Kaip prakeikimo 
šūkius kartojo didelis ir šaltas 
dangus:

— Tokia galybė! Kas gali jai 
pasipriešinti?...

— Niekada nieko nebesulauk- 
. si...

— Naudokis kuo gali.
— Protingieji eina su gyve

nimu.
— Kas vakar buvo tėvynė,, 

šiandien tik mažytis pasaulio 
kampelis.

— Žmogus priklauso jėgai.
— Kvailiai pasiliks už du

rų... * * *
. Nukarusiais plaukais, auksi

niu palaidiniu apsisiautusi senų
jų rūmų ponia žiūrėjo pro lan
gą. šilo* gale garavo purvinas 
šaltinis. Tenai didelė saulė iš
siskleidė milžinišku žiedu. Ir 
švytravo sniege miško šešėliai, 
žėrėjo laukas akinančiu baltu
mu. Ponia buvo gerai išsimiego
jusi ir linksma. Ji buvo laimin
ga ir laikė sunertas rankas virš 
galvos. Ji gėrė grožį ir vis dau
giau norėjo. Vis daugiau. Vis 
daugiau. Kai jos žvilgsnis grįžo 
iš tolimuiu plotų į savo kiemą, 
kai ji nuleido akis — kažkas ten 
prie namų gulėjo sušalęs. Nebe
gyvas. Ranka buvo atmesta ir 
ikritusi sniege. Bet rodėsi tvir
tai suspausta. Ranka gniaužė 
nebaigta rašyti laišką ... Ponia 
nusileido žemyn ir skaitė:

Aš esu tas kvailys, kuris ne
išmainė amžinybės į akimirką. 
Kas gi tada esate jūs visi, kurie 
tai padarėte? ... Kas gi esate 
iūs, kuriuos nusiviliojo praban
ga ir turtai? ... Kas gi esate 
iūs. kurie išdavėte savo tautą ir 
įsitikinimus?... Kas gi esate 
jus, kurie suglebote prieš malo
numų sriautą?... Kas gi esą...

Saulė degino erdves. Lūžo 
septyni spektrai ir kryžiavosi. 
Mirusi dulkė gulėjo sniege. Am- 
žinvbė sukosi apie savo ašį... 
Dulkėmis pavirto žemė ir visos 
planetos, šviesmečiuose dingo 
astronautų vardai ir pasaulio is
torijos.

Nebėra laikotarpio, nebėra at
stumo. nebėra formų. Yra jis — 
gyvasis žmogus.

Atsiusto paminėti
Ebba Čeginskas, DTE BALTTSCHE 

FRAGE IN DEN GROSSMAECHTE- 
VERHANDLUNGEN 1939. Atspau
das iš Commentationes Baltteae XII- 
Xin, 2. Baltfsches Forschungsinsti- 
tut, Bonn 1967, 73 p.

Pasaulio Lietuvis 1967 m. gruodis, 
nr. 32.

I Laisvę, 1967 m. lapkritis, nr. 41 
(78).

Krivūlė. Vyriausiojo skautininko 
biuletenis Lietuvių Skautų Brolijos 
vadovams. 1967 m. lapkritis, 4 nr.
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SAULIO PROBLEMAS.
Gaunamas “Tėviškės Žiburių” admi
nistracijoj 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont Kaina $6.00.

KULTOElttVFIKlOJF,
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAU

GIJA Čikagoje Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo penkiasdešimtme
tį ruošiasi atžymėti vasario 16-18 d.d. 
Balzeko automobilių prekybos patal
pose rengiama paroda, kurioje bus 
išstatytas pilnas Lietuvos pašto ženk
lų rinkinys ir vienas tematinis rin
kinys iš Hooverio muzėjaus. Draugi
ja yra atspausdinusi Italijoje pen
kiasdešimtmečio suvenirinį lapą su 
šešiais pirmaisiais Lietuvos pašto 
ženklais. Parodoj veiks laikinis JAV 
pašto skyrius, kuris ženklus antspau
duos lietuviško turinio antspaudais. 
Lietuvių filatelistų pastangų dėka 
amerikiečių žurnalas “Linn’s Weekly 
Stamp News” vasario 12 d. išleis 
specialią laidą Lietuvos nepriklau
somybės penkiasdešimtmečiui.

TENORAS PAULIUS RŪTENIS, 
dainininko kelią pradėjęs Kauno dra
mos teatro statytoj operetėj “Maža
sis rūmų koncertas”, dainuoja Mel
burno operos teatre Australijoj. Šie
met jis yra pasirašęs sutartį dainuo
ti J. Strauss operetėj “šikšnospar
nis” ir G. Donizetti operoj “Don 
Pasquale”.

JUOZAS BAKIS, torontietis skulp
torius, kuria paminklą Lietuvos ne
priklausomybės penkiasdešimtmečiui 
atžymėti. Beverly Shores Lietuvių 
Klubo pastangų dėka jis bus pasta
tytas šios vasarvietės vieninteliame 
parke, kurį miestelio vadovybė su
tiko pavadinti Lituanicos vardus, ši 
vasarvietė per pusantros valandos 
pasiekiama iš Čikagos, JAV lietuvių 
sostinės. Paminklo išlaidas tikisi pa
dengti 40 klubo narių, pasitelkę 
talkon vasarotojus. Jubilėjinis Va
sario 16 minėjimas rengiamas vasa
rio 25 d. Jame kalbas pasakys se
natorius Birch Bayh ir ALTos vei
kėjas inž. E. Bartkus, koncertinę 
programą atliks sol. St. Baras, kom- 
poz. D. Lapinskas ir tautinių šokių 
grupė. Tą dieną parkui bus suteik
tas Lituanicos vardas.

“TREJI VARTAI”, JAV leidžia
mas latvių žurnalas, skaitytojams pa
teikė dviejų lietuvių rašytojų nove
les — Aloyzo Barono “Skolą” ir Al
girdo Landsbergio “Eismą”.

MICHAEL BUDRYS, “Chicago Tri
bune” fotografas, laimėjo pirmą pre
miją šio dienraščio fotografų paro
doje už nuotrauką “Didysis 1967 me
tų sniekas”. Premiją paskyrė balsa
vimo būdu parodos lankytojai, iš 
daugelio nuotraukų atrinkę lietuvio 
darbą. Antroji premija teko fotogra
fui William Vendetta už nuotrauką, 
vaizduojančią Mičigano ežero van
dens užteršimą.

FILADELFIJOS CENTRINĖS BIB
LIOTEKOS galerijoje atidaryta iki 
kovo 31 d. truksianti paroda, kurio
je net 22 vitrinas užpildo anglų kal
ba išleistos knygos apie Lietuvą ir 
liaudies meno dirbiniai. Ją suorgani
zavo jungtinio komiteto kultūrinės 
sekcijos narė Snieguolė Jurskytė, tal
kinama D. Dragūnienės, E. Bendžiū- 
tės, dr. J. Puzino, dr. A. Salio, 
skulptoriaus P. Vaškio, dail. R. Vie
sulo, A Vaškelio, K. čikoto, G. Sur- 
dėno, A. Gečio,. O. Jurskienės ir re
miama mecenatų — dr. A. Šmulkš
čio iš Riverside, N. J., D. Brauklio iš 
Reading, Pa.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDO leidžiamą knygą apie Lie
tuvą į anglų kalbą baigia versti dr. 
Algirdas Budreckis. Veikalą reda
gavo dr. A. Gerutis, skyrius paruo
šė penki autoriai: prof. J. Puzinas, 
prof. J. Jakštas, dr. A. Budreckis, 
min. S Lozoraitis ir dr. A. Geru
tis

VYTAUTO RAULINAIČIO skulp
tūros darbų paroda atidaryta Niu
jorke, New Rochelle kolegijoje, šio
je iki vasario 25 d. truksiančioje 
parodoje jis yra išstatęs 16 skulp
tūrų.

NEOLITU ANŲ STOVYKLINIO RA
SINIO konkursas pratęsiamas iki ko
vo 31 d. imtinai. Mašinėle rašyto 
teksto apimtis — 2-5 psl. Konkursui 
skirti rašiniai siunčiami Algiui Mo
destui, 6456 So. Talman Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

ANTANAS MONČYS, Paryžiuje 
gyvenantis lietuvis skulptorius, ruo
šiasi naujoms parodoms Belgijoje ir 
Prancūzijoje.

LOS ANGELES SCENOS DAR- 
BUOTOJAI SLA 75-tos kuopos me
tiniame parengime šv. Kazimiero 
par. salėje suvaidino Juozo Karibu
to režisuotą vienaveiksmę Juozo 
Grušo komediją “Nenuorama žmo
na”. Komedijos autorius yra vienas 
žymiausių dramaturgų sovietų okup. 
Lietuvoje.

PROF. VYT. MARIJOSIUS iš 
Hartfordo, Conn., buvęs Kauno ope
ros dirigentas, Bostono LB Kultūros 
Klubo kviestas, skaitė paskaitą “Mu
zikinė kūryba ;ir jos interpretaci
ja*, o dr. Rimvydas Šilbajoris — 
“Pastabos apie poetą Henriką Ra
dauską”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KIPRO PETRAUSKO PALAIKAI 

dvi dienas buvo pašarvoti Vilniaus 
operos ir baleto teatro scenoje, kur 
juos turėjo progos aplankyyti gausus 
vilniečių būrys. Paskutinei kelionei į 
Rasų kapines karstą išnešė buvusieji 
Kipro mokiniai. Prie kapo duobės at
sisveikinimo žodį tarė L. Šepetys, M. 
Sumauskas, sol. V. Noreika, Kauno 
muzikinio teatro direktorius V. Var- 
čikas, Rygos operos ir baleto teatro 
vyr. rež. K. Liepa ir Teatro Draugi
jos pirm. J. Kavaliauskas, dramos ak
torius. Jautriausias buvo Kipro 
“įpėdinio” Virgilijaus Noreikos atsi
sveikinimas buvusių mokinių vardu: 
“Veltui jūsų vaikai iš operos scenos 
bandys įžvelgti baltą galvą, iškilusią 
virš kitų. Ten jūsų daugiau nebema
tysime. Bet mūsų širdyse jūs visuo
met liksite toks, kokį matydavome 
kasdien per daugelį metų. Visą gyve
nimą jūs paskyrėte menui ir savo kū
dikiui — operos teatrui. Ir šaltyje, ir 
saulėje visų jūsų dienų keliai at
vesdavo jus į teatrą, šiandien pasku
tinį kartą jūs buvote scenoje. Savo 
scenoje, šalia savo kolegų ir mokinių. 
Bet jūsų jauna siela visuomet bus 
mūsų tarpe. Mylimas mokytojau! Jūs 
mylėjote savo žemę, savo tėviškę, jos 
šlovei jūs dainavote. Tebūnie tad 
lengva jums lietuviška žemė. Mums 
labai trūks jūsų”. Ant naujai supilto 
kapo buvo uždėta marmoro plokštė 
su užrašu: “Kipras Petrauskas 1885— 
1968”. Gydytojų komisijos praneši
mu, didžiojo dainiaus gyvybės siūlą 
nutraukė dėl arterijų sukalkėjimo iš
sivystęs širdies ir kraujagyslių nepa
kankamumas, sustiprintas plaučių už
degimo.

KIPRO PETRAUSKO ATMINIMUI 
skirtą koncertą surengė jo buvęs mo
kinys Virgilijus Noreika, programon 
įtraukęs velionies mėgtas Č. Sasnaus
ko, S. Šimkaus, J. Karnavičiaus, J. 
Gruodžio dainas. Jas papildė italų 
kompozitorių arijos, E. Griego dai
nos, kompoz. E. Balsio solistui, vai
kų chorui ir kameriniam orkestrui 
pritaikyti J. S. Bacho, Ch. Gounod ir 
G. Bizet kūriniai. V. Noreikai talkino 
S. Sondeckio vadovaujamas filharmo
nijos kamerinis orkestras, pianistė 
Ž. Kochanaitė ir meno mokyklos 
choras su vadovu A. Jozėnu.

SKULPTORIUS ROBERTAS AN
TINIS užbaigė granitinę skulptūrą 
“Kanklininkas”, kuri bus pastatyta 
Dainų slėnyje Kaune. Sekantis R. 
Antinio darbas — skulptūrų grupė 
Kauno IX fortui ir kelios liaudiškos 
skulptūros miestų parkams.

JUOZO GRUŠO tragišką komedi
ją “Meilė, džiazas ir velnias”, iš
verstą A. Sukovskio, Liepojos dra
mos teatre pastatė rež. A. Migla, 
dail. A. Plaudis ir kompoz. I. Kal
ninis. Gastrolių metu Liepojos akto
riai septynis-šios komedijos spektak
lius suvaidino Rygos akademinia
me dramos teatre.

KOMPOZ. ALGIS BRAŽINSKAS 
kuria pianistams K. ir L. Grybaus
kams variacijas be temos dviem for
tepijonam, rašo koncertą fortepijo
nui su orkestru ir planuoja naują 
kūrinį styginiam kvartetui. Atlie
kamu laiku žada sukurti vieną kitą 
estradinę melodiją ar dainelę.

NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, Vil
niaus operos teatro mezzo - sopranas, 
pirmą kartą atliko Amneris vaidme
nį G. Verdi operoje “Aida”. Jos pa
stangas teigiamai įvertina operos ba
ritonas K. Šilgalis. Jo teigimu, jau
noji dainininkė turi gražaus tembro, 
sultingą ir plataus diapazono mezzo- 
sopraną. Pirmuose paveiksluose būta 
nedrąsumo, bet jis dingo spektakliui 
įpusėjus. K SUgalis pataria N. 
Ambrazaitytei daugiau dėmesio skirti 
sceniniam vaidmens paruošimui.

VILNAUS DAILĖS MUZĖJUJE 
atidaryta V. Naujiko, R. Rakausko, A. 
Sutkaus ir Alg. Kunčiaus šimto foto
grafijos darbų paroda. R. Rakauskas 
pateikė nuotraukų ciklą “Medžiai ir 
žmonės”, A. Sutkus ir A. Kunčius — 
psichologinių portretų, žanrinių te
mų, Vilniaus vaizdų, V. Naujikas — 
kupiškėnų krašto gamtovaizdžių.

ALYTAUS KULTŪROS NAMŲ 
kaimiškai kapelai, vadovaujamai Juo
zo Karpavičiaus, dešimtmečio proga 
buvo suteiktas “Dzūkijos” vardas. Ji 
yra geriausias šios rūšies muzikinis 
vienetas Lietuvoje, koncertavęs Len
kijoje, Latvijoje, Gudijoje ir Lenin
grade. Sukaktuviniame koncerte 
skambėjo “Dainavos polka”, V. Bud- 
revičiaus “Dzūkų polka”, J. Gaižaus
ko “Jubilėjinis valsas”.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUZĖ-
JUS Masčio ežero pakrantėje stei
gia buities skyrių, kurio eksponatai 
bus XIX š. pabaigos ir XX š. pra
džios būdingos sodybos. I 15 hekta
rų plotą jau perkelta iš Gadunavo 
apylinkės klėtis šiaudiniu stogu, iš 
Tryškių atvežta kaimiška pirtelė, 
šią vasarą planuojama pervežti Nė- 
rimdaičių vėjo malūną. KSL
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Mann & Martel
REALTORS

□20 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

81300 įmokėti, 6 kambariu, dvie
ju augštų mūrinis namas, avi vir
tuvė#, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

8U.M9 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų grąžos namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

BLOOR — ST. CLARENS,
S2JM)0 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo- 
dėcnios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, saviniiikas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
88.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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 aptin
ka.
NEW TORONTO,
$15.090 įmokėti 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmoKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šfldomas vandeniu * 
alyva; viena atvira skola 10 metų.

nie. Viršutini bu' 
užimti.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

WESTON ROAD, $27.900, atski
ras, plytų namas, 6 kambariai, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 50x120, 
mortgičiai iš 6%; mėnesinis mokė
jimas $119, įskaitant pagrindinę su
mą, palūkanus ir mokesčius; arti 
pnę visų patogumų.
BATHURST—LAWRENCE, $24.900 
kaina, atskiras 6 kambarių plytinis 
namas,, $6.000 įmokėjimas, 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-

1928 Weston Rd.
EGLINTON—DUFFERIN, $21.900, 
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 sodas, greitas užėmimas, arti 
prie didžiųjų krautuvių ir susisie
kimo.
DUFFERIN — ROGERS ROAD., 
$14.900 pilna kaina, atskiras, 
tus įvažiavimas,, gražus s 
mokesčiai $211.

oriva- 
iypas,

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 4.30-7
Antr.10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 430-7
Penki 10 -130 ir 430 - 8

Metinis narių - šėrininkų 
susirinkimas įvyks 
vasario 11 dieną.

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.Sekm. 930 • 1

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

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
HIGH PARK — BLOOR, $4.000 įmokėti, 6 gražūs kambariai, 2 virtu
vės, alyva šildymas. Atstotas, rupių plytų namas, atskira skola išmo
kėjimui.
DUNDAS — RONCESVALLES, žuvies prekyba — Fish Market Geri 
ir modernūs įrengimai, gera klientūra, vienintelė žuvies krautuvė vi
same rajone. Nepaprastai pelningas verslas, vertas rimto dęmesio. 
Prašo $6.700.
JANE — BABY POINT, 7 kambariai per du augštu atskiras, rupių 
plytų, 2 virtuvės, garažas. Gražus rajonas, arti krautuvės ir susisieki
mas. Įmokėti apie $8.000.
BLOOR — DUNDAS. Mūrinis 3-jų augštų pastatas, 2 butai po 6 kam
barius ir vienas butas išnuomotas gydytojui. Mėnesinės pajamos $465. 
Geras investavimas; įmokėti apie $20.000. Ir viena skola balansui.
PRINCE EDWARD DR. — BERRY RD. 16 butų apartamentas, 12 me
tų senumo, viskas išnuomota. Virš $22.000 metinės pajamos, geras ra
jonas, prašoma kaina žema.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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 imokėti, 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 apartamentas.
WILLOWDALE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 miegamųjų viena
augštis (bungalow), vienų metų senumo, sklypas 75x280.
EGLINTON & AVENUE RD, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, gražiu 
rauplėtu plytų, vandeniu apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, o 
kambariai per du augštus.

Toronto Real Estete Boards narys. 
LE 1-1161, nomiĮ 783-2105

TORONTO
Lietuviu skautų veikla

• Metinėje “Rambyno” tunto vil
kiukų šventėje vasario 3 d. du kan
didatai davę įžodį. Tėveliai pasigro
žėjo parodėle, pravestais žaidimais ir 
išsirinko komitetą dirbantiems vado
vams padėti. Sueigos pabaigoje buvo 
parodyti du filmai iš vilkiukų užsi
ėmimų. II-sios vilkiukų dr-vės drau-

metų mažiesiems gražiai ir sumaniai 
vadovauja. Bendrose sueigose ir rei
kaluose talkina Hl-sios dr-vės drau
gininkas ps. B. Poška.

• “Šatrijos" ir “Rambyno” tuntų 
Tėvynės sueiga, mininti 50 metų Lie
tuvos atstatymo sukaktį, įvyko vasa
rio 4 d. Prisikėlimo didžiojoje salėje. 
Dalyvavo Lietuvos gen. konsulas J. 
žmuidzinas, Kanados krašto valdy
bos pirm. A. Rinkūnas, Toronto apy
linkės pirm. G. Balčiūnui atstova
vęs Br. Saplys, kūrėjai-savanoriai, 
Sibiro kankiniai ir M. Lietuvos lais
vės kovotojai Sueiga pradėta malda. 
Apdovanoti garbės ženklais: “Šatri
jos” tunto — M. Stanionienė, L. Sen- 
džikienė, J. Čeponkutė, R. Narušy
tė, G. Stripinienė, V. Balčiūnaitė, R. 
Baltaduonytė, Z. Žolpytė, D. Balsytė, 
J. Yčaitė ir B. Paliulytė. Pastaroji 
apdovanota ir Kanados šimtmečio 
medaliu; “Rambyno” tunto ps. B.

Ateitininkų žinios 6 p81- * Tėviškės žiburiai • 1968. n. 8

sario 16-sios minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 11 d. Programa: 
ateitininkai organizuotai dalyvaus 10 
vai Mišiose, kurių metu pats jauni- 

Poška, ps. P. Regina Kanados šimt- mas giedos giesmes pritariant gitą-
mečio medaliu, “Romuvos” darbuoto- ■roms. Tuoj po Mišių visi vyks į L. V.

ordinu už nuopelnus, kūrėjams-sava- 
noriams prisegtos gėlės. Apdovanotus 
sveikino Kanados rajono vadeiva s. 
K. Batūra. Oficialią sueigos dalį pra
vedė v i. C. Senkevičius. Antroji su-

ir po to tėvų komiteto suruoštos vai- 
šės-pusryčiai. Kviečiami dalyvauti ir 
visi tėvai

Ateitininkai susirenka parapijos 
salėn 9.30 vai. būtinai Prašome ne-

eigos dalis — suėjimas prie laisvės sivėlinti.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Tel. RO 7-5454
BLOOR — KINGSWAY, gražus nedidelis vienos šeimos vienaaugštis, 
vandeniu - alyva šildomas; privatus įvažiavimas; prašoma kaina $25.600. 
BLOOR — WINDERMERE, apie $8.000 įmokėti, atskiras 7 kambarių na
mas, 2 modernios virtuvės, ilgas sklypas, tuojau galima užimti.
ISLINGTON — WESTWAY, $10.000 įmokėti puikus 6 kambarių viena
augštis, gražiai užbaigti 2 didžiuliai kambariai rūsyje su išėjimu į kie- 
mą,^daug privatumo, nes užpakaly yra parkas; verta pasižiūrėti, tikrai 
HIGH5 PARK — RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, atskiras 11 kamba
rių namas, kvadratinis planas, dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu, ar
ti centro.
BLOR — RUNNYMEDE, apie $12.000 įmokėti, 12 kambarių atskiras na
mas, kaip keturi butai, gauna apie $320 nuomos į mėnesį ir 5 kamb. bu
tas šeimininkui, dvigubas garažas, arti Bloor.
RONCESVTLLES — DUNDAS, 4 butai po 5 kambarius — keturbutis, 
atskiras, mūrinis, viskas išnuomota, pilna kaina $34.500.
DVIBUTIS (dupleksas) po 6 kambarius, vos keletos metų senumo, van
deniu alyva šildymas, balkonai, dvigubas garažas, kambarys rūsyje, apie 
$15.000 įmokėti.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $20.000 įmokėti, krautuvė ir 20 ofisų, 
gražus didžiulis pastatas, automobiliams vieta, prašoma kaina $84.900; 
atiduos už daug mažiau, neblogas pirkinys
EGLINTON — KEELE, 6 butų atskiras mūrinis pastatas, apie $9.000 me
tinių pajamų, garažai vos keleto metų senumo, apie $20.000 įmokėti. 
YONGE — EGLINTON, $30.000 įmokėti, gražus didžiulis maždaug 9 
metų senumo šešiabutis, 3-jų miegamųjų ir vieno, virš $12.000 metinių 
pajamų; garažai, augštos nuomos, arti centro; puikus rajonas.
$25.000 įmokėti, moderni benzino stotis, restoranas ir 6 kamb. mūrinis 
vienaaugštis puikus verslas ant judraus Trans-Canada plento, tik 89 
mylios nuo Toronto; gali keisti į namą ar kitą nuosavybę. Kodėl tad ne
būti savininku?
CAMP BORDEN, pilna kaina tik $27.500 už vos keletos metų senumo 
keturbutį; gauna virš $4.300 metinių pajamų, virš 15% gryno pelno. Kur 
rasi geresnį investavimą?

PR. KERBER IS

kovų paminklo pradėta kanklėmis ir Giedojimo repeticija įvyks šešta
dienį, 2 vai., bažnyčioje. Visi kvie
čiami dalyvauti Ilgai neužtruks. Po 
giedojimo repeticijos dalyvaują pro
gramoje vyksta į L. V. Namus pasku
tinei repeticijai.

Minėjimo metu kalbės kuopos glo
bėja Vida Tamulaitytė.

Studentai ateitininkai taip pat ren
kasi sekmadienį, 9.30 v., parapijos sa
lėn ir su savo vėliava dalyvauja 10 
vai Mišiose.

Ateitininkų kambariui papuošti rei
kėtų keleto paveikslų. Neatsirandant 
kas paaukotų paveikslų, tėvų komi
tetas skelbia konkursą vyr. mokslei
viam ir studentam. Turį meniškų ga
bumų prašomi nupiešti didesnio for
mato paveikslą. Sudaryta komisija 
premijuos 3 geriausius paveikslus ir 
paskirs 3 pinigines premijas.

Tautos Fondo 
pranešimas

Kiekvienas lietuvis, aukodamas 
Tautos Fondui, nors iš dalies atsi
teisia savai tautai, kurioje jis iš
augo, sėmėsi visus dvasinius turtus 
ir ruošėsi jai ištikimai tarnauti. 
TAUTOS FONDO TORONTO SKY

RIAUS 1967 M. APYSKAITA 
Pajamos 
Aukos Tautos Fondui ir
palūkanos$1,81414 

Likutis iš pereitų metų_  291.03

daina, scenoje prie laisvės pamink
lo skautėms uždegant 50 žvakučių. 
Darnioje dainų, poezijos, šūkių, tau
tinių šokių ir kanklių pynėje kalbė
jo gen. konsulas J. Žmuidzinas, kraš
to valdybos pirm. A Rinkūnas ir 
Br. Saplys. Šią antrąją dalį tvarkė 
v.s. S. Kairys, talkinamas ps. J. Ka- 
rasiejaus ir J. čeponkutės. Sueigos 
pabaigai parodytas filmas iš 1963 m. 
jubilėjinės skautų-čių stovyklos.

• Stasė ir Aloyzas Viskontai ma
loniai sutiko būti “Šatrijos” tunto 
jaun. skąučių-paukštyčių vėliavos me
cenatais. Ponai Viskontai yra lietu
viškų sūrių ir pieno gaminių įmonės 
savininkai. Skautiškas ačiū jiems.

• Jūrų skaučių ruošiami “Širdžių” 
šokiai visam lietuviškam jaunimui 
Toronte — šeštadienį, vasario 10, 
7.30 v.v., Prisikėlimo parodų salėje. 
Visi ir visos laukiami, č. S.

JURGIUI JANUŠKAI mirus, jo broliui PETRUI JA

NUŠKAI, KLB tarybos nariui, nuoširdžią užuojautą

reiškia —

i ą c

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

KLB Windsoro apylinkės valdyba Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Mirus tauriam lietuviui ir nuoširdžiam bendruomeni- 
ninkui A t A JONUI YOKUBYNUI, velionies žmonai, 
dukrai, sūnui ir visiems giminėms nuoširdi užuo- , 
jauta —

KLB Toronto apylinkės valdyba

SPORTAS
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

1968 m. vasario 17 d. Horseshoe 
Valley prie Craighurst, Ont apie 
65 mylias į šiaurę nuo Toronto, 
įvyksta Š. Amerikos pabaltiečių ir 
lietuvių slidinėjimo rungtynės šiose 
klasėse: vyrų — virš 45 metų, 1845 
m., 14-17 m. ir žemiau 13 metų; mo
terų — virš 18 metų, 14-17 m. ir 
žemiau 13 metų. Registracija — 9- 
10.45 v.r. Rungtynių pradžia — 11 
v.r. šiais metais rungtynes organi
zuoja estų sporto klubo “Kaley” sli
dinėjimo sekcija. Visus lietuvius šio 
sporto mėgėjus kviečiame dalyvauti. 
Smulkesnių informacijų teirautis: S. 
Kėkštas, 47 St. George Rd., Isling
ton, Ont, telef. 233-1372.

Pabaltiečių slidinėjimo komitetas
KANADOS LIETUVIŲ 

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Vasario 34 dienomis Londone bu

vo surengtos Kanados sporto apygar
dos ribose esančių lietuviškųjų spor
to klubų krepšinio pirmenybės vyrų, 
jaunių A, jaunių B, mergaičių A ir 
B klasėse. Vyrų klasėje I vietą lai
mėjo Hamiltono Kovas, įveikęs Lon
dono Taurą 67:64 ir Toronto Aušrą 
10 taškų skirtumu. Berniukų A kla
sėje Toronto Vytis laimėjo I vietą. 
Berniukų B klasėje Toronto Aušra 
nugalėjo Hamiltono Kovą 50:29 ir 
Toronto Vytį 60:39. Mergaičių A kla
sėje Toronto Aušra nugalėjo Hamil
tono Kovą 25:3. Mergaičių B. kla
sėje I vietą laimėjo Toronto Vytis.

A. S.

pat esame dėkingi K. Lukošiui, A. 
Baneliui, S. Gineičiui, E. Kazakevi
čiui, J. Nacevičim, B. Vitkui ir J. 
Žukui nuvežusiems sportininkus į 
krepšinio pirmenybes Londone.

Berniukai šį sekmadienį 3 v. Wood
green salėje žaidžia pirmenybių-rung- 
tynes su estais. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Ontario moterų krepšinio mergai

čių A (iki 21 m.) pirmenybių I-os 
rungtynės — šį antradienį, 9 v.v., 
York Memorial gimnazijos “Centen
nial” salėje (Eglinton & Keele). Ant
rom rungtynėm Aušros mergaitės 
vyks į Hamiltoną šį ketvirtadienį. 
Šios serijos nugalėtojos žais su Ota
vos rinktine šį šeštadienį Otavoje.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Iš viso $2,105.17
Išlaidos
Tautos Fondo atstovybei

Kanadoje__ _
Toronto apylinkės valdybai
Spaudai ir radijo valandėlei
Spaudiniai _____________
Bankiniai patarnavimai —

$1,850.00
119.60 
45.00 
10.58
1.65

Iš viso $2,026.83
Liko banke 1967. XII. 31. _ 78.34

Balansas $2,105.17

Dr. Aldona Užupienė-Lukienė 
išvyko atostogų iki kovo 4 d. 
Kabinetas bus uždarytas.

A.a. Ant. Stepaitis, 64 m. am
žiaus, mirė sausio 30 d. šv. My
kolo ligoninėje. Jis Kanadoje 
išgyveno apie 40 m. Velionis bu
vo viengungis, kilęs iš Lietuvos 
nuo Gelgaudiškio.

Atitaisymas. “TŽ” 5 nr. įsi
brovė korektūros klaidų. Užuo
jautoje Uršulei Žvirblytei turė
jo būti: “Kazlausku šeima ir 
Mamytė”. Užuojautoje a.a. Jur
gio Januškos artimiesiems turė
jo būti: “šilininkienė”. Lietuvių 
Fondo pranešime turėjo būti: “iš 
Toronto $3000.”

MargisDrugStore
JOHN V. MARGIS. Phm.B

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A _ m . A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAfViA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME n
4% % už depozitus
5V2% numatyta už serus I

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 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • , Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
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

VYČIO ŽINIOS
Apygardinėse krepšinio pirmeny

bėse Vyčio jaunieji kerpšininkai lai
mėjo dvi meisterystes: berniukų A 
(18 m.) ir mergaičių B (15 m.) kla
sėse. Berniukai B (15 m.) laimėjo 
II vietą. Vytiečiai tokių augštų lai
mėjimų seniai bebuvo atsiekę. Ber
niukai A pirmose rungtynėse nuga
lėjo Aušrą 52:46 ir baigmėje Kovą 
70:35. Komandoje žaidė: Šeputis 8, 
Kazakevičius 34, Dutiūnas 21, Ig
natavičius 29, Stankus 7, Žolpys, Vai- 
čeliūnas 19, Macevičius, Akelaitis 2. 
Mergaitės B nugalėjo savo vienin
telį varžovą Aušrą 43:27. žaidė: Žu
kauskaitė 2, Zubrickaitė, Underytė 
1, Balsytė 18, Nacevičiūtė 12, Jur
kevičiūtė, Stankutė 8, Cirvinskaitė 2. 
Berniukai B nugalėjo Londono Tau
rą 39:23 ir baigmėje pralaimėjo Auš
rai 39:60. žaidė: Kaknevičius R. 11, 
Ramanauskas, Vitkus 18, Vanagas, 
Akelaitis 23, Bražukas, Nacevičius 13, 
Kaknevičius 9.

Mergaitės CYO lygos krepšinio pir
menybėse nugalėjo St. Leos krepši
ninkes 34:19. Žaidė: Balsytė 9, Žu
kauskaitė 4, Zubrickaitė 2, Nacevi
čiūtė 14, Jurkevičiūtė, Stankutė 5, 
Underytė. Vytietės šioje grupėje dar 
nėra pralaimėjusios nė vienų rung
tynių.

G. Kerniūtė dalyvavo Kanados ir 
JAV plaukymo varžybose Edmonto- 
ne. 200 jd. plaukime nugara ji lai
mėjo I vietą ir 100 jd. plaukime ji 

’ buvo III. Tai gražus jaunos plauki
kės pasirodymas. Edmontone į rung
tynes buvo atsilankę ir lietuviai

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitu 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. LĖ. 5-1944.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vartojo 16 savaičių vienus metuspusę metųJIB
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIBJ3 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TlB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen SL W„ 
(prie Gladstone). TeL 535-9468 
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t. t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen 9cop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

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

landas) nuoširdžiai dėkojame. Taip

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

BLOOR — DUNDAS, $15.000 įmokėti, atskiras 3 butų pastatas, 14 kam
barių per 3 augštus, 2 garažai, didelis kiemas, arti požeminio traukinio; 
prašoma kaina $43.000.
GYDYTOJŲ KABINETŲ PASTATAS, 30.000 įmokėti, atskiras gražus 
pastatas prie Bloor gatvės; pajamos apie $13.000 į metus, 4 mūriniai ga
ražai, galima užimti vieną butą pirkėjui; pastatas apie 16 metų senumo.
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

4

i

A. J. MORRIS
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 dalinas.
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

Tarime kraatavių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome nk kreiptis pas mm. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius Alv. (Mieldožukė) WistosU

OILS LTD.

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel 36245777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

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



SONALO IB

NE&NES INVALIDUMO PAJ

Gal nė nežinote,

n

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

TeL 251 - 4864; namų tol. 277-0814

APDRA ŪDA

4 ""“8ALFA RADIO & TV
Pudu9duD ir taisom teterisUos Ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo maitina*.

LE 1-6145. o 673 LANSDOWNE AVX. TORONTOTELEFONAS

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

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

1736 Dunda* St. W. Sav. R. Staslufb

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su flga praktika.
1000 College St., • LE. L3074 • Sav. P. Uzbalh

NEPAMIRŠIU m, prieš važiuodami | tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

296 BROCK AVE. (tarp Dun
das ir College). TeL 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-4104 
Paisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
□amus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kL Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro. ‘

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS,

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

CANADA

Kanados piliečiu
Daugelis žmonių Kanadoje gali būti kvalifikuoti Kanados pilietybei gauti 
patys to nežinodami. Jų tarpe gali būti senesnių žmonių, kuriems sunku iš

mokti anglų arba prancūzų kalbas, ir tai tokių, kurie yra susituokę su ka- 

nadiečiu-te ar yra išgyvenę Kanadoje dešimt ar daugiau metų.

Nuvykite pas jums artimiausio pilietybės teismo sekretorių ir pasiteirauki 

te, kaip tapti Kanados piliečiu. Gali būti daug lengviau nei manote.____

Pilietybės teismų yra Halifokse, Monktone, Montrealyje, Otavoje, Sudbury, 

Windsore, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, Kičenery, Londone, Reginoje, 

Saskatoone, Calgary, Edmontone, Winnipege ir Vankuvery.

SECRETARY OF STATE

vienoaugštai iškilusio vyro už- 
je stovi jo žmona. Mičiga-

Ar esate padaręs kokią 
nors rimtą klaidą operuodamas 
pacientus? — klausia vienas chi.

— O ar nuo jos smarkiai nu
kentėjo ligonis?

— Ne ligoms, bet aš. Už ope
raciją paėmiau $300, o jis būtų 
galėjęs sumokėti du kartus dau
giau. Parinko Pr. Al.

SPORTAS
(Atkelta Iš 6-to psl.)

Kanados lietuvių krepšinio pirme
nybėse Londone dalyvavo 6 Aušros 
krepšinio komandos.. Vyrai šeštadie
nio rungtynėse pralaimėjo Hamilto
nui 66:78, o sekmadienį lengvai su- 
kovojo su Londonu, nugalėdami šei
mininkus 76:46. Jauniai A, žaisda
mi nepilname sąstate, pralaimėjo Vy
čiui 46:52. Jauniai B pelnytai išsi
kovojo čempijonų titulą, nugalėda
mi Hamiltoną 50:29 ir Toronto Vy
tį 60:39. Mergaitės B pralaimėjo prieš 
daug kovingesnes ir geriau susižai- 
džiusias vytietes 27:43. Mergaitės A, 
nors ir laimėjo prieš hamiltonietes 
25:3, tačiau savo žaidimo lygiu te- 
prilygo tik C klasei. Moterys (On
tario Jr. A komanda) nesusilaukė 
tikėto pasipriešinimo iš Londono

International 
Driving School

WALDI i
Centrine {staiga 491 A-.iatfs St., I 

Tat R0 2-2100

Ding ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

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

Visų ralių automobilių Uorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b

ToL R0 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
TeL LE 2-5461 

Mokome su stenriartiaemis.

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Uetuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

439 BATHURST STW 
teL WA 14225 arba WA 4*1991

DETROIT, Mich
LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 

CENTRO rengiamas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 50 metų su
kakties minėjimas įvyks sekmadienį, 
vasario 18 d., 3 v. p.p., j 
Auditorium, Mercy 
Detroit, Southfield kampas West 
Outer Drive, tarpe šeštos ir septintos 
mylios. Aukos bus renkamos Ameri
kos Lietuvių Tarybai. Negalintieji 
minėjime dalyvauti prašomi siųsti au
kas, išrašant čekius D.L.O.C. vardu 
15756 Lesure, Detroit, Michigan 
48227. Pagrindiniu minėjimo kalbė-

toju bus prel. J. Balkūnas iš Niujor
ko. Meninėje dalyje pasirodys Gali
nos Gobienės vadovaujamas Detroito 
Lietuvių Tautinių šokių Ansamblis.

DLOC valdyba

apie 50 mylių. Taigi, lietuvybės išlai
kymas kaikam tikrai tūpt Tai džiugi
nantis reiškinys ypač tuo, kad Gude
liai ir Eimantai yra subrendę ir 
mokslus išėję jau šiuose kraštuose.

D. E.

komandos, kurias be didesnių pastan
gų nugalėjo rezultatu 41:15.

Loterija. Visi platintojai yra ma
loniai prašomi grąžinti loterijos kny
gučių šakneles iki ateinančio sek
madienio, vasario 18 d.

Aušros žiemos parengimas įvyks 
šeštadienį, vasario 17 d. Meninę pro
gramos dalį atliks Toronto tautinių 
šokių grupė “Gintaras”. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti ir paremti 

J mūsų sportuojantį jaunimą.
Dr. J. Griniaus “Gulbės giesmė” 

nukelta į kovo mėn.

McAuley LONDON, ONT.
College of

GRAŽI AUKA LIETUVYBEI. A. ir 
B. Eimantai ir A. ir R. Gudeliai kas 
šeštadienį iš Samijos veža savo vai
kučius į šeštadieninę mokyklą Lon
done. Ten ir atgal susidaro 136 my
lios. Taip pat p. Valaičiai, p. Ber- 
sėnas ir p. Genčiai iš Mt Brydges at
veža savo vaikučius. Jiems susidaro

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

soL St Baras. Vestuvinės vaišės įvy
ko Terrys restorano patalpose Sum
mit, HL Dalyvavo keli šimtai svečių 
iš įvairių Amerikos ir Kanados 
miestų. Jų tarpe buvo ir jaunosios 
krikšto motina — Julija Burgailytė- 
Rimienė iš Toronto su savo vyru 
inž. Ričardu Rimu. Jaunieji gavo 
daug sveikinimų bei linkėjimų laiš
kais ir telegramomis. Vestuvinėje 
puotoje matėsi žymių lietuviškų or
ganizacijų veikėjų: inž. E. Bartkus, 
dr. P. Kisielius, J. Žukauskas ir kt. 
Taip pat dalyvavo vienintelis JAV 
profesijonalų futbolo žaidėjas iš 
naujųjų ateivių tarpo — Arūnas Va-

sys.
TRUMPAI ČIKAGOS. Čikagos 

lietuvių Opera naują premjerą — 
Beethoveno “Fidelio” duos kovo 23, 
24 ir 30 dienomis Marijos Augšt. Mo
kyklos salėje. — Inž. A. Rudis, inž. 
E. Bartkus ir M. Vaidyla, Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikėjai, buvo nu
vykę į Vašingtoną ir ten tarėsi dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo 50 m. paminėjimo kongrese ir 
senate, šiemet kongrese vasario 20 
d. invokaciją skaitys vysk. A. Briz- 
gys ir senate kun. A. Trakis. — Lie
tuvių slidinėto jų klubas ruošia ant
rąją šią žiemą išvyką Į Boyne Moun
tain vasario 0—11 dienomis.

RODNEY, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES ATSTATYMO 50 metų sukaktu
vinis minėjimas įvyks vasario 16, 
penktadienį, 7 v.v., Lietuvių Klubo 
salėje. Įdomią programą atliks šeš- ’ 
tadieninės mokyklos mokiniai. Be to, 
vasario 18 d., 12 v., West Lome pa
rapijos bažnyčioje bus iškilmingos ’ 
Mišios už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės ir nukankintus Sibire. Visi apy
linkės lietuviai prašomi dalyvauti.

Apylinkės valdyba

CALGARY, Alto.
MIESTO BURMISTRAS J. C. Les

lie Lietuvos nepriklausomybės šven
tę Vasario 16 dieną sutiko paskelb
ti Lietuvių Diena. Ta proga prie 
miesto rotušės bus iškelta trispalvė 
Lietuvos vėliava. Tai pirmas toks 
įvykis Calgary miesto istorijoje. Apie 
visa tai praneš pats burmistras spau
dos konferencijoje.

Auka ir kova yra tikrieji laisvės ginklai

P. BARAUSKO AGENTŪRA

a r D R 
233-3323

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

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
BANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS Ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVE^ TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautaval, šoviniai, žvejojimo retkmeayu, 

teniso raketės, {vairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

*!e ■
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NOTARAS

A. LIODŽfUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Yamų. ūkią ir beikūrio verslo 
irkim ' * * o dokumentų su-

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

tamėnta __ _______
463 Roncesvalles Avenue - Tarauto. 
Margfo vaistinės naųnj II augštas.

(Hlimas B Howard Park Avenue) 
Priėmime kftkat: fertdpfi ima 10 Iki 1 
Antradiehiah Ir padhtadienkfis nvo 6-8 v.v. 
v^.p. GMtynra tracladien. ir sakmadleRias.

1LE7-I7^r 
CR 9-6186

(prie Duodas)

Telefonas LE. 24108

Namų

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

DR. J. MATULIONYTt
DANTŲ GYDYTOJA

1793 BLOOR ST. W. (pri. Keele,
Priėmimo vatoedoe:

pirmadieniais ir treiiadleoMs 2—9 v. v- 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUVIEN1 
DANTŲ GYDYTOJA
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Į LIETUVĄ
Geriausia ir vertingiausia 

dovana —
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI.

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
jūsų giminėms duos keturgu
bai daugiau naudos, negu pini
gais. Ir jūsų giminės galės tai 

patvirtinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti 
visa, ko norės — maisto, dra
bužių, medžiagų, batelių ir daug 
kitokių dalykų — amerikietiš
kų, Vakarų Europos ir vietinių 
gaminių specialiose Vnešnosyl- 
torgo dolerių krautuvėse žemo
mis dolerių kainomis. Tai jūsų 

giminės galės patvirtinti.
PILNAI GARANTUOTA 

BE MOKESČIO
Už šį patarnavimą absoliučiai 
nėra imamas joks patarnavimo 
mokestis nei iš siuntėjo, nei iš 
gavėjo, nes visos išlaidos yra 

Vnešposyltorgo agentūros 
apmokamos.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 U.S-A.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO

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

Savininkas V. BAČĖNAS
■ keHones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,

- ------- --- ------------ als
ekskursijonB

nakvynių ir kt reikalu* be

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL 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.0

dažnai sukelia galvos skaudėjimų k 
nevingumą. Kalba slavų kalbofuu 

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieaira valymas. Šutai

Skambinkite LE. 8*4912.

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

Kabineto telefonas LE. 4-44U
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniai* 

pagal susitarimą.
1982 BLOOR ST. W- Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst) 

TeL 534-3370
Priima oocientus iš onksto susitarus

Dr. S. JANUSONIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

182 Yorkview Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale 
Telefonas 221-9775

d a.u d i m » i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BTŲ 
m UMIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769 - 4612 
769-4131

■p



Ilgamečiu! Kanados lietuvių veikėjui, buvusiam

krašto valdybos ir tarybos nariui

A t A JONUI YOKUBYNUI mirus

jo žmonai MARIJAI, vaikams ir giminėms reiš
VASARIO 10, ŠEŠTADIENI, 

TORONTO PRISIKĖLIMO DIDŽIOJOJ AUDITORIJOJ
kiame nuoširdžiausių užuojautų —

Kanados Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdyba

6 TORONTO'
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Parapijos choras giedos Toron

to katedroje jubilėjinėse Vasario 16- 
sios pamaldose sekmadienį, vasario 
18 d., 2.30 vaL Labai prašome visus 
choristus dalyvauti repeticijose.

— A.a. Jonas Yokubynas laidoja
mas iš parapijos bažnyčios 'Šį ket
virtadienį 10 vaL šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Garbaus velionies žmonai, 
taip uoliai ištisą metų eilę globoju
siai ligonį, dukrai, sūnui, jų šeimoms 
bei visiems giminėms nuoširdi užuo
jauta.

— Praėjusį penktadienį palaido- 
dotas a.a. Antanas Stepaitis. Velio
nies laidotuvėmis rūpinosi J. Mur
zos šeima.

— Šią savaitę lankomos šeimos 
gatvėse: Windermere, Runymede, 
Colbeck ir Beresford.

— Sveikiname archit. dr. Alfre
dą Kulpavičių, laimėjusį Laisvės pa
minklo projektą. Išryškinus projek
to detales, paminklas bus statomas 
šv. Jono liet kapinių centrinėje aikš
tėje šią vasarą.

— Šį sekmadienį 10 vai. pamal
dose prisimenamas a.a. Ant Baukus, 
o 11 vai. — a.a. Domininkas Žvirb
lis.

ATRINKTAS LAISVĖS 
PAMINKLO PROJEKTAS 

Laisvės paminklui atrinkti 
konkurso komisija savo posėdy
je, Įvykusiame sausio 30 d. 1968 
m. Toronte, dalyvaujant dail. 
Tel. Valiui, archit. V. Petruliui, 
inž. V. Liuimai, inž. K. Apera- 
vičiui, teisininkui G. Balčiūnui 
ir kun. P. Ažubaliui, peržiūrė
jusi 25 pateiktus projektus, nu
tarė premijuoti projektą, kurio 
autorius, atidarius voką, pasiro
dė esąs archit. dr. A. Kulpavi- 
čius. Laukiama projekto deta
lių išryškinimo. Aktą pasirašė 
visi minėti komisijos nariai. 
Laisvės paminklui statyti kon
kursą skelbė Toronto apyl. val
dyba. Paminklas bus statomas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse To
ronte, minint jubilėjinius Lietu
vos laisvės atstatymo metus.

šalpos grupės “Daina” meti
nis susirinkimas įvyko sausio 
21 d. Peržvelgta pr. metų veik
la, skaityta padėkos laiškai iš 
Vokietijos už aukas, pasiųstas 
Kalėdų proga. Jautėme didelį 
dėkingumą visiems Toronto lie
tuviams, parėmusiems mūsų 
veiklą. Gauta $10 auka iš buvu
sios narės N. Kaveckienės Či
kagoj. Valdyba sutiko pasilikti 
ta pati, pasikeičiant pareigomis: 
L. Kybartienė — pirm., J. Ruk- 
šienė — sekr., J. Kulikauskienė 
— ižd., p. Ališauskienė — vice- 
pirm. Revizijos komisija: V. Ja- 
sinevičienė, M. Karkienė ir O. 
Ražanauskienė. Atsisveikinimo 
žodį tarė p. Stankevičiūtė, vieš
nia iš Lietuvos. Dėkojame E. 
Alksnienei ir K. Butienei už su
sirinkimo priėmimą ir vaišes. 
Sekantis susirinkimas įvyks va
sario 25 d. pas M. Karkienę. P.J.

Sesuo Michaelė Tumosaitė, 
gyvenanti Danijoj ir dirbanti li
goninėje, laiške “Tž” redakci
jai rašo: “Tariu nuoširdų ačiū už 
“Tž” siuntinėjimą. Prašau Die
vą palaimos religiniame ir kul
tūriniame darbe, nes šis darbas 
reikalauja daug pasišventimo. 
Svetimą kalbą mokėti yra geras 
dalykas, bet yra gera ir savo 
tėvu kalbos neužmiršti.” Seselei 
Michaelei “Tž” prenumeruoja 
giminės Toronte.

Lietuvių studentų balius Prin
ce George viešbučio salėje pra
ėjo smagioje nuotaikoje, nors 
publika nebuvo gausi. Baliaus 
metu rastas gintarinis žiedas. 
Skambinti Nijolei šernaitei tel. 
766-7300.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programai girdimos 
du kartus per savaitę — 

šeštadieni: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadlenj: 2 — 230 v.p.p, 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—-J. lt Simanavičius, 
111 Poneesvaltes Avė., Toronto 3, 
Ont. Lt 4-1274. Tas pats adresas Ir 

"Dainos" davang Ir plokltellg 
krautuvės.

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti A. ZAREMBA

Telefonas 767-7084.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. J. Yokubynui, šei

mos narius ir artimuosius giliai už
jaučiame.

— Mišios: penktad., 9 v. — už a.a. 
M. Geležiūnienę, užpr. p. Marcinėnų; 
šeštad., 9 v. — už a.a. O. Kavaliaus
kienę, užpr. p. Sriubiškių; sękmad., 
11.15 v. — už a. a. V. Gavelį, užpr. 
Prisik. par. choro kaip užuojauta 
choristui Vyt. Gaveliui.

— Šį sekmad. Mišiose 10 vai. or
ganizuotai dalyvauja Toronto ateiti
ninkai. Giedos jaunimas, pritariant 
gitaroms. Po Mišių ateit, renkasi į 
L. V. Namus paminėti Vasario 16- 
tosios.

— Ryšium su ateitininkų švente 
ir Vasario 16-tąja, šį ir kitą sekma
dienį, vasario 11 ir 18 d.d., -pirmo
sios Komunijos ir katechetinių pa
mokų vaikučiams bei religijos pamo
kų gimnazistams nebus. Antradie
niais ir ketvirtadieniais pamokos bus 
įprasta tvarka. Dėkojame V. Koly- 
čiui už pr. sekmad. gimnazistams pra
vestą pamoką apie maldą.

— Vasario 18 d., oficialiai minint 
Vasario 16, Mišios bažnyčioje bus
įprasta sekmadienių tvarka, tačiau 
visi maloniai kviečiami gausiai daly
vauti koncelebruotose Mišiose To
ronto katedroje 2.30 p.p. Kuriems 
patogu, raginame ten priimti šv. Ko
muniją. Katedroje nepramatoma 
klausyti išpanžinčių.

— T. Benediktas yra išvykęs į 
Niujorką; grįš vasario 13 d.

— Suaugusių choro moterų balsų 
repeticija — antrad., 7.30 v.v.; vy
rų — ketvirtad., 7.30 v.v.; stud, mer
gaičių — trečiad., 7. v.v.; stud. bem. 
— sekmad., 12 v.; vaikučių — penk
tad., 630 v.v. Visi chorai ruošiasi pa
vasario koncertui gegužės mėn. Cho
rai nuoširdžiai dėkoja publikai taip 
gausiai parėmusiai jų koncertą-ba- 
lių sausio 27 d.

— Malonu atkreipti visų dėmesį 
ir pakviesti į visada įdomų ir nuo
taikingą spaudos balių — šį šeštad., 
vasario 10 d., 7 v.v. mūsų par. didž. 
salėje.

— Bendri skautų-ateitininkų šo
kiai, ruošiami jūros skaučių, — šį 
šeštad., 7.30 v.v. par. naujoje sa
lėje.

— Lankoma dar nelankyti anks
čiau paskelbtose gatvėse.

— Pensininkų laisvavakaris — kt. 
antrad., vasario 13 d., 6.30 v.v. pa
rodų salėje. Visus kolonijos vyres
niuosius maloniai kviečiame atsilan
kyti. Be įprastų vaišių ir žaidimų, 
numatoma speciali programa.

— Parapijos metines rekolekcijas • 
kovo 24 — balandžio 7 d.d. maloniai 
sutiko vesti T. jėzuitų provincijolas 
Tėv. Gediminas Kijauskas.

— Vasario 4, sekmadienį. Prisikė
limo parapijoje padarytas didelės 
reikšmės posūkis — padarytas pir
mas žingsnis ir išrinkti parapijos at
stovai į naujai kuriamą parapijos ta
rybą. kuri tiesiogiai dalyvaus para
pijos vadovavime. Iš parapijos iš
rinkti 9 atstovai: Žemaitienė I., Da
nai tis J., Kalinauskas L., Kolyčius 
V., Kuolas Al., Montvilas V.. Petru
lis M.. Puteris J. ir Vaštokas S. Po 
tiek pat atstovų duos organizacijos 
ir bus pakviesta T. klebono. Išsa
miau apie įvykusį parapijos visuot. 
susirinkimą ir šį naują posūkį — vė
liau.

— Jaunevedžius Tomą Leoną ir 
Janiną Tumosaitę nuoširdžiai svei
kiname ir linkime laimingo gyveni
mo.

IŠNUOMOJAMAS VIENAI MO^ 
TERIAI KAMBARYS su bendra vir
tuve. Skambinti savaites dienomis 
nuo 9-11 v.n, o sekmadieniais visą 
dieną. Tel. 769-6830.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mu
sų klasėje turintiems laikinius leidi
mus. Ir jau galima pradėti važiuo
ti pirmg pamoką su standartinėm ar 

out^^n^otinėn^ nudirtom.
1076 BATHURST ST.

Tel. LE 2-3656. RytaOM HO 6-1331

: BARONESSA
BEAUTY SALOti

2265 Bloor St. W. (kampos Bloor • Dorie gotvię) 
Tel. 762-4252 Savininkė Alytė Kerberient 
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Tėviškės Žiburiu” savaitraščio
METINIS SPAUDOS BALIUS

Vertingų fantų loterija: 

žymiųjų dailininkų paveikslai, skulptūra 

radijo aparatas, tortas ir t.t.

Vietos rezervuojamos iš anksto 

"Tėviškės Žiburių" administracijoje 

Bilietai: $2,50, studentams $1.00.

Turtingas užkandžiais ir gėrimais bufetas 

Gero sustato orkestras

Trumpų baletinę programų atliks
B. Volkovo ir Z. Orentienės vyresnieji 
baleto mokyklos mokiniai

Baliaus pradžia — 7 vai. vakaro, 
o programos — 7.30 vai.
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VASARIO 9, PENKTADIENI, |: 
ESTONIAN HOUSE, 

958 BROADVIEW AT FULTON, 
rengiamas

balfiečių jaunimo
4 ,

: vakaras - Baltic Bash
- Bufetas, baras, orkestras
< , 7.30 v.v. — 12:30
< : BILIETAI PANELĖMS $1.00, VYRAMS $2.00
4

< VISAS LIETUVIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIAMAS DALYVAUTI.

4 BALTIC STUDENTS’ COMMITTEE

VASARIO 16 IŠKILMĖS
Toronte įvyks sekmadienį, vasa
rio 18. Be pamaldų lietuvių 
šventovėse, bus bendros pamal
dos 2.30 v.p.p. Toronto katali
kų katedroje, kur žodį tars ar
kiv. Ph. Pocock. Iškilmingas ak
tas — Ryersono instituto salė
je. Pagrindiniai kalbėtojai — 
prof. A. Klimas iš Ročesterio ir 
min. P. Hellyer. Kadangi tai 50- 
ji Vasario 16, visi lietuviai ra
ginami dalyvauti tiek pamaldo
se, tiek iškilmingame minėjime. 
Smulki programa — sekančiame 
“TŽ” nr.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo visuotinis narių-šė- 
rininkų susirinkimą — šį sek
madienį vasario 11 d., 4 v.p.p. 
parapijos salėje. Registracija 
prasidės nuo 3 vai. Dėl pasikei
tusių adresų negavusieji prane- 
šimų-kvietimų prašomi pranešti 
savo naujus adresus. Bankelio 
advokatas per praėjusius du sek
madienius davė patarimus suin
teresuotiem palikimų-testamen- 
tų reikalu. Ir šį sekmadienį, va
sario 11, nuo 11 iki 1 v. advo
katas duos patarimus suintere
suotiem nariam. Pirmuosius du 
sekmadienius į advokatą kreipė
si gana didelis skaičius narių. 
Patartina visiems sutvarkyti sa
vo testamentus. Valdyba

Medžiotojų ir žūklautojų klu
bo “Tauras” metinis susirinki
mas — Trinity Recreation Cen
tre salėje sekmadienį, vasario 
11 d., 1.30 v. p.p. Salės pastatas 
yra Trinity parke, Queen St. 
West ir Crawford St. kampe. 
Įvažiavimas iš Crawford St. Da
lyvavimas būtinas. Valdyba

Akademikų Draugija ruošia 
paskaitą vasario 17, šeštadienį, 
7.30 v.v., Prisikėlimo par. mu
zikos studijoje. Dail. A. Tamo
šaitis kalbės apie lietuviškus 
tautinius drabužius, jų istoriją, 
kilmę, siuvimą, medžiagą, raš
tus, spalvas, dėvėjimo būdus. 
Skaidrėmis bus rodoma visų 
Lietuvos sričių tautiniai vyrų ir 
moterų tautiniai drabužiai. A. 
Tamošaitis atsiveš keletą šimt
metinių sodiečių austų drabužių 
originalų.

Jaunimo rašinių konkurse, ku
ris pernai KLB švietimo komi
sijos buvo paskelbtas, Toronto 
Maironio šeštadieninėje mokyk
loje gauti 149 mokinių rašiniai. 
Iš to kilo sumanymas leisti ne
periodinį mokyklos mokinių 
laikraštėlį, kuriam mokiniai su 
entuziazmu pritaria ir pasirengę 
padėti jį leisti. Ruošiamas pir
mas numeris. T.

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck St (prie Runnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė Ir M. Vaitkienė 

' Siuvam bei taisom {vairias užuolaidas. Parduodam medžiagas ir visas 
pakabinimui priemones, žemos kainos. Darbas garantuotas.

TeL 762 - 3838 arba 766-8839

■v

SPAUDOS BALIUS,
rengiamės “Tėviškės žiburių”, 
įvyksta šį šeštadienį Prisikėlimo 
didžiojoj auditorijoj. Balius pra
sidės 7 v.v., o sceninė progra
ma — 7.30 v. Darbo tarnyba jau 
pasiruošusi priimti svečius. Ji 
laukia jų su geru bufetu, smagia 
muzika, gražia scenine progra
ma ir vertingų fantų loterija. 
Baletinę programą atliks B. Vol
kovo ir Z. Orientienės baleto 
studijų mokiniai, kurių tarpe 
bus Regina Kryžanauskaitė ir 
Nora Novogrodskytė. Loterijai 
iki šiol gauti šie stambesnieji 
fantai: paveikslai — dailininkų 
A. Tamošaitienės, A. Tamošai
čio, V. Remeikos (pažadėtas), J. 
Dagio; Br. Baltuonio iš Montrea- 
lio originali medžio šaknų skulp
tūra. Taipgi gautas tradicinis 
“Nordmende” radio aparatas. 
Neužmiršo spaudos baliaus lote
rijos ir p. Viskontai, kurie 
Stouffville, Ont., turi sūrių ga
myklą. Jie pažadėjo 5 lietuviš
kus sūrius. Per M. Pranevičių 
iš Frisch firmos gauta šokolado 
dėžė. Bus ir tradicinis tortas, 
kurį šį kartą gamina p. Rinkū- 
nienė. Tad iki pasimatymo šį 
šeštadienį!

Kūrėjai-savanoriai renkasi va
sario 18 d. 10.45 vai. Šv. Jono 
Kr. par. salėje dalyvauti orga
nizuotai pamaldose. Šiais Lietu
vos Laisvės Kovos metais kūrė
jai-savanoriai prašomi gausiai 
dalyvauti. Valdyba.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių vienuolijos 50 m. veiklos 
sukaktis sueina šiais metais. 
Vienuolija buvo įsteigta arkiv. 
J. Matulaičio 1918 m. JAV ir 
Kanados lietuvių kolonijose 
įvyks paminėjimai, nes seselių 
nuveikti ir dabar vykdomi dar
bai yra labai svarbūs lietuviškai 
išeivijai. Toronte per Atvelykį, 
balandžio 21, yra ruošiama se
selių naudai popietė su trumpa 
programa. Rengėjai — Toronto 
organizacijos ir visa visuomenė. 
Rengėjai jau dabar pradės re
gistruoti norinčius' atvykti ton 
popietėn.

Jonas Miliauskas su žmona, 
dviem dukrelėm ir motina iš St. 
Paulo, Brazilijos, imigravo Ka- 
nadon ir apsigyveno Toronte. J. 
Miliauskas yra gimęs Brazilijo
je, bet dar gražiai kalba lietuviš
kai. Jis prieš 1 metus su laikine 
viza buvo čia atvykęs ir norėjo, 
susitvarkęs dokumentus, iškvies
ti ir šeimą, bet imigracijos įstai
gos pareikalavo jį grįžti Brazili
jon ir iš ten paduoti prašymą 
imigranto vizai gauti.

MUZĖJAUS RETENYBE
Parduodamos lietuviškos mone- 
tos — 5 litai — J. Basanavičius, 
10 Utą — Vytautas Didysis, 10 
litą — prezidentas A. Smetona ir 
kitos. Kainoraštis pareikalavus. 
P. Zablockis, P.O. Box 4842 Stn. 
C. Vancouver 10, B.Q, Canada.

A.a. Jonas Yokubynas mirė 
vasario 4 d., 7 v.v., Our Lady of 
Mercy ligoninėje. Pašarvotas 
Turner and Porter laidotuvių na
muose,- 436 Roncesvalles Ave. 
Rožinis — 8 v.v. Laidojamas šį 
ketvirtadienį, vasario 8 d., 10 v. 
r., iš Šv. Jono Kr. bažnyčios.

Lietuvos Valstybės Atstatymo 
50 m. Jungtinis Finansų Komi
tetas Kanadoje gavo pirmą $100 
auką. Dėkojame Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjų-Savanorių Są
jungos Toronto skyriui. Jūsų 
auka yra mums paskatinimas' 

Komiteto inf.
Sol. J. Liustikaitė šiuo metu 

vieši Italijoj. Vasario 12 d. iš
vyksta Vokietijon, kur pakviesta 
5 koncertam ryšium su Lietuvos 
nepriklausomybės minė jimais. 
Pirmasis koncertas įvyks Miun
chene. Po koncertų serijos solis
tė yrįš Romon. Jos adresas: Via 
Verbania 28, Int. 18, Roma 
Italia.

Janinos Tumosaitės ir Tomo 
Leono vestuvės vasario 3 d. pra
ėjo su dideliu iškilmingumu. 
Jungtuvių apeigas Prisikėlimo 
bažnyčioje atliko ir atitinkamą 
žodį tarė Tėvas Rafaelis šaka
lys, OFM, dalyvaujant beveik 
pilnai bažnyčiai tautiečių ir ki
tataučių. Po religinių, apeigų pa
rapijos parodų salėje^-buvo' su
rengti pusryčiai artimiesiems. 
Vakare “Constellation” viešbu
čio puošnioje salėje įvyko ves
tuvinė puota, kurioje dalyvavo 
apie 300 asmenų iš Kanados ir 
JAV-vių. Puotos pradžioje, pagal 
senovės paprotį, jaunavedžiai tu
rėjo išsipirkti prie garbės stalo. 
vietas, kurias buvo užėmę stu
dentai. Pastarieji, gavę saldai
nių ir gėrimų, pasitraukė, už
leisdami vietas jaunavedžiams ir 
jų palydai. Puotos metu jauna
vedžiai susilaukė daug sveikini
mų žodžiu ir raštu. Kalbėjo: T. 
Placidas Barius, OFM, p. Sa
kas iš Buffalo, p. Leonas (jau
nojo dėdė), p. Leonas (Tomo tė
vas), J. Tumosa ir kt. Visiems 
nuoširdžią padėką išreiškė jau
nasis Tomas Leonas. Puotai va
dovavo J. Račys, niekad nestin
gąs humoro, jaunavedžiai išvy
ko povestuvinėn kelionėn į JAV 
pietus. D.

PADĖKA
Dėkojame visiems mūsų giminėms 

ir kiliuliams už mums suruoštą po
būvį 35 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga ir už brangias do
vanas. Ypatingai dėkojame savo duk
roms — Monikai-Danutei, Onutei, 
Elytei; žentams — L. Radzevičiui, 
R. Schorr; kun. kleb. P. Ažubaliui 
už atsilankymą bei tartą gražų žo
dį. Dėkojame giminėms iš Montrea- 
lio T. J. Mačiuliams, O. P. Vorinin- 
kaičiams ir p. Gudienei iš JAV. 
Taip pat dėkojame: M. Mielkaitie- 
nei. B. Jablonskiui ir jo šeimai, O. 
Balčiūnienei, Deimantavičiams, L. K. 
Baliūnams, S. V. Baliūnams. G. J. 
Baliūnams, V. Baliūnui, p. Kaspa
ravičienei, V. Kasparavičiui, p. Ste- 
ponaičiams, Guoboms, Norkams, p. 
Kišoniams, p. Stukams, p. Inkratams, 
V. Z. žulpytėms, L. Grinskaitei, B. 
Rūkšteliui, V. Plečkaičiui, J. Šulcui, 
p. Simkevičiams.

Nuoširdžiai dėkingi —
Monika ir Jonas žėkai

REIKALINGA MERGAITĖ ar mote
ris viešbučio ir motelio švarai palai
kyti. Galima gauti maistą ir gyventi 
vietoje gražioje vasaros ir žiemos 
apylinkėje Stayner, Ont Skambinti: 
428-2105 (Code No. 705). Klausti 
Lapp.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ Ir kitur 
Angliškos ir kitokios medžiagos. 

Daniški maisto gaminiai.
Garantuotas ir greitas pristatymas 

“TAURO” ATSTOVYBE 
ST. PRAKAPAS 

18 Brookside Ave^ Toronto 9, 
Ont. Tel. 767-9088

Lietuviški albumai, piniginė* 
ir kt

Lietuvišku ir anglišku raidynu 
rašomosios mašinėlės

Lietuviškos Ilgo grojimo plokš
telės pigiau nei kitur.

Vasario 16 šventė
Ši jubilėjinė šventė minima 

vasario 18 d. Ji pradedama 11 
vai. pamaldomis abiejose para
pijų bažnyčiose už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Iškilmingas mi
nėjimas įvyks 3 v.p.p. gražioje 
Plateau salėje, 3710 Calixa-La- 
vallee. Paskaitą skaitys žymus 
Otavos universiteto lyginamųjų 
pedagoginių mokslų centro di
rektorius prof. dr. A. Ramūnas. 
Meninėje dalyje: iš Toronto sol. 
V. Verikaitis su lietuvių ir kitų 
kompozitorių rečitaliu; Aušros 
Vartų par. choras; žodžio, liau
dies instrumentų ir tautinių šo
kių grupių pynė (išpildo mūsų 
jaunos jėgos).

Visi tautiečiai prašomi šie
met ypatingai gausiai dalyvauti.

KLB Montrealio seimelio 
valdyba

Šv. Kazimiero Dar. žinios
— Mirė Leonardas Kreivys; palai

dotas iš Šv. Kazimiero bažnyčios va
sario 7 d. Lachine kapinėse. Vasario 
4 d. mirė B. Kisielius; palaidotas iš 
Aaušros Vartų bažnyčios.

— Ligoniai: Danisevičienė — Bel- 
lechasse, Kuklerienė — St. Luc, Ki- 
birkstienė — Villa Medica, Matusevi- 
čienė — Notre Dame. Namuose sun
kiai serga D. Girdauskienė.

— Vasario 10, šeštadienį, 7.30 v. 
v., bus jaunimo vakarienė ir šokiai; 
kviečiami visi parapijiečiai atsilanky
ti. Tai pirmas jaunimo vakaras. Jau
nimo klubo pirm. R. Baršauskas.

— Kovo 2d. — šv. Kazimiero para
pijos metinė ir pati didžiausia vaka
rienė.

— Sekmadienį, vasario 4 d., po Su
mos įvyko Šv. Elzbietos Dr-jos susi
rinkimas.

— P. Šmitienei padaryta operacija 
St. Joseph ligoninėje.

— Šv. Kazimiero par. choras kas
kart gražiau ir įvairiau pasireiškia 
sekmadieniais 11 vai. šv. Mišių metu.

— Pagal valdžios leidimą, visi, ku
rie užpildo pajamų mokesčių pareiš
kimus, be jokių pakvitavimų gali at-_ 
skaityti $100 kaip auką labdarai.

— Praėjusio sekmadienio rinkliava
— $163.87. KJ.G.

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijiečių susirinkime naujais 

nariais 3 metams išrinkti — Petras 
Girdžius ir A. Vaupšas. Išeinantiems 
komiteto nariams K. žemaičiui ir Pr. 
Kličiui nuoširdžiai dėkojame.

— Rinkliava — $221.
— Kovo 3 d. rengiamas skautų ba- 

zaras. L. K. Moterų Dr-jos pobūvis — 
kovo 10 d. po Sumos su loterija ir 
kavute parapijos salėje.

— Pakrikštyta Rimgaudo ir H. Ur
bano dukra Lyzos Aušros vardais. 
Sveikiname laimingus tėvus.

Klebono sukaktis. Vasario 3 d. 
vakare A.V. salėje, Šv. Onos Dr- 
jai vadovaujant, buvo suruoštas 
klebono Kazimiero Pečkio, SJ, 
pagerbimas 50-tojo gimtadienio 
proga. Dalyvių skaičius buvo 
gausus — daugiau būtų buvę 
sunku besutalpinti A.V. 'salėje. 
Sukaktuvininkas susilaukė daug 
sveikinimų ir dovanų. Gausus 
šv. Onos * Draugijos paruoštas 
stalas ir specialiai pasamdytas 
orkestras sudarė iškilmingos 
puotos nuotaiką. Kun. K. Pečkys 
sutvarkė A.V. parapijos ekono
minę padėtį ir remia kiekvieną 
lietuvišką organizaciją, lituanis
tines mokyklas ir yra vienas iš 
Tėvų jėzuitų pamokslininkų. L.

Sol. A. Vokietaitis. Vasario 2 
ir 4 d. d. Montrealio koncertų sa
lėje Place Des Arts pastatyta 
Gioachino Rossini opera “Sevili
jos kirpėjas”. Daug simpatijų iš 
publikos susilaukė jaunas ir ga
bus Amerikos lietuvis solistas
Arnoldas Vokietiaitis, kuris at
liko Don Basilio rolę. Neišpasa
kytai gera Vokietaičio vaidyba ir 
geras balsas palydėtas nemažes
niu plojimu, kaip ir svarbiausią 
rolę atlikusi Marilyn Horne. Vie
nam montrealiečių teko sutikti 
prieš koncertą jauną solistą 
Windsor viešbutyje, kur jis dvi 
savaites prieš koncertą su visa 
grupe repetavo. Malonus, jaunas, 
beveik be klaidų ir svetimo ak
cento lietuviškai kalbantis lietui

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D .
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

I T T A C ’ ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I H W MONTREAL 20, QUE„ TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
DEPOZITUS_________ .4.4%
NUMATYTA UŽ SĖRUS 5V4% 
Nemokamas gyvybės draudimas Įskaitant gyvybės draudimą iki 810.000 
iki $2.000 bendros santaapq abiejų rūšių paskoloms, 
sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

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

vis paliko labai gerą įspūdį. Vie
tinė spauda gerai įvertino, apgai
lestaudama, kad jam teko per 
mažai dėmesio, lyginant su Mari
lyn Horne.

Žuvo L. Cernišovas. Vasario 
3 d., dalyvaujant gausiai mont- 
realiečių miniai, buvo palaidotas 
tragiškai žuvęs AV parapijos il
gametis choristas a. a. Leonas 
Cernišovas. Sausio 31 d. velionis 
vykdamas į darbą naktinei pa
mainai, turėjo pakeisti autobu
są Queen Mary gatvėje. Beei
nant per gatvę, dideliu greičiu 
pravažiuojantis automobilis Leo
ną vietoje užmušė. Iš nelaimės 
vietos pabėgęs neatsargus vai
ruotojas neužilgo buvo suimtas. 
Nustatyta, kad važiavo 70 mylių 
greičiu ir buvo neblaivus. L. Čer. 
nišovas, 51 m. amžiaus, nuošir
dus lietuvis, romuvėnų skyriaus 
narys.

Moterųsueiga. Sausio20 
d. K. L. K. Moterų Dr-jos Ro- 
semounto ratelio sueiga įvyko P. 
Cipkienės patalpose, dalyvaujant 
visoms narėms. Ateities planams 
darbo netrūksta, sumanymų yra 
įvairių. Sueigos metu P. Če- 
kauskienė paskaitė iš žurnalo 
“Laiškai Lietuviams” prof. V. 
Bieliausko straipsnį: “Kada ve
dybinis gyvenimas prasideda”. 
Šia tema buvo laug pašnekesio, 
daug įvairių nuomonių. Sueiga 
praėjo labai įdomiai. Užbaigta 
šeimininkės paruoštomis vaišė
mis ir kavute.

Paskaita mergaitėms. Sausio 
28 d. Rosemounto katalikių mo
terų ratelis, vadovaujant pirm. 
P. Grigelienei, šv. Kazimiero 
par. salėj suruošė paskaitą jau
noms mergaitėms tema: “Pro
fesijos pasirinkimas”. Skaitė se
selė Margarita. Įžangoj buvo pa
liesti keturi etapai: estetinis, so
cialinis, religinis ir moralinis. 
Kiekvieną etapą seselė Margari
ta atskirai apibūdino, prieidama 
prie pačios temos. Gražiomis 
mintimis ji apšvietė profesijos 
ir pašaukimo sąvokas, šių lai
kų technikai žengiant į piiekį, 
moteris pajėgi studijuoti įvai
rius mokslus, kaip architektū
ra, inžinerija ir pan. Paskaita 
buvo labai vaizdi ir įdomi. Se
selė Margarita savo’ švelniais 
žodžiais paveikė ne tik jaunas 
mergaites, palikdama joms gra
žių minčių, bet taip pat buvo su
žavėtos viešnios ir mergaičių ma
mytės. Po paskaitos sekė kukli 
programa, kurią atliko ratelio 
narių dukros. P. Žukauskienės 
mokinės Vida ir Dana Blauz- 
džiūnaitės paskambino keturio
mis rankomis Mozarto “Don 
Juan”. Atskirai Dana paskam
bino Bacho “Preliudą”, o Vida 
— “Snake Charmer”, W. Munn. 
P. Žukauskienė yra ratelio narė, 
be to, mielai taikina jaunimui, 
o ypatingai be jos neapseina Dr. 
V. Kudirkos šeštad. mokykla. 
Vilija Malciūtė paskaitė savo ei
lėraščius: “Lapės dieta” ir “Žie
mos malonumas”. Programai va
dovavo P. čekauskienė, pabai
goj padėkodama seselei Marga
ritai ūž gražias mintis ir daly
vėm už gausų atsilankymą. Su
sirinkimas baigtas pirm. P. Gri- 
gelienės paruošta" kavute ir ska
niais pyragais. Kor.

Filmų vakaras, rengiamas 
skautininkų-ių, įvyks vasario 10, 
šeštadienį, 8 v.v., AV par. salėje. 
Bus rodomos Montrealio apylin
kėse rengtos stovyklos bei iš
kylos. Po filmų — vaišės.

Pasaulinę parodą tik dabar prisimi
nė “Nemuno” ansamblio dalyvis A. 
žamauskas “Tiesos” 19 nr. Jis rašo, 
kad koncertas lietuviams Mbntrealy-
je buvo jaudinančiai malonus: “Teko 
sukti akis į šoną nuo žiūrovų, nes 
reikėjo dainuoti kuo geriausiai”. Sol. 
V. Noreikos ir kvarteto koncertai Ka
nados lietuvių galvosenoje padarę lū
žį. Jaudinantis atsisveikinimas buvo 
uoste, “kur ne vienas nubraukėme aša
rą, matydami kūkčiojančius jaunus 
žmones, kurie neramia emigranto šir
dimi ilgisi tėvų žemės...” Gale išreikš
ta padėka už šiltą viešnagę. Yra ir 
viena kita sovietiškai nuskambanti 
pastaba spaudai ir “politikieriams”.

IMA Už:
NEKILN. TURTO PASKOLAS _. 8%
ASMENINES PASKOLAS______ 9%




