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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
■ *

Karys ar kalinys?
Estijos 50 metų nepriklausomybės atstatymo sukakties proga 
rašo estų laikraščio "Meie Elu" redaktorius S. Veidenbaum 

"Tėviškės Žiburiams"
vals-

tybės turi vilkti svetimos galybės karinę okupaciją? šis klausimas 
lieka vis neatsakytas, tačiau keliamas ir vėl, kai Baltijos valdy
bės mini penkiasdešimtąsias nepriklausomybės metines. Estai šias 
metines švenčia vasario 24 dieną, bet tiktai tie, kurie gyvena už
sieniuose, nes pačioj Estijoj žodis “nepriklausomybė” dabarti
niams krašto valdovams Kremliuje reiškia “išdavimą”.

Atsakymą į šį 'klausimą lengvai rasime žodyje “appeasement”. 
Ilgainiui propagandos dėka komunizmo grėsmė bei jo ekspansija 
liko sušvelninta ir pakeista koegzistencija. Pastaroji liko atremta 
į sovietinę sampratą, pagal kurią Sov. Sąjunga gali išprovokuoti 
agresiją prieš laisvas šalis betkur, betkada, atimdama joms ar jų 
sąjungininkams teisę gintis. Patirtis įrodė, kad ten, kur įsigalėjo 
komunizmas, išnyko koegzistencija ir atėjo diktatūros.

Skaldymo politika, diktuojama Kremliaus, siekia susilpninti 
Vakarus, ypač JAV-es. Kremliaus tikslas yra galutinis Vakarų su
byrėjimas. Kraujo nuleidimas Vietname yra būdingas tokio* sie
kimo pavyzdys. *

* * ★
Ryškiausias pavyzdys “appeasement” politikos — Baltijos 

valstybės. Šios trys tautos, sovietų pavergtos, yra rusinamos net 
be pavojaus sutepti Sov. Sąjungos* garbę. Baltiečiai, patys patyrę 
sovietinius metodus bei žiną sovietų tikslus, su baime stebi JAV-ių 
“appeasement” politiką. Netenka abejoti, kai civilizuotasis demo
kratinis pasaulis bus pakankamai apramintas, kad komunizmo 
pavojaus nebėra, Kremlius žengs paskutinį žingsnį į pasaulio 
užvaldymą.

Kas darytina? Vakarai turi būti atsparūs “appeasement” poli
tikai. Tada Sov. Sąjunga bus priversta atsisakyti agresyvios poli
tikos. Ji savo socialinėje sąrangoje ir vidaus gyvenime turi silpnų 
vietų. Ji turi ekonominių sunkumų ir gali būti pažeista net jos 
pastangose valdyti kitus komunistinius kraštus. Vakarai, neišski
riant JAV, neturėtų prailginti koegzistencijos, padėdami Sov. Są
jungai duona, mašinomis, technikine informacija bei kitomis gė
rybėmis, nes tai atpalaiduoja sovietų darbo jėgą nuo tų sričių 
ir įgalina karinės medžiagos gamybą. Nepateisinamas importas 
artistinės sovietų propagandos, apmokamos Vakarų valiuta.

Neužmirškime, kad Sov. Sąjunga nenori naujo karo, nes pas
kutinysis buvo laimėtas perdaug didele kaina. Beveik 50 metų 
kentėto bado bei nepriteklių ji nenori pakartoti. Keliolika metų 
patenkinamo gyvenimo ji nenori prarasti vienu smūgiu.

“Lazdos ir morkos” politika iš Maskvos sulauktų didesnio 
respekto nei nuolaidžiavimas. “Lazda” mes' vadiname priverstinį 
sovietų atsitraukimą į 1939 m. ribas. “Morka” reiškia sutikimą 
prekiauti su sovietais, jeigu šie pasitrauks į minėtas ribas. Tai nėra 
trumpas ir lengvas kelias į pastovią taiką, bet nepalyginamai ge
resnis už dabartinį, vedantį tiesiai į komunizmo tikslus.

Pasaulis dabar gali rinktis — kareivio kuprinę arba kalinio 
grandines. Prezidentas Eisenhoweris aiškiai pasakė: kuprinė yra 
lengvesnė už belaisvio grandines! Tiktai perėmus politinę inicia
tyvą iš Sov. Sąjungos galima būtų išvengti ir kuprinės, ir gran
dinių.

*1920 m. vasario 2 d. Sov. Sąjunga pasirašė su Estija taikos 
sutartį, kurioje savanoriškai atsisakė “suvereninių teisių, anks
čiau Rusijos turėtų Estijos teritorijai ir jos gyventojams”*. Estija 
niekad nenorėjo tos sutarties panaikinimo. Savo sutartis sulaužė 
Sov. Sąjunga 1939 m. rugpjūčio 23 d., kai buvo sudarytas Hitlerio- 
Stalino sandėris, pagal kurį Sov. Sąjunga prarijo Baltijos valstybes.

Baltijos valstybės nebuvo Sov. Sąjungos partneriai nei Jal
toje, nei Potsdame. Jais buvo Vakarų sąjungininkai; Dėlto už 
Baltijos valstybių laisvę yra taip pat atsakingi Vakarų sąjunginin
kai. O ta laisvė Baltijos valstybėms yra daugiau nei principo klau
simas. Tai gyvybės klausimas.

S. Veidenbaum

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

SVEIKATOS DRAUDA
Premjeras L. B. Pearsonas 

paskelbė, kad jo vadovaujama 
vyriausybė yra nutarusi įvesti 
sveikatos draudą liepos 1 d. ir 
mokėti pusę išlaidų toms provin
cijoms, kurios įsijungs į federa
cinį planą, šį nutarimą kritika
vo konservatorių vadas R. Stan- 
fieldas ir kreditistų vadas R. 
Caouette.bet jį rėmė naujųjų de
mokratų'atstovas D. Lewis. Pir
mieji du įtaigojo, kad yra dide
lė klaida padidinti išlaidas šiuo 
metu, kai jų sumažinimu bando- 

. ma pašalinti infliacijos pavojų.
L. B. Pearsono nuomone, drau- 
dos planą šiemet bus galima pra
dėti be išlaidų padidinimo, nes 
į jį nori įsijungti tik viena Sas- 
kacevano provincija, prie kurios 
galbūt prisidės Nova Scotia ar 

* Newfoundlandas. Jų dalyvavi
mui draudos plane padengti už
tektų bendrųjų federacinės vy
riausybės pajamų. Kvebeko 
premjeras D. Johnsonas nutarė 
įsivesti atskirą dalinės draudos 
planą savo provincijai, kuris ap
mokėtų gydytojų sąskaitas ir 
vaistus neturtingiems kvebekie- 
čiams. Federacinis sveikatos 
draudos planas liečia tik gydy
toju paslaugas pacientams.

Walteris Gordonas pristatė 
federaciniam parlamentui To
ronto universiteto profesoriaus 
Melville Watkinso su septyniais 
kolegomis paruoštą studija apie 
Kanadoje investuotą užsienio 
kaoitala. Ji siūlo įvesti griež
tesne kontrole užsienietiškų di- 
džiuiu bendrovių skyriams Ka
nadoje ir nriversti juos laiky
tis kanadiškii įstatymu. Tai dau
giausia liečia amerikiečiu nra- liberalu tame, vra skaudus 
monės imones, kurioms Vašing- smf»«ds P. Trnrteau netikėtai tiočhi. siekusių apspręsti savą- 
tonas neleidžia pardavinėti ga- pradėjusiam kilti populiarumui, jį likimą.”

minių komunistinei Kinijai, Ku
bai bei kitiems komunistų kraš
tams. Jos laikosi savo centrų 
JAV-bėse bendros linijos, nors 
Kanados vyriausybė tokių suvar
žymų nėra įvedusi. Studija 
taipgi siūlo suorganizuoti vals
tybinę korporaciją, kuri telktų 
kapitalą ir koordinuotų pramok 
nės plėtimą, savo veiklos dirva 
pasirinkdama sunkiau įgyvendi
namus objektus. Šie pasiūlymai 
buvo perduoti federacinio par
lamento finansų, prekybos ir 
ekonominių reikalų komitetui. 
Premjero L. B. Pearsono minis- 
terių kabinetas šiuo klausimu 
nėra padaręs jokiu įsipareigoji- 
.mų, sprendimą palikdamas nau
jajam liberalų vadui.

Teisingumo ministerio P. Tru
deau kandidatūrą į liberalų par
tijos vadus gali palaidoti jo ra
šinys, 1963 m. paskelbtas Kve
beko žurnale “Cite Libre”. Ja
me jis lietė Kubos raketų krizę 
ir JAV nusivylimą J. Diefenba- 
keriu, kai pastarasis nenorėio 
priimti atominių ginklu. L. B. 
Pearsono vadovaujami liberalai 
tada pasirinko kelia su Ameri
ka. P. Trudeau liberalu linijos 
pasikeitime ižiūrėio nedarbingą 
tikslą — norą laimėti rinkimus 
betkokia kaina. Jis nepagailėjo 
aštriu žodžiu L. B. Pearsonui o 
liberalus navadino idiotais. Tuo 
metu P. Trudeau buvo aiškus 
naujuiu demokratu rėmėias. Vė
liau iis nakeitė nuomone ir pa
sirinko karietos kelia liberalu 
gre*ose. neįtikėdamas sulaukti 
nainm'u demokratu pergalės. 
Raš»nio koniims. dabar nlatma-

PASAULIO SOSTINĖSE BUVO PASKLIDĘ GANDAI, KAD .
JAV RUOŠIASI panaudoti atominius ginklus Vietnamo kare. Gan
dų priežastimi laikytinas nežinomo asmens telefoninis pokalbis 
su senato užsienių reikalų komiteto direktorium Carl Marcy Va- . 
šingtone. Jis pasiūlė ištirti, kokiu tikslu į P. Vietnamą yra iš- 
siųstas Kolumbijos universiteto prof. dr. R. Garwinas, atominių 
ginklų specialistas. Pentagonas gandus paneigė neaiškiu praneš 
Šimu, kad dr. R. Garwinas ir kiti du mokslininkai turi tikslu 
nustatyti naujų ginklų efektingumą Vietnamo kare. Prez. L. B. 
Johnsonas spaudos konferencijoje užtikrino žurnalistus, kad jo 
patarėjai jam dar nėra pasiūlę griebtis atominių ginklų. Nesėk
mingą taikos akciją buvo pradėjęs JT generalinis sekretorius > 
U Thant. Praėjusią savaitę jis«- 
lankėsi New Delhi, Maskvoj, 
Londone ir Paryžiuj. Indijoj ir 
Prancūzijoj jis buvo susitikęs su 
Š. Vietnamo ambasadoriais, ku
rie jam pakartojo jau seniai vi
siems žinomą Hanojaus režimo 
reikalavimą sustabdyti Š. Viet
namo bombardavimus ir nu
traukti karo veiksmus P. Viet
name. Tada, girdi, būtų galima 
pradėti galvoti apie taikos de
rybas. Prez. L. B. Johnsonas 
šiuose komunistų pasiūlymuose 
nerado nieko naujo. Bombarda
vimus jis galėtų sustabdyti tik 
tokiu atveju, jeigu Š. Vietnamas 
bombardavimo pertraukos nepa
naudotų savo jėgoms P. Viet
name sustiprinti. Budistų N. 
Metų proga paskelbtų karo pa
liaubų sulaužymas liudija, kad 
komunistais negalima pasitikėti. 
L. B. Johnsono nuomone, Š. 
Vietnamas šiuo momentu dar 
nėra pasiruošęs pradėti taikos 
derybas. Panašią mintį pakar
tojo ir tarptautinės kontrolės 
komisijos kanadiečių delegaci
jos vadovas O. Dier, neseniai 
lankęsis Hanojuje. Tuo metu 
komunistai buvo pradėję ofen
zyvą prieš P. Vietnamo miestus. 
O. Dier pasakoja, kad Š. Viet
namo laikraščiai didelėmis ant
raštėmis tada skelbė visuotinį 
sukilimą Saigone ir kituose 
miestuose, nors iš tikrųjų jokio 
sukilimo nebuvo. ~

Komunistų raketos ir mino
svaidžiai apšaudė prie Saigono 
esančią amerikiečių aviacijos ba
zę, visą eilę mažesnių miestų. 
Ligi šio laiko amerikiečiams ir 
jų sąjungininkams nepavyko iš
stumti komunistų iš Hue miesto, 
kur jie yra įsitvirtinę XIX 
šimtmečio senoje tvirtovėje, tu
rinčioje kelių metrų storumo 
sienas. Reikalą komplikuoja šio 
pastato ir imperatoriškų rūmų 
istorinė reikšmė. Amerikiečių 
karinė vadovybė nenori sunai
kinti šių istorinių paminklų. Bu
vo tikėtasi, kad komunistus pri
vers kapituliuoti maisto ir muni- 
cijos stoka, bet kautynės nema
žėja. Atrodo, kad maistas ir 
ginklai komunistus pasiekia per 
tvirtovės požeminius urvus.

Š. Korėja vis dar nesutinka 
'grąžinti amerikiečių žvalgybos 
laivo “Pueblo” įgulos, šeši ame
rikiečių ir š. korėjiečių susiti
kimai nedavė jokių rezultatų. P. 
Korėjos prez. Chung Hee Park 
buvo atvirai pasisakęs prieš to
kias derybas. Jis norėjo, kad 
Vašingtonas atšauktų 1953 m. 
pasirašytą karo paliaubų sutar
tį. Toks grasinimas, galimas da
lykas, išlaisvintų laivo įgulą, bet 
jis taip pat galėtų atnaujinti 
karą. Santykius tarp abiejų Ko
rėjų įtempė šiauriečių vykdomi 
sienos pažeidimai, agentų infilt
racija į Korėją. Kai šiuos kalti
nimus Šiaurės Korėjos atstovams 

jūs nutilsite^ 
choro giesmės, vadovaujant muz. 
St. Gailevičiui. Kiek silpnokas 
buvo dalyvių atsakinėjimas pa
maldų metu* be to, pasigesta 
lietuvišku tekstu.

Prof. A. Klimo žodis
Iš katedros visi nužygiavo į 

netoli esančią Ryersono Institu
to salę, kur jau laukė būrys tau
tiečių. Bematant didžiulė insti
tuto salė prisipildė. Lygiai 4 vai. 
apylinkės pirm. adv. G. Balčiū
nas pradėjo iškilmingą aktą, pa
kviesdamas invokacijai kun. P. 
Ažubalį. Po įžanginių kalbų — 
apyl. pirm. G. Balčiūno ir kraš
to valdybos pirm. A. Rinkūno — 
nagrindinis kalbėtojas prof. dr. 
A. Klimas iš Ročesterio gyvu, 
dinamišku žodžiu nušvietė su
kakties nrasme ir metė žvilgsnį 
a teiti n. Jis ypač skatino jaunimą 
veržtis į humanitarinius moks
lus. i auvštasias mokyklas, i 

_______ ___ . _____ r___________ r __ r„ spaudą, radiia. televizija, nes tai 
namiuose atlaikytos pamaldos Hai skambėjo Sv. Jono Kr. par. (Nukelta j psl.)

Laisvojo pasaulio estai vasario 24 dieną mini penkiasdešimtąsias Estijos nepriklausomybės paskel
bimo metines. Nuotraukoje —.jauna estaitė viltingai žvelgia į ateitį

"Esame kalti dėl Štrauso politikos...’
Tiesus žodis baltiečių klausimu "The Telegram" dienraščio skiltyse • "The Globe and Mail1 

vedamasis Lietuvos reikalu
Politiniai Štrausai
L. J. Zink trumpai atpasako

ja Įvykius, susijusius su Balti
jos valstybių okupacija, primin
damas 1920 m. sutartį, pagal 
kurią sovietai atsisakė visų savo 
pretenzijų į Baltijos kraštus, bet 
paskui ją 1939 m. sulaužė ir oku
pavo juos. JAV-ės esą stebėjo 
įvykius su užuojauta, paskelbė 
savo nepritarimą sovietiniams 
žygiams, bet nieko nedarė. Apie 
Kanados vyriausybę autorius 
sako: “Mūsų vyriausybė buvo 
tos pačios nuomonės ir iki šiol 
oficialiai nepripažįsta sovietinės 
okupacijos. Visdėlto praktikoje 
neoficialiai tas nusikaltimas su 
visa žmogiškąja kančia liko nu-

Nuolatinis dienraščio “The 
Telegram” bendradarbis Lubor 
J. Zink, pasižymįs drąsia plunks
na, dažnai atskleidžia sovietinės 
politikos suktumus, kurių nema
to vakariečiai, nes jiems Rytų 
Europa ir Sov. Sąjunga yra sve
timas pasaulis. L. J. Zink yra 
čekas, gerai žinąs sovietines ir 
pavergtųjų kraštų problemas. 
Vasario 16 dienos laidoje minė
to dienraščio jis atspaude ilgo
ką straipsnį apie Lietuvą ir ki
tas Baltijos valstybes. Įdomi jo 
antraštė: “Mes esame kalti dėl 
Štrauso laikysenos baltu atžvil
giu.”

Nekenčiama tiesa
Pradžioje paminėjęs, kad Lie

tuva pirmoji paskelbė savo ne
priklausomybę, kurią sekė estai 
ir latviai, autorius sako: “Tas 
sukaktis priminė man vienas 
skaitytojas, kuris rašė: Sovietų 
Sąjunga susilaukė daug straips
nių praėjusį lapkritį 50-tųjų bol-

ga. Daugelis jų buvo klaidinan
ti propaganda. Argi baltiečių su
kaktis nėra tinkama proga pri
minti žmonėms sovietinio impe
rializmo klastą bei žiaurumą?” 
L. J. Zink pripažįsta, kad tai ge
ra proga, bet abejoja, ar tai pa
žadins dėmesį sovietų paverg
tiems baltiečiams ir 
vakariečių sąžinės balsą. Anot praėjo su nepaprastu p; 
jo: “Mūsų dienomis nemadinga Visur dalyvavo labai dai 
svarstyti tikrąją ir iš esmės ne- nių ir Lietuvos laisvės ša 
pasikeitusią sovietinę dviveidę 
politiką, sutarčių laužymą, klas
tą, nepaisymą žmogaus teisių ir 
komunistinį kolonizmą. Daugu
mai mūsų politikų ir viešosios 
nuomonės formuotojų, jiešfcan- 
čių pateisinimo bei apraminimo 
raudonoio fašizmo, priminimas 
sovietinio imperializmo yra ne
patogus. Plačiųjų masių nuotai
ka, paveikta nuolatinės ‘kairių
jų’ propagandos, atrodo, pasie
kė linija, kur tiesa nekenčia
ma ir dėlto mažai.teklausoma. 
Dėlto ir priminimas sovietų el
gesio su Lietuva. Estija ir Latvi, 
ia vreičiausia nebus išgirstas. 
Visdėlto nemanau, kad tuo ga
lima bfitn nateisinti nutvlėjimą 
’vmkiasdešimtujų metinių bal-

askatins

Panmunjom miestelyje įteikė 
amerikiečių karininkai, jiems 
buvo atsakyta, kad tik ameri
kiečių kariuomenės atitraukimas 
iš Pietų Korėjos gali pa- T. 
šalinti naujo karo pavojų. Vii- 
ties teikia sovietų premjero A.

yra nemalonus, netgi piktinan
tis, politiniams Štrausams.”

Vedamasis apie Lietuvą
Rimtasis dienraštis “The Glo

be and Mail” vasario 16 d. lai
doje paskelbė trumpą vedamąjį, 
kuriame sakoma: “Lietuva yra 
labai mažas kraštas. Montrealis 
ir Vankuveris drauge turi dau
giau gyventojų. Niufoundlandas 
turi šešis kartus didesnę terito
riją. Visdėlto yra ko pasimoky
ti iš Lietuvos kitom tautom. Per
nai, kai Kanada minėjo pirmąjį 
savo šimtmetį, keturios valsty
bės šventė pirmąsias metines. 
Šiandieną Lietuva mini savo me
tines. Lygiai prieš 50 metų ji at
gavo nepriklausomybę. Kanados 
ir kitų vakariečiu kraštų lietu
viai mini šią sukaktį be džiaugs
mo, pamaldomis, susirinkimais, 
nes Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą, kartu su Latvija ir Esti
ja. Dabar visos jos sudaro dalį 
Sov. Sąjungos, šiandieną, Lie
tuvos nepriklausomybės metinių 
proga, verta laisvoms šalims', 
ypač jaunesnėms, rūpestingai 
pasverti privilegiją ir atsakomy
bę savivaldos, įskaitant ir savo

sluogsniu lanksčios politinės 
naudos lauke. Aiškus noras, gal
būt net siekimas užmiršti Bal
tijos tautų likimą bei kitas im
perialistinio komunizmo aukas 
rodo, kaip seklus ir savanau
diškas yra garsiai skelbiamas rū
pinimasis pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis. Kiekvienas to 
liūdno fakto priminimas dėlto klaidas.” , ' '

Mes neišlaikysime, jeigu
Vasario 16 iškilmės šiais me

tais visuose laisvės kraštuose
lakilimu.

stipriai nuskambėjo, pasiekda
mas plačius kitataučių šluogs- 
nius. Labai pakiliai praėjo šven
tė ir Toronte, kur dalyvavo apie 
2000 tautiečių.

Pilnutėlė katedra

sekmadienio tvarka, o 2.30 v.p.p. 
įvyko bendros pamaldos katali
kų katedroje, kurias laikė penki 
kunigai (koncelabracinės Mišios). 
Nors oras šaltas, katedra buvo 
pilnutėlė tautiečių! Vėliau atėju
siems teko net stovėti. Katedros 
klebonas porą kartų kvietė už
imti net ir presbiterijos suolus, 
šventinį žodį po Mišių tarė To
ronto vyskupas pagalbininkas 
Marrocco. atstovavęs arkivysku-

Vasaros 16, penktadienį, Lie- pui Ph. Pocock, kuris svarbiais 
tuvos trispalvė buvo iškelta prie reikalais turėjo išvykti Otavon. 
Toronto rotušės, o vakare įvyko Pamokslininkas išreiškė pasigė- 
priėnrimas pas gen. Lietuvos rėj’ma gausumu dalyviu, kurie, 
konsulą J. zmuidriną. Per CF brangindami laisvę, suplaukė ka- 
RB radiją kalbėjo apie Lietuvą tedron sukaktuvinei maldai. Jis 
garsusis komentatorius Gordon linkėjo branginti laisvę turin- 
Sinclair. Šeštadienį “Tėvynės tiems ir atgauti ja praradu- 
prisiminimų” radijo valanda da- stems. Dievas sukūrė žmogų 
vė specialią programą, paruoštą laisvei, ir todėl vergija vra pik- 
Laimos Svėgždaitės ir Stasio to žmogaus padaras. Galingai 
Vaštoko. Ji buvo vpač tinkama skambėjo minios giedamas Lie-

Kremlius naudoja visą savo įta- .. 
ką, kad “Pueblo” incidentas ne
sukeltų karo. Korėjoje.

Sovietų kompartijos vadas L. 
Brežnevas nelauktai aštria kai- : > 
ba pasmerkė JAV-bes kaip di- 
džiausiąs neramumo skatintojas .. - 
pasaulyje. Jis reikalavo, kad . 
prez. L B. Johnsonas sustabdy- r-' 
tų Š^ Vietnamo bombardavimą ir ' 
“agresijos” veiksmus. Dėl Pue- > 
blo” laivo esą kalti patys ame- 
rikiečiai, pažeidę Š. Korėjos te- - 
ritorinius vandenis, šiame ginče 
Sovietų Sąjunga stovinti š. Ko- > 
rėjos pusėje. Artimųjų Rytų 
klausimu L. Brežnevas pakarto
jo “Life” žurnale.paskelbtą A. 
Kosygino mintį. Ir čia didžiau
sias nusikaltėlis yra ne Sovietų v
Sąjunga, ginkluojanti arabus, r
bet Vašingtonas, kurstantis Iz
raelį nepasitraukti iš užimtų sri
čių. L. Brežnevas pareikalavo, 
kad amerikiečiai sustabdytų 
bombonešių su atominėmis bom
bomis skraidymus už savo teri
torijos ribų, matyt, tikėdamasis 
propagandinės naudos ryšium su . 
Grenlandijoje nukritusiu bom
bonešiu. .

Britanija nutarė 1971 m. va
sario 15 d. įvesti dešimtainę pi
nigų sistemą, šį žingsnį britus 
verčia daryti turistų skundai. 
Jiems nelengva susigaudyti, kai 
svarą sudaro 20 šilingų, o šilin
gas turi 12 pensų. Pagrindiniu 
piniginiu vienetu bus paliktas 
svaras, turintis 100 pensų. Šilin
gai bus panaikinti.

Skaudų propagandinį smūgį 
Sovietų Sąjungai žada torontie- 
čio komunisto John Kolasky iš
leista knyga “Education in So
viet Ukraine” (“švietimas sovie
tų Ukrainoj”). 1963 ir 1965 m. J. 
Kolasky praleido Ukrainos kom
partijos centrinio komiteto augš- 
tesniojoj mokykloj Kieve. Jis sa
kosi buvęs sukrėstas ukrainietiš- 
kų mokyklų akiplėšiško rusini
mo ir pradėjęs rinkti komparti
jos slaptus statistinius duome
nis. Rusinimas pradedamas jau 
vaikų darželiuose ir tęsiamas 
mokyklos suole. Oficialiai tėvai

dėstomąją kalbą, bet šia teise 
jie negali pasinaudoti. Jeigu jie 
pareikalautų, kad pamokos būtų 
dėstomos ukrainietiškai, kom
partija juos apšauktų “buržuazi
niais nacionalistais”. * O d e s o s, 
Charkovo ir Dniepropetrovsko 
universitetuose ukrainiečių kal
ba esanti visiškai išstumta, o 
Kievo universitete tik ketvirta
dalis paskaitų skaitomos ukrai
nietiškai. Nė vienas Ukrainos 
universitetas neturįs teisės su
teikti doktorato. Disertacijos ra
šomos rusų kalba ir ginamos 
Maskvoje. Studijas baigusieii uk
rainiečiai dažniausiai siunčiami 
iš Ukrainos į kitas Sovietu Są
jungos dalis, o tu vietas užima 
rusai. Panaši būklė esanti ir ki
tose respublikos. Visur yra sie
kiama to paties tikslo — palains- 
niui įvesti viena rusu kalba. 
Šiuos teigimus J. Kolaskv įrodo 
načios sovietu komnartiioš sta
tistiniais duomenimis. Jeigu to
kias mintis dėstytu antikomunis- 
tas. Kremliui ias lengva būtu 
anšaukti melu. J. Kolaskv kom- 
nartijai priklausė jau daugiau 
kain 39 metu. Jis ir šiandien 
tebėra komnartiios narvs. §i 
knvva vaH tapti rimtu kaltina
muoju dokumentu Sovietu Są
jungos rusiškam imperializmui.

Snomiios nreridentn trečia i

t

4

nerrinHas Urbo Kek
»»». amžiaus. .Ti-c

neutralumo ir dr»n<Hš-

architektas.

< Ji



Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “žiburiai” 

Redaktorius L dr. Pr. Gaidamavičius 
pavaduotojas A. Rinkimas; redakcijos narys Vyt Kastytis.

Metinė prenumerata $6, pusmetinė-$3.5C. Rėmėjo metinė prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra.
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
Pub! by žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc.

Subscribtion rates: $6 per year, $3.50 per 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday

Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
Teh 368-6813

Maskvos religinė politika 2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1968. II. 22 — Nr. 8 (943)

J. GOBIS

išlaiko savo linijos — daro vin
gius. Tito Jugoslavijoj pradėjo

W fttUGWAME GI/1IM£
* Katalikų Bendrijos ir Jugo

slavijos komunistinės valdžios 
santykiai eina gerėjimo linkme. 
Kompartijos savaitraštis “Poli
tika’' paskelbė straipsnį, kuria
me pabrėžiama katalikų padary-

* Mišias privačiuose namuo
se laikė Patersono, N. J., vysku
pas L. Casey. Tai buvo Mena- 
dier šeimoje, kur 10 metų duk
tė sveiksta po sunkios vėžio 
operacijos.

* Vokietijos vyskupai išleido
geresnis turtų paskirstymas, at- instrukciją, pagal kūną pirmoji 
sisakymas ginti privatinę nuosa- Komunija bus duodama 7 metų 
vybę. Esą dabar tarp katalikų ir 
marksistų vyksta idėjinis dialo
gas. Marksizme glūdinti tam tik
ra dalis ateizmo. Į klausimą, 
ar reikia kovoti su. Bendrija 
administracinėmis priemonėmis, 
laikraštis atsako — ne. Kovin
goji ateizmo forma esą neside
rina su marksizmo dvasia ir “su 
mūsų pilnu asmeninės laisvės 
pripažinimu.”

* Ar komunistas gali daly
vauti savo dukters pirmosios Ko 
manijos iškilmėse? Kitaip ta
riant, ar komunistas gali būti 
kartu ir 'kataliku? Tolį klausi
mą pateikė Slovakijos kompar
tijas grupė Prahos žurnalui “Ži- 
vot Stranys”, reikalaudama, kad 
toks komunistas būtų pašalintas 
iš partijos. Žurnalas paaiškino, 
kad pagal partijos nuostatus ti
kintieji gali būti partijos na
riais, jeigu jie laikosi partijos 
drausmės ir atlieka komunisto 
pareigas, žinoma, tai esą neat- 
leidžia nuo pareigos perauklėti 
asmenį marksizmolenizmo dva
sioje. ’

* “Osservatore Romano” iš
kėlė klausimą, ar Katalikų nė koplyčia", kurios pašventini- 
Bendrija negalėtų suartėti su 
komunizmu, panašiai kaip su li
beralizmu. Dienraštis atsakė: 
“Joks nuoširdus tikintysis nega
li tapti komunistu, neatsisakęs 
savo tikėjimo. Yra nenugalimų 
priešteravimų, reikalaujančių 
aiškaus pasirinkimo.” Tarp 
■krikščionybės ir liberalizmo esą 
šis tas bendro, nes pastarasis 
pripažįsta prigimtinę teisę, o ko
munizmas ją atmeta kaip “bur
žuazinį prietarą”. Komunizmo 
galutinis tikslas yra ne tiek įves
ti ekonominę bei socialinę san
tvarką, kiek sukurti “naują 
žmogų” žemėje. Dėlto jis neigia 
ne tik religiją, bet ir pačią pri
gimtį, taigi, ir žmogaus laisvę.

* Vaikų miestas statomas Vo
kietijoj, angliakasių dovanotoje 
žemėje, čia bus priglausti žydų 
ir arabų vaikai našlaičiai, nu
kentėję karo metu. Vėliau bus 
priimami ir iš Vietnamo.

* Nauju apaštališkuoju nun
cijum Indijai paskirtas arkivys
kupas J. Caprio, kuris įteikė pa
skyrimo raštą respublikos prezi
dentui dr. Zakirui Hasainui.

* Aukso medalį Austrijos val
džia įteikė Amerikos rašytojai 
Marijai Kempner už knygą “Ku
nigai Hitlerio teisme”. Įvadą pa
rašė kard. A. Bea. Tai istorija, 
liečianti 129 kunigus, kurie bu
vo nacių pasmerkti ir nukan
kinti.

* Afrikoje šiuo metu yra 84 
vienuolių seselių kongregacijos, 
turinčios 25.000 nariu. Juodosios 
rasės seselių yra 7400.

* Religijos pamokos per tele
viziją įvedamos Australijoj. 
Tikslas — pasiekti jaunimą, ku-

amžiaus vaikams, bet pirmoji jų 
išpažintis bus atliekama dviem 
metais vėliau.

★ Prancūzija yra pirmoji Eu-

leidimą įvesti pastovų dijakona- 
tą. Tai praneša kard. J. Lefeb
vre. Jau yra 150 gerai paruoš
tų kandidatų, kurie galės priimti 
šventimus. Ateityje bus įvestas 
trejų metų mokslas.

★ Našlys W. Fordnmg, 74 me
tų daktaras, advokatas ir pro
fesorius, keturių vaikų tėvas, 
praeitą rudenį buvo įšventintas 
kunigu.

* Niujorke, Šv. Patriko kata-

re pasakė pamokslą. Pamaldose 
dalyvavo katalikų, ortodoksų ir 
protestantų dvasiškiai. Pamoksle 
pabrėžė, kad visos Niujorko baž
nyčios turėtų būti vieningos.

piežium. Georges Clemenceau, 
vadovaudamas Prancūzijos vy
riausybei 1906-1909 metais, kie
tai spaudė katalikus, bet malo
niai šelpė mahometonus savo 
šiaurinės Afrikos kolonijose. Pa
našiai daro sovietai Vidurio Azi
joje: duoda mahometonams dau
giau laisvės, negu Kinija savo 
Sinkiango provincijoj. Dėlto iš 
Sinkiango nemaža religingų ma
hometonų bėga į sovietų Vidu
rio Aziją. Leninas su savo par
tija žiauriai elgėsi su ortodoksų 
kunigais, daug jų be teismo iš
žudė. Stalinas, nebūdamas krikš
čionis, su ortodoksų Bažnyčia 
padarė lyg ir konkordatą, o or
todoksų Bažnyčios vadovybė iš 
savo pusės per “didįjį tėvynės 
karą” — Stalino su Hitleriu — 
rėmė sovietų armiją, rinkdama 
aukas ginklams. Po II D. karo 
ortodoksų Bažnyčia Sovietų Są
jungoje neglobojama ir anaip
tol nemylima, bet Maskvos vy
riausybė stengiasi megzti santy
kius su kitomis religijomis, kai 
tatai randa reikalinga savo poli
tikai. Maskva išeina į tarptauti
nę plotmę kaip ortodoksų Baž
nyčios globėja, panašiai," kaip 
Rusijos carai.

Dairosi Indijon
Pastaruoju metu Maskva glo

boja ir religinius dialogus, jei 
jie siekia, kad ir netiesioginiu 
būdu, suartėjimo ir politinio 
bendradarbiavimo.

TASS pranešimu, 1967 m.

vyksta į Rusiją šventinimų gau
joms plėstis”. ff*

Šitooa TASSo informacija iš S,
pirmo žvilgsnio atrodo kaip ne- Nikalojus ir
vvkp< nftkbac hit tain nėra. ortodoksai, buvę bendrame 
KrikštysortodoksaiKetųIn-
dijoie — Keralos valstybei — Nllšlose> koncelebruojamose ka- 
yra seniausia krikščionybės ša-to Motinos bažnyčioje (Leningra

de).
Gruodžio 14 d. katalikų dele

gacija nuvyko į Maskvą ir tos 
pačios dienos vakare buvo pri
imta Maskvos ir visos Rusijos 
patriarcho Aleksio. Prelatai 
Higgins, Pravan ir O. Colvez 
gruodžio 15 d. išvyko iš Mask
vos į Romą, o vysk. Willebrands 
su Tėvu O. Long, SJ, kuris vi
sai laisvai kalba rusiškai, pa
siliko patriarcho svečiais ir ap
lankė Maskvą, Tūlą, Jaroslavlį 
susipažindami su religiniu gyve
nimu. Tie dvasininkai turėjojpa- 
sitarimų ir su sovietų valdžios 
žmonėmis dėl taikos grąžinimo 
Vietname. Minėtiems delega
tams grįžus į Romą, popiežius 
Paulius VI savo kalboje kardi
nolų kolegijoj išreiškė viltį, jog 
galima laukti paramos taikai iš 
visų “tų žmonių, kurie turi įta
kos Hanojui.”

Religija politikai
šitaip religiniai reikalai mai

šosi Maskvoje su politiniais, 
dėlto Maskvos religinė politika 
yra kreiva, vingiuota, ypač lygi
nant ją su Lenino politika pa
čiame revoliucijos įkarštyje. 
Bet tai nereiškia, kad ji nie
kad “neišsities” teigiama to žo
džio prasme. Prancūzų revoliu
cijos radikalinėj fazėj, vadovau-
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6813

/jZ4(ZM77F-

Hjoną dolerių Bostono kardino
lui R. Cushingui. Bostono arki
vyskupija turi 14 milijonų dol. 
skolos.

* Belgijoj atidaryta ekumeni-

me dalyvavo Anglijos arkivysk. 
M. Ramsey ir Belgijos kardino
las L. Suenens. Koplyčia skiria
ma Atlanto Sąjungos tarnauto
jam bei kariam. Pamaldas lai
kys kariuomenės kapelionai.

* Švedijoj pirmą kartą nuo

Malabaro (Keraloj) ortodoksu 
Bažnyčios delegacija, kuri ap
lankė Rusijos patriachą Aleksį 
jo vasarinėj rezidencijoj Ode
soj ir armėnų patriarchą (Ca
tholicos) — Ešmiadzine. Grįžda
ma iš Rusijos, toji delegacija pa
darė vizitą Rumunijos ortodok
sų patriarchui Justinijonui Bu
karešte. Tų vizitų metu delega
cijos nariai — Kottya kunigų 
seminarijos profesorius Georg 
ir Knanaya vyskupijos pasau
liečių tarybos sekretorius Ste
fan Jakov — išreiškė pasigėrė
jimą, kad Sov. Sąjungoje esama 
“didžiausios galimybės religi-

mokyklų. Iniciatorius — Mel
burno arkivyskupas Knox.

* Worcester!© vysk. B. Flana
gan patvarkė, kad kiekvienoje 
parapijoje būtų sudarytas para
pijiečių komitetas, veikiantis 
drauge su klebonu.

įšventinti šv. Eriko katedroje. 
Kiti 12 jaunuolių ruošiasi kuni
gystei.

* Pasauliečiai Brazilijoj gavo 
leidimą dalinti Komuniją. Leidi
mą davė Luzo vysk. Belchior, 
kuris juos palaimino šia malda: 
“Imkite šventą stulą, kaip ga
lios simbolį Eucharistinės Duo
nos tarnyboje, kad botumėte 
taipgi Viešpaties tarnai žodžiu ir 
pavyzdžiu, vardan Dievo Tėvo, 
Sūnaus ir šv. Dvasios”.’ Tokių 
pasauliečių tarpe buvo valdžios 
ministeris H. Ribeiro, vienas 
dantistas, mokytojas, agronomas 
ir žurnalistas. Kolumbijoje, šv. 
Sostas davė leidimą pasaulie
čiams dalinti Komuniją tolimuo
se kaimuose, sunkiai prieinamo
se apylinkėse. Vyskupas Zamb
rano Camader pareiškė, kad tai 
yra neįkainojamos vertės patar
navimas.

* Episkopalų kunigas J. Hug
hes Vokietijoj" perėjo į katali
kų tikėjimą. Sąlyginai suteikti 
kunigystės šventinimai, jei kar
tais pirmieji šventimai nebūtų 
galiojantys.

* Norvegijos, Švedijos, Suo
mijos ir Danijos vyskupai nu
tarė, kad konvertitai į katali
kybę gali likti masonų nariais.

* Japonijoje šiuo metu dirba 
penki lietuviai misijonieriai ku
nigai: A. Karlavičius, A. Marge- 
vičius, J. Puišis, Edm. šamberis 
ir E. Šaulys. Jie visi yra skir
tingų vienuolijų.

* Pirmasis Pietų Amerikos 
pastoracinis kongresas įvyks 
Gvatemaloje š.m. balandžio 21 d. 
Bus svarstomi sielovados darbai 
naujose sąlygose. B. M.
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ka pasaulyje. Yra pagrindo ma
nyti, kad jie yra kilę iš šv. To
mo apaštalo atverstų neofitų. 
Jie išsilaikė beveik 2000 metų, 
kaip kokia sala pagoniškoje In
dijoje, ir yra pažangiausia, in
teligentiškiausia, nepriklausoma 
Indijos federacijos dalis. Kai In
dija gavo nepriklausomybę, tai 
Keraloje moterų teisės jau bu
vo sulygintos su vyrų, ir per 
40% gyventojų buvo krikščio
nys, kurių mažumą sudaro mo- 
nofizitai, liturgiškai giminingi 
Armėnijos, Etiopijos, Egipto 
koptų Bažnyčioms, bet administ
raciniu atžvilgiu visai nepriklau
somi.

Kerala yra autonominė vals
tybė Indijos federacijoj, labiau
sia krikščioniška ir labiausiai 
prokomunistiška. Dėlto ir Mask
va darosi tenykštės krikščiony
bės globėja.

Dialogas su katalikais
Antras svarbus įvykis Sov. 

Sąjungos religiniame gyvenime 
buvo penkiadienis katalikų teo
logų dialogas su ortodoksų teo
logais Leningrade. Tas pirmas 
dialogas įvyko su Maskvos vy
riausybės pritarimu. Jis prasi
dėjo Leningrade, ortodoksų teo
logijos akademijoje, dalyvaujant 
jos profesoriams ir studentams. 
Pasveikinimo kalbą pasakė jos 
rektorius vyskupas Michail, o jaht Robespjenii, Dantonui, Ma- 
«—ratui, “Madame Guillotine” ma

sėmis žudė “liaudies priešus”, 
bet po Robespjero mirties tero
ras ėmė minkštėti, Napoleono 
imperijoj “suminkštėjo”, net 
konkordatą su popiežium suda
rė, bet neatgavo visų lengvatų, 
kurias turėjo prie absoliutinių 
monarchų. Revoliucija eina krei
va linija, vingiuojąs!, bet pada
ro ir teigiamos įtakos istorijos 
procesui (Amerikoj, Prancūzijoj, 
Rusijoj). Politinės dogmos, kaip 
istorija rodo, niekad nebūna ak- 
siomiškai tiesios ir pastovios. Ir 
Rusijos revoliucija nesudaro 
kažkokios nepaprastos išimties. 
Daugeliu atžvilgiu ji yra pran
cūzų revoliucijos reprodukcija.

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TZT redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “T%\ Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

įžangines kalbas — vietinis met
ropolitas Nikodimas ir svečias 
katalikų vyskupas Willebrands, 
Vatikano krikščionių vienybės 
sekretoriato vadovas. Diskusijų 
pagrinde buvo abiejų pusių re
feratai apie pastarųjų popiežių 
ir Vatikano santarybos sociali
nes doktrinas. 1967 m. gruodžio 
10 d. vysk. Willebrands pasakė 
pamokslą naujo Tokijo (Japoni
jos) ortodoksų vyskupo Nikalo- 
jaus konsekravimo metu. Tose 
iškilmėse dalyvavo visa katali
kų delegacija. (Mat, Japonijoj 
ortodoksų maža; jų vyskupai ad
ministraciniu atžvilgiu priklau
so nuo Rusijos ortodoksų Baž
nyčios, tad ir nauji vyskupai at-

Pereitų metų balandžio mėnesį mano dukra atvyko į Kanadą, 
turėdama laikinę vizą. Po kiek laiko ji gavo imigracijos departa
mento laikinį leidimą pasilikti Kanadoje ir dirbti. Buvo pažadėta, 
kad galutinis leidimas bus duotas birželio mėnesį. Tačiau iki šiol 
jokių žinių iš imigracijos departamento ji negavo. Ar galite suži
noti, kodėl leidimo išdavimas taip ilgai užtrunka? E. B.

Paprastai imigracijos departamentas neduoda nuolatinio leidimo 
laikinai atvykusioms. Reikia grįžti į savo kraštą ir iš ten paduoti 
pareiškimą. Išimtys daromos tik tiems asmenims, kurie turi gerą 
profesiją ar specialybę. Į tą.grupę įeina ir Jūsų dukra. Nuolatinės 
vizos išdavimas yra sudėtinga procedūra ir ilgai užtrunka. Mus infor
muoja, kad Jūsų dukra gaus leidimą nuolatiniam apsigyvenimui vie
nų metų laikotarpyje. /

Iš telefonų bendrovės gavau sąskaitą apmokėti $4-49 už už
miestinį pasikalbėjimą. Kažkas iš Montreal!© naudojo mūsų tele
fono numerį. Niekas iš mūsų šeimos tuo metu nebuvo Montrealyje 
ir neturime ten jokių pažįstamų. Kodėl aš turiu mokėti šitą sąs
kaitą? T. P.

Anglų kalbos sunkumas trukdė Jums visą reikalą išsiaiškinti su 
telefonų bendrovės atstovu, kuris su Jumis kalbėjo tris kartus. Jūsų 
dukra buvo Montrealyje tuo metu ir ji skambino į namus. Ji Jums 
skolinga $4.40.

Dirbdamas fabrike susižeidžiau nugarą ir buvau patalpintas į 
Darbininkų Kompensacijos ligoninę. Po to kai iš ligoninės buvau 
išleistas, pradėjau jausti kelyje didelį skausmą. Gydytojas nustatė, 
kad skausmas kilo ryšium! su kelio kauliuko suskilimu. Tie skaus
mai prasidėjo man būnant ligoninėje. Tačiau Darbininkų Kompen
sacijos pareigūnai sako, kad gydymas negali būti apmokėtas, nes 
kelias nebuvo sužeistas darbo metu. Aš manau, kad sužeidimas įvyko 
ligoninėje gydymo metu. Kodėl negaliu gauti kompensacijos? G. V.

Pagal ligoninės dokumentinius liudijimus nėra įrodymų, kad 
Jūsų sužeidimas įvyko būnant ligoninėje. Šiuo atveju sunku nusta
tyti kur ir kaip sužeidimas įvyko. Kadangi Jūs ligoninėje būdamas 
neturėjote jokio nelaimingo įvykio-susižeidimo, ligoninė negali pri
siimti atsakomybės. Tačiau Jūs galite skųstis Darbininkų Kompen
sacijos Tarybai, kuri tą reikalą peržiūrės ir padarys sprendimą.

JONUI YOKUBYNUI mirus, nuoširdžią užuojautą 

reiškiame M. YOKUBYNIENEI ir artimiesiems —

J. M. Karkos St. B. Matulaičiai

Visuomenininkui JONUI YOKUBYNUI mirus, žmoną

Gyvenimo trupiniai ir pipirai

MARIJĄ dukrą GENOVAITĘ su vyru ir sūnų BENE

DIKTĄ su šeima nuoširdžai užjaučia —

Jonas ir Jadvyga Ruklos

J. VAIČELIŪNAS(Tęsinys iš pr. numerio)
Moksleivių dainos
Iš visų mūsų kelionių, atlik

tų Panevėžio apskrityje, Kupiš
kyje mjr. Bay padarė vieną iš
sišokimą, kuris nuskambėjo ir 
už Panevėžio apskrities ribų.

Kupiškyje antrą kartą lankė
mės 1943 m. birželio mėnesio 
pabaigoje. Mobilizacinė komisi
ja dirbo valsčiaus valdybos pa
talpose, kurios buvo prie pa
grindinės gatvės. Vieną dieną, 
apie 10 vai. ryto, ta gatve pra
žygiavo Kupiškio gimnazijos 
moksleiviai su mokytojais. Jie 
vyko į bažnyčią pamaldoms 
mokslo metų baigimo proga. Po 
valandos jie tokia pat tvarka 
grįžo atgal. Kai jie žygiavo gat
ve, visi mobilizacinės komisijos 
nariai stovėjo prie langų ir žiū
rėjo. Moksleiviai dainavo kari
nę dainą. Kai moksleiviai pra
žygiavo, mobilizacinės komisi
jos vertėjas, jaunas Lietuvos 
vokietukas, kurio pavardės ne
beprisimenu, bet vardu Vytau
tas, majorui pasakė, kad moks
leiviai dainavo karinę dainą, ir 
jam į vokiečių kalbą išvertė ke
letą tos dainos sakinių. Majo
ras, lyg bitės įgeltas, pašoko. 
Kaip tai? Kupiškio moksleiviai 
mobilizacinės komisijos pano
sėje dainuoja karines dainas, o 
komisijos patalpose tie jaunuo
liai nepasirodo!

Majoras nusprendė, kad mo
bilizacinė komisija turi nuvyk
ti į gimnazijos patalpas ir iš
siaiškinti padėtį. Po pusvalan
džio jau buvome gimnazijos pa
talpose — buvusiose Lietuvos 
kariuomenės kareivinėse. Už
ėjome į mokyklos raštinę. Jo
je nieko neradome, nes tuo me
tu gimnazijos salėje vyko mo
kyklos metų užbaigimo iškilmin
gas aktas. Majoras per vertėją 
įsakė sargui pakviesti gimnazi
jos direktorių. Kai direktorius 
atvyko, majoras pasakė, kad 
moksleiviai dainuoja karines 
dainas, o mobilizacinėje komi- 
sįjoie nepasirodo. Direktorius A

« .pxrlfvlo . » *cii*,į* v1 ^9' tukas su geležinkelio stotinu 
misiją vyksta pavieniai vyrai, 
kuriuos tai liečia. Gimnazijos di- P^eeS^1£®iežin5f^lA1^' 
rektorius toje srityje savo mo
kiniams negali duoti jokių įsa
kymų.

Suėmė mokytojus
Po tolao pasikalbėjimo, majo

ras, it musę kandęs, su komisi-

yra kalti, kad Kupiškio mokslei
viai neateina į mobilizacinę ko
misiją. Pagaliau jis priėjo prie 
telefono ir susirišo su Panevė
žio žandarmerijos viršininku 
Belmanu, aiškindamas čia esa
mą padėtį ir kaltindamas moky
tojus.

Po poros valandų į Kupiškį 
atvyko žandarmerijos viršinin
kas su keletu žandarų ir vertė
ju. Vietos nuovados viršininkas, 
nepažindamas žandarmerijos 
viršininko, su raportu pasitiko 
vertėją. Tas pasakė, kad su ra
portu reikia pasitikti žandarme
rijos viršininką, o ne jį, ir paro
dė į Beįmaną. Nuovados virši
ninkas raportą lietuviškai pa
kartojo Belmanui.

Po to visi žandarai ir Kupiš
kio policija nuvyko į gimnazijos 
patalpas, bet tenai nieko nebe
rado. Tada Beįmanąs įsakė su
imti Kupiškio gimnazijos mo
kytojus. Gimnazijos direktoriaus 
nerado, nes jis jau buvo išvykęs 
iš Kupiškio. Majoras, lyg jieško- 
damas mano pritarimo, aiškino, 
kad gimnazijos direktorius pa
bėgo, palikdamas savam likimui 
mokytojus. Jam atsakiau, kad 
gimnazijos direktorius nepabė
go, bet išvyko į savo tėviškę, nes 
mokslo metai baigti.

Visi suimti mokytojai buvo at
vežti i Panevėžio kalėjimą. Gim
nazijos direktorius, išgirdęs apie 
mokytojų suėmimą, atskubėjo į 
Panevėžį* jų gelbėti. Mokytojai 
buvo paleisti, o aš dar kartą 
galėjau majorui pakartoti, kad 
gimnazijos direktorius nepabė
go-

Už tą išsišokimą mjr. Bay iš 
Lietuvos karimo komendanto 
gan. Justo gavo papeikimą, kad 
majoras kišasi ne į savo reika
lus. Po to mjr. Bay savo dar
bą dirbo labai ramiai ir dar 
dažniau klausdavo mane patari
mų.

Išmoko žodį “pirtis”
Nors Vašuokėnai nėra vals-

buvo inž. Antanas ir Leokadi
ja Brazdžiai. Abu buvo malonūs 
ir vaišingi žmonės. Ponia Braz- 
dienė yra kulinarijos žinovė, to
dėl ir vaišių stalas visuomet bū
davo — Velykų stalas. 0 dva
re ir karo metu buvo lengviau 
su maistu, negu kitose instituci
jose.

Vieną šeštadienį su majoru į 
Vašuokėnu dvarą atvykome apie 
5 vai. vakaro. Vakarieniavome 
kartu su šeimininkais. Paėmė
me po keletą stikliukų ir greitai 
atsirado gera nuotaika.

Tą vakarą iš Panevėžio i Va
šuokėnus traukinėliu turėjo at
važiuoti ir daugiau svečių apie 
9 vai. Šeimininkas mums "pasiū
lė pasinaudoti lietuviška pirti
mi. Tą pasiūlymą mielai priė
mėm. Abu su majoru nuėjome į 
pirtį. Man pirtis buvo nenaujie- 
na. Majorui buvo neaišku, kaip 
mes čia maudysimos. Kai uždė
jau gerokai garų, majoras pri
tūpė, sakydamas^ kad jam au
sys svyla. O kai jam parodžiau, 
kaip tokioje pirtyje reikia vano
tos su vanta, jis ėmė šaukti, kad 
perkarsta. Išsivanoję, išsimau
dę, ėjome iš pirties. Majoras bu
vo patenkintas tokia “vonia”. 
Esą, jis nebejaučiąs, kad buvo 
gėręs “Snapso”. Nuo to karto jis 
atsiminė žodį “pirtis”.

Kai atvažiavo svečiai iš Pane
vėžio, šeimininkai visus pakvie
tė prie stalo. Ir mes su majo
ru jautėmės kaio naujai atvykę.

Kartą i Vašuokėnus užsukome 
dar prieš Velykas. Majoras pa
sisakė. kad Velykoms vyksiąs i 
Vokietija, nes norįs aplankyti 
savo šeima. Ponia Brazdienė 
jam parengė maisto siuntinėlį, 
nes ir Vokietijoje buvo sunku
mų su maistu. Kai grįžome į 
Panevėžį ir atsisveikinome, jis 
kilstelėjo tą maisto lagaminė
li ir sako: “Velykų zuikis. Ji 
mielai nasitiks mano žmona ir 
dukros.” (Bus daugiau)

ii

JONUI YOKUBYNUI mirus,

jo žmonai MARIJAI, vaikams ir giminėms reiškiu 
nuoširdžiausią užuojautą —

Pranas Kupčiūnas

VINCUI REGINAI, Rochester, USA, ir šeimai, jo

MAMYTEI Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą

ir kartu liūdime —

llme jr Petras Reginos

Mylimam TĖVELIUI mirus, AUGUSTINĄ ir ONUTĘ

KUDIRKAS su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

ONAI JUODVALKĮENEI ■ LUMBYTEI mirus Lietu
voje, gilią užuojautą reiškiame broliui VYTAUTUI 
LUMBIUI bei jo šeimai ir kartu liūdime —

S. S. Rakščiai L J. Kriaučiūnai v
Fruitland, Ont.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

233. Mikšys,
234.

indino io vokiška krauja. Jis sė
dėjo kėdėje, pieštuku baksnojo 
i stala ir vis kaltino Kupiškio 
gimnazijos mokytojus, jog jie

tukas su geležinkelio stotimi __•-  — < 11 
jos Švenčionėliai — Panevėžys, 
bet ir Vašuokėnuose, teisingiau 
sakant, Vašuokėnu dvare teko 
apsilankyti keletą kartu, čia at- 
vykdavome ne visa komisija, bet 
mudu su majoru. Kartą, berods, 
su mumis buvo h- vertėjas Faus
tas, bet vėliau jis iš mobilizaci
nės komisijos nasitraukė ir kar
tu su mumis į Vašuokėnus nebe- 
atwkdavo.

Vašuokėnu dvaro savininkai

Federacinės ir provincinių vy
riausybių finansų reikalų konfe
rencijoje Nova Scotia premje
ras ir finansų min. G. I. Smith 
pasiūlė visiems mokesčiu mokė
tojams įvesti 50% riba. Už pir
mą pajamų $1.000 dabar atskai
toma atrie 10%. o už $400.000 
80% visos sumos. Mokesčiu su
mažinimas misionieriams juos 
naskatintu daugiau ninigo inves
tuoti i Kanados pramonę. Prem- 
ievas k B. Pearsonas pareiškė, 
kad visus snrendimns naiamu 
mokesčiu reikalu turės padaryti 
"auiasis liberalu vadas ir jo sp

kuopa yra trečioji įsijungusi į Fon
dą. Trūksta dar Hamiltono šaulių Al
girdo kuopos. — Visiems auktojams 
Fondas nuoširdžiai dėkoja. Šiemet 
per pusantro mėnesio gauta $2.200. 
Iš viso yra $36.000. Vasario 5 d. 
trys F. valdybos nariai buvo pas adv. 
Kelly pasirašyti paskutinių raštų ir 
gauti nurodymų. Vasario 7 d. vai-

$250
$100
$100
$100
$100

Pik. Mikalausko atm.
Toronto šaulių kp.
Pulkys, A.,

Toronto šaulių kuopa suteikė savo 
įnašą, atžymėdama Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo penkias
dešimtmečio sukaktį.

J Mikšys — žinomas veikėjas ir 
pedagogas, A. Silinskis — rangovas 
bei statybininkas. — Pulk. Kleopas 
Mikalauskas yra dalyvavęs Lietuvos 
nepriklausomybės kovose, buvęs Ma
žeikių, Biržų, Vilkaviškio ir Ukmer
gės karo komendantu; mirė kankinio 
mirtimi Sibire. Jo atminimui įnašą 
L. Fondui aukojo jo sūnus Romas 
per Winnipeg© įgaliotinį P. Liauke- 
vičių. — Toronto šaulių VL Pūtvio

236.
237.

ti 1968 m. kovo 2 d. Susirinkime bus 
išrinkti 8 tarybos nariai, o 4 pa
skirti Bendruomenės ir Fondas leis 
j normalias vėžes. Fondo valdybos 
pastangomis gauta: Fondo čarteris, 
atleidimas aukotų sumų nuo pajamų 
mokesčio, Bendruomenės pritarimas, 
surinkta $36.000.

Pakvietimai j susirinkimą išsiunti-

P. LELIS. reikalų vedėjas



Pernai Putname stovyklavusios mergaitės. Jos ir šią vasara ruošiasi grįžti į Putnamą,

Svetimi vėjai vietoj gimto bokšto
IŠKELIAVUS Į AMŽINYBĘ A. A. MYKOLUI BUKAUSKUI 

kariu Lietuvoje. Jis buvo giliai reli
gingas ir patriotiškos dvasios žmo
gus. Jam, kaip ir daugumai iš mūsų, 
miela prisiminti brangų mūsų kraš
tą — Lietuvą, į kurią jį vis taip 
traukė širdis. Kartą sakė: "Jei su- 
grįžčiau į tas gėlėtas pievas, kur ma
žas bėgiojau, tai daug atjaunėčiau.”

PASIAUKOJĘS ŠEIMAI
Nebūtų pilnas M. Bukausko api

būdinimas, jei nepaminėčiau jo dar 
šių gerų charakterio bruožų: pasiau
kojimo, darbštumo ir draugiškumo. 
Kai jo žmona su jauniausia dukrele 
Regina atsiskyrė ir, gavusi ištuoką, 
ištekėjo už kito vyro prieš 30 metų, 
jis, likęs su dviem sūnumis Henriku 
ir Zigmu (7 ir 10 metų), savo gyve
nimą aukojo tik jų ateities laimei, 
jų auklėjimui. Nepavedė jų svetimų 
globai, bet pats, naktimis dirbdamas 
paprastą darbininko darbą, dienas 
praleisdavo su vaikais. Troško, kad 
jie būtų religingi ir geri žmonės. 
Net ir tada, kai vaikai jau užaugo ir 
patys pragyvenimą užsidirbdavo, tė
vas nevedė antrą kartą, laikydama
sis katalikų religijos — pasiliko vie
natvėje. Tas skaudus pergyvenimas 
ir ta vienatvė tikrai jam buvo sunki. 
Tik sūnus Zigmas visą laiką gyveno 
drauge, taip pat viengungis.

Kažkur esu skaičiusi mintį: jei tu 
nelaimėje paplūsi ašarose, visi nuo 
tavęs atsitrauks; jei tu juoksies, nors 
širdis verks, su tavim visi juoksis. 
To paskutinio laikėsi gyvenime ir 
M. Bukauskas. Nuo jo lūpų šypsena 
retai dingdavo.

Savo darbštumu jis buvo įsigijęs 
net keletą namų ir gražią vasarvietę, 
kuri buvo praminta "Mikučio dva
ru”. Jo "dvaras” nestovėjo tuščias— 
visada buvo pilnas draugių-ų vasa
ros metu. Iš ten sklido lietuviškų 
dainų aidas po plačią apylinkę. Iki

Gyvybė, kaip vaškas ugnyje, tirpo, — 
Išėjo į kitą pasauli.
Nuo skausmo net žemė suvirpo, — 
Kai geso amžina saulė...

(Juozas Parojus)
Liūdna ir šiurpu pagalvoti, kad 

maža Winnipeg© lietuvių kolonija 
vieno mėnesio laikotarpyje neteko 
jau trečio darbštaus tautiečio.

Vos kelios dienos prieš naujus 
1968 metus paliko šį pasaulį labai 
daug nusipelnęs a. a. ANTANAS 
GENYS, kurio gabių rankų išpjaus
tinėtais ornamentais išpuošta šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčia.

Sausio 7 d. mirties pašauktas pa
liko žmoną, plačią savo giminę ir 
visą lietuvių bendruomenę a. a. 
JURGIS JANUŠKA, kuris Winnipe- 
go B-nės susirinkimuose be jokių už
rašų rėždavo paskaitas.

š. m. sausio 16 d. St. Boniface li
goninėje, jau ilgesnį laiką negalavęs 
širdimi, atsiskyrė su šiuo pasauliu 
ir iškeliavo amžinybėn a. a. MYKO
LAS BUKAUSKAS, eidamas 67-tus 
metus.

VEIKLUS AUGŠTAITIS
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps

krityje, Krekenavos valsčiuje, že- 
maitiškių kaime. Į Kanadą atvyko 
su žmona 1926 m. ir įsikūrė Lac-du- 
Bpnnet ūkyje. Ten gyveno ir dar 
kelios lietuvių šeimos. Pagyvenęs 
čia keliolika metų ir sulaukęs vaikų, 
pardavė ūkį ir persikėlė į Winnipe- 
go miestą, kur aktyviai reiškėsi or
ganizacijose — Lietuvių Klube ir 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinėje. Porą 
metų prieš mirtį iš pastarosios or
ganizacijos jis pasitraukė. Nuo įsi- 
steigimo Lietuvių Bendruomenės 
Winnipege jis visą laiką buvo akty
vus jos narys.

Kai čia atvyko kun. Justinas Ber
tašius ir pradėjo telkti aukas lietu
vių katalikų bažnyčiai statyti, tai M.

jis buvopat savo paskutinių dienų 
“jaunas senis” — nors dar nesenas 
amžiumi, bet visai pražilęs, gal nuo 
sunkių vienatvės išgyvenimų.

ATEISIĄS Į SUSIRINKIMĄ...
Sausio 19 d. vakare į Morduc 

Bros, didžiulę koplyčią prisirinko 
daug lietuvių — senų, jaunų ir net 
mažų pareikšti paskutinės pagarbos 
čia pašarvotam a. a. Mykolui Bu
kauskui.

Klebonas kun. J. Bertašius kartą 
sakė, kad dar velionis paskutinę sa
vo gyvenimo savaitę reiškęs jam te
lefonu savo mintis, jog į būsimą vi
suotinį parapijos susirinkimą atei
siąs su nauju projektu: įsigyti ant 
bažnyčios laiptų gražius metalinius 
turėklus. Deja, gyvybės siūlas nu
trūko taip nelauktai ir jis nebeateis 
į būsimą susirinkimą...

Nuskambėjo jo rūpesčiu įsigytų 
bažnyčios varpų graudūs aidai jam 
mirus ir sausio 20 d., palydint jo kū
ną į amžiną poilsio vietą Visų šven
tųjų kapinėse prie kelio Winnipeg— 
Selkirk. Palydėjo ilgiausia automo
bilių eilė nuo šv. Kazimiero bažny
čios. Karstas slėpėsi po gėlių vaini
kais ir dar daugybė jam pagerbti 
suneštų gyvų gėlių liko bažnyčioje 
prie altoriaus. Jos dar ilgai primins 
vaikų mylimo tėvo ir visų mėgiamo 
draugo liūdną atsiskyrimą.

Liko nuliūdime jo vaikai: Hen
rikas, Zigmas, duktė Regina, žentas 
Bates ir du anūkai.

Tebūna jam lengva svetimoji že
melė.
Nuo kalnelio saujos gimtos žemės 

trokščiau, 
Kad ji užmigdytų vaiką be namų. 
Svetimi vėjai vietoj gimto bokšto 
Keis tą varpų raudą ir senų tėvų. 
(J. Parojus) B BUJOKIENE

POLITIKAI IR TAUTINĖS GRUPĖS
Ontario liberalų partijos su- Toronte ir dalyvavo po to įvy- 

važiavime dalyvavo visi kandi- kasiame priėmime), 
datai į federacinės partijos va
dus, o tuo pačiu ir į Kanados 
ministerius pirmininkus, nes li
beralams esant valdžioje parti
jos vadas automatiškai tampa 
premjeru. Dabartinis partijos 
vadas ir min. pirmininkas L. B. 
Pearsonas atsistatydino ir išei
na į pensiją balandžio mėn. Su
važiavimo kandidatai j ta&au įįį šiol neturi pusės visu
premjerus sutiko dalyvauti et-............................... - - - *
ninės spaudos sąjungos suruoš
toje spaudos konferencijoje bei 
atsakyti į klausimus.

Plačiausiai į mums rūpimus 
reikalus atsakė žemės ūkio mi
nisteris ir kandidatas Į premje
rus J. Green. Jis pasisakė iš es
mės dėl trečiosios grupės (ne- 
anglų ir neprancūzų) kanadie
čių padėties keičiant dabartinę 
šimtmečio senumo Kanados 
konstituciją. “Jeigu Kanada nė
ra tirpinimo katilas, — sakė jis, 
— o mozaika, ir ne dviejų, o 
daugelio tautų mozaika, tai tas 
turi būti juodu ant balto Įrašy
ta naujoje konstitucijoje. Jeigu 
naujoje konstitucijoje bus kal
bama tik apie anglų- ir prancū
zų kilmės kanadiečius, kitus nu
tylint, tai tuo savaime prileidžia
ma, kad trečioji grupė palengva 
asimiliuosis ir išnyks.” Labai 
sveikos mintys.

Dabartinis Kanados užsienio 
reikalų min. P. Martinas sakė 
pilnai pripažįstąs trečiąją gru
pę ir jos įnašą šiam kraštui. Į 
jam taikytus politinius klausi
mus atsakinėjo atsargiai. Dėl 
Vietnamo jis mano, kad viskas 
turėtų būti nukreipta į Jungti
nes Tautas. Į klausimą, ar jis 
Jungtinėse Tautose prisidėtų 
prie žmogaus Teisių Deklaraci
jos taikymo tautoms už geleži
nės uždangos, atsakymas buvo 
“taip” be komentarų.

P. Hellyer, dabartinis susisie
kimo ministeris ir vienas iš lie
tuvių draugų, sakėsi esąs laimin
gas iš arti pažinęs naujuosius 
kanadiečius ir darysiąs viską, 
kad jiems šiame krašte būtų ge
ra. Konkrečiai žadėjo dėti' pa
stangas, kad daugiau trečiosios 
grupės žmonių būtų Įleista į 
augščiausias valstybines vietas, 
kaip i senatą ir Įvairių valdžios 
korporacijų vadovybes. (Tarp 
kitko, min. P. Hellyer buvo pa
grindinis kalbėtojas mūsų šių 
metų Vasario 16-sios minėjime

Su įdomumu visi klausėsi pa
sisakymo E. Kierans, airių-vokie- 
čių kilmės kandidato į premje
rus, buvusio Kvebeko provinci
jos ministerio ir provincinės li
beralų partijos pirmininko, daž
nai kalbančio Kanados prancū
zų vardu. Jis teigė, kad prancū
zai davė Kanadai pusę istorijos.

teisių bei privilegijų. Į priekaiš
tą, kad naujieji kanadiečiai Kve
beko provincijoje yra blogiau 
traktuojami, kaip Ontario, at
sakė, kad tai nesanti tiesa, o jei
gu ir pasitaikė koks nesklandu
mas, tai tik dėlto, kad šioji pro
vincija tik dabar pradeda atsi
stoti ant kojų.

M. Sharp, finansų ministeris, 
pasisakė esąs antrosios kartos 
imigrantas, nes jo tėvai imigra
vo į šį kraštą. Pripažino, kad tre
čiosios grupės žmonės turi tu
rėti galimybių pilniau dalyvauti 
šio krašto vadovavime. Jis ypač 
išgyrė trečiosios grupės kultūri
nį įnašą, nes pvz. Winnipegą, jo 
tėviškės miestą, tik trečioji gru
pė iškėlė į plataus masto kultū
rinio gyvenimo centrą. Vokie
čių laikraščio redaktoriaus pa
klaustas, ar jis, kaip finansų 
ministeris, negali padaryti įta
kos, kad per valdinį Kanados 
televizijos tinklą nebūtų užgau
liojami vokiečiai ir kad iš viso 
trečioji grupė būtų bent mini
maliai Įsileista į programas. Jis 
atsakė, kad valdinė televizija 
priklauso autonomiškai veikian
čiai direktorių tarybai, ir būtų 
didelis žingsnis priekin, jei į tą 
tarybą Įeitų bent vienas trečio
sios grupės atstovas direktoriaus 
titulu. Pažymėtina, kad ministe- 
riui M. Sharp mūsų reikalai nė
ra svetimi. Jis yra buvęs mūsų 
minėjimuose, Įskaitant ir birže
lio išvežimų minėjimą, o už vie
ną aiškesni pasisakymą ukrai
niečių suvažiavime buvo pate
kęs ir i raudonųjų nemalonę..

Kiti kandidatai (jų buvo sep
tyni) nieko esmingesnio nepa
sakė. Tarp kitko, tuo metu kan
didatų tarpe dar nebuvo lietu
viams pažįstamo, pereitų metų 
Vasario 16 kalbėtojo, prekybos 
ministerio R. Winters, o taip pat 
ir mums nežinomo, bet labai ky
lančio prancūzo, teisingumo mi
nisterio P. E. Trudeau. A. R.
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A. a. kun. Lionginas Jankus, staiga miręs Brooklyne vasario 
4 d. Jis buvo BALFo reikalų vedėjas, 10 metų rūpestingai tvar
kęs lietuvių šalpos reikalus. Išvakarėse Atsimainymo parapijos sa
lėje buvo surengtas banketas BALFo ir jo reikalų vedėjo dešimt
mečiui atžymėti. Sekančią 'dieną kun. L. Jankus atlaikė Mišias ir 
grįžęs iš bažnyčios atsigulė pailsėti. Matyt, blogai jautėsi. Apie 3 v. 
p.p. rastas negyvas. Palaidotas vasario 8 d. St. Charles kapinėse 
Long Island. Vienas didžiausių Velionies nuopelnų — Sibiro mal
daknygės išleidimas Įvairiomis kalbomis. Ta knygelė plačiausiai 
paskleidė Lietuvos kančią. Taipgi Velionies dėka daugybė nepa
siturinčių lietuvių visame pasaulyje gavo paramos. Jo plačią veik
lą pastebėjo ir Lietuvos okupantai — puolė ji savo spaudoje.

y

Piety Amerikos lietuviai stovyklauja
ANTANAS SAULAITIS, SJ

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

J. KAVALIŪNAS, J. A. V. Liet, ankstyvesniosios išeivijos lietuviams, 
Bendruomenės švietimo tarybos pir- nes jie sunkiai arba visai nekalba 
mininkas, kalbėdamas Cicero moky- 
tojų-mokinių tėvu vakarienėje, pa
reiškė, jog lietuviu mokykloms ne 
tiek reikia lėšų, kiek mokinių. Todėl 
jis atskleidė naują tarybos planą — 
šiais sukaktuviniais metais skelbti 
mokinių vajų. Yra nusistatyta mo
kinių skaičių padidinti iki 5,000, L taisyti. Kai tėvai gerai nemoka ang- 
y. apie 1200 daugiau, negu jų buvo

lietuviškai; 4. siųsti gausiai vaikus Į 
lietuvių vasaros stovyklas. Kavaliū
nas taip pat patarė su vaikais na
muose kalbėti vien tik lietuviškai; 
atkreipė dėmesį į faktą, jog tokiu 
būdu negalima sugadinti jų angliš
ko akcento, bet priešingai — jį pa-

Bukauskas buvo labai uolus aukų 
rinkėjas. Nuvykęs su kitais aukų 
rinkti į Saskačevano provinciją pas 
lietuvius, dėl savo humoristiško 
charakterio ir meilumo turėjo geriau
sią pasisekimą ir surinko ten dau
giausia aukų. Be to, jis rinko aukas 
McGregor, Winnipege, Manitoboj.

Visą laiką buvo Sv. Kazimiero baž
nyčios statybos komiteto narys.

Kai prasidėjo čia bažnyčios staty
ba, jis buvo vienas darbščiųjų dar
bininkų prie įvairių darbų, už ku
riuos jokio atlyginimo niekas nesky
rė. Ne tik prie bažnyčios darbų jis 
dirbo beveik kasdien, bet ir klebo
nijos sienos beveik jo vieno ištin
kuotos.

Jis dalyvaudavo visur: Bendruo
menės ir parapijos susirinkimuose, 
minėjimuose, pasilinksminimuose, 
gegužinėse. Dažnai jis įnešdavo gerų 
naujų projektų ką nors įsigyti ar pa
daryti. Pavyzdžiui elektriniai bažny
čios varpai jo sumanymu, jo didelė
mis pastangomis ir pasišventimu bu
vo įsigyti. Gavęs padėjėjų, važinėjo 
aukų rinkti pas visus parapijiečius, 
nekartą ir sušaldamas, ir pervarg- 
damas.

Taip pat jis buvo nenuilstantis 
aukų rinkėjas parapijos pianinui, 
vargonams ir kitiems reikmenims 
įsigyti. Jis gražiai mokėjo atremti 
priekaištus bei kitokias nuomones.

"JEI SUGRĮŽCIAU...”
Velionis buvo didelis mėgėjas lie

tuviškų dainų, knygų, ypač istori
nių, kuriose aprašyta lietuvių kovos 
už laisvę, jų laimėjimai ir Lietuvos 
prisikėlimas į nepriklausomą gyve
nimą.

Kai aš jam paskolinau pasiskaity
ti didelę knygą "Lietuva budo”, su 
ja jis negalėjo skirtis. Sakė skaitąs 
kažkurias vietas nuolat kartodamas.

M. Bukauskas jautriai pasakoda
vo apie lietuvių kovas už laisvę, už 
kurią ir jis pats yra kovojęs su len
kais dėl Vilniaus krašto, kai buvo

liškai ir su vaikais kalba bloga ang-

DISKUSINĖS MINTYS

NEAIŠKUS
“Suabsoliutinimą vienos prie

monės, kuri pas mus reikalau
jama vienybės ir tautinės draus
mės vardu, ir laikome svarbiau
sia skilimo priežastimi”, A. Pet
ronis aiškina savikovos priežas
tį (“Tėv. Žiburiai”, 1968. 2. 8). 
Negerai, kad autorius nekonkre
tizuoja, kas tokia ta priemonė, 
kas ir kaip ją absoliutina. Jo 
paminėtas Klevelando konferen
cijos atvejis tokios išvados ne
patvirtina. Nei Klevelando, nei 
kuri kita konferencija nėra ku
rios vienos priemonės suabsoliu
tinusi, o tik pasisakiusi, kad da
bartinėmis Lietuvos sąlygomis 
ne visos priemonės yra tinka
mos, kad kaikurios, užuot patar
navusios Lietuvai, gali patar
nauti Lietuvos okupanto intere
sui. Faktiškai tad absoliutinimu 
nusikalsta ne Klevelando konfe
rencija, o tie, kuriem absoliu
čiai visos priemonės geros.

Gražus dalykas ekumeninė 
dvasia, gražūs dorovės principai 
apie vieningumą, laisvę ir mei
lę. Be abejojimo, jie galioja ir 
Lietuvos laisvės kovai. Kaip sa
vo uždavinius vykdydamas gydy
tojas privalo ne tik dvasios ir 
dorovės principų, bet pirmiausia 
medicinos žinių bei priemonių, 
taip ir Lietuvos laisvės kovos 
uždavinius vykdydamas tautie
tis privalo ne tik ekumeninės 
dvasios ir dorovės principų, bet 
ir pirmiausia teisinio nusimany
mo ir politinės patirties.

1917 m. Petrapilio lietuvių 
seimas skilo taip pat tik dėl 
“suabsoliutinimo ko nors žmo
giško” — reikalavimo Lietuvai

pernai (1967 m. lietuviu mokyklas 
Amerikoje lankė 3849 vaikai). “Rei-

IŠKINIM Al
nepriklausomybės, užuot miglo
to apsisprendimo. Bet kas nū
dien nuoširdžiai nenulenks gal
vos prieš tuos nepriklausomybės 
užsispyrėlius? O skaitant ano 
meto Rusijos lietuvių intelektua
lų poseiminius pasisakymus, at
rodo, kad tiems užsispyrėliams 
stigo ne tik ekumeninės dvasios, 
bet ir intelektualinio subrendi-

kia kovoti dėl kiekvieno lietuvio, 
kiekvieno jaunuolio, nes tai mūsų 
ateitis”, — dėstė Kavaliūnas ir dar 
pridėjo: “Svarbūs yra piniginiai va
jai, bet už juos svarbesnis — moki
nių padauginimas.” Gausiam tėvų ir 
svečių būriui (apie 130 žmonių) jis 
davė sugestijų dėl švietimo darbo su
stiprinimo šiame krašte: 1. siųsti vai
kus į lietuvių mokyklas, skatinti ki
tus tai daryti, steigti naujas mokyk
las; 2. nesiaurinti darbo ir nemažin
ti mokslo metų mokyklose; pradėti 
mokyklose vaikus lietuviškai mokyti

mo.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Mėdicmm*$ ii pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios regictniota 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.RJ».NJ»L

460 Roncesvalles Avė., Toronto ' Tel. LE 3-800®

įJ

B. Guoga
ne nuo 6, bet nuo 4 metų; 3. prie li
tuanistinių mokyklų steigti klases

Laimingosios skaitytojos 'TŽ" spaudos baliuje: S. Rožaitienė (de
šinėje), laimėjusi dail. Vyt. Remeikos paveikslą; p. Pteinienė, lai
kanti Normonde radijo priimtuvą, kurį laimėjo Laima Gotavec- 
koitė Nuotr. M. Pranevičiaus

lų kalba, yra didesnis pavojus suga
dinti jų tareną.

Taip pat kalbėjo trijų lietuviškų 
mokyklų —• pradžios, augštesniosios 
ir Lietuviškų Studijų Instituto vedė
jai ar jų atstovai. Pr. mokyklos ve
dėjas J. Kreivėnas, kuris, kaip pro
gramos vadovas dr. Kisielius pažy
mėjo, seniausiai dirba mokytojo dar
bą Ciceroje, pareiškė, jog vaikai yra 
tėvų veidrodis. Jis pabrėžė, jog mo
kykloje reikia dirbti dviem kryptim: 
mokyti ir nuteikti lietuviška link
me. Augštesniosios mokyklos vardu 
kalbėjo jos dir. kun. dr. A. Juška ir 
vicedirektorė dr. B. Motušienė. Pir
masis pasitenkino tik mokyklos mo
kytojų prisistatymu, o antroji įsilei
do į ilgas ir kiek nuobodžias dis
kusijas. Lietuviškų Studijų Institu
tui, nesant jo vedėjo C. Grincevi- 
čiaus, atstovavo mokyt. B. Babraus- 
kas. Dar kalbėjo LB Čikagos apygar
dos pirm. SL Ingaunis, dr. F. V. 
Kaunas, Al. Baronas ir kt. Buvo at
silankiusios ir dvi reguliarios pra
džios mokyklos mokytojos — seselės 
kazimierietės, kurių viena irgi tarė 
žodį.• • •

“SANTAROS-ŠVIESOS” federaci
jos Čikagos skyrius, kaip ir kiek
vienais metais, pradėjo paskaitų cik
lą dabartinės Lietuvos pažinimo ir 
santykiavimo su ja klausimu. Pirmo
ji šių paskaitų jau įvyko vasario 10 
d. Kalbėjo buv. “Draugo” pirmojo 
puslapio red. kun. K. Baras-Baraus- 
kas. Sekanti paskaita cikle “Mes ir 
Lietuva” įvyks vasario 23 d. (jos 
vyksta Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje 8 v.v.). Ją skaitys iš Montrealio 
kun. dr. F. Jucevičius. Trečiąją pa
skaitą skaitys VLIKo veikėjas V. Vai
tiekūnas kovo 8 d., o ketvirtąją — 
dr. L. Sabaliūnas, kuris praėjusią va
sarą gilino studijas Lietuvoje, — ko
vo 16 d. šiuo metu “Santaros-Švie
sos” federacijos Čikagos skyriui pir
mininkauja V. Kochanauskas.• • •

PIRMASIS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES atstatymo paminė
jimas buvo surengtas vasario 10 d. 
Lietuvos vyčių organizacijos. Apie 
200 žmonių nepagailėjo brangių bi
lietų ($25 porai) ir sugužėjo į puoš-
nų “Farm” klubą, kur buvo kalbos 
ir neblogos vaišės. Vienu iš pogrindi- 
nių kalbėtojų buvo Illinois valstijos 

(Nukelta i 7-tą psL)

Lietuvos penkiasdešimtmečiui 
vos prasidėjus, Pietų Amerikos 
kraštų jaunimas suruošė savo 
studijų savaitę-stovyklą Brazili
joje, apie 20 mylių nuo Sao 
Paulo, Brazilijos pramonės cent
ro ir miesto, kuriame gyvena 
daugiausia Brazilijos lietuvių.

šeštadienį popiet, sausio *27, 
Billing’s Light rezervuaro pa
krantėje susirinko apie šimtas 
jaunimo iš Argentinos, Urugva
jaus ir Brazilijos kelių miestų, 
prisimindami pernai metų sto
vyklą Kordobos kalnuose Argen
tinoje ir jaunimo stovyklą Dai
navoje, JA Valstybėse, Jaunimo 
Metais. Stovyklą pasibaigė va
sario 4, sekmadieni, ir vakare 
visiems dalyviams buvo sureng
ta šventė-priėmimas Sao Paulo 
mieste.

Beveik vienas iš dešimties yra 
buvę Amerikoje jaunimo kon
grese, daugiau kaip pusė yra 
dalyvavę IV Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongrese ir jaunimo 
studijų savaitėj e-stovyklo j e Ar
gentinoje 1967 m. pradžioje. Kai 
atėjo Brazilijos eilė ruošti sto
vyklą, parapijos klebono prel. P. 
Ragažinsko vadovaujamas komi
tetas kibo i darbą. Jam susir
gus, dar stipriau spaudėsi jau
nesnieji (jo virš 30 metų inten
syvios veiklos pavyzdžiu), vado
vaujami Rikardo Tijūnėlio.

Atsiradus dalyvių iš kitų kraš
tų, sudaryta stovyklos valdyba: 
Rikardas Tijūnėlis, Liucija Jo- 
delytė, Rymantė Steponaitytė 
(Brazilija), Suzana Vanagaitė, 
Jurgis Brazaitis, Irena Sima- 
nauskienė (Argentina), Alfredas 
Stanevičius, Edmundas Andriuš
kevičius (Urugvajus), Antanas 
Saulaitis, SJ, (JAV).

Stovyklavietė priklauso YM- 
CAi. Gamta panaši kiek i Dai
navą, jeigu nebūtų dabar* vasa
ra ir nesimatytų palmių ar tro
piškų žiedų. Astuoniems namu
kams vadovavo atskiri pirminin
kai, kurie buvo įtraukti į sto
vyklos administravimą ir tvarky
mąsi.

Pavėsyje ir vakare vyko “rim
ta” programa, saulėje — poil
sis ir maudymasis. Rytą ir po
piet būdavo pusantros valandos 
paskaita ar diskusijos, prieš

maudymąsi — dainavimo pamo
ka, vakare — ypatinga progra
ma: susipažinimo, žaidimų, lau
žo, talentų, namukų pasirody
mų, literatūros ir baigiamasis 
laužas.

Mokytoja H. Mošinskienė pa
teikė lietuvių literatūros apžval
gą ir suruošė literatūros vakarą. 
Stovyklos globėjas prel. P. Ra- 
gažinskas peržvelgė Lietuvos is
torinę ir geografinę padėtį, ra
gindamas jaunimą imtis konkre
čių darbų, ypatingai studijų, pa
dėti Lietuvai ’ir lietuvių * tau
tai. Vystydamas bendruomeni
nes mintis, A. Saulaitis trijuo
se pašnekesiuose aptarė imigra
ciją, bendruomenę, lietuvio atei
ti. Kun. J. Šeškevičius, vadina
mas visų “dėde Juozu”, gyvai 
sudomino visus pokalbiu apie 
atsakomybę šeimoje, visuomenė
je, tautoje ir pasaulyje.

Stovyklai Įpusėjus (sausio 31) 
nuotaika buvo smagi. Kiekvie
nam namukui pavesta puošti val
gomąjį ir vakariniu programų 
salę, todėl vyko varžybos malo^ 
niai visiems patarnauti. Sporto 
aikštė užėmė kitus — įvyko 
sporto bei lietuvių liaudies žai
dimų varžybos. Lituanistinėms ir 
bendroms studijoms aptarti su
sirinkdavo studijuojantieji ir 
studijuosiantieji.

Daugelio P. Amerikos jauni
mo tėvai atvykę čia prieš 40 me
tų, todėl mažiau žinoma apie 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą ir sunkiau susiburti dėl 
mažesnio asmenų skaičiaus, ne
gu JAV ar Kanados miestuose. 
Bet gal ir Lietuvos bei lietuvių 
tautos sunki padėtis iššaukia iš 
antros, trečios ir kitų kartų su
sidomėjimą, rūpestį ir meilę lie
tuvių kalbai, dainai, šokiui, kul
tūrai* ir gyvenimui.

Atsimindami 1966 Jaunimo 
Metus ir jaunimo kongresą, jau
nimo studijų savaitę ir stovyklą 
Dainavoje, siunčiame linkėjimus 
Kanados lietuvių jaunimui, da
lyvavusiam tuose įvykiuose, ku
rie paliko mums gilų Įspūdį ir 
ilgalaiki užsidegimą.

Pietų Amerikos 
Jaunimo Stovykla 
netoli Sao Paulo 
Brazilijoje
1968. 1. 27 — II. 4.

Kaip pasiūlyti kandidatus į krašto tarybą?
ši pavasarį, gegužės 12 dieną, 

Kanados Lietuvių Bendruomenė 
rinks naują krašto tarybą, kuri 
yra vyriausias lietuviškųjų rei
kalų tvarkytojas šiame krašte. 
Kandidatus į tarybą galima pa
siūlyti iki 1968 m. balandžio 2 
d. Kad neįvyktų nesklandumų, 
krašto valdyba dar kartą viešai 
paaiškina kandidatų siūlymo 
tvarką.

Kiekvienas Kanados lietuvis, 
jeigu jam garbės teismo spren
dimu nėra atimta balsavimo tei
sė. gali būti kandidatu arba kan
didato siūlytojų. Iš kandidato 
reikalauĮama. kad jis būtų ne- 
jaunesnis kaip 18 metų ir bū
tu užsimokėjęs solidarumo Įna
šą už šiuos metus. Siūlymas da
romas raštu, kuriame turi būti 
oažymėta: kandidato vardas ir 
navardė, gimimo data, profesija 
ir adresas. Prie šio dar turi būti 
pridėtas kiekvieno kandidato 
raštiškas sutikimas kandidatuo
ti ir nareiškimas. kad yra užsi
mokėjęs solidarumo įnašą už

šiuos metus. Toks kandidatus 
siūlantis sąrašas turi būti pasi
rašytas nemažiau kaip 10 siūly
tojų, nurodant siūlytojo vardą, 
pavardę, gimimo datą ir adresą. 
Dešimt siūlytojų gali siūlyti bet- 
kuri kandidatų skaičių, bet ne
daugiau kaip 30 asmenų. Tas 
pats siūlytojas gali pasirašyti tik 
vieną siūlomųjų kandidatų sąra
šą.

Kandidatų sąrašai, ausščiau 
nurodyta tvarka surašyti ir siū
lytojų pasirašyti, įteikiami apy
linkės rinkimų komisijai nevė
liau balandžio 2 dienos. Apylin
kės rinkiminė komisija, sąrašą 
patikrinusi, persiunčia ji vyr. 
rinkimu komisijai šiuo adresu: 
.^t. Grigaliūnas. 6 Crown Court, 
Toronto 18, Ont

Išrinkimas i krašto tarybą pa
jėgiausiu tautiečiu yra visų mū
sų pareiga. Krašto valdyba pra
šo visus pažiūrėti į tą reikalą 
su dideliu dėmesiu.

KLB krašto valdyba



® PAVERGTOJE TEVMJE
Tradicinės lenktynės ant Sartų ežero

EIKLIEJI ŽIRGAI
žirgų lenktynės ant Sartų ežero 

Dusetose jau yra tapusios respubliki
nėmis šio sporto mėgėjų varžybomis. 
Rajoninis jėgų išbandymas sausio pa
baigoje vyko ant Glėbo ežero prie 
Varėnos, ant Osios ežero Zarasuose, 
ant Alaušo Svėdasuose, Širvintose ir 
Obeliuose. Vasario 3 d. į Dusetas 
suvažiavo 87 lenktynininkai iš 11 
rajonų. Pirmą kartą savo istorijoje 
šios tradicinės lenktynės sutraukė 
rekordinį žiūrovų skaičių — 30.000. 
Pirmąsias vietas 1.600 metrų nuoto
lyje laimėjo: jaunųjų mišrūnų gru
pėje — Zarasų rajono P. Cvirkos 
kolchozo veterinarijos sanitaras V. 
Skvarčinskas su žirgu “Uranu” per 
2 min. 34,8 sek.; suaugusių mišrūnų 
grupėje — Utenos rajono “Naujos 
vagos” kolchozo atstovas P. Kazlaus
kas su “Lologu” per 2 min. 33,4 
sek.; jaunųjų grynaveislių grupėje — 
Zarasų rajono Stelmužės sovchozo 
narys L. Vaitkevičius su “Elbrusu” 
per 2 min. 23,6.; suaugusių gryna
veislių grupėje — Širvintų rajono 
Čiobiškio kolchozo pirm. R. Kvet- 
kauskas su žirgu “Obvalas” per 2 min. 
19,7 sek. Tai buvo naujas lenktynių 
ant Sartų ežero rekordas. Vyriausias 
lenktynių dalyvis — 63 m. amžiaus 
V. Skvarčinskas, jauniausias — Šir
vintų rajono Puškino kolchozo pirm. 
A. žarnausko dešimtmetis sūnus R. 
žarnauskas su “Ereliuku”. Lenkty
nių proga Dusetose buvo atidaryta 
žiemos mugė, vyko automobilių lenk
tynės, madų denmonstravimas ir kon
certas.

KINO FILMAI
Vilniuje įvyko Lietuvos Kinema

tografininkų Sąjungos, turinčios 61 
narį, antrasis suvažiavimas ir pasku
tiniųjų penkerių metų darbo apžval
ga. Ataskaitinį pranešimą, padarė LK 
Sąjungos I sekr. J. Gricius, revizi
jos komisijos — jos pirm. J. Dau
tartienė. šiame laikotarpyje buvo iš
leista į ekranus 11 meninių filmų, 
apie 50 kino apybraižų ir apie 200 
kino žurnalų. Diskusijose I sekr. J. 
Gricius nusiskundė: “Kuo toliau, tuo 
labiau ryškėja jaunų aktorių stoka. 
Turint galvoje, kad A. Araminas su 
L Meru ruošia “jaunuolišką” scena
rijų, gal dar šiemet pajusime šią 
spragą. Galimas dalykas, kad teatrai, 
kuriem mūsų konservatorijos teatri
nis fakultetas ruošia aktorius, yra 
jais patenkintu Tačiau, dirbdami su 
teatrinio fakulteto absolventais fil
mavimo ■ aikštelėje, negalėjome pasi
girti dideliais laimėjimais...” Jau
niesiems aktoriams trūksta patirties. 
Kino studijos dokumentinių filmų 
vyr. redaktorius V. Imbrasas kėlė ki
tą problemą: “Mūsų ieškojimus la
bai riboja informacijos stoka. Labai 
mažai žinome, kas vyksta ne tik už
sienio, bet net ir broliškų respubli
kų dokumentiniame kine. Mes dir
bame, daugiau ar mažiau užsisklendę 
savo kiaute...” Jam pritarė ir vieš
nia iš Maskvos T. Jureneva, maskvi- 
nio kinematografijos instituto atsto
vė: “Nieko blogo nėra, kai mokoma
si iš geriausių užsienio kino pavyz
džių. Tačiau čionykščiai kino meist
rai nemato ir negali studijuoti pa
saulinio ekrano naujienų.* Sekimas 
jau pasenusiais pavyzdžiais, atsispin
dintis kai kuriose lietuviškose juos
tose, kartais padvelkia provincialiŠ- 
kumu” (“Liter, ir Menas” nr. 5 
(1107). Kaltė, žinoma, tenka Mask
vai, kuri vilniečiams kinematografi
ninkams neparūpina naujausių užsie
nio filmų. Suvažiavimo dalyviai išsi
rinko naują valdybą su I sekr. rež. 
R. Vabalu priešakyje.

KLAIPĖDA NEUŽŠALO
Neužšąlančio Klaipėdos uosto pa

galbos turėjo šauktis Rygos, Estijos 
uostų ir net Leningrado žvejai. Jie 
čia iškrovė žuvis ir, papildę reikme
nis, vėl išvyko žūklėn. Rygos įlanką 
buvo padengęs storokas ledas, ant 
kurio matėsi nemažas skaičius ruo
nių. Gruodžio ir sausio mėnesiais 
17.000 tonų apelsinų siuntą Sovietų 
Sąjungai iš Maroko į Klaipėdą atga
beno švedų laivai “Kulongata”, “Dol- 
matija”, italų laivas “šebel” ir nor
vegų — “šerborg”. Nors šaltis gnai
bė ausis, apelsinai buvo pardavinė
jami Klaipėdos gatvėse.

NUBAUSTAS VAGIŠIUS
Pastaruoju metu kompartijos ofi

ciozas “Tiesa” vis dažniau pradėjo 
skelbti pranešimus iš teismo salės. 
Sausio 31 d. laidoje rašoma: “Dirb
damas Vilniaus įvairiašakių statybi
nių medžiagų kombinate vyr. buhal
teriu, G. Pugačius pradėjo sistemin
gai grobstyti valstybės lėšas, žmogus 
— su aukštuoju išsilavinimu, tačiau 
gyveno netvarkingai, klastojo doku
mentus, įmonės pinigais apmokėdavo 
alimentus žmonai, o sykį jais “pa
dengė” net savo viešnagę blaivyklo
je... Grobstytojas G. Pugačius nu
teistas trejiems metams laisvės atė
mimo.”

NAUJIEJI 
BAUDŽIAUNINKAI
Jurbarko rajono Vadžgirio biblio

tekos vedėja Iz. Lukošienė, nusiųsta 
į Lapgirių sovchozą gyvulių suraši
nėti, “Valstiečių Laikraščio” nr. 10 
(3363) atskleidžia dvaro rūmuose ir 
buvusiame kumetyne įsikūrusių 
žemdirbių liūdną buitį: “Remontuoti 
reikia neatidėliojant. Užeikite į bet 
kurį butą. Sienos juodos, krosnys 
rūksta ir čiaudi, lubos verkia, durys 
ir langai išklerę, grindys išpuvusios. 
O šulinys koks! Rentinio tik 10 ar 15 
centimetrų beliko. Katėms skandin
tis geriausios sąlygos. Velenas ant 
supuvusių baslių vos laikosi. Netoli 
ir ligi nelaimės. Juk čia tiek vaikų! 
Darbininkai moka ūkiui nuomą. Te
gu ji nedidelė, bet vis tiek šis tas 
susidaro. Taigi būtų iš ko pasigra
žinti, pasišvarinti. Kiek jie belauks? 
Per visus pokario metus rūmai jokio 
remontėlio nematė...” Nesidžiaugia 
žmonės ir naujuoju statiniu — di
džiuliu tvartu: “Įėjimai tik iš galų. 
Nori patekti į vidurinius gardus — 
kinkuok maratoną su pilnais kibi
rais. Pavasari, rudenį, po lietaus — 
aplink neišbrendami purvynai...” 
Negerovėms užmiršti yra tik vienas 
būdas: “Lapgiriečiai rūme turi par
duotuvę. Jos vedėja nesiskaito su 
darbo valandomis. Bet kuriuo paros 
metu gausi... žinoma, degtinės. Dar
bo laikas, o vyrai, žiūrėk, šlitinėja. 
Moterys ašaroja, skundžiasi savai
siais “latrais”. Jos tvirtina, kad sky
riaus valdytojas Alfonsas Girdzi
jauskas nedraudžia šito grieko. Jis 
pats dažnokai pasidomi, kas ten to 

. skaidraus stikliuko dugne slypi...” 
Vaikai, užuot skaitę knygas ar žai
dę, lošia kortomis.

“SANITAS” EKSPORTUOJA
Jau nepriklausomybės metais 

Kaune veikusi “Sanito” vaistų ga
mykla pernai gavo naujas patalpas. 
Padidėjus gamybos pajėgumui, pra
dedamos eksportuoti analgino ampu
lės. Pusė milijono ampulių jau pa
ruošta kelionei į Rumuniją, 5,5 mili
jono ampulių analgino šiemet bus 
išsiųsta į Lenkiją, Vengriją, Kam- 
bodiją, Kiprą, Nepalį ir kitus kraš
tus. V. Kst.

Niagaros pusiasalis
SKAUTŲ VEIKLA. Skautų vado- parengimų vadovas A. Kuraitis, sekr.

vybės darnaus darbo vaisiai gražūs. 
Jie ne tik rengia dažnas sueigas, bet 
taip pat yra sudarę tautinių šokių 
grupę ir oktetą. Pastarajam vadovau
ja M. Gverzdienė, o šokių grupei — 
S. Zubrickienė. Dabar Tėvų pranciš
konų salėje kas šeštadienį ir sekma
dienį vyksta repeticijos. Meno grupes 
globoja T. B. Mikalauskas, OFM. Da
bartiniu metu vyksta akcija kuo dau
giau skautų pasiųsti į šiemet ruošia
mą tautinę stovyklą Amerikoje lie
pos 8-22 d. Netrūksta ir entuziastų. 
Pvz. A. Visockis skautų rėmėjų bū
reliui pažadėjo $100 ir dar parinkti 
aukų. A. Setikas atsisakė savo vaiku
čiams skirtos paramos praeitų metų 
skautų stovykloje; pinigus paaukojo 
rėmėjų būreliui. S. m. vasario 4 d. 
skautų rėmėjų būrelio naujai išrink
ta valdyba Tėvų pranciškonų patal
pose turėjo savo pirmąjį posėdį. Pa
reigomis pasiskirstė: garbės pirm. T. 
B. Mikalauskas, pirm. J. Dainora, vi- 
cepirm. A. Žinaitis, ižd. P. Baronas.

K. Stankevičius.
Buvusi valdyba nutarė, kad šiais 

jubilėjiniais metais Joninės turėtų 
būti surengtos su gera menine pro
grama. Tai pareikalauja daug lėšų 
ir sudaro didelę riziką. Dėlto ji nu
tarė Joninių parengimą perleisti pa
rapijai, kad ji tuo metu surengtų 
jubilėjinių metų paminėjimą. Loteri
jos ruošimas ir jos visas pelnas pa
liekamas skautų rėmėjų būreliui. Lo
terijos pelnas paprastai būna dides
nis už viso parengimo pelną. Naujoji 
valdyba tam nutarimui pritaria ir 
šventės rengimo klausimu sutaria su 
parapija. Šių metų šventė įvyks bir
želio 22 d. Merrittono salėje. Darbai 
jau pradėti. Norima atkreipti kai
myninių bendruomenių dėmesį, kad 
iš anksto ruoštųsi į Niagaros pusia
salio Jonines ir kartu parapijos šven-

Skautų rėmėjų būrelio valdyba
20 METŲ SUKAKTIS. Šiais me

tais sueina 20 metų sukaktis nuo St
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TAUTOS FONDO SKYRIUS HAMILTONE 
šį šeštadienį, vasario 24 dieną, Jaunimo Centre 

RENGIA TRADICINĮ

J @ LIETUVIAI PASAULYJE
1 M mn ir žuvimo datų, kairiniu vJ. A. Valstybės

S JAU PRADĖTA REGISTRACIJA į 
1968 m. jubilėjinę Putnamo mergai- 
čių stovyklą, kuri vyks nuo birželio 

& 30 d. iki liepos 28 d. Registracijos 
V lapeliai jau siunčiami. Tėveliai pra- 

~ šomi skubiai juos užpildyti,
GAUSUS ŠILTŲ UŽKANDŽIŲ IR ĮVAIRAUS GĖRIMO BUFETAS 
RIJA a T.ATMfS CTAT.TTTKAT a KTTn« TVATRVR*Q 0 tikrinta

PASAULINES MUGES programo-

KAUKIU BALIU
IR KVIEČIA VISĄ MIESTO BEI APYLINKĖS JAUNIMĄ IR SENIMĄ. DALYVAUKIME 

VISI — KAS SU KAUKĖMIS, KAS BE KAUKIŲ. BUS JDOMU VISIEMS.
• PENKIOS ĮDOMIAUSIOS KAUKES GAUS VERTINGAS PREMIJAS • ŠOKIAMS GROS DOME- 
NIC FERRI ORKESTRAS • <
• VERTINGŲ DAIKTŲ LOTERIJA • LAIMES STALIUKAI • KITOS ĮVAIRYBES
PRADŽIA: 7 VAL. VAKARO ĮĖJIMAS: $2.50, STUDENTAMS — $1

Tautos Fondo valdyba

►

nes tik 
gavus lapelį vieta stovykloje bus už-

Sekmadienį, vasario 25 
JAUNIMO CENTRE

HAMILTONO "ŠIRVINTOS" IR "NEMUNO" TUNTŲ

TĖVYNĖS SUEIGA
s

Programoje: V. MYKOLAIČIO-PUTINO MINĖJIMAS

Montažas — skautės-ai • Tautiniai šokiai — “Gyvataras”, mažųjų 

grupė • “Valdovo sūnūs” (I veiksmas) — “Aukuras”; rež. E. Ku

dabienė * Pradžia 4 v. p.p. • Įėjimas nemokamas * Kviečiame Ha

miltono visuomenę gausiai atsilankyti

g HAMILTON
BENDRUOMENĖS ŽINIOS

Sėkmingai praėjo Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. 11-tos vai. 
Mišiose dalyvavo visos organizacijos 
su vėliavomis. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Gražiai giedojo choras, 
mons. J. Tadarauskas pasakė tai pro
gai pritaikintą patrijotinį pamokslą. 
4 v.p.p. Jaunimo Centro salėje įvy
ko iškilmingas minėjimas. Visų or
ganizacijų vėliavos su palyda stovė
jo scenoje ligi minėjimo pabaigos. 
Garbės prezidiuman, kaip buvo val
dybos nutarta, pakviesti Lietuvos ne
priklausomybės kovų dalyviai, Vic
tor K. Copps — Hamiltono burmist
ras, mons. dr. J. Tadarauskas, kraš
to valdybos pirm. A. Rinkūnas, radijo 
valandėlės vadovas J. Simanavičius 
ir su Hamiltono jaunimu dirban
čių organizacijų pirmininkai. Svei
kinimo žodį tarė: miesto burmistras, 
K T/R pirm., latvių ir estų atstovai. 
Pagrindinę kalbą pasakė adv. Ju
lius Smetona. Meninę programos da
lį atliko Toronto “Varpo” choras, 
vadovaujamas D. Skrinskaitės ir Ha
miltono “Gyvataras”, vadovaujamas 
G. Breichmanienės. Po minėjimo vi
si programos atlikėjai ir jų vadovai 
buvo ten pat salės balkone pavai
šinti. Bendruomenės valdyba dėkoja 
katalikių moterų draugijai ir jos va
dovei p. Pakštienei vien tik už ačiū 
įdėjusioms tiek daug darbo. Dėko
jam Monsinjorui už patalpas, už pa
gelbėjimą svečius priimti ir už nuo
širdžią pagalbą minėjimo suruošime. 
Valdyba dėkoja visiems prisidėju-, 
siems prie šio minėjimo suruošimo. 
Kas nedirba, tas neklysta! Už ne
tikslumus atsiprašom. Valdyba

Į KAUKIŲ BALIŲ šį šeštadienį 
nieko nereikės atsinešti. Tautos Fon
do žmonės savo svečiams turės pa
rūpinę viską: gerą užkandį ir atsi
gaivinimui pigia kaina įvairaus gė
rimo. Kaukių premijavimas prasi-

>

>

>

►

dės 9.30 v. Tik jūsų gausus dalyva
vimas gali duoti pelno, kuris bus pa
naudotas Laisvės Kovos Metų pro
jektams įgyvendinti. O kas norėtų 
praleisti progą pamatyti įdomiausią 
metų parengimą Hamiltone? K. M.

HAMILTONO KATALIKIŲ MOTE
RŲ DRAUGIJOS skyriaus valdyba 
ruošia tradicinį blynų balių vasario 
27 d., 7 vai. vakaro, Jaunimo Cent
re. Nuoširdžiai kviečiame visus ap
silankyti, kur visi būsite pavaišinti 
vėdarais, kugeliais ir kt. skanumy
nais. Veiks bufetas, gros gera muzi
ka. Įėjimas $2. Valdyba

‘TRIE ŠV. KAZIMIERO KARS
TO” montažą, paruoštą P. Nato, ren
gia moksleiviai ateitininkai šv. Ka
zimiero minėjimo programai. Daly
vauja beveik visa moksleivių atei
tininkų kuopa. Ateitininkai šiais 
Laisvės Kovos Metais Šv. Kazimierą 
nori paminėti kovo 3 d. “Laiškai Lie
tuviams” red. kun. K. Trimakas, SJ, 
iš Čikagos praves kovo 2, šeštadie
nį, 7 v.v. parapijos bažnyčioje su
sikaupimo valandėlę, o sekmadienį 
11 vai. pamaldų metu pasakys pa
mokslą. Su paskaita į šią šventę at-

EH

CALGARY, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIMAS. 1968 

m. vasario 3 d. Kalgario LB suren
gė Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą. Atidarė apylin
kės pirm. P. -Devenis. Sugiedojus 
“O Canada”, pirmininkas supažindi
no visuomenę su kviestiniais sve
čiais, kurie buvo atsilankę į minė
jimą. žodžiu sveikino Baltų Draugi
jos pirm. A. Osis ir Kalgario Lat
vių Draugijos ‘‘Dauguva” vardu A. 
E. Krause. Raštu sveikino Kalgario 
Estų Draugijos pirm. O. Laamann. 
Po sveikinimų kalbėjo svečias tema 
“Laisvojo pasaulio lietuvių manifes
tas ir jo reikšmė mūsų gyvenime”. 
Kalbėtojas gražiais žodžiais nupasa
kojo šiuo metu vykstančius lietuvių 
darbus 50-tais jubilėjaus metais ir 
ragino toliau kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą.

VLIKo paruoštą rezoliuciją skaitė 
J. Cesonis. Ji bus pasiųsta: Kanados 

, ministeriui pirm. Pearsonui, JAV 
prez. Johnsonui, JT gen. sekr. U 
Thant ir Anglijos ministeriui pirm. 
Wilsonui. Pagerbus žuvusius karius- 
partizanus tylos minute, minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Meninę pro
gramą atliko Edmontono lietuviai, 
sol. O. Smidtięnė, palydint pianinu 
J. Baronui, padainavo “O atsimenu 
namelį”, “Aš mėgstu mėlynąjį dan
gų”, “Edmontoniškių kelionės įspū
džiai” ir “Kur bakūžė samanota”. Ap
švietimą tvarkė A. Smidtas. Meninės 
programos dalyviams padėkojo apy
linkės pirm. P. Devenis, kviesdamas 
ir toliau nepamiršti Kalgario lietu
vių. Koresp.

KLB Kalgario apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Edmontono lietu
viams: solistei O. Smidtienei ir pia
nistui J. Baronui už meninės progra
mos išpildymą š.m. vasario 3 d. mi
nint Vasario 16. Ačiū A. Smidtui už 
šviesų tvarkymą ir Mr. X už pasaky
tą kalbą. Dėkojame A. Osiui, A. E. 
Krausei ir O. Laamann už atsilan
kymą ir sveikinimus. Taip pat dėko- 

_____ _  _ jame visoms šeimininkėms, kurios 
iš'Toronto jaunimo auklėtoja 

sesuo Igne. Rengėjai kviečia visus, o ’“ ' 
ypač jaunimą, šios šventės pamaldo
se ir akademijoje gausiai dalyvauti. 

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
vasario 11 d. Bendruomenės valdy
bos rengtame Vasario 16-šios minė
jime su vėliava organizuotai dalyva
vo 11 vai. iškilmingose pamaldose. 
Taip pat jie dalyvavo minėjimo aka
demijoje Jaunimo Centre. 

VAIKŲ TRADICINIS KAUKIŲ 
BALIUS, kaip anksčiau buvo skelb
ta spaudoje, kovo 25, sekmadienį, 
neįvyks. Tą pačią dieną vietos skau
tai ruošia Vasario 16-sios iškilmin
gą minėjimą, todėl ateitininkai su
silaiko ir savo tradicinio vaikų kau
kių baliaus neberuošia. J. P.

są vakarą ir visiems lietuviams ir 
jų svečiams, kurie savo atsilanky
mu parėmė mūsų minėjimą.

Kalgario LB valdyba

V. GERULSKIS ROOFING
UE.sGfL VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. 

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 203, TEL 528-0311.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 930—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.

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

WINDSOR, ONT.
PER TRUMPĄ LAIKĄ netekome 

keturių tautiečių. Jų tarpe neseniai 
paskutinį kartą sudiev tarėme Ma
rijai Juškauskįenei. Ji mirė vasario 
3 d. po ilgos ir sunkios ligos, sulau
kusi tik 52 m. amžiaus. Laidotuvių 
apeigas atliko klebonas kun. D. 
Lengvinas, pamoksle primindamas 
velionės nuopelnus bei mūsų visų 
gyvenimo prasmę. Užprašytų Mišių 
skaičius, gėlės, vilkstinė automobi
lių, palydėjusių ją į šv. Alfonso ka
pines, liudija windsoriečių liūdesį ne
tekus brangaus nario. Po laidotuvių 
visi buvo pakviesti į gedulo užkan
džius. — Velionė buvo švelnios, ge
ros ir paslaugios širdies. Krikšty
nos ar vestuvės, Bendruomenės ar 
parapijos parengimas be jos paslau
gos neapsiėjo. Nežiūrint trapios svei
katos ir tiesioginių įsipareigojimų, 
ji visur ir visada atskubėdavo su 
savo nuoširdžia talka. Kai choristų 
eilės praretėjo ir choras silpnėjo, 
jinai atskubėjo ir čia. Visos šios 
savybės mūsų širdyse sužadino jai 
pagarbą, o netekus — skausmą ir 
gilią užuojautą vyrui Antanui ir duk
relei Danutei bei giminėms. Tiki
me, kad gerasis Dievas savo klus
niai tarnaitei suteiks Amžinosios 
šviesos gyvenimą.

Vasario 13 d. mirė dar vienas mū
sų kolonijos narys
Linkevičius. Į Kanadą atvažiavęs de
presijos laikais, ilgą laiką dirbo In
ternational Nickel, Sudburyje. 1961 
m. išėjo į pensiją ir nuo to laiko 
gyveno Windsore, brolio Juozo šei
mos pastogėje. Velionies artimie
siems reiškiame gilią užuojautą, o 
Tau, mielas Lionginai, amžinos ra
mybės.

DETROITO ATEITININKŲ reng
tame Užgavėnių baliuje dalyvavo 
gražus būrys windsoriečių. Dalyvių 
tarpe pusė buvo jaunimo, kita pusė 
— suaugusių. Apsieita be jokių svai
ginamų gėrimų. Balius tikrai nusise
kęs tiek dalyvių skaičiumi, tiek pui
kiu Klevelando ‘Grandinėlės” pasiro
dymu. Windsorietis

Lionginas

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

Catharines ir Wellando Bendruome
nių įsikūrimo. Dešimtmetis buvo pa
minėtas 1958 m. spalio mėn. abiejų 
bendrame parengime Wellande. Pro
gramą tada išpildė Hamiltono “Au
kuras”. Dalyvavo gen. konsulas V. 
Gilys. Šio minėjimo pasisekimas bu- 7 v.v. Koresp. 
vo nemažas ir jį visi grąžtai prisi
mena kaip naudingą bendradarbiavi- SUDBURY, ONT 
mo pavyzd;. Kažkodėl dabar dirba- r
ma daugiau užsidarius. Bendras 20 
metų sukakties paminėjimas duotų 
progos vėl tą bendradarbiavimą at
naujinti. Tad ar ne laikas apie tai 
pagalvoti?

ATVYKSTA “VARPAS”. Vasario 
16 proga atvyksta ir visų mėgiamas 
“Varpas”. Šiemet išgirsime šį puikų 
chorą naujai persitvarkiusį, nors šio 
krašto lietuviai neužmiršo ir senojo 
“Varpo”.

Tiek praėjusius metais, tiek šie
met turime išsirinkę visais atžvil
giais puikią B-nės valdybą, sugeban
čią dirbti su visais labai vieningo
je dvasioje. Įvertindami valdybos pa
stangas, turėtumėm minėjime daly

vauti visi iki vieno, kad neatsitiktų 
kaip per vieną svarbų minėjimą, kai 
susirinko žmonių palyginti labai ne
daug. Pagrindinis Vasario 16 minė
jimas bus St Catharines mieste, St' 
Denis salėje, vasario 24, šeštadienį,

PETRAS IR AGOTA MAZ AICIAI 
atšventė savo 20 metų vedybinio gy
venimo sukakti ir drauge Agotines 
Justino ir Birutės Stankų vaišingoj 
pastogėj. Be sudburišldų. buvo dar 
ir Umbrasų šeima iš Sault Ste. Ma
rle. Gavo sveikinimų iš Toronto ir 
iš JAV. Sveikinimo žodį tarė lietu
vių klebonas kun. Ant Sabas ir K. 
Daunys. Buvo įteikta ir vertingų do
vanų. Šią malonią staigmeną jiems 
suruošė jų dukrelė Gražina, kuri.

kalba lietuviškai. Jai daugiausia pa
dėjo B. Stonkienė, S. Petrėnienė ir 
O. Rukšienė. Jautrų padėkos žodį 
tarė pas sukaktuvininkas Petras Ma-

ĮVAIRIOS ŽINIOS. Agotos ir Miko 
Pranckūnų namuose Marytė čebato- 
rienė ir Ona Stepšienė suruošė pui
kų pobūvį Janinai Gurklienei, kuri 
šį pavasarį laukia gandro atskren
dant — Elena Frattini-Strakauskai- 
tė susilaukė gražios dukrelės, kuri 
pereitą sekmadienį buvo pakrikšty-

je Mičigano universitete, Ann Ar
bor, kartu su keliolika kitų tauty
bių sėkmingai pasirodė Detroito tau
tinių šokių grupė “šilainė” vadovau
jama Galinos Gobienės. šilainiečiai 
ir šilainietės vasario 3 d. du kartus 
pašoko Landytinį, Blęzdinginį Jonke
lį ir Malūną, susilaukdami daugiau
sia plojimų. Lietuviška parodėle rū
pinosi Jūrate Pečiūrienė.

LB ČIKAGOS APYGARDOS meti
nis atstovų suvažiavimas įvyks ko
vo 24 d. Jaunimo Centre. Registra
cija pradedama 9 v. ryto, posėdžiai 
vyks nuo 10 vjt. iki 5 v.p.p. Po su
važiavimo atstovai kviečiami dalyvau
ti jaunimo organizacijų rengiamam 
Vasario 16 minėjime.

SIDABRINIUS KUNIGYSTĖS JU- 
BILEJUS Scranton, Pa., vyskupijoje 
šiemet minės: šv. Kazimiero p. kle
bonas kun. Petras Ališauskas Pittsto- 
ne, Šv. Mykolo par klebonas kun. 
Leonardas Gillis Scrantone, šv. Juo
zapo par. klebonas kun. Jonas Kaz
lauskas Duryea vietovėje ir Mary- 
wood kolegijos kapelionas kun. Vi
liamas Pakutka Scrantone.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ SĄJUNGA užmezgė tie
sioginius ryšius su Indonezijos Kata
likų Partija, kuri į Pasaulio Krikš
čionių Demokratų Sąjungą buvo pri
imta 1967 m. gruodžio mėn. Jos at
stovui Europoje dr. P. K. Mariaka- 
sih, profesoriaujančiam Olandijoje, 
nusiųsta medžiagos, nušviečiančios 
sovietinę Lietuvos okupaciją. Katali
kų Partija Indonezijoj veikia jau 
daugiau kaip 40 metų, turi apie 300.- 
000 narių ir yra grynai antikomunis
tinė. Jai priklauso dabartinis Indo
nezijos finansų ministeris.

ĮKURTUVES BUVUSIEMS TO- 
RONTTEČIAMS — Henrikui ir Da
nutei Kazlauskams, apsigyvenusiems 
Ann Arbor universitetiniam mieste, 
surengė dr. J. Pikūno, dr. P. šepe
čio, A. Astašaičio, S. Smalinsko šei
mos ir kiti detroitiečiai. H. Kazlaus
kas dirba mokslinį darbą Mičigano 
universiteto medicinos fakulteto ty
rimu ir bandymų laboratorijoje.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba Detroite 
priėmė pirm. Vyt Alanto paruoštą 
deklaraciją, kuri bus išsiuntinėta vi
sų laikraščių redakcijoms, sąjungos 
nariams ir jai nepriklausantiems žur- 

* nalistams. Nuo 1968 m. pradžios na
rio mokestis bus 2 doleriai, kurių 
vieną pasiliks skyrius, o antrąjį ati
duos centro valdybai. Posėdžio daly
viai nutarė prašyti, kad mokestis iš 
karto būtų sumokamas už trejus me
tus, nes tokiu atveju yra lengviau 
tvarkyti finansinius reikalus bei su 
jais susijusius veiklos planus. Sekan
čiame posėdyje bus svarstomi met
raščio leidimo reikalai.

STRAIPSNIUS APIE ČIKAGOS 
LIETUVIŲ pasiruošimus jubilėji- 
niam Vasario 16 minėjimui ir Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį paskelbė lietuvis žurnalistas St 
Pieža “Chicago American” ir Edward 
Eulenberg “Cricago Daily News” 
dienraščiuose.

LK MOKSLO AKADEMIJOS Day
ton, Ohio, židinio susirinkime buvo 
išklausyta anestezijos specialisto dr. 
Juozo Masilionio paskaita ir išrinkta 
nauja židinio valdyba: pirm. — dr. 
Edm. Druktenis, ižd. — Danutė Bie
liauskienė, sekr. — kun. dr. Titas 
Narbutas.

PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENES valdyba ryšininku su 
VLIKo valdyba pasirinko inž. Kęs
tutį Miklą, su VLIKo taryba — inž. 
Vytautą Volertą.

“BOSTON SUNDAY GLOBE” laik
raštis, aprašydamas korespondenti
nę šachmatų olimpijadą, paskelbė 
JAV laimėjimą prieš Japoniją 6:0 ir 
pranešė, kad lietuvis šachmatininkas 
Kazys Merkis nugalėjo dr. T. Haya
shi.

LVS “RAMOVĖ” CENTRO VAL
DYBA yra pasiryžusi sudaryti sovie
tų ir vokiečių ištremtų, nužudytų, 
išeivijoje mirusių lietuvių karių ir 
ramovėnų kartoteką, žinias prašo
ma siųsti centro valdybai šiuo adre
su: K. Mikalajūnas, 5933 So. Whipp
le St, Chicago, Ill. 60629, USA. Lau
kiama trumpos biografijos, suėmi-

LONDON, ONT

mo ir žuvimo datų, kapinių vardo 
ir kapo numerio.

PASITRAUKĖ S. NARKELIŪNAI- 
TE iš “Vienybės”. Pirmas jos raši
nys pasirodė okupuotos Lietuvos 
“Tarybinėje Moteryje”. “Vienybės” 
metrikoje leidėja, kaip ir anksčiau, 
skelbiasi Valerija Tysliavienė, o re
daktoriais — Jonas Valaitis, Vytau
tas Sirvydas, Demie Jonaitis ir Ed
vardas šulaitis. S. Narkeliūnaitės pa
vardės nematyti, šiaipjau laikraštis, 
atrodo, tebesilaiko tos pačios “kul
tūrinio bendradarbiavimo” linijos, 
klijuoja iškarpas iš sovietų okup. 
Lietuvoj leidžiamų knygų ir žurnalų.
Brazilija

LIETUVIŲ KOMITETAS Vasario 
16 penkiasdešimtąją sukaktį Kio de 
Janeiro mieste paminėjo vasario 18 
d. žuvusieji už tėvynę buvo pagerb
ti 1030 v. vainiko padėjimu prie 
pasaulio lietuvio paminklo Catumbi 
kapinėse. Iškilmingas Mišias 11 vaL 
atlaikė ir pamokslą pasakė kardino
las Dom Jaime de Barros Camara 
La Salette bažnyčioje. Iškilmingas 
aktas įvyko 12 vaL parapijos salėje, 
o po to bendros vaišės. Vasario 16 
d., 18.45 v.v., radijo stotis Vera Cruz 
transliavo Lietuvos penkiasdešimt
mečiui skirtą programą. Vasario 16- 
26 d.d. Rio ir Sao Paulo centriniai 
paštai vokus antspaudavo Lietuvos 
jubilėjų garsinančiais antspaudais. 
Komitetas išleido spalvotą minėjimo 
programą su Vyčiu, lietuviška tri
spalve ir portugalų kalbon išverstu 
Tautos himnu. Ją papildė Lietuvos 
Tarybos Akto kopija, jo vertimas, 
pluoštas žinių apie Lietuvą portu
galų kalba.

LIETUVIAI JĖZUITAI jau seniau 
buvo įsteigę Brazilijoje, Sao Paulo 
mieste, misiją. Dabar sausio 31 die
nos raštu kard. Angelo Rossi šiai 
lietuvių jėzuitų misijai suteikė para- „ 
pijos teises; klebonu paskyrė T. J. 
Bružiką, SJ^ o vikarais T. J. Kidy-

parapija nėra teritorinė — jai pa
vesta aptarnauti visus Sao Paulo ar
kivyskupijoje gyvenančius lietuvius.
Prancūzija

LB KRAŠTO TARYBON gruodžio 
14-29 d.d, korespondenciniu būdu iš
rinkti: kun. J. Petrošius, R. Bačkis, 
A. J. Greimas, G. Matote, J. Lans 
koronskis, A. Martinkaitė, A« Mon
eys, B. SorianoMonstavičiūtė, E. Vai- 
ciekauskas, Ž. Mikšys ir P. Klimas. 
Pirmasis krašto tarybos posėdis — 
vasario 25 d.

SKULPTORIUS A. MONČYS pa
ruošė projektą a^L E. Galvanausko 
antkapiui, kuris bus pastatytas Aix- 
les-Bains kapinėse. Tuo reikalu jis 
su kun. J. Petrošium pernai rude
nį tarėsi su velionies našle.

1967 M. MIRĖ LIETUVIAI: K. 
Adomaitis, gimęs 1903 m. gruodžio 
19 d. Virbalyje, mirė rudenį Mont- 
lucon, Allier; O. Brazaitienė, gimusi 
1899 m. činikiškių kaime, Josvai
nių vlsč., mirė lapkričio 20 d. Pary
žiuje; J. Eidukavičius, gimęs 1899 
m. gegužės 21 d. Moliniškių kaime, 
Vilkaviškio apskr., mirė kovo 26 d. 
Toumon, Ardeche; J. Makarevičius 
mirė spalio 2 d. Voiron, Isere; A. 
Matulevičius, gimęs 1899 m. sau
sio 15 <L Vilkaviškyje, mirė gruo
džio 12 d. Villerupt, Meurthe-et-Mo- 
selle; A. Noreikaitė, gimusi 1900 m: 
balandžio 17 d. Jonavoje, mirė lap
kričio 14 d. St Denis; H. Venckevi- 
čius, gimęs 1924 nu vasario 22 d. 
Kelmėje, mirė birželio 19 d. Paryžiu
je; V. Prisevičius mirė birželio 23 d. 
Villerupt, Meurthe-et-Moselle; A. Ra- 
zumek — liepos 4 d. Hussigny, M. et 
M.; A. Žilinskienė — kovo 15 d. Tain 
THermitage; L Naujokaitės vyras F. 
Kinkei — gegužės 10 d. Oberdorf, 
Haut-Rhin.

LIETUVIŲ BENDRUOMENE pen
kiasdešimtąją Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį Paryžiuje atžymėjo 
vasario 18 d., 4 v.p.p., iškilmingu 
aktu, kuriame žodį tarė: Lietuvos 
ministeris S. Lozoraitis, svetimšalių 
kapelionų centro direktorius mons. 
P Ramondot, Prancūzijos-Baltijos 
Draugijos pirm. gen. Ganeval, Mi
lašiaus Bičiulių Draugijos vicepinn. 
A. Silvaire, Latvių Sąjungos Pran
cūzijoj pirm, pastorius Lappuke, Es
tų Savišalpos Draugijos pirmininkė 
p-lė L Weide ir krikščioniškųjų mo
kyklų kongregacijos brolis R. Ma
rle, leidyklos “Llgel” vadovas. Kon
certinę programą atliko pianistas J. 
Soriano, Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupė ir K Masiulis, padekla
mavęs Milašiaus poemų. Pamaldas at
laikė Paryžiaus arkivyskupo pava
duotojas mons. J. Gouet.

— jau praeities įvykis. Tegul jas 
vertins mūsų sevčiai, tik tiek norė
tume pabrėžti, kad Londono jauni
mui tai buvo didelė ir jaudinanti

ta‘ Y Padovanojo Tū- pareigą ^yo atsilankymu
mo-Vaižganto šeštadieninės mokyk- paremti

BLYNŲ BALIUS. Vasario 24, šeš
tadienį, parapijos salėje mūsų ener
gingosios katalikės moterys rengia 
jaukios šeimyninės aplinkos blynų 
balių. Pradžia — 8 v.v. Trumpa pro- šventė ir kad jis yra dėkingas vi-
grama, orkestras, visų rūšių gėrimai siems, kurių dėka šios pirmenybės 
ir gera nuotaika. Specialus šio ba- galėjo įvykti ir pasiekti pakenčiamų 
liaus priedas: namie gamintos deš- vaisių. Nuoširdus ačiū visiems spor- 
ros, blynai ir kiti skanumynai. Gi vi- tininkams, gausiai pirmenybėse da- 
si žino: kai katalikės moterys daro 
— yra skanu ir gražu.

ši yra tikrai labai pavyzdinga or
ganizacija: dideliu darbu sukeltas be
veik visas savo lėšas išdalina ki
tiems, pirmoje eilėje jaunimo orga
nizacijoms ir parapijai, pačios save 
kitų naudai užmiršdamos. Tad jaus-

lyvavusiems ir draugiškoje-sportiško- 
je dvasioje rungtyniavusiems. Ir ka
nadiečiai teisėjai (referees) pabrė
žė šias dalyvių savybes: sportišku
mą, gerą žaidimą, draugiškumą ir 
teisėjų respektavimą. Dalyvavo net 
15 komandų! Tuo būdu šios pirme
nybės, čia pirmosios, priskirtinos

los mokimams 15 lietuviškų knygų. 
— Sudburio ligoninėje mirė senosios 
kartos lietuvis Petras Mironas. Krsp.

Po trejų metų pertraukos šiose pir
menybėse buvo sudarytos sąlygos pil- 

KANADOS LIETUVIŲ KREPŠĮ nai pasireikšti mergaičių ir moterų 
NIO pirmosios Londone pirmenybės klasėms. D.



"Tėviškės Žiburių" spaudos baliuje (viršuje): — M. Šelmys, laimė
jęs A. Tamošaitienės paveikslą "Mėlynasis paupys"; apačioje - 
P. Bražukas su dail. Pr. Baltuonio medžio šaknų skulptūra, šalia jo 
—• loterijos pareigūnės Nuotr. M. Pranevičiaus

Benedikto Rutkūno “Mėlyna diena”
PR. NAUJOKAITIS

Pergyventa ir atvaizduota tikrovė

“Mėlyna diena” yra penktoji 
B. Rutkūno lyrikos knyga, ma
loniai paezįjos mėgėją nutei
kianti nuoširdžiu optimizmu, 
skaidria, gamtos motyvais ataus
ta, nuotaika, lengvai žaismin
gais posmais. Nors poetas ir pa
sisako, kad:

Aš nuolatos blaškaus
tarp džiugesio ir nevilties 
ir negaliu, vis negaliu atspėt 
prasmės savos buities... (54 psL), 

kad 'gyvenimo vis dar permaža, 
vis nepakanka (68 psl.), kad jo 
paties likimas lyg to topolio 
ties langu, kuris liūdnai ūžau
ja, kuris gal sopulį ir ilgesį dai
nuoja:

Aš kalinys. Ir tu kalėjime — 
Įaugęs kojomis į medį.
Abu akis mes pražiūrėjome, 
panūdę snieguose nukrist į tolį, 

tačiau poetas nesijaučia vienas 
skaudžiam likimui paliktas:

Tu brolis manojo kentėjimo, 
. sumano sielvartu suaugęs.

Abu mes šalčiuose drebėjome...
(43 psL)

Topolio ir poeto buities para
lelė gal ir nėra pakankama pa
guoda, ypač kai buitis pilna pra
radimų:

Aš kartais pamirštu pasauli, 
tavo groži 

ir saulės gundymus ir pats save... 
Pro ašaras, pro skurdą,

žemės skriaudą 
iš praradimo praradiman tylomis 

einu...
... ir man sunku, lyg neščiau 

naštą akmenų — 
neatpirktųjų kalčių mirtinų...

(18 psL).
Dėlto poetas jieško gilesnių 

džiaugsmo, paguodos ir vilties 
šaltinių, žemės, visatos, gyveni
mo reiškiniuose jis mato ir jau
čia apsireiškiantį didįjį Žynį, 
Pilnaprasmį, Kosmosą, kuriame 
mes niekada nesame vieni:

Tu didelis! Didesnis už
visus pasaulius. 

Baltesnis ir už sniegą Tavo rūbas, 
už lelijas baltas miglotame

slėny — 
žvaigždynais laša Tavo rūmų

lubos, 
ir sielose visų tu linksmas gyveni; 
jaunystės upėmis gyvenimą

peni, — 
ir Tavyje mes niekad nesame

vieni. (21 psl.)
Jei šitame eilėraštyje jaučia

me kiek abstraktaus filosofinio 

IŠ SUTEMŲ į 
AUŠRĄ

PROFESORIAUS 
ANTANO RAMONO

NAUJAUSIAS VEIKALAS, SPREN
DŽIĄS ŽMOGAUS, TAUTOS IR PA- 

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

ĮRAŠYK SAVO VARDA
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ 

KOPLYČIOJE
ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.

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

kankinių paminklo.
Aukoms adresas: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND, 

2701, W. 68 St, Chicago, Hl. 60629, USA.
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių (Tax deductible).

patoso, tai daugelyje kitų Die
vas yra visai konkretus, poeto 
širdimi pajustas, nemeluotais 
posmais išdainuotas:

Mes geidžiame išvysti Dievą
be žemės dulkių, žvaigždėtoj

šviesoj.
O vaikšto Jis po lauką, pievą...
Jis eina ir erškėčių taką 
veidu nuskaidrinto žmogaus...

(20 psl.).
Antras optimizmo šaltinis yra 

paties poeto prigimtis, linkusi 
grožėtis pasauliu ir dainuoti: 
“Aš dainuoju, kada vėją išgirs
tu... aš dainuoju, kad sapnuo
tum tu, kaip pasauliuose pla
tu!” (11 psl.)... “Tokio esu jau 
būdo: atkus žievė pradžiugusio 
žilvičio — išsuksiu dūdą. Ir 
švilpsiu laimę piemenystės, mei
lę žalio kaimo. Ir gera bus man 
šičia — vėl būsiva abudu!” (73 
psl.)

Ir taip B. Rutkūnas dainuoja 
jaunystės džiaugsmą, žalio kai
mo peizažą, išgaudamas nuosta
baus švelnumo melodijas, subti
liausius gamtos niuansus, atgai
vintus nemeluotu jausmu. Ne 
miestas, ne gyvenimo griuvė
siai. ne praradimo liūdesys pi
nasi jo posmuose, bet šviesa, 
mėlynos padangės, gaivališki pa
vasariai, derlingos vasaros, nuo
stabios naktys, upelių tekėji
mas, šviesių vandenų atspin
džiai. Visa tai yra išlikę gyva 
poeto sieloje, ne tolimų atsimi
nimų atodūsiais prasiveržia, o 
plasta apčiuopiama tikrove, lyg 
visa tai vyktų šiandien prieš 
mūsų akis, lyg visa liestų mūsų 
rankos ir kojos, girdėtų mūsų 
ausys.

Neprarastas optimizmas, kaip 
ir ankstesniuose rinkiniuose, 
formos lengvumas ir žaismingu
mas, turtingas emocinis peiza
žas ir yra tos vertybės, kurios 
“Mėlynos dienos” rinkinį pada
ro vertingą ir šviesų.

Rinkinį išleido trys mecena
tės Antanaitytės (jau Ameriko
je gimusios lietuvaitės). Tai tik
rai nuostabus lietuviškos kultū
ros gajumo reiškinys. Spaudos 
darbas švariai atliktas Putnamo 
Immaculąta Press. Kuklus, bet 
skoningas aplankas pieštas B. A. 
Rutkausko — domininkono vie
nuolio. Knyga 96 psl., kaina 
$1.90. Reikia snėti. kad gauna
ma pas knygų platintojus.

(Tęsinys iš pr. numerio)

6. Savigynybinis sukilimo 
aprašymas
Į šaltinį įpintas tikslas ką 

nors teisinti ar smerkti mažina 
jo vertę. Kai to siekiama, tai 
dažnai kreivai dalykas vaizduo
jamas, nes vaizdas palenkiamas 
siekiamam tikslui. Tuo būdu is
torinė tikrovė iškraipoma.

Bildušo Tauragės sukilimo 
aprašymas yra gan paviršutiniš
kas. Jis kalba apie Plečkaičio 
bandytą žygį į Kalvariją ir nie
ko nepasakoja, kaip tas sukili
mas rengtas Tauragėje. Jis ten
kinasi bendru posakiu: “Tuo 
metu, kai Plečkaitis verbavo su
kilėlius Alytaus-Vilkaviškio ap- ’ 
skrityse, kitas socialdemokratų 
frakcijos seimo narys Povilas
Mikulskis tą patį darė Tauragės 
apskrityje” (120 psl.). Tuometi
nio vidaus reikalų ministerio 
rugs. 24 d. slaptas aplinkraštis 
apskrities viršininkams, rodos, 
tikriau nusakė sukilimo ruošą. 
“Iš esamų dabar davinių paaiš
kėjo, kad sukilimui pasiruoši
mas ėjo nuo birželio m. Tam 
tikslui valst. liaud. Bildušas, bu
vęs miesto burmistras, sudarė 
“Respublikos gelbėjimo komi
tetą”, kuris paruošė ir vykdė su
kilimą” (Liet. ist. šaltiniai. IV 
t. Vilnius, 1961, 347 psl.). Nėra 
pagrindo nepatikėti slaptam mi
nisterio pranešimui, skirtam ap
skrities viršininkams perspėti ir 
paraginti budėti dėl galimų pa
našių sukilimų ateityje. Minis- 
teris turėjo remtis tikrais duo
menimis, jei pasišovė perspėti 
viršininkus. Pažymėtina, kad mi- 
nisteris nemini Bildušo sukili
mo vadovų tarpe ir todėl jo pa
ties pastaba (125 psl:), jog “sau
gumo valdininkas Zdanavičius 
liudijo, kad J. Bildušas būda
mas Kaune organizavęs ir vado
vavęs Tauragės sukilimui”, yra 
labai abejotina. Saugumo valdi
ninkas galėjo kalbėti vien apie, 
Bildušo ankstyvesnį sukilimo 
organizavimą.

Kad jis buvo vyriausias suki
limo rengėjas, Tauragėje plačiai 
kalbėta. Kai žmonės sužinojo, 
kad jam mirties bausmė pagal 
amnestiją pakeista kalėjimu, tai 
kaikas net priekaištavo teismui, 
kad Bildušo į sukilimą įtrauk
tieji ir nieko* nedarę buvę su
šaudyti, o jis gyvas paliktas.

Negalima nieko pasakyti dėl 
jo aprašytų tardymų, nes jie kri
tikai neprieinami, bet jo pasa
kojimas apie surakintų geleži
niais pančiais vedžiojimą Taura
gės 'gatvėmis skamba feljetoniš- 
kai. Jei taip būtų buvę, visa 
Tauragė apie tą spektaklį būtų 
kalbėjusi. Tuo tarpu jokios užuo
minos, jokios kalbos nesklido.

Panašiai pasakojama ir apie 
“apskrities ligoninės bokštą” 
(125 psl.) vadinamuose Radvilų 
rūmuose. Tie Radvilų rūmai — 
seni trys mūriniai pastatai, pa
grindinis namas ir du spaminiai, 
statyti XVII a., kai Tauragė su 
plačiomis apylinkėmis priklau
sė Radvilams. (XVII a. gale, ku
nigaikščiams Radvilams susigi
miniavus su Hohencolernais, 
Tauragė teko Prūsų valdžiai ir 
joje išbuvo iki pat Lietuvos-Len
kijos padalinimo 1795 m.). Pa
grindiniame pastate buvo įsikū
rusi mūsų mokykla. Viename 
sparne buvo įrengta apskrities 
ligoninė, o kitame — kažkoks 
sandėlis. Po sukilimo šiame san
dėlyje kalinti riaušininkai, čia 
galėjo būti laikomas ir Bildušas. 
Jokiu bokštų nei šiame sparne, 
nei ligoninėj nebuvo. Be to, li
goninės sparne suimtųjų nelai
kė. Tad iš kur Bildušui po be-

LIETUVAITĖ - FILMŲ ARTISTĖ
Kino filmų artistė Joana Šim

kutė - Šimkus garsėja Prancū
zijoje. Ji yra 24 m. amžiaus, gi
musi Kanados Halifakse, augusi 
Montrealyje. Prieš ketvertą me
tų ji išvyko Prancūzijon, kur 
vaidino keliuose filmuose. Kri
tikai labai gerai įvertino jos 
vaidybą filme “Tante Zita”. Ak
torius-direktorius Alain Delon 
pareiškė: “Jos vaidyba buvo la
bai puikaus stiliaus. Ji padarė 
didelę pažangą nuo to laiko, kai 
drauge statėm filmą “Les Avan- 
turiers”. Robert Chazal, “Fran- 
ce-Soir” laikraščio kritikas, ra
šė, esą J. Šimkutė vaidino su 
idealia ekspresija, ir jos vaidy
ba yra naujas pasisekimas.

Plačiau apie J. Šimkutę rašo 
prancūzų žurnalas “L’Express” 
1968 m. sausio 15-21 d. laidoje. 
Jo bendradarbis Pierre Billard 
rašo apie filmą “Tante Zita”. 
Tai esąs sentimentalus kūrinys, 
pabrėšiąs moteriškumą bei švel
numą, bet nėra ašarojantis. Ja
me išryškinamas vidinio pergy
venimo virpesys.

Teta Zita rengiasi mirti. Onu
tei (Šimkutei) ji yra geroji fėja 
iš vaikystės dienų, mylima glo
bėja. jos tėvo, ispanų anarchis
to, draugė civilinio karo metu. 
Onutė jaučia, kad su tetos mir
timi neteks turėtos globos ir tu
rės atsisakyti revoliucinio ro
mantizmo. Antra vertus, mirš
tantis tetos kūnas Onutei atro
do trasus, o mirtis bauginanti. 
Nepakeldama tokios situacijos,

J. JAKŠTAS

veik 40 metų atėjo į galvą ligo
ninės bokštai?

7. Tikrovė ir istorija
Iš aprašyto mažo praeities 

vaizdelio numanu, kaip sunkiai 
pasiekiama ta istorinė tikrovė. 
O kelias į ją sunkus, beveik ne
galimas todėl, kad ji neatranda
ma, bet atkuriama. Arčiausiai 
prieinama prie jos ją atkuriant, 
kai vadovaujamasi bešališka tie
sos meile ir stengiamasi atsikra
tyti pašaliniais tikslais. Jei vaiz- 
duotojui pirmiausia rūpi praei
ties aprašymu ką peikti ar girti, 
ginti ar smerkti, kyla didelis pa

NE VIDUTINIŠKUMAS, O KAS KITA
Be įstatymų apsaugos 
civilizacija žūna.

Talmudas
Ilgiau laukus ir svarsčius apie 

tai, ką Al. Gimantas parašė 
straipsny “Vidutiniškumas tebe
klesti” 29. XII. 1966 “Tėviškės 
Žiburiuose”, atrodo, negalima 
palikti neatsiliepus. Jis tenai tei
gia šiuos dalykus:

1. Nuo ano memorandumo 
apie kultūrinį nuosmukį ligi šiol 
mūsų veikla kultūrinėje srity
je nepagerėjo. Mes perdaug gi
riamės rezultatais, pažangos ne
darome, ir vidutiniškumas kles
ti mūsų veikloj.

2. Mūsų jaunimui kasdien vis 
daugiau kyla klausimų ryšium 
su mūsų veikla. Likti lietuvių 
visuomenėje jam reikštų ženg
ti savotišką žingsnį ne pažangos, 
bet atžangos pusėn. Tasai jauni
mas, bręsdamas augštos kultū
ros bei civilizacijos aplinkoje, 
po truputį tolsta nuo lietuviškos 
aplinkos. Jei vidutiniškumas dar 
ir priimtinas vyresniosios kar
tos tautiečiams, tai vargiai jis 
bus suprantamas mūsų jaunajai 
inteligentijai, kurios intelektua
linis lygis negalės tokios aplin
kos pakęsti.

Pirmuoju punktu. Darome, ką 
galime. Jeigu neįstengiame dau
giau, tai turėtų prisidėti jauno
sios jėgos; tada* sumoj gal išeitų 
augštas lygis, o ne vidutinišku
mas. 1900-18 m. veikė mūsų tė
vai; lygis žinomas. Po 1918 m. 
mes, dabartiniai žilagalviai, įrė- 
mėme savo petį ir tėvus atlei
dome ilsėtis; manau, kad pasiek
tu lygiu pagrįstai gėrėsimės ligi 
mūsų dienų galo. Krašto ūkį, 
kultūrą ir civiliaciją ne tik pa
kėlėme, bet ir pagrindinai su
pratome, kas jie iš esmės yra, 
kas, kaip vėliau įsitikinome, ne- 
visų tautų sveikai snprantama. 
Per šį intensyvų darbą gerai įsi
sąmoninome, kad jeigu efektui 
pasiekti jėga permaža, reikia ją 
padidinti. O tai visada daro jau
nimas savo prisidėjimu; čia yra 
jo vieta. Todėl nėra jokio pa
grindo purkštauti dėl pasiektų 
“augštybių”, o reikia dėtis į dar
bą.

Mums padėtų uolus finansinis 
sumanymų palaikymas. Kas ja
me nedalyvauja, tas negerai da
ro. šykštumą reikia tramdyti. 
Tai visų prievolė, o ypatingai 
turtėjančių pajėgiųjų. Pensinin
kai šioj srity persipni. O kaip 
pasikeitė darbingųjų sąstatas, 
suprasime iš to, kad jau devy
niolika metų, kai mes čia gyve
name.

Antruoju punktu, čia Al. Gi
mantas parodo, kad mes per
prasti bendrauti su mūsų vai
kais, nes augštas jų kultūringu
mas bei civilizuotumas esą tam 
kliudo. Erezija. Niekada vyres
nieji nesivaržė, kaip cirkininkai,

Onutė pabėga iš tėviškės ir bas
tosi nuotykingame gyvenime. 
Visdėlto jos sukilimas prieš tra
dicinį gyvenimo būdą nėra ne
gatyvus; priešingai — ji kovoja 
su blogiu, su nelaimėmis ir gy
vena viltimi. Apie J. Šimkutę 
kritikas sako: “Joanna Shimkus 
spindi šilima ir tiesa. Jos figū
ra sudaro įspūdį grakščios jau
nuolės, nore jos veide jau ma
tyti suaugusio asmens susijaudi
nimas, baimė, aistra... Ji drą
siai kovoja iki aušros prieš tirš
tą gyvenimo tamsą ir tik išau
šus pasiduoda pirmajai meilei 
pasirodydama savo dideliu švel
numu: ponas Segenas niekad ne
turėjo tokios užsispyrusios ir 
švelnios ožkos.”

vojus nukrypti nuo istorinės tik
rovės.

Mūsų senesnės kartos istori
jos mylėtojams, atsiminimų ar 
autobiografijų autoriams itin pa
tartina vaizduojant ypač nepri
klausomybės laikotarpį vadovau
tis gryna istorinės tiesos meile ir 
tuo keliu stengtis priartėti kiek 
galima labiau pre istorinės tik
rovės. Juk dabartinės senesnės 
kartos raštai apie nepriklauso
mą Lietuvą bus istoriniai šalti
niai ateinančioms kartoms. Svar
bu, kad jie būtų kuo tikriausi 
ir istorikai pagal juos atkurtų 
nepriklausomos Lietuvos tikro
vę tokią, kokia ji tobuliausiam 
istorijos mokslui pasiekiama.

kad galėtų tai, ką gali suaugę 
jų vaikai. Tėvai ir vaikai visada 
sudarė ansamblį ir vieni kitus 
papildė — pirmieji patyrimu 
ir išmintimi, o antrieji veržlu
mu ir darbu. Ar tik nebus Al- 
Gimantas pamiršęs vertingų eu
ropinio auklėjimo dėsnių ir ma
to tik per amerikinius akinius? 
Amerika brangiai moka už auk
lėjimo klaidas, nuduodama, kad 
pas ją viskas tvarkoj, bet tai 
niekam ne pavyzdys. Mes, ku
rie matėme ne tik Ameriką, bet 
ir kitus kraštus, nesutiksime, 
kad jaunimo pasiekimai būtų 
kliūtimi bendradarbiauti su sa
vo tautiečiais.

Daug gero žinome apie tai, 
kas vadinama Amerikos vardu. 
Bet kadangi antruoju punktu 
mums buvo taip jau realistiškai 
pasakyta, tai pažiūrėkime ir į 
kitą pusę.

Niujorko mokyklų mokinės, 
15-16 m. amžiaus mergaitės, ne
tekėjusios, per 1966 m. turėjo 
virš 1800 gimdymų. Dabar joms 
atidaryta atskira gimnazija tęs
ti mokslui, nes jau nepatogu jas 
laikyti bendrose mokyklose. 
Gimdymų padidėjo 20%, lygi
nant su metais prieš tai. Taip 
pat to miesto švietimo vadyba 
nutarė įsteigti du specialius svei
katos centrus nėščioms nepilna
metėms mokinėms padėti (“Dir
va” 14. XII. 66; “T. Žib.” 9. II. 
67).

FBI direktorius E. Hoover 
pareiškė neinąs vakarais pasi
vaikščioti Vašingtone, nes padi
dėję nusikaltimų. Niujorke už
puolimų ant žmonių taip padi
dėjo, kad burmistras organizuo
ja privačią palydovų tarnybą ap-. 
saugoti vyresnio amžiaus žmo
nėms, grįžtantiems iš bažnyčios, 
susirinkimu ir pan. (“Draugas” 
17. VIII. 6*7; “Nov. Russk. Slo- 
vo” 14. III. 67).

“Canadian Consumer” biule
tenio teigimu, didžiosioms To
ronto maisto parduotuvėms per
nai buvo pavogta milijono dol. 
vertės gaminių, šį nuostolį turi 
atlyginti pirkėjai, mokėdami 
augštesnes kainas. Tas biulete
nis skelbia, jog mikliausius pirš
tus turi studentai, kurie turi di
delių gabumų ir paimtiems daik
tams išsinešti (“T. žib.” 15. VI. 
67).

“U. S. National Congress of 
Parents and Teachers” konsta
tavo 300,000 naujų susirgimų 
venerinėmis ligomis tarp jau
nuolių per metus. Metinis prie
auglis vietomis siekia 500%— 
700% (“Readers Digest”, Jan., 
1967). ■■

Grupė mokytojų iš Junior 
High School No. 98, Bronkse, 
pareiškė Mokytojų Federacijai, 
kad jie kolektyviai atsistatydins, 
jeigu nebus imtasi priemonių ap
saugoti juos nuo mokinių teroro. 
Pvz. vienam mokytojui mokinys 
tvojo per galvą; kai pastarasis 
norėjo mušeiką sulaikyti, tai tas 
numetė mokytoją nuo laiptų. 
Mokytojas atsidūrė ligoninėj, o 
mokinys švilpauja laisvas (“Nov. 
Russk. Slovo” 10. III. 67).

Tai dalelytė iš besikartojan
čių nusikaltimų jūros. Ar tokie 
faktai turi ryšį su Amerikos 
kraštų kultūra ir civilizacija, ar 
tai jiems kieno jėga primesta? 
Neprimesta, tai jų pačių pada
ras, kuris nuodija ir daro pasi
baisėtinos įtakos ir kultūros bei 
civilizacijos gyvenimui. Mums, 
žinantiems Europos tautų suge
bėjimą pažaboti blogį, tai ma
tyti kaip ant delno.

Kuriuo tad nagrindu Al. Gi
mantas skleidžia mintį, kad mū
sų vaikams būtų atžanga bend
radarbiauti mūsų visuomenėje?

J. D.

Atsiusta Dominėti
Bronius Zumeris, DABARTIES SU

TEMOSE. žvilgsnis į mūsų laikotar
pio žaizdas ir skaudulius. Marijonų 
vienuolijos premijuotas religinės 
minties veikalas. Aplanką piešė P. 
Jurkus. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Knygos mecenatas — mons. 
M. Urbonas. Čikaga 1967 m., 187 psl.

Renė Rasa, MEILE TRIKAMPY. 
Romanas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. Aplanką piešė P. Jur
kus. Čikaga 1967 m., 219 psl.

Laiškai Lietuviams nr. 1, 1968 m. 
sausis. Tėvų jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultūros žurnalas.

Vytis nr. 2, 1968 m. vasaris. Lie
tuvos vyčių žurnalas.
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6U KUIMBE VEIKLOJE
FELJETONŲ KONKURSĄ SKEL

BIA neseniai Kalifornijoje susiorga
nizavusi Santa Monikos Lietuvių Me
no Darbuotojų “Atvanga”, kurios 
valdybą sudaro: pirm. Andrius Mi
ronas, sekr. Alfonsas Giedraitis, ižd. 
Nijolė Trečiokienė ir kandidatė Sta
sė Pautienienė. Laimėtojams skiria
mos trys premijos — $250, $150 ir 
$100. Temą pasirenka patys konkur
so dalyviai, tačiau bus priimami tik 
niekur spaudoje neskelbti feljetonai. 
Juos perrašęs mašinėle, autorius pa
silieka kopiją, o originalą, pasirašy
tą slapyvarde, iki 1969 m. vasario 
15 d. 12 vai. nakties turi išsiųsti 
šiuo adresu: Santa Monica Lithua
nian Arts Club, P. O. Box 5178, San
ta Monica, California 90405, USA. 
Pavardės atskirame voke nereikia 
siųsti. Premijuotų feljetonų pavadi
nimai ir autorių slapyvardės bus pa
skelbti spaudoje. Laimėtojai tada tu
rės atsiųsti feljetono pirmo puslapio 
nuorašą, kuris ir nustatys autoriaus 
tapatybę. Nesuradus premijuotinų 
kūrinių, gali būti skiriama mažiau 
premijų. Autoriui pareikalavus, ne
premijuoti rankraščiai bus grąžina
mi, tačiau geresni feljetonai atskiru 
susitarimu galės būti dedami į fel
jetonų rinkinį. Santa Monikos Me
no Darbuotojų “Atvanga” pasilieka 
sau teisę premijuotus feljetonus me
tų laikotarpyje išleisti atskiru leidi
niu. Vertintojų komisija bus sudary
ta ir paskelbta vėliau.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS Či
kagoje vasario 25, sekmadienį, 3 v. 
p.p., Jaunimo Centro 203-204 kamba
riuose ruošia seselės Mercedes tapy
bos skaidrių popietę, komentuojamą 
dail. Bronės Jameikienės, ir Kasty
čio Izokaičio spalvotų nuotraukų pa
rodą.

SMUIKININKES E. KUPREVIČIŪ- 
TES-BERGEN rečitalį rengia ameri
kiečių agentūra Niujorke, Town Hall 
salėje, kovo 17, sekmadienį, 5.30 v. 
p.p. Programon ji yra įtraukusi Delio 
Joio, Faure, Bacho, Ravelio ir Gai
delio kūrinius. Smuikininkei akompa
nuos Europoje ir JAV pasižymėjusi 
jauna pianistė Anne Koscielny.

ST. BALZEKO LIETUVIŲ KUL
TŪROS muzėjuje Čikagoj vasario 10 
d. atidaryta jaunesniosios kartos dai
lininkų — tapytojos Zitos Sodeikie- 
nės ir skulptoriaus Petro Aleksos — 
darbų paroda. Ji truks iki vasario 
29 d. Z. Sodeikienė yra baigusi 1958 
m. Čikagos meno institutą, priklau
so jaunųjų dailininkų grupei “Dai
lė”. P. Aleksa, M. K. Čiurlionio ga
lerijos direktorius, dailę studijavo 
Illinois technologijos institute, spe
cializavosi gaminių reklamos srityje.

KUN. DR. TITAS NARBUTAS su
tiko suredaguoti prieš porą metų 
mirusio kun. Alfonso Sušinsko ne
baigtus spaudai paruošti raštus. Pir
masis leidinys bus “šviesos ir šešė
liai”.

ALGIRDO LANDSBERGIO dramą 
“Penki stulpai turgaus aikštėje” iš
leido JAV latvių kultūros žurnalas 
“Treji .Varti”. Knygą į latvių kalbą 
išvertė Janis Zarinš, įvadą apie A. 
Landsbergio kūrybą parašė Rimvy
das Šilbajoris.

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFIJOS 
TARNYBA aptarė ateities veiklą ir 
spaudos metraščių leidimo klausimą 
Čikagoje įvykusiame posėdyje, ku
riame taipgi dalyvavo Kultūros Fon
do pirm. A. Kairys. 1967 m. spau
dos metraštį sutiko suredaguoti lig 
šiol LBT vadovo pareigas ėjęs J. 
Augustinius, o 1968 metams sudary
ta nauja vadovybė: pik. J. švedas 
— pirmininkas ir metraščio redak
torius, redakcinės kolegijos nariai — 
Z. Ašoklis, J. Augustinius ir J. Va- 
laitis. LB Tarnyba dar kartą krei
piasi į visus lietuviškus laikraščius, 
knygų leidykas, biuletenių, brošiū
rų, mokyklų laikraštėlių leidėjus, 
prasydama nemokamai siųsti visą 
registruotiną medžiagą šiuo adresu: 
LB Tarnyba, c/o Z. Ašoklis, 1347 
S. 48 Court, Cicero, III. 60650, USA. 
Dėl spragų metraštyje yra kaltas tie
sioginių šaltinių trūkumas, nes duo
menų apie leidinius tenka jieškoti 
laikraščių “Atsiųsta paminėti” sky
riuose, kur nevisi ir nevisada teisin
gai yra suregistruojami.

RAŠYTOJA KAROLĖ PAŽĖRAI
TĖ yra parašiusi romaną “Anapilio 
papėdėje”, bet dėl laiko stokos ir 
nepalankių darbo sąlygų negali jo 
paruošti spaudai. Anksčiau rašytoja 
eilę metų gyveno Brazilijoj ir daug 
rašė spaudai. Dabar gyvena Oak 
Park, Ill.

MANYLAND BOOKS leidykla Jur
gio Gliaudos romaną “Ikaro sona
ta” išleis prieš Velykas. Knygą į 
anglų kalbą išvertė prof. R. Sealy, 
apipavidalino dail. Pr. Lapė. Ro
maną papildo prof. Ch. Angoff įva
das, vertėjo žodis ir M. K. Čiurlionio 
kūrinių reprodukcijos.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS VYRŲ CHORAS “VAR

PAS”, vadovaujamas A. Krogerto, 
išvyko gastrolių j Čekoslovakiją. Pir
mieji du koncertai buvo surengti 
Tmavos teatre ir slovakų filharmo
nijos salėje Bratislavoje. Programon 
yra įtraukti lietuvių kompozitorių 
kūriniai, lietuvių liaudies dainos, ru
sų ir Vakarų klasikų kūryba. Malo
ni staigmena koncertų dalyviams — 
choro paruoštos čekų ir slovakų liau
dies dainos. Sekantieji koncertai 
įvyks Prahoje ir Peačianoje.

MASKVOS DIDŽIAJAME TEAT
RE G. Rossini operos “Sevilijos kir
pėjas” spektaklyje dalyvavo Vilniaus 
operos teatro baritonas Eduardas Ka
niava, italų kalba atlikęs Figaro vaid
menį. Jo pastangas tegiamai įver
tino orkestro dirigentas D. Tiulinas: 
“Atkreipia dėmesį geras vilniečio 
balso skambesys, muzikalumas. Tai 
aktorius su nemažu talentu.”

PROF. LIUDVIKO ŠTROMO ke
ramikos darbų parodą Vilniaus dai
lės muzėjuje atidarė Dailininkų Są
jungos valdybos pirm. prof. J. Kuz- 
minskis, dalyvaujant kultūros “mi- 
nisteriui” L. šepečiui, spaudos ko
miteto pirmininkui F. Bieliauskui, 
Dailės Instituto rektoriui prof. V. 
Mackevičiui, L. Strolio draugams ir 
jo mokiniams.

LIETUVOS, LATVIJOS, ESTI
JOS fotografijos meistrų ir mėgėjų 
darbų paroda “Dzintarzeme” (“Gin
taro kraštas”) sutraukė gausius lan
kytojų būrius Rygoje. Medalius šio
je parodoje laimėjo lietuviai foto
menininkai — R. Dichavičius, V. Ile- 
vičius, R. Maleckas ir A. Stukas. Iš 
Rygos “Gintaro kraštas” bus perkel
tas į Vilnių ir Kauną.

PIRMĄJĮ KONCERTĄ VILNIUJE 
surengė pernai rudenį suorganizuo
tas naujas muzikinis kolektyvas — 
kamerinis orkestras, kurį sudaro Vil
niaus konservatorijos jaunieji dėsty
tojai: smuikininkai — A. Gricius, A. 
Stulgys, A. Vainiūnaitė, aspirantas J. 
Dvarionas, altistas D. Katkus. Jiems 
talkina konservatorijos studentai — 
R. šiugždinis, A. Grižas, J. Kume
laitis, C. Mendelsonas, A. Sivickis, 
Maskvos konservatorijos studentas R. 
Katilius, vilnietis vargonininkas ir 
pianistas B. Vasiliauskas. Koncerto 
programon dirigentas Jonas Aleksa 
buvo įtraukęs A. Honegerio, P. Hin- 
demito, G. Galynino, G. Haendelio 
ir A. Korelio retai koncertuose kir- 
dimus kūrinius. Kadangi naujasis ko
lektyvas neturi nuolatinio koncert
meisterio, solines partijas atliko ei
lė šio orkestro narių — A. Vainiū
naitė, A. Stulgys, A. Sivickis, R. Ka
tilius, J. Dvarionas, C. Mendelsonas 
ir B. Vasiliauskas.

DAILININKŲ SĄJUNGOS knyg- 
ženklių (Ex-libris) kūrėjų grupės su
sirinkime Vilniuje A. Kučas, P. Rau- 
duvė, B. Motuzą, V. Jucys, A. Ged
minas, A. Švažas, V. Žilius aptarė 
trečiąją knygženklių parodą, sureng
tą Vilniuje, Kaune, Druskininkuo
se ir dabar atidaromą Skuode. Su
sirinkimo dalyviai taipgi prisiminė 
lietuviškų knygženklių artėjančią 
300 metų sukaktį. Prof. P. Galau
nės rastas seniausias Lietuvoje knyg- 
ženklis, skirtas Boguslavo Radvilos 
bibliotekai, turi 1671-m. datą.

MINSKE PRASIDĖJO Pabaltijo ir 
Gudijos biochemikų suvažiavimas, ku

kliame veikia augalų biochemijos, vi
taminų biochemijos, fotosintezės, au
galų augimo cheminio reguliavimo 
ir mikroorganizmų biochemijos sek
cijos. Lietuviai biochemikai, jų tar
pe Vilniaus universiteto prof. J. Da
gys, dr. A. Merkys ir dr. P. Sadaus
kas, suvažiavimo metu padarys dau
giau kaip 40 pranešimų.

ALFONSO BIELIAUSKO “Kauno 
romaną”, rusų kalbon išverstą F. 
Dektoro, 30.000 egz. tiražu Maskvoj 
išleido “Sovietskij pisatel” leidykla. 
Knygą apipavidalino dail. M. Bišof- 
sas.

Į RAŠYTOJU SĄJUNGĄ priimti 
trys nauji nariai: Jonas Graičiūnas, 
Algimantas Pabijūnas ir Linas Val- 
basys. Tenka stebėtis, kad 1903 m. 
gimęs poetas J. Graičiūnas, jau ne
priklausomoje Lietuvoje išleidęs ke
lis poezijos rinkinius, tik žilos se
natvės dienomis tesusilaukė dabar
tinės Sąjungos oficialaus pripažim- 
mo. A. Pabijūnas yra jaunesniosios 
kartos atstovas, pagarsėjęs eiliuotų 
satyrų rinkiniais — “Skersvėjai”, 
“Kepurė dega”, “šimtas perkūnsar
gių”. Jo kūrybos pavyzdžių jau ne
kartą esame pateikę “Tž” puslapiuo
se. L. Valbasį geriausiu atveju tega
lima laikyti eiliniu komunistinių pa
žiūrų žurnalistu, iš Brazilijos grįžu
siu sovietų okupuoton Lietuvon ir 
čia tarnaujančiu kompartijos propa
gandai. Vilniuje jis yra nukaldinęs 
eilėraščių rinkinį “Leiskit į tėvynę” 
ir parašęs atsiminimų knygą “Pusė 
amžiaus tropikuose”.

JANINOS DEGUTYTĖS poezijos 
vakarą ruošia dramos aktorė Irena 
Leonavičiūtė, pagrindu pasirinkusi 
paskutinį poezijos rinkinį “Pilnatis”, 
kuriame gausu Lietuvai, jos gam
tai ir žmonėms skirtų posmų. “Snie
guotam vidurnakty” J. Degutytė ta
ria:

“Tylomis rašau sniege
Vieną vardą, vieną vardą...
LIETUVA.”

Ryšių su praeitim ji jieško “Ma
žojoj nakties baladėj":

“Aš iškepiau juodą duoną 
Iš rugių ir šaltinio, ir vėjo. 
Aš iškepiau duoną 
Kaip tavo motina. 
Tavo senelė —
Ir palikau ant stalo,
Pridengusi lino rankšluosčiu.”
M. K. ČIURLIONIO KONKURSAS 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Gudijos, 
Moldavijos jauniesiems pianistams ir 
vargonininkams įvyks 1968 m. lap
kričio 16-30 d.d. Jis bus vykdomas 
trimis ratais. Laimėtojus atžymės pi
niginės premijos ir laureato vardas. 
Specialus diplomas bus duodamas už 
geriausią M. K. Čiurlionio kūrinių 
atlikimą. V. Kst
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Mann & Martel
REALTORS

Z320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
DUNDAS — BROCK

11.900 Įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir 
tuvės, atvira skola, arti susisieki

mo ir krautuvių. 
QUEBEC — BLOOR

$10.000 jmokėtl, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di 
dėlė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai ar?» 
Bloor ir High parko. 
BLOOR — ST. CLARENS, - 
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau. 
JANE — ANNETTE, 
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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

PAREIŠKIMAS
Atsižvelgiant į šiaurės Amerikos 

Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Sąjungos visuotinio suvažiavimo, 
įvykusio Toronte pasekmes, praneša
me, kad krepšinio išvykos aplink pa
saulį organizacinis komitetas atsista
tydina ir nustoja eiti pareigas nuo 
šio paskelbimo datos. Organizaicnis 
komitetas dėkoja lietuvių visuomenei 
už parodytą išvykai dėmesį.

Berniukai paskutines B-C lygos pir
menybių rungtynes žaidžia šį sekma
dienį 3 v. Woodgreen salėje. Po to 
prasidės baigminiai peržaidimai.

Mergaitės CYO lygos pirmenybes 
jau užbaigė ir šią savaitę pradėjo 
baigminius peržaidimus. Antras baig
minių peržaidimų rungtynes jos žais 
kovo 1 d., 7 v. King Edward mokyk
loje. A. S.

(Nukelta į 7-tą psL)

Skautų veikla
• Toronto “Šatrijos” ir “Ramby- 

no” tuntų skautai-tės aktyviai daly
vavo Vasario 16-tosios minėjime. 
Kanklininkės ir skudutininkai pirmą 
kartą pasirodė plačiajai visuomenei. 
Skautai-tės atliko svečių priėminėji- 
mo bei tvarkos palaikymo darbus, 
kaip “gerąjį darbelį” savo tėvynei.

• Toronto draugovės sparčiai ruo
šiasi Kaziuko mugei, kuri įvyks ko
vo 3 d. po 10 vai. Mišių Prisikėlimo 
salėse. Mugės pabaiga 2 v.p.p. Vi
suomenė jau iš anksto kviečiama mu
gėje dalyvauti. C. S.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454

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.

MAN N & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd. Tel. 249-7691

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 
pne didžiųjų krautuvių ir susisie
kimo.

DUFFERIN — ROGERS ROAD., 
$14.900 mina kaina, atskiras, priva
tus įvažiavimas,, gražus sklypas, 
mokesčiai $211.

WESTON ROAD, $27.900, atski
ras, plytų namas, 6 kambariai, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 50x120, 
mortgiciai iš 6%; mėnesinis mokė
jimas $119, įskaitant pagrindinę su
mą, palūkanas ir mokesčius; arti 
pne 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- 4 
kinys. I

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 -1.30 ir 4.30 • 7
Antr.lO-UO

Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1-10 ir 430 - 7

Penkt. 10 -1.30 ir 430 - 8 

aešt.9-12
Sekm. 930-1

Už depozitus — 43A%, 

už šėrus —

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

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. 534-9280
BLOOR — HIGH PARK AVE., mūrinis, 6 gražūs kambariai, 2 virtuvės,
2 prausyklos. Įmokėti apie $5—6.000 ir viena skola balansui Parduos už 
22.500.
RONCEESVALLES — DUNDAS, žuvies prekyba — Fish Market Vie
nintelė žuvies krautuvė visam rajone. Modernūs įrengimai; gera kli
entūra. Metinė apyvarta virš $35.000. Pelningas verslas.
WELLAND — ST. CATHARINES, 100 akrų ūkis prie pagrindinio ke
lio. Mūrinis 8 kamb. namas, tvartas ir kiti pastatai bei ūkio mašinos. 90 
akrų dirbama žemė. Įmokėti apie 10—12.000.
BLOOR — ALHAMBRA. Įmokėti apie $10—15.000, 8 dideli kambariai,
3 virtuvės, 3 prausyklos, dvigubas garažas. Ideali vieta gyventi ir nuo
moti. Namas be skolų.
DUNDAS — BLOOR. Mūrinis, 2 butai po 6 kambarius ir krautuvė. Ge
ros nuomojimo pajamos. Įmokėti apie. $20.000. Geras investavimas.
NEW TORONTO, du namai po 8—9 butus, maždaug 8 metų senumo. 
Viskas išnuomota. Butai po 3 ir po 1 miegamą. Įmokėti apie $25—30.000. 
Prašo $94.000, virš $12.500 metinių pajamų.

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

Organizacinis komitetas 

SLIDININKŲ RUNGTYNĖS 
Vasario 17 d. Horseshoe Valley 

įvyko baltiečių Š. Amerikos slidinė
jimo pirmenybės. Dėl blogo oro tik
tai vienas nusileidimas buvo įvykdy
tas “Giant slalom” klasėje. Rungty
niauta 7 klasėse: berniukai ir mer
gaitės iki 13 m., berniukai ir mer
gaitės 14-17 m., vyrų ir moterų 18- 
45 m. ir vyrų virš 45 m. Buvo apie 
30 dalyvių, kurių 10 buvo lietuviai, 
štai pasekmės.

Berniukai iki 13 m.: I — A. Kun- 
der 43 sek., estas; II — L. Later, 
47, estas; III — L. Ališauskas 52. 
Mergaitės iki 13 m.: I — H. Later 
52 sek., estė; II A. Plorins 59, latvė. 
Berniukai 14-17 m.: I — Ą Pres- 
nikovs 38 sek., latvis; II — P. Lohua- 
ru 38,5, estas; III — R. Ručys 41,5. 
Mergaitės 14-17 m.: I — L. Ališaus
kaitė 42; II — O. Ališauskaitė 46; 
III — K. Vaarsi 51, estė. Vyrai 18- 
45 m.: I A. "Presnikovs 38,3; II — P. 
Lohuaru 39,3, estas; III — J. Jonaitis 
41. Moterys 18-45 m.: I — G. Pres- 
nikovs 41, latvė; II — O. Ališaus
kienė 46. Vyrai virš 45 m.: I — J. 
Žukauskas 47 sek.; II —-T. Vellend 
47,9, estas; III — St. Kėkštas ir H. 
Later 49, estas. Taipgi dalyvavo: A. 
Preikšaitis 46,2 sek., K. Ališauskas 
47,3, E. Empakeris 47,2 ir J. Denis 
(Montreal) 47,2. J. Žukauskas

žiemos sporto sekcijos vadovas

PIRMENYBĖS LONDONE
Prieš tris savaites Londone įvyku

sios Kanados lietuvių krepšinio pir
menybės buvo pačios gausiausios — 
jose dalyvavo 15 komandų. Vyrų gru
pėje varžės 3 komandos ir jų nuga
lėtoju netikėtai tapo Hamiltono Ko
vo penketukas. Jam atiteko Kultū
ros Fondo pereinamoji taurė. Jau
nių grupėje nugalėtoju pirmą kar
tą tapo Toronto Vyčio komanda, šiai 
grupei dovaną paskyrė Kanados spor
to apygarda. Berniukų klasėje pir- 
mavietei komandai dovaną paskyrė 
pirmųjų Kanados krepšinio pirme
nybių Londone proga I ir E. Dani- 
liūnai. šią dovaną laimėjo Toronto 
Aušros jaunieji krepšininkai. Mergai
čių A klasės nugalėtoja tapo vėl To
ronto Aušra, o mergaičių B — To
ronto Vytis. Vytietėms atiteko spor
to apygardos dovana. Lietuvos pen
kiasdešimtmečiui atžymėti dovana 
skirta geriausiai pirmenybių koman
dai buvo įteikta Londono Taurui 
už pavyzdingai suruoštas pirmeny
bes. šią dovaną įsteigė Londono lie
tuvių organizacijos.

Pirmenybių sportinis lygis nebuvo 
augštas, tačiau teko pasidžiaugti gau
siais dalyviais. Ypatingai malonu bu
vo matyti vėl pradedančią atgyti mo
teriškąją pusę. Džiugus buvo Londo
no krepšininkų pasirodymas net 3 
komandomis, tuo tarpu keleriopai di
desnė lietuvių kolonija kaip Mont- 
realis neįstengė atsiųsti nei vienos 
komandos.

Baigiant norėtųsi sušukti valio ren
gėjams! Nedidelė jų kolonija ir dar 
mažesnis rengėjų būrelis; vadovauja
mi E. Daniliūnų, surengė pirmąsias 
krepšinio pirmenybes Londone pavyz
dingai. A. S.

PAMINĖTAS VAITONIS
Knygoj “100 Years of Chess in 

Canada" by D. A. Yanofsky (1ŠL 
1967) išvardinti visi Kanados čempi- 
jonai nuo 1873 iki 1965 m., jų tarpe 
Povilas Vaitonis iš Hamiltono, 1951 
ir 1957 m. čempijonas, abu kartu 
titulą iškovojęs Vankuvery. Pateik
tos jo biografinės žinios ir laimėji
mai Lietuvoj, olimpiadose ir Ka
nadoje. Įdėtos Vaitonio laimėtos par
tijos prieš tarpt meisterius: dr. Bo- 
hatirčuką ir F. Andersoną su išsa
miais komentarais.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas nukeliamas 

į kovo 3 d.
Krepšinio treniruočių šį sezoną 

daugiau nebebus.

TORONTO"
IŠGARSINO LIETUVĄ

Toronto šv. Mykolo gimnazijoj mo
kosi virš 40 lietuvių. Kilo tarpe jų 
mintis paminėti 50 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Kelias sa
vaites prieš Vasario 16-ją pradėjo sa
votišką reklamą: paplito rašinėjimas 
ant lentų klasėse “Vasario 16-ji” ir 
nieko daugiau. Paskui pradėjo lietu
viai gimnazistai dalyti visiems lape
lius, kur buvo parašyta “Vasario 16- 
ji”. Taip paplito visoj gimnazijoj ži
nią apie Vasario 16-ją, tik niekam ne
buvo aišku ką tai reiškia. Kai išgar
sinta Vasario 16 priartėjo, lietuviai 
gimnazistai aiškino, ką toji diena 
reiškia. Vasario 16 d. lietuviai gim
nazistai susirinko j mokyklą su lie
tuviškais kaklaraiščiais, juostomis ir 
net Lietuvos trispalvėmis pasipuošę. 
Jie kreipėsi Į gimnazijos vadovybę, 
kad sutiktų išleisti lietuvius gimna
zistus į pamaldas pamokų metu už 
pavergtą tėvų žemę. Gimnazijos va
dovybė mielai sutiko, buvo paskirtas 
kunigas ir visi lietuviai gimnazistai, 
palikę klases, dalyvavo pamaldose 
gimnazijos koplyčioje.

Taip lietuviai gimnazistai rado bū
dą išgarsinti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, kurią visi svetimtau
čiai gimnazistai, mokytojai ir moki
nių šeimos sužinojo galbūt pirmą 
kartą. Pagarba lietuviam gimnaris- 
tam. K.

Etninės spaudos sąjungos val
dyba vasario 10 d. surengė dis
kusijas su kandidatais i libera
lų partijos vadus Royal York 
viešbutyje. Dalyvavo apie 30 
įvairių tautybių asmenų, jų tar
pe trys lietuviai: A. Rinktinas, 
N. Nausėdas — politinio komi
teto pirm., ir J. Tamulionis. Iš 
kandidatų dalyvavo: P. Martin, 
P. Hellyer, M. Sharp, Green, E. 
Kierans ir kt. Jie atsakinėjo į 
klausimus, liečiančius naująją 
konstituciją ir etnines grupes.

Alma Rusinienė prieš porą sa
vaičių atvyko iš Lietuvos pavie
šėti sūnaus Karolio šeimoje. Tu
ri leidimą viešėti Kanadoje 6 
mėnesius.

Vagystės. Kartas nuo karto 
lietuviams tenka nukentėti nuo 
vagių. Vasario 7 d. vagys, nes- 
sant šeimininkams namie, įsi
brovė į p. E. ir J. Jurkevičių 
namą Etobicoke rajone ir pavo
gė magnetofoną su labai gausiu 
rinkimu įrašytų juostelių. Nuos
tolių padaryta virš $1.000. Kiek 
anksčiau buvo bandyta apiplėšti 
A. Žičkaus krautuvė. Nekartą 
yra nukentėjusi J. R. Simanavi
čiaus “Dainos” krautuvė. Prieš 
keletą metų iš “Tž” redakcijos 
buvo pavogtos dvi rašomosios

BEVEIK VISKAS IŠPARDUOTA 
” ARTĖJA PAVASARIS.

Skubiai reikalingi namai pardavimui.
NAUDOKITĖS, KOL GEROS KAINOS, 

PROGA PAKEISTI Į PATOGESNĮ 
IR TINKAMESNĮ NAMĄ.

Nemokamas namų įkainojimas.

Garantuotas, sąžiningas patarnavimas. 
Prašau paskambinti ar užeiti.

PR. KERBERIS

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

■a

Taupyk ir skolinkis
mašinėlės, kurių vieną policija 

Mirė Augusta Janaitienė, 96 surado. Patariama savininkams 
m. amžiaus. Palaidota vasario 17 turėti užsirašius tokių reikmenų, 
d. Park Lawn kapinėse. Laido- - kaip mašinėlės, aparatai, mag- 
tuvių apeigas atliko evangelikų netofonas, numerius. Tai pa- 
kunigas Alg. Žilinskas. lengvina policijai suradimą.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m a n A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAfvlA 
KREDITO KOOPERATYVE

Mes neišlaikysime, jeigu jūs nutilsite
Atkelta iš 1-mo psl. 

kelias, kur Lietuvai galima labai 
daug padėti. Dabar š. Amerikos 
universitetuose esą apie 200 lie
tuvių profesorių. Pagal kitų tau
tybių proporciją, jų turėtų būti 
2000. Ir aplamai, užsienio lie
tuvių veikla reikšminga. Anot 
pavergtos Lietuvės poeto Myko
lo Vilties: “Mūšų širdys neišlai
kys, jeigu jūs nutilsite.”

Ministerio kalba
Angliškoj daly, po apyl. pir

mininko ir gen. konsulo žodžio, 
pagrindinę kalbą pasakė Kana
dos eismo min. P. Hellyer. Jis 
pabrėžė, kad laisvė nesunaiki
nama ir kad ji patvaresnė už 
vergiją. Pareiškęs savo linkėji
mus lietuviams, ministeris pla
tokai kalbėjo apie Kanados pro
blemas. Dėkingumo ženklan jam 
buvo įteikta dail. J. Bakio skulp
tūra “Angelas” ir ką tik iš 
spaudos išėjusi knyga “Lithua
nians in Cariada”. Sveikino To
ronto burmistras W. Dennison, 
adv. A. Maloney — savo ir kon
servatorių vado Stanfieldo var
du, estų — pirm. Parkma, lat
vių — pirm. J. Niedra. Raštu 
sveikino min. pirm. L. B. Pear- 
sonas, Ontario premjeras J. Ro- 
barts, min. W. Gordon, min. J. 
Yaremko ir kt. Minėjime da
lyvavo visa eilė svečių — JAV 
konsulas Diggins, tautinių gru
pių atstovai, redaktoriai, parla

mentarai ir kt.
“Varpas”, kanklės, skudučiai
Labai gražiai buvo paruošta 

meninė dalis, kurią atliko “Var
po” choras, jo šokėjų grupė, 
“Gintaro” šokėjai, skautės kank
lininkės ir skautai skudutinin
kai. Visas pasirodymas buvo 
planingai apjungtas bei suderin
tas su poezijos ištraukomis. Lie
tuvos nepriklausomybės aktą 
skaitė A. Putelis, o poezijos iš
traukas — A. Bušinskaitė. Jau
noji “Varpo” dirigentė Dalia 
Skrinskaitė, pasipuošusi spal
vingais tautiniais drabužiais, 
subtiliai valdė gausų mišrų 
chorą, o A. Paškauskas akompa
navo. Choras atrodė tvirtai, im
pozantiškai ir savo išvaizda, ir 
dainavimu. Prie choro dainų 
jungėsi net dvi grupės šokėjų, 
vadovaujamų R. Narušytės ir 
J. Karasiejaus. Jų šokiai dvelkė 
jaunumu, miklumu, darniais de
riniais. Labai maloniai skambė
jo kanklių ir skudučių ansamb
lis, vad. Stp. Kairio, šioje srity
je jaunųjų skaučių ir skautų pa
daryta didelė pažanga, daugiau
sia vadovo dėka, žiūrovai gau
siai ir ilgai plojo “Varpui” ir 
visiems meninės dalies atlikė
jams. Sugiedoję himną, visi su 
pakilia nuotaika išsiskirstė. Ki
tataučiams svečiams apyl. valdy
ba surengė priėmimą šv. Jono 
Kr. par. salėje. B.

MOKAME
434 % už depozitus
514% numatyta už šėrus 

KAPITALAS SIEKIA TRIS

DUODAME 
mortgičius iš 6Vž% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ 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 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBEAS

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468 tU į J
Benrinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-{ y 9JĮ 
jos ir L L Automobiliu vilkikas (towing). Antoveži-yHV# 
miu taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandą skambanti tek RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmq sovoitę (kovo 2—9) atidaryto viso 
parą — 24 valandas.

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

REALESTATE
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

BLOOR — DORVAL GATVES, $27.900 prašoma kaina, atskiras plytų na
mas, per 2 augštu, 6 kambariai, nauja šildymo sistema (oru — alyva), 
gana didelis sklypas ir garažas. Įmokėti apie $10.000.

BLOOR — ALHAMBRA G-VBS, $29.500 prašoma kaina, pusiau atskiras 
plytų namas, 8 kambariai per 3 augštus, geras pelnas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas; įmokėti $10.000.

SVANSEA RAJONE, $93.000 — 8 butų apartamentas, po 2 ir 1 miega
mus, 6 garažai, vandeniu apšildomas, naujai įrengtas, pastatas gerame 
stovyje, nuomos $12.700 per metus. Įmokėti apie $30.000, pirmas mort
gičius 6% %.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS

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

BLOOR & DURIE ST., $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 7 kambariai per 
2 augštus. 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, vandeniu 
apšildomas, garažas.
INDIAN RD. HOWARD PARK, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 16 di
delių kambarių, 5 virtuvės, 4 prausyklos, alyva, vandeniu apšildomas, 2 
garažai, užbaigtas rūsys. Savininkas turi sau 5 kambarius ir gauna nuo
mos $400 į mėn. Viena skola balansui. 15 metų atvira iš 8%.
SUNNYSIDE & RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 
kambariu 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 A AVENUE RD. $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, gražių 
rauplėtu plytų, vandeniu apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, 6 
kambariai per du augštus.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-2105

PAMATYKITE 
JAUDINANČIAS 

SPALVINGAS. 
RUNGTYNES

MAPLE LEAF INDOOR GAMES, 
RENGIAMAS “THE TELEGRAM” DIENRAŠČIO 
8.00 v.v., PENKTADIENĮ, KOVO I
MAPLE LEAF GARDENS ARENOJE!

Maple Leaf Gardens ir NUSIPIRKITE BILIETUS DABAR! reg^jariose bi|iehĮ ogentūrose.

Tai proga pamatyti kalėtą geriausių pasaulio atletų besirungiant. 

Bus virt 200 atletų, atstovaujančių 8 kraitams.

KANADOS OLIMPINIAI PASAULIO
ČEMPUONAI ČEMPIJONAI REKORDININKAI
Bilietai $6.00 $5.00 $3.50 $Z50

REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai- - 
riose vietose ir (vairia kaina. Prašome ttk kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgMių.

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius Alv. (Mieldožukė) Wirtoskl

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

NEMOKAMAS MĖTOMS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai veikianti greita kromdų taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEI8TIKURO ALYVOS BENDROVE 
•Mieto ir patarnavimo pianai. IMsnokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel $62-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 

tel. RO 7-9068 kiekvienu metu



Šeštadieninėje mokykloje

a. čižikasALM RADIO & TV
TELEFONAS LE 1-5155. • 572 LANSDOWNE AV&, TORONTO

DOVANOS:

nos, siuvamosios mašinos, televizi-

APDRAUDA
K7MŲ •_______ _______
NESINRS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARY8 (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

aparatai, 1 
butai (b

ĮVAIRUS ŠIMTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, LatVtįę, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
įvairios sudėties maisto startiniai, 
automobfflal, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas.

Turime naujus iliustruotas kata
logus, kuriuose yra smalkus aprašy
mas ir paafikininraL Pažymėtos fau
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

• Be fe stuitflune Jūsų sudarytu fr apdraustas {vairius starti
nius 1M 19% svarų gryn* svori*.

• imunine IMOWCTnxiuLjVEirai ir uuį preęRL
• Gyveną ne TotaiteJ'prafcin! savo sudarytas siuntinius bei užsa-

žtalngaf ir greitai patarnnijmne,
Iga turtina neaiškumą, prašome klausti, teiefonuoti bei rąžyti, 
iebd peatiOdnstine ir duosime patartiną.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

EXPORTING CO
480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT. 

Telefonas LE 1 - 3098

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

21*0 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2229
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. STRIAUPIS

menkai 
viųkalbąm

Sąjungoje 
geria liau-

lems lietu- 
iniams: “Ir atskri- 

spiečius...”
— baksteli ; pašonę 

vienas mokinys kitam, — what 
does it mean “bičių”?

šuo mergaitė, — atsako antras 
(bitch — kalė).

Pavojingas kreipimasis
Viena senyva mergina labai 

puošėsi, kad tik neatrodytų se
na. Kartą gatvėje ją sutikęs vai
kinas paklausė:

— Ar nežinai, močiute, kur 
yra miesto ligoninė?

— Dar kartą pavadink mane 
močiute, tai parodysiu į ją pa
ti trumpiausią kelią, — atsakė

SPORTAS 
(Atkelta H 6 psL>

AUŠtOS ŽINIOS
Ontario LBA ir CUBA pirmenybių 

rungtynėse Aušros mergaičių B ko
manda nugalėjo St Vincenta 39:20 
ir 19:18. Baigminės rungtynės dėl On
tario LBA “Midget” klasės čempijo- 
nato įvyks tarp Aušros ir Hamiltono, 
o dėl Ontario CLBA čempijonato — 
tarp Welland bei Niagara Falls se
rijos nugalėtojų ir Aušros. Aušros ko
mandoje žaidžia: G. Urbonaitė, L. 
Krikščiūnaitė, J. Ignatavičiūtė, R. 
Bukšaitytė, G. Mačionytė, L. Mačio- 
nytė, V. Gataveckaitė, D. Kiškūnaitė, 
L. Simanavičiūtė, R. Girdauskaitė, D. 
Kairytė ir M. Sodonytė. Komandai 
vadovauja A štuopis, treniruoja —

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI'
(Atkelta Ik 34io psl.l

gubernatoriaus padėjėjas Samuel 
Shapiro. Jis pažymėjo, jog tie, kurie 
pasisako prieš karą Vietname, turė
tų pažiūrėti į Lietuvos likimą. Jis 
priminė, jog Lietuva, gavusi nepri
klausomybę prieš 50 metų, prarado

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

>736 Dundas St. W. Scv. R. Sfaslultt

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalii

sijungė sovietai. “Mes žinome, jog 
priešas Vietname yra tas pats, koks 
ir buvo Rytų Europoje” — pabrė
žė kalbėtojas. Kalbas pasakė taipgi 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje- dr. 
P. Daužvardis ir inž. Antanas Rudis, 
kuris gavo Lietuvos vyčių atžymėji- 
mo ženklą kaip “Man of the Year”. 
A. Rudis yra buvęs Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininku, kurį nese
niai pakeitė inž. E. Bartkus. Čika
gos didžioji spauda paminėjo šį įvy
kį. “Chicago Tribune” teko matyti 
ne tik aprašymą, bet ir nuotrauką 
iš šio minėjimo.

JIB vartojo 16 savaičių pusę metu

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
S-pardavimo dokumentų su- 

mortgičiai. sutartys, tęs
ti kiti teisiniai reikalai. 

4G8 Roncesvalles Avenue - Taronto.

rungtynėse mergaičių C komanda nu
galėjo St Leos 18:16, o mergaičių D 
komanda I-se baigminėse rungtynėse 
pralaimėjo St. Edwards 13:15. B-C 
lygoje vyrai pralaimėjo Andys 60:75. 
jaunių rungtynės su Tridents dėl 
Vasario 16 minėjimo buvo atidėtos ir 
bus žaidžiamos kovo 3 d., 4 v.p.p. Šį 
sekmadienį, 7 v.V., jauniai žais su es
tais iš vasario 4 d. atkeltas rungty
nes.

, Praėjusio šeštadienio parengimui 
loterijai fantus aukojo: Al. Dūda, J. 
Naujalis, A. Baltrušaitis, J. Baltru
šaitis, P. Misevičius, J. V. Margis 
ir A. Plučienė. Meninę programą at
liko taut šokėjų grupės “Gintaras” 
ir “Varpas”. Nuoširdus ačiū.

Kovo 2 d., pirmą gavėnios šešta
dienį, Hamiltono “Aukuras” atvyksta 
su dr. J. Griniaus 5 veiksmų isto
rine drama “Gulbės giesmė”.

NEPAMIRŠKI i k, prieš variuodami | tolimesnę kelionę, patikrinti ir j 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auta mechanikas, | 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i I

Bloor Autorite Garage 2! ^cSgthTeLwiS

! Lietuvis LAIKRODININKAS
, F. BOCHULIS
5 280 QUEEN ST. W. (šoninės durys), TORONTO. TEL. EM 6-6100

Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius.

Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

DIDELIS SPROGIMAS įvyko “Mic- 
kdberry’s Food Products” įmonė
je; žuvo 8 ir 73 žmones sužeisti. Ga
zoliną atvežęs sunkvežimis atsitren
kė į sieną ir paliejo gazoliną, ku
ris užsidegė. Įvykęs sprogimas su
griovė minėtą fabriką. Kaikurie žmo
nės buvo užgriauti pastate, nemaža 
nukentėjusių buvo praeivių tarpe. Su
žeistųjų eilėse buvo ir lietuvių — du 
broliai čižikai. Sprogimas įvyko vi
sai netoli to pastato, kuriame buvo 
š. Amerikos lietuvių dainų ir tau-

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

tinių šokių šventės ir kuriame šią 
vasarą vėl bus tautinių šokių festi
valis.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Riman
tas Dirvoms, buvęs krepšininką ko
mandos, važiavusios Lietuvon trene
ris, išrinktas akademiką skautą fi
listerių Čikagos skyriaus pirminin
ku. — Tradicinis inžinierių balins — 
vasario 24 d. “Lake Shore Club of 
Chicago” salėje; bilietai $25 poraL 
— “Draugo” literatūros ir tautinių 
šokių šventė bei romano premijos 
įteikimas — kovo 17 d. Jaunimo 
Centre. — “TŽ” vasario 8 d. laidos 
šioje skiltyje, rašant apie D. Šulai- 
tytės vestuves, įsivėlė klaida. Jauno
jo pavardė turi būti — Edmundas

Remys.

Priėmimo laikos: kasdien nuo TO v.r. Bd 1 
Antradieniais h- penktadieniais nuo 6-t v.v. 
v.p.p. Hskyrus treciadien. k sakmadtaiias.

Įstaigos teL LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

DK E. ZUBRIENĖ

OKULISTES
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

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

231 -2661 2’3;.3‘S2;

A.P. GARAGE 
- M HOWARD PARK AVE 

LE. 5-9130 BALTIC MOVERS

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

fau automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Priei pirkdami vartotas automo
bilius atvežfcite patikrinimui: noro- 
dystin visus trukumus ir duosimo

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
8AV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVE., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmanya, 

tenisą raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

Į LIETUVĄ
Geriausia ir vertingiausia 

dovana —
DOVANŲ PAŽYMEJIMAL

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
jūsų giminėms duos keturgu
bai daugiau naudos, negu pini
gais. D 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 Vnešposyl- 
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.

DĖMESIO 
AUTOMOBILIAI 
10% NUOLAIDA

Pradžiuginkite savo gimines! 
Užsakykite jiems automobili!

UŽSAKYKITE DABAR ir su
taupysite daug pinigų.

Paskutinė užsakymo data 
1968 m. balandžio 25 d.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 478 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

179- BLOOR ST. W. (prie Keele
Priėmimo vole odd: 

pirmadieniais kr trečiadieniais 29 v. ▼- 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vai p.p.

Telefonu RO. 0-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 444*1
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniai* 

pagal susitarimą.
IMS BLOOR ST. W, Toronto 

(i rytu* nuo Dnfferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eteura varymas. Šutai- 
san iširusius galus ir pradegintos 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LR. 3-4912.

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

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

čir audi ma i
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY KOMERCINIŲ IR K 1 T (,

S94 COLLEGE ST.

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

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

Tel. 534-3370
Priimo oocientus ii anksto susitarus

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

• telkia patarimu planuojantiems kefiones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

draudimo Įstaiga
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

International 
Driving School 

WALDI
Coetrinš jstoiao 491 AmmoNo St.,

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4-1463

30 Dewson St, Toronto, Ont
PLUMBING and HEATING

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

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

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOS” — 
SKELBIMAS NAUDĄ DUOS!

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JAV-BH
769-4612 
769-4131



MALONIAI KVIEČIAME Į TRADICINĮ
V

MAZLIETUVIŲ

vasario 27, antradienį, 6-30 vai. vakaro 
Prisikėlimo parapijos salėje. 

ĮDOMI MENINĖ PROGRAMA • GAUSI LOTERIJA.
Įėjimas — $3.00 asmeniui

Bufetas — cepelinai — koldūnai

Gros D'Amico orkestras. Kviečiame linksmai užsigavėti.

Įėjimas $2, studentams $1.

gaivinantys gėrimai

Pradžia 7.30 v.v.
Mažosios Lietuvos Moterų Draugija

TORO1VE (<>
K. L. K. Moterų Draugijos 

Prisikėlimo parapijos skyrius

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 24 D
Prisikėlimo parapijos salėje rengiamas

UŽGAVĖNIŲ BALIUS

B MONTREAL
5r. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

— šv. Kazimiero par. jaunimo klu- — Tie, kurie vartojo vokelius ar

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Praėjusią savaitę iš par. baž

nyčios lietuvių kapinėse palaidota a. 
a. Marija Kučinskienė, 64 m. am
žiaus. Velionės dukroms ir giminėms 
nuoširdi užuojauta.

— Kat moterų draugijos susirin
kimas — šį sekmadienį po 11 vai. 
pamaldų salės kambariuose.

— Mergaičių būrelio, vadovaujamo 
seselės Ignės, susirinkimas-pokalbis
— šį penktadienį 6 v.v. muzikos stu
dijoje.

— Aukų pakvitavimai išsiuntinėti 
paštu. Dėkojame už talką techniška
me darbe G. Stankutei

— Sį šeštadienį, 11 v.r., Tomo Sun- 
gailos ir Irenos Bartusevičiūtės jung
tuvinės pamaldos.

— Pamaldos: penktadienį, 8 vx, 
už a.a. Magdaleną Klimienę; sekma
dienį, 10 v. už a.a. Leoną Karbūną 
mirties metinių proga; 11 v. už a.a. 
Stasę Bardzilevičienę.

— Pakrikštyta: Rita Dana Ankutė- 
Ankudavičiūtė.

Maironio šeštadieninė mokyk
la Vasario 16-ją minėjo praei
tą šeštalienį mokykloje. Daugu
ma klasių buvo pasipuošę tauti
nėmis vėliavėlėmis ir žymiųjų 
lietuvių paveikslais. Paskutinė 
pamoka buvo skirta pačiam pa
minėjimui. Sujungtose paraleli
nėse klasėse programas atliko 
patys mokiniai, o paskaitėles 
skaitė klasės auklėtojai ir jų 
kviesti svečiai. A.

“Eglutė” — mėnesinis vaikų 
laikraštis nuo š.m. sausio 31 d. 
pakėlė prenumeratą iki $5. Už
tat laikraštis padidintas ir pa
gražintas. Užsisakyti: Eglutė, 
Immaculate Conception Con
vent, Putnam, Conn. 06260.

Toronte yra šimtinė brazilų 
ateivių. Jų veikloje dalyvauja ir 
keletas lietuvaičių. R. K. rašo, 
kad brazilų konsulienė p. Bengs- 
ton rengia tradicinį brazilų ba
lių vasario 23 d. Yorkdale Shop
ping Plaza Golden Door resto
rane. Bilietų esą galima gauti 
Brazilian-Canadian Association, 
50 Alexander St., suite 2206, 
tel. 922 — 5181. Konsulienės 
pastangomis per praėjusias Kū
čias Toronto brazilai ir keletas 
lietuvių per Kanados radiją ga
lėjo perduoti sveikinimus savo 
artimiesiems Brazilijoje. Įsteig
tas brazilų-kanadiečių klubas. Jo 
nariais gali būti visi, kurie do
misi Brazilija. Nario mokestis
— $10. Klubo nariai šią vasarą 
galės dalyvauti ekskursijoje 
Brazilijon papiginta kaina — 
ten ir atgal $400. Paskirai ke
liaujant — $735. Gražu, kad bu
vę Brazilijos lietuviai-vės. To
ronte palaiko lyšius su brazi
lais, dalyvauja jų klube, tik ne
aišku, ar jie dalyvauja lietuviš
koje veikloje ir ar yra sumokė
ję solidarumo įnašus? Kur be
gyventume, pirmoje eilėje esa
me lietuviai.

P. Šakaliai iš Providence bu
vo atvykę į a.a. J. Yokubyno 
laidotuves. Sofija šakalienė To
ronte buvo žymi katalikių mo
terų veikėja. J Kanadą ji atvy
ko 1947 m. Po kelerių metų 
persikėlė į JAV.

Grįžo į Lietuvą dvi seserys 
Kotrynos Ališauskienės. Jos vie- 
šėlo Toronte porą mėnesių.

PERKU NEPR. LIETUVOS 
monetas ir k. sidabrines bei 

varines.
Moku augščiansias kainas.

Rašyti: 
Panl B arba tavičius, 

99A Hill Cres, 
Scarborough, Ont 

Tel. 261-6913 
po 5 v.v.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos

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

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadieni: 2 — 2.30 v.p p. 
banga 1270. stotis WHLD. 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simonavičlos, 
111 RoncasveNos Aro., Toronto 3. 
Ont. LE 4*1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių
KI1UIIVVI.

Nedidelis orkestras (vairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767>7684.

►

►

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame p. Ma

žonienę ir jos šeimą, Lietuvoje mi
rus jos mamytei a.a. A. Baliukevi- 
čienei. Taip pat giliai užjaučiame p. 
p. Asevičienę, Lembertienę, Algį, 
Juozą ir Justiną Vosylius bei visus 
artimuosius, mirus jų močiutei a.a. 
A. Jankaitienei.

— šį šeštadienį, 8.30 v., A. šle- 
kienės užpr. Mišios už a.a. J. Dubic-

— Pirmosios Komunijos pamokos
— šį sekmad. po 10 v. Mišių.

— Katechetinės pamokos: šį ant- 
rad. ir ketvirtad., 4.30 v. ir sekmad. 
po 10 v. Mišių L V. Namuose.

— Religijos pamoka gimnazistams
— šį sekmad. po 10 v. Mišių muzikos 
studijoje. Kalbės V. Kolyčius.

— Chorų repeticijos: trečiad., 7 v. 
v. — bendra stud, berniukų ir mer
gaičių, kurie nepradėjo egzaminų; 
ketvirtad., ,7.30 v.v. — suaugusių; 
penktad., 6.30 v.v. — vaikučių.

— T. Benediktas ilgesniam laikui 
išvyko į JAV.

— Nuoširdi padėka Prisikėlimo pa
rapijos banko visuotiniam susirinki
mui ir valdybai už paskirtą auką 
$800 parapijos reikalams.

— Vasario 13 d. turėtas pensinin
kų laisvavakaris praėjo labai gražio
je nuotaikoje. Be įprastų žaidimų, 
pramogų ir vaišių, buvo rodomas fil
mas iš kelionės po Vakarų Europą. Iš 
savo kuklių, santaupų pensininkai 
Tautos Fondui sudėjo $12.

— Sį šeštadienį parapijos salėje
— Užgavėnių balius. Rengia — Kat. 
Moterų Dr-ja.

— Kitą savaitę lankoma: Avon 
Ave., Bartonville Ave., Clearview 
Hts., Cliff St., Coolmine Rd., Den
nis Ave., Greentree St., Lawnside 
Dr., Lindsey Ave., Northland Ave., 
Rusholme Dr., Rustic Rd., Rutherford 
Ave., Talbot St

— Pakrikštytas Algirdo ir Stefos 
Medelių sūnus Linas Antanas.

Pagal architekto dr. A. Kul- 
pavičiaus projektą užbaigtas šv. 
Jono Kr. parapijos salės ir sce
nos pagrindinis atnaujinimas ir 
perdekoravimas. Rami, mono
chromatinė spalvinė schema su 
įvestais konstruktyviniais akcen
tais scenoje ir šoninėse sienose 
ir horizontalės per visą salę ei
nančios neono šviesos sudaro 
erdvumo įspūdį, šis naujas ir 
skoningas salės apipavidalini
mas įvairiomis progomis susi
rinkusiems parapijiečiams ir jų 
svečiams sudaro jaukią, mato 
nią aplinką. D.

Toronto spauda apie Vasario 
16 šventę nemažai rašė ir prieš, 
ir po šventės. Plačiai rašė įvai
rių tautinių grupių spauda. “Lat- 
vija-Amerika” paskyrė net visą 
pirmąjį puslapi, įdėjo 3 nuo
traukas ir gražu sveikinimą lie
tuviškai: “Sveiki broliai lietu
viai Vasario 16 proga! Budėkite 
ir tėvynei laisvę laimėkite!” Tai 
nuopelnas dabartinio redakto
riaus A. Vinčels. Be to, jis įdė
jo 3 straipsnius anie Lietuvą. 
Vienas jų parašytas “T. žibu
rių” redakcijos. Tą patį straips
ni atspausdino ir estų “Meie 
Elu”. _

Linksmas Užgavėnių 
BLYNU VAKARAS 

Antradienį, vasaro 27 d, 7.30 v.v., 
Toronto Šv. Jono Kr. parapijos salėje 
Blynai, koldūnėliai, dešros, spurgos, 

gėrimai, muzika, šokiai 
Kviečiame visus dalyvauti 

Rengėjos — Sv. Jono Kr. parapijos 
katalikės moterys

Nuoširdus ačiū!
"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų skautų tėvų komite

tas, baigęs savo darbo metus, dėkoja visai Toronto lietuvių 
visuomenei rėmusiai skautų veiklq.

Išskirtinai dėkojame lietuviškųjų parapijų klebonams, 
"Tėviškės Žiburiams", mūsų dailininkams ir bičiuliams, 
kurie moraliai ir materialiai rėmė ir skatino pastangas. 
Ačiū visiems!

"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų skautų tėvų komitetas

Prisikėlimo bankelio visuotiniam 
susirinkimui ir valdybai nuoširdžiai 
dėkojame už paskirtus 150 dolerių 
mūsų darbams paremti. Tik bendro
mis jėgomis tarnaujam Dievui, Baž
nyčiai ir mūsų tautai. 
Ačiū labai.

Nek. Pr. M. seserys

DĖMESIO!
Velykų švenčių proga nuo š. m. vasario 

15 d. iki balandžio 30 d. užsakomų auto
mobilių (dovanų) į Lietuvę, Latviję, Es
tiją ir Sov. Sęjungę kainos yra suma
žintos 10%.

Kas ketinate užsakyti automobilį, pra
šome pasinaudoti šia proga ir sutaupy
ti kelis šimtus dolerių.

PARDUODU iš Lietuvos atsiųstus 
visai naujus tautinius drabužius. TeL 
762-6172.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

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

automatinėm motinom.
1076 BATHURST ST.

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

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck SL (prie Runnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Siuvam bei Vaisom įvairias užuolaidas. Parduodam medžiagas ir visas 

pakabinimui priemones, žemos kainos. Darbas garantuotas.
TeL 762-3838 arba 766-8839
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BARONESSA MUZĖJAUS RETENYBĖ
Parduodamos lietuviškos mone
tos — 5 litai — J. Basanavičius. 
10 litų — Vytautas Didysis, 10 
litų — prezidentas A. Smetona Ir

*

►

---- EEZŪTrSJHJN
2265 Bloor St. W. (kampas Bloor • Dario gatvty) 

Tel. 762-4252 Savininkė Alvtė Kerberienė

Šalpos grupės “Daina” susi- 8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1968. D. 22 — Nr. 8 (943) 
rinkimas — vasario 24 d., 3 
v.p.p., pas narę M. Karitienę, 
403 Durie St. TeL 762-9752.

“Gulbės giesmė” — rašytojo 
dr. J. Griniaus 5 v. drama bus 
vaidinama kovo 2 d., pirmą ga
vėnios šeštadienį, Prisikėlimo _______ _ ____________ _______ ____ __________
auditorijoje. Vaidins Hamiltono Įjjj -nrengė famnią vakarienę Jau- šiaip didesnes sumas yra aukoję pa- 

y . nieji dirbo, planavo su klebono ir rapijai, gali gauti pakvitavimus kle-
Mokinių kongresas. KLB svie- tėvų pagalba. Stalus papuošė Valen- bonijoje.

tuno komisija yra nutarusi Lie- tino širdimis ir žvakėmis. Nors pa- — T. J. Aranauskas išvyko atgal į 
tuvos Laisvės Kovos metais bir- įtaikė blogas oras, bet susirinko ga- Čikagą. Nuoširdžiai dėkojame už pa

galbą parapijoje. T. J. Venckus ir T. 
S. Kulbis po pastoracinio darbo Ame
rikoje sugrįžo Montrealin.

— Vasario 24 d. Vytauto klube 
įvyks “Nepr. Lietuvos” spaudos ba
lius.

— Kovo 3 d. įvyks skautų bazaras 
AV salėje.

— Pirmoji vaikučių Komunija 
jvyks AtvelyKio sekmadienį. Tėvai 
registruoja savo vaikučius pas se
seles ar klebonijoje.

— Palaidotas Baltrus Kisielius. 
Paskutiniu laiku gyveno Kingstone. 
Jis dalyvavo mūsų parapijos gyveni
me nuo pat Verdun laikų.

— Sausio 26 d. Kaune mirė Ma
rija Ambrasienė, V. Kačergiaus se
suo. Jos broliui ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Vasario 16 iškilmės pradėtos 
pamaldomis abiejose lietuvių 
bažnyčiose. AV bažnyčioje gie
dojo parapijos choras ir sol. V. 
Verikaitis iš Toronto. Seniai gir
dėto solisto malonus balsas, cho-

želio 22 d. surengti Kanados šeš
tadieninių mokyklų mokinių 
kongresą. Sudarytas komitetas, 
kuris vasario 17 d. posėdyje ap
tarė kongreso reikalus ir pasi
skirstė pareigomis: pirm. L. Ta
mošauskas, vicepirm. Tėvas Ra-

Lietuvos gen. konsulas ir p. 
H. Žmuidzinienė vasario 16 d. 
nuo 6 iki 8 vaL konsulato patal
pose suruošė konsulam ir įžy- 
mesniem kanadiečiam priėmi
mą, kuriame dalyvavo virš 50 
asmenų. Svečiui visų pirma kri
to į akis Lietuvos ir Kanados projektai grąžinami jų auto- 
vėliavos, nuleistos iš prieangio riams asmeniškai ar paštu, pra- 
antro augšto. Konsulas ir Ponia  -----J----- —* !— - - -
sutiko svečius priėmimo kamba
ryje, kuriame kabojo dail. žmui- 
dzinienės Lietuvos sukakties 
proga sukomponuotas didelis 
Vytis su Mindaugo vainikavimo 
metais. Kambariai papuošti lie
tuviškų spalvų gėlėmis, gauto
mis iš agr. V. Bačėno. Buvo ma
toma Maž. Lietuvos Moterų Dr- 
jos, E. Jankutės pirmininkauja
mos, įteikta tautinių spalvų 
įspūdinga rožių pumpuiu puokš
tė. Be kitų draugiškų valstybių 
konsulų, atsilankė JAV, Vokie^ 
tijos ir Ispanijos konsulai su po
niomis. Dalyvavo Toronto bur
mistras W. Dennisonas, parla
mento atstovas dr. H. Haidaz,

KLB Toronto apylinkė nuo
širdžiai dėkoja visiems dalyva
vusiems Laisvės Kovos Metų su-. 
kakčiai atžymėti paminklo kon
kurse. Buvo gauti 25 projektai. 
Premijuotas archit. dr. A. Kul- 
pavičiaus projektas. Visi kiti

G. Balčiūnui, 280 Roncesvalles 
Avė., Toronto 3, Ont, tel 537- 
1742.

Aukotojai. Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvas paskyrė 
“TŽ” $50; Wellando medžioto
jų ir meškeriotojų klubas “Li- 
tiianica” atsiuntė $30; Kanados 
Tautos Fondo Atstovybė paau
kojo $20; Toronto skautų tėvų 
komitetas pernai ir šiais metais 
“TŽ” paskyrė po $15. Nuoširdi 
padėka šiems spaudos ' rėmė
jams. , -

Knyga “Lithuanians in Cana- ____________  _____
da” baigiama spausdinti lietu- Vos medžiotoju ir meškeriotoju 
vių ofsetinėje spaustuvėje “Ti- ---- — -- - --

Ontario miništerių kabineto me Press Litho Ltd.” Pirmieji 
sekr. žmona p. W. M.‘ McIntyre, - - -
“Globe a. Mail” red. C. McCul
lough, A. Maloney, T. Curran ir 
jų ponios. Lietuviam atstovavo 
krašto v-bos pirm. A. Rinkūnas, 
apyl. v-bos pirm. adv. G. Bal
čiūnas bei jų ponios. Patalpų 
ribotumas neleido surengti gau
sesnio priėmimo. B.

egzemplioriai suspėta atspaus
dinti prieš Vasario 16-ąją. Jie 
buvo Įteikti Kanados šimtmečio 
komisijai bei Įvairiems pareigū
nams. Spaustuvė pažadėjo baig
ti spausdinimą maždaug kovo 
mėn. viduryje. Dail. Tel. Valius 
paprašytas nupiešti leidinio spal
votą aplanką.

ponkutė, ižd. Z. Girdauskas, na
riai kun. P. Ažubalis ir J. Kuli
kauskienė. Kongreso vieta nu
matyta šalia Toronto, Woodbrid
ge gražiame parke. Tikimasi, 
kad mokyklos gausiai dalyvaus 
su savo mokiniais. T.

Kanados šimtmečio medaliai. 
“Tž” 7 nr. buvo pranešta, kad 
dail. T. Valius apdovanotas šimt
mečio medaliu. Ten pridėta pa
staba: “Iki šiol tai bene vienin
telis lietuvis, gavęs tokį atžy- 
mėjimą”. žodis “bene”, reiškiąs 
abejonę, pasitvirtino. Mat, pa
aiškėjo, kad tokiais medaliais 
yra apdovanoti ir dail. Tamošai
čiai. Be to, juos yra gavę skau
tų veikėjai: Brigita Paliulytė 
ir P. Regina. Jeigu yra ir dau
giau apdovanotųjų, ypač kitose 
vietovėse, prašoma pranešti “T. 
Ž” redakcijai.

Dail. A. Tamošaitienė sutiko 
išausti tautinius drabužius, ku
riuos KLB krašto valdyba pado
vanos Kanados federaciniam 
muzėjui Otavoje. Viena taut, 
drabužiu eilutė, taip pat dail. A. 
Tamošaitienės darbo, Edmonto- 
no lietuvių iniciatyva jau yra 
įteikta Edmontono provincijos 
parlamento rūmams.

Premijos už rašinius. KLB 
švietimo komisijos skelbtas ra
šinių konkursas rado didelį su
sidomėjimą Toronto šeštadieni
nėje mokykloje. Dalyvavo 149 
mokiniai. Mokyklos tėvų komi
tetas, įvertindamas šias gražias 
mokinių pastangas, nutarė šešis 
geriausius rašinėlius premijuoti 
— skirti po $10. Buvo kreiptasi 
į lietuviškas parapijas ir orga
nizacijas aukų premijoms. Gau
tos 6 premijos. Jas paskyrė: Tė
vai pranciškonai, šv. Jono Kr. 
par. klebonas kun. P. Ažubalis, 
Prisikėlimo par. katalikių mote
rų draugija, Prisikėlimo Kata
likų Vyrų Draugija, Toronto me
džiotojų klubas “Tauras”, Oša-

klubas “Ešerys”. Premijos bus 
įteiktos per Motinos Dienos mi
nėjimą ir mokslo metų užbaigi
mą gegužės 12 d. Už nuoširdų 
pritarimą ir paskatinimą jauna
jai kartai nuoširdžiai dėkojame.

Mokyklos tėvų komitetas 
Karolina Jukonienė, paviešė

jusi pas brolį Mykolą ir Danutę 
Reginas, vasario 17 d., lėktuvu iš 
Maltono aerodromo grįžo į Vil- 

. nių, kur ji dėsto augštesnėje mo
kykloje.

Stasys ir Eugenija Vaštokai 
vasario 16 dieną sulaukė duk
relės Lidijos-Jūratės-Dainos.

“Aušros” sporto klubo šokiai 
Prisikėlimo salėje sutraukė ne
gausų būrį sportininkų rėmėjų, 
nors * sportuojančiam jaunimui 
yra būtina finansinė parama. 
Kaltė, atrodo, tenka šaltam orui, 
jubilėjiniam Vasario 16 paren
gimui sekančią dieną ir vis la
biau jaunystės dienas užmirštan
čiai visuomenei. Programą atli
ko jaunimas. “Gintaro” tautinių 
šokių grupė, vadovaujama R. 
Narušytės, pašoko “Malūną”, o 
J. Karasiejaus paruošti “Varpo” 
šokėjai — “Aštuonytį”. Dėme
sio centre buvo abiejų grupių 
bendromis jėgomis atlikta “Su
batėlė”, kai salės vidurį užpildė 
tautiniais drabužiais apsirengu- 

__sios jaunimo poros. Joms akor
deonu pritarė Algis Dimskis.

Stefanija ir Bronius Grikeniai 
iš Čikagos lankėsi Toronte, kur 
turi daug pažįstamų, nes čia 
yra gyvenę ištisus septynerius 
metus. Toronto lietuviu gvveni- 
mą jie seka skaitydami “Tž”.

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

Sovininkai A. ir S. KALOZA
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 v.p.p.

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

LITAS" ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

MOKA Už:
DEPOZITUS 4.4%
NUMATYTA Už SĖRUS 5V<% 
Nemokamas gyvybės draudimas Įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
iki $2.000 bendros santaupų abiejų rūšių paskoloms.

sumos.

P. Zablockis, P.O. Box 4042 Stu.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, 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 vai.
3907 Rosomount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.v.

na daug žmonių. Motinos paruošė 
šiltus skanius valgius, o jaunosios 
nešiojo valgius į stalus. Šokiai bu
vo smagūs. Vakarienė davė pelno 
apie $300.

— Tradicinė Kazimierinių vakarie
nė — kovo 2 d. Bus šilta ir gausi 
vakarienė su labai turtinga loterija 
ir K. Bobelio pinigine premija. Bus 
jaunųjų choras, baletas ir dvi poros 
pianisčių.

— Kovo 9 d., 4 v.p.p., bus metinis 
"Lito” narių susirinkimas ir vaka
rienė.

— Pelenų Diena — vasario 28 
d.; Mišios 7.30 ir 8 v.r.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
balandžio 1-7 d. Ves mons. V. Bal
čiūnas, buvęs Romoje šv. Kazimiero 
kolegijos dvasios vadas.

— Balandžio 20 d. — margučių 
vakarienė, kurioje pasirodys mūsų 
parapijos choras su įdomia programa.

—Gegužės 18 d. —- didysis šv. 
Kazimiero parapijos mišraus choro 
koncertas.

— Nemokami anglų ar prancūzų 
kalbos kursai prasidės vasario 26 d. 
Jie bus dėstomi kiekvieną savaitę 
pirmadienio ir trečiadienio vakarais 
nuo 7—9 vai. Adresas: 1250 Sangui- 
net St, netoli St. Luc ligoninės.

— Parapijai aukojo po $10: J. Jur
gutis, M. Jaskienė, O. Jasiūnienė, J. 
Strelienė; $7: M. Bandžiuvienė.

— Praėjusį šeštadienį Rosemonto 
šeštadieninė mokykla iškilmingai pa
minėjo Vasario 16. Susirinkus tėve
liams ir svečiams, mokiniai įnešė Lie
tuvos trispalvę vėliavą. Atidaromąjį 
minėjimo žodį pasakė mokyklos vedė
ja p. Blauzdžiūnienė. Tautiniais dra
bužiais apsirengusi mokinė pakvietė 
pasakyti kalbas kun. J. Gaudzę, L. 
Bendruomenės atstovą p. Petrauską, 
mokyklos inspektorių, tėvų komiteto 
pirm. P. Adomonį. Po to sekė įvairi ir 
gana įdomi programa. Mažiausieji įė
jo po vieną, nešdami raides, ir su
darė žodį “Lietuva”. Vyresnieji mo
kiniai, palydint p. Žukauskienei pia
ninu, žygiavo kaip kariai. Kiti moki
niai padeklamavo eilėraščių, mergai
tės pašoko, paskambino pianinu ir 
gale visi bendrai padainavo. Mokyto
jos įdėjo daug darbo ir per trumpą 
laiką paruošė įdomią programą.

— Klebonas kun. dr. F.. Jucevi
čius šį savaitgalį išvyksta į Čikagą 3 
dienoms, kur skaitys paskaitą “Lie
tuva ir mes”.

— Į May Fair ligoninę vėl išvyko 
Ona Vilkaitienė.

— Šv. Kazimiero parapijos chorui 
antrą kartą paaukojo už gražų giedo
jimą bažnyčioje P. Strimienė $15, G. 
Fylerienė — $5.

— Praėjusį šeštadienį mūsų para
pijos choras turėjo gražią vakarienę.

— Rinkliava $152.33.

Kaziuko mugė, rengiama skau
tų, įvyks kovo 3 ir 4 d. d. AV pa
rapijos salėje. Jaunimo ranko
mis per metus padaryti darbe
liai bus išstatomi pardavimui už 
mažą auką, kuri yra beveik vie
nintelė pajama visų metų skau
tiškam judėjimui. Be rankdarbių 
bus daug vertingų paveikslų ir 
daiktų, suaukotų skautų rėmėjų. 
Vaišės ir daug kitų staigmenų 
laukia atvykstančių Kaziuko mu
gėm

A. Lymantas “Lietuvos Pajū
rio” redaktorius ruošia paskuti
nį 1967 m. numerį. Savo parei
gas iis oerduos nauiam redakto
riui M. Bandeliui Čikagoje. Laik
raštis ten ir bus spausdinamas. 
Leidėju ir toliau pasilieka M. 
Lietuvos Bičiulių Draugijos 
centro valdyba.

“Sovietinės taikos” Dietus va
sario 18 d. surengė Montrealio 
Moterų Taikos Organizacija. Ko
munistinis “Liaudies Balsas” ra
gino dalyvauti ir lietuvius. Visa 
patrijotinė visuomenė šventė 
Vasario 16-aią, o keletas proso
vietiniu dalyvavo sovietiniuose 
pietuose.

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

liavos prie altoriaus sudarė pa
kilią nuotaiką. Kun. K. Pečkys 
dienai pritaikytą pamokslą už
baigę žodžiais: “Nevaduosime 
Lietuvos parpuolę prie politruko 
kojų...” Tai priminimas tiems, 
kurie tikėjo propagandistams, 
sakiusiems, kad nėra pavergtos 
Lietuvos, kad nereikalinga ko
va už jos laisvę. Plateau salėje 
Lietuvos laisvinimo reikalas bu
vo dar labiau pabrėžtas. Prof. 
A. Ramūnas savo paskaitoje nu
rodė daug galimybių laisvės ko
vai tęsti. Minėjime dalyvavo ke
letas draugiškų tautybių atsto
vų. Išklausyti' federacinės ir 
provincinės valdžios premjerų, 
arkivyskupo pareigas einančio 
mons. Gregoir sveikinimai raš
tu. Meninę dalį atliko sol. V. 
Verikaitis, AV par. choras, E. 
Tekučio vadovaujama skautų šo
kėjų grupė, lit. kursų mokiniai, 
vad. M. Jonynienės, liaudies 
instrumentų orkestras, vad. Z. 
Lapino. Visų veikėjų pastangų 
dėka, ypač energingojo pirm. J' 
Lukošiūno, šventė labai gražiai 
pavyko. Linkėtina, kad pirmi
ninkas ir toliau taip šauniai dar
buotųsi. J. L.

Lietuvių dailės ir tautodailės 
paroda įvyks š.m. kovo 30 — 
balandžio 7 d. AV salėje. Ren
gia L. K. Mindaugo šaulių kuo
pa. Parodoje dalyvauti su savo 
kūriniais sutiko visi Montrealio 
lietuvių dailininkai ir daugiau 
kaip 50 asmenų su įvairiais lie
tuvių tautodailės dirbiniais. No
rima eksponatų skaičių pakelti 
iki 500 vienetų? Turintieji paro
dai tinkamų eksponatų maloniai 
prašomi pranešti parodos ve
dėjui J. šiaučiuliui tel. PO 7- 
2781 Pageidaujami įvairūs me
džio. odos, gintaro ir kitokių 
medžiagų dirbiniai: taip pat au
diniai, mezginiai, išsiuvinėjimai. 
turintieji lietuviško meno bruo
žus. Visi eksponatai bus garan
tuotai apsaugoti ir gražinti su 
atsakingų asmenų parašais.

L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos valdyba

N. Pradėtosios Marijos seserų 
vienuolijos 50 metų sukaktis bus 
paminėta vakariene kovo 23 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Visa Montrealio lietuvių visuo
menė kviečiama atsilankyti. At
vyksta Motina M. Aloyza iš Put- 
namo, kun. prof. St. Yla pasakys 
pagrindinę kalbą. Turėsime pro
gos išgirsti solistę Romą Mastie- 
nę iš Čikagos. Rėmėjai

K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyrius organizuoja 
paveikslų loteriją “Moters” žur
nalui paremti. Jau gauti keli ver
tingi dailininkų paveikslai. Lo
terija numatoma kovo mėn.

Montrealio skautininkių ir -kų 
kruopščiai paruošta filmų ir 
nuotraukų paroda iš 20 skautiš
ko gyvenimo metų Montrealy 
turėjo paveikti kiekvieną, kuris 
atėjo jos aplankyti AV salėje. 
Sunku būtų aprašyti viską, ta
čiau trumpai galima pasakyti, 
kad lietuviškas jaunimas visą 
dvidešimtmetį Montrealyje tęsė 
didelį skautybės ir lietuvybės 
judėjimą. Tie, kurie prieš 
20 metu oarodyti su raudonais 
kaklaraiščiais (vilkiukai ar 
paukštytės), šiandien puošiasi 
skautminkų-kių ženklais ir jau 
vra atvedė ir savo “atžalyną” į 
bendrą būrį. Viena tik tenka an- 
gailestauti, kad suaugusiu ar net 
načiu tėvu tik maža dalis Ivdi 
visa ta veiklųjį jaunimą... “Tu. 
notin’’, arba “tu, tėvai, nuvesk 
Juozuką pas Danguole, ji vyres
nė. gal kain nors nusigabens, o 
aš išmievoies nuvažiuosiu parsi
vežti. .Taip įvertinamos mūsų 
jaunimo ir iii globėju ruošiamos 
oarodos, laužai, mugės. Vertina
mi tain ir tu, kurie vėliau dū
sauja, jog iu Juozukas ir Dan- 
{tiHA nrie lietuviško ratelio ne
pritinka ...




