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Neįvertintas svoris
Medicininiu atžvilgiu svoris daug kam sudaro problemą. Jau 

nevienas girdėjo savo gydytojo patarimą numesti svorį. Bet tai 
asmeninė problema, neliečianti visuomenės svorio, kuris šiuo metu 
yra matuojamas politiniu mastu. Lietuviškoji išeivija kažkodėl savo 
svoriu mažai tesirūpina. Daugeliui atrodė, kad jis nelabai vertas 
rūpesčio — toks menkas, neatkreipiąs kitų dėmesio. Net ir visas 
jėgas sudėjus, neatrodė, kad galime kam nors imponuoti. Dabargi 
visdėlto matyti, kad perdaug jau tą svorį nuvertinom, nes galbūt 
stokojom globalinio žvilgsnio, aprėpiančio visą išeivijos pajėgumą. 
Juk išeiviją sudaro visas trečdalis tautos. Daugybė jos žmonių 
yra įsitvirtinę ekonominėje, pedagoginėje, mokslinėje, kultūrinėje 
ir religinėje srityje. Jų balsas girdimas beveik visose laisvųjų 
kraštų sostinėse, didžiuosiuose centruose, mokyklose, spaudoje, 
televizijoje, radijo stotyse. Tai matyti pvz. kad ir iš sukaktuvinės 
Vasario 16-sios minėjimų. Lietuvos vardas skambėjo JAV-ių par
lamente,, laisvųjų kraštų spaudoje, diplomatiniuose priėmimuose, 
įvairiuose vietinio pobūdžio parengimuose. Kur tik yra lietuvių, 
pasigirdo balsai apie pavergtą Lietuvą. Apie ją sužinojo minis
terial, vyskupai, burmistrai, parlamentų atstovai, spaudos žmonės 
ir net plačiosios masės. Įvyko toks pajudėjimas, kokio neįstengtų 
suorganizuoti nė pajėgiausios atstovybės. Visur išdalinta daug bro
šiūrų apie Lietuvą, o vyriausybės gavo daug rezoliucijų, atkrei
piančių dėmesį į Lietuvos okupaciją.

# ★ ★
Vasario 16-oji buvo didi proga pajudėti ne tik senimui, bet 

ir jaunimui. Dėl pastarojo lietuviškumo dažnai būkštaujame, bet 
yra atvejų, kai juo galime ir pasididžiuoti. Juk kas atliko Vasario 
16-sios meninę programą? Ar ne jaunimas? Be jo negyvuotų nė 
viena šokėjų grupė, nė vienas ansamblis. Didžiųjų iškilmių proga 
matėme, kaip nuoširdžiai tas jaunimas dainavo, Šoko, repeticijas 
lankė, aukas rinko, programas dalino... Girdėjome, kad visos 
šeštadieninės mokyklos specialiai paminėjo penkiasdešimtąsias 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo metinės. Nuo jų neatsiliko 
ir jaunimo organizacijos — ateitininkai su skautais. Netrūko drą
sos moksleiviams išnešti Vasario 16-sios idėją ir kitataučių viešu
mon. Štai Toronto Šv. Mykolo didelėje gimnazijoje, kur mokosi 
40 lietuvių, sumaniai buvo paskleista informacija apie Lietuvą. 
Savo iniciatyva susibūrę lietuviai mokiniai vasario 16 dieną atėjo 
mokyklon su tautiniais kaklaraiščiais bei juostomis ir atkreipė 
visų dėmesį į Lietuvos problemą. Lietuvių mokinių atstovai gavo 
netgi direktoriaus leidimą specialioms pamaldoms pamokų metu 
gimnazijos koplyčioje. Visa tai rodo, kad Lietuva yra gyva nė tiktai 
senojoj, bet ir jaunojoj kartoj.

., ★ ★ ★
Aiškiai matyti, kad išeivijos pajudėjimas turi nemažą poli

tinį ir tautini svorį- Be to, neužmirškime, kad šalia lietuviškosios 
išeivijos yra masės kitų tautybių, kovojančiu tame pačiame lais
vės fronte. Tai didelė rakštis sovietams. Užtat jie budriai seka 
kiekvieną reikšmingesm iMūvių ir kitų tautybių pajudėjimą ir 
kiek galėdami stengiasi sukliudyti per savo ambasadas, agentus ir 
sovietinę spaudą, kuri tokiais atvejais ima pulti atskirus asmenis 
ir vadinti juos nusikaltėliais. Tai ryškiai patyrė Kanados lietuviai 
Montrealyje pasaulinės parodos metu, kur net Lietuvos himnas 
buvo uždraustas giedoti. Tai buvo matyti ir per praėjusias Vasario 
16 iškilmes, kuriose maišėsi ir sovietinė akis. Raudonieji okupuo
tos Lietuvos pareigūnai, grįžę iš Kanados, pareiškė užsienio žur
nalistams, esą išeivijos lietuvių pasipriešinimas komunizmui nyks
ta. Tegu atvyksta jie pasižiūrėti “nykstančio pasipriešinimo” Va
sario 16 proga. Tada jie pamatys, kaip giliai išeivijos lietuviai 
yra pasiryžę kovoti už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Jeigu 
jie nedaužo Sov. Sąjungos ambasados langų, nereiškia, kad pasi
priešinimas nyksta. Anaiptol! Jis yra gyvas,'nepalaužiamas, gilus, 
nors nebarbariškas. Lietuvių išeivija yra didelė laisvės tvirtovė, iš 
kurios tebesklinda laisvės šauksmas.

Vos atsilaikė vyriausybė

Pasaulio įvykiai

Kanados politinį gyvenimą su
krėtė netikėtai įskilusi vyriau
sybės krizė. Pirmadienį, kai par
lamente paprastai būna tik da
lis atstovų, opozicija 84:82 bal
sų santykių atmetė finansų mi- 
ni'sterio M.' Sharp paruoštą pa
jamų mokesčių pakėlimo siūly
mą, kuris būtų įteisinęs nuo 
sausio 1 d. atskaitomą 5% pa
pildą. Liberalai šį balsavimą ga
lėjo atidėti sekančiai dienai, bet 
neapsižiūrėjimo dėka susilaukė 
skaudaus pralaimėjimo. Tą die
ną parlamente nebuvo 44 libe
ralų, 35 konservatorių, 7 nau
jų demokratų, 3 kreditistų, so
cialinio kredito vieno atstovo ir 
2 nepriklausomų atstovų. Kri
zė vyriausybę užgriuvo tuo me
tu, kai premjeras L. B. Pearso- 
nas atostogavo Jamaikoje, o se
nasis politikos vilkas P. Marti
nas reklamavo savo kandidatūrą 
į partijos vadus Trois-Rivieres 
vietovėje. Premjerą pavadavo 
prekybos ministeris R. Winters.

Kiekvieno finansinio projek
to atmetimas paprastai reiškia 
opozicijos nepasitikėjimą vy
riausybe ir naujus rinkimus. 
Nors konservatoriai buvo nuste
binti netikėtais ir nelauktais 
balsavimo rezultatais jau vien 
dėlto, kad niekas tą dieną ne
siruošė nuversti vyriausybės, R. 
Stanfieldas pareikalavo, kad 
premjeras L. B. Pearsonas 
skelbtų naujus rinkimus. Toks 
reikalavimas nebuvo praktiškas, 
nes L. B. Pearsonas jau yra at
sistatydinęs iš liberalų vado pa
reigu, o naujasis vadas bus iš
rinktas tik balandžio pradžioje. 
Tokiomis aplinkybėmis naujasis 
liberalu vadas būtu turėjęs tik 
pora savaičių pasiruošti rinki
mams.

Iš Jamaikos sugrįžęs L. B. 
Pearsonas per televiziją kreipė
si i tautą, pasmerkdamas savo 
ministerių apgailėtiną neaodai- 
ruma ir kaltės dalį suversdamas 
suktiems opozicijos planams. Jis 

priminė, kad panašiai galėjo pa
sielgti ir liberalai tuo metu, kai 
konservatoriai ruošėsi rinkti sa
vo vadą. Federaciniame parla
mente L. B. Pearsonas iškėlė 
pasitikėjimo vyriausybe klausi-, 
mą. Parlamento nariai buvo pa
prašyti pasisakyti, ar 84:82 bal
sų santykių atmestas pajamų 
mokesčių papildas tikrai reiškia 
nepasitikėjimą vyriausybe. Opo
zicija dėjo visas pastangas nu
versti liberalus, šį klausimą ap
šaukdama nelegaliu, nes, girdi, 
parlamentas jau yra taręs savo 
žodį. Kraštą nuo rinkimų išgel
bėjo aštuoni Real Caouette kre- 
ditistai, kurie pažadėjo remti 
vyriausybę. Sis posūkis sugrio
vė konservatorių planus nuvers
ti vyriausybei ir siekti pergalės 
rinkimuose. .

L. B. Pearsono nuomone, nau
jieji rinkimai greičiausiai bus 
paskelbti sekantį rudenį, kai 
Kanada jau bus susipažinusi su 
naujuoju liberalu vadu ir jo 
planais. Vyriausybės krizė gali 
turėti nemažos įtakos kaikurių 
liberalu kandidatūrai į vadus. 
Politinių komentatorių teigimu, 
dėl parodyto neapdairumo di
džiausia kaltė tenka finansų mi- 
nisteriui M. Sharp ir premjerą 
pavadavusiam prekybos minis- 
teriui R. Winters. Dėmės neiš
vengė ir kylanti teisingumo mi- 
nisterio P, Trudeau žvaigždė. 
Nepalankioje šviesoje atsidūrė 
ir užsienio reikalu niin. P. Mar
tinas, lemiamu momentu nebu
vęs parlamente, švariausias iš 
šios politinės balos išėio susi
siekimo ministeris P. Hellyer. 
Nors sekmadienį jis dalwavo 
Toronte surengtam Vasario 16 
minėjime, pirmadienį jis ir visi 
io pareigūnai jau buvo Otavoje. 
Pasipiktinimą kelia kaikuriu 
narlamento nariu įsivesta tvar
ka — Otavon jie atvyksta tik 
antradieniais, o ketvirtadieniu 
vakarais vėl grįžta į namus. To
kia trijų dienu darbo savaitė ne*

Kanados eismo ministeris Paul Hellyer, pagrindinis kalbėtojas Vasario 16 šventėje Toronte, pasira
šo svečių knygoje Nuotr. B. Tarvydo

PRANEŠIMAS IŠJVEDIJOS

Lenkai rašo apie lietuvius
Paryžiuje leidžiamas stambus 

ir turiningas lenkų kultūros žur
nalas “Kultūra” š.m. pirmame 
numeryje (nr. 1/243-2/244) iš
spausdino straipsnį “Kaimynai 
lietuviai”. Autorius E. Žagiell, 
matyt, neturi sunkumų skaity
ti liet, spaudą. Ypač Šiltai at
siliepia apie mūsų “jaunosios 
kartos” žurnalą “Metmenis” .ir 
angliškąjį “Litįanųs”.,^nors, .at
rodo, nieko nėra girdėjęs apie- 
“Aidus”, kurie, tiesa, nelabai 
pritaptų prie tos savotiškos “kai
rės”, į kurią linksta autoriaus 
simpatijos.

šiaip ir taip straipsnyje pa
šeriama daug įdomių pastabų 
apie lietuvių-lenkų santykius 
šiandieninėmis sąlygomis, lie
čiami reikšmingi dabarties lie
tuviškojo gyvenimo reiškiniai 
krašte ir užsienyje. Maloniai 
nuteikia skaitytoją pats straips
nio tonas, bet labiausiai dė
mesio jis nusipelno už tai, kad 
čia aiškiai stengiamasi duoti vi
sapusišką nūdienės Lietuvos 
vaizdą, kaip jis atrodo, žiūrint 
iš šalies nelietuvio akimis. Kaip 
tik dėlto verta atpasakoti kaiku- 
riuos pastebėjimus, nors juos 
tenka išplėšti iš bendro sąry
šio.

Poetų tauta
Amerikinis “Time” savo me

tu yra teigęs, kad daugiausia 
poetų, skaičiuojant 1 kv. myliai, 
esama Lenkijoje, tačiau lietuviai 
išeiviai jų turi santykiškai dar 
daugiau. Bendrai būdingas len
kų ir lietuvių išeivių rašytojų 
atsilikimas nuo skaitytojo. Išei 
vių masės — miestiečiai. Ypač 
jaunoji karta pasigenda sau su
prantamo ir artimo pasaulio ra
šytojų kūryboje. Autorius išski
ria J.'Gliaudą, kuris savo “Ago
nijoje” pavaizdavęs Lietuvos 
respublikos žlugimą, tačiau ge
riausi kūriniai, jo nuomone, pa
rašyti krašte. Iš pastarųjų pir
moji vieta priklausanti K. Bo
rutos “Baltaragio malūnui”.

Konsekruotas 
vyskupas

kun. Juozas Pletkus pavergtoje 
Lietuvoje vasario 25 d. žinio
mis iš Romos, naująjį vyskupą 
konsekravo vysk. J. Labukas ir 
vysk. Vaivods (iš Latvijos) Kau
no bazilikoje, žinia apie kun. J. 
Pletkaus paskyrimą vyskupu 
Romą pasiekė prieš Vasario 16. 
Tebėra ištremti iš savo vyskupi
jų ir laikomi namu arešte vys
kupai — Julius Steponavičius 
ir Vincentas Sladkevičius. Apie 
naująjį vyskupą žiūr. 4 psl.

pateisina jiems skirto rinkėjų 
nasitikėjimo ir palyginti nema
žos algos. Dėl ju nedalyvavimo 
lemtingajame pirmadienio po
sėdyje kraštas buvo įstumtas į 
nuostolinga vyriausybės krize, 
kuri ateityje gali paralvžuoti 
narlamento veiksmingumą tokiu 
momentu kai i sunkumus yra 
natekes Kanados doleris, didėja 
bedarbiu skaičius, sunkėja eko
nominių problemų našta.

Veržlus jaunimas
Autoriui krinta į akis išeivi

jos liet, jaunimo veržimasis į 
augštąjį mokslą. Tą reiškinį jis 
aiškina, kaip emigracijoje paže
mintų inteligentų tėvų norą atsi
griebti prieš gyvenamojo krašto 
visuomenės augštesniąją klasę. 
Lietuviškoji studentija pastaruo
ju metu pasirodžiusi labai veik

sli politikoje. D&fens&aeijos Va- 
- šiūgtone ir prie JT nuaidėjusios 
per pasaulį. Australijoje lietu
viai studentai ne tik demonstra
vę prieš sovietų parlamentarus, 
bet dargi išgavo paties Paleckio 
parašą savo protesto raštui prieš 
sovietinę Lietuvos okupaciją.

Apžvelgdamas politinių gru
pių santykių klausimą, autorius 
pamini VLIKo sudėties atjauni
nimą, o dabartinį jo pirmininką 
vadina “pokario išeiviu, kuris 
Amerikoje įsigijo gražų turtą ir 
plačius santykius amerikiečių 
sluogsniuose, ypač su Kennedžio 
šalininkais”. Lietuviams apla
mai, esą, sekasi megzti santy
kius. štai prez. Johnsono žen
tas — Amerikos lietuvės sūnus, 
savo metu lankęs liet, parapijos 
mokyklą ir kvietęs lietuvį kuni
gą santuokai palaiminti. Arba 
vėl: kai popiežius, kalbėdamas 
JT-se, apgailestavo, jog dar ne- 
visos pasaulio tautos čia atsto
vaujamos, ir pasaulio spauda su
kusi galvą, kodėl Vatikanui pa
rupę priimti Kinijos komunisti
ni režimą į JT, tai tuomet, esą, 
tik vieniems lietuviams nebuvę 
jokiu abejonių, kad popiežius 
turėjo galvoje savo vertėjo kun. 
Martinkaus (turi būti: prel. Mar
cinkus, CK.) tėvynę.

Revizionizmas
Ištisą dvidešimtmetį lietuvių 

emigracija stovėjusi “nepalau
žiamųjų” pusėje. Tik dabar imąs 
reikštis “revizionizmas”. Tai 
dėlto, kad sukomunistinimas 
Lietuvoje toliau pažengęs, ne
gu Lenkijoje. Iš 3.700 Vilniaus 
studentų 3.600 esą komjaunuo
liai. Dauguma jaunimo esanti 
netikinti. Kai viena jauna lie
tuvaitė pasiekė Vakarus ir iš
girdo kalbas apie išlaisvinimą 
iš komunistu jungo, pasioiktino 
ir atšovė: “Jūs nieko neišmano
te: mes ten kovojame už išsi
laisvinimą iš rusų jungo!” Ta
me “neišmanote”, autoriaus 
nuomone, esama tiesos. Juk 
1946/47 m. ne tik amerikinė ir 
euroninė snauda, bet ir oatys 
lietuviai skaitytojai netikėję, 
jog Lietuvoje veikia partizanai. 
Dabar gi pačiu sovietu filmas 
“Niekas nenorėjo mirti” paliu
dija. kad toli kova truko eile

griežtesnius revoliucijos ir lais
vės šūkius, negu juos skelbia 
komunistai. Su tokiu posūkiu, 
esą, nesutinka senoji “baltųjų” 
emigrantų karta. Tai irgi esąs 
bendras lietuvių-lenkų užsienio 
organizacijų reiškinys.

Praeities mitai
O kokie gi seni ir atgyvenę 

; praeities “mitai” trukdo šian- 
' diemniūs abiejų tžutų .santy

kius? Lietuviai bijo pabrėžti tai, 
kas juos kultūriškai sieja su 
lenkais, nes jiems, esą, lengviau
sia sulenkėti, sunkiau suvokie
tėti, o surusėti tiesiog neįmano
ma — toks jų pranašumo jaus
mas rusų atžvilgiu. Lenkiškos 
kultūrinės grėsmės mito prie
žastys esančios istorinės ir so
cialinės, paveldėtos iš pobau
džiavinių laikų tautinio sąjū
džio. Tas mitas neatitinka šian
dieninės tikrovės. Tyrimai pa
rodė, kad iš visų ateivių, net 
anglų, Australijoje augščiausią 
visuomeninę padėtį pasiekė bal
tai. Lietuviai turi savo profesi
nes ir kultūrines organizacijas, 
kai dauguma lenkų liko darbi
ninkais. Lenkuose net padidė
jęs “ponų” ir “darbininkų” skir
tumas.

Pačioje Lietuvoje, išskyrus 
Vilniaus sritį, šiandien nebesą 
lenkiškų mokyklų. Net pačių 
lenkų tarpe ten nykstanti len
kų kalba. Autorius laiko būdin
gu dalyku, kad dabartinės “emi
grantų vyriausybės” — VLIKo 
— nariai nė vienas nemokąs tos 
kalbos.

Broliai ar kaimynai
x Taigi, kultūrinės lenkų grės
mės mitas neturįs pagrindo. Ly
giai netėnka kalbėti apie teri
torine grėsmę rusiškojo apsupi
mo akivaizdoje. Ir patys lenkai, 
autoriaus nuomone, turi atsikra- 
tvti atgyvenusiu mitų, kuriais 
jis laiko įsivaizdavimą* kad lie
tuvių tautinis sąjūdis ir nepri
klausomos valstybės siekimas 
buvo “vokiškųjų intrigų” vai
sius ar kad lenkų viešpatavimą 
T.’etnvoje palaužęs Muravjovas 
Korikas.

Dar vienas iki šiol abieju tau
tų santykius aostmkinęs “mitas” 
eš?s lenku įsivaizdavimas, jog 
unijos ryšiai nesutraukomi, kad 
dėlto Lietuva esanti Lenkijos 
dalis ir kad “Jogaila negalįs iš
siskirti su Jadvyga.”

Autorius baigia straipsnį, siū
lydamas savo tautiečiams pa
keisti “brolius lietuvius” nauju 
“kaimynų lietuviu” išsireiškimu, 
kuris jo nuomone, susilauktų 
«a’ alkesnio atbaido.

metu. Toliau dėstomos ‘lietu
viškųjų revizionistu” pažiūros. 
Lietuva, girdi, pragyvenusi ke
liolika navonišku amžių, nen- 
ket’ krikščioniškosios kultūros 
amžių. « dabar iau ketvirtis am- 
žiaus viešnatauianti komunistinė 
kultūra. Senosios ideologijos ne
isiančios beMros kvibns su sn-

Reikia pridėti, kad šiame iš 
esmės diskusinio pobūdžio 
straiosnvie autorius mėdno la
bai suglaustai ir labai daug ką 
nasakvti. Juo didesnis pavojus, 
kad ir čia neteikta io minčių 
santrauka tik dar labiau jas su
laukė. nemi išryškino. Betgi an- 
švalgns tikslas buvo tiktai at-

vietu išaurintiniais. Su komuniz- dėmėsi i mintis, kurios
mu. esą. sėkmingai galima ko* laukia tolygaus atsakymo iš lie* 
voti ne iš “dešinės”, bet “kai- tuviškos pusės.
rėš” pozicijų, skelbiant dar C. Raganas

PREZ. L. B. JOHNSONAS SUSITIKO SU JUNGTINIŲ TAU
TŲ SEKRETORIUMI U THANT. Manoma, jog U Thant jam pa
pasakojo savo turėtus pokalbius su S. Vietnamo atstovais Indijoje, 
Sovietų Sąjungoje, Prancūzijoje ir Britanijoje. Jis ir šiandien 
kartoja jau anksčiau pareikštą mintį, kad Š. Vietnamas po poros 
savaičių pradėtų taikos derybas, jeigu prez. L. B. Johnsonas su
stabdytų š. Vietnamo bombardavimą. Kritikos neišlaiko tas dvie
jų savaičių bandomasis laikotarpis, kurį komunistai, matyt, norė
tų panaudoti savo jėgoms P. Vietname sustiprinti. Jeigu jiems 
tikrai rūpėtų taika, derybas galima būtų pradėti be jokio delsimo. 
Po susitikimo su JT generaliniu sekretoriumi U Thant Baltieji 
Rūmai dar. kartą pabrėžė, jog Vašingtonas laikysis praėjusį ru
denį San Antonio mieste pa-®--------- -------------------------------
skelbtos formulės, pagal kurią 
JAV galėtų nutraukti Š. Viet
namo bombardavimus tik tuo at
veju, jeigu komunistai sutiktų 
tuojau pat pradėti taikos dery
bas ir pasižadėtų bombardavi
mo pertraukos neišnaudoti ka
riniams tikslams.

JAV krašto apsaugos minis- 
terija paskelbė, kad balandžio 
mėnesį karinės prievolės atlikti 
bus pašauktas rekordinis naujo
kų skaičius — 48.000 vyrų. Tik 
Vietnamo karo pradžioje, 1966 
m. spalio mėn., kariuomenėn 
buvo pašaukta 49.000 naujokų. 
Vėliau kas mėnesį šaukiamų 
naujokų skaičius buvo apie 35.- 
000. Iš *48.000 pašauktųjų 4.000 
vyrų bus įjungti į elitinius ma
rinų* dalinius, kuriuos paprastai 
užpildydavo savanoriai. Padidin
tas naujokų kontigentas liudija, 
kad prez. L. B. Johnsonas yra 
nutaręs į P. Vietnamą pasiųsti 
daugiau kariuomenės. Tai ver
čia daryti komunistų pradėti 
miestų puldinėjimai ir laukia
mas Khe Sanh bazės puolimas. 
Amerikiečių kariuomenės telki
mas prie Khe Sanh ir P. Viet
namo kariuomenės 54 batalijo- 
nų atitraukimas į miestus kai
mo vietoves paliko be jokios ap
saugos.

P. Vietnamo vyriausybės įsa
kymu buvo suimti trys vietna
miečių politikai — budistų vie
nuolis* Thich Tri Quang, prezi
dento rinkimus pralaimėjęs tai
kos šalininkas Truong Dinh Dzu 
ir buvęs ekonomijos ministeris 
Au Truong Thanh. Suėmimo 
priežastis neskelbiama, bet jie 
turbūt įtariami parama komunis
tams. Iš kitos pusės, komunistų 
įvykdyti miestų puolimai sujun
gė skirtingų politinių nuomonių 
P. Vietnamo veikėjus į Krašto 
Atstatymo Komitetą, kuriam va
dovauja viceprez. Nguyen Cao 
Ky. šio komiteto pastangomis 
vien tik Saigone buvo suorgani
zuoti 77 maisto dalinimo punk
tai ir ruošiami planai miestams 
atstatyti. Į komitetą įėjo nema
žas skaičius politikų,* kurie lig 
šiol viceprezidentą N. C. Ky 
laikė savo didžiausiu priešu.

“Washington Star” dienraštis 
paskelbė duomenis apie Stalino 
sūnaus Jokūbo mirtį 1943 m. 
balandžio 14 d. karo belaisvių 
stovykloje. Jie buvo paimti iš 
valstybės departamento doku
mentų istorinio skyriaus. Stali
no sūnus nesutarė su savo bend
ro likimo draugais ir jieškojo 
priemonių nusižudyti. Įsikibęs 
į spygliuotų vielų užtvarą, ku
rion buvo leidžiama elektros

Aukos
"Tėv. Žiburiams”
“Tž” dėkoja visiems, kurie 

siųsdami prenumeratas prideda 
ir auką. Jie ypač dėkingi tiems, 
kurie parodo nepaprastą duos- 
numą. šiomis dienomis stambią 
auką atsiuntė rašytoja

Marija Aukštaitė $100,00
Turėtus “Spaudos Bendrovės 

žiburiai” šėrus-akci jas paaukojo
“Tėviškės žiburių” savaitraš
čiui:

P. Jutelis $20.00
VI. Sližienė 15.00
J. Paškevičius 11.40
J. Juodis 11.20
D. Kušlikytė 11.20
Tillsonburgo ūkininkų 
klubas 11.20
J. Banaitis ' 11.20
T. Lukoševičius 15.00
J. Kėžinaitis * 22.40
Hamiltono sporto 
klb. “Kovas” 11.20
Visiems aukotojams “Tž” lei

dėjai nuoširdžiai dėkoja.
šia nroea tebūnie leista pri

minti skaitytojams, kad jau pats 
laikas pratęsti “TŽ” prenumera
ta 1968 metams. Prašoma ne
delsti. nelaukti paraginimo. Juo 
neičiau — juo lengviau ir skai
tytojui ir laikraščiui.

srovė, jis šaukė: “Sargybini, ne
būk bailys, nušauk mane!” Tą 
paslaugą vokietis jam ir atli
ko. šis dokumentas į amerikie
čių rankas buvo patekęs tuo
jau pat po II D. karo, bet jie 
neskelbė'jo, nes nenorėjo skau
dinti Stalino.

Kubos diktatoriaus F. Caštro 
15 politinių kalinių iš Pinar del 
Rio kalėjimo pabėgo pasigrobtu 
laiveliu į Meksiką. — Iš Tam
pos (JAV) aerodromo skrendan
ti keleivinį lėktuvą L. M. Rho
des, grasindamas ginklu kelei
vių palydovei, nukreipė į Ku
bą. Lėktuvo įgula ir keleiviai 
Kuboje buvo išlaikyti penkias 
valandas. L. M. Rhodes iš lėk
tuvo išsivedė kubiečiai karei
viai. FBI duomenimis, jis yra 
įtariamas pavogęs $12.000 iš fi
nansinės intitucijos tarnautojo. 
Antroji keleivių palydovė tame 
lėktuve buvo lietuvaitė šukytė. 
Po penkių valandų lėktuvui bu
vo leista grįžti į JAV.

Š. Korėja paskelbė amerikie
čių žvalgybos laivo “Pueblo” 82 
įgulos narių kalčių “prisipažini
mą”, kuriame sakoma, kad jie 
sutiks su korėjiečių uždėtomis 
bausmėmis. Valstybės departa
mentas šį prisipažinimą pavadi
no falsifikatu ir įspėjo Š. Korė
ją, kad nemėgintų bausti pasi
grobto laivo įgulos, nes toks 
žingsnis dar labiau įtemptų san
tykius tarp abiejų kraštui Va
šingtone nuogąstaujama, kad š. 
Korėja gali sušaudyti dalį laivo 
įgulos. P. Korėjos prez. Čhung 
Hee Park, norėdamas sustabdy
ti komunistų infiltraciją, iš at
sargos karių ir karo veteranų 
pradėjo organizuoti milicijos da
linius. Iš Vašingtono jis reika
lauja modernių ginklų savo pu
sės milijono vyrų kariuomenei. 
Š. Korėjos kariuomenė turi apie 
350.000 vyrų, bet jie yra apgink
luoti moderniais sovietų tankais 
ir MIG-21 tipo naikintuvais, kai 
tuo tarpu P. Korėjos aviacija 
dar tebeturi Korėjos karo lai
kų pasenusius amerikiečių “Sa
bre” naikintuvus.

Budapešte prasidėjo kompar
tijų vadų konferencija, kurioje 
dalyvauja komunistų partijų at
stovai iš 65 kraštų. Sovietų Są
jungos kompartijos sekr* L, 
Brežnevas jau nuo 1966 m. ban
do išgauti oficialų komunisti
nės Kinijos pasmerkimą, bet 
šiai minčiai prieštarauja visa ei
lė komunistų. Konferencijoje 
atsisakė dalyvauti Š. Vietnamo, 
Š. Korėjos, Japonijos ir Kubos 
komunistai. Rumunijos kompar
tijos vadas N. Ceausescu pakvie
timą priėmė paskutinę minutę, 
kai jam buvo užtikrinta, jog 
konferencijos dalyviai nelies Ki
nijos klausimo. Rumunija nėra 
komunistinės Kinijos gerbėja, 
tačiau Pekingo ir Maskvos ideo
loginę kovą ji nori panaudoti sa
vo tikslams, siekdama didesnės 
nepriklausomybės nuo Maskvos. 
Konferencijon nebuvo pakviesta 
Jugoslavija, kurios komunistus 
Š*. Korėja ir š. Vietnamas pri
skiria revizionistu gretoms, šio 
komunistų susitikimo tikrasis 
tikslas yra aptarti planus sekan
čiai konferencijai, kuri turėtų 
svarstyti Maskvos ir Pekingo ne
sutarimus. Galimas dalykas, bus 
pareikštas solidarumas š. Viet
namu! to kare su JAV, bet ši 
pareiškimą sumenkins Hanojaus 
atstovų nedalyvavimas, š. Viet
namas, matyt, nedrįso bloginti 
santykiu su komunistine Kinija.

Sovietų ambasados pastatą 
Vašingtone sukrėtė bombos 
sprogimas. Atrodo, ii buvo pa
dėta palangėje ir žemutiniam 
augštui padarė nemažų nuosto
liu. nors gyvvbės aukų nebuvo. 
Daugiau nukentėjo Jugoslavijos 
ambasadoriaus rezidencija Pa
ryžiuje, kur nežinomi asmenys 
bomba buvo įneše pastato rū- 
sin. Sprogimo metu ten žuVo 
vienas asmuo ir tavo su
žeista.
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BENDRADARBIAVIMO PAVYZDŽIAI
Z. GIRDAUSKAS

iKiekviena šeima arba grupė sumas surinkti klabendami kiek- 
žmonių atsiekia savo tikslus tik vieno lietuvių namo duris... 
tada, kai yra glaudus tarpusa
vio bendradarbiavimas. Tokioje 
grupėje asmenys vienas antrą 
papildo savo idėjomis bei suge
bėjimais. Tokio glaudaus bend- 

vęs tarp H. Fordo ir T. A. Edi
sono. Jų asmeninė draugystė per 
20 metu Fordą padarė turtin- 
giausiu žmogumi Amerikoje, o 
Edisoną — garsiu visame pasau
lyje išradėju.

'Išeivijos laimėjimai
Lietuvių išeivijos .gyvenime 

vienas tokių bendradarbiavimo 
pavyzdžių,, kuriais galima pasi
džiaugti, yra lietuviški kredito 
kooperatyvai. Jie, narių ir val
dybų susiklausymo dėka, per 
trumpą laikotarpį išaugo į tikrus 
bankus, šios lietuviškos institu
cijos jau daro milijonines meti
nes apyvartas ir duoda dešimti
mis tūkstančių pelno, kuris yra 
rezultatas gerai organizuotų ir 
sveikai augančių institucijų. 
Pelnas yra būtinas tolimesniam 
bendrovės augimui ir klestėji
mui.

Čigoną prisimenant 
Čia norisi atpasakoti įvykį, 

kuris įvyko rašančiojo tėtei.
__ ___ _ _____________ Anais gerais laikais Lietuvo- 

rądarhiavimo pavyzdys yra bu- Je P®r kaimus keliaudavo čigo- 
“ “ - - - - nai. Kartais jie važiuodavo ve

žimais su daugeliu arklių, o kar
tai eidavo pėsti. Taip vieną kar
tą tėtis pamatė, kad nuo kaimy
no per jau gerokai paaugusių 
dobilų lauką pėsčia atkeliauja 
čigonų šeima. Čigonas eina pir
mas, ūž jo čigonė su mažu vaiku 
ant rankų, o paskui juos dar ke
turi čigoniukai. Tėtis supyko. 
Jis pasiėmė lazdą ir nuėjo čigo
nų pasitikti. Priartėjus čigo
nams, jis pagrasino lazda ir su
šuko:

— Tai kur jūs čia taip tiesiai 
per dobilus!...

Čigonas nusišypsojo ir sako:
— Taigi, džiaugiamės, kad 

dobilai gerai atrodo...
— Negi muši čigoną už tai, 

kad jis tavo dobilais džiaugia
si, — vėliau teisinosi tėtė. Jis 
ne tik kad nemušė, bet dar jį 
apdovanojo.

Kaip anas čigonas vedė savo 
vaikus per Lietuvos kaimus, no
rėdamas juos išauginti čigonais, 
taip ir mes, būdami išeivijoje, 
trokštame, kad mūsų vaikai lik
tų savi mums ir mūsų tautai. 
O visiems tiems, kurių dėka mū
sų jaunimas gauna gražias su
mas pinigu, norisi pakartoti ano 
čigono žodžius ir nuoširdžiai pa-

yra tas, kad didelė dalis to pel
no išdalijama lietuviškiems, kul
tūriniams reikalams. Gražias su
mas gauna: lietuviškos gimnazi
jos, šeštadieninės mokyklos, 
tautinių šokių grupės, chorai, 
parapijos jaunimo organizacijų 
patalpų statybai bei plėtimui, 
jaunimo organizacijos. Tie tūks
tančiai dolerių, -galima sakyti, 
tiesiogiai remia auklėjimą mūsų
tautos gyvojo lobyno — jaunei — Ponai! Jūsų dobilai gražūs, 
siosr kartos. Vargas būtų tiems ačiū, kad leidžiate ir kitiems 
optimistams, kurie mėgintų šias įbristi...

PRANEŠIMAS IŠ NIUJORKO

Rengiamasi pasaulio lietuvių seimui
Simfoninis orkestras atliks parašytus tai progai kūrinius ° 
Folklorinę dalį išpildys Čiurlionio ansamblis • Dailės paroda 

• Jaunimo manifestacija
nio ansamblis, A. Mikulskio va
dovaujamas.

Seimo metu taip pat organi
zuojama lietuvių dailininkų dar
bų paroda. Užsimota ir apie jų 
darbų reprodukcijų leidinio pa
ruošimą.

Norima daug dėmesio skirti 
jaunimui, kuris seimo proga or
ganizuoja automobilių vilkstinės 
iš tolimų vietovių su* propagan
diniais šūkiais. Vilkstinės susi
telks į masinę jaunimo mani
festaciją Singer Bowl stadijone 
Flushing parke. Taip pat numa
tomi jaunimo pasirodymai dai
nos, dailiojo žodžio, muzikos sri
tyse šokių vakarei Taip pat nu
matomos * sporto varžybos ir 
banketas. Iškilmingos pamaldos 
įvyks šv. Patriko katedroje.

PLB valdybos pavesta, Niu
jorko apygardos valdyba suda
rė seimo komitetą sekančios su
dėties: garbės pirm. prel. J. Bal
konas, pirm. J. Šlepetys, vykd. 
vicepirm. A. Vakselis, sekr. I. 
Sandanavičiūtė, ižd. I. Gasiliū- 
nas, protokolų sekr. J. Vilpi- 
šauskas; sekcijų pirmininkai: fi
nansų — A. Reventas, koncerto 
— V.* Leskaitienė, parodų — V. 
Jonynas, technikinė — G. Nu- 
tautaitė, svečių priėmimo — V. 
Radzivanas, jaunimo — A. Spe-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Vienas didžiųjų Laisvės Ko
vos Metų įvykių bus trečiasis 
PLB seimas rugpjūčio 30, 31 ir 
rugsėjo 1 ir 2 d. Niujorke, kur 
prieš 10 metų įvyko pirmasis 
toks seimas; antrasis 1963 m. 
buvo Kanadoje, Toronte. Pats 
seimas, kurio programą ruošia 
PLB valdyba, nėra masinio po
būdžio įvykis, nes jame papras
tai dalyvauja per šimtą atstovų 
iŠ visų kraštų, kur esama lietu
vių. Tačiau greta seimo posėdžių 
Įprasta rengti plataus masto lie
tuvių susitelkimus, šiais metais 
norima tuos susitelkimus pada
ryti tikrai įspūdingus ir neeili
nio masto. Tam tikslui Niujor
ko apygardos valdybai buvo pa
vesta sudaryti seimo komitetą 
visam rengimo darbui atlikti. 
Neseniai šio komiteto vadovybė 
apie savo darbų planus painfor
mavo liet, spaudos atstovus.

Didžiuoju šeiminiu parengi
mu bus koncertas naujoje fil
harmonijos salėje, Linkolno 
Centre. Pirmąją jo dalį sudarys 
originalūs, specialiai šiam tiks
lui parašyti kompozitorių Ka
činsko ir Gaidelio kūriniai sim
foniniam orkestrui, solistams ir 
chorui. Šią koncerto dalį diri
guoti pakviestas V. Marijošius. 
Antrąją — folklorinę — koncer
to dalį paruoš ir atliks čiurlio-

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI 
(VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDĖS IR SOFAS

Nemokamas | namus pristatymas.

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

Ko nesakė Kauno vyskupas?
Pranzūzijos komunistų laikraščio korespondento pasikalbėjimas su vyskupu J. Labuku

Humanitė” korespondento J. Kana- kurį atnešė sovietinė okupacija, reikšta 1967 m. spalio mėn. Ar 
pos kelionę į Baltijos kraštus bei jo Pastaroji tai buvo tikras tero- tas mišiolas atspausdintas, iki 
reportažą apie Vilnių. Kitame “V ras, prarijęs tūkstančius lietu- šiol nieko negirdėti, Red.). Vi- 
Humanito” numeryje (1967. xl 30) vių. Bėgo žmonės ne dėl “reak- sų leidinių atspausdintas pakan- 
tas pats korespondentas aprašė savo cinės propagandos”, bet dėl nū- karnas kiekis tikintiesiems Lie- 
kelionę į Kauną ir pasiklbėjimą su neto teroro, kurį buvo patyrę tuvoje ir išeivijoje.
vyskupu J. Labuku-Matulaičiu. Pa- pirmosios sovietinės okupacijos Tai aptarę, palieskime šiek 
teikiame būdingesnes vietas su ati- metu. Kad lietuviai savame tiek dalykų esmę. Žinoma, 
tinkamomis pastabomis. Red. krašte buvo reikalingi siuntinių, Bendrija (Bažnyčia) yra atskirta 

nuo valstybės. Ji negauna iš 
pastarosios jokios pašalpos. Ti
kintieji viską išlaiko: kunigus, 
seminariją ir t.t. Kadaise buvo 
manoma, kad Bendrijos ir vals
tybės sujungimas geras dalykas, 
reikalingas bei naudingas Bend
rijai. šiandieną gi atrodo, kad 
atskyrimas yra naudinges
nis Bendrijai. Kodėl? Todėl, 
kad sudaro sąlygas pasireikšti 
tikriems tikintiesiems. Seniau, 
kai Bendrija atlikdavo civilines 
funkcijas (krikšto, jungtuvių, 
laidotuvių registraciją), susida
rydavo tam tikra prievarta, 
kenksminga pačiai Bendrijai. 
Tokioje būklėje kaikuriems reli
ginis aktas tebuvo pasirodymas, 
kuriame tikrojo tikėjimo ele
mentas sunku nustatyti, ir dėl
to jis silpnėjo. Tokiomis aplin
kybėmis patys tikintieji atsi
skirdavo nuo Bendrijos. Dabar... 
na, juk matėt mūsų bažnyčias. 
Negalima pasakyti, kad jos tuš
čios!”

Seniau ir dabar
Šiame paaiškinime vyskupas 

daug pasakė, bet dar daugiau 
nutylėjo. Jis negalėjo priminti, 
kad prieš sovietinę okupaciją 
Lietuvoje 1940 m. buvo veikian
čios 708 katalikų bažnyčios, 314 
koplyčių, 73 vyrų vienuolynai, 
85 moterų vienuolynai, 12 vys
kupų, 1439 kunigai, 412 vienuo
lių (nekunigų), keturios semi
narijos su 470 klierikų, 950 se
serų vienuolių. Negalėjo pasa
kyti vyskupas ir to, kad net pa
ti Vilniaus katedra paversta pa
veikslų galerija; kad visoj eilėj 
šventovių Įrengti sandėliai; kad 
vysk. J. 'Steponavičius ir vysk. 
V. Sladkevičius tebelaikomi na
mų arešte; kad faktiškai vysku
pijas valdo kulto komisaras Ru
gienius, be kurio žinios vysku
pijų valdytojai neturi teisės per
kelti kunigų; kad tikintiesiems 
uždrausta spauda, nekalbant jau 
apie radiją ir televiziją (nėra jo
kio religinio perij odinio leidi
nio). Nors Bendrija atskirta nuo

Korespondentas J. Kanapa re- tai jokia pasaka. Jų reikalingu- 
portažo pradžioje rašo: “Auto- mas sumažėjęs dabar, bet ir tai 
vieškelis iš Vilniaus į Kauną ” " ’ x *
jau beveik baigtas. Automobily
je kalbame apie amerikiečius 
turistus, kurie kas vasarą gau
siai atvyksta Lietuvon aplanky
ti savo giminių.” Iš tolimesnio 
aprašymo matyti, kad korespon
dento palydovu buvo Bistrickas 
(“Tiesos” vyr. red. pavad., Red.), 
teikęs informacijas apie Lietu
vos gyvenimą. Korespondentas menų nuolat* trūksta! 
mini, esą buvo dvi didelės emi
gracijos bangos: pirmoji — apie 
1930 metus, kai siautė “fašisti
nis teroras”, antroji — II D. 
karo išvakarėse, kai “reakcinė 
propaganda” 'gąsdino komuniz
mo grėsme. Dabar esą kitaip. 
“Dar prieš keletą metų dėdės iš 
Amerikos siųsdavo savo gimi
nėms siuntinius, o kai atvykda
vo aplankyti, irgi atveždavo jų. 
Tai būdavo šokoladas, marški
niai, suknelės, megztiniai... 
Dabar jie nieko nebeatveža. ‘Ką 
gi galėtume jums atvežti?’ — 
sako su trupučiu kartėlio.” Taip 
rašo korespondentas. Toliau jis 
pastebi: “Didelio Vilniaus vieš
bučio valgykloje amerikiečiai 
turistai skiriasi nuo savo gimi
naičių lietuvių, kuriuos pakvie
čia valgyti, labai stebinančia se
nų moterų iš JAV apranga. Išei
viai amerikiečiai taip pat skiria
si bendra laikysena, kitokia elg
sena, gerokai komplikuota. Su
prantama: per eilę metų jie 
nuoširdžiai tikėjo bauginan
čioms pasakoms, skleidžiamoms 
JAV-se, apie jų artimųjų liki
mą socialistinėje Lietuvoje. At
vykę jie pamato, kad tikrovė 
yra visiškai skirtinga nuo pasa
kų.” Kad tokiu “rojumi” kores
pondentas patikėtų, Bistrickas 
pateikė dar vieną* argumentą: 
pramonės srityje, t.y. dviračių 
ir mašinų-įrankių gamyboje Lie
tuva pralenkė visas kapitalisti
nes šalis, žvejyboje Lietuva pra
lenkusi Prancūziją, Britaniją, 
Japoniją ir JAV-es.

Kas suklaidino?

pagalba reikalinga. Kaip ta so
vietinė “gerovė” atrodo kaimuo
se, dar ir dabar okupaciniai val
dovai nedrįsta parodyti užsienie
čiams. Dėl pralenkimo kapitalis
tinių šalių pramonės srityje ten
ka pastebėti, kad sovietinėse 
statistikose viskas galima: pla
nai įvykdomi šimtu nuošimčiu, o 
paprasčiausių įrankių bei reik-

Pas vyskupą
Kaune J. Kanapa lankėsi ir 

pas vyskupą J. Labuką-Matulai- 
tį, kuris jį priėmęs “vyskupinė
je rezidencijoje” ir buvęs nepa
prastai mandagus. Vyskupas 
esąs senas, bet nuostabiai žva
lus, mokąs ir prancūzų kalbą, 
kurią išmokęs Šveicarijoj. Jis 
esąs šefas Lietuvos katalikų 
Bendrijos, turinčios toje šalyje 
ilgas ir stiprias tradicijas. Mi
šios ten ir dabar dažnai laiko
mos.

Vysk. J. Labukas atsakė į ko
respondento klausimus. Skaitant 
paskelbtus atsakymus, aiškiai 
matyti, kad kalba kalinys: sa
ko tik tai, kas patinka komunis
tams ar bent jiems nepriešinga. 
Pasak kardinolo Wyszynskio, kai 
ėriukas yra priverstas gyventi 
kartu viename narve su liūtu, 
negali pastarojo erzinti, štai ko
respondento pirmas klausimas ir 
vyskupo atsakymas.

— Monsinjore, Vakaruose 
dažnai tvirtinama, kad Katalikų 
Bendrija Sov. Sąjungoje yra 
persekiojama. Ar galėtumėte pa
sakyti, kokia yra dabar tikroji 
Katalikų Bendrijos būklė Lie
tuvoje?

— Turime 641 veikiantį diev- 
namį ir 850 kunigų šešiose vys
kupijose. Tarpvyskupinė semi
narija priima kasmet 20-30 se
minaristų. Aštuoni jų neseniai 
įšventinti kunigais. Man rodosi, 
kad šie skaičiai rodo, jog mūsų 
Bendrija turi efektyvią kulto

•. laisvę. Galiu, pridurti, kad, be _ .
abejonės, girtinas dalykas kiek- valstybės, valdžia visur kišasi.

Kad J. Kanapa ne pats tas vienam lankyti bažnyčią. Kuni- 
pasakas išgalvojo, aiškiai maty
ti. Jo informacijos imtos iš la
bai jau rėkiančių propagandi
nių šaltinių. Daugiausia ta link
me, atrodo, pasitarnavo Bistric
kas ir tuo būdu paskleidė daug 
netiesos. Jo terminai “fašistinis 
teroras”, “reakcinė propagan
da” yra Maskvos nukalti, o vil
niškiai propagandistai papūgiš- 
kai juos kartoja. Dar daug kas 
atsimena, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo autoritetinis ar

gas nesusiduria su jokiomis 
kliūtimis kulto atlikime. Be to, 
pernai (1966) Respublikos mi- 
nisterių tarybos dekretas primi
nė uždraudimą diskriminuoti ti
kinčiuosius ir netikinčiuosius 
darbe, remdamasis pagrindine 
konstitucijos garantija šiuo klau
simu.

Įvedimas naujos liturgijos pa
skatino mus išleisdinti tris to
mus Apeigyno. Dabar spausdi
name naują mišiolą parapijie-

neleidžia kunigams mokyti ka
tekizmo, juos visaip šmeižia, rei
kalauja mokesčių iš parapijų. 
Viso to vyskupas pasakyti ne
galėjo. Galbūt dėlto korespon
dentas pridėjo šią pastabą: “Aš 
neatėjau diskutuoti ideologinių 
problemų su Kauno vyskupu, ir 
todėl nemanau turis jam pasa
kyti, jog minėto fakto akivaiz
doje nejaučiu tokio pat pasiten
kinimo, kaip jis. Bet tai jau ki
tas dalykas.”

(Bus daugiau)

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

Dovanos čiurlioniečiams
Kartą į Vašuokėnų dvarą bu

vau atvykęs 1942 m.* žiemą, be
rods, vasario mėnesį. Tada dar 
dirbau Panevėžio miesto valdy
boje. Kai vykau į geležinkelio 
stotį, ponia Brazdienė man įda
vė didelį termosą šiltos kavos ir 
pintinę įvairių užkandžių. Ji pra
šė visa tai perduoti Čiurlionio 
Ansambliui, kuris iš Vilniaus 
vyko į Panevėžį gastrolėms. Jfe 
atvyksta tuo pačiu traukiniu, ku
riuo aš variuosiu. Ponia Braz
dienė pati buvusi to ansamblio 
dalyvė, todėl užjautė savuosius 
tokioje žiemos kelionėje.

Atvykau į geležinkelio stotį. 
Po keliolikos minučių atėjo trau
kinys. Visi vagonai pilni kelei
vių. Daug žmonių keliavo, nes 
siaurojo geležinkelio traukinė
liais ir karo metu keliauti nerei
kėjo leidimų. Aš ėjau į čiurlio
niečių vagoną, bet jie manęs ne
įsileido, nes, esą, čia rezervuotas 
vagonas tik jiems. Aš ir sakau:

— Jūs manęs nenorite įsileis
ti į savo vagoną, kai aš pas jus 
ateinu su dovanomis?

Jų vagono durys tuojau atsi
darė. Netrukus jie vaišinosi ka

dokumentų, kuriuos jam pateik
davo stojantieji. Jis pramoko ke
letą lietuviškų sakinių — klau
simų: Kiek tini žemės? Kiek tu
ri brolių? Kur kiti broliai? Jo 
klausimus, kad ir vokišku ak
centu ištartus, stojantieji su
prasdavo, bet jis jų atsakymų 
nesuprato. Teko naudotis ver
tėju.

Kai savaitgaliais komisija 
grįždavo į Panevėžį, mano bičiu
liai bei pažįstami klausinėdavo, 
kaip vyksta* darbas mobilizaci
nėje komisijoje. Jiems viską pa
sakydavau atvirai. Mjr, Bay ma
ne net porą kartų draugiškai 
perspėjo, kad aš bučiau kalboje 
atsargesnis, nes dažnai mano pa
sisakymai ateidavo į karo ko
mendantūrą iškreipti, perdėti. 
Laimė, kad ir karo komendan
tas kpt. Harm buvo humaniškas 
žmogus, todėl aš nesusilaukiau 
jokių nemalonumų. O juk kpt. 
Harm apie tai galėjo painfor
muoti vokiečių saugumą, ir aš 
galėjau būti suimtas.

Pik. Gaušas kartą man pasa
kojo: “Žmonės ir pas mane atei
na mobilizacijos reikalais. Jiems 
pasakiau, kad tais reikalais jie 
kreiptųsi į mano padėjėją, kuris 
dirba mbbilizacinėje komisijoje. 
Pasakiau jiems, kad J. Vaice- 
liūnas yra geras lietuvis, patrijo- 
tas. Kiek jis galės, jums padės. 
Aš daugiau padėti negaliu.”

Tegu jie pjaunasi
Lietuviai karininkai, kurie no

rėjo stoti į statybos batalijonus, 
registravosi karo komendantū
roje. Vertingų karininkų užsire
gistravo mažai. Kartą su reika
lais užsukau į komendantūrą, 
bet komendanto neradau. Ko

čiurlioniečių kalbėjausi iki atva
žiavome į Panevėžį.

Kitų dieną pas mane atsilan
kė viena čiurlionietė, lydima, 
berods, vieno panevėžiečio ir 
įteikė man du bilietus į jų spek
taklį. Taigi, kieno dovanos, o 
kas naudojasi čiurlioniečių pa
lankumu!

Majoro perspėjimai
Kai pradėjome mobilizacijos 

darbą, abu su majoru Bay tik
rindavome stojančiųjų doku- ______________ ________  __
mentus. Kai jis pamatė, kad aš mendantūros vertėja buvo pane- 
atleidfiu beveik visus stojan- lė Mačiulytė, kuri vėliau ište- 
čius. jis dokumentų patikrinimą kėio už muziko Vaičiulėno. Ji 
rezervavo tik sau. naklausė, kodėl aš nestoju į sta-

Majoras lietuviškai nemokėjo, tybos batalijonus. Esą, reikia, 
nesuprato ir turinio lietuviškų kad kas nors atstovautų lietu-

viams karininkams. Yra užsire
gistravusių leitenantų, peržengu
sių 50 metų amžių, kurie mėgs
ta * išgėrimus, nuotykius. Pasa
kiau, kad aš jau atkariavau. Ne
norėjau pasakyti, kad vokiečiai, 
kaip ir bolševikai, lietuvių tau
tos atžvilgiu turi tuos pačius 
tikslus. Tiesa, bolševikai yra 
žiauresnis mūsų tautos priešas, 
bet tegul tie mūsų tautos prie
šai tarp savęs ir kariauja.

Man patiko vieno ruso belais
vio pasakymas. Jį paklausiau, 
kodėl jis nestoja į gen. Vlasovo 
armiją, kuri sudaryta iš į vo
kiečių nelaisvę patekusių bolše
vikų karių. Ta armija buvo nu
matyta panaudoti kovai prieš 
bolševikus. Jis atsakė: “Ar kol
chozo viršininkas bus žydas, ar 
vokietis, man geriau nebus. Te
gu jie tarp savęs ir pjaunasi.”

Darbininkai į Vokietiją
Kai 1941 m. vokiečiai užėmė 

Lietuvą, pradėjo varyti propa
gandą, kad lietuviai vyktų dar
bams į Vokietiją. Pirmomis oku
pacijos dienomis dalis lietuvių 
savanoriškai išvyko darbams į 
Vokietiją. Dauguma vykstančių 
buvę prokomunistai, kad išveng
tų nemalonumų savo krašte. Į 
Vokietiją darbo tarnybai — “Ar- 
beitsdienst” vyko ir dalis abi
turientų, nes, esą, po tos tarny
bos bus platesnės perspektyvos 
studijoms.

Vokietijoje lietuvių darbinin
kų dauguma būdavo nukreipia
mi į Saksoniją, kur krašto vaiz
das panašesnis į Lietuvos ir vo
kiečių dauguma buvo katalikai. 
Lietuviai kaimiečiai tą Vokie
tijos provinciją pajuokai vadin
davo Saksofonija.

Sakoma, vokiečiai lietuvius 
darbininkus nukreipdavo į Sak
soniją dėlto, kad laimėję karą 
dalį Lietuvos gyventojų būtų 
perkėlę į Saksoniją, kur jie bū
tų susimaišę su vietos gyvento
jais. Kaip lietuviškųjų prūsų 
mišinys su vokiečiais davė ge-

veide gali

Jie sako...
LEGER, į misijas išvykęs Montrealio kardino-
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Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ^ redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

368-
6813

va valia duota stiklinė vandens, nes jo ištrenki 
matyti Dievo atspindį.”

GEORGES POMPIDOU, Prancūzijos premjeras: uIr tu, ir 
aš, mes visi žinome, kad mūsų krašto beveik neįmanoma valdyti.”

HAROLDT HOLT, nuskendęs Australijos premjeras: “Kad 
ministeris pirmininkas nuskęstų ar būtų sudraskytas ryklio, tėra 
viena galimybė prieš jų ištisą milijoną. Dėl to aš nesuku galvos.“

CHARLES DE GAULLE, Prancūzijos prezidentas: “Prieš 
kalbėdamas ar darydamas svarbų sprendimą aš visada'' klausiu 
save, ar tam pritartų generolas De Gaulle.”

CHARLES AZNAVOUR, prancūzas dainininkas: “De Gaul
le, kaip aktorius, yra labai geras, bet dainininkas iš jo prastas — 
moka tik Marseljetę”.

NICOLAS KATZENBACH, JAV valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas: “Karo paskelbimas yra pasenusi frazė. Ji negalėtų 
atskleisti mūsų ribotų siekių Vietname.”

PARKER, Britanijos augščiausiojo teismo vyr. teisėjas: “Se
niau nusikaltėlis prisipažindavo, o dabar, užuot prisipažinęs, rei
kalauja advokato ir nori teisme išbandyti savo laimę.”

GERT FROEBE, vokiškų filmų komikas aktorius: “Kadaise 
vyras stengdavosi rasti žmoną, mokančia virti kaip jo mama. 
Dabar gi jis gali rasti ir tokią, kuri geria kaip jo tėvas.”

LORDAS MONCKTON, svarstant karinio biudžeto sumaži
nimą Lordų Rūmuose, Britanijoj: “Mes savo valia tapome dantų 
neturinčiu buldogu.”

fOAUSKITE
PATARS/M-MDEMM

Iš Katalikų Imigracijos Tarnybos (Catholic Immigrants Service) 
gavau $200 paskolą apmokėti kelionei į Kanadą. Prieš kiek laiko pa
siunčiau $50 j Toronto skyrių ir pridėjau Montrealio skyriaus kre
dito kortelę. Kai negavau kvito, paskambinau ir sužinojau, kad mano 
pinigai nepasiekė adresato. Ar galite sužinoti kas atstitiko su mano 
pinigais? L. V., Torontas

Pirmesnes paskolos įmokas Jūs siuntėte į Katalikų Imigracijos 
Tarnybos Montrealio skyrių. Jūs galėjote įmokas siųsti į Toronto 
skyrių, bet pasirinkote Montreal}, šį kartą Jūs nutarėte siųsti į To
ronto skyrių. Nesusipratimo priežastis yra ta, kad nesiuntėte pašto 
perlaidos arba savo čekio, bet į voką įdėjote pinigus. Labai nepatar
tina siųsti paštu grynus pinigus. Jūsų laiškas su pinigais dingo ir 
Jūs pats esate atsakingas. Montrealio skyrius Jums pasiųs kitą kre
dito kortelę.

Spalio mėnesį susirgau ir turėjau atsigulti Į ligoninę. Paskambi
nau savo darbovietei ir pasakiau, kad turėsiu ligoninėje pabūti ilges
nį laiką. Iš slaugės išgirdau, kad buvau atleista iš darbo. Tuojau pa
skambinau darbovietės vedėjui, kuris pasakė, kad tai netiesa. Išėjus 
iš ligoninės gydytojas sakė, kad dar negalėsiu dirbti. Užpildžiau pa
reiškimą gauti atlyginimui, kurį darbovietė moka susirgusiems dar
bininkams. Lapkričio mėnesio pabaigoje gavau iš darbovietės laišką, 
kuriame buvo pranešama, kad aš iš darbo atelista, nes nepradėjau 
dirbti lapkričio 13 dieną. Dabar negaunu jokio atlyginimo ir neturiu, 
darbo. E. G.

Darbovietės vedėjas mums praneša, kad Jūs dabar turite neapmo
kamas atostogas. Jūsų gydytojas išrašė pažymėjimą, pagal kurį Jūs 

buvote atleista nuo darbo dėl ligos iki lapkričio 6 dienos. Jokio kito 
pažymėjimo nebuvo pristatyta ir kai Jūs neatvykote į darbą per 10 
dienų ligai pasibaigus, kaip buvo nurodyta gydytojo rašte, Jūsų dar
bovietė pranešė apie atleidimą. Tačiau lapkričio 17 dieną Jūs prista- 
tėte kitą gydytojo pažymėjimą, kad negalite dirbti neribotą laiką. 
Darbovietė pakeitė sprendimą ir Jūs turite neapmokamas atostogas 
kol pasveiksite.

Pereitais metais pardaviau savo buto baldus torontiškiui už $550. 
Jis man davė $300 ir pažadėjo likusius pinigus sumokėti už trijų mė
nesių. Iki šiol nesumokėjo. Paskutiniame laiška mane apkaltino, kad 
ji apgavau. Baldai buvo septynių mėnesių senumo ir už juos buvau 
mokėjęs $575. Kaip galiu atgauti savo pinigus be teismo?

L. A., Britų Kolumbija
Be teismo Jūs nieko negalite padaryti. Žodinis pažadas nėra rašy

ta sutartis. Jūs turite iškelti bylą Toronto teisme (Division Court) 
ir atvykti į teismą paliudyti. Dabar turite apskaičiuoti, ar Jums apsi
moka dėl $250 važiuoti iš Britų Kolumbijos į Torontą.

Lapkričio mėnesį pardaviau žemės sklypą Montrealyje. Pagal mū
sų susitarimą, visi pinigai turėjo būti sumokėti sausio mėnesį. Nuo
savybės dokumentai buvo tuojau sudaryti, kad pirkėjas galėtų gauti 
paskolą. Po kiek laiko pirkėjas tą sklypą pardavė ir man nesumokėjo. 
Kaip galiu atgauti savo pinigus? J. U., Montrealis

Kvebeko teisinėje sistemoje vyrauja Prancūzijos civilinė teisė, 
kuri yra skirtinga nuo kitų Kanados provincijų. Pastarosiose galioja 
Anglijos civilinės teisės sistema. Ontario teisės žinovai Jums negali 
padėti. Reikia kreiptis į Montrealio advokatą.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 
įgaliotinis Windsore. Mirusios Ma
rijos Jaškaoskienės atminimui auką 
Fondui sudėjo Windsoro lietuviai, 
pirkdami laidotuvių vainiką. Visiems 
aukotojams Fondas nuoširdžiai dė
koja.

Per š. m. pusantro mėn. gauta 
$3200. Vasario 17 d. išsiuntinėta na. 
riams 240 pakvietimų dalyvauti š.m. 
kovo 2 <L, 11 v.r., §v. Jono Kr. par. 
salėje, Toronte, visuotiniame narių 
susirinkime. Jei vienas, kitas narys 
dėl adreso pakeitimo ar klaidos ne
gautų pakvietimo, prašom atvykti | 
susirinkimą be pakvietimo. Toronte 
tokiu atveju paskambinti teL WA 4- 
7215 ir pakvietimas tuoj bus pasiųs
tas. įgaliojimus galima įteikti ar nu
siųsti pasirinktam asmeniui betar
piškai; neturint adreso, siųsti sek
retoriui, 325 Seaton St, Toronto 2, 
Ont.; įgaliojimai bus jteikti pažymė
tam asmeniui. P. LEUS, 

sekretorius ir reik ved.

Nauji nariai ir įnašai:
238. Balaišis, B., $100
239. Bražūnas, B., $100
240. Saulėnas, B., $100
241. Strazdas, J., " $100
242. Gustainis, J., $100

Papildė įn^us:
iki $1000 

iki $300
K. Liet Gydytojų Dr-ja
Inž. S. Naikauskas
M. Jaškauskienės atmin. auka $36
Balys Balaišis yra buvęs Winds©- 

ro apyL pirm.; vokiečių okupacijos 
metu — pogrindžio veikėjas, atken- 
tėjęs koncentracijos stovykloje Vo
kietijoj. Kiti keturi nariai yra žino
mi torontiečiai. J. Strazdas daug pa
gelbėjo Fondo inkorporavimo reika
le. Inž. S. Naikauskas yra Fondo

pą rasę ir karingą provinciją, 
taip ir Saksoniją jie galvojo pa
daryti tokia pat provincija.

Kai vokiečiai pralaimėjo Sta
lingrado mūšį, kur žuvo jų šeš
toji armija, prireikė dar daugiau ‘ 
vyrų fronte ir darbininkų Vo
kietijos fabrikuose. 1943 m. pa
baigoje Vokietijos darbo jėgų 
tvarkytojas SS gen. Saukei pa
reikalavo, kad Lietuva į Vokie
tijos fabrikus atsiųstų 100.000 
darbininkų. Tuo darbininkų iš
siuntimu turėjo pasirūpinti ap
skričių viršininkai bei miestų 
burmistrai.

(Bus daugiau)

Du Kanados bankai — Royal 
Bank of Canada ir Bank of No
va Scotia — pasiskelbė padidi
na nuošimčius paskoloms nuo 
6,5 iki 7%. Jų pavyzdžiu, atro
do, seks ir kiti bankai, nes cent
rinis Kanados bankas už pasko
las dabar taip pat ima 7%. šis 
žingsnis turėjo sustabdyti inflia
ciją. bet jis gali pakenkti krašto 
ekonomijai ir gerokai padidinti 
bedarbiu skaičių.



Naujoji tautinių šokių “Grandinėlė
AL. GIMANTAS

Paskutinį kartą klevelandie- 
čių “Grandinėlės” ansamblį te
ko matyti bene 1960 m. Įspū
džiai buvo perduoti šio laikraš
čio skiltyse. Beveik visų stebėto
jų įvertinimas buvo labai palan
kus, įspūdžiai žavūs. Anuome
tinė “Grandinėlė” buvo sudary
ta iš, galima sakyti, vaikų, ber
niukų ir mergaičių, ty. mokyk
linio amžiaus lietuviškojo prie
auglio. Dėl įvairių priežasčių tas 
sąstatas iširo ir keletą metų 
apie “Grandinėlę” kaip ir nie
ko nebuvo girdėti.

Aistringam mūsų tautinių šo
kių puoselėtojui Liudui Sagiui 
būti be jaunimo, be lietuviško 
šokio neįmanoma. O ką jau be
kalbėti apie įvairias paskatas iš 
šalies... Tad “Grandinėlė” ir 
vėl atgimė visai nauju sąstatu, 
naujais veidais, vardais, jau ne
be vaikais, čia jau absoliuti 
dauguma paauglių, nors yra ir 
vyresniųjų.

Naujas stilius
Įdomu buvo stebėti naujai pa

ruoštą jų repertuarą. Kilo eilė 
klausimų: ar dabartiniai geres
ni, ar prastesni už pirmuosius, 
ar daroma pažanga, kokios nau
jovės, ar nepristinga entuziaz
mo, dinamiškumo? Tie visi klau
simai pakankamai aktualūs, nes 
turime visą eilę puikiai veikian
čių tautinių šokių grupių, an
samblių, bet “Grandinėlė” savo 
savaimingumu yra visai skirtin
ga, primenanti pilnus tautinio 
šokio ansamblius, kokius mato
me gastroliuojant šiame konti
nente iš Meksikos, Vengrijos, 
Jugoslavijos, Rumunijos, Lenki
jos. Jų pasirodymuose pridėta 
vaidybos, pabrėžta spalvingumo, 
nepaprasto lankstumo, spartos, 
uždusinančio greičio, nesibai
giančio veržlumo. Tai, žinoma, 
valstybės globojami profesijo- 
nalai ir juos lyginti su mūsų mė
gėjišku “Grandinėlės” sambūriu 
gal ir nebūtų tikslu. Visdėlto 
pasižiūrėjus ir pasigrožėjus mū
siškiais, nejučiomis kyla min
tyse sugretinimas su minėtomis 
profesijonalų grupėmis. “Gran
dinėlė” yra išradinga, turinti sa
vąjį ryškų foną, spalvingumą ir 
sceninę kultūrą. Ansamblio vy
riškoji dalis galėtų kiek daugiau 
pasitemnti ir parodyti daugiau 
jaunatviško vikrumo, sceninės 
gracijos, didesnio tarpusavio ly
gumo masinėse scenose. Mergi
noms, nors ir užpakalinėse ei
lėse šokančioms, toliau nuo pub
likos, pravartu neužmiršti, kad

ti lietuviškojo šokio subtilų gro
žį savųjų ir svetimųjų tarpe!

Klevelando "Grandinėlė” miklaus šokio metu

STUDENTŲ REIKALU

Kiek duodame, tiek gauname
Dauguma sielojamės dėl lie

tuvybės ateities šiame žemyne. 
Trokštame, kad ji išsilaikytų 
kaip galint ilgiau. Senoji kar
ta sensta, miršta, jaunieji per
ima pamažu visus darbus. Tam 
reikalingi išmokslinti lietuviai 
mokytojai, kunigai, vienuoliai ir 
kitų profesijų akademikai bei 
šiaip išlavinti* tautiečiai. Už tat 
studentija yra vienas svarbiau
sių elementų lietuvybės išlaiky
me.

Jų turime neperdaugiausia. 
Jie ne tik mokosi, siekia augš- 
tųjų profesijų, bet ir prisideda 
prie lietuviškos veiklos — tūri 
savo klubus, organizacijas JAV- 
se, Kanadoje ir kitur.

Visuomenė studentų užsimo
jimus, darbus turėtų remti ne 
tik moraliai, bet ir materialiai. 
Yra nuomonių, kad studentai 
yra suaugę ir reikia juos palik
ti ramybėje. Mūsų sąlygose to 
negalima daryti, ty. nepadėti 

PADĖKA

Šių metų sausio 16 dieną mirė

a. a. MARIJA DANISEVIČ1ENE.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams už Rožinio 
maldas, atlaikytas Mišias ir palydėjimą j amžino poilsio vietą — 
kapines. Taip pat dėkojame kunigui Br. Jurkšui už giedojimą baž
nyčioje. Nuoširdi padėka visiems: už šv. Mišias Velionės intencija, 
gėles, užuojautas raštu, žodžiu ir spaudoje, už lankymą laidotuvių 

namuose ir palydėjimą j kapines. Jūsų paslaugumas pasiliks neuž
mirštamas mūsų širdyse.

Visiems dėkingas —

nuolatinė lengva šypsena visam 
šokiui teikia dar daugiau leng
vumo, nuotaikos ir žaismingu
mo. Pats šokis savyje jau yra 
žaismas!

Savas orkestras
Pirmoje programos dalyje 

matėme mergaičių giją, kadri
lį: sveikinimai, varteliai. Sekė 
polkutė ir vėl kadrilis: rateliai 
ir polka, mikitienė, našliais Jon
kelis, piršlio šokis ir pirmos da
lies pabaigai dundantis, drebi
nantis klumpakojis, palydėtas il
gais plojimais.

Antroje dalyje šokėjai pradė
jo kubilo motyvu, trypė trypti
nį, publiką žavėjo vainikėliais, 
kurių kompozicija ir paruošimas
— Aldonos Raulinaitienės, o 
muzikos pritaikymas — Ryto 
Babicko. Programa baigėsi jau
nimo žaidimu, kuriam lietuviš
kais motyvais sukneles stilizavo 
Nijolė Palubinskienė. Beje, ne
galima užmiršti ir klumpių 
meistro Prano Neįmano. Nema
ža naujiena “Grandinėlės” pro
gramoje — tai savas aštuonių 
asmenų orkestras, kuris nepa
prastai turtina bei teikia puikų 
foną visai programai. Esame 
pratę tautinius šokius matyti 
palydint akordeonu, o čia turi
me jau ištisą orkestrą. Puikus 
sumanymas. Orkestro vadovas
— Jonas Pažemis. Ansamblis 
kartu vežasi ir savo plaukų sti
listę — Giedrę Mozoliauskaitę. 
Visai programai ir šokių pritai
kymui vadovauja dinamiškasis 
Liudas Sagys. šokių vadovo asis
tentė yra Livija Kasperavičiū- 
tė, o visos grupės koordinatorė
— Aleksandra Sagienė.

Jaunas kolektyvas
“Grandinėlė” — tai jaunas, 

gajus ir veržlus kolketyvas. Pa
sak paties vadovo, visi yra 
drausmingi, nori dirbti, myli lie
tuvišką šokį, negaili tam nei sa
vų pastangų, nei savo laisvalai
kio. Iš pasišventušio kolektyvo 
vadovai galės ir dar daugiau iš
gauti. Visi pasirodymai tide sa
vųjų, tiek svetimųjų tarpe lydi
mi nepaprasto pasisekimo. Jau 
dabar ansamblis nebegali paten
kinti visų kvietimų. Tikėkimės 
ir linkėkime, kad pirmieji lau
rai neleis “Grandinėlės” verž
lumui sustoti poilsiui, bet ska
tins dar daugiau tobulėti ir tęs
ti taip gražią ir kilnią, savano
riškai pasirinktą misiją; skleis

studentams, paliekant juos vie
nus. Tėvai ir visuomenė turi ei
ti ir gyventi kartu su jaunimu, 
glaudžiai bendradarbiauti, pa
remti visus jų užsimojimus, pa
rengimus, suvažiavimus, studi
jas. Studentai yra mūsų visų da
lis ir todėl visi privalome jiems 
padėti. Studentams parodytas 
savo laiku dėkingumas, pagalba 
visuomenei vienokiu ar kitokiu 
būdu grąžinamas. Nevisi moks- 

’lus baigę dingsta iš lietuviško 
akiračio. Kiek mes jiems davė
me, tiek iš jų gauname.

Jei mokame suruošti ir su
traukti daug svečių, ruošdami 
sukaktuvinius šeimos pobūvius, 
medžiotojų, žuvautojų kortų klu
bų balius, tai mokėkime ir pa
remti jaunimo organizacijų užsi
mojimus. Neužtenka išmesti do
lerį, bet reikia ir bendradar
biauti su savo jaunimu, nes pi
nigas yra ne viskas.

Jonas Karka

liūdintis vyras Jurgis ir teima

Londono "Free Press" dienraštis įdėjo šią nuotrauką iš lietuvių sportininkų baliaus, pažymėdamas, 
kad dalyvavo virš 400 asmenų bei aprašydamas G. Mačienės gamintus ežius ir raguolį. Iš kairės: A. 
Gudelis iš Sarnijos, J. Bulionis iš Hamiltono, R. Januškaitė iš Windsor©, G. Petrauskienė ir A. E. Po
cius iš Londono, R. Gudelienė iš Sarnijos. R. Januškaitė buvo rimčiausia karalaitei varžovė dėl sosto

Nuotrauka "Free Press"

Pavojus ateina iš kaires
_______  J. KAIRYS

Mūsų bendradarbis V. Vokietijoje
V. Vokietija tvarkosi demo

kratiškai, veikia gana platus so
cialinis aprūpinimas bei apsau
ga, apimanti bedarbius, ligonius, 
invalidus, senelius ir panašius 
atvejus. Kraštas yra augštai pa
kilęs ūkiniu atžvilgiu, bet yra 
vokiečių, kurie nevertina viso 
to ir net viešai reiškia savo ne
pasitenkinimą. Jų nusiteikimą 
išnaudoja komunistai savo tiks
lams ir dalį visuomenės išvilio
ja net į gatves bei sales į pro
komunistines demonstracijas, 
mitingus. Visa tai paaštrėjo ypač 
nuo didžiosios koalicijos suda
rymo — krikščioniškų grupių 
su socialdemokratais. Toji koa
licija pasuko savo politinę veik
lą į ryšių mezgimą su komunis
tiniais kraštais. Atrodo, kad V. 
Vokietija yra stumiama į komu
nizmą dviejų variklių: vyriausy.

* bės ir komunistu.
Diplomatiniai ryšiai
Su komunistiniais kraštais pa

laiko diplomatinius ryšius bene 
visos civilizuotos valstybės. Ilgą 
laiką išimtį sudarė V. Vokietija. 
Tarp minėtinų priežasčių yra 
Vokietijos suskaidymas berprieš 
karą jos turėtų sričių pagrobi
mas ir kt. V. Vokietija nepripa
žino ir dar nepripažįsta Rytų Vo
kietijos atskira suverenia vals
tybe, nors arabų ir visi komių 
nistiniai kraštai* palaiko diplo
matinius ryšius su ja. Atgrasin
ti nuo pripažinimo Rytų Vokie
tijos suverenia valstybe, dr. K. 
Adenaueriui esant kancleriu, 
buvo nutarta, kad V. Vokietija 
nepalaikys diplomatinių ryšių su 
valstybėmis, kurios jau turi‘di
plomatinius ryšius su Rytų Vo
kietija arba juos ketina turėti. 
Šito nutarimo, vadinamo Hal- 
šteino doktrina, Bonna laikėsi 
iki minėtos didžiosios koalicijos 
sudarymo. Tik Sovietų Sąjungai 
buvo padaryta išimtis. Bonna 
palaiko su ja diplomatinius ry
šius visą laiką, nors Maskva yra 
net kūrėja Rytų Vokietijos.

Socialdemokratai dar prieš 
įėjimą į koalicij’ą darė visokių 
bandymų pramušti mūro sienai į 
Rytų Vokietiją. Po Įėjimo jie 
pradėjo rodyti dar daugiau ak
tyvumo ir entuziazmo šia kryp
timi. Be to, ši akcija nesiribo- 
jo ir nesiriboja vien Rytų Vo
kietija — ji yra išplėsta ir į ki
tus komunistinius kraštus. Tai 
daryta ir tebedaroma atoslūgio 
vardu, norint parodyti gerą va
lią, nes visą laiką Maskva su 
savo satelitais prikiša Bonnai 
nacizmą, militarizmą, revanšiz- 
mą ir panašius dalykus. Bet iš 
didelio debesio pasirodė mažas 
lietus. Iki šiol Bonnai pavyko 
užmegzti diplomatinius ryšius 
tik su Rumunija ir atnaujinti 
juos su Jugoslavija. Su kitais 
komunistiniais kraštais einasi 
sunkiau, nors prekybos ryšiai 
nuolat aktyvėja.

Su Jugoslavija diplomatiniai 
ryšiai buvo jau seniau užmegz
ti, bet juos nutraukė Bonna 
prieš 10 metų dėlto, kad Jugo
slavija pripažino Rytų Vokieti
ją suverenia valstybe ir užmezgė 
su ja diplomatinius santykius. 
Po nutraukimo diplomatinių ry
šių teliko prekybiniai ir turisti
niai santykiai. Pvz. labai daug 
V. Vokietijos gyventojų pralei
džia vasaros atostogas Jugosla
vijoje, šimtai tūkstančių jugo
slavų darbininkų dirba Vokieti
joje ir t.t.

Dideli reikalavimai
Kaipgi yra dabar su Halštei- 

no doktrina? Kad ji būtų pa
naikinta ar pakeista, neteko nei 
girdėti, nei kur nors skaityti. 
Tenka manyti, kad ji dar tebė
ra, bet apeinama. Ryšium su už
mezgimu diplomatinių ryšių su 
Rumunija motyvuota, esą pasta

roji buvo Maskvos priversta pri
pažinti Rytų Vokietiją suvere
nia respublika. Bet šis moty
vas netinka Jugoslavijos atve
ju, nes pastarosios diktatorius 
parodo kartais ir tokių ėjimų, 
kurių Maskva nelaimina, čia 
bene* bus nulėmęs Bonnos sie
kiamas atoslūgis Europoje, no
ras įrodyti savo gerą valią Ju
goslavijos ir kitų komunistinių 
kraštų atžvilgiu. *Su kitais k<> 
muništiniais kraštais Bonnai ei
nasi daug sunkiau. Gal todėl, 
kad j’uose stovi sovietinė kariuo
menė, ir Maskva gali veiksmin
giau pasakyti savo “niet”. Gal 
dar ir todėl, kad kiti komunisti
niai kraštai reikalauja iš Bon
nos didelių nuolaidų: atsisakyti 
atstovavimo visai Vokietijai, ka
daise turėtų žemių ir pan. Taip 
toli eiti, ypač atsisakyti žemių, 
Bonna nesiryžta, šiaip nuolaidų 
ji sutiktų padaryti labai didelių. 
Pvz. tuoj sutiktų pasirašyti su 
Maskva ir kitais komunistiniais 
kraštais nepuolimo ir panašias 
sutartis.

Klausant kalbų ar pareiškimų 
dabartinės V. Vokietijos vyriau
sybės, ypač ministerio užsienio 
reikalams, susidaro įspūdis, kad 
diplomatinių ryšių užmezgimas 
su komunistiniais* kraštais yra 
pats svarbiausis Bonnos politi
kos tikslas. Tokia jos politika 
komunistinių kraštų atžvilgiu, 
atrodo, bus padrąsinusi komu
nistus suaktyvinti ir savo veiki
mą V. Vokietijoje.

Komunistų veikla
Nors komunistų partija V. Vo

kietijoje yra uždaryta, bet pro
komunistinė propaganda varo
ma visokiais komunistams įma
nomais būdais. Viešai visa tai 
daroma pirmoje eilėje kairių
jų radikalų studentų vardu. 
Taipgi jau pradėjo reikštis so
cialistų studentų sąjunga ir kai
rieji radikalai socialdemokratai. 
Visi jie motyvuoja savo akciją, 
ypač kovą prieš nacizmą ir prieš 

Dalis Putnamo bendrabučio studenčių su vedėja sesele M. Jurgita

Vaizdas iš Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų veiklos: sesuo Vik
torija mergaičių susirinkime Nuotr. S. Dabkaus

išimtinės padėties įstatymo pro
jektą, grėsme demokratinei 
tvarkai. Tuo motyvu jie prade
da vis daugiau pulti visa, kas 
nėra komunistiška.

Kiekviename didesniame mies
te buvo gatvėse, salėse ir tokių 
susirinkimų, kuriuose vyravo nė 
argumentai, bet laukinė dema
gogija, kėlimas netvarkos, ga
dinimas bei naikinimas priva
taus ir viešo turto, daužymas 
krautuvių, autovežimių, tramva
jų ir t.t. Kaip toli nueis ši gat
vių ir salių politika, nežinia. 
Bet šiuo metu ji žengia pirmyn 
labai dideliais žingsniais ir daro
si kraštui vis pavojingesnė.

Veimaro demokratiją pražu
dė kairysis radikalizmas su de
šiniuoju. Panašiai gali atsitikti 
ir su V. Vokietijos demokratija, 
jei parlamentas ir vyriausybė 
neras priemonių padaryti galą 
tai gatvių ir salių politikai.

Ant Veimaro demokratijos 
griuvėsių iškilo dešinieji radi
kalai — nacionalsocialistai. Iš
kilti jiems padėjo didelis ne
darbas ir skurdas, kilęs dėl pir
mojo pasaulinio karo. V. Vokie
tijos dešinieji radikalai — na
cionalistai gimė ir egzistuoja 
klestint vispusiškai gerovei kraš
te. Todėl Veimaro demokrati
jos laikais nacionalsocialistų 
naudoti šūkiai, padėję jiems pa
traukti masę į savo pusę ir per 
ją užkopti ant valstybės viršū
nės, V. Vokietijoje dabar ne
tinka. Jiems gali padėti kairių
jų radikalų siautėjimas, kuris 
bene pradeda jau kelti reakciją 
visuomenėje. Šiaip kol kas tik 
kairieji radikalai sugeba rasti 
būdų ir priemonių įeiti į plačią 
masę, o ypač į darbininkiją, ir 
palenkti ją savo reikalams. Be 
to, pastarųjų užnugaryje stovi 
ir Sovietų Sąjunga su savo sa
telitais. Jei V. Vokietijos demo
kratijai ateis galas, tai jį pada
rys ne dešinieji radikalai, bet 
kairieji, tikriau pasakius, ko
munistai.
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Didelis darbas moteriškose rankose
V. KOLYČIUS

Vienuolė — kas ji yra — ponia, panelė, seselė, žmogus? Vienuolė yra 
žmogus, moteris, krikščionė. Vienuolė yra žmogus, kuriai Dievas ypatingu 
būdu prakalbėjo. Jis jai tarė — ateik, o ji atsakė — taip.

(Iš “Žengiame rytojun” Nek. Pr. Marijos seselių leidinio)
Šiais metais daug sukakčių. 

Visas jas vainikuoja 50 metų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis. Be šios reikš
mingos sukakties yra ir mažes
nių sukakčių, kurių neturėtu
me pamiršti.

Gimė kartu su nepriklausoma 
Lietuva
Mus džiugina šių dienų litur

ginis atsinaujinimas ir į priekį 
žengianti Katalikų Bendrija, bet 
retai pagalvojame, kad Lietuvo
je buvo asmenų, kurie apie pa
našų atsinaujinimą jau galvojo 
prie? 50 metų. 1918 m. spalio 
15 d. į Bendrijos vienuolijų šei
mą atėjo nauja vienuolija:* Ne
kaltai Pradėtosios Mergelės Ma
rijos seserys. Steigėjas: arkivys
kupas Jurgis Matulaitis. Jau tuo 
metu jis vienuoliją įsivaizdavo 
ne kaip tarp keturių sienų besi
meldžiančias vienuoles, bet kaip 
tarp žmonių veikiančius asme
nis. Pagal jį, naujos vienuoli
jos tikslas turėjo būti: mokyti 
ir auklėti, leisti, spausdinti ir 
platinti gerą spaudą, rūpintis li
goniais, seneliais, našlaičiais, 
dirbti katalikiškose vaikų, mer
gaičių, moterų organizacijose, 
mokyti vaikus tikėjimo tiesų ir 
doros dalykų suaugusius. Paties 
steigėjo žodžiais: “Seserys, gy
vendamos gyvu tikėjimu, karš
ta Dievo ir artimo meile ir vi
sišku savęs išsižadėjimu, turi 
eiti ten — kur sunkiausia, 
skverbtis — kur tamsiausia — 
visur Gerąją Naujieną skelbti 
— Kristų atkurti žmonių šir
dyse ...” *

Šiandien, 50 metų praėjus nuo 
vienuolijos įsteigimo, matome, 
kad Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys pastatė puikiausią ir 
brangiausią paminklą kongrega
cijos steigėjui savo darbais. 
Šiandieną stebimės, kad toks 
mažas būrys galėjo tiek daug 
padaryti.

Darbo baruose
Laimingos tos kolonijos, ku

rios turi seseles. Jos labiausiai 
ir pajunta jų pagalbą įvairiuo
se darbuose, nors jų lietuviškas, 
kultūrinis ir religinis darbas jau
čiamas visoje lietuviškoje trem
tyje. Seselės išlaiko du vaikų 
darželius — Toronte ir Mont- 
realyje. Tik tie tėvai, kurie ten 
savo vaikus leidžia, gali pilnai 
suprasti, kiek toks pilnutinis vai
kučių auklėjimas gali turėti įta
kos besiformuojančiam charak
teriui. Seselės organizuoja vaikų 
šventes, sekmadienio popietes ir 
ruošia Įvairius vaikų parengi
mus. O kiek vaikučių gauna pir
mutinį Dievo pažinimą tik iš se
selių lūpų? Su didele meile ir 
rūpestingumu jos stengiasi Die
vo žodžio grūdą pasėti vaiko 
sieloje. Matome seseles šešta
dieninėse mokyklose dėstant li
tuanistinius dalykus ir religiją. 
Kas dėstys religiją viešąsias mo
kyklas lankantiem? Ir vėl tos pa
čios seselės.

Vasarą visi nori pailsėti, išva
žiuoti bent porai savaičių ato
stogų. Kur praleidžia savo ato
stogas seselės? Joms vasara daž
nai dar didesnė darbymietė. Se
serys yra lietuviškų mergaičių 
stovyklų šiame kontinente ini
ciatorės. Stovykla Immaculata 
Putname veikia nuo 1944 m. 
Be to, jos talkina stovyklose 
Dainavoje, padeda įvairiom atei
tininkų, skautų ir vyčių stovyk
lom ne tik JAV, bet ir Kanadoje.

Turbūt daug kas esame gir
dėję “Raudondvarį”. Kas jis? 
Tai lietuvaičių moksleivių ir stu
denčių bendrabutis, vedamas 
Nek. Pr. Marijos seselių Putna
me. Čia mergaitės gyvena, mo
kosi ir bręsta, daug vilties teik
damos lietuvių visuomenei. Var
gu kur nors galima rasti lietu
viškesnę aplinką kaip tame 
bendrabutyje. Reikėtų tik pa
matyti tas mergaites ar pasiskai-

Putnamo lietuvaičių bendrabutis
Tai durys į kitą gyvenimą. Per jas 

matai kitą pasaulio aspektą. Pama
tai, kad gyvenimas yra atsakomybė, 
kad žmonės yra individualūs ir rei
kia jų jausmus gerbti Durys, kurios 
gali tave lydėti per džiaugsmą, liū
desį ir ašaras, bet esi ne viena, kaip 
kad būna kitur. Su tavim bendra
butis, vienybė...

Galima pasimesti tarp įvairių kul
tūrų, žmonių ir gyvenimų. Tarp sa
vųjų gali susipažinti su draugių cha
rakteriais. Per metus darom įvairių 
dalykų. Turi draugę kaip seserį. Jau
čiamės kaip teima: turim savo juo
kus, linksmybes ir savo kančias. 
Bendrabutis.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinine ir pooperacinis gydymas

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

ir garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PsDJRJLNJPL

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

tyti jų leidžiamą laikraštėlį!
Ir čia seserys neatsilieka. Jų 

spaustuvė Immaculata veikia jau 
nuo 1948 m. Per tą laiką iš
spausdinta begalės knygų, žur
nalų ir įvairių leidinių. Vienin
telis laisvajame pasaulyje lietu
viškas vaikų laikraštis “Eglutė” 
yra redaguojamas, spausdina
mas ir administruojamas Nek. 
Pradėtosios Marijos seselių.

Meilė tarnauja. Ji tarnauja 
mažam vaikui, pirmą kartą iš- 
girstančiam apie Dievą, ji tar
nauja senelei, žvelgiančiai į sa
vo gyvenimo darbus. Senelių na
mai Villa Maria, Thompson, 
Conn., veikia nuo 1942 m. Jie
perpildyti, šiais metais užbai
giamas didysis projektas — 
Matulaičio namai, kurie sutal- 
Sapie 100 senelių. Tai mil

as projektas, kurį pradė
ti būtų suabejojusi ir gana stip
ri finansinė institucija. Nek. 
Pradėtosios Marijos seserų ryž
tas nekreipė dėmesio į pramato- 
mus sunkumus. Pasiryžo, vargo 
ir ištęsėjo. Matulaičio namai 
bus ir lietuviškas židinys. Įvai
riose JAV kolonijose organizuo
jami įvairūs vajai padėti sese
lėm išnešti tą didelę finansinę 
naštą, reikalingą namams už
baigti.

Veikla Toronte
Toronte yra tik 7 seselės, bet 

matant jų darbą, atrodo, kad 
čia jų yra apie 20. Darželis, šeš
tadieninė mokykla, pirmosios 
Komunijos pamokos, katekiza- 
cija, organizacijos, jaunimo po
pietės, stovyklos ir t.t. Toronto 
Lietuvių Vaikų Namai yra dau
gelio Organizacijų susirinkimų 
vieta. Niekam neatsakoma, sė
selės visus mielai priima. Vi
siem, kurie kreipiasi, vietos už
tenka.

Vienas kitas pasako, kad se
selės darželiu priima kanadie
čius vaikus, kad ten lietuviukų 
mažai tesą ir pan. Tas tiesa. Se- 
selės būtų labai laimingos, jei
gu kanadiečių nereikėtų priimti. 
Lietuviukų yra tik apie 20. Kur 
kiti? Kitus saugoja pasamdytos
senutės — lietuvės ar kanadie
tės. Dažnai vaikai vežami net 
nelietuviškan darželin. Ką gi 
darys seselės? Juk tai vieninte
lis pragyvenimo šaltinis. Reikia 
ir duoną užsidirbti ir už namą 
skolas mokėti. Tad priekaištas, 
kad tas darželis nelietuviškas, 
neturi jokio pagrindo. Su lietu
viukais vaikais dirbama atskirai. 
Seselių svajonė, kad tas darže
lis būtų užpildytas lietuvių vai
kais.

Torontas pajustų labai dide
lę spragą, ypač jaunimas, jei
gu tų 7 artimo meilei atsidavu
sių seselių Toronte nebūtų. Yra 
menas pasiekti jauną žmogų. 
Seselės tai padaro savo šiluma, 
atvirumu, supratimu, meile.

Penkiasdešimt seselių
50 metų seserų jubilėjus rei

kalingas paminėjimo. Ne atlik
tiem darbam išskaičiuoti, bet pa
dėti seselių pradėtiem darbam 
užbaigti ir naujiem pradėti. Jei
gu bus proga — parengimas se
selių labui, mielai prisidėkime. 
Tai nebus atsilyginimas, o tik 
prisidėjimas prie bendro darbo.

šiuo metu visa Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų vienuo
lija turi 48 seseles ir 2. postu- 
lantes. Vėl simboliškas 50. Lie
tuviška išeivija linki, kad tas 
skaičius padvigubėtų!

Vartau seselės Marijos Jurgi
tos Saulaitytės 1967 m. gale 
išėjusią poezijos knygą “Kai mes 
nutylam”, štai tikros Meilės žo
džiai:

Paimsiu saujon debesį, 
sugniaužius nulipdysiu taurę, 
kurion įliesiu savo širdį.
Pakelėj paliksiu ją 
trokštančiam keleiviui, 
nuvargusiam ir vienišam, 
kaip aš (71 psl.).

Kai pasibaigs metai čia, durys ro
dys į kitą gyvenimą, su kuriuo čia 
susipažįstam, nes bendrabutis mokė 
ir bandė aiškinti apie jį.

> Danguolė Dubininkaitė, 
bendrabutietė iš Toronto

Putname lietuvaičių bendrabuty 
dėstomas litaunistinis kursas, vei
kia ateitininkių ir skaučių organiza
cijos, choras, tautinių šokių grupė, 
leidžiamas laikraštėlis. Mergaitės lan
ko Putnamo katalikių mergaičių aka
demiją arba Annhurst kolegiją. 
Kreiptis: Bendrabutis, Immaculate 
Conception Convent Putnam, Con
necticut 06260, USA.

t



® PAVERGTOJE T«E
NAUJAS VYSKUPAS
Neoficialiomis žiniomis E Euro

pos, paskirtas vyskupu kum Juozas 
Pletkus, ligšiolinis Telšių vyskupi
jos valdytojas. Gimęs 1895 m., ku
nigu įšventintas 1921 hl

TARĖSI ŽURNALISTAI
Žurnalistų Sąjungos valdybos II 

plenumas Vilniuje svarstė nuveiktus 
darbus ir ateities uždavinius. Pa
grindinį pranešimą padarė valdybos 
pirm. J. Karosas, didžiausiu laimė
jimu laikęs sovietinės Spalio revo
liucijos penkiasdešimtmečio atžymė- 
jimą ir raginęs jieškoti naujų formų 
bei metodų marksizmui-leninizmui 
propaguoti. Ateities planus atsklei
džia “Tiesa” vasario 9 d. laidoj: 
“Pranešėjas pažymėjo, kad šiais me
tais respublikos žurnalistų laukia 
rimti uždaviniai. Priekyje — 1918- 
1919 proletarinės revoliucijos Lietu
voje ir Lietuvos Komunistų partijos 
50-metis...” J. Karosą papildė kom
partijos ck propagandos ir agitaci
jos skyriaus vedėjas P. Mišutis: “Rei
kia giliau atskleisti pirmosios prole
tarinės revoliucijos Lietuvoje įvy
kius, papasakoti apie jos dalyvius, 
apie tuos, kurie buržuazinės dikta
tūros laikotarpiu giliame pogrindy
je kovojo už liaudies laimę ir lais
vę...” Maskvos naudai veikusios 
kompartijos penkiasdešimtmečiu, at
rodo, bus stengiamasi užgožti nepa
lyginamai svarbesnę datą — 1918 m. 
vasario 16 d., kurią dabar mini vi
si laisvojo pasaulio lietuviai kaip di
džiausią anų laikų tautinį triumfą. 
Negausios kompartijos nereikšminga 
sukaktis sudarys progą niekinti ir 
dergti Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo penkiasdešimtmečiui. Apie jį 
šiuo metu nieko nerašoma komunis-^ 
tinėje spaudoje, bet reakciją turės 
sukelti laisvųjų lietuvių rengiami mi
nėjimai. Plenumo dalyviams žodį ta
rė ir A. Laurinčiukas apie “didžiulį 
poveikį, kurį Tarybų Lietuvos laimė
jimai šiandien daro išeivijai užjū
ryje”, primindamas pasaulinę paro
dą Montrealyje ir lietuvių meninin
kų gastroles Kanadoje.

DŽIAZAS KOMJAUNUOLIAMS
Radijo bangomis į sovietų okupuo

tą Lietuvą sklindanti džiazo muzika 
kompartiją privertė griebtis naujos 
taktikos. Komjaunimo centrinio ko
miteto biuras ir kultūros “ministe
rija” nutarė džiazą sukomunistinti. 
Tuo tikslu balandžio mėn. Elektrė
nuose rengiamas džiazo muzikos fes
tivalis “Jaunystė-68”, kuriame galės 
dalyvauti visi profesiniai ir saviveik
liniai džiazo kolektyvai, paruošę pusės 
valandos programą ir galį atlikti im
provizaciją vertinimo komisijos pa
siūlytą tema. Svečių teisėmis festi
valyje bus leidžiama dalyvauti ir so
vietiniams džiazo orkestrams. Laimė
tojams bus duodami prizai ir kom
jaunimo “garbės raštai”. Dar taip ne
seniai džiazas buvo laikomas deka
dentine Vakarų pasaulio muzika, o 
dabar susovietinta ELTA giria Elekt
rėnų komjaunuolių sugalvotą džiazo 
festivalį: “Jo tikslas — supažindinti 
respublikos jaunimą su naujausia 
džiazo muzika, propaguoti geriausius 
tarybinių ir užsienio kompozitorių 
kūrinius, kelti atlikėjų meninį ly
gį, skatinti respublikos kompozito
rius daugiau rašyti džiazui.”

NELAIMĖS MIŠKUOSE
Miškų ūkio ir miško pramonės 

“ministerio” pavaduotojas J. Gečys 
“Tiesos” 32 nr. rašo, kad pernai ru
denį miškuose audros išvartytus bei 
nulaužtus medžius dabar tvarko dau
giau kaip 17.000 darbininkų, jų tar
pe nemažas skaičius patirties netu
rinčių kolchozininkų. J. Gečys prasi
taria: “Dėl grubių saugumo techni
kos taisyklių pažeidimų sunkios ne
laimės, dėl kurių žuvo žmonės, įvy-
ko Mažeikių ir Šilutės miškuose.” judėjimas, išskyrus Vilniaus—Mask-
Nors kalbama apie žuvusius žmones, 
pateikiamas tik vienas pavyzdys: 
“Nenujautė apie būsimą nelaimę 
Klaipėdos rajono “Šalčios” kolūkio 
kolūkietis Juozas Požė, išvykęs kirs
ti miško į Šilutės miško pramonės 
ūkio Žąsyčių girininkiją. Praeitų me
tų lapkričio mėnesio pabaigoje jis 
su brigados vyrais, nuplovęs su šak-

RODNEY, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

vasario 16 dieną klubo patalpose. 
Minėjimą atidarė B. apyl. pirm. K. 
Gaputis. žuvusiems pagerbti buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas. Prie vė
liavos stovėjo patys jauniausieji mo
kiniai: R. Narbutaitė, A. Pakalnytė, 
P. Jocius. 50 metų minėjimo mani
festą skaitė V. Kereševičiūtė ir V. 
Jasinskas. Paskaitą skaitė gimnazijos 
mokinys E. Ciparis. Paskaita buvo 
gerai paruošta ir skaityta sklandžiai, 
gera tarsena. R. Jocius pateikė ang
lų kalba deklaraciją, kurią vėliau 
susirinkę pasirašė. Ji buvo pasiųsta 
federacinei valdžiai Otavoje. Progra
mą atliko Dr. V. Kudirkos šeštadie
ninė 1. mokykla, vad. V. Ignaičio. 
Didesnę programos dalį sudarė eilė
raščiai ir savi mokinių rašiniai apie 
Vasario 16 reikšmę ir kitus Lietuvos 
istorinius įvykius. Minėjimas baig
tas bendromis vaišėmis. Bendruome
nės valdyba sekmadienį, vasario 17, 
užprašė Mišias West Lome katalikų 
bažnyčioj mirusių už Lietuvos lais
vę intencija. Į pamaldas buvo at 
silankę daug svetimtaučių. Tikrai 
įdomų pamokslą pasakė vietos kle
bonas kun. Smith. Jis palygino, kad 
anais bibliniais Abraomo ir Mozės 
laikais prie Baltijos jūros jau gy
veno atkeliavusi iš Pietų Azijos — 
Indijos senoji lietuvių tauta-.. Prašė 
pasimelsti už žuvusius ir kenčiančius 

nimis išverstą stambią eglę, neparė
mė kelmo, ant kurio buvo užkritusi 
dar viena eglė. Beplaunant antrąją, 
kelmas staiga virto ir mirtinai pri
spaudė kolūkietį Juozą Požę. Nelai
mės galėjo ir nebūti, jeigu kolūkio 
pirmininkas R. Druktenis būtų su
pažindinęs kolūkiečius su saugumo 
technikos taisyklėmis...” J. Gečys 
ragina medžių kirtėjus aprūpinti 
tvarkingais įrankiais ir apsauginė
mis priemonėmis, bet pats prisipažįs
ta, kad jų net miškininkams neturi
ma reikiamo skaičiaus. Dėlto jis pa
taria kolchozininkų apsauga pasirū
pinti jų pirmininkams.

ŽŪKLĖ PO LEDU
Poledine žūkle domisi ne tik lie

tuviai Kanadoje, bet ir tautiečiai Lie
tuvoje. Skirtumas yra tas, kad ten 
tenka gerokai pašalti prie eketės, 
nes nėra Kanadoje praktikuojamų 
namukų su geležinėmis krosnelė
mis. “Valstiečių Laikraščio” prane
šimu, Ukmergės baldų kombinato 
darbininkas Antanas Bnmeizeris Žir- 
nojų ežere pagavo 10,2 kg svėrusią 
lydeką, o kitas žvejys iš Žuvinto 
ežero ištraukė 13 kg lydeką. Jona
vos žvejai Galuono ežere, Molėtų 
krašte, netgi buvo surengę šešių ko
mandų poledinės žūklės varžybas. 
Laimėtojais tapo kino direkcijos meš
keriotojai, sugavę daugiau kaip 3 kg 
kuojų ir ešerių.

KAUNIEČIŲ IŠRADIMAS
“Tiesa” 29 nr. supažindina skaity

tojus su kauniečių sukurtu prietai
su: “Einančiojo profesoriaus parei
gas Kauno Medicinos instituto cent
rinės mokslinio tyrimo laboratori
jos sektoriaus vadovo A. Smailio ran
kose nedidelių gabaritų prietaisas. 
Tai širdies veiklos indikatorius. Va
dovaujant akademikui prof. Z. Januš
kevičiui, A. Smailys drauge su inži
nieriais J. Daniševičium ir F. Volu- 
žiu sukūrė prietaisą, įgalinantį stai
gios mirties atveju nustatyti širdies 
sustojimo faktą ir formą, o taip pat 
rasti tinkamiausią gydymo būdą, šis 
indikatorius sukurtas, panaudojant 
tranzistorius ir gali būti pritaikytas 
ne tik operacinėse, bet ir greitosios 
pagalbos, vandens gelbėjimo stotyse 
bei kitose medicinėse įstaigose, kur 
reikalinga suteikti skubią medicini
nę pagalbą.” Šis prietais buvo rody
tas pasaulio chirurgų kongrese New 
Delhi, Indijoje. Jį gamins viena įmo
nė Leningrade.

MEDŽIOTOJŲ LAIMIKIS
Susovietintos ELTOS koresp. J. 

Budrio pranešimu, šį sezoną medžio
tojams buvo leista nušauti 550 brie
džių, 3600 šernų, 5500 stirnų ir 
64.000 zuikių. Pirmą kartą šiemet bu
vo leista medžioti ir bebrus, kurių 
dabar jau yra pakankamai didelis 
skaičius. Medžioklėse dalyvauja apie 
14.000 medžiotojų. Seniau jie me
džiodavo sekmadieniais, o nuo sausio 
3 d. medžioklės diena buvo padaryti 
šeštadieniai ir sovietiniai šventadie
niai. Dalis žvėrienos, kaip pvz. brie
diena, šerniena ir stirniena, ekspor
tuojama Svedijon. Ji taipgi gaunama 
kažkuriose viešojo maitinimo įstai
gose. Už žvėrieną surinktos lėšos 
skiriamos medžiojamų gyvių apsau
gai ir jų skaičiui didinti. Lietuvos 
miškuose pastaruoju metu sėkmin
gai aklimatizuojasi fazanai, gausėja 
elnių ir vėl į juos grąžinami kadaise 
išnykę stumbrai, šiais reikalais rūpi
nasi medžiotojų ir žvejų draugija.

ORINIS SUSISIEKIMAS
Lietuvos civilinės aviacijos valdy

bos viršininko pavaduotojo J. šalu- 
povo pranešimu susovietintai ELTA 
(“Tiesa” nr. 29), Lietuvoje šiemet 
bus pervežta padangių keliais pusė 
milijono keleivių. Daugiausia tuo pa
sinaudos, žinoma, rusai. Didžiausias

vos ruožą, vyks Palangos kryptimi. 
Vasaros sezono metu Vilniaus—Pa
langos, Palangos—Leningrado ir Pa
langos—Kauno—Maskvos ruožais pra
dės skraidyti 50 vietų turbosraigti- 
niai lėktuvai AN-24. Balandžio vidu
ryje iš Vilniaus aerodromo planuo
jama pradėti reguliarų susisiekimą 
su Varšuva. V. Kst.

už laisvę.
ĮDOMUS PASIRODYMAS buvo su

organizuotas Guelph universitete. Jį 
suorganizavo G. Jocius, kilęs iš Rod
ney, kartu su studente B. J. Antana
vičiūte. Vasario 9 d. Guelph uni
versitete turėjo įvykti visų tauty
bių pasirodymas. Aniedu studentai 
nutarė pasirodyti su taut, šokiu 
“Lenciūgėlis” ir sutelkė mergaičių* 
grupę, pakviesdami talkon dar uk
rainietę, vengrę, kanadietę ir akor
deonistą taip pat kanadietį. Buvo 
gauti tautiniai drabužiai, o G. Jo
cius, talkinamas M. Chainausko iš 
Londono, pasirūpino muzika ir pačiu 
šokiu. Pavyko labai gerai, publikai 
smagus šokis patiko, o pranešėjas iš
gyrė. Puiku ir bravo!

STUDIJUOJANTIS JAUNIMAS. 
Algis Andrulionis 1967 m. baigė ko
mercinius mokslus magistro laips
niu. Dirba BurliMgtone, Ont., priva
tinėj vendrovėj; yra vedęs, augina 
šeimą. D. Andrulionytė studijuoja 
paskutinius metus odontologiją To
ronto universitete. Z. Mockus mokosi 
Windsoro technikos institute ir jį 
žada šiais metais baigti. G. Jocius 
studijuoja Guelph universitete bend
rąjį kursą; specialybę-pasirinks ki
tais metais. A Naruševičiūtė pirmus 
metus studijuoja istoriją Londono 
Western universitete. Kr.

Mokytoja Živilė Stančikaitė, aktyviai dalyvavusi Toronto lietuvių 
veikloje, susituokė su inž. Eugenijų Vidmantu ir apsigyveno Ročes- 
teryje Nuotr. J. Tamulaičio

S HAMILTON*"
KLB HAMILTONO APYL. RIN

KIMINĖ KOMISIJA skelbia visuo
menei, kad rinkimai į apylinkės val
dybą ir revizijos komisiją 1968-1969 
m. laikotarpiui įvyks 1968 m. kovo 
10 d. nuo 9 v. iki 5.30 v.p.p. AV 
parapijos salėje, 58 Dundum St. 
North, Hamilton, Ont

Kandidatai į apyL valdybą 
Blekaitis, Antanas Sigitas, 26 m., 

inspekt. pavad.
Breichmanas, Gediminas, 24 m., bio

logas (B. Sc.)
Budininkas, Alfonsas, 38 m., šoferis 
Gedris, Juozas, 29 m., darbininkas 
Juozapavičius, Alfonsas, 48 m., darb. 
Kaušpėdas, Antanas, 58 m., darb. 
Macys, Petras, 47 m., inžinierius 
Mikšys, Kazys, 54 m., darbininkas 
Prunskutė, Danguolė, tarnautoja 
Vindašienė, Ona, 37 m., namų šeim. 
Žukauskas, Kazys, 36 m., tarnaut.

Kandidatai į revizijos komisiją 
Navickas, Vaclovas, 62 m., prižiū

rėtojas (superv.)
Stosius, Arūnas, 23 m., tarnautojas 

(assist, man.)
Stonkus, Juozas, 54 m., darbininkas 
Lukošius, Petras, 54 m., tarnautojas 
Varnas, Ignas, 57 m., darbininkas

Rinkiminė komisija
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS iškil

mės įvyks šia tvarka: šeštadienį, ko
vo 2 d., 7 v.v., par. bažnyčioje su
sikaupimo valandėlė; kalbės žurnalo 
“Laiškai Lietuviams” red. kun. K 
Trimakas, SJ, iš Čikagos. Bus klau
soma ir išpažinčių. Sekmadienį, ko
vo 3 d., 11 v., iškilmingos Mišios, 
kurias jaunimo intencija atlaikys 
mons. dr. J. Tadarauskas, o pamoks
lą pasakys kun. K. Trimakas, SJ. 
Visi kviečiami priimti Komuniją ir 
savo maldas skirti už jaunimą. 4 v.p. 
p. Jaunimo Centre įvyks akademija. 
Kalbės jaunimo auklėtoja sesuo Ig
ne iš Toronto. Meninėje dalyje atei- 
tininkiškasis jaunimas parodys P. 
Nato montažą “Prie Šv. Kazimiero 
karsto”. Rengėjai maloniai kviečia 
visą lietuviškąją visuomenę akty
viai įsijungti į šios šventės progra
mą — dalyvauti šeštadienio vakare 
susikaupimo valandėlėje, o sekma
dienį pamaldose ir akademijoje. 
Ypač kviečiame kolonijos jaunimą 
gausiai dalyvauti savo dangiškojo 
globėjo šventėje.

Ateitininkų valdyba
ATEITININKIŠKASIS JAUNI

MAS Šv. Kazimiero šventėje kovo 
3 d. 11 vai. į pamaldas eina organi
zuotai su vėliava. Visi renkasi į pa
rapijos salę eisenai į pamaldas 10.45 
v.r. Prašome nesivėlinti.. Visi priva
lo būti tvarkingoje uniformoje.

Globėjai

Fort William - Port Arthur, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS — ko

vo 2 d. p. Jokubausko ūkyje, ši svar
bioji diena bus minima Užgavėnių 
tradiciniam savaitgaly, jungiant su 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
švente. Maloniai kviečiame visus. 
Turėsime ir vakarienę. Pradžia 7 
v. vak.

MŪSŲ VEIKLA. Kalėdinė eglutė 
vaikams p. Jokubausko ūky praėjo 
labai gražiai. Vaikai apdalinti Kalė
dų senelio (Leo Druktenio) dovanė
lėmis; visi pavaišinti skaniais užkan
džiais, mūsų moterų paruoštais. N. 
Metų sutikimas praėjo gana puikiai 
p. Jokubausko ūkyje. — Pasirody
mas miesto 20 tautybių kalėdinėje 
šventėje vyko per 2 dienas. Buvo 2 
lietuvių stalai; kasdien kiekvienas 
stalas — po 14 svečių. Stalai buvo 
gražiai papuošti su užrašu ir Lietu
vos vėliavėlėmis, apdėti pyragaičiais 
ir tortais. Prie kiekvieno stalo bu
dėjo lietuvaitė ir lietuvis tautiniais 
drabužiais. Jie buvo šeimininkai. Ka
dangi mūsų moterų labai mažai, tai 
mielai sutiko mūsų lietuvių žmonos 
talkinti. Jos, apsirengusios liet dra
bužiais, aptarnavo stalus. Mūsų są
lygose tai buvo labai didelis dar
bas: išplatinti bilietus, parūpinti stal
tieses specialiai šiam įvykiui, indus 
ir vėl juos sutvarkyti bei paruošti 
sekančiai dienai. Pyragams, tortams 
kepti irgi reikėjo prašyti talkos mū
sų draugų nelietuvių. Pasirodymas 
buvo tikrai gražus. Didelė padėka 
tenka kun. J. Bertašiui už prisiunti- 
mą mot. ir vyr. liet drabužių. Taip 
pat ačiū savininkams, juos paskolinu
siems. — šeimininkavo prie stalų ir 
tikrai daug dirbo šiame tautybių pa
sirodyme: B. Bagdonienė, A. Druk-

GAUSUS VYRESNIŲJŲ MOKS- 
LEIVIŲ ATEITININKŲ susirinki- 
kimas įvyko vasario 18 d. parapijos 
salėje. Kalbėjo dvasios vadas mons- 
dr. J. Tadarauskas tema “Vasario 16- 
toji ir lietuviškas jaunimas”. Po pa
skaitos jaunimas susiskirstė į būre
lius ir gyvai diskutavo šios paskaitos 
iškeltas mintis. Sekantis susirinki
mas pramatomas kovo 17 d. J. P.

ŠALPOS FONDO komitetas vasa
rio 12 d. posėdyje priėmė k-to pir
mininko paruoštą Statutą, kuris rei
kalingas pristatyti mokesčių depar
tamentui Otavoje, kad gautume tei
sę siųsti paramą už Kanados ribų, 
kaip pvz. Vasario 16 gimnazijai, sa
leziečių ar atskirų liet, šalpai.ir au
kotojams išdavinėti oficialius pakvi
tavimus pajamų mokesčių atveju. Pir
mas atsakymas iš mokesčių įstaigos 
tuo reikalu buvo neigiamas dėl ne
turėjimo statuto. Taigi neleidžiama 
siųsti paramą už Kanados ribų. — 
Nuo šių metų Fondo iždo metai pra
sidės balandžio 1 d. ir baigsis se
kančių metų kovo 31 d. — Š.m. kovo 
12 d. sueina 15 metų, kai Hamilto
no - Lietuvių Bendruomenėje veikia 
šalpos institucija. Ta proga balan
džio 27 d. Jaun. Centro salėje ruo
šiamas šokių vakaras. Parengimu rū
pinasi komisija — F. Rimkus, E. Ky
bartienė ir N. Gutauskienė. Salė ir 
V. Babecko orkestras jau gauti. Nu
matytas geras bufetas, kelių gerų 
fantų loterija, laimės staliukai ir 
trumpa meninė dalis: — Lėšų ir dra
bužių metinė rinkliava baigta. Dra
bužių surinkta per 400 svarų. Jie 
dabar rūšiuojami ir ruošiami išsiun
timui į Suvalkų trikampį ir V. Vo
kietiją. š. F. 4nf.

TAUTOS FONDO VAJUS vyksta * 
mieste ir apylinkėje, šiemet vajus 
yra ypatingas. Lietuvos valstybės at
kūrimo 50 m. sukakties proga yra 
užplanuota ir jau spaudoj skelbta 
įvykdyti didesni darbai, siekiant mū
sų tėvynei laisvės. Suaktyvinimui pi
nigų telkimo šiemet prie krašto val
dybos yra specialiai įsteigtas ir Jung
tinis Finansų Komitetas, kurio pa
dalinys čia yra vietos Tautos Fon
das. Tad šiemet einame į jūsų na
mus prašydami prisidėjimo bei duos- 
nios aukos. Į vietos verslininkus 
kreipiamės specialiais aukų lapais, 
tikėdamiesi, kad jie prisidės dides
niu įnašu. Hamiltonas visą laiką pa
sižymėjo sąmoningu tautinių reika
lų supratimu, šiais Laisvės Kovos 
Metais nustebinkim vėl kitus, suau
kodami didžiausią pinigų sumą Ka
nadoje. Tą mes galime padaryti, nes 
jau sykį tai buvo padaryta.

Tautos Fondo skyriaus v-ba

tenienė, P. Bružienė, p. Jokubaus- 
kienė, p. Erslovienė, M. Cichou, Irę-- 
na Bagdonienė, Leonas Druktenis, P. 
Kajutis, J. Erslovas, Pr. Ramonas. 
Mrs. Kriščiūnas paskolino kavos ser
vizą. Visiems labai nuoširdus ačiū. 
Gaila, kad mūsų lietuvių vyrų labai 
mažai teatsilankė į šį pasirodymą. 
Galbūt jie nežinojo, kad tai didelis 
ir jau visų tikrai mėgiamas įvykis. 
Tikiu, kad sekančiais metais atsilan
kys daugiau, o gal ir visi.

JUOZAS PARGAUSKAS išsikvie
tė lietuvaitę iš Suvalkų trikampio, 
sudarydamas dokumentus per liu
dininkus. Jai atvykus, atliko vedy
bų apeigas katalikų bažnyčioj. Abiem 
linkime laimingo šeimyninio gyveni
mo. šioje apylinkėje tai pirmas vy
ras, iškvietęs lietuvaitę žmoną. Gal 
tuo pavyzdžiu paseks ir kiti.

KITOS ŽINIOS. Edmundas Bleske, 
atvykęs iš Lietuvos prieš keletą me
tų, vedė Shirley Dubbin. — Albertą 
Braumaną ir Vacių Zujų, persikėlu
sius į Saskačevano provinciją, svei
kiname Vasario 16 proga. — P. 
Paukščių šeima persikėlė į Tarrace 
Bay miestelį — nusipirko gražų na
mą. — P. Bagdonų dukra Irena ir 
George Humby susilaukė trečios duk
ros. Jie yra persikėlę į naujus, gra
žius namus 241 McComber St, Port 
Arthur, Ont — Stella Giedraitytė- 
McKinnon ir George McKinnon susi
laukė antrosios dukros. Jie neseniai 
persikėlė čia iš Montrealio ir įsigijo 
gražius namus. Jų abiejų tėvai yra 
Fort Williamo gyventojai. George 
dirba Can-Car. buhalterijoj kaip spe
cialistas. Geriausios sėkmės linkime 
visiems. E. J. " /

SUDBURY, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS, rūpes

tingai surengtas, LB Sudburio sky
riaus energingosios valdybos, šiemet 
praėjo su nepaprastu pasisekimu ir 
ypatingai pakilusia nuotaika. Pirmą 
kartą Sudburio lietuvių istorijoj Lie
tuvos trispalvė plevėsavo ant miesto 
rotušės, pirmą kartą miesto burmis- 
ras paskelbė lietuvių savaitę. Tai 
sukėlė daug džiaugsmo geriesiems 
tautiečiams patrijotams ir daug ne
apykantos ir nepasitenkinimo Mask
vos šalininkams ir tokiems, kurie 
norėtų visas tautines mažumas'kuo 
greičiausiai asimiliuoti. Miesto bur
mistras Giuseppe Fabbo susilaukė už 
tai daug priekaištų. Net keletą dienų 
iš eilės Šiurkščiai ir piktai skambėjo 
telefoniniai priekaištai. Minėjimą ati
darė pirm. J. Staškus. Sugiedojus 
Lietuvos himną, jis tarė įžanginį žo
dį lietuvių ir anglų kalbomis. Meni
nę dalį puikiai atliko Sudburio lie
tuvių jaunimas. Gyvasis paveikslas, 
melodeklamacijos, lietuviškos dainos 
ir užbaigiamoji jautri malda visus 
jaudino. Gražiai pasirodė ir mergai
čių kvintetas su Danguole Remeikyte 
priešakyje, kuri akompanavo akor
deonu. Be jos, dainavo kvintete 1. 
Glizickaitė, D. Kusinskytė, Z. Griš- 
konytė ir S. Poderytė. Kadangi bur
mistras yra italų kilmės, tai jo gar
bei D. Remeikytė ir L Glizickaitė pa
dainavo itališką duetą. Džiugu pa
stebėti, kad viską išpildė tik jauni
mas, vadovaujamas taip pat jauno
sios kartos atstovės talentingosios 
šešiolikametės D. Remeikytės. Tai 
rodo, kad idealizmo ir tėvynės mei' 
lės ugnis nėra užgesusi mūsų jauno
joj kartoj. Ir tą tėvynės meilės ži
bintą Sudburio lietuvių senoji karta 
jau yra perdavusi jaunajai kartai. 
Meninė dalis buvo užbaigta Kanados 
himnu. Po to buvo šokiai, kuriems 
grojo geras orkestras. 50 metų Lie
tuvos nepriklausomybės minėjime 
buvo ir augštų svečių: miesto bur
mistras G. Fabbro su ponia, buvęs 
burmistras G. Hartman, R. Buryc- 
ky, ukrainiečių tautinės sąjungos at
stovas, M. Kocejovski, Kanados uk
rainiečių komiteto vietinio skyriaus 
vicepirm., latvių bendruomenės pirm. 
R. Dumpis su ponia ir estų atsto
vas K. Saare. Jie visi buvo pakviesti 
prie vaišių ir garbės stalo, žodžiu 
sveikino burmistras G. Fabbro, G. 
Hartman, abudu ukrainiečių atsto
vai, o R. Burycky sveikino lietuviš
kai, nes jis yra studijavęs Vyt. Di
džiojo universitete Kaune. Prie pa
rengimo, be LB bendruomenės val
dybos, daug prisidėjo L. Remeikienė, 
vyriausia šeimininkė A. Pranckūnie- 
nė, S. Petrėnienė, M. Venskevičienė, 
I. Račinskienė, S. Poderytė ir A. 
Remeikis. — Vasario 16 minėjimas 
buvo aprašytas, nors ir trumpai, 
“Sudbury Star” ir įdėta viena nuo
trauka. LB valdyba buvo bandžiu
si gauti ir radijo valandėlę, kaip 
ir kitais kartais, bet šį kartą gau
tas neigiamas atsakymas. Esą iš augš- 
čiau patvarkyta neduoti radijo va
landėlių tautinėms grupėms iš už ge
ležinės uždangos.

Sekmadienį buvo atlaikytos Bend
ruomenės valdybos užprašytos pa
maldos už Lietuvą. Klebonas, pasi
džiaugęs gražia valdybos veikla, tarp 
kitko pabrėžė, kad lietuvybei ypač 
kenkia pikti liežuviai, kurie ardo vie
nybę, drumsčia tarpusavius santy
kius ir verčia lietuvį bėgti nuo lie
tuvio. Krsp.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mieliems bi

čiuliams už suruoštą iškilmingą mū
sų 20 metų vedybinio gyvenimo su
kakties ir “vardinių” pobūvį, už bran
gią bei vertingą dovaną, sveikinimus, 
linkėjimus žodžiu ir raštu. Nuošir
džiausia padėka šios staigmenos ini
ciatorei jaunametei dukrelei Graži- 
nutei, kuri taip gražiai sugebėjo tė
velius pagerbti ta proga, įteikė di
džiulę gražių, gyvų rožių puokštę. 
Pagarba ir dėkingumas talkininkams 
mieliems J. B. Stankams, kurie savo 
namuose leido tą pobūvį suruošti, ir
šeimininkėms — B. Stankienei, S. 
Petrėnienei, A. Rukšienei už virtu
vės ir svečių aptarnavimą. Ačiū vi
soms ponioms už įvairius bei ska
nius valgius ir visiems dalyvavusiems 
pobūvyje ir prie jo prisidėjusiems. 
Nuoširdus ačiū: gerb. klęb. kunigui 
Ant. Sabui už gražius sveikinimus 
žodžiu, vertingą dovaną ir atlaikytas 
šv. Mišias; Pranui, Irutei ir Petrukui 
Umbrasams, Sault Ste. Marie, Ont, 
už gražią, vertingą dovaną; K. Dau
niui, Coniston, Ont., už gražius lin
kėjimus žodžiu bei raštu; inž. R. Sla
vickui (Australia) su foto aparatu 
rūpestingai pasidarbavusiam; sudbu- 
riškiams L. A. Baltučiams, P. L. 
Griškoniams, A. E. Laučiams, A. Mil-

V. GERULSKIS ROOFING
UEM.IL 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. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9 JO—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 930—5 v.p.p. 
Penkt. 930—8 v.p.p. 
šešt. 9—1 v.p.p.

parapijos salėje aetanadleniais p« pamaMų.
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e UETU VIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

TAUTODAILĖS PARODĖLĖ Cice
ro LB apylinkės iniciatyva buvo su
rengta šio miesto viešosios bibliote
kos patalpose. Vasario 16 proga ame
rikiečiai turėjo progos susipažinti su 
lietuvių liaudies menu, pinigų ir paš
to ženklų rinkiniais. Jiems taipgi bu
vo parūpinta leidinių apie Lietuvą 
anglų kalba.

LIETUVOS PENKIASDEŠIMTME
TĮ Bostono lietuviai išgarsino WBZ 
televizijos stoties pusvalandžio pro
grama, kurią nemokamai išrūpino F. 
W. Šidlauskas. Scenovaizdį puošė Eu
ropos žemėlapis su ryškiai aprėžta 
Lietuva, Vytis ir lietuviška trispalvė. 
Tautinius šokius šoko Onos Ivaškie- 
nės vadovaujami šokėjai, liaudies dai
nas dainavo solistai Daiva Mongirdai- 
tė ir Benediktas Povilavičius, piani
nu palydimi Vytenio M. Vasyliūno. 
Su Lietuvos praeities didybe ir jos 
dabartiniais vargais sovietinėje oku
pacijoje žiūrovus supažindino F. W. 
Šidlauskas. Skirmutė Makaitytė pa
rodė gintaro dirbinių ir medžio dro
žinių, Ina Nenortienė — tautinių au
dinių, Ona Ivaškienė paskambino 
kanklėmis.

JAV VALSTYBĖS SEKR. DEAN 
RUSK Vasario 16 proga atsiuntė svei
kinimą Lietuvos atstovui Vašingtone 
J. Rajeckui: “Penkiasdešimtosios Lie
tuvos nepriklausomybės sukakties 
proga man labai malonu perduoti ge
riausius linkėjimus vyriausybės ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių vardu. 
Savo ilgos ir didžios istorijos laikotar
pyje lietuvių tauta ištvermingai pa
kėlė daugelį sunkių bandymų ir sve
timųjų viešpatavimą. Deja, mūsų lai
kais, kai Lietuva buvo jau atkūrusi 
nepriklausomybę, po 22-jų metų ji 
buvo prievarta įjungta Į Sovietų Są
jungą. Lietuvių tauta, atsidūrusi to
kioje būklėje, per eilę metų yra pa
rodžiusi nepalaužiamą drąsą, nesvy
ruojančią viltį atgauti laisvei bei ne
priklausomybei. Tas tvirtas ryžtas, su 
kuriuo lietuviai tėvynėje ir išeivijoje 
siekė išsaugoti savo tautinį palikimą, 
yra pats geriausias jų, kaip tautos, iš
likimo laidas. Amerikiečiai supranta 
ir pritaria teisėtiems lietuvių sie
kiams laisvai spręsti savo likimą. 
JAV vyriausybė, nesutikdama pripa
žinti priverstinio Lietuvos įjungimo, 
patvirtina savo tikėjimą į Lietuvos 
laisvo apsisprendimo teisę.”

RITA JUZAITYTĖ, 17 m- amžiaus 
Čikagos lietuvaitė, pakeliui į Kanadą 
buvo sunkiai sužeista automobilio ne
laimėje. Mirė vasario 3 d. Buffalo 
miesto Kenmore Mercy ligoninėje.

VALDĄ ADAMKŲ - ADAMKAVI- 
ČIŲ respublininkų partija pasirinko 
kandidatu į Cook sanitarinio distrikto 
patikėtinių tarybą. Nominacijų komi
sijai Jbuvo pateiktos devynių kandi
datų pavardės, šiame poste kadaise 
lietuviams yra atstovavęs adv. A. 
Olis. V. Adamkavičiaus kandidatūra 
rūpinosi lietuvių delegacija, kurią su
darė Čikagos lietuviškų laikraščių re
daktoriai ir lietuvių organizacijų ats
tovai.

KOMUNISTINĖS “LAISVĖ S” 
PRANEŠIMU, Jungtinių Tautų sekre
toriato Moterų Draugija savo pirmi
ninke išsirinko Ireną Vladimirovienę,

čiui, J. M. Martišiams, J. S. Petrė- 
nams, J. N. Paulaičiams, A. I. Raš- 
kevičiams, tarp kitko dar ir už gra
žias rožes, A. A. Rukšiams, K.M. Ra
monams, J. B. Stankams, P. S. Se- 
mežiams, K. Tutinui, A. B. Zlat- 
kams; V. G. Lumbiams, O. Mikoliū- 
nienei, Garson, Ont.; kūmui P. Lese- 
vičiui, Hamilton, Ont.; P.. O. Dab- 
kams, V. Gaveliui, V. P. Melnykams, 
V. Sadreikai, Toronto, Ont.; J. Mati- 
jošaičiui (Kalifornija), A. Kokus, 
Filadelfijoj, Agutės sesei Marcytei 
su vyru(Australija), sesei Antosytei, 
broliams Juozui, Jonui ir Antanui 
su šeimomis (Lietuva); Petrelio se
sėms Pranciškai ir Onutei su šei
momis (Lietuva).

Prierašas. Į iškilmes, p. B. Ston
kienės sugebėjimu, buvome staiga iš
kviesti greitosios pagalbos parei
goms. Tai mudu žaibo greitumu, be 
kojinių, su “klumpėmis” ir “barzdo
ti” prisistatėme, kur publikai suda
rėme gardaus juoko. Teko grįžti į 
namus ir apsivilkti tinkamesniais 
drabužiais. Kaikas bauginosi, kad iš 
tos staigmenos negautume širdies 
priepuolio, bet taip neatsitiko — 
senavedžių širdys buvo pakilioj nuo
taikoj. Tas įvykis pasiliks mumyse 
iki amžinybės slenksčio.

Dėkingi —
Petras ir Agota Mataičiai

Augšti nuošimčiai ož Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas Indėlių saugomas 
Malonus lietuviškas patarnavimas . 

JT bibliotekos direktoriaus dr. L. 
Vladimirovo žmoną. Ši draugija jun
gia J. Tautose dirbančias moteris, rū
pinasi jų savitarpio ryšiais, pagalbos 
teikimu pasaulio vaikams, paskaitų, 
koncertų ir parodų organizavimu. I. 
Vladimirovienė yra pirmoji pirminin
kė iš sovietinio bloko kraštų. Ji pla
nuoja kovo mėn. gintaro dirbinių pa
rodą su atitinkama paskaita. Didelės 
naudos iš jos pirmininkavimo lietu
viams netenka tikėtis. Tai liudija per
nai jos skaityta paskaita YWCA na
rėms, apie kurią “Laisvė” rašo: “Vla
dimirovienė pasakojo amerikiečiams, 
kaip šiuo metu Lietuvoje žmonės 
švenčia Kalėdas ir N. Metus. Ji ypač 
iškėlė naujus gražius lietuviškus pa
pročius, kurie nesurišti su religiniais 
motyvais...” Kokia gali būti kalba 
apie Kalėdų šventimą, kai komparti
ja net kalėdinę eglutę yra pavertusi 
naujametine, o Kalėdų senelį pakei
tusi rusišku Diaduška Maroz — Se
niu Šalčiu? Aklas rusiškų papročių 
kopijavimas jų niekad nepadarys lie
tuviškais.

Vokietija
PAGRINDINĮ VASARIO 16 MINĖ

JIMĄ PLB Vokietijos krašto valdyba 
rengia Mannheime kovo 2 d. Paskai
tą skaitys Bonuos universiteto profe
sorius dr. Zenonas Ivinskis. Meninę 
programą atliks iš Romos atvykusi to- 
rontietė solistė Janina Liustikaitė, 
mokyt. E. Tamošaitienės vadovauja
mos Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių grupės, mokyt K. Motgabio di
riguojamas gimnazijos mokinių cho
ras. Sol. J. Liustikaitė vasario 18 d. 
dalyvavo Memmingen® apylinkės val
dybos surengto minėjimo programo
je.

BAD GODESBERGE, Annabergo 
pilyje, balandžio 11—15 d.<L įvyks 
buvusių Vasario 16 gimnazijos evan
gelikų moksleivių suvažiavimas. 
Smulkesnių informacijų šiuo reikalu 
galima gauti pas jo organizatorių ku
nigą J. Urdzę, 552 Bad Godesberg, 
Schloss Annaberg. Vienintelį lietu
vių evangelikų liuteronų laikraštį 
“Svečias” galima užsiprenumeruoti 
pas Fricą šlenterį, 28 Bremen 20, 
Kurt Schumacher Alle 11, Etage 4, 
Wohnung 7. Prenumerata — 8 DM 
Vokietijoje, $4 Kanadoje ir JAV.

PROF. DR. A. MACEINA sausio 27 
d. atžymėjo 60 m. amžiaus sukaktį. 
Jis profesoriauja Westfalijos Miuns- 
terio universitete, bet dėl pablogėju
sios sveikatos jau du semestrus nega
lėjo skaityti paskaitų. Nutrauktą dar
bą tikisi pradėti sekantį semestrą. 
Gimtadienio proga atvykusiems jo pa
sveikinti lietuviams pareiškė, jog ga
lėtų pasitraukti į pensiją kaip valdi
nės mokslo įstaigos tarnautojas, bet 
to dar nenorėtų padaryti. Sukaktuvi
ninkas yra labai populiarus studentų 
tarpe — jo paskaitos visada gausiai 
lankomos.

KULTŪRINĮ SUBATVAKARĮ sau
sio 13 d. surengė Rastatt lietuviai. Po 
Tėvo A. Bematonio žodžio meninę 
programą atliko vietinis lietuvių 
chorelis, Vasario 16 gimnazijos moki
niai Živilė Vilčinskaitė, Aldona Gu- 
muliauskaitė ir Pranas Sadlauskas. S. 
Ragelienė suvaidino vaizdelį. Kun. J. 
Dėdinas parodė filmą apie Vasario 16 
gimnaziją. Programa ir po jos sekęs 
pasilinksminimas sutraukė 70 lietu
vių.

Prancūzija
PARYŽIAUS LIETUVIŲ NAUJIE

NOS. Pernai rudeni iš Paryžiaus Į 
Martinique salą dėstyti anglų kalbos 
gimnazijoje išvyko A. JARDEL-LIUT- 
KUTĖ. Jos vyras ten atlieka karinę 
prievolę kultūrinio bendradarbiavimo 
tarnyboje. A. M. MARTINKAITĖ 
ruošia doktoratą iš Afrikos negru so
ciologijos srities. M. MEMĖNAITĖ, 
niujorkietė, pradėjo baleto studijas. 
D. KOLBAITĖ, čikagietė, studijuoja
prancūzų kalbą. D. VAICEKAUS
KAS. uolus tautinių šokių grupės na
rys, buvo pašauktos į kariuomenę at
likti karinės prievolės.

Argentina
VACLOVAS RYMAVICIUS, kom

pozitorius ir chorų vadovas, jau pa
sveiko po sudėtingos operacijos. Ka
dangi šiuo metu Argentinoje yra va
saros atostogos ir daug choristų išva
žiavę iš Buenos Aires, jo pastangų dė
ka Vasario 16 minėjimui buvo su
jungti šv. Cecilijos ir Aušros II 
chorai.

KAZIMIERAS MAČIULnS, baigęs 
Pijaus IX saleziečių amatų mokyklą, 
pradėjo dirbti linotipininkų “Argenti
nos Lietuvių Balso” spaustuvėje. 
Nuo sausio pradžios jis perėmė iš 
“ALB” leidėjo Prano Ožinsko spaus
tuvės vadovavimą.

Italija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES atgavimo 50 metų sukaktis pa
minėto Romoje šv. Angelės Meilei 
instituto patalpose vasario 17 d. Mi
šias 6 v. v. instituto koplyčioje atlai
kė ir pamokslą pasakė kard. A. Sa- 
more. Jam asistavo monsinjorai K. 
Dobrovolskis ir Z. Ignatavičius. Sa
lėje įvyko priėmimas, kur kalbas pa
sakė diplomatinės tarnybos šefas St 
Lozoraitis ir Italijos Lietuvių Bend
ruomenės pirm. mons. V. Mincevi
čius. Vasario 16 d., 10.45 v.v^ dr. J. 
Gailiaus dėka Italijos valstybinis ra
diofonas davė lietuviškų dainų va
landėle vidurinėmis ir FM bangomis.

ŽURNALO “B0RGHE8E” žinio
mis, J šv. Liudviko parapiją Maskvoje 
paskirtas kun. Mažeika, MIC.
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s psl. ♦ Tėviškės Žiburiaį * 1968. II. 29 — Nr. 9 (944) goriųjų. Tai, žinoma, neteikė pare-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

ŽIBURĖLIAI 
mūsų* mažiesiems

sutilpti toks didelis būrys dailinin-

mosu

Čia smagu, o čia... ramu
, Nuotr. St. Dabkaus

Ar tau patinka žiema?
Sniegas ir žiema kiekvienam 

sukelia skirtingus jausmus. Vie
ni mėgsta, grožisi, o kiti neap
kenčia žiemos. Pažiūrėkime, ką 
mūsų mokyklos mokiniai gal
voja apie sniegą ir žiemą.

žiema man labai patinka, 
Baltas sniegas tyliai krinta, 
Viskas balta ir gražu, 
O aš čiuožiu pamažu.
Ledas blizga languose... 
Smagu lauke snieguose.

Roma Kryžanauskaitė, 
IV-b sk., Torontas

Iš lovytės aš keliuos, 
Balto sniego pataluos 
Supas žemė ir dangus, 
Daugel sniego seniu bus!
Minu pėdas aš gilias, 
Traukiu baltas rogeles. 
Ei, valio, balta žiema, 
Baltos snaiges, aš viena...

Rasa Abromaitytė, IV-b 
Torontas

Kai bus šalta, sniegas girgž
dės po kojomis. O kas įklimps 
į pusnį, Įklimps iki liemens, šil
ta bus ten, bet kai išlips iš pus
nies, vaikas pajus, kad batai pil
ni šėlto sniego. Greitai Iškratyk! 
Sušlaps kojytės! Visi ■'Juokiasi. 
Kaip greitai jis juda! 0 snai
gės vis krinta iš pilku debesų ... 
Visur balta.

Mieste yra kitaip. Sniegas 
krinta, žmonės pyksta, kad rei
kia nukasti šaligatvius. Sunkve
žimiai atvažiuoja barstydami 
druską ir smėlį. Sniegas paru
duoja ir pradeda tirpti. Suo
džiai leidžiasi iš kaminų ir snie
gas darosi juodas. Nėra grožio. 
Baltas sniegas jau nebebaltas. 
Lygios vietos nebėra. Visur su
važinėta, sumindžiota...

Laukuose tylu. Sniegas bal
tas, lygiai guli. Tyku. Gražu.

Daina Žukauskaitė, 
IX-a sk., Torontas

Man žiema yra gražiausias 
metų laikotarpis. Visur apsnig
ta. Medžiai apsnigti prieš saulę 
žiba kaip perlai. Dievas papuošė 
gamtą sniegu.

Vaikai lipdo sniego senius, 
čiuožia ir važinėjasi rogėmis. 
Miške žvėreliai laksto po snie-

Ant medžių šakelių tupi suša
lę paukšteliai ir laukia, kad kas 
atneštų ir pabertų maisto trupi
nėlių. ’

Kartais atsiranda gerų žmonių 
ar vaikučių, kurie paukšteliais 
rūpinasi.

Bet už tai paukšteliai taip gra
žiai čiulba vasarą, lyg atsidėko
dami už tuos trupinėlius žiemą.

Nijolė čižikaitė, IV a skyr., 
Torontas

Miestas be elektros
Sausio 14 d. didžiulė audra 

siautė visam Toronte. Vakare 
nuo kokios 6 valandos pradėjo 
lauke snigti. Snigo ir snigo ligi 
pirmos valandos ryto. Pirmadie
nį atsikėlę pastebėjom, kad mū
sų name nebėra šilimos nei 
elektros. Elektros laidai, kurie 
eina nuo vieno rajono iki kito, 
pradėjo trūkinėti ir daug žmo
nių liko be šilumos, karšto van
dens, šilto maisto. Lauke buvo 
daug sniego, žmonės negalėjo 
eit dirbti, o vaikams nereikėjo 
eiti į mokyklą. Ta audra kaina
vo Torontui 1 milijoną dole
rių. Aš turėjau savo mamai pa
dėti kasti sniegą. Lauke buvo 
šilčiau negu kambariuose. Mes

neturėjome elektros tik iki 3 
vai. vakaro. Kiti rajonai turėjo 
būti be šilimos keletą dienų.

Juokų audra:
— Vaikams nereikėjo eiti į 

mokyklą.
— Jie užsidirbo pinigų už 

sniego kasimą.
— Vaikai galėjo žaisti sniegu.
— žmonės sutaupė tramva

jaus bilietus.
— Buvo mažesnės elektros są

skaitos.
— Mergaitės galėjo ilgai ple

pėlis telefonu.
— Šeimininkėms nereikėjo 

plauti indų.
Vida Vaitiekūnaitė,
IX c sk., Torontas

Seniausias mano draugas
Papasakosiu apie savo seną, 

seną draugą meškiuką. Gavau 
jį dovanų, kai buvau vos dviejų 
mėnesių,* iš gerų savo tėvelių 
draugų.* Tai buvo mano krikš
tynų proga. Nuo to laiko jis be
veik visuomet sėdi ant mano lo
vos. Tai didelis šviesiai rudas 
ir blizgančiom akim meškinas. 
Jo kojos visuomet vienodai su
dėtos. Žiemą aš jam užmaunu 
mažas, šviesiai mėlynas piršti
nes, kad jis nesušaltų. Jis visą 
laiką sėdi ant mano lovos ir 
miega su manim kartu. Pažiūrė- 
jus į jo riestą nosį, atrodo kaip 
tikras, gyvas meškiukas. Jo šil
tas kailis, ypač žiemą, jį saugo
ja nuo šalčių. Kaip ir kitos meš-

Galvosūkis

Papuoškite šią snaigę raidė
mis — įrašykite: 1. namu gy
vulėlis; 2. šiltų kraštų vaisius; 
3. naudojame rašymui; 4. nau
dojame sodinimui gėlių.

•sbuozba f fstpeęej g Jsrueu 
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kos, jis yra vienišas, nes dides
nę dalį dienos aš praleidžiu mo
kykloj.

Mano meškinas yra protingas 
ir atsargus. Jis atrodo paklus
nus ir labai geras. Bet kai aš 
miegu, jis tyliai atsikelia ir iš
keliauja pasivaikščioti. Jis tur
būt susitinka savo draugus ki
tus meškius. Prisižaidęs ir prisi- 
išdykavęs jis tyliai sugrįžta na
mo. Būtų jis ne meškinas, jei 
praeitų neparagavęs pro medaus 
puodą. Kaip smagu! Visas na
mas miega, o mano meškinas, 
kaip tikras karalius, smaguriau
ja. Po visų šių nuotykių jis vėl 
tyliai sugrįžta į mano lovą ir 
laimingas užmiega. Turbūt todėl 
kiekvieną rytą mano lova būna 
taip suversta ir suvelta? Bet tai 
nesvarbu. Vistiek mano meški
nas yra įdomus ir seniausias 
mano draugas.

Rasa Lukoševičiūtė, 
IV skyrius, Montrealis

LIETUVOJE
Žirgais jau ten nejoja, 
Nėr karalių išdidžių, 
Tik senų pilių griuvėsiai 
Ant piliakalnių augštų.
Juk aš niekad ten nebuvus, 
Nors žinau čia būdama, 
Kad trispalvė jau neplazda, 
— Svetimoji iškelta.
Tenai javai banguoja, 
švelnaus vėjelio pučiami, 
Linguodami liūdnai mojuoja — 
“Ar dar grįšite ar ne?”

Rasa Bukšaitytė, VIII-c sk.,
Torontas

EDVARDAS SULAITIS
ČIKAGOS LIETUVIAI įvairiais “Dainavos” ansamblis (apie 100 as-' čių žmonių.

parengimais paminėjo Lietuvos ne- menų), solistai — Dana Stankaity- Parodos atidarymo metu kalbėjo 
priklausomybės atstatymo 50 metų tė, Antanas Pavasaris, Arnoldas Vo- Lietuvos gen. konsulas dr. P. Dauž- 
sukaktį. Didžinlk minėjimas Civic ketaitis, 50 asmenų simfoninis or- vardis, Čiurlionio Galerijos globos 
Operos rūmuose, jungtinė dailininkų kestras. Chorui vadovavo muz. P. komiteto pirm. kun. J. Borevičius, S. 
paroda Čiurlionio galerijoje, pašto Armonas. J., ir dail. A. Valeška. Kun. Bore-
ženklų paroda pas Balzeką buvo pa- Nors publikos buvo daug, tačiau vičius paskelbė, jog panašios jung- 
grindiniai taškai minėjimų virtinėje, nevisos vietos buvo užimtos. Tai kai- tinės parodos bus rengiamos kiek- 
Apie 3000 žmonių susirinko į Civic tė rengėjų, kurie padarė labai bran- vienų metų Lietuvos nepriklausomy- 
Operos rūmus vasario 18 d., kur jie Sius bilietus. Teko matyti nevieną bės minėjimo proga; vėliau į jas 
išklausė kalbų ir specialiai minėjimui tautieti su piktu veidu nusisukau- bus įjungiami dailininkai iš visos 
parašytos kantatos “Kovotojai” (žo
džiai — St. Santvara, muzika — J. 
Gaidelio). Pagrindinis kalbėtojas Lie
tuvos atstovas Vašingtone J. Rajec
kas pabrėžė, jog dabartiniai okupan
tai krašte falsifikuoja Lietuvos isto
riją. Jis taip pat pareiškė, jog lais
vasis pasaulis nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos ir ragino išeivijoje gyve
nančiuosius tęsti Lietuvos išlaisvini- 
mo pastangas. “Visi mes esame sko
lingi Lietuvai ir šiais sunkiais lai
kais atiduokime jai skolą.” Vance 
Hartke, demokrątų senatorius iš In- 
dijanos valstijos, buvo pagrindinis 
angliškosios dalies kalbėtojas, šis se
natorius gerokai nustebino daugelį 
lietuvių, viešai pasisakydamas prieš 
karą Vietname. Tų lietuvių, kurie 
Iki šiol Vietnamo karą laikė kova ir 
už Lietuvos interesus, kalbėtojas ne
galėjo patenkinti. Jis pabrėžė, jog 
galimas Lietuvos išlaisvinimas re-

tį nuo bilietų kasos, išgirdus, jog Ii- šiaurės Amerikos.
kę pigiausi bilietai yra po 8, 10 ir Programai vadovavęs naujasis Čiur- 
12,5 dolerių. Tokiems parengimams, lionio Galerijos vadovas Petras Alek* 
kaip nepriklausomybės minėjimas, 
nustatymas brangių kainų yra veng
tinas. Didelių išlaidų klausimą gali
ma kitaip sutvarkyti. Taip pat labai 
mažai šį ‘brangų” minėjimą paste
bėjo didžioji Čikagos spauda. Tik 
vienas “Chicago Sun-Times” pirma
dienį įdėjo aprašymą, suminėdamas 
daugiausia tik dviejų amerikiečių! 
kalbėtojų pastabas amerikiečių poli
tikos klausimais. Nebuvo pastebėta d. Išleistas gana stambus katalogas, 
kantata “Kovotojai”. Prieš minėjimą, kurį paruošė P. Aleksa. Ten kun. B. 
vasario 16 d. laidoje, tik vienas “Chi- Markaičio, SJ, žodyje skaitome: “Ne- 
cago American” (jame redaktoriumi 
dirba lietuvis Stanley Pieža) paskyrė 
vedamąjį Lietuvai. Kiti laikraščiai 
tylėjo, pasitenkindami trumputėmis 
žinutėmis apie minėjimą.

sa paskelbė vertintojų komisijos duo
menis. I premija atiteko Henrikui 
Blyskiui už jo litografiją “Nr. 1”. 
šios premijos mecenatu buvo Lietu
vių Fondas, kurio atstovas dr. G. 
Balukas įteikė $300 čeki H premiją 
$200 laimėjo Aleksandras Marčiulio
nis, m — $100 Alvydas Bičiūnas.

Atidaryme dalyvavo apie 200 as
menų. Paroda truko iki vasario 21

PASTO ŽENKLŲ PARODĄ suren-

vienas mes jieškome grožio ir pras
mės. Nevisos mūsų pastangos atneša 
atbaigtų, pastovių rezultatų. Bet 
kantrus, pasišventęs darbas ir kuklų 
talentą parengia, pribrendina giles
niam tikrovės pažinimui ir įspūdin- 
gesniam jos pavaizdavimui”

miasi JAV galybe bei pagalba, šis 
senatorius jau senokai neremia prez. 
Johnsono politikos ir todėl yra tapęs 
nepopuliariu savoje partijoje. Jis ne
gailėję komplimentu lietuviams
pareiškė: “Aš turiu viltį ir meldžiuo
si, kad Lietuva būtu laisva.” Prie
šingas mintis pateikė kongreso na
rys iš Čikagos, lenkę kilmės ameri
kietis Roman Pucinski. Jis kaip tik 
kvietė dalyvius “ryžtingai burtis ap
link prez. Johnsoną, vadovaujantį ko
vai prieš agresiją.” Pucinski net pa
brėžė, kad Vietnamo karas yra kova 
prieš tos pačios rūšies komunizmą, 
kuris pavergė Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes po n D. karo.

Prieš programą scenon įnešta apie 
20 vėliavų, sugiedotas JAV himnas, 
o vysk. V. Brizgys perskaitė invo- 
kaciją. Įžanginę kalbą pasakė Čika
gos Lietuviu Tarybos pirm. Julius 
Pakalka. Oficialiosios dalies pabai
goje buvo perskaitytas rezoliucijų 
projektas ir šias rezoliucijas paža
dėjo įteikti pačiam JAV prezidentui 
kitas minėjime dalyvavęs JAV kon
greso narys iš Čikagos — W. Murphy. 
Užbaigiamąją invokaciją sukalbėjo 
evangelikų kun. S. Neimanas.

Kantatą atliko padidintos sudėties

gė filatelistų draugija “Lietuva” va
sario 16-18 dienomis pas Balzeką 
prie Lietuvių Kultūros Muzėjaus. Pa
roda sutraukė daug dalyvių su rin-

ir kiniais, o taip pat ir pašto ženklų 
pardavėjų, kurie turėjo atskirus sta
lus. Be to, buvo įsikūręs ir JAV 
pašto skyrius, kuris pardavinėjo J. 
A. V. pašto ženklus ir laiškus at
žymėjo specialiu antspaudu, čia ne
trūko ir lankytojų. Geriausios ženk
lų kolekcijos buvo atžymėtos premi
jomis. Pagrindinę premiją “Grand 
Award” nusinešė lenkas iš St Ann’s 
Kanadoje Jan Chalecki, kuris buvo 
išstatęs nepaprastai vertingą ir su
dėtingą pirmųjų (vadinamu “balta
kę”) lietuviškų pašto ženklų rinki
nį. Kiti premijuotiejai įvairiose kate
gorijose buvo: A. Ruzgas, J. Griga
liūnas, C. Motuzas, J. Norton, dr. A. 
Kudirka, C. A. Schafer, R. Novak, I. 
Sakalas, J. Mulevich, A. Veiveris, A. 
Petrevich, V. Urbonas, B. Jurėnas, 
R. Fabijonas, J. Kreivėnas, V. Vi- 
jeikis, L. Kairys, P. Baužys, J. Las- 
kus. Jaunuolių grupėje premijas ga
vo: R. Lapas, U. Žiemelis, L. Kava- 
lieris (paskutinieji du — latviai). • • • 4

ČIKAGOS IR APYLINKĖS LIE
TUVIŲ DAILININKŲ kūrinių paro
da, kuri buvo atidaryta vasario 17 
d. Čiurlionio Galerijoje, sutraukė 
32 dalyvius. Jie čia išstatė 74 kūri
nius, Įvairius savo forma, turiniu ir 
menine verte, šalia senųjų dailinin
kų čia matėsi ir vos tik studijas bai-

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Ištrauką 
iš Čikagos Lietuvių Operos 1967 m. 
pastatytos “Gražinos” buvo parody
ta vasario 16 d. per NBC stotį Či
kagoje ir kituose miestuose. Telefo
no b-vės valandos programoje “Či
kagos garsai ir vaizdai” lietuviams 
dainininkams paskirta apie 3 min. 
laiko. Buvo girdimi solistai: Lilija 
Šukytė, Stasys Baras, Algirdas Bra
zis. ši opera nufilmuota 1967 m. pa
vasarį per vieną repeticiją Jaunimo 
Centre. Salia lietuvių, televizijoje pa
rodyti ir kitų tautų muzikiniai pa
rengimai Čikagoje. — Auroros Lietu
vių Bendruomenės apylinkė buvo vie
nintelė iš Čikagos apygardos apylin
kių, kuri pasistengė nepriklausomy
bės šventės proga suruošti lietuviš
ką pusvalandį per amerikiečių radi
jo stoti. Auroros lietuviai, kurie skai
čiumi nėra gausūs, savo radijo pus
valandį suorganizavo vasario 15 <L 
vakare, čia buvo duodama lietuviš
ka muzika ir informacijos apie Lie
tuvą anglų kalba. Pranešinėjo apy
linkės valdybos pirm. Marytė Viz
girdienė. — Lietuvos nepriklauso
mybės šventė buvo paminėta ir per 
lietuvių televizijos programą vasa
rio 13 d. Netrukus lietuviu televizi- 
jos programa minės dvejų metų veik
los sukaktį. Dabar programa mato
ma trečiadieniais nuo 8.30 vai vaka
ro per 26-jį kanalą.

) ■

A t A

JONUI YOKUBYNUI mirus, jo žmoną MARIJĄ YO- 
KUBYNIENĘ, dukterį GENUTĘ KUZMAS, sūnų BE
NEDIKTĄ YOKUBYNĄ ir jų artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Joana ir Stasys Bubulis

Gerbiamajam JONUI YOKUBYNUI mirus, jo žmoną
MARIJĄ YOKUBYNIENĘ, sūnų BENį su šeima ir 

dukterį GENOVAITĘ KUZMIENĘ su vyru giliai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Stefa ir Aleksas Kalūza

A t A
JONUI YOKUBYNUI mirus, I

skausmo valandoje gilią užuojautą reiškiame žmonai
MARIJAI ir artimiesiems —

A. ir M. Misiūnai P. ir M. Motiejūnai

A t A

LEONARDUI KREIVIUI mirus, 

skausmo valandoje gilią užuojautą reiškiame 

seseriai MARYTEI MARCINKIENEI ir jos duk

terims —

E. R. R. Juknevičiai A. Juozapaitis

Pad ė ka
Augščiausiajam pašaukus negrįžtamon amžinybėn mū

sų mylimą mamytę
a. a. ONĄ KAVALIAUSKIENĘ 

nuoširdžiai dėkojame visiems, visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už prisiųstas gėles, paaukotas Mišias, 
pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje.

Dar kartą visos šeimos vardu nuoširdus ačiū —
Dukterys:

Stasė Šlapelienė su šeima Ročestery
Aldona Stadienė su šeima
Justina Sriubiškienė su šeima Toronte

Sūnūs:
Alfonsas, Liudas ir Pranas Kavaliauskai Čikagoje

B. Babrauskas ir jo sūnus Vyte
nis vieno kultūrinio pobūvio me
tu. B. Babrauskas yra buvęs lie
tuvių Rašytojų Draugijos pirmi
ninku; dabar dėsto vokiečių kal
bą Lindbloom gimnazijoje

Nuotr. Ed. Šulaičio

Dail. A. Valeška, kalbėjęs per 
meno parodos atidarymą Čiurlio
nio Galerijoje Čikagoje

Septyni šimtai lietuviu Venesueloje
Iš Venecuelos astuonių mili- 

jonų gyventojų lietuvių tėra vos 
700. Jie išsiskirstę po bent ke
turis didžiausius krašto mies
tus. Pačioje virš dviejų milijonų 
gyventojų sostinėje Caracase lie
tuvių tėra apie 300. Likusieji — 
Valendjoje, Maracay, Barquisi- 
mento ir Maracaibo.

Jaunimo skaičius, aišku, nedi
delis, bet nugalimi net dides
ni atstumai, kad būtų gyvas ry
šys tarp šeimų ir tarp įvairaus 
amžiaus jaunimo.

Nesant senosios imigracijos, 
keli tūkstančiai lietuvių atsira
do krašte po antrojo karo, bet 
didelė dalis išvyko į Šiaurės 
Ameriką. Jaunimui įsteigtos tau
tinių šokių grupės Caracase ir 
Valendjoje, kurių antroji dabar 
tebeveikia Aurelijos Žalneriū- 
naitės-Ross vadovaujama ir api
ma net virš šimto mylių ratą, 
kai renkamasi šeštadieninėm re- 
petidjoms. Nuo 1954 iki 1958 
m. Venecuelos lietuvių kapelio
no kun. Antano Perkamo žinio
je vyko berniukams stovyklos 
Tėvų saleziečių patalpose. Se
niau veikė ir skautai, buvo lai
kinai įsikūrę akademikai skau
tai. Salia tautinių šokių grupės 
kitos formalios organizacijos 
jaunimui nėra, o ryšius jauni
mo tarpe palaiko Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo dalis su 
dr. Jadvyga Klovaite. Atskirų 
vietovių lietuviu šeimos susitin
ka sekmadieniais kartą per mė
nesi, kai kun. Perkumas atvyks
ta i miestą Mišių laikyti.

Kaikurie vaikai ir suaugę da
lyvauja Venecuelos skautų eile- 
se, nes kitataučių grupės už
draustos. Net pati Bendruome
nė oficialiai suorganizuota kaip 
savišalpos draugija, nes tik to-

kios svetimtaučiams leidžiamos.
Studijuojančių lietuvių yra 

geras nuošimtis, šiuo metu yra 
šeši gydytojai, studentų iš viso 
keliolika. Seniau jų tebuvo Ca
racas universitete, Lietuvių 
Centre ’ yra sąlygos lietuviams 
studentams gyventi. Dabar iš
siplėtė fakultetai, ir mokslas pri
einamas gyvenamose vietose. 
Jaunimas, kuris nestudijuoja, 
dažnai seka savo tėvų pėdomis 
prekyboje ar pramonėje.

Lietuvių įsikūrimas Venecue- 
loje buvo gan sunkus, ir todėl 
nebuvo įmanoma išvystyti di
desnę jaunimo veiklą, bet da
bartinis užsidegimas, ypatingai 
pagyvėjus ryšiams tarp įvairių 
kraštų, gali net ir tą mažą bū
relį glaudžiąu suburti.

Tokie mano įspūdžiai apie 
Venecuelos lietuvių jaunimą po 
penkių labai smagių dienų vai
šingų ir malonių lietuvių tarpe 
sausio 17-22 dienomis.

Antanas Saulaitis, SJ.

Rašytojas Česlovas Grincevičius, 
kuris vadovauja Cicero lietuviš; 
kų studijų institutui. Jame mo
kosi augštesniąją lituanistinę 
mokyklą baigę mokiniai

Nuotr. E. Šulaičio

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

CANADIAN ART 
MEMORIALS LTD.

Skulptorius LOUIS TEMPORAL! 
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia i 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus 
Skambinti diena ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 84529
Dabar yra pats geriausias laikas užsakj 
mams. nes nesame priversti skubinti išpC 
dyti užsakymus, todėl galime daug atidžiai 
atlikti darbą.

PADĖKA
> Mirus mūsų brangiai Mamytei, sulaukėm daug užuojautos liūde

sio valandose. Dėkojame kun. P. Ažubaliui už Velionės lankymą bei 
maldas koplyčioje ir atliktas laidotuvių apeigas bažnyčioje. Nuoširdi 
padėka ponioms M. Senkuvienei, O. Juodikienei su mamyte, J. Ur
bonui, B. Bagdonui, A. Sadeikiui pagelbėjusiems namuose. Taipgi 

B nuoširdžiai dėkojame už šv. Mišias ir gėles: p.p. Ellis, Bemeckams, 
Horgan, Jankams, Lorencams, Paškauskams, Puodžiukams, Senkams, 

I Stravinskams, Urbonams, Vaitkams, p. Juodikienei, Račkauskienei, 
p-lei Radavičiūtei.
Palmyra Kučinskaitė Ksavera Bučienė

Minis mylimai žmonai ir motinai

a. a. Valerijai Račienei, 
nuliūdimo valandose sulaukėme nuoširdžios užuojautos žodžiu bei 
raštu. Už tai esame giliai dėkingi. Taipgi dėkojame visiems lan
kiusiems Velionę laidotuvių namuose, užprašiusiems šv. Mišias, at- 
siuntusiems gėles, dalyvavusiems pamaldose bažnyčioje ir palydė- 
jusiems į amžinąją poilsio vietą - kapines. Ypač esame dėkingi Pri
sikėlimo parapijos kunigams ir kun. P. Ažubaliui už pagalbą ir ra
minančius žodžius.

Visiems amžinai dėkingi —
Juozas Račys 

ir duktė Regina Bendikienė su šeima

TIK PER ANGLIJĄ... PIGIAU, GREIČIAU, GERIAU GALI
MA PASIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĖLIUS SAVO ARTIMIE
SIEMS LIETUVOJE.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti, kokį dovanų siun
tinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Siūlome du specialiai paruoš
tus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
Vasarinis 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3% jardo 
vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos;
3% jardo vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos; 1 terelyno 
bliuzei; 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų 
geriausios rūšies nailoninių kojinių.
$75.00.
Vasarinis 1968 2.
Pavasariniam arba vasariniam apsiaustui vilnonė medžiaga, 3% jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos; stora nepermatomo nailo
no medžiaga dviem suknelėm; 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
labai geros rūšies marškiniai; 1 sv. šokoladinių saldainių; vyriškas arba 
moteriškas nailoninis apsiaustas.
$75.00.

Taip pat į betkurį siuntinį galima įdėti žemiau išvardintus daiktus, 
kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba moteriški megztukai 
$12.00. nailoniniai marškiniai vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos 
nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras). 421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasirenka 
iš kainoraščio arba užsako, kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir 
Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į pajamų mokesčių sumažinimą, jeigu 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont.



LIETUVIAI HIMMLERIO LAIŠKUOSE
miunchenietis kohoho.”

šė spaudai 300 puslapių__
“Bnefe an und von Himmler” Kituose cituojamuose Himm- 
(“Laiškai Himmlerio ir Himm- Jerio laiškuose esama įvairių 
leriui”), kuria išleis Deutsche keistybių. SS obergruppenfueh- 
— - - ............... reriui Oswaldui Pohl pvz. jis

1942 m. gegužės 13 d. rašė apie 
nugirstą naują išradimą, kad iš 
kepyklų dūmų esą galima pa
gaminti alkoholį. Himmleriui 
ypač buvo parupusi Dachau 
koncentracinės stovyklos ke
pykla, kurios kaminai, girdi, 
galėtų kasdien parūpinti nuo 
100 iki 120 litrų alkoholio.

Kai Stalingrade šalo ir mer
dėjo maršalo von Pauliaus ar-, 
mija, Himmleris tam pačiam as
meniui 1943 m. sausio 25 d. 
aiškino naują išradimą”, šį kar
tą jam mintį davė M. Prawdino

SS Reichsfuehreris Heinrich 
Himmleris, be abejonės, buvo 
vienas žiauriausių naciu vadų, 
savo kailį mėginęs gelbėti už 
Hitlerio nugaros vestomis slap
tomis derybomis su Vakarų są
jungininkais. Jis būtų sutikęs

jeigu jam butų buvę leista va
dovauti Vokietijai ir tęsti ko
vą prieš Sovietų Sąjungą. Šie 
bandymai nebuvo sėkmingi, nes 
Vakarų sąjungininkai nesutiko 
paspausti nekaltų žmonių krau
ju suteptos Himmlerio rankos.
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galiau buvo priverstas praryti 
piliulę nuodų. Atsidurti kartu
vių kilpoje jis, matyt, nebuvo 
linkęs. Į amerikiečių karinės 
žvalgybos rankas pateko gausus

A. V. Dabar jais buvo leista pa
sinaudoti ir vokiečių istorikams. 
“Der Spiegei” žurnalas paskel
bė dalį paties Himmlerio laiškų, 
kurių du liečia lietuvius.

Lietuvių rasė
Pirmasis jų yra rašytas 1943 

m. rugsėjo 8 d. Reicho saugu
mo viršininkui obergruppen- 
fuehreriui Ernstui Kaltenbrun- 
neriui rasės grynumo klausimu: 
“Aš esu už tai, kad būtų panai
kintas intymių santykių draudi
mas estams ir latviams, o taip, 
pat su estais bei latviais. Kiek 
tai liečia lietuvius ir lietuves, 
mano nuomone, draudimas tu
rėtų būti paliktas. Lietuvių tau
ta šiuo atžvilgiu blogai elgiasi 
ir turi tokią prastą rasinę ver
tę, kad draudimo panaikinimas 
būtų netikslus ir nepateisina
mas.” čia, žinoma, Himmleriui 
rūpėjo ne lietuvių tarpusavio 
santykiai, bet jų bendravimas 
su “grynosios” rasės atstovais 
vokiečiais. Iš šių Himmlerio ei
lučių galima spėti, kas būtų at
sitikę su lietuvių tauta, jeigu 
karo laimėtojais būtų tapę vo
kiečiai.

Antrąjį Himmlerio 1944 m. 
gegužės 11 d. rašytą laišką ga
vo SS brigadefuehreris Kurt 
Hintze: “SS obergruppenfuehre- 
ris Jekeln man pranešė, kad Tu 
iki antros valandos ryto gėrei 
su lietuviu generolu Plechavi
čium. Pagal, slavišką tradiciją 
judu netgi daužėte degtinės 
stikliukus į sieną. Remiantis ma
no gautais pranešimais iš Ber
lyno ir iš Ostlando, Tu aplamai 
esi linkęs į perdideli ir besai
ki girtuokliavimą. Dėl šios prie
žasties iki 1944 m. pabaigos už-

kuonis”. Pasak Himmlerio, mon
golai mokėjo džiovinti mėsą ir Man neteko bįiti Ukrainoje, 
pieną Jie galėjo sukondensuoti atsitiktinai pamačiau ukrai- 
I kietus kubelius Toks maisto d^bą ir pasiek.
davinys lengvai tūpdavo balnų darho rezultatus. Jei taip 
kisenese. Visa tiekimo probljąna būtų g^a pasakyti, perkelia- 
tada būdavo lengvai išsprendžia- vau mažąją Ukrainą Toronte.
t„u-.-.- j progą sudarė Kanados tau

tinių grupių spaudos atstovų są
jungos pakvietimas. Š.m. sausio 
27 d. susirinko tautinių grupių 
s p a u do s atstovai Ukramieaų 
Tautinės Federacijos (UNF) na
muose (297 College St.). Toliau, 
globojami ir vadovaujami p. Po- 
roniuko, Levickio ir Tarnavskio, 
apkeliavome šv. Juozapato ukr. 
mokyklos autobusu pačius pa
grindinius ukrainiečių švietimo, 
kultūros, religijos ir ekonomi
nius centrus Toronte.

Trečioji jėga
Susirinkusius spaudos atsto

vus, besivaišinančius skaniais 
užkandžiais UNF patalpose, pa
sveikino Kanados senatorius uk
rainietis dr. P. Yuzyk, atvykęs 
iš Winnipego. Jis labai taikliai 
pastebėjo, kad Kanados vieny
bė yra sunkiai išlaikoma. Visos 
tautinės grupės turi jungtis ir 
sudaryti vieną bendrą trečiąją

ma. uaisaą uzoaigia aemesio 
vertos eilutės: “Kiek mes būtu
me turėję konservuotos mėsos, 
jeigu su kritusiais arkliais bū
tume padarę tai, ką darydavo

supti vokiečių kariai jau buvo 
suvalgę ne tik arklius, bet ir 
šunis, kates, netgi žiurkes.

1943 m. liepos 21 d. Himm
lerio protesto raštą gavo Hitle
rio butinėje sėdėjęs maršalas 
Wilhelmas Keitelis. Jo turinys 
lietė gandus, kad vokiečių ka
riuomenė savo pusėje kovojan
tiems ukrainiečiams pažadėjo 
24.000 dvarų — 28 ir 40 margų 
dydžio. Trenkdamas kumščiu Į 
stalą, Himmleris rėkia, kad tai 
būtų didžiulė skriauda vokie
čiams, nes juos numatoma po 
karo įkurdinti Ukrainos žemėje.

Laikrodžiai šauliams
1945 m. sausio 11 d., karui -• .. --einant prie pabaigos, Himmleris a<^ kanadietis nebūtų ver- 

parašė laišką Voigtlaender fir- mirties priežastimi, -nes juk 
mos vadovui, savo giminaičiui anksčiau ar vėliau jie visi turė- 
dr. M. Ruhland, prašydamas at- jo atsidurti krematoriumuose, 
siųsti 50 žiūronų su igraviruo- Himmleris, matyt, buvo užmin
tu įrašu: “Himmleris,— taiklia
jam šauliui”. Tuo metu jis dar 
tikėjosi karą laimėti taikliųjų 
šaulių pastangų dėka. Už 50 nu
šautų priešo karių šauliams bu
vo žadamos atostogos ir rankinis 
laikrodis, už šimtą — medžiok
linis šautuvas ar žiūronai su mi
nėtuoju įrašu.

SS Reicho gydytojui prof. dr. 
E. R. Grawitzui 1945 m. sausio 
20 d. Himmleris įsakė ištirti 
klausimą, kodėl koncentracinėse 
stovyklose kaliniai neserga vė
žio liga. Girdi, pagal tos dienos 
statistinius duomenis stovyklose 
buvo 28.145 vyrai ir moterys 
virš 50 metų amžiaus, bet jie 
neserga ir nemiršta vėžiu. Kad 
tada niekas nesirūpino kalinių kapo. V. Kst.

SUDIEV, MIELAS JONAI!
ATSISVEIKINANT SU A.A. VELIONIU JONU YOKUBYNU

Daug jau metų prabėgo, kai ta- du daug tautinio darbo nudirbom. 
pom draugais — mano vyras nuo Tavo gražus, sultingas tenoras te- 
1938 mėtų, o aš — nuo 1929. Kokie beskamba ir dabar mano ausyse, 
malonūs metai buvo, kai Tavo šei- Ypač malonu būdavo girdėti Tavo 
ma, daugelis kitų draugų ir mes dir- ir. Z. Užmeckienės duetas, 
bome kartu įvairiausius visuomeni
nius, tautinius darbus! Buvote pra
dininkas Toronto laikraštėlio. Kiek 
Jūs ten dirbote ne tik nemokamai, 
bet ir pats savo lėšų pridėjote! 
Kiek pareigų taip sąžiningai attik
davai organizacijose! Kiek veikalų 
teko pastatyti, vaidinti, sceną ap- Tikra gyvenimo ironija, kad se- 
statyti nuosavais baldais! Negana to, 
reikėjo padengti nuostolius visiem 
susidėjus. Tu, Jonai, buvai pirmas 
tęsti įvairius darbus, nežiūrint ne
priteklių ir poilsio stokos. Daug te
ko dirbti choruose, kuriems reikėjo 
ir finansinės paramos, ir pastogės. 
Visi su Tavimi ėjom, dirbom, mokė
jom, vaidinom, dainavom ir tuo bū-

Jonai, gal dabar jau supranti, ko
dėl gyvenimas kaikam yra toks žiau
rus. Turbūt tiesa, kad Dievas duoda 
sunkiausią kryžių savo geriausiem 
žmonėm. Tavo kryžius buvo sunkus, 
bet Marytės dar sunkesnis, kai ne
bėra jos “Jonulio”.

natvės sulaukus, tenka jaustis nu
skriaustu, vienišu, tęsti liūdnas die
nas, kentėti širdgėlą ir laukti...ko?

Jonuli, būki su mumis nors dva
sioje ... Man rodosi, tebesi šiame pa
saulyje. Paguoski tą gerąją Marytę 
ir laukt Mes netrukus būsime Tavo 
sutikti... Ramybė Tau!

STELLA B ATKIENĖ

Tautinių grupių laikraščių atstovai lankę ukrainiečių centrus Toronte 

Ukrainiečiu centrai Toronte 
nūs ir energingas prel. 
Filevič (nuo 1951 m.). Bažny
čią naujai ir originaliai deko
ruoja dail. Ivan Belsky.

Šv. Mikalojaus katalikų pa
rapijos bažnyčia (Bellwoods & 
Queen) yra ypatingai gražiai ir 
originaliai išdekoruota dail. Dy- 
ky. Ukrainiečiai šią bažnyčią nu
sipirko 1952 m. ir padarė vieną 
iš stipriausių ukrainiečių para
pijų. Jai vadovauja kun. B. 
Lypskyj.

Aplankėme ir šv Vladimiro 
ortodoksų katedrą (404 Bathurst 
St.). Jos salėje lietuviai.dažno
kai turėjome didesnius suėji
mus, kol buvo pastatyta Prisi
kėlimo parapijos salė, tad ją be
veik visi lietuviai pažįstame.

Katedra, kaip ir visos ukr. 
parapijos, gretimai turi mokyk
los patalpas. Ten mokoma tik 
vakarais ir šeštadieniais. Tame 
pat name yra ir kredito bankas.

Kredito kooperatyvai
Teko aplankyti tris didžiuo

sius ukrainiečių kredito ban
kus. Toronte yra vienuolika kre
dito bankų su virš 15.000 narių 
ir virš 20 mil. dolerių kapitalo. 
Didžiausias kr. bankas yra UNF 
pastate, kurio kapitalas siekia 
apie 7.5 milijono dolerių ir tu
ri arti 5.000 narių, įsteigtas 
1944 m. Antras — “Buduchnist” 
(ateitis) — virš 5 mil. dolerių 
kapitalo su arti 4.000 narių, šis 
bankas svečius skaniai pavaiši
no. Trečias — “So-uos” prie šv. 
Vladimiro katedros su virš $4 
mil. ir virš 3.000 narių. Astuoni 
kredito bankai iš vienuolikos 
Toronte turi ryši su ukrainie
čių kultūriniais centrais ir pa
remia iš metinių pelnų ukrai
niečiu tautinius reikalus.

Spauda, įstaigos, skautai
Gretimai aplankėme “Homin 

Ukrainy” spaustuvę, kurioje lei
džiamas to paties vardo savait- 
nis laikraštis, knygos ir kiti 
spaudiniai. Tame pačiame name 
yra ir Kanados Ukrainos Išlais
vinimo Lyga. Ukrainiečių spau
da Kanadoj egzistuoja jau 65 
metai. Pirmasis laikraštis “Uk- 
rainsky Farmer” pasirodė 1903 
m. Per tą laiką buvo leidžiami 
177 periodiniai leidiniai, iš ku
rių 1967 m. buvo likę 42.

“Plast” skautų ir skaučių 
centras yra Bloor ir Kennedy 
gatvių kampe. Pirmame augšte 
yra įvairios krautuvės, antrame
— skaučių patalpos, o trečiame
— skautų patalpos. Kiekviena 
skautų ar skaučių grupė gali 
naudotis tik dvi valandas- atski
ru kambariu. Kambarių yra ne
mažai, bet skautų grupių yra 
daug, tad tenka patalpas naudo
ti pamainomis. Šį namą nupirko 
skautų ir skaučių tėvai 1962 m. 
už S155.000. Vien Toronte yra 
virš 800 skautiško ukr. jauni
mo. Jie turi dar 280 akrų ūkį 
stovykloms.

Ukrainiečių meno galerijos 
yra 2263 Bloor St. W. ir taip
gi Yonge St. (W a. W), kur ren
giamos parodos ukrainiečių ir 
kitų tautybių dailininkų, šiuo 
kartu tarp kitų teko matyti vie
ną skulptūrą ir dail. Dagio.

Ukrainiečių senelių namai yra 
35 High Park Gdns prie pat par
ko. Juos padeda išlaikyti Onta
rio provincinės įstaigos, šie na
mai atidaryti nuo 1964 m.; gy
vena 24 asmenys. Planuojama 
juos išplėsti ligi 100 vietų.

Prekybos įmonėje
Vakarty aplankėme UBĄ ur

mo prekybos bendrovę, kuri 
prekiauja kasdieninio naudoji
mo prekėmis (grocery). Ją įstei
gė 26 asmenys 1955 m. Dabar 
dalyvauja 129 nariai su $350.- 
000 kapitalu. Pereitais metais 
pardavė už 6 mil. dot prekių. 
Ši bendrovė tdį>erka prekes to
nomis iš gamintojų bei įmonių 
ir parduoda tik krautuvėms'. 
Pardavimas yra dvejopas: su pri
statymu į krautuvę arba krau
tuvės savininkas atvažiuoja, iš
sirenka prekes, užmoka ir pats 
išsiveža (žymiai pigiau). Bend
rovės centras ir didžiuliai san
dėliai yra 300 Dwight Ave. (Eto
bicoke). Dirba 58 asmenys, va
dovauja O. Czykalo, W. Palchuk 
ir I. Welyhorsky. Pastarasis 
maloniai aprodė prekių sandė
lius. kurie yra nauiai įrengti. Jis 
yra apdovanotas Kanados šimt
mečio sidabro medaliu už veiklą

čiamas būti anglu ar prancūzu 
ir galėtų būti laisvas bei lygus 
pilietis Kanadoje, nenaikinant 
ir jo tautiškumo. Trečioji jėga 
turi vienyti Kanadą, bet nebūti 
futbolu tarp pirmųjų dviejų. 
Mūsų, gimusių Kanadoje ar pa
stoviai įsikūrusių, gyvenimas Įsi
šaknijęs Kanadoje, bet niekas 
neturi teisės mus įjungti į ang
lus ar prancūzus. Kiekvienas 
betkurios tautybės kanadietis ga
li būti piliečiu. Užbaigai primi
nė, esą trečioji jėga turėtų pri
imti ir airius į savo tarpą, ku
rie yra geri ir prityrę kovoto
jai dėl savo tautos laisvės. Pir
masis Kanados šimtmetis pasi
baigė, o antrasis bus skirtingas 
nuo pirmojo.

Dr. J. Kirschbaum, Kanados 
tautinių grupių spaudos sąjun
gos pirmininkas, padėkojo se
natoriui ir paminėjo, -kad seniau 
įvairių tautybių nariai bei orga
nizacijų atstovai susitikdavo, bet 
ir vėl išsiskirdavo. Dabar reik
tų stipriai visiems jungtis ir. 
įtikinti savo narius, kad jau 
esame trečioji jėga ir lygi su 
anglais bei prancūzais.

Mokyklose
Tame pačiame pastate aplan

kėme pradžios ir augštesniąją 
mokyklą. Pradžios mokyklos mo-

UŽSISAKAU “TĖVIŠKES ŽIBURIUS”
1. Siunčiu $6 ir prašau siuntinėti ”TŽ" ištisus metus

šiuo adresu

2. Esu "TŽ" prenumeratorius; prie metinės savo pre

numeratos pridedu $4 ir prašau siuntinėti "TŽ" ištisus me-, 

tus kaip dovaną naujam skaitytojai šiuo adresu:............

3. Esu naujas "TŽ" skaitytojas; siunčiu $4 ir prašau

siuntinėti "TŽ" ištisus metus šiuo adresu:..

Home Owners

šęs. Jis tarėsi padaręs didžiulį 
“mokslinį” atradimą, kurio dė
ka vokiečius bus galima apsau
goti nuo vėžio ligos.

1942 m. spalio 9 d. Himmle
ris rašė: “Vieno pokalbio metu 
Reichsmaršalas Goeringas pri
minė man, kad ankstesnėse eg
zekucijų vietovėse dar ir šian
dien tebeskraido, nusileidžia ir 
kvla pulkai varnų, ši reikalą 
vieną kartą turėsiu ištirti, jei 
ne dabar, tai po karo, taikos me
tais.”

Šio pažado Himmleris nega
lėjo įvykdyti, nes pokario me
tais varnai sukosi virš Vokieti
jos griuvėsiu ir jo paties, nuo 
bausmės pabėgusio savižudžio,

Tai paguodžianti mintis

Pašalpa mirusiiįju įpėdiniams 
pradedama mokėti šį mėnesį 
pagal Kanados Pensijų Planą

Pradedant iiuo mėnesiu, jūsų Kanados 
Pensijų Planas ifcnoka pašalpas mirusių-

po dvi valandas (5-7), o augštes- 
niosios — 4-5 valandas šešta
dieniais. Pradžios mokyklos pro
grama apima šešerius metus, o 
augštesniosios — penkerius. Pa
klausiau vieną mokyklos moky
toją, ar mokiniai nesiskundžia 
ilgų valandų darbu po regulia
rių* pamokų Kanados mokyklo
se? Mokiniai esą turi nusiskun
dimų, bet jam tekę sutikti stu
dentus Toronto universitete, ku
rie šią mokyklą baigė. Jie buvę 
labai patenkinti ankstyvesnių 
darbu, nes jie žymiai augščiau 
stovėjo už tuos, kurie pažino 
tik vieną viešųjų mokyklų pri
pažintą kultūrą ir kalbą. Jie di
džiavosi savo kultūra ir Įgytomis 
žiniomis bei tvirtesniu charakte
riu.

' Pravažiuodami stabtelėjome 
ir studentų centre — institute, 
kuriame ukrainiečiai studentai 
turi bendrabutį ir kaikurias stu
dijas.

Vėliau aplankėme ukrainiečių 
kultūrini centrą 83 Christie St., 
kuriame' yra . pradžios ir augš- 
tesnioji mokyklos su virš 600 
mokinių. Pr. mokyklos mokiniai 
mokosi 2-3 dienas į savaitę po 
dvi valandas vakarais, o augš
tesniosios — šeštadieniais. Po 
to teko matyti Šv. Nikolojaus 
parapijos (Bellwoods & Queen) 
mokyklos patalpas ir mergaičių 
chorelį. Mokiniai čia mokosi kas 
antrą vakarą savaitės dienomis 
ir dar šeštadieniais. Jų yra virš 
600 mokinių. Klasės moderniai 
įrengtos, mokiniai drausmingi, 
tvarkingi ir noriai mokosi. Mo
kiniai moka po $30 už mokslą 
kasmet. Mokyklą globoja klebo
nas kun. B. Lypskyj.

Ukrainiečiai nepriima jaunuo
lių į skautų organizaciją, jei 
kandidatas nėra betkurios uk- 
rainieči

NAUJAI PRAPLĖSTOSE PATALPOSE
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbas ir remontus

DIANA
_______OWOPS

COUGHS

COLDS nwwwrss

ASTHMA

SORE 
THROAT

Ar 
FAST 

RELIEF 
o' 

rhhjmatk? 
ARTHRITIC 
muscular

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tvojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmą, drebulio, slogos, sąnariu skaus
mą, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2-00 bonkutė. \

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited »
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhntB.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT. .

įrklos mokinys ar 
gęs. Be to, nuo

giai mokytis.
Skirtinga yra Šv. Juozapato 

parapijos mokykla (Franklin 
Ave.). Joje dirba tik ukrainie
čiai mokytojai -(cenzuoti Kana
doje) su ukrainiečiais mokiniais 
pagal Kanados mokyklų progra
mas. Pamokos dėstomos anglų 
kalba normaliu dienos laiku. Be 
to, kiekvieną di 
ukrainietis^. M 

apie 300 mokinių. P 
vakarais ir šeštadieniais moko
mi ukrainiečiai mokiniai, kurie 
lanko kitas viešas mokyklas. Mo
kykla buvo sudegusi ir tik 1961 
metais naujai pastatyta, moder
niai įrengta.

Ukrainiečiai Toronte turi 12 
pradžios ir 5 augštesnes mokyk
las, kuriose mokoma ukrainie- 
tiškai tik vakarais ir šeštadie-

kinys turi

Guodžiantis dalykas yra žinoti, kad jūsų 
šeima gali pasitikėti Kanados Pensijų 
Planu net ir tuo atveju, kai nebūnate 
kartu bei negalite rūpintis, ypač, jei tu
rite mažų vaikų. DAUGIAU INFORMA- 
cijų APIE PAŠALPAS MIRUSIŲ ĮPĖ
DINIAMS TEIRAUKITĖS ASMENIŠ
KAI ARBA RASTU ARTIMIAUSIOJE 
KANADOS PENSIJŲ PLANO ĮSTAI
GOJE.

JŪSŲ RAJONO IR GYVENAMOS VIETOS ĮSTAIGOS:
HAMIITON-Umoo Swt« 40.
2C Hughsoc SI S.
KITCHENER 22C Kmf Street E«t 
LONDON Room 4CI, 365 Richmond Street 
WINDSOR <41 Umvtnty Avenue Went 
KINGSTON Room 256, Federal 
Clarence Street 
PETERBOROUGH FwMrthBMt. 
411 Water Street 
on AW A GroeM Root, Concord Mtfct, 

SB DBURY-Room 406.96 Urch Street 
TIMMINS—273 Second Avwme 
SABLT STL MAR1E-3rd Floor, SmR SUf 
Btffe 3W Qeeen Strwt Ent

pą, mokamą mirties atveju, našlių pensi
jas, invalidų našlių pensijas ir išlaikomų 
vaikų pensijas. Pašalpos išmokamos mi
rusio įpėdiniams, jei velionis buvo mokė-

ST. JOUR'S S* NomsMt, G«tb*rt 
Dockwort* Street 
CORNER BROOK 0«<e Hw. Mitfbreok 
Shoppy t Centre. HeraM Avenoe 
CHAR10TTCT0WN Dommw BkJt. 
97 Queen Street 
HALIFAX Room 513. Sir Mm Thompson BMf 
1256 Berr-netoo Street 
ANTIGONISH-tttVopohUr. Bldg, 
229A BWnStfHt 
SYDNEY—Fetwil Bide. Dorctmtef Street 
FREDERICTON-633 Qvmo Street 
SAINT JOHN—I99 Prince WiWhm Street 
MONCTON-HU Mem Street

SC»ll»O»OO6H-2«)S LrWnton £«t
NORTH YORK (WiwRM)- 
Newtoebrcoh Shoppie t Plwa, 
MSI Yont« Strwt, WHtowdale 
ETOBICOKE-3629 BMor Strwt W«t

PORT ARTHOR-Room 307. 0Wke 
33 South Coert Street
WINNIPEG -WUcDomM BMf.. 
344 Edmonton St 
BRANDON Room 235. Federet PuW. 
Princew Avenot at 11 th St 
REGINA Fowth Floor. Fede-al BMt. 
1975 Sorth Street
SASKATOON Row» 6CS, Fr.rv.o! B; 
230 • 22nd Street Eari
EDMONTON-Federal BeiMint.
I07th Street A 99th Averse f
LETHBRIDGE~314 Federal BoiWmc I
4th Avenue A 7th St South 
CALGARY-Petro-Cbemicri BMt, 
Sil - 7th Street S.W.
VICTORIA-RO** 413.1230 Government St 
PENTICTON—Main Floor. Old Federal BMt, 
301 M»»n Street
VANCOUVER—Room 101, Sun Tower, 
100 West Pender Street

ISSUED BY THE HON. ALLAN J. MACEACHEN, MINISTER 
THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE

j

turi vieną 
pamoką 

lanko 
enlo

Parapijos ir bažnyčios
šv. Juozapato katalikų bažny

čia buvo pirmoji ukrainiečiu 
bažnyčia Toronte, pastatyta 
1911-13 metais. Jai vadovavo 
vysk. Borecky. Dabar ji vadi
nama katedra; vadovauja suma-

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

ekonominėje srityje ir su ukrai
niečiais skautais, ši bendrovė 
spaudos atstovus pavaišino ska
nia vakariene ukrainiečių “May- 
fair” 1184 Queensway restora-

tas ir pritaikintas svečiams, ku
rie nori skanių valgių bei malo
nios aplinkos. Spaudos svečiams 
buvo patiekta specialių ukrainie- 
tiškų valgių vakarienė. Patarna
vo ukrainietiškais drabužiais pa
sipuošusios padavėjos. Prie va
karienės kiekvienas pasirinko 
gėrimu pagal savo skonį.

Plati veikla
Malonu buvo praleisti dieną 

su žmonėmis, kurie dirba įvai
riose srityse savo tautos žmo
nių labui. Jie šviečia, perteikia 
savo protėvių kultūrą, patar
nauja religiniuose reikaluose, 
priglaudžia senatvėje ir stiprina

savo tautiečių ekonominę būklę, 
kad jų sutaupyti pinigai grąžin
tų be svetimų tarpininkų uždirb
tą pelną.

Mūsų mokiniai ir jų tėveliai 
gali pergalvoti savo nusiskundi
mus dėl vien šeštadienio lietu-

rainiečių jaunuolis turi lankyti 
žymiai daugiau.

išmėginti UBO prekybos bend
rovės patarnavimus, kur sąlygos ' 
galbūt būtų neblogesnės, negu 
dabar turimos.

Gaila, dėl laiko stokos nete
ko pamatyti šv. Bazilijaus uk
rainiečių gimnazijos, kurioje 
normaliu dienos laiku dėstoma 
angliškai pagal Kanados gimna
zijų programas ir atskirais da
lykais dėstomos ukrainiečių pa
mokos. V. Mat.

jjTrimiiir ■ •



LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI
Toronto Akademikų Draugi

jos pakviestas, ta tema labai
džio) kūryba. Eilėraščiuose ir 
dainose kalbama bei dainuoja
ma apie mūsiškes darbščias irA • • ♦ 1 v Vtė bei ją skaidrėmis ekrane pa- kūrybingas audėjėles, šmaikš- 

iliustravo dail. A. Tamošaitis, čias stakleles ir pan.
atvykęs iš Kingstono. Paskaita 
įvyko vasario 17 d. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoj. Bu
vo kalbėta apie lietuvių tauti- kūr7b^tautiiū7 drabuhu 
mų drabužių istoriją, jų kilmę, mo ir jų paruoš srityj 

medžiagą, raštus, spal- sj ye autoriai — svetimt;

eilę autorių, rašiusių apie lie
tuviškąjį liaudies meną ir jos 
” ’ ' ’ i audi-

srityje. Vi- 
____________— svetimtaučiai. 
Vokietis Lepneris, pamilęs lie
tuvių kultūrą, išmoko lietuvių 
kalbą ir išleido veikalą, apra-

siuvimą, i
vas, dėvėjimo būdus etc.

Atidaromąjį žodį tarė Akade
mikų Dr-jos pirm, archit. V. Pet- 
ru.^> .° paskaitininką auditori- ^tį lietuvių gyvenimo būdą, jų 
jai pristatė Pr°f- Romas Vašto- drabužius etc. Ir tai buvo pries 
kas, išryškinęs dail. A. Tarno- - - r
šaltį kaip lietuviškų audinių ir 
sodžiaus meno žinovą ir tos sri
ties lyg ir tėvą, didžiąją savo gy-

250 metų!
Toliau paskaitininkas papasa

kojo savo nuotykius berenkant
venimo dalį praleidusį betyrinė- prijuostes, juostas ir pan. Tau- 
jant ir berenkant atitinkamus tinių drabužių tipus jis suskirstė 

— - ■ ■ į sritis: vilniečiai, augštaičiai, že
maičiai, dzūkai, kapsai, suvalkie
čiai, zanavykai. Dail. A. Tamo
šaitis juos visus detaliai api
būdino ir vėliau parodė skaidrė
se, kurių turėjo 250. * J

Šioj srity dail. A. Tamošaitis 
jaučiasi tikrai “kaip namie” ir 
yra tos srities didelis žinovas, 
be to, turintis Dievo dovaną 
gražiai kalbėti, savu jaustis 
prieš auditoriją ir kalbamą da
lyką gerai išaiškinti bei sudo
minti klausytojus. Apgailestavo 
jis lietuvių moterų ir mergaičių, 
dabar gyvenančių Kanadoj, pa
syvumą ir nesidomėjimą lie
tuviškais audiniais, jų raštais ir 
pačiu audimu. Esą Kingstone ir 
kitose vietovėse kanadietės mo
terys domisi audimu ir turi įstei
gusios netgi tam reikalui klubų, 
bet juose, deja, nėra nė vienos 
lietuvaitės. ‘ Pr. Alšėnas

eksponatus. Jis juos rinko po 
visą Lietuvą ir tyrinėjo iš šimta
mečių knygų. Dailininkas neiš
skiriamai susigyveno su tos sri
ties tyrinėjimais bei surado liau
dies mene įkvėpimą savo tapybi
niam stiliui. Abiejų dailininkų 
Tamošaičių darbas ir kūryba at
kreipė taip pat ir Kanados val
džios dėmesį, kuri juos apdova
nojo šimtmečio medaliu, teikia
mu tik už ypatingus nuopelnus 
kraštui.

Dail. A. Tamošaičio pusšim
čio metų darbo vaisių dalį turė
jo progą pamatyti ir šios paskai
tos klausytojai, nes jis buvo at
sivežęs keletą šimtmetinių Lie
tuvos sodiečių austų medžiagų 
originalų.

Dail. A. Tamošaitis nurodė 
liaudies meno darbų bei audi
nių tampru ryšį su mūsų lite
ratūrine (rašto) ir liaudinė (žo-

PLANUOJAMA NAUJA INSTITUCIJA
nės žinijos bus siekiama atitin
kamomis organizuotomis progo
mis: sambūriais, išvykomis, sim
poziumais, kultūrinėmis pramo
gomis bei parengimais, studijų 
savaitėmis, atitinkamomis pra
tybomis ir pan. žinoma, grynai 
teoriniai dalykai, ypač vyresnio 
amžiaus klausytojams, būtų dės
tomi ir akademiniu būdu. Šis in
stitutas, be augštesnės mokyklos 
pobūdžio dalykų, ketina organi
zuoti ir globoti mūsų jaunuo
sius rašytojus, žurnalistus, sce
nos meno mėgėjus ir kitus jau
nus kultūrininkus. Tiksli insti
tuto veiklos programa bus nu- 

mininkas painformavo^ kad šio ‘statyta vėliau. Tuo tarpu, kol 
institutas yra organizacinėje sta
dijoje, jam vadovauja šeštad.

Jau senokai puoselėtoji idėja 
turėti lituanistikos institutą To
ronto lietuvių kolonijoje ima 
realizuotis. Steigimo iniciatyvos 
ėmėsi šeštadieninės Maironio 
Mokyklos Taryba, kuriai šiais 
mokslo metais vadovauja Prisi
kėlimo parapijos klebonas Tė
vas Placidas, OFM. š.m. vasario 
8 d. Įvyko pirmasis šiuo reika
lu posėdis už tarybos ribų, ku
lį, pavesta, sušaukė'mokyt. V. 
Tamulaitytė savo tėvų namuo
se. Be jos pačios, posėdyje dar 
dalyvavo Tėvas Placidas, mokyt. 
D. Skrinskaitė, J. Gustainis ir 
A. Gurevičius. M. tarybos pir-

institaito tikslas yra pratęsti li
tuanistinių dalykų dėstymą bai
gusiems šeštadieninę mokyklą, 
paruošti šiai mokyklai mokyto
jų ir suburti apie save kultūri
nės lituanistines pajėgas, o ypač 
jaunimo, šis institutas nebus 
grynai akademinio pobūdžio, bet 
veikiau seminarinio. Lituanisti-

___ STASĖ PRAPUOLENYTĖ-BUNKER

Vėliau bus sudaryta atitinkama 
vadovybė ir sprendžiamas insti
tucijos priklausomybės 
mas. Numatoma dar šį 
bent iš dalies pradėti

klausi- 
sezoną 
darbą.

ŽIEMOS KELIONĖ
Kelionė yra atsipalaidavimas 
Nuo kasdienybės pavijų, 
Kurios, it Gulivero galvą liliputai, 
Prikala žmogų prie žemės grindinio — 
Išsilaisvinimas nuo Ego varnalėšos.
Kelionė yra atnaujinimamas senos bičiulystės — 
Naujos proga. Pietūs garuojantys iš kitos virtuvės 
Židinyje linksmai šokinėjančios liepsnos.
Kelionė — ryžtas, rizika, pavojus;
Slidmė, pusnis, atšliaužanti iš nebulos migla, 
Priekyje vėžliu slenkantis mėlynas sunkvežimis, 
Prie vairo kantrybės netenkantis vyras.
Kelionė — bandymas; pretenzijos ir maskarado kapinės. 
Natūrali mirtingo būsena — kelionė.
Nepasibaigiantis vingiuoja kelio kaspinas, 
Blizgėdamas per besikaitaliojančias peizažų procesijas 
Apsnūdusio, tylinčio, neapgyvento kontinento. 
Išsirikiavę, laukiantys miškai abipus — 
Stįiegu apkloti, miegantys laukai, 
Žiemos stebuklo liudininkės, 
Deimantais apšarmoję eglės 
Saulėje blizga plonutėmis ledo adatomis.
Kelionė — garuojantis nuo šalčio ežeras, 
pakibusios nuo uolų milžiniškos ledo žvakės. 
Kelionė — pralekiantis viensėdis, kaimas, miestelis, 
Išraudusių, slidinėjančių vaikų krykštavimas.
Kelionė — nuotaka iš tolimos šalies — 
Balta, kaip eglės, deimantais spindinti. 
Kelionė — lipimas į kalno viršūnę, 
Nėrimas į vandenyno gilumą. Raketos šūvis į erdvę, 
Astronauto žvilgsnis į mažytę namų planetą.
Kelionė — einanti per žemę Didžioji Paslaptis, 

__ Pradžia ir Galas. Kelionė.
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Egzistencinė filosofija baigia dienas?
Šio straipsnio autorius yra filoso

fijos dėstytojas Prince George Col
lege Britų Kolumbijos provincijoj. 
Iki šiol jis yra parašęs du veikalu: 
“Earth of Gods” ir “Greatness of 
Philosophy”, šiame rašinyje auto
rius supažindina skaitytoją su egzis
tencine dabarties filosofija ir bando 
atsakyti į klausimą, ar jos aktualu
mas baigiasi. Nors rašinys yra moks
linio pobūdžio, bet suprantamas ir 
bendro išsilavinimo skaitytojui. Red.

Norint į šį klausimą atsakyti 
ne iš augštos, bet iš erdvesnės 
plotmės, tenka žvilgterti į cha
rakteristiką to laikotarpio, iš 
kurio egzistencinė filosofija iš
kyla ir kuriame ji pasireiškia.

Egzistencinė filosofija yra dvi
dešimtojo amžiaus filosofija — 
išdava kelis šimtmečius trukusio 
kultūrinio vystymosi, šios kul
tūros esminis bruožas yra tas, 
kad ji yra pagrįsta žmogumi, 
o ne Dievu, kaip buvo viduram
žiais, ir ne gamta, kaip buvo 
prieškrikščioniškais amžiais. 
Pvz. kalno prasmė moderniam 
žmogui glūdi anglies, geležies 
ar vario kloduose. Gyvulys ar 
paukštis yra prasmingas savo 
tinkamumu maistui, odos išdir
biniams ar plunksnų madingu- 
me moteriškoms skrybėlaitėms. 
Vanduo svarbus gėrimui, navi
gacijai, laukų drėkinimui. Di
dingai augąs ‘ ąžuolas senovėje 
buvo Perkūno medis — gamtos 
šventumo apraiška. Viduram
žiais jis buvo Dievo antgamtinės 
galybės manifestacija. Moder-

ąžuolas yra lentelių žaliava grin
dims. Viskas — kalnų iškase
nos, gyvuliai ir paukščiai, van
duo ir medžiai — įgauna savo 
prasmę, svarbą ir esmę būdami 
žmogaus planuojančios galios 
apspręsti ir įprasminti.

Egzistencinė filosofija yra bū
dinga tuo, kad su ja vyksta per
silaužimas iš antropocentrizmo 
(filosbfinė linkmė, kurios pa
grindas — žmogus, red.) į nau
ją orientavimosi pagrindą. Tas 
pagrindas dar tebėra jieškomas; 
viena tik aišku, kad jis nebėra 
žmogumi grindžiamas.

Jonas-Paulius Sartre
Nevisos egzistencinės filoso

fijos reiškia persilaužimą iš ant
ropocentrizmo. Kaikurios jų 
kaip tik reiškia pilnutinį antro
pocentrizmo klestėjimą. Plačio
se masėse egzistencializmas kaip 
tik ir reiškia žmogaus filosofiją. 
Šitokios egzistencinės filosofi
jos išpopuliarintojas yra prancū
zas Jean-Paul Sartre.

Pagal jį, viskas, kas turi vie
nokią ar kitokią esmę (kas yra 
šis ar tas), turi pagrindą žmo
gaus egzistencijoje. Pavyzdžiui, 
popieriui pjaustyti peiliukas yra 
tuo, kuo jis yra žmogaus valios 
dėka; esmėje jis yra ne tai, kas 
jis yra savyje, bet tai, kas jis 
yra žmogaus atžvilgiu (Jean- 
Paul Sartre, Existentialism, Phi
losophical Library, New York, 
1947, pp. 15-16). Paimtas pats 
savyje popieriui pjaustyti pei-

DR. VINCAS VYČINAS
Ne vien daiktų esmės, bet ir 

paties žmogaus esmė grindžia
ma jo egzistencija. Žmogus pra
džioje “yra niekas. Tik paskum 
jis tampa kuo nors, kai jis pa
daro save tuo, kuo yra” (Ibid., p. 
18). “Žmogus yra niekas dau-

padaro” (Ibid.). Šitie Sartre tei-

tiniai, tačiau pražvelgdamas ant- 
žmoginius saitus, kurių dėka 
žmogus gali formuoti ir kurti 
savo esmę, Sartre pagrindinai 
skiriasi nuo žymiųjų egzistenci
nės filosofijos atstovų.

Sartre nejieško ir nemato jo
kios kitos realybės už žmogaus 
egzistencijos. Ši jam yra visos 
realybė pagrindas. Tam tikra 
prasme Sartre pozicija yra pa
naši į Kanto subjektyvizmą. Sub
jektu grindžiamos visų daiktų 
(apraiškų) esmės. Sartre neturi 
pagrindihesnės realybės už žmo
giškąją — už žmogaus subjek
tą ar už jo egzistenciją. Jis yra 
radikalus antropocentristas ir 
ateistas. Jo egzistencinė filoso
fija ne tik neišauga iš antropo
centrizmo, bet ir jį visiškai su- 
radikalina.

Karolis Jaspersas
Kas kita yra su K. Jasperso 

egzistencine filosofija. Pagal ją, 
daiktai (objektai) negrindžiami 
objektyvumu: daiktas nėra sa- 
lygojamas ar .išaiškinamas kitu 
daiktu. Tiek savo būtimi, tiek 
savo prasme jis suponuoja trans- 
objektyvią realybę, t.y. subjek
tą. šita prasme Jaspersas laiko
si visiškai panašios pozicijos 
kaip ir Sartre. Abiejų mintis 
sietina su kantiškąja. Visa, kas 
yra objektyvu, savo buvimo ir 
prasmės pagrindą turi subjekte, 
šituo būdu tik subjektas (žmo
gus) egzistuoja tikra prasme, o 
daiktų ar objektų egzistencija 
yra tarsi šešėliškai Mes nežino
me, pavyzdžiui, kas yra linas 
savyje, tačiau mums labai aišku, 
kas jis yra mūsų pasaulyje. Iš 
lino gaminamos paklodės, stal
tiesės, marškiniai ir virvės. Jei
gu žmogus nebūtų marškinius 
ir virves vartojanti būtybė, linas 
turėtų jam visai kitokią pras
mę ir kitokį objektyvumą bei 
daiktiškumą. Koks yra daiktas 
savyje (Ding-an-sich), koks yra 
daikto trans-subjektyvinis ob- 
jektingumas, mes nežinome. 
Daiktai Dievo akyse mums ne
prieinami. Dievas nėra reikalin
gas nei marškinių, nei virvių, to
dėl linas jo pasaulyje nėra‘ tas 
pats, kas jis yra mūsajame 
šaulyje.

Pagal Jaspersą mokslai, 
rie remiasi vien objektais, 
turi įžiūrio į subjektyvumą, 
riuo grindžiami objektai,
žiūrint viso mokslų kruopštumo 
ir tikslingumo, jie yra akli tam, 
kas yra už objektyvumo. Sub
jektyvumas nebėra mokslinės 
operacijos laukas. Subjektyvu
mas yra filosofijos sritis. Pagal 
Jaspersą, mokslai ir filosofija

mokslų kompetencijai priklauso 
daiktų ar objektų esmė, o filo
sofija bando įžvelgti į egzisten
ciją.

Žmogus, kaip egzistencija, nė
ra objektas. Tai nereiškia, kad 
jis yra lyg kokia dvasinė, nie
ko bendro su objektyvumu ne
turinti realybė, žmogus gali bū
ti traktuojamas-kaip daiktas, bet 
tuo jo esminis bruožas (egzisten
cija) yra pražvelgta, žmogaus 
egzistencija grindžia jo objek- 
tingumą. Žmogus yra savo pa-

ris pats nulemia tai, kuo esu” 
(Karl Jaspers, Philosophic. Ber
lin, Goettingen, Heidelberg: 
Springer Verlag, 1948, p. 13).

Mes nepasiekiame kitų egzis
tencijų (kitų žmonių) jų ‘gelmė
je objektyviai. Objektyvus žmo
gaus suvokimas nėra jo, kaip 
žmogaus, suvokimas. Komuniz
mas, pavyzdžiui, m a t y d a m as 
žmogų kaip ekonominio aprūpi
nimo ‘ar apsirūpinimo vienetą, 
tikrumoje jo visai nemato. Pa
našiai yra ir su amerikietiškos 
visuomenės žmogumi: jis trak
tuojamas objektyviai pagal savo 
funkciją visuomenėje — kaip 
mechanikas, pirklys, sąskaitybi-
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kas ir panašiai. Jis jokiu būdu 
nėra vertinamas kaip objekty
viai neperžvelgiama egzistenci
ja. šitoks žmogus gali būti ma
tomas tik galutinėje plotmėje, 
kuri ne tik nėra objektyvinė, 
bet ir egzistencinė. Tik šitokio
je plotmėje grindžiamas tikra
sis žmonių bendravimas.

Pagrindinė realybė
Čia kaip tik ir iškyla 'klausi

mas: ar egzistencija yra pagrin- 
diniausia realybė, kaip Sartre 
mano, ar ji remiasi grynai savi
mi, ar yra dar pagrindinesnė 
realybė, kuria egzistencija re
miasi? Egzistencija, pasak Jas
perso, kad ir nulemia daiktų ob
jektyvumą bei jų prasmę, nėra 
jų kildintoja. Nuo egzistencijos 
priklauso fino objektyvumas ir 
prasmė, bet jokiu būdu linas nė
ra egzistencijos padarinys. “Mes 
nieku būdu negalime pasaulio 
kildinti iš egzistencijos; egzis
tencija negali būti Būtis kaipo 
tokia” (Ibid., p. 23). Viską grin
džiančią galutinę realybę Jas
persas randa transcendencijoje. 
“Filosofavimas nuo galimos (is
torinės) egzistencijos pagrindo 
suvokia viską, kas gali būti su
prasta ir žinoma, bet jis nelaiko 
egzistencijos galutiniu tikslu: jis 
veržiasi per ją į transcendenci
ją, kurioje egzistencija sugniūž
ta” (Ibid., p. 24).

Trumpai tariant, Jasperas ma
to tris realybės pakopas: objek- 
tyvinę, egzistencinę ir transcen
dencinę. Pirmajai pakopai pri
klauso daiktai, kurie suponuoja 
egzistenciją ir kuri juos grin
džia bei įprasmina. Egzistenci
ja taipgi nėra galutinė realybė. 
Ji gali įprasminti daiktais pati 
būdama įsišaknijusi transcen
dencijoje.

Egzistencija, kuria grindžiama 
visa, kas yra objektyvu ir pras
minga, nėra viską išsenūanti, to
bulai savyje atsibaigianti visu
ma. žmogus savo egzistencijoje, 
savo gyvenimo kraštutinėse si
tuacijose susiduria su realybe, 
kuri nėra neobjektyvi, neegzis- 
tencinė, bet kuri yra galutinis 
jo gyvenimo pamatas ar įpras- 
mintojas. Kraštutinės situacijos 
yra šios: meilė, mirtis, kančia, 
ištikimybė ir panašiai, žmogus 
kraštutinėse situacijose paveda 
savo egzistenciją viršegzistenci- 
nės realybės saitams. “Kraštuti
nėse situacijose žmogus pakyla 
nuo savęs, kaip empirinio indi
vido, į tikrą trans-objektyyinį 
‘aš’ — į nepavaduojamą, isto
riškai konkrečią Būti ir buvimo 
būdą” (Ibid., p. 40). ‘

(Bus daugiau)

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAIL. KAZIO ŠIMONIO tapybos 

ir grafikos kūrinių paroda atidary
ta Vilniaus dailės muzėjuje. Ekspo
natai yra atvežti iš Kauno, kur per
nai vasarą buvo surengta paroda dai
lininko 80 metų amžiaus sukakčiai 
atžymėti.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
solistų eiles papildė Vincentu Kup
riu, konservatoriją baigusiu ir lig 
šiol dainavusiu Sverdlovske. Darbą 
Vilniaus scenoje jis pradėjo A. Boro
dino operos “Kunigaikštis Igoris” 
Končako vaidmeniu. V. Kuprys yra 
bosas, turintis sultingą, plataus dia
pazono balsą, gerą vokalinę techni
ką. Vilniečiai su juo turėjo progos 
susipažinti prieš šešerius metus kai 
jam teko gastroliuoti Vilniuje ir 
dainuoti Ch. Gounod “Fausto” Me
fistofelį. Sekančiuose spektakliuose 
V. Kuprys atliks G. Rossini “Sevili
jos kirpėjo” Don Bazilijaus ir G. 
Verdi “Don Carlos” Pilypo vaidme
nis.

‘GINTARĖLIS”, R. Zdanavičiaus 
vadovaujamas Klaipėdos miesto ber
niukų choras, ruošiasi atžymėti pen- 
kerių metų veiklos sukaktį. Chorą 
sudaro apie 150 vaikų iš įvairių mo
kyklų. Jis dalyvaus Vilniuje įvyk
siančiame Pabaltijo vaikų chorų są
skrydyje.

MEDICINOS MOKSLŲ DOKTORA
TAS Kauno medicinos instituto 
mokslinės tarybos posėdyje suteiktas 
šio instituto histologijos katedros do
centui A. Vitkui sėkmingai apgynu
siam disertaciją tema “Eksperimen
tinio miokardo infarktas, jo išven
gimo galimybės, regeneracinio pro
ceso stimuliavimas”. Medicinos dok
toratą taipgi gavo ir Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto docen
tas J. Markulis, disertacijoje nagri
nėjęs teisminės medicinos raidą Lie
tuvoje nuo 1795 iki 1965 m.

V. A. MOCARTO KŪRINIŲ VA
KARĄ Vilniuje. surengė S. Sondec
kio diriguojamas filharmonijos ka
merinis orkestras, A. Jozėno vado
vaujamas M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos mokinių choras ir F. Šopeno 
konkurse diplomą* laimėjusi pianistė 
Estera Elinaitė. Koncerto programą 
pradėjo Vilniaus dramos teatro ak
torius L. Noreika V. Mykolaičio-Pu
tino eilėraščiu “Mocartas”. Po šios 
poetinės įžangos buvo išpildyta Mo
carto simfonija g-moll, trys noktiur
nai chorui ir orkestrui, XX fortepi
jono koncertas d-moll, divertismen
tas d-dur.

M. K. ČIURLIONIO KŪRINIŲ AP
LANKĄ “Zodiako ženklai”, kuriame 
yra 12 temperos reprodukcijų, išlei
do “Vagos” leidykla. Leidinį papil
do V. Landsbergio straipsnis apie 
“Zodiako ženklų” ciklą, senovės ast
ronomiją ir mitologiją. Straipsnio 
santraukos pateikiamos rusų, anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sim- 
foninis orkestras išvyko gastrolių į 
Minską, čia bus surengti du M. Dva
rionaitės ir J. Domarko diriguojami 

_ koncertai, kuriuose dalyvaus tenoras
ANTANAS SMETONA, klevelan- y Noreika ir pianistė E. Elinaitė. 

Programoje — L. Beethoveno, L 
Stravinskio bei kitu klasikų kūri
niai, ištraukos iš J. Gruodžio baleto 
“Jūratė ir Kastytis” ir E. Balsio ba
leto “Eglė žalčių karalienė”.

RYTŲ VOKIETIJOS ŽURNALAS 
“Neue Werbung” keturis puslapius 
paskyrė lietuviškiem knygženkliam. 
Juose paskelbtas V. Kisarausko ra
šinys “Bibliofilų vizitinė kortelė iš 
Lietuvos” ir pateikti 27 knygzenkliai, 
sukurti B. Žilytės, A. Steponavičiaus,
R. Gibavičiaus, I. Žemaitytės, A. Šva
žo, V. Žiliaus, K. Juodikaičio, V. 
Jucio, A. Gedmino, V. Kalinausko, R. 
Dichavičiaus, V. Antanavičiaus, A. 
Kmieliausko, A. Matuliausko, V. ir
S. Kisarauskų.

KUPIŠKIO MUZĖJUJE atidaryta 
akvarelės paroda. Eksponatai buvo 
atvežti iš Vilniuje pasibaigusios res
publikinės akvarelės darbų parodos. 
Lankytojai grožisi kupiškėno B. Mo
tužes “Žemaitijos peizažu”, S. Juk
nienės “Motina”, N. Alperto “Balan
džio mėnesiu”, R. Songailaitės-Balči- 
konienės, V. Keinienės, L. Gutausko 
ir kitų dailininkų kuriniais.

“AUŠROS” ISTORIJOS-ETNOGRA- 
FIJOS muzėjus Šiauliuose gavo Vil
niaus mokslinių restauracinių ga
mybinių dirbtuvių specialistų pa
ruoštą projektą apsaugoti Dionizo 
Poškos baubliams nuo atmosferos 
poveikio. Muzėjaus direktoriaus Ju
liaus Naudužo pranešimu, baubliaj

PROF. JULIUS GRAVROGKAS 
mirė Klevelande vasario 11 d., su
laukęs 83 metų amžiaus. Velionis, 
gimęs Telšiuose, gimnaziją baigė 
Šiauliuose, inžinieriaus diplomą įsi
gijo Petrapilio Technologijos insti
tute. Grįžęs Lietuvon 1920 m., suor
ganizavo technikos mokyklą Vilniu
je, o vėliau — augštesniąją techni
kos mokyklą Kaune, kuriai vadova
vo 20 metų, ruošdamas Lietuvai in
žinierių ir technikų kadrus. Nuo 
1922 m. dėstė Vytauto Didžiojo uni
versitete ir buvo jo paskutiniuoju 
rektorium 1941-44 m. Pokario metais 
mokytojavo Detmoldo lietuvių gim
nazijoje, profesoriavo Pabaltijo uni
versitete Hamburge-Pinneberge. At
vykęs į JAV, užpatentavo aparatą 
laivų siūbavimui tirti. Mokslinėmis 
temomis yra rašęs “Technikoje”, 
“Naujojoj Romuvoj”, paskelbęs eilę 
studijų, kaip pvz. “Nuo nejudomo 
eterio iki reliatyvinės mechanikos”, 
“Dėl A. Jakšto kritikos: Einšteino 
paradoksai arba dabartinė mintiji
mo kryptis fizikoje”. Labai domėjo
si religiniais klausimais ir buvo di
džiai religingas žmogus. Tuos klausi
mus jis nuo seno studijavo ir nema
žai apie juos rašė spaudoje. Kurį lai
ką jis buvo materialistinės pasaulė
žiūros įtakoje, bet vėliau tapo giliu 
krikščionybės išpažinėju.

GERIMANTO PENIKO foto paro
da buvo surengta Čikagoje Jaunimo 
Centre. Rengėjas — Akademinis 
Skautų Sąjūdis ir Lietuvos Foto Ar
chyvas. Atidarymui vadovavo R. 
Kviklytė. Įvadinį žodį tarė ASS va- 
dijos pirm. E. Vilkas, o apie foto
grafijas kalbėjo A. Kezys, SJ.

LIETUVIUI MOKYTOJUI SKIR
TA kompoz. Broniaus Budriūno kan
tata (žodžiai Bernardo Brazdžionio) 
pirmą kartą buvo atlikta vasario 11 
d. Los Angeles surengtame Vasario 
16 jubilėjiniame minėjime. “Dirvoj” 
paskelbtame pasikalbėjime apie šį- 
kūrinį. B. Budriūnas pasakoja: Kan
tata suskirstyta į penkias dalis: I-ji 
ir II-ji dalys skirtos bosui su miš
riu choru. Šios abi dalys daugiau tin
ka atlikimui drauge, nes yra muziki
niu atžvilgiu sujungtos, nors ir labai 
skirtingo charakterio. I-ji dalis “Juo
dos naktys” stipriai dramatinio po
būdžio, II-ji “Pirmoji knyga” links
mos, džiaugsmingos nuotaikos. III- 
ji dalis “Verpėjos daina” (Vargo mo
kykla) parašyta moterų chorui ir so
lo sopranui, lietuvių liaudies dainų 
charakterio, ramios nuotaikos, tačiau 
nepanaudojant liaudies melodijų. Ši 
dalis yra visai savaiminga-ir išbaig
ta žodine ir muzikinė mintimi. IV- 
ji dalis “Laisvės vasaris” prasideda 
su ilgesne įžanga, vaizduojančia ne
priklausomybės kovas, ši dalis skir
ta mišriam chorui. V-ji dalis “Garbė 
Tau, Mokytojau” skirta mišriam cho
rui prisijungiant abiem solistam — 
sopranui ir bosui. Šios abi dalys dau
giau sujungtos ir tiktų labiau atlikti 
kartu, kaip kad ir I-ji su II-ja dali
mi. Palydas parašytas tik fortepijo
nui, bet jį būtų galima instrumen- 
tuoti simfoniniam orkestrui, jeigu 
kada būtų reikalas.

ACEN News No. 131, September- 
December, 1967. Pavergtųjų Euro- 
oos Tautų spaudos biuro leidžiamas 
žurnalas. Adresas: 29 West 57th St, 
New York, N. Y. 10019, USA Me-

Eglutė nr. 2. 1966 m. vasaris. Vie
nintelis lietuviškas vaikų laikraštė
lis laisvajame pasaulyje.

dietis pianistas, Vasario 16 proga su
rengė Haydno, Beethoveno, Bacho ir 
Šopeno kūrinių rečitalį Hamburgo 
miesto salėje, V. Vokietijoje, vasa
rio 17 d.

SOL. ALDONA STEMPUŽIENĖ, 
mezzo-sopranas, kovo 3, sekmadienį, 
3 v.p.p., dainuos “Carmen”, “Sam
sono ir Dalilos”. “Orfeo”, “Caval- 
leria rusticana” operų arijas Kleve- 
lando filharmonijos simfoninio or
kestro Masonų auditorijoj rengia
mam koncerte.

DAIL. ŽIBUNTO MIKŠIO, Pary
žiaus lietuvio, grafikos darbų paro
da Vasario 16 proga buvo surengta 
architekto E. Masiulio namuose, Be
verley Shores, Indianoje, čia buvo 
išstatyta apie 40 ofortų ir linoleumo 
raižinių.

DRAMOS STUDIJA atidaroma Či
kagoje. Ją organizuoja LB Kultūros 
Fondas, finansinę paramą teiks LB 
Čikagos apygardos valdyba ir LB 
centro valdyba. Studijai vadovaus 
kompoz. Darius Lapinskas, dėstys 
aktoriai 
kienė, Dalia Juknevičiūtė-šimoliūnie- 
nė, Algimantas Dikinis ir rašytojas 
Anatolijus Kairys. Steigiamasis su
sirinkimas įvyko vasario 23 d. Mo
kiniai be jokių įstojamųjų egzaminų 
priimami iki kovo 23 d. Pageidau
jama, kad jie turėtų 17 metų am
žiaus, bet durys bus atviros ir jau
nesniems. Numatytas dvejų metų 
kursas. Bus dėstoma lietuvių kal
ba, kirčiavimas, tarsena, vaidyba, bus apgaubti dvišlaičių palapinių 
improvizacija, scenos technika, gri
mas, pasaulinė ir Lietuvos teatro is
torija. Mokslapinigiai nebus imami. 
Visi sceninio meno jaunieji entuzias
tai raginami kreiptis j Kultūros Fon
dą. 2943 w. 59th St, Chicago, Ill., 
tel. HE. 6-5151.

ŠV. KAZIMIERO lituanistinės mo
kyklos koncerte* kovo 9 d. Klevelan- 
de dalyvaus solistė D. Mongirdaitė ir 
Rašytojų Draugijos laureatas saty
rikas Antanas Gustaitis.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS 
Beethoveno “Fidelio” spektakliai — 
kovo 23, 24 ir 30 d.d. Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje. Bilietų kainos: 
parteryje — $8. $6.50 ir $5, bal
kone — $7, $5 ir $3. Premjeriniam 
spektakliui visi bilietai puse dole
rio brangesni. Juos užsisakyti galima 
šiuo adresu: Lithuanian Opera of pažangą filmų srityje, tačiau izc

Zita Kevalaitytė-Visoc-

formos statiniais iš stiklo, medžio 
ir metalo. Lietuvišką sodybą prime
nančius abu gaubtus jungs galerija. 
Apsaugos priemonių privertė grieb
tis gilėjančios laiko žymės baub
liuose. Nuo to laiko, kai D. Poška 
juose įrengė muzėjų, jau prabėgo 
daugiau kaip pusantro šimtmečio. 
Projekto autorė yra Meilė Laguna- 
vičienė.

RAIMONDAS VABAŲAS, filmų 
režisorius, ruošiasi sukti filmą “Bir
želis, vasaros pradžia”, kuris spręs 
dabartinio gyvenimo problemas ir 
vaizduos mažo miestelio vienos pa
ros įvykius. Scenarijų paruošė I. 
Meras ir rež. R. Vabalas. Filmavimo 
darbą Vilkijos ir Kriukų apylinkėje 
atliks operatorius A Dilimas.

Aplamai, lietuviai stengiasi daryti

ca?o, UI. 60629.
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REALTORS

320 Bloor St. W
DUNDAS — BROCK

v * 
tuvės, atvira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

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

MANN & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd,

EGLINTON—DUFFERIN, $21.900, 
atskiras, plytų, 2-jų miegamųjų na
mas; {mokėjimas — $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 pilna kaina, atskiras, priva
tus įvažiavimas,, gražus sklypas,

(
mokesčiai $211.

ST. VAUPSAS
Darbo teL 249-7691 ' Namų teL 244-3519

Į Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
i Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS;

Pirm. 10 -130 ir 430 7
Antr. 10-130

Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 140 ir 430 - 7
Penki. 10 • 130 ir 430 - 8 
nešt. 9-12
Sekra. 930 -1 

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

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD. 

REALTOR 

1072 Bloor Str. W. Tei. 534-9286
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

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

BLOOR & DURIE ST., $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 7 kambariai per 
2 augštus. 2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, vandeniu 
apšildomas, garažas.
INDIAN RD. HOWARD PARK, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 16 di
delių kambarių, 5 virtuvės, 4 prausyklos, alyva, vandeniu apšildomas, 2 
garažai, užbaigtas rūsys. Savininkas turi sau 5 kambarius ir gauna nuo
mos $400 į mėn. Viena skola balansui. 15 metų atvira iš 8%.
SUNNYSIDE & RONCESVALLES, $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 10 
kambarių per 3 augštus, gražiai ir turtingai atremontuotas.
ST. CLAIR & VAUGHAN RD., $6.000 įmokėti, mūro, 6 kambariai per
2 augštus, prie gero susisiekimo.
ISLINGTON & DIXON RD, 5 kambarių vienaaugštis (bungalow) — 
sklypas 137x150.
MIMICO, kaip galint daugiau įmokėti, mūro, atskiras, 1 metų senumo,
3 butų apartamentas.
WILLOWDALE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 miegamųjų viena
augštis (bungalow), vienų metų senumo, sklypas 75x280.
EGLINTON & AVENUE RD, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 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

-------------------- ------................■---------------------------------—-----------------------

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

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

t*.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.

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

Už depozitus — 4% % 

už serus — 5>/t %

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

TORO NT
Ateitininkų žinios

Ateitininkų metinė šventė Toron
te įvyks balandžio 27 ir 28 d.

Kanados ateitininkų globėjų suva- 
žiavimas-pasitarimai numatomi To
ronte kovo 3031 d.

Vyr. moksleivių susirinkime pra
ėjusį sekmadienį atskirų būrelių 
pirmininkai padarė pranešimus apie 
savo būrelių veiklą. Būreliai išsirin
ko vardus: “Palanga”, “Gintaro kraš
tas” ir “Nida”. Planuojama daugiau 
įsijungti į konkrečią veiklą, ne tik 
susirinkti ir diskutuoti, bet aplan
kyti ligonines, našlaičių namus ir 
pan. Algis Žabas aiškino, kaip baž
nyčion turi būti įnešamos ir išneša

Lietuviu skautų veikla
LIETUVIAI SKAUTAI 

PASAULYJE
• Nepaprastos krikštynos įvyko š. 

m. pradžioje Australijos “Aušros” 
tunto stovykloje: sausio 2 d. prie 
lauko altoriaus, australiškam šilui 
ošiant, kun. P. Martuzas pakrikšti
jo skautiškos Gilių šeimos jauniau
sią narį — Vincuką Petrą. Tai pirmos 
tokios krikštynos musų skautiškoje 
šeimoje.

• Anglijos rajono skautų žurnalas 
“Budėkime”, redaguojamas Vik. Ig- 
naičio, kviečia besimokantį lietuvių 
jaunimą kuo gausiau rašyti į šį žur
nalą; už geriausius 1968 m. tilpusius 
rašinius skiria tris pinigines pre
mijas. Pats redaktorius, vietoj kalė
dinių sveikinimų, paskyrė 3 sv. kon
kurso iždui. Premijos bus įteiktos 
1969 m. pradžioje.

• “Skautų maldos” — tokiu pa
vadinimu skautiškų maldų bei reli
ginių minčių knygelę, paruoštą kun. 
St. Ylos, išleido Vokietijos Vasario 
16 gimnazijoje veikianti “Vytauto 
Didžiojo” draugovė. Leidinėlį iš vie
nintelio pirmosios laidos likusio eg
zemplioriaus perrašė ir rotatoriumi 
atspaude tos dr-vės vadovas Petras 
Veršelis. Tiražas 110 egz.

• Trečioje taut šokių šventėje 
š.m. liepos 7 d. didžiajame Čikagos 
amfiteatre salės tvarkai palaikyti, 
vietoms nurodinėti yra pakviesti Či
kagos skautai. Jiems vadovaus sktn. 
V. Kučas. Kučo žmona skautininke 
Regina taip pat aktyviai įsijungusi 
šios šventės rengimo komitetan.

• Lietuviškų dainų varžybas yra 
paskelbusi Kanados rajono vadeivė. 
Jos prasidėjo lapkričio 20 d. ir baig
sis 1968 m. balandžio 23 d. Rezul
tatai turi būti atsiųsti rajono vadei- 
vei iki 1968 m. gegužės 1 d. Daly
vauti gali pavienės skautės ir drau
govės. Laimėjusiom pavienėm skau
tėm dovanas skiria vadeivė. Savo 
rajone pirmą vietą laimėjusi drau

©b SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Vytautas Žumia Luganske įvyku

siose lengv. atletikos rungtynėse 10 
km. nuėjo per 42:40,0 sek. Tai ge
riausia pasaulio uždarų patalpų pa
sekmė.

Europos moterų rankinio meiste- 
rės Kauno žalgirietės Kaune žaidė 
pirmąsias pusbaigmines 1968 m. Eu
ropos pirmenybių rungtynes su Len
kijos meisteriu Krakovija. Rungty
nes laimėjo lietuvaitės. 17:9 pasek
me. Antrosios rungtynės įvyks Kro
kuvoje.

Stalo teniso baigminės varžybos 
(Sov. Sąjungos) įvyko Taline. Daly
vavo ir eilė Lietuvos stalo tenisi
ninkų. Geriausiai pasirodė A. Ska
rulienė, laimėjusi II vietą. Į baig
minę grupę pateko A. Giedraitytė ir 
R. Miknevičius.

Lietuvos krepšininkams Sov. Są
jungos pirmenybėse nelabai sekasi. 
Kauno žalgiriečiai po ilgų nesėkmių 
pagaliau laimėjo rungtynes ir da
bar yra VII vietoje. Geriau sekasi 
Vilniaus moterų Kibirkšties koman
dai, kuri yra IV vietoje.

SPORTAS VISUR
Europos tautų taurės futbolo var

žybose Anglija sužaidė lygiomis su 
Škotija 1:1. Po šių lygiųjų Anglija 
pateko j baigminę grupę. Rungtynes 
stebėjo 130.000 žiūrovų.

Amerikietis Bob Seagren pasiekė 
naują pasaulio rekordą 174,5 pėdų 
šuolyje su kartimi uždarose patalpo
se.

Kanados olimpinė laimėtoja N. 
Greene vėl laimėjo dar du slalomus 
ir pirmauja pasaulio geriausių sli- 
dininkių taurės varžybose.

šj penktadieni Toronto Maple 
Leafs Garden patalpose įvyks įdo
mios uždarų patalpų lengv. atletikos 
varžybos. Dalyvaus keli rusai, aust
ralas K. Pearce, kuris sumušė 2 my
lių pasaulio rekordą, amerikietis ru
tulio stūmikas G. Woods, sveriąs 293 
svarus, Kanados B. Kidal ir dauge
lis kitų vertų pamatyti lengvaatle
čių.

VYČIO ŽINIOS
G. Kerniūtė dalyvavo plaukimo 

rungtynėse Otavoje ir laimėjo I vie
tą. Plaukdama 100 m. nugara, ji pa
siekė geriausią pasekmę, nuplaukda
ma šj nuotolį per 1:13,3 sek. Lietu
voje šį nuotolį 1967 m. geriausiai 
nuplaukė B. Matekonytė per 1:14,6 
sek.

Mergaitės CYO lygos baigminių 
peržaidimų pirmose rungtynėse įvei
kė Aušrą 32:11. žaidė: Balsytė 12, 
Žukauskaitė 1, Jurkevičiūtė, Nacevi- 
čiūtė 12, Zubrickaitė 3, Stankutė 4. 

mos vėliavos. D. Skrinsaitė parodė 
daug skaidrių (slides), pridėdama 
savo paaiškinimus. Susirinkime daly
vavo gana daug moksleivių. Bendri 
susirinkimai daromi kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį.

Jaunučių berniukų susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 3 d, tuoj po 
10 vai Mišių.

Egzaminų klausimai dar nedavu- 
siem įžodžio bus išdalinti už 2 savai
čių. Įžodis bus duodamas šventės me
tu ir visiems reikės gerokai pasi
ruošti.

Kaziuko mugė — šį sekmadienį. 
Atsilankykime ir paremkime!

govė dalyvaus tarprajoninėse varžy
bose tautinėje stovykloje. Dovanas 
skiria vyr. skautininke. Varžybų tiks
las — išmokyti skautes daugiau lie
tuviškų dainų, sudominti jų verte ir 
paskatinti rinkimą apmirštų dainų.

• Kaziuko mugėn Toronte šį sek
madienį, kovo 3, ateikime visi. Pa
sigrožėsime savo vaikų dirbiniais, nu
sipirksime įvairiausių skanumynų, o 
išalkę pasistiprinsime tėvų komiteto 
■paruoštais lietuviškais pietumis. Lau
kiame visų.

• Tradicinė Kaziuko mugė — šį 
sekmadienį, kovo 3, po 10 v. Mišių 
Prisikėlimo salėse. Ji truks iki 2 
v. p.p. Paviljonai ir kitos įrangos 
gali būti pradėti statyti sekmadienį 
6 v.r. Vadovai-vės kviečia į talką 
tėvelius.

• Vasario 22 d. įprastinėje su- 
mąstymo dienoje, šiais metais su
rengtoje esčių skaučių §v. Petro 
bažnyčios salėje, “Šatrijos” tunto 
darbus pristatė v.sl. R. Baltaduony- 
tė, o jos sesuo Irena pademonstavo 
kankles. Lietuvaičių parodėlė buvo 
pati turtingiausia eksponatais. Susi
mąstymo dienoje dalyvavo lenkės, 
vengrės, latvės, lietuvaitės ir estės.

• N. P. M. Seselių 50 metų su
kakties popietė įvyks š.m. balandžio 
21 d., 4 v.p.p. Skautų vadovai-vės, 
tėveliai yra kviečiami šioje seselių 
pagerbimo popietėje dalyvauti. Bi
lietų galima gauti pas “Rambyno” 
tuntininką dr. ps. A. Dailydę; as
meniui — $3, studentams — $1,50.

• Yra išleisti LSS sukaktuvinių 
metų vokai, ženkleliai, laiškams po
pierius, ženklai lipinti ant automo
bilių langų. Be to, prof. s. Ig. Kon
čius sukūrė meniškus kaklaraiščių 
žiedus ir išpjaustė iš medžio. Visa 
tai galima užsisakyti pas s. č. Ki
liulį, 51 Torrey St., Dorchester, 
Mass. 02124, USA. Kaikurie sukak
tuviniai suvenyrai jau bus platinami 
Kaziuko mugėje. Č. S.

Sekančios rungtynės bus žaidžiamos 
šį penktadienį 7 vai. King Edward 
mokykloje.

Visuotinis susirinkimas — šį sek
madienį, 5.30 v.p.p., Lietuvių Na
muose. Visų narių dalyvavimas bū
tinas.

Berniukai B-C lygos pirmenybėse 
pralaimėjo Tridents komandai 51: 
44. žaisdami be S. Ignatavičiaus, vy- 
tiečiai turėjo blogą pradžią (1:10), 
tačiau dar palyginti gerai atsilaikė 
prieš greitus ukrainiečius, žaidė: 
žolpys 2, Vaičeliūnas 4, Kazakevi
čius 16, Sepulis 8, Duliūnas 7, Stan
kus 7. Vytiečiai užbaigė pirmenybes 
su 3 laimėjimais.

Mūsų rėmėjams — Prisikėlimo pa
rapijos bankeliui ir J. Šulcui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
10 Aušros krepšinio komandų, žai

džiančių įvairiose Toronto miesto ly
gose, pateko į pusbaigmius. Sekma
dienio B-C lygoje vyrai reguliarias 
rungtynes užbaigė IV-je vietoje, jau
niai su vienu pralaimėjimu stovi I- 
je v., bet dar turi žaisti 1 rungtynes 
(šį sekmadienį, 4. v.p.p.); Toronto 
berniukų lygoje jauniai B baigė li
ję v., jauniai C — I-je v., jauniai D- 
I-je v.; YT moterų lygoje Aušros 
moterys stovi II-je v.; C.Y.O. lygoje 
mergaitės A — I-je v., mergaitės 
B II-je v., mergaitės C — II-je v. 
ir mergaitės D — II-je vietoje.

Praėjusio sekmadienio B-C lygos 
rungtynėse jauniai nugalėjo estus 
55:52. žaidė: G. Strumila 6, P. Ge
nys 31, G. Rautinš 10, A. Puzeris 4, 
R. Tamulionis 2 ir J. Sodonis 2.

Loterija. Praėjusį penktadienį įvy
kusiame loterijos traukime laimin
gi bilietais buvo: Iv. — $3.000 bi
lieto Nr. Q720 — Mr. L. Zender, 
121 Weir Cr„ II v. — $500 bilieto 
Nr. C21871 — Miss M. McManus, 16 
Rutherglen Rd. Daugiausia Aušrai 
išplatino bilietų: A. štuopis 51 kny
gutę, Br. Urbelis 21 knygutę ir Br. 
Genčius 10 knygučių. Visiems pla
tintojams ir pirkėjams nuoširdus 
ačiū.

ŠAUDYMO VARŽYBAS rengia 
Hamiltono klubas "Tauras” kovo 3, 
sekmadienį, savo šaudykloje. Specia
lios premijos skiriamos pradedan
tiems. Valdyba kviečia šaudymo mė
gėjus gausiai dalyvauti.

F. SENKUS REAL ESTATE 
1997 Dunda* St. W. . Tel. 5334414

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
■Mieto Ir patornavtao planaL Habnokėjinjaz penMema metams ir Ogiau 

B-vėa ataL C. (CHUCK) ROE. TeL 382-5777.

^Vasario estongyrajie- 

na. Penkiasdešimtąją sukaktį 
Toronto estai atšventė praėjusį 
savaitgalį. Vasario 22 d. Kana
dos estų taryba sukvietė Royal 
Yorko viešbutyje spaudos kon
ferenciją, kurioj dalyvavo kelio
lika etninės spaudos redaktorių 
ir “Staro” bei “Telegramos” ko
respondentai. Estų tarybos na
riai papasakojo susirinkusiems 
apie Estiją, jos dabartinį rusi
nimą ir estų gyvenimą Kanado
je. Jie ypač pabrėžė rusinimo 
pavojų. Dabar Estijoj esama 
3040% rusų, o Narvos mies
te estų beliko tik apie 200. Su
sirinkusiems buvo -išdalinta ati
tinkama informacija raštu. Va
sario 24 d. Estų Namuose buvo 
surengtas bendras — konsulo 
Markus ir Estų Bendruomenės 
priėmimas, kuriame dalyvavo 
daug kitataučių svečių — įvai
rių valstybių konsulų, kanadie
čių pareigūnų, iš lietuvių — 
gen. kons. J. žmuidzinas su Po
nia, KLB pirm. A. Rinkūnas 
su Ponia, Toronto LB pirm. adv. 
G. Balčiūnas su Ponia, J. R. Si
manavičius. Pagrindinis minėji
mas buvo surengtas 25 d. Mas
sey Hall. Didžiulė salė buvo pil
nutėlė estų ir svečių (virš 2000). 
Iš lietuvių dalyvavo: gen. kons. 
J. Žmuidzinas su Ponia, KLB 
pirm. A. Rinkūnas su Ponia, 
kun. Pr. Gaida, dr. Norvaišienė 
ir kt. Lietuvių vardu sveikino 
gen. konsulas. Minėjimo progra
ma užtruko apie 2,5 valandos. 
Ypač stipri buvo meninė progra
ma, kurią atliko: poetai bei dek
lamatoriai, solistai, pianistai, če- 
listas, vargonai, jaunimo kalban
tis choras ir pagaliau jungtinis 
choras, sudarytas iš trijų cho
rų — vyrų, moterų ir bažnyti
nio. Vienu metu scenoje buvo 
arti 300 asmenų (su vaikais). 
Vien vyrų choras turi 70 narių ir 
tiek pat moterų. Užbaigai jung
tinis choras atliko epilogą kan
tatos “Didi Tavo galybė, Viešpa
tie” Romano Toi..

"Paramos"
susirinkimas

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
JANE — BLOOR, jaukus 5 kambarių vienos šeimos atskiras namas, 
platus šoninis įvažiavimas, pilna kaina tik $21.900, arti krautuvių bei 
susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 8 kambarių per du augštus gražus atskiras 
namas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD. — BLOOR, $8.000 įmokėti, originalus 10 kambarių dvibu- 
tis, garažai su privačiu įvažiavimu, neaugšta kaina.
KIPLING — DUNDAS, $10.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis (bun
galow), garažas su privačiu įvažiavimu. Užbaigtas rūsys, netoli nuo bū
simo požeminio traukinio.
12 BUTŲ APARTAMENTAS, balkonai, terrazzo grindys, garažai, apie 
$50.000 įmokėti, duoda maždaug 10% grįžtančio kapitalo, labai gražus 
pastatas, maždaug 7 metų senumo pačiame mieste.
24 BUTŲ APARTAMENTAS, labai gerame stovyje, su balkonais, gauna 
apie $36.000 metinių pajamų, tik 6 metų senumo, žema kaina, skubus 
pardavimas, viskas išnuomota, puiki investacija.
6 BUTŲ APARTAMENTAS, $25.000 įmokėti, vandens - alyvos šildymas, 
garažai, geras nuomojimo rajonas.
30 BUTŲ APARTAMENTAS, Bayview rajone, apie $70.000 įmokėti, 
maždaug $46.000 metinių pajamų, virš 10% ant investuoto kapitalo. 
BENZINO STOTIS — RESTORANAS, apie $20.000 įmokėti, parduoda 
maždaug 140.000 galionų benzino, pajamos iš restorano ir kiti priedai, 
modernūs — nauji įrengimai, labai judrus plentas, tik 89 mylios nuo 
Toronto, gali keisti į namą ar kitą nuosavybę, labai skubus pardavimas, 
graži vieta, priėjimas prie Georgian Bay.
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $12.000 įmokėti, 12 kambarių atskiras 
namas, virš $300 mėnesinių pajamų ir atskiras 5 kambarių butas šeimi
ninkui, dvigubas garažas, tik pora minučių iki Bloor.

PR. KE R BERIS

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

Toronto “Paramos” kredito koo
peratyvo metinis susirinkimas įvyko 
vasario 25 d. ukrainiečių salėje. Su
sirinkimą pradėjo valdybos pirm. H. 
Stepaitis, prašydamas atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti atsiskyrusius 
su šiuo pasauliu “Paramos” narius, 
kurių šiais metais būta 14.

Atidarymo žodyje pirmininkas 
prisiminė Lietuvos penkiasdešimtme
tį ir pareiškė, kad šis “Paramos” su
sirinkimas yra 15-tasis. “Paramai" 
sukako 15 metų, o jos balansas pra
dėjo ketvirtą milijoną. Per 15 metų 
“Paramos” taupytojams buvo išmo
kėta $180.654 daugiau palūkanų, ne
gu jie būtų gavę taupydami ban
kuose. Skolininkai sutaupė $167.534, 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A H JI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA W 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME n
434% už depozitus
514% numatyta už šėrus

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

DUODAME 
mortgičius iš 6V£% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

mokėdami “Paramai” mažesnius nuo
šimčius. Mirusių narių šeimoms iš
mokėta $61.434, draudai ir lietuvy
bės išlaikymui — mokykloms bei 
organizacijoms — virš $22.000.

Valdybos sekr. S. Grigaliūnas per
skaitė praeito susirinkimo protoko
lą, kuris buvo priimtas be pataisų. 
Iždininkė E. Jurkevičienė pranešė 
finansinį stovį, š. m. balansas — 
S3.019.642. Pajamos — $186340. 
išlaidos — $135.873; pelnas — $50.- 
467. Pelnas paskirstytas: 5% % di
videndo už šėrus — $36.437, 20% 
garantijų ir specialiam fondui — 
$12.130, aukoms (lietuvybės išlaiky
mui) — $2.000. Pastaroji suma pa
skirstyta: Toronto lietuvių šešta d. 
mokyklai — $800, Vasario 16 gim
nazijai — $500, Lietuvos Penkiasde
šimtmečio Jungtiniam Finansų Ko
mitetui $300, Kanados Lietuvių Fon
dui —• $100, skautams — $200, se
selėms — vaikų darželiui — $50, 
studentams — $50.

Į valdybą perrinkti tie patys: dr. 
J. Yčas ir S. Grigaliūnas; į kredi
to komitetą — L šeškus, kandida
tu — p. Petryla; į revizijos komisi
ją — O. Delkus, kandidatu — B. 
Saplys. — Sumanymuose buvo pa
geidaujama daryti žygių, kad į tokią 
lietuvių visuomenei naudingą orga
nizaciją, kaip “Parama”, būtų su
telkta daugiau narių, ypač jaunimo, 
tuo pačiu ir daugiau kapitalo.

Valdybos pirm. H. Stepaitis, baig
damas susirinkimą 6 v.v., dėkojo vi
siems dalyviams, kurių buvo arti 
290. Vaišėms buvo paruošta kavutė 
ir pyragaičiai. Sm.

AL. GARBLES
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

BLOOR — DORVAL GATVES, $26.900 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-VĖS, $29.500 prašoma kaina, pusiau atskiras 
plytų namas, 8 kambariai per 3 augštus, geras pelnas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas; įmokėti $10.000.
ABBOT — GATVĖ, 7 dideli kambariai, atskiras plytų namas, automo
biliui vieta įvažiuoti, nepereinami kambariai, namas išmokėtas, savinin
kas ima balansui vieną atvirą mortgičių 10 metų. Prieinama kaina ir 
įmokėjimas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

2 puiku* Idfltifti muzikiniai filmai 
"JAUNASIS ŠOPENAS"
A. FORDO lenkHkas filmo* 

>u angliukai* paraiai* 
•—• i r •— 

visa muziko FR. LISZTO gyvenimo 
ittorija spalvotame filme 

"DAINA BE GALO"
— TIK 6 DIENAS —

V AS. 29 IKI KOVO 5-TOS_ 

BRIGHTON KINO TEATRE,
127 Roncesvolles Avė. 

tel. 532-2710
Kat^ten Hk vienos seontet nuo 7 

foHed. Ir sekmod. mio 5 v^n« 
be portmukos

Jėjimot: $1.25, thid. $1.00, 
voikomt 50 Cte

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

$6.000 įmokėti, St Clair — Oakwood (visai netoli St Clair), mūro, 8 kam
bariai, 3 virtuvės, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, garažas.
$10.000 įmokėti, Bloor — Brock rajone gerų plytų, 12 kambarių, (visi 
dideli), 4 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, dvigubas garažas, kieme 
maudyklė. . .„. . . .$8.000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow, Islington — Richview rajone), 
6 kambariai, užbaigtas poilsio kambarys, prijungtas garažas.
$3.180 įmokėti, gerų plytų, 6 kambariai, nauja krosnis, garažas, vienas 
mortgičius; prašo $15.000. j. m
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 {vai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome kreiptis pas mos. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkia J. Kaškelis A. Bliudžius Alv. (Mieldaiukė) Wirtoski

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

NEMOKAMAS
1k

tel. RO 7-0088 kiekvienu meta
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APDRAŪDA © SKAITYTOJAI PASISAKO
GYVYBES o AUTOMOBILIU • NAMŲ e fflPOTEKŲ o 
VA3ARVIECIV • BALDŲ e VAGYSČIŲ e VERSLO e PER
SONALO IR DAIKTŲ (RONDS) o NELABHNGŲ ATSITI
KIMU • MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS o MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

‘ " ‘"ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Tabom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AYR, TORONTO

DIDŽIĄJĄ VASARIO 16 ŠVEN
TŲ paminėjome sekmadienį, vasario 
18 d. Iškilmes pradėjome pamaldo- STUDENTŲ BALIUS dešimt porų. Rengėjam susidarė Optimizmas
mis katedros ko^y&oje. šv. Mišias Toronto lietuviai studentai jau nuostolis. Studentai buvo labai nu- Prie sunkiai sergant 
atnašavo ir pntaikintą iškilmėms žo- kelinti metai rengia savo tradicinius siminę ir klausė, kodėl visuomenė nio CVdvtoiai ekspertai 
dj tarė katedros klebonas mons. Ge- metinius balius puošniose salėse kar- jais nesidomi Taigi, kas galėtų at- savo nuomone: 
lineau. Musų kapelionas kun. dr. V. tu su visuomene. Studentai ateina sakyti kodėl? J. K. širdie kain
Skilandžiūnas tuo metu buvo susir- gražiai, iškilmingai apsirėdę vakari- 
gęs. Minėjimas įvyko arkivyskupijos niais drabužiais; o studentės turi 
salėje. Vadovavo apyl. v-bos pirm, 
inž. K. Vilčinskas. Pagrindinę kal
bą pasakė inž. A. Paškevičius, pa
sinaudodamas mūsų veiksnių meni- 
festo dvasia ir mintimis. Kalbos pra
džioje jis pakvietė pagerbti susikau-

palankiau

{VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS: 
su gydymu ir L t

BE MUITO 
{vairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimat Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėju gaO nusipirkti Jvai-

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svaru grynę svorio.

« Tarime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ųe Toronte,' prašomi savo sudarytus nuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavę mūsų 
praneSma.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų {staiga labai daug kam patarnavo ir pasirnošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ su gaminių kokybe ir kainomis.

2100 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
K. STRIAUPIS

Res. teL LE 6-5363

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

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

)736 Dundas St. W. Scv. R. Stasluia

NETIKSLUMAI nuliedintas varpas.
oroeos viešai uasirodvti susioažinti Silvestras Balčiūnas, apie kurį bu- ~. Pjūčiai veikia

’■> .«*<• „1967 m. nr, pmtaau^, ka>p naujų vargonų
Anksčiau tokie baliai išeidavo stu- atsiuntė redakcijai platų paaiškini- _____ ____ ________ z
dentams lygiomis ar su pelnu, nes atitaisomi netikslumai,
daugiau ateidavo tėvų ir visuomenės. buvęs suimtas be pagrindo gruo- 
Siais metais studentų balius buvo P° kelių valandų paleis-

pimo minute mirusį mūsų B-nės na* vasario 3 d. Prince George viešbu- 
rį ats. pik Itn. A. Makulavičių. Su
eigos programą papildė svečias iš 
Montrealio — lietuviškos radijo va
landėlės vadovas L. Stankevičius, 
papasakojęs savus įspūdžius iš eks
kursijos į Lietuvą ir parodęs eilę 
atsivežtų skaidrių. Priedo dar buvo 
Lietuvos vaizdų filmas, pagamintas 
sportininkų išvykos vadovo. Visi ap
gailestavo, kad skaidrės nebuvo pa
kankamai ryškios. Meninę progra
mos dalį atliko mūsų jaunimas, ku
ris Nijolės Sčepavičiūtės vadovy
bėje daro gerą pažangą. Buvo pa
šokta keletas tautinių šokių ir at* 
likta grupinių deklamacijų, šis džiu
ginantis faktas parodo, jei yra no
ro ir pasiryžimo — mūsų jaunimas 
pats sugeba veikti, tobulintis ir ženg
ti pirmyn. Už tai ypatinga padėka 
tenka vadovei. Vaišių metu L. Fon
do įgaliotinis A. Paškevičius įvykdė 
burtų keliu paskirstymą dovanėlių 
parėmusiems L. Fondą savo auka 
bendrajam įnašui iš Otavos. Dovanė
lės (lietuviški suvenyrai) atiteko p. 
Marčiukaičiams, p. Morkūnui, dr. J. 
Rimšaitei ir dr. A. 
Nors ir šaltokas oras 
čiau matėm atvykusių 
nių vietovių, kaip p. 
iš Pembruko, p. Fidleriai iš Deep 
Riverio, p. Palilioniai iš Kingstono 
Surinkta Tautos Fondui $88. Nega
lėję atlikti savąją pareigą šventės 
metu yra prašomi savąją auką įteik
ti apyl. v-bos iždininkui J. Morkū
nui. 

ESTAI SAVO DIDŽIĄJĄ ŠVEN
TĘ minėjo vasario 17 d. Lietuviams 
joje atstovavo ir sveikino A. Paš
kevičius. Estai į savąją šventę pasi
kvietė buvusį opozicijos vadą ir Ka
nados ministerį pirm. J. Diefenbake- 
rį su Ponia. Jis drąsino ne tik es
tus, bet ir visus baltiečius; pareiš
kė nusistebėjimą laisvojo pasaulio 
vadais, kurie Jungtinėse Tautose ne
nori ar nedrįsta pasakyti tiesos į 
akis sovietams ir paklusniems paka
likams. Jis tai padaręs 1960 m. Jung
tinėse Tautose, nebegalėdamas pa
kęsti to vienpusiško neteisėto puo
limo ir dergimo laisvojo pasaulio 
vyriausybių, nes didžiausias paver
gėjas kitų tautų yra Sovietų Sąjun
ga, kuri vaidina nekaltą avinėlį. 
Jungtinės Tautos, jo nuomone, ir 
esąs forumas, kur tokie svarbūs rei
kalai turėtų būti sprendžiami. — Iš 
vietos anglų kalba leidžiamų dien
raščių tiktai “The Ottawa Citzen” 
paminėjo mūsų jubilėjinęr sukaktį, 
atspausdindamas'gerokai aptrumpin- 
tą A. Paškevičiaus straipsnį. 

A. Vilniškis

tyje. Jaunimo atėjo kelios dešimtys. 
Deja, iš vyresniosios kartos gal apie

Kaziuko mugėje, vykstančioje para
pijos salėje, 1414 Dundas St. E. Bus 
ir visokių kepinių bei saldumynų.

PAUL MARTIN IR Z. PAULIO- 
NIS, Londono apyl. pirmininkas, bu
vo susitikę liberalų susirinkime ir, 
be ko kitko, turėjo progos pasikal
bėti lietuvių bylą liečiančiais klau
simais. Užsienio reikalų min. P. 
Martin užtikrino, kad lietuvių byla 
jam yra labai gerai žinoma. Studi
juojama, kaip būtų galima lietu 
viams padėti. -

R. BLISKYTĖ — KARALAITĖ. L. 
L. S. K. “Tauro” rengtųjų krepšinio 
pirmenybių baliuje karalaitės karū
na atiteko lietuviškoje veikloje la
bai aktyviai dalyvaujančiai londoniš- 
kei Remigijai Bliskytei. Jai buvo 
įteiktos karalaitei numatytosios do
vanos ir raudonų rožių puokštė. Ka
ralaitė buvo renkama visų vakaro 
dalyvių slaptu balsavimu. Kandida
tuoti galėjo irgi visos baliaus da
lyvės, nežiūrint iš kurios apylinkėsŠidlauskaitei.

pasitaikė, ta- jos bebūtų; Pirmąja princese buvo 
ir iš tolimes- 
Marčiukaičiai

išrinkta — Rūta Januškaitė iš Wind
sor©, antraja — Vida Paškevičiūtė 
iš Hamiltono ir trečiąja — Marija 
Daniliūnaitė iš Londono. Visos, 
įskaitant ir karalaitę, maždaug 17-19 
m. amžiaus. D. E.

tas, teisėjui paskyrus užstatą $350. 
Gruodžio 27 d. teismas visus kalti
nimus rado nepagrįstus ir išteisino. 
Su kun. V. Mažrimu buvęs supažin
dintas Čikagoje 1961 m., o ne 1946 
m. Vokietijoje. I Ameriką atvykęs 
iš Australijos 1958 m. vasario mėn. 
ir jo iškvietėjas buvęs brolis Petras 
Balčiūnas Klevelande. Iš kun. V. 
Mažrimo pasiskolinęs $5000 iŠ 10% 
palūkanų ir tai sumai išdavęs vek- 
selį-notą, kurios terminas 1968. 10. 1. 
Palūkanos sumokėtos iki 1967. 10. 1. 
Jokios kitos sumos nesąs skolingas. 
Jo paties ir kun. V. Mažrimo inves
tavimas į “Poly-Meric” bendrovės Še
rus nebuvęs sėkmingas, bet ta ne
sėkmė tenkanti visiem šešiem bend
rovės šėrininkam. Niekam nėra gra
sinęs, nors pats yra susilaukęs gra
sinimų.

Apgailestaujame įsibrovusius ne
tikslumus ir šiuo faktų atpasakoji
mu juos atitaisome.

Pajieškojimai
JieškOmas Justinas štuopis, s. An

tano, gimęs 1923 m. balandžio mėn. 
Kauno apskrityje, Panemunės 
valse., Rokų km. Iki 1951 m. gyveno 
Vokietijoje. Yra žinių, kad dabar gy
vena Kanadoje. Žinantieji arba jis 
pats malonėkite pranešti: J. Grigas, 
4 Carlisle St, St Catharines, Ont, 
Canada. Yra svarbių žinių iš Lietu
vos.

— Kepenys pasigėrėtinai at
lieka savo pareigas.

— Skrandis ir puspadžius 
lengviausiai virškintų, jei tik jo

— Jei gerai supratau, tai mirš
tu išgydytas. Tai atsitinka pirmą 
kartą medicinos istorijoj!

Klausimas ir atsakymas
Iš pavergtos Lietuvos studen

tas Vakaruose buvo paklaustas:

Rengiamasi pasaulio lietuvių seimui
(Atkelta iš 2-ro psL)

palankiau žiūrėjo?
Strazdelis ir vyskupas 

Anais laikais, kai gyveno mū- 
“Pulkim ant kelių” autorius

ke. Anksti rytą vyskupas nu
skubėjo į dvaro pono arklides 
pamatyti užsienietiškų arklių. 
Kun. Strazdelis, atsidusęs tarė 
sau:

“Taigi, Dieve, kodėl Tu ma
nęs nesutvėrei arkliu? Tada vys
kupėlis ir mane būtų aplan
kęs ..- Parinko Pr. Al.

rauskas, sporto — V. Steponis, 
banketo — dr. M. Kregždienė, 
šokių vakarų — Z. Dičpinigaitis 
ir informacijos — dar negau-

vesta sekcijas sudaryti savo nuo
žiūra.

III seimo komitetas veikia 
pagal Niujorko apygardos val
dybos paruoštus ir PLB centro 
valdybos patvirtintus nuostatus. 
Visoms šeiminėms programoms 
paruošti ir įvykdyti numatoma

apie $35.000 sąmata. Seimo po
sėdžiai vyks Statler-Hilton vieš
butyje, Manhattane. Ten pat bus 
ir banketas, į kurį bus kviečia
ma daug žymių svetimtaučių.

Trečiasis PLB seimas bus lyg 
mūsų išeivijos tradicija tampan
ti mūsų dvasinio gyvastingumo 
demonstracija. Su dėmesiu se

joje visos išeivijos demonstraci
joj dalyvauti 1968 metų Darbo 
Dienos savaitgalyje Niujorke.

NIAGAROS PUSIASALIS
GRAŽUS PAPROTYS. Kas metai 

Niagaros pusiasalio jaunimas, beveik 
visi skautai, surengia savo atskirą 
Vasario 16 minėjimą, kurio metu 
patys skaito paskaitas, pranešimus, 
deklamuoja ir išpildo meninę pro
gramą. Tai visa yra atliekama iškil
mingai, su vėliavom ir pamaldom, su 
jaunesnių skautų priesaika, vyres
niųjų pakėlimu. Taip buvo padary
ta ir šiemet, tik dar gražiau kaip 
kitais metais, tvarkingai, neužsitę- 
siančiai. Buvo jaunimo iš Wellando, 
Port Colborne, Niagaros ir daugiau
sia iš St. Catharines. Kaikurios skau
tės buvo pasipuošusios tikrai gražiai

išaustom lietuviškom juostom. Po 
pamaldų vėliavos pasiliko vietoje, 
jaunimas išsirikiavo, pagerbė atvyku
sius vadovus, kurių vienas, p. Bal
sas, suglaustai, jaunimui supranta
mai paaiškino Vasario 16 reikšmę 
ypač šiais Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais; M. Šetkus perskaitė Nepri
klausomybės Aktą. Po to tapo pa
skelbti pakėlimai. M. Gverzdienė ap
dovanota lelijos ordinu. Ji yra vie
na stipriausių kultūrinių veikėjų 
šioje apylinkėje. Po himno vėliavos 
buvo išneštos iš salės ir po to skau
tai gražiai atliko savo meninę pro
gramą. Kor.

LIETUVIŲ DIENA. Š.m. vasario 
16 Kalgario miestas turėjo Lietuvių 
Dieną, nes prie miesto rotušės ple
vėsavo Lietuvos trispalvė. Tą pa
čią dieną, miesto burmistras J. C. 
Leslie priėmė lietuvių delegaciją, va
dovaujamą KLB apylinkės pirm. P. 
Devenio. Priėmimo metu apyl. pir
mininkas padėkojo burmistrui už pa
skelbtą Lietuvių Dieną, priminda
mas Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą ir Vasario 16 reikšmę lie
tuviams. Kalgario lietuvių vardu 
burmistrui buvo įteiktos šios kny
gas: “Selected Lithuanian Short Sto
ries” ir “Awakening Lithuania”, ku
rios vėliau bus atiduotos miesto vie
šajai skaityklai. Dalyvavusiems laik
raštininkams buvo įteikta po knygu-

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. uzbau*

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami | tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite |

Bloor Auto rite Go ra ge £ frRcouegeh^eLKi.i305

LONDON, ONT.
KAZIUKO MUGE — sekmadienį, 

kovo 3, tuoj po 11 vai., pamaldų. 
Jos organizavimu rūpinasi skautų 
vietininkija. Tą dieną namuose pie
tų gaminti nereiks, taigi mažos ir 
užtarnautos atostogos šeimininkėms, 
kadangi skanūs pietūs visų lauks

DELH L- TILLSON BURG, ONT
MININT KRIKŠČIONIŲ VIENY

BES SAVAITE sausio 28 d„ 8 v.v., 
Delhi miesto savivaldybės salėje įvy
ko bendros pamaldos, kuriose daly
vavo trys katalikų ir keturi protes
tantų kunigai. Giedojo Delhi šv. Jo
no katalikų parapijos berniukų cho
ras. Kunigai skaitė Šv. Rašto iš
traukas, davė jų paaiškinimus, kal
bėjo maldas, buvo trumpi susikau
pimo momentai, kartu su visais pa
maldų dalyviais giedojo giesmes. Pa
maldos baigtos sukalbant bendrai 
“Tėve mūsų”. Dalyvavo didokas skai
čius žmonių. Delhi ir jo apylinkės 
skirtingų tikybų kunigai įvairiomis 
progomis susitinka ir tarp jų vyks
ta gan nuoširdus dialogas. Šven
čiant Kanados šimtmetį praeitą va-

NOTARAS

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

j Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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.

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 2—9) atidaryta visą 
para — 24 valandas.

sąrą irgi buvo bendros pamaldos.
VASARIO 16 MINĖJIMAS, įvykęs 

vasario 10 d. Delhi vengrų salėje, at
silankiusių gausumu ir programos 
įvairumu yra tikrai pažymėtina iš
kilmė. Minėjimą atidarė apylinkės 
pirm. Alf. Rudokas ir pakvietė įneš
ti vėliavas: Kanados, Lietuvos ir 
šaulių. Įžanginį žodį tarė Delhi šau
lių kuopos vadas Stepas Jakubickas. 
Meninę dalį atliko Londono lietu
vių jaunimo ansamblis “Baltija”. Žy
dinčia jaunyste, gražiu meniniu pa 
sirodymu ansamblis tikrai žavėjo 
publiką. Gražiai giedojo ir lygiai gra
žiai šoko daugelį tautinių šokių. Tai 
vienetas, pasiekęs augštą meninį ly
gį. Susirinkusieji negailėjo katučių. 
Delhi Bendruomenės pirm. A. Rudo
kas nuoširdžiai dėkojo ansamblio va
dovams kun. B. Pacevičiui ir p. Chai- 
nauskams už tokią puikią programą. 
Vakarienės metu pabendrauta su 
ansamblio dalyviais ir svečiais. — 
Minėjimo proga Tautos Fondui su
rinkta arti $400. Kadangi ir minė
jimas davė pelno, tai jį pridėjus, 
Šios apylinkės įnašas Tautos Fondui 
bus nemažesnis kaip $500. Negausiai 
apylinkei tai jau geras įnašas.

408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

<|ėfimos Iš Howard Perk Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais Ir penktadieniais nu© 6-3 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

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

CALGARY, Alto.
tę “Lithuania”. Po to su burmistru 
ir laikraštininkais buvo pasikalbėta 
apie Lietuvą ir lietuvius Kalgaryje. 
Priėmime dalyvavo: E. ir P. Deve- 
niai, J. ir V. Dubauskai, A. ir M. 
Nevados, V. Kučinskienė, V. Grigie
nė, L. Rastenis ir D. Žekonis.

Norėčiau dar paaiškinti apie vė
liavos pakėlimą, nes kaikurie lietu
viai, atvykę prie miesto rotušės, ra
do jau plevėsuojančią mūsų vėliavą. 
Valdyba buvo susitarusi su rotušės 
pareigūnais pakelti vėliavą apie 10 
v. iš ryto, tuojau po priėmimo pas 
burmistrą, bet, pasirodo, jie turi sa
vo tvarką ir vėliavą iškėlė anksti ry
tą, kai buvo keliamos ir kitos vėlia
vos. Visiems dalyvavusiems lietuviš
kas ačiū.

DAINOS RADIJO BANGOMIS. Va
sario 18 d. apylinkės valdybos pa
stangomis buvo gautas CFAC radijas, 
kuris tą vakarą davė 11 min. lietu
viškos muzikos, primindamas klausy
tojams apie Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį. Ta stotis 
taip pat pranešė ir apie Lietuvių 
Dieną bei įvykusį priėmimą pas bur-

DR. 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 -26 61 ?3;.3b52;

P. BARAUSKO AGENTŪRA

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus meenaniš- 
kus automobilių pataisymus. Pate-

Prieš pirkdami vartotus šutomo-

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamu turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1463
30 Dewson St., Toronto, Ont.

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

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠAJtUNAS ir J. DAMBRAUSKAS

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

teniso raketės, (vairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

Br. Bukmyska-BEJNAR, R.O.
WiktoriZ BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(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, O.D.

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.) Kabineto telefonas 
14251. Darbo valandos nuo 10

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt
DAHTŲ GYDYTOJA

1795 BLOOR ST. W. (prie Keele
Priėmimo valandos:

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

Telefonu RO. 6-1373

International 
Driving School 

WALDI
Caatrin® ištaiga 691 A-watta St., 

Tat RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.

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

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

tą® Qneen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

AB*! Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai Ir kt.

SUSIRINKIMAI MOKSLEIVIŲ, lan
kančių viešąsias gimnazijas, turi gar- 
žų pasisekimą. Jie daromi sekma
dieniais šv. Kazimiero parapijos kle
bonijoj. Susirinkimuose vyksta dis
kusinės tikybos pamokos, paliečiant 
jaunuoliams aktualius klausimus. 
Kiekvienas susirinkimas turi atski
rą temą. Vasario 11 d. sekmadienį 
nagrinėta ateizmo-netikėjimo klausi
mas: jo samprata, rūšys, priežastys, 
pasireiškimo būdai, tikinčiųjų san
tykiai su netikinčiaisiais. Vasario 18 
i sekmadienį sustota prie namuose 
pasitaikančių įtampų, kurios kyla iš 
skirtingo šeimos narių amžiaus, ne
vienodos atsakomybes ir autoriteto 
(tėvai), iš psichologinių skirtumų 
(bręstantis jaunimas, besiveržiąs į 
savarankišką, nepriklausomą gyveni
mą). Panagrinėta, kaip šeimoje ky
lančius įtempimus švelninti ir jų sau
gotis. Siame diskusiniame susirin
kime dalyvavo 20 moksleivių. Atei
nančiuose sekmadieniuose numatyta 
nagrinėti tokios temos, kaip drau
gystė, meilė, profesijos pasirinki- 
kimas ir t t Kor.

412 
ard 
LE 
vai. ryto iki 6.30 vaL 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.O

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria ak'ų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą (r 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
m įvaikius kilimus.

Automatinis eiet.ua varymas. Šutai

u. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 34912.

Mokome tu standarHnamlftr

Visų rūšių antomobilių Išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningu ir garantuotu.

436 RATHURCT 8T, 
tel. WA 14225 arta WA 4-ltol

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

V. BAČĖNAS
• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
a parūpina eismo priemones ekskursijoms 
a prarnaaja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

Savininkas
o telkia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be 

atskiro atlyginime
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

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

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonu LE. 4-44*1
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais

lltt BLOOR ST. Wro Torons 
(į rytai nuo Dufferin Si.)

D R. N. NOVOSICKIS 

danty gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathant) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitaru*

N A M Ų , AUTOMOBILIU 
KOMERCINIŲ ’R KITI

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS J A V-BR 
IR UtSTENIO DRAUDIMO KOMOM VIJO*

769-4612
769-4131

eiet.ua
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MONTREAL®

IS TORONTO Nevalgyk namie!

rytą

Jono Kr. par. žinios
— šv. Kazimiero, Lietuvos Globė

jo, šventė minima šį sekmadienį, 
Šventojo dienos išvakarėse.

— Šis penktadienis — kovo mė
nesio pirmasis. Pamaldos 
730 ir vakare 730 v. Po rytinių pa
maldų lankomi ligoniai.

— Šiuo trečiadieniu — Pelenų 
Diena pradedama Gavėnia.

— Savaitės dienomis lankomas to
liau Baby Point rajonas.

— Jaunimo choro repeticijos — 
sekmadieniais po 10 vai. pamaldų. 
Choras ruošiasi velykiniam giedoji
mui. Prašome visus choristus uoliai 
dalyvauti.

— Išsiuntinėti geradariams sek
madieninių aukų pakvitavimai. Jei 
kvituose rastųsi įsibrovusių netiks
lumų, prašoma paskambinti į klebo
niją.

— Šį sekmadienį, ryšiumi su Ka
ziuko muge, tikybos pamokų vaikams 
nebus.

— Iš Sudburio trečiadienį lietuvių 
kapinėse laidojamas a.a. Juozas 
Stapčinskas.

— šį sekmadienį pamaldose pri
simenami: 10 v. — a.a. Kaz. Čer
niauskas, 11 v. — a.a. Jonas Yoku- 
bynas ir 12 v. — a.a. Marija Ku- 
činskienė.

— Sutuokta: Tomas Sungaila ir 
Irena Bartusevičiūtė.

Mokytoja Karolina Jukonie- 
nė iš Vilniaus, viešėjusi Toron
te pas gimines, turėjo progos 
susipažinti su visa eile viduri
nių bei augštesniųjų mokyklų 
Kanadoje ir JAV-se. Richmond 
Hill gimnazijos mokytojas D. 
Booth ją supažindino su mo
derniausiomis biologijos dėsty
mo priemonėmis, privačia mo
kinių laboratorija ir 1.1.

PADĖKA
Už prisiminimą mūsų 25-rių metų 

vedybinės sukakties proga, suruoštas 
vaišes bei brangios sudėtinės dova
nos įteikimą nuoširdžiai dėkojame. 
Ypatingas padėkos žodis rengėjams 
p. p. J. J. Ignatavičiams ir J. Petravi
čiui. Nuoširdus ačiū prisidėjusiems 
bičiuliams: S. P. Morkūnams, A. T. 
Balniams, A. V. Balniams, V. D. Pet- 
raičiams, A. R. Puidokams, B. M. Ma- 
tusevičiams, S. M. Petruliams, V. I. 
Rusliams, B. V. Steponaičiams, V. O. 
Anskiams, J. S. Mockams, A. G. Sen- 
kams, I. A. Ramanauskams, S. P. 
Rekščiams, I. A. Rekščiams, A. J. 
Birgiolams, G. N. Juknevičiams, J. 
S. Bubuliams, P. M. Gečams, J. J. 
Pikčilingiams, H J. Kuncaičiams, J. 
H. Kukučiams, E. V. Girdauskams, 
dr. J. Kaškeliui, E. Jankauskienei, 
J. Račytei, VI. Germanavičiui, B. 
Dowgwillo, I. Antanaičiui, S. Kaly
čiui, S. šlakaičiui, S. Gineičiui, J. 
J. Dobilewicz, J. M. Matuszkiewicz. 
N. L. Jerkoviš, M. P. Jerkoviš, S. 
D. S. Sipek, P. Dadič ir J. Dadič.

Dėkingi Jūsų —
M. K. Maculevičiai

VISOKIEMS PARENGIMAMS ke
pu įvairius tortus, pyragaičius, ba
ravykus, meduolius ir Lt. Skambinti 
teL 233-4774.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMU” 
radijo program©. girdimo.

SeštadienĮ: 3.30 — 430 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

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

Ont. U 4-1274. T« pots adresas ir 
"Dainos" dovanų ir ptokfteliy 

krautuvės.

MUZĖJAUS RETENYBĖ
Parduodamos lietuviškos mone
tos — 5 litai — J. Basanavičius, 
10 litų — Vytautas Didysis, 10

kitos. Kainoraštis pareikalavus.
P. Zablockis, P.O. Box 4642 Sta.

Šį šeštadienį, kovo 2 dieną, 7 valandą vakaro 

PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE GARSIOJI RAŠYTOJO 

DR. JONO GRINIAUS 5 VEIKSMŲ ISTORINĖ DRAMA

GULBES GIESME
Vaidina Hamiltono liet, dramos grupė “Aukuras”, 

rengia Toronto Prisikėlimo parapijos S. K. “Aušra”
ĮĖJIMAS: SUAUGUSIEMS — $2.00, JAUNIMUI — $1.00

t

Vaidintojų tarpe daug jaunimo, rengėjai taip pat jaunimas.

Atvykime, pamatykime ir paremkime lietuviškojo jaunimo kultūrines pastangas!

Rengėjai

Prisikėlimo par. žinios
— Giliai užjaučiame J. Černiaus

ką, Lietuvoje mirus jo sesutei a.a. 
Marcelei; Mišios — vasario 28 d., 
7.30 v.r.; A.. Jefremovienę, Lietuvo
je mirus jos mamytei a. a. K. De- 
mereckienei; Mišios — kovo 2 d., 8 
v.r.

— Mišios už a.a. M. Danisevičie- 
nę, užpr. p. Danisevičiaus — vasa
rio 28 d., 8 v.r.

— Pelenų Diena ir Gavėnios pra
džia — šį trečiadienį. Raginame su
silaikyti nuo pasilinksminimų. Ga
vėnia — atgailos ir maldos metas. 
Pelenų Dieną Mišios bus 7, 7.30 ir 
8 v. ryto ir, be to, 7.30 v. vak.. Pa
šventintais pelenais tikintieji ženk
linami po kiekvienų Mišių

— Parapijos metinės rekolekci
jos — kovo 24 d. Pirmoji savaitė — 
moterims, antroji—vyrams. Jas ves 
Tėv. Ged. Kijauskas, Tėvų jėzuitų 
provincijolas.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios — 7, 7.30 ir 8 v. 
ryto ir 730 v.v. Susitarus iš anksto, 
ligoniams ir vyresnio amžiaus as
menims Komunija atvežama į na
mus

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekrnad. po paskutinių Mišių (apie 
1 v.) bažnyčioje.

— Mėn. rinkliava parapijos sko
loms sumažinti — šį sekmadienį.

— Ryšium su Kaziuko muge, me
tinėmis rekolekcijomis ir remontais 
par. salėje, Mišios salėje nutraukia
mos. Vietoje jų nuo šio sekmadie
nio 12.15 vai. bažnyčioje laikomos 
dar vienos Mišios.

— Tradicinė Kaziuko mugė — šį 
sekmadienį po 10 v. Mišių par. sa
lėje. Kviečiame paremti skautų veik
lą.

— Ryšium su Kaziuko muge, šį 
sekmadienį pirmosios Komunijos ir 
katechetinių pamokų bei relig. pa
mokų gimnazistams nebus, šiokia
dieniais šią ir kitą savaitę jos bus lietuvių dainos”. Lietuvių visuo- 
įprasta tvarka. Dėkojame V. Koly- 
čiui už pr. sekrnad. gimnazistams 
pravestą pamoką.

— Nuo š.m. sausio 1 d. mūsų šeš- 
tad. mokykla atleista nuo mokesčio 
už patalpų naudojimą.

— Chorų repeticija: stud. merg.
— trečiad., 7 v.v.; suaug. — ket- 
virtad., 7.30 v.v.: vaikučių — penk- 
tad., 6.30 v.v., o po to vaikai lieka 
giedoti per vak. Mišias; stud. bem.
— sekrnad., 12 v.

— šį šeštad., 7 v.v., par. salėje 
puikus vaidinimas — J. Griniaus 
“Gulbės giesmė”.

— Kt. sav. lankoma: Cameo Cr., 
Cornelius Pkway, Edinborough Ct., 
Gladstone Ave., Haney Ave., Old 
Mill Dr., Riverside Cr., Riverview 
Gdns, So. Kingsway, Slyvan Ave., 
Traymore Cr.

— Prisikėlimo parapijos tarybos 
sudarymas eina prie pabaigos: par. 
atstovai išrinkti, beveik visos orga
nizacijos pranešė paskirtus atstovus, 
T. klebonas baigia kviesti likusį 
trečdalį atstovų. Pirmas Tarybos po
sėdis šį sekrnad., kovo 3 d., 5 v.p.p., 
muzikos studijoje.

— Iš a.a. VL Savicko palikimo 
Prisikėlimo parapijai skirta $1,217.- 
11. Kokiem tikslam tai panaudoti, 
palikta spręsti sudaromai par. tary-

— Sveikinimai ir geriausi linkėji
mai jaunavedžiams Kęstučiui Čepo
niui ir Zitai Juknevičiūtei.

BARONESSA
BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W.
(kampas Bloor-Durie gatvių) 
»AAA* + *** A*

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck St (prie Rnnnymede Rd.). Sav. A. Jenkaltlenė ir M. ValtMeni 
Stovam bei taisom Įvairias užuolaidas. Parduodam medžiagas ir visas 

pakabinimui priemones. Žemos kaino*. Darbas garantuota*.

Šį sekmadienį, kovo 3, Prisikėlimo salėse vyksta

KAZIUKO MUGE
cepelinai su spirgais, koldūnai, bulvinės dešros,Skautės ir skautai paruošė daug rankdarbių, žais

lų, suvenyrų, papuošalų, prikepė šimtus rūšių tor- barščiai... Visa šeima, pasigrožėjusi muge, galės 
tų, pyragaičių, kepsnių, riestainių ir Lt
Tėvų komiteto pagaminti, lietuviškų valgių pietūs:

ATIDARYMAS 11 VAL., VEIKS IKI 2 V. P. P.

papietauti ten pat, o jei norės, galės ir namo par
sinešti.

Visus maloniai kviečia “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai ir tėvų komitetas

Toronto šeštadieninėje mo
kykloje šį šeštadienį, kovo 2, 
pamoku nebus, nes užimtos pa
talpos kitiem reikalam. Kitą 
šeštadienį, kovo 9, pamokos — 
įprasta tvarka. A.

Kaziuko mugė — kovo 3, šį 
sekmadienį, Prisikėlimo visose 
salėse. Joje bus gausu skaučių 
ir skautų dirbinių, kepinių ir 
kt. Bus cepelinai, koldūnai, bul
vinės dešros, lietuviški barščiai. 
Skautai ir tėvų komitetas visus 
kviečia atsilankyti.

VI. Pūtvio šaulių kuopos vi
suotinis metinis susirinkimas — 
kovo, 3, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Šv. Jono Kr. par. salėje, šau
liams ir šaulėms dalyvavimas 
būtinas. Po susirinkimo — bend
ra zuikienos vakarienė, kurią 
paruoš sesės šaulės iš šaudymo 
sekcijos prišaudytų zuikių. 
Kviečiami dalyvauti"ir nešauliai, 
norintieji įsijungti į šaulių veik
lą ir būti šauliais. Valdyba

Akademikų Draugija rengia 
paskaitą kovo 6, trečiadienį, 8 
v.v., Prisikėlimo parodų salėj 
(įėjimas iš bankelio). Muzikė D. 
Rautinš kalbės tema: “Senosios 

menė kviečiama gausiai daly
vauti. Paskaitininke, tarp kitko, 
papasakos apie lietuvišku dainų 
rinkimą Kanadoje. Valdyba

Kultūrinė moterų popietė ren
giama kovo 10 d., 4 v.p.p., Pri
sikėlimo auditorijoje. Dalyvės 
galės pabendrauti, pasišnekėti 
ir pasivaišinti. Programoje sim- 
poziniu būdu bus gvildenama 
įdomi tema “Moters moralinė 
atsakomybė šeimos problemo
se”. Prelegentės — I. Kairie
nė, dr. O. Gustainienė ir T. Pla
cidas, OFM. Moderatorė — A. 
Sungailienė. Kviečiamos visos 
kolonijos moterys ir merginos.

KLK Mot. Dr-jos Pr. p. sk.
Lietuvos penkiasdešimtmečio 

paminėjimą aprašė įvairių kal
bų laikraščiai. Labai plačiai lie
tuvių iškilmes aprašė “Latvija”, 
kurią redaguoja A. Vinčels. Ki
ti paskelbė trumpas informaci
jas. Ukrainiečių savaitraštis 
“Vilne Slovo” pirmajame pusla
pyje įdėjo Vilniaus katedros 
nuotrauką su pastaba, kad šven
tovė paversta meno galerija.

Ukrainiečių grafiko V. W. 
Kuzmenko paroda — W a. W 
galerijoj, 830 Yonge St., vasa
rio 25 — kovo 16.
TURGAUS KAINOMIS parduodami 
jaučiai 900—1100 svarų gyvo svorio. 
Skambinti 766-8946 Toronto.

TEL 762-4252 
Sav. Alytė Kerberienė

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių 50 m. jubilėjaus popie
tei ruošti buvo sukviestos visos 
organizacijos komitetui sudary
ti ir darbams pasiskirstyti. Po
sėdyje dalyvavo šie asmenys, at
stovaują savo organizacijoms: T. 
Paulius, OFM, p.p. Žemaitienė, 
Sonda, Aušrotienė, Jonaitienė 
Stukienė, Dailydė, Rusinas, Sa
kalas, Tamulaitytė, Stankaitis, 
Jankutė, Andrulis, Pabedinskai- 
tė, Kolyčienė, Gustainienė, Mu
rauskienė, Otienė, Krasauskie
nė, Vingelienė, Dervinienė, Ko- 
lyčius ir Dalindienė. Komiteto 
pirmininke išrinkta V. Dalin- 
dienė. Popietė Įvyks balandžio 
21 d. Bilietai jau platinami da
bar; jų galima gauti pas minė
tus asmenis ir abiejų parapijų 
knygynuose. Toronto*ir apylin
kių visuomenė prašoma rezer
vuoti tą dieną seselių sukakčiai 
paminėti.

Mokyklinio amžiaus jaunimo 
kongresas, organizuojamas KLB 
krašto valdybos švietimo komi
sijos, įvyks birželio 22 d. prie 
Toronto Woodbridge miestely
je. Didžioji programos dalis vyks 
gamtoje — Conservation aikš
tėse. Jei būtų lietinga diena — 
salėje. Kongresui rengti yra su
darytas komitetas, kuriam pir
mininkauja krašto valdybos na
rys L. Tamošauskas.

Jungtuvės. Vasario 
Jono Kr. bažnyčioje 
Tomas Sungaila su 
Irena Bartusevičiūte. Vestuvi
nis pokylis įvyko par. salėje, 
dalyvaujant gausiam būriui sve
čių bei viešnių. Jaunasis yra to
limas dr. J. Songailos giminai
tis. Prisikėlimo bažnyčioje tą 
pačią dieną susituokė Kęstutis 
Čeponis su Zita Juknevičiūte. 
Solo giedojo sol. V. Verikaitis, 
vargonais grojo kun. Br. Jurk- 
šas. Vestuvinis pokylis įvyko 
Prisikėlimo par. parodų salėje, 
kuri vos talpino gausius daly
vius. Visi džiaugiasi abiejų lie
tuviškomis vestuvėmis ir linki 
sėkmės vedybiniame gyvenime.

A.a. J. Stapčinskas, 57 m., mi
rė praėjusį savaitgalį Sudburio 
mieste. Velionis buvo nevedęs, 
kilęs nuo Alytaus. Ilgesnį laiką 
negalavo plaučiais. Savo testa
mente pareiškė norą būti palai
dotu Toronto šv. Jono liet, ka
pinėse. Jo valią įvykdė p. Eidu
kevičių šeima. Velionies palai
kai traukiniu pergabenti į To
rontą ir vasario 28 d. palaidoti 
liet, kapinėse. Velionies gimi
nės gyvena Lietuvoje.

24 d. Šv. 
susituokė 
mokytoja

Lietuviška baldų 
, dirbtuvė

Doram! nauji minkfti baldai ir op-

P. LUBYS. Telefone. WA 2-7 9 6 1 
Namų telefono. AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

pradėti vilo*

1676 BATHURST ST.
ToL U 2*3456. Rytirav HO 4-1331

Nors “Gulbės giesmė” buvo 
prieš dvejus metus statyta To
ronte, bet nuo to laiko daug pa
sikeitimų įvyko. Aktorių sąsta
tas pasikeitė, ypač kai Barboros 
rolę iš L. Verbickaitės perėmė 
A. žilvitienė. Su šiuo veikalu 
“Aukurui” teko plačiai pasiro
dyti: Čikagoje, Detroite, Kleve- 
lande, Ročesteryje, Londone, 
Otavoje (su ištraukomis), Mont- 
realyje. Po šio pastatymo To
ronte kovo 2 d. dar yra numa
tytas vienas ir paskutinis “Gul
bes giesmės” spektaklis Hamil
tone kovo 17 d., po to laukia 
nauji darbai, šį rudenį “Auku
ras” pasiryžęs dalyvauti teatrų 
festivalyje Čikagoje su V. Krė
vės “Mindaugo mirtimi” ir tuo 
atžymėti 50-ją Lietuvos nepri
klausomybės atgalimo sukaktį. 

. Mėgėjų teatro darbas nėra leng
vas, todėl moralinė parama iš 
lietuviškosios visuomenės yra 
reikalinga, ypač kai norime į šį' 
darbą įtraukti mūsų jaunimą, 
kad jis galėtų tęsti šį kultūrinį 
darbą ateityje (žiūr. skelbimą).

Leidimo “Lithuanian in Ca
nada” atspausdinti pirmieji 
egzemplioriai jau baigiasi. Jie 
buvo įteikti Kanados šimtmečio 
komisijai, “Canada Ethnica” 
knygų serijos redakcinei komi
sijai ir visai eilei kitų pareigū
nų. Spaustuvė yra pažadėjusi 
baigti knygos spausdinimą kovo 
mėn. viduryje. Dail. T. Valius 
piešia aplanką. KLB krašto val
dybos nutarimu, leidinio kaina 
$8. Užsakymų laikotarpis po $6 
jau pasibaigė. Leidinio prenu
meratoriai jį gaus, kai bus galu
tinai baigtas spausdinti.

Pamesta brangi sagė (brošė) 
Toronto Šv. Mykolo katedroje 
ar prie katedros per Vasario 
16 pamaldas. Sagė yra gėlės pa
vidalo, baltų akmenukų (Rain- 
stone). Radęs maloniai* prašo
mas paskambinti “Tž” admi
nistracijai.

Naujai išrinktoji Ošavos M. 
M. Klubo “Ešerys” valdyba pa
siskirstė pareigomis: V. Pniaus- 
kas — pirm., J. Sankovas — 
pirm, pavaduotojas, A. Luko
šius — sekr., A. Vaičiūnienė — 
ižd., A. Lukošienė — jaunimo 
vadovė.

Kasantiems sniegą. Kanados 
saugumo lyga, ryšium su sniego 
pūgomis, primena, kad sniego 
nukasimą reikia palikti jau
niems žmonėms. Daugiausia ne
laimių įvyksta (kasant sniegą) as
menims, peržengusiems 60 metų 
riba ir atpratusiems nuo fizinio 
darbo. Įtemptas fizinis darbas 
staigiai pagreitina kraujo apy
taką, o šaltas oras padidina 
kraujo spaudimą. Tai sukelia 
širdies priepuolį. Vyrai, po 40 
metų amžiaus, turėtų vengti 
sniego kasimo. Jo turėtų vengti 
ir tie. kurie turi širdies ligą ar 
perdidelę įtamoą (hypertension), 
nerdidelį svorį arba kokią nors 
ligą, ovz. kad ir peršalimą. Jei 
kas eina sniego kasti, reikia lai- 
kvtis šių taisyklių: nekelti per
daug sniego iš karto, pailsėti, 
kai tik naiuntamas nuovargis, 
kai širdis ima smarkiai plakti, 
kai nrakaituoiama arba kai kvė-

Sv. Kazimiero Dar. žinios
— Pirmasis nėnesio penktadienis 

— kovo 1 d.; Mišios rytą 7.30 ir va
kare 8 vai. Išpažintys — ketvirta
dienio vakare nuo 7 v.

— Kazimierinių vakarienė — ko
vo 2 d.; šilta vakarienė, turtinga lo
terija su K. Rūbelio pinigine pre
mija. Kviečiami visi atsilankyti ir 
paremti parapiją.

— Vyrų Draugija šaukia savo na
rių susirinkimą kovo 7 d. 8 v. v. pa
rapijos salėje.

— Jaunimas buvo išvykęs į Lau- 
rentidų kalnus paslidinėti; su jais 
vyko klebonas kun. F. Jucevičius.

— Sunkiai serga Ona Vilkaitienė
Mayfair ligoninėje.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va $158.52.

— T.ž. prenumeratas galite apmo
kėti per kun. J. Gaudzę; metams —

KJ.G.

m.

Aušros Vartų par, žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Mišios* vakare 7.30.
— Šis trečiadienis — Pelenų Die

na. Mišios rytą — 7 ir 8 v. vaka
re — 7.30.

— Vaikučių pirmoji Komunija — 
Atvelykyje. Vaikus prašome regist
ruoti pas seseles ar klebonijoje.

— Choro metinis parengimas 
gegužės 4 d.

— Kovo 23 d. įvyks seselių 50 
jubilėjinė vakarienė, kurioje dai
nuos Roma Mastienė iš Čikagos.

— Dėkojame V. Verikaičiui, gie
dojusiam bažnyčioje. Jis šiais metais 
švenčia 25 metų scenos darbo su
kaktį.

— Rinkliava — $214. Bažnyčios 
Fondui aukojo: $50 — B. Kisielius, 
$15 — A. Jankus, $17 — J. Jurėnas, 
$5 Z. Burkšaitis.

Seselių sukaktis. Kovo 23 d. AV 
salėje rengiamas koncertas-akademi- 
ja N. Pradėtosios Marijos seserų vie-, 
nuolijos penkiasdešimtmečiui atžymė 
ti. Ta proga bus ir vaišės. Meninei 
programai pakviesta sol. R. Mastienė 
iš Čikagos. Seselių darbų rėmėjai 
kviečia iš anksto visus montrealie- 
čius dalyvauti. Neužges laisvės troš
kimas mūsų jaunimo širdyse, kol bus 
kas jį kursto. L. J.

K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyriaus ruošiama lote
rija įvyks kovo 10 d., tuoj po 11 vai. 
pamaldų, Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Programoje — dr. J. Mališkos 
paskaita — “Estetinis momentas 
dantų gydyme”. Po to — pietūs ir 
dovanų traukimas. Loterijoj bus gra
žių paveikslų, kuriuos padovanojo 
mūsų mieli dailininkai: p.p. R. Bu
kauskas, V. Remeika, O. šablaus- 
kienė, A. Vazalinskas ir A. Zubienė. 
Dvi dovanos skirtos L. Gurecko iš 
Keating-Ford ir pyragas-šakotis, kurį 
iškepė draugijos narė A. Grigelie- 
nė. Montrealio visuomenę kviečiame 
gausiai dalyvauti. Laukiame svečių 
ir iš Otavos. Loterijos bilietų pla
tintojos prašomos šakneles grąžinti 
iki kovo 7 d. Kovo 3 d. galite jas 
grąžinti G. Kudžmienei Aušros Var
tų parapijos salėje ir M. Gaputytei 
šv. Kazimiero salėje po 10 ir 11 
vai. pamaldų arba pasiųskite paštu

TORONTO
PADĖKA

Mums abiems susirgus ir gydan
tis ligoninėje bei namuose sulaukė
me daug lankytojų ir užuojautos iš 
abiejų parapijų kunigų, savo gimi
nių ir draugų. Gydytojams ir vi
siems mes už tai esame dėkingi.

Kavaliauskai

už man su-

Albina ir Stasys
PADĖK

Nuoširdžiai dėkoju
rengtu naujagimio proga bobūvj ir 
dovanas ponioms: Ažubalienei, Ab
romavičienei, Bacevičienei, Sr. Ba
cevičienei, G. Bacevičienei, J. Balai- 
šienei, Baliūnienei, Derliūnienei, 
Dobilienei, Dirmantienei, Dvylaitie- 
nei, Genčienei, Kiršinienei, Liutkie- 
nei, Melnykienei, p-lei Mocklickai- 
tei, Neverauskienei, Prakapienei, Si- 
monaitienei, Stungurienei, Vilkie
nei, žiurinskienei, Žakevičienei.

Jums dėkinga —
Onutė Marcinkevičienė

IŠNUOMOJAMAS RŪSYJE KAM
BARYS ir bendra virtuvė, atskiras 
įėjimas, privati vonia. Skambinti tel. 
767-4014.

A. NORKELIONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreol 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-to Ave., Rosemount (kampos St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tol. RAymond 7-3120

1 T Įį C 9 9 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
la I I H W MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
DEPOZITUS 4.4%
NUMATYTA UŽ ŠERUS 5% %

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL

— V. Giriūnienei, 5330 Assomption 
Blvd., Montreal 36. Valdyba

“Lito” metinis susirinkimas—šeš
tadienį, kovo 9 d., 4 v. p. p., šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Registraci
ja prasidės 3.30 v. Po susirinkimo— 
tradicinė narių vakarienė. Į valdy
bą bus renkami du nariai, į kredito 
komisiją — vienas ir į revizijos ko
misiją — vienas. Kandidatams pa
siūlyti terminas — kovo 2 d.

“Expo 68 — žmogus ir jo pasau
lis” — parodos bilietus ruošiasi pla
tinti “Litas”, kaip ir praeitais me
tais. Bilietai pasirodys rinkoje tik 
baalndžio mėnesį

Lietuviško radijo pusvalandžio 
anketa buvo išsiuntinėta kartu su 
“Lito” 1967 m. apyskaita. Visi Mont- 
realio lietuviai kviečiami savo nuo
mones joje pareikšti ir ją grąžinti 
pusvalandžio vedėjui L. Stankevi
čiui.

Tradicinė Kaziuko mugė — kovo 
2—3 d. AV salėje. Visi kviečiami da
lyvauti ir paremti skautų veiklą.

Aušros Vartų šeštadieninė mokyk
la Vasario 16 atžymėjo labai gražia 
programa. Po “Marija, Marija” 
trumpą įžanginį žodį tarė mokyklos 
vedėja S. Ališauskienė, o po jos kal
bėjo Tėvas K. Pačkys, SJ, Tėvų 
komiteto pirm. B. Staškevičius ir 
KLB Montrealio seimelio pirm. J. 
Lukošiūnas. Trumpą ir pagaunantį 
žodį tarė dr. H. Nagys. Visa tai ne
užtruko" nė pusės valandos. Meninė
je dalyje V. Morkūnaitė padekla
mavo eilėraštį “Našlaitėlė”, K. Va
siliauskas pagrojo akordeonu, R. 
Jurkutė ir A. Tanner programą pa
įvairino duetu prancūziškai, n skyr. 
mokiniai T. Žitkus, A Gustainis, A. 
Lapinas, K. Vasiliauskas ir G. Bri- 
kis padeklamavo eilėraštį “Aš Tė
vynei”, V. Povilaitytė ir O. Beniu- 
šytė padeklamavo eilėraštį “Žiema”, 
VI skyr. mokiniai G. Nagys, R. Ali
šauskas, S. Brikis ir R. Zabieliaus- 
kas padeklamavo visą eilę ištraukų 
iš Maironio poezijos. Po to sekė ma
žųjų šokiai: Audėjėlė, Barė ponas 
katinėlį, Kalvelis, Ridikėlis ir pet- 
ruška ir visa eilė dainelių, kurias 
padeklamavo visi mokiniai, vadovau
jami seselės Margaritos ir p. Baltuo- 
nienės. Programa buvo užbaigta 
Tautos himnu. Pirmajai programos 
daliai vadovavo mokyklos vedėja S. 
Ališauskienė, o meninei daliai — 
mokinė R. Rudinskaitė. Programą 
stebėjo gražus būrys tėvu ir mokyk
los bičiulių. Pr. R.

Lietuvių dailės ir tautodailės paro
doje kovo 30 — balandžio 7 d. AV 
salėje dalyvaus visi Montrealio lie
tuvių dailininkai ir daugelis kitų su 
tautodailės dirbiniais. Turintieji pa
rodai tinkamų dalykų prašomi pa
skambinti J. šiaučiuliui tel. PO 7- 
2781. Parodos metu numatyti kultū
riniai pusvalandžiai. Veiks ir sesių 
šaulių užkandinė. Tai bus viena di
džiausių dailės parodų Montrealio 
lietuvių istorijoje, kuria atžymėsime 
Lietuvos penkiasdešimtmetį. Iki šio
lei su savo meno kūriniais ir tau
todailės dirbiniais sutiko dalyvauti: 
Br. Abromonis, P. J. Adamoniai, J. 
Adamonienė, M. Adomaitienė, dail. 
D. Aneliūnaitė, Pr. Baltuonis, Br. 
Bagdžiūnas, Br. Bijūnas, p. Barteš- 
kos, R. Barteškaitė, Alb. Blauždžiū- 
nas, P. Budrevičienė, dail. R. Bu
kauskas, p. Čipkienė, J. Dalmantas, 
J. Dalmotas, Ed. Dikaitis, Pr. V. 
Dikaičiai, Drešerienė, p. Gaurie- 
nė, p. Griniai, A. Gražys, p. Jony
nai, p. Jurjonai, J. Jukonienė, p. 
Jurkienė, J. Juškevičius, p. Išganai- 
tienė, E. Kardelienė, M. Kasperavi
čienė, J. Keršys, J. Kęsgailienė, K. 
Kiaušas, p. Kizerskiai, Br. Kirstu
kas, J. Ladyga, Z. Lapinas, P. Ir. 
Lukoševičiai, Br. Lukoševičienė, N. 
Pr. Marijos seselės, p. Navikėnie- 
nė, J. B. Malaiškos, dail. B. Mar- 
kūzaitė, K. Martinėnas, D. Morkū
nienė, p. Mickai, O. Mylienė, L Pa- 
lubinskienė, p. Paunksnienė, Ig. E. 
Petrauskai, J. Piečaitis, S. Piečaitie- 
nė, p. Pocauskai, R. Tekutytė, K. To
liušis, dail. V. Remeika, L. V. Stan
kevičius, J. Strelienė, p. šemogie- 
nė, dail. O. šablauskienė, J. M. šiau- 
čiuliai, p. Styrienė, dail. A Vazalins
kas, p. Vazalinskienė, R. Verbyla, 
J. O. Vieraičiai, p. Vileniškiai, J. V. 
Vileniškiai, p. Zabielienė, p. Zabie- 
liauskai, dail. D. Zubienė, Pr. Žu
kauskas. L. K. Mindaugo šauliu

t kuopos valdyba

IMA Už:
NEKILN. TURTO PASKOLAS _8%
ASMENINES PASKOLAS______ 9%




