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Slepiama tiesa |
Ryšium su pasauline paroda Montrealyje Kanadą pasiekė daug 

žinių iš Sov. Sąjungos ir tai tokių, kurios ten neskelbiamos. Bet 
dar daugiau slepiamų žinių atėjo po parodos. Iš jų sužinojom 
apie sovietinių rašytojų teismus, jų persekiojimą, išsiuntimą į 
koncentracijos stovyklas ir pan. Pastaruoju metu pasirodė aliar
muojantis leidinys anglų kalba “Education in Soviet Ukraine”. 
Iš prmo pažvelgimo atrodo, kad tai eilinis leidinys, skirtas spe
cialistams. Paskaitęs betgi pastebi, kad tai labai stipriai doku
mentuota knyga apie tautų rusinimą Sovietų Sąjungoje. Ir kas 
svarbiausia, kad jos autorius komunistas, gimęs Kanadoje ir dve
jus metus studijavęs Ukrainoje. Jo pavaldė — John Kolasky. 
Leidinio įžangoje sakosi iš ukrainiečių tėvų paveldėjęs meilę 
senajai tėvynei ir norėjęs ją aplankyti. Skaitydamas sovietinius 
leidinius Įsitikinęs, kad dabartinė Ukraina yra “laisva respublika, 
savanoriškai prisijungusi ir turinti didžiausią laisvę ugdyti savo 
kalbai, kultūrai, papročiams.” Jo svajonė studijuoti Kieve išsi
pildė 1963 metais. 1965 metais betgi grįžo Kanadon apkartęs, 
nusivylęs ir gerokai nukomunistėjęs. Per dvejus metus pamatė 
jis tikrovę, kuri lig tol jam buvo neprieinama. Po oficialios pro
pagandos žibančiu paviršiumi jis rado šiurpią tikrovę, kuri yra 
nežinoma užsieniui, net komunistų veikėjams.

JAV konsulas Diggins Toronte dalyvavo Vasario 16 iškilmėse; nuo
traukoje — pasirašo garbės svečių knygoje

Lietuvos vardas Amerikos ^kongrese

John Kolasky, studijuodamas Kieve, suartėjo su ukrainiečiais, 
kurie nėra parsidavę Maskvai, ir patyrė tyliai vykstančią kovą 
prieš rusinimą. Tada jis ėmė rinkti medžiagą apie rusinimą ukrai
niečių per mokyklas. Būdamas komunistas, rado kelius ne tik Į 
oficialius, bet ir neoficialius šaltinius. Visą rastą medžiagą jis 
siuntė Į Kanadą. Kai diskusijose su vietiniais pareigūnais ėmė 
•jis reikšti savo pasipiktinimą rusais, sukėlė Įtarimą, buvo pra
dėtas labai sekti ir pagaliau turėjo išvažiuoti. Svarbioji doku
mentinė medžiaga jau buvo pasiekusi Kanadą. Grįžęs ją panaudojo 
knygai, kurios įžangoje sako: “Pateikia medžiaga, iškelianti dis
kriminaciją prieš Ukrainą ir ukrainiečius, taipgi rusinimo pastan
gas, aiškiai atskleidžia tai, ką daugelis jau seniai Įtarė, ir parodo 
sovietų melagingą teigimą, kad Sovietų Sąjungoje yra tautinio 
ugdymo laisvė...” čia dera priminti, kad J. Kolasky nėra vie
nintelis komunistas, padaręs tokią išvadą. Ir kiti ukrainiečiai, 
apsilankę sovietinėje Ukrainoje, grižo su panašiais Įspūdžiais, nors 
ir nedokumentuotais. 1966 m. prosovietinių ukrainiečių sąjungos 
suvažiavime Kanadoje šis klausimas buvo iškilęs ir susilaukė ašt
rių protestų. Net Kanados kompartijos vadas Tim Buck su visa 
delegacija turėjo vykti Kievan ir Maskvon diskutuoti to klausimo 
su augštaisiais Kremliaus pareigūnais. Matyt, nieko nelaimėjo, nes 
iki šiol niekas nepasikeitė.

Skaitant J. Kolaskio knygą aiškiai matyti, kad rusinimas nėra 
vien Ukrainos grėsmė, kad ji bendra visom Sov. Sąjungos tau
tom. Jeigu ji parūpo ukrainiečiams, turintiems Ukrainoj 37 mi
lijonus, tai juo labiau ji turi rūpėti lietuviams. J. Kolaskio pa- 
teiktoj statistikoj lietuvių Sov. Sąjungoj 1959 m. buvo 2.326.094, 
o gyventojų Lietuvoj — *2.696.718. Pagal 1965 m. statistiką, Lie
tuvoje gyventojų nurodyta jau 2.949.000. Taigi, rusinimas ir per 
mokyklas, ir per kolonistus žengia! Nuo 1967-68 mokslo metų 
Latvijoj rusų kalba Įsakyta pradėti dėstyti nuo pirmojo skyriaus!* 
Visos vadovaujančios vietos Lietuvoje, kaip ir kitur, užimtos rusų. 
Vilniaus universitete sudalyta rusų grupė, kuriai visi mokslai 
dėstomi rusų kalba. Klaipėdoje, sakoma, pusę gyventojų sudaro 
rusai. Kituose miestuose jų taipgi netrūksta. Į numatomą naf
tos Įmonę prie Jurbarko suplanuota prigabenti tūkstančius rusų, 
nes Lietuvoje nesą specialistų. Yra patikimų žinių, kad rusai buvo 
besikėsiną Įvesti Lietuvon rusišką alfabetą. Ar tas apetitas ne
grįš, tenka abejoti. Taigi, tų faktų akivaizdoje klastingu melu 
skamba sovietinių propagandistų dainelė, kad dabar “Nemuno 
kraštas klesti”, kad lietuviškoji kultūra susilaukė laisvės, kurios 
neturėjo nė nepriklausomoj Lietuvoj. Rusinimo grėsmė, kaip 
Damoklo kardas, kybo virš Lietuvos. Ir carinė, ir komunistinė 
Maskva lieka ta pati.
KANADOS ĮVYKIAI

Toronto miesto burmistras W. Dennison, dalyvavęs Vasario 16 iš
kilmėse. Jį pasitinka lietuvių atstovai Nuotr. B. Tarvydo

Veiksnių, visuomeninių orga-’ 
nizacijų ir pavienių veikėjų dė 
ką Lietuvos atstatymo 50 m. su
kaktis susilaukė atgarsio ir JAV 
kongrese. Vasario 16 d. išvaka
rėse senate prabilo Ralph Yar
borough, Frank J. Lausche, 
Hugh Scott, Clifford P. Case, 
William Proxmire ir Birch E. 
Bayh. š.m. vasario 20 d. senate 
kun. Ansas Trakis sukalbėo ati
daromąją maldą, kurią užbaigė 
žodžiais: “Inspired by Thy spi
rit we would fight with per
sistent courage to the day when 
Lithuania and other enslaved 
nations could enjoy creative 
freedom in their independent 
states.” Ilgametis lietuvių bičiu
lis Thomas J. Dodd paprašė pir
mininką, kad paskirtų valandą 
Lietuvos bylai. Ta proga kalbė
jo senatoriai Dodd, Charles H. 
Percy, Carl T. Curtis, Edward 
Brooke, Everett Dirksen, Peter 
Dominick ir Philip Hart. Iš viso 
šiais metais kalbėjo 13 senato
rių (7 respublikininkai ir 6 de
mokratai). Pernai buvo tik 5. 
Dauguma kalbėtojų yra įtakin
gos užsienio reikalų komisijos 
nariai. Senatorius Dirksenas yra 
respublikininku mažumos vadas. 
Dodd savo kalbon Įjungė ištisą 
VLIKo ir diplomatų memoran
dumo tekstą.

Atstovų Rūmuose kalbėjo Ja
mes Howard, Ray Madden, Ro
bert Nix, Thomas O’Neill, Ed
ward Roybal, John Rooney, Pe
ter Rodino. Vasario 20 d. kon
greso narys William Murphy 
(ilgametis Čikagos lietuvių drau
gas) paprašė pirmininką paskir
ti valandą Lietuvos bylai. Atsto
vų Rūmuose vysk. V. Brizgys su
kalbėjo invokaciją, baigdamas

ALGIRDAS BUDRECKIS reikštomis mintimis. Patys kon-

tyt, kad mažų kolonijų lietuviai 
smarkiai įtaigojo savo kongresi- 
ninkus.

Tikimės, kad tų valstybių lie
tuviai bus mandagūs ir laiškais 
padėkos savo atstovams, nepai
sant jų partinių nusiteikimų.

Kokia nauda iš prakalbų kon
grese? Visų pirma, puikus bū
das išgarsinti Lietuvos bylą. Po
litiškai veiklūs JAV sluogsniai 
skaito “Congressional Record”. 
Valstybės Departamentas, kuris 
laiko kongresą viešosios opinijos 
barometru, skaitosi su tenai pa-

susipažįsta su turiniu, t.y. su 
Lietuvos byla. Lietuviai politi
kai gali vėliau užsikabinti už jų 
pareiškimų ir išgauti tolimesnę 
pagalbą. Diplomatai ir užsienio 
spauda dar atidžiau seka kongre
so pareiškimus ir daro išvadas. 
Taigi, kongresas yra forumas, 
kur keliamas Lietuvos klausi
mas. Parlamentinių anglosaksų 
kraštų lietuviai gali sekti Ame
rikos lietuvių pavyzdžiu ir savo 
kraštuose vykdyti panašią poli- 
tinę-informacinę akciją per savo 
parlamentus ir jų stenogramas.

Pasaulio įvykiai
KOMPARTIJŲ PASITARIMĄ BUDAPEŠTE SUDRUMSTĖ 

RUMUNIJOS PASITRAUKIMAS. Sovietų delegatas M. Suslovas, 
naudodamas Stalino laikams būdingą spaudimą, mėgino priversti 
66 kompartijų atstovus sutikti su mintimi, kad šį rudenį Maskvo
je turi būti sušaukta pasaulinė kompartijų vadų konferencija, šiam 
sumanymui pasipriešino Rumunija, pasipiktinusi ne tik sovietų, 
bet ir Sirijos delegato K. Baodasho laikysena. Pastarasis apkaltino 
Rumuniją, kad ji Artimųjų Rytų konflikte remia Izraelį. Iš tik
rųjų Rumunija yra vienintelis sonetų satelitas, nenutraukęs diplo
matinių ryšių su Izraeliu. Rumunijos atstovas P. Nuclescu-Mizil 
pareikalavo, kad Sirija viešai atšauktų ši kaltinimą. Tai buvo pa
daryta, bet atšaukimo rumunams neužteko. Toronto “The Tele
gram” dienraščio koresp. A. Ein-( 
franko pranešimu iš Budapešto, 
Rumunijos kompartijos sekf. N. 
Ceausescu įsakė savo delegatams 
pasitraukti iš pasitarimų. Rumu
nų delegacijos vadas P. Nicu- 
lescu-Mizil tada iškėlė du sovie
tams neprimtinus reikalavimus:
1. Sirijos išsišokimą turi pa
smerkti visi pasitarimo dalyviai;
2. visi turi pasižadėti ateityje 
nepulti kurios nors kompartijos. 
Antrasis punktas buvo aiškiai

VYRIAUSYBĖ IR MOKESČIAI
Vyriausybės krizę užbaigė fe

deraciniame parlamente praves
tas balsavimas. Už vyriausybę 
pasisakė 138 atstovai, prieš — 
119. Liberalams į pagalbą atėjo 
R. Caouette 8 kreditistai ir save tą i naująjį biudžetą. Be paja- 
nepriklausomu laikąs Trois-Ri- 
vieres rinkiminės apylinkės at
stovas J. A. Mongrain. Prieš bal
savimą iš konservatorių parti
jos išstojo Gordonas Churchil- 
lis, buvęs prekybos ir krašto ap
saugos ministeris J. Diefenbake- 
rio vyriausybėje, pasmerkdamas 
konservatorių sutikimą balsuoti 
vyriausybės pasitikėjimo klausi
mu. Jo nuomone, tai buvusi ne
garbinga kapituliacija, parla
mento pažeminimas. Atsistaty
dinimo raštą premjerui L. B. 
Pearsonui Įteikė prekybos min. 
Robertas Winters, krizę sukėlu
sio balsavimo metu ėjęs ministe- 
rio pirmininko pareigas. Jis 
paskelbė savo kandidatūrą i 
liberalų vadus ir nori turėti lais
vas rankas priešrinkiminiame 
vajuje. Ministerių kabineto na
rius varžo L. B j Pearsono užkrau 
ta bendra linija dabartinės libe
ralų vyriausybės politikos at
žvilgiu.

Pajamų mokesčio papildo at
metimas vyriausybę privertė at
šaukti nuo sausio 1 d. vykdo
mus padidintus atskaitymus. Fi
nansų ministerija ruošia naujas 
pajamų mokesčio atskaitymu 
lenteles, kurios netrukus bus iš
siuntinėtos visiems darbdaviams. 
Permokos bus gražintos tik se
kančiais metais, kai kanadiečiai 
užpildys 1968 m. pajamų mo
kesčiu blankus. Ju gražinimas 
dabartiniu metu pareikalautu 
nArd’Heliu išlaidu. nes kaiku- 
rie asmenvs yra permokėie tik 
norą dolerių^ kuriu neužtektu 
buhalteriui atlvginti. Bendroii 
surinkto nanildo suma siekia 
anie $25 milijonus. Finansų mi-

nisterija ruošia naujus planus 
vyriausybės pajamoms padidin
ti. Jie turės padengti $475 mi
lijonų opozicijos atmestą paja
mų mokesčio papildą, jau įtrauk-

mų mokesčio padidinimo, atro
do, nebus galima išsiversti, bet 
ši kartą jo Įvedimas gali užtruk
ti keletą mėnesių.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
Kvebeko reikaluose susilaukė 
netikėto varžovo. “The Tele
gram” koresp. A. Einfranko 
pranešimu iš Budapešto, Kvebe
ko kompartijos vadas Sam 
Walsh, dalyvavęs Budapešte vy
kusiam kompartijų suvažiavime, 
pareiškė, kad jis planuoja ženg
ti prezidento De Gaulle pėdo
mis ir reikalauti nepriklausomy
bės Kvebekui, nors tai nebūtinai 
turėtų reikšti Kvebeko atsisky
rimą nuo Kanados. Komunistai, 
matyt, nori panaudoti separa
tistu siekius savo tikslams ir 
Maskvos propagandai.

Doleriui sustiprinti Kanada 
atsiėmė iš Tarptautinio Pinigų 
Fondo $426.000.000. Tai nėra 
paskola, bet fondan įmokėtu Ka
nados pinigų susigrąžinimas. 
Fondui Kanada buvo davusi 
$241 miliiona amerikietiška va
liuta ir $185 milijonų vertės 
aukso. Finansiniu sunkumų at
veju Kanada turi teise iš fon
do gauti $740 milijonu pasko
lą.

Sovietu vyriausybės oficiozas 
“tzvestiia” puolė Maskvoje stu- 
diiuoiantį Toronto universiteto 
studentą Vladimirą Pavlova, 
kaltindamas ii antisovietinėmis 
nuotaikomis, bandymu nakirgti 
sovietu studentu komunistine 
mnnde. Pasak “Tzvestijos” V. 
Pavlovas vaišindavęs sovietu 
studente alkoholiniais pėrimais 
ir marindavęs juos nuteikti 
prieš komnartiia. Studenčių gre-

Peticijos Lietuvos laisvei atgauti
Instrukcija peticijų reikalu laisvojo pasaulio vyriausybėms
1. Peticijų tikslas — paska

tinti laisvojo pasaulio valstybių 
vyriausybes imtis žygių, kad bū
tų panaikinta Sovietų Sąjungos 
agresijos prieš Lietuvą sudaryto
ji padėtis ir būtų atstatyta ne
priklausoma Lietuva.

2. Peticijų paruošimo ir jų 
Įteikimo organizavimui vadovau
ja Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas. Kiekviename 
lietuvių gyvenamame krašte pe
ticijos paruošimu ir Įteikimu rū
pintis VLIKas Įgalioja atitinka
mą lietuvių organizaciją.

3. Peticijų tekstus anglų ir 
ispanų kalbomis parūpina VLI
Kas. Kraštuose, kur valstybinė 
kalba kita, peticijos tekstą į tą 
kalbą išverčia ir vietos sąlygoms 
pritaiko VLIKo įgaliotoji orga
nizacija (2 str.). Ji atspausdina 
ir reikalingą peticijos lapų kiekį.

tose dėl gausių romansų jis bu
vęs pravardžiuojamas karalium 
Faruku. Jo kambaryje esąs pa
kabintas caro Mikalojaus II pa
veikslas. Rusų emigrantų sūnus 
V. Pavlovas su kitais keturiais 
kanadiečiais Maskvon buvo iš
siųstas pernai rudenį pagal stu
dentų apsikeitimo sutarti. To
ronto universitete studijuota 
Denki sovietų studentai. V. Pav
lovas turėjo grįžti Kanadon.

Ontario premjeras J. Robarts 
nareiškė parlamente, kad jis ne
žada Ontario padaryti dvikalbe 
provincija. Prancūzų gyvenamo
se vietovėse jiems bus leista tu
rėti savas mokyklas, vartoti 
prancūzų kalbą valdinėse įstai
gose, bet tai nereiškia, kad On
tario gyventojai turės pasidary
ti dvikalbiais. Jiems ir toliau 
pakaks anglų kalbos mokėjimo. -

Federacinio biudžeto išlaidos 
1968-69 m. bus $10.285.000.000. 
Jos yra didesnės už nraėiusių 
metu biudžetą tik 4% ($357.- 

4011. kai tuo tarpu anksčiau 
biudžetinės išlaidos kasmet na- 
didėdavo 10-12%. Išlaidu augi
mą sumažino finansų ministerio 
M. Sharp įvesti apkarpymai 
transr'orto. krašto ansau^ns ir 
nrekvbos ministerijose. Jis bu
vo įsipareigojęs nauiaiame biu
džete nenerženrii $10.5 bilijo
no ribos. Paskelbtoji suma, sa
vaime suprantama, nėra galu- 
♦W nes metu eigoje iškyla ne
tikėtu reikalų

freedom of' Lithuania amf we 
beg Thy blessings upon those 
persons and nations who teach 
men to respect and love one 
another an who dedicate them
selves for the achievement of 
freedom and peace for all man
kind.”

Kongresininkas Daniel Flood 
vadovavo minėjimui Atstovų Rū
muose. Kalbėjo šie kongreso na
riai:

Daniel Flood, John McCormack, 
pirmininkas, William Murphy, Ge
rald Ford, Michael Feighan, Wil
liam Widnall, Samuel Stratton, John 
Rhodes, John Murphy, John Marsh, 
James Delaney, Harold Donohue, 
Barber Conable, Edward Derwinski, 
Thaddeus Dulski, Leonard Farb- 
stein, Charles Whalen, Lester Wolff, 
William St. Onge, Dan Rostenkowski, 
Ed Reinecke, Richard Ottinger, John 
Monagan, Edna Kelly, Glenard Lips
comb, Joseph Minish, Frances Bol
ton, Robert Taft, William Cahill, 
Bob Wilson, H. Allen Smith, Do
nald Lukens, John Wydler, Odin 
Langen, Thomas Meskill, J. William 
Stanton, Fernand St. Germain, Sid
ney Yates, Alphonzo Bell, William 
H. Harrison, Henry Smith, Melvin 
Price, John Kluczynski, Henry Reuss, 
Richard Schweiker, Clarence Long, 
William Ford, William Moorhead, 
George Shipley, John Dent, Brock 
Adams, Charles Vanik, Henry Hels- 
toski, Samuel Friedel, Silvio Con
te, Clement Zablocki, Daniel Ro
nan, Dante Fascell, Edward Boland, 
John Dingell, Frank Bow, Frank An- 
nunzio, Barratt O’Hara, Charles Joel- 
son, Martha Griffiths, James Byrne, 
Charlotte Reid, William Minshall, Jo
seph Addabbo, Philip Philbin, John 
Buchanan, Herbert Tenzer, Elmer 
Holland, Hugh Carvey, Henry Scha- 
deberg ir James Cleveland. Bet tai 
neviskas. Kongreso narys Flood pa
prašė, kad laikas būtu pratęstas dar 
trim dienom. Beje, vasario 21 d. kal
bėjo dar George Rhodes.

Pagal turimus duomenis, At
stovų Rūmuose kalbėjo 84 kon- 
gresininkai (53 demokratai ir 31 
respublikininkas). Pasirodo, lie
tuviams palankiausi yra nuosai
kieji demokratai. Nuostabu, kad 
daugelis vadinamų lietuviu bi
čiuliu respublikininku tylėjo.

Kokias išvadas galima pada
ryti? Pirma, daugumas kalbė
toju yra ilgamečiai mūsų šali
ninkai. Tik keli naujokai, norė
dami sustiprinti savo noziciias, 
panaudojo progą kalbėti mūsų 
reikalu. Daugelis atstovauja Niu
jorkui, Masačiusetsui. Konekti
kutu!. New Jersey. Pensilvani
jai. Ohio. MHSganui. Illinojui. 
t.v„ valstijoms, kur dau® lietu
viu. Bet buvo ir kongresininku 
iŠ tokiu valstijų, kaio Arizona.

4. Peticija adresuojama vals
tybės vyriausybės galvai ir Įtei
kiama atitinkamame krašte ga
liojančia tvarka.

5. Peticiją pasirašyti kviečia
mi atitinkamo krašto visuome
nėje autoritetingi bei Įtakingi 
asmenys: parlamentarai, augštie- 
ji dvasininkai, provincijų guber
natoriai, burmistrai, mokslinin
kai, kultūrininkai, žurnalistai, 
stambūs verslininkai, žymiųjų 
profesinių organizacijų vadovai* 
plačiai žinomi visuomenininkai 
ir kt.

6. Kvietėjus — parašų rinkė
jus sutelkia ir parašų rinkimui 
vadovauja Įgaliotoji organizaci
ja. Ji nustato ir vietos papročius 
bei sąlygas geriausiai atitinkan
čius. parašų rinkimo metodus: 
asmeniškai * pas kviečiamuosius 
lankantis, kreipiantis i juos laiš
kais ar naudojantis kitokiomis 
atsitiktinėmis arba sudarytomis 
progomis.

7. Peticiją pasirašyti kviečia
miesiems asmenims pateikiama 
informacinės medžiagos apie 
Lietuvą ir dabartinę jos padėti, 
įgaliotąsias organizacijas tąja 
medžiaga aprūpina VLIKas.

8. Kiekvienam peticiją pasira
šyti kviečiamam asmeniui patei
kiami du peticijos teksto eg
zemplioriai. Pasirašytasis eg
zempliorius (viename lape — 
vienas parašas su titulu ir ad
resu) perduodamas Įgaliotajai 
organizacijai, antrasis egzemp
liorius paliekamas pasirašiusia
jam.

9. Baigusi rinkti parašus, įga
liotoji organizacija:

a. sudaro pasirašiusiųjų sąra
šą, kurio vieną egzempliorių 
siunčia VLTKui,

b. pasirašytų peticijos tekstų 
rinkinį dailiai įriša knygos pa
vidalu*

c. suorganizuoja peticijai 
įteikti derama delegaciją ir at
lieka kitus reikalingus žygius, 
kad neticiia būtu įteikta oriai, 
ispūdingai ir kad peticijos įtei
kimas bei tikslas taptų viešai ži
nomas.

10. Stengiamasi, kad peticijos 
b’’’tn įteiktos 1968 Lietuvos Lais
vė* Kovos Metais ligi rugpjūčio 
1 dienos.

Vvrlau«1as Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas Vašingtonas ir Vermontas. kur 

1968 m. vasario 21 d. gyvena tik saujelės lietuvių. Ma

nijos pasus, bus priversti prašy
ti specialių darbo leidimų. Ga
vusi pilną nepriklausomybę, Ke
nija jiem pasiūlė pilietybę, bet 
imigrantai iš. Indijos ir Pakis
tano jos atsisakė. Darbo leidi
mai, matyt, nebus duodami, nes 
Kenija nori atsikratyti asmenų, 
atsisakiusių jos pilietybės. Bri
tanija šiems Azijos kilmės savo 
piliečiams įvedė metinę 1.500 
imigrantų kyptą, kuri pirmai; 
siais metais galbūt bus šiek tiek

žimą išmesti komunistinę Kini- padidinta. Dali šių nelaimingųjų 
ją iš tarptautinio komunizmo planuoja įsileisti* Kanada. Bri- 
gretų. A. Einfranko nuomone, x------- ----------
Rumunijos pasitraukimas yra 
didelis smūgis Kremliaus pres
tižui, primenąs 1948 m. Įvyku
si susikirtimą tarp Stalino ir ju
goslavų komunistų vado Tito. 
Galimas dalykas, Rumunija pasi
trauks ir iš Varšuvos Sąjungos, 
siekdama artimesnių ryšių su V.
Vokietija. Rumunija niekada ne- šaulyje. Balandžio 1 d. R. Me 
buvo komunistinės Kinijos drau- ’ 
gas, bet ji nenori prarasti sa
varankiškumo. Nežiūrint šio in
cidento, suvažiavimas nutarė 
šaukti kompartijų kongresą ši 
rudenį.

Antroji staigmena komparti
jų pasitarime buvo 12-kos sovie
tų intelektualų prezidiumui at
siųstas laiškas, protestuojąs 
prieš Maskvos organizuojamus 
slaptus teismus, rašytojų siunti
mą i koncentracijos stovyklas. 
Laišką pasirašiusių asmenų tar
pe buvo iš darbo atleistas Pau
lius Litvinovas ir Larisa Danie
lienė, koncentracijos stovyklo
je uždaryto rašytojo J. Danie- 
lio žmona. Laišką plačiai komen
tavo vakariečiai korespondentai 
Maskvoje, bet ji visiškai nutylė
jo kompartijų pasitarimo da
lyviai Budapešte.

V. Vokietijos prez. H. Lueb- 
ke viešai paneigė tvirtinimą, 
kad jam karo metais yra tekę 
paruošti planus koncentraci
nėms stovykloms, šį kaltinimą 
1964 m. iškėlė R. Vokietijos ko
munistai, paskelbdami vieną pla
ną su dabartinio prezidento pa
rašu. Hamburgo žurnalas 
“Stern” kreipėsi i amerikietį ra
šysenos ekspertą* J. Howardą, 
kuris parašą pripažino autentiš
ku. Paskutiniame savo numery
je “Stem” pareikalavo, kad H. 
Luebke pasitrauktų iš preziden
to pareigų. Viešame pareiškime 
vokiečių tautai prez. H. Lueb
ke prisipažino karo metais dir
bęs vienoje Berlyno architek
tų įstaigoje, kurios uždavinys bu
vo paruošti barakų projektus, 
bet nei jis, nei jo bendradarbiai 
neturėjo nieko bendro su bara
kų statyba ir įų praktiniu panau
dojimu. šią įstaigą karo metais 
nacių vyriausybė perėmė savo 
žinion ir jai parūpindavo užsa- 
kvmus. H. Luebke joje attikda
vęs su politika nieko bendro ne
turinti architekto darbą.

Britanijos parlamentas 372:62 
balsu santykiu nutarė suvaržvti 
britiškus pasus turinčių indiečių 
ir nakistaniečiu imigraci ja iš Ke- 
niios i Britaniją. Imigrantų ant
plūdi sukėlė kovo 1 d. įsigalio- 
i*s Keniios įstatymas, pagal ku
ri apie 100.000 Arijos kilmės Ke
nijos gyventojų, turinčių Britą-

tanijos sušlubavęs ūkis 100.000 
imigrantų antplūdžio negalėtų 
pakelti.

Prez. L. B. Johnsonas apdova
nojo “Laisvės medaliu” iš pa
reigų pasitraukiantį gynybos se
kretorių R. McNamarą ir padė
kojo jam už tai, kad šiandien 
JAV yra galingiausia šalis pa-

Namara perims Pasaulio Banko 
vadovybę, o jo vietą Pentagone 
užėmė naujasis gynybos sekr. 
Clark Clifford. Kaikurie politi
niai komentatoriai daro išvadas, 
jog su gynybos sekretorių pasi
keitimu keisis ir prez. L. B. 
Johnsono politika Vietnamo ka
ro atžvilgiu. R. McNamara vi
sada pasisakydavo prieš karo 
plėtimą ir didesni amerikiečių 
kariuomenės skaičių P. Vietna
me. Ypatingai nepopuliarus bu
vo jo sprendimas įsiūlyti to pa
ties tipo naują lėktuvą ir avia
cijai, ir laivynui. Lėktuvas pasi
rodė esąs persunkus lėktuvnešio’ 
deniui. Galutiniam rezultate ka
ro laivynas šiandien neturi nau
jo pakaitalo savo senstantiems 
naikintuvams.

Vietnamo karą praėjusią sa
vaitę dominavo prokomunisti
nių Pathet Lao dalinių ir šiau
rės vietnamiečių pradėti puoli
mai pietinėje Laoso dalyje, 
Kambodijos ir P. Vietnamo pa
sienyje. čia komunistai yra ap
supę dvi provincijų sostines — 
Atopeu ir Saravane*. Atrodo, jie 
nori paimti į savo rankas vadi
namąjį Ho Chi Minh kelią, ku
riuo vykdomas tiekimas š. Viet
namo kariuomenės daliniams P. 
Vietname.

Amerikiečiams ir jų sąjungi
ninkams po sunkių kovų pavyko 
išstumti paskutinius komunistus 
iš senosios tvirtovės Hue mies
te. šiose kautynėse žuvo 129 
amerikiečiai marinai, o sužeis
tų buvo 810. Didžioji miesto da
lis sunaikinta, civilių gyventojų 
žuvo daugiau kaip tūkstantis. 
Netoli tvirtovės buvo rastas ma
sinis kapas, kuriame buvo pa
kasti komunistų sušaudyti mies
to pareigūnai — apie 100 asme
nų. Khe Sanh bazę prie š. Viet
namo pirma kartą puolė 500 ko
munistu karių, bandydami bazės 
iritvirtinimus. Puolėjus be ypa
tingu pastangų sulaikė pietų 
vietnamiečiu kariuomenės dali
nys. Prie snvvliuotu vielų už
tvaros komunistai naliko arti 
10O kritusiu savo kariu.

Preridento rfnMmws Kipre sa
lote laimėjo ligšiolinis Kinro 
nrezidentas arkiwik. Makarios, 
surinkęs 220.911 b«bu. kai tuo 

(Nukelta i 9-ta puslapi)
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Tautybių kova Belgijoje
Katalikų universitete prasidėjusi trintis paaštrino tautybių kovų, kurios nepajėgė sušvelnin-
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* Komunistinės Rumunijos 

premjeras dr. Ion G. Maurer 
lankėsi Vatikane ir turėjo pa
simatymą su popiežiumi, šv. 
Tėvas premjerui įteikė dova
nų — Vergilijaus veikalą ir po
piežišką medalį. Dr. Maurer do
vanojo popiežiui brangią švč. 
Trejybės ikoną ir lyrinį veika
lą “Oedip”, rumunų rašytojo G. 
Enescu. Pažymėtina, kad šiuo 
metu Rumunijoj pusantro mili
jono katalikų gyvena sunkius 
laikus.

★ Roma privalo būti katali
kiška — pareiškė popiežius Ro
mos miesto burmistrui ir tary
bai. Naujasis Romos burmistras 
R. Santini ir visa taryba buvo 
priimta audiencijoj, kurios me
tu popiežius priminė, kad “Ro
ma pagal dieviškąjį planą yra 
skirta būti katalikybės centru.”

* Gamtos mokslų paskaitos 
dvasiški j ai bus skaitomos Oak 
Ridge universitete, JAV, rug
pjūčio 5-16 d. Pagrindinė tema: 
“Gamtos mokslų įtaka visuome
nei”.

★ Anglijoj metodistai ir ang
likonai pakeitė vyskupų ir ku
nigų įšventinimo formą — apei
gas/priartėdami prie katalikų.

* Seselės vienuolės gelbsti su
žeistus Saigono mieste. Tėvas 
Fabijonas Flynn, CRS, pasako
ja, kad vienuolės, gelbedamos 
kitus, rizikuoja savo gyvybe.

★ Ateistinis sovietų žurnalas 
“Mokslas ir religija” giria naują 
vertimą Šv. Rašto iš lenkų į ru
sų kalbą. Tai esąs “majestotiš
kas literatūrinis paminklas Tli- 
jados’ ir ‘Odisėjos’ plotmėje”.

. 'i Senojo Testamento vertimas, 
7 anot žurnalo, paremtas “istori- 
{ ne tiesa” ir turintis “pozityvinę 

vertę”. Tylos sąmokslas esąs 
pralaužtas.

* Sudano misijose, kur sve
timšaliams neleidžiama veikti, 
darbuojasi 219 vietinių vienuo
lių. Jų veikla apima religinį 
aptarnavimą ir mokyklas. Čia 
yra' 13.000 katalikų.

★ Moterims reikalaujama dau
giau teisių Bendrijoje. Kun. J. 
Neumann/bažnytinės teisės pro
fesorius Tuebingeno universite
te’, pareiškė savo kalboje per ra
diją, kad pagal Vatikano san- 
tarybos dvasią moterims reikia 
suteikti didesnes teises. Dabar 
jau moterys gali būti vyskupijų 
ir parapijų komitetų nariai, jau 
net ir Romos kurijoje yra pa
skirtų moterų augštoms parei
goms^ bet to dar maža. Esą rei
kia aktyvesnio moterų dalyva
vimo liturgijoje. “Berniukas, 
dar nemokantis skaityti, jau pri
leidžiamas prie altoriaus, aiški
no kun. Neumann, gi išsilavi
nusi moteris, kuri galėtų daug 
geriau patarnauti, išskirta. Ar
gi tik vyrai yra Dievo vaikai? 
Kasdien daugiau moterų jau
čiasi diskriminuotos”.

★ Laikas pradėti revoliucinę 
teologiją — pareiškė vyskupas 
Marcos G. McGrath, C. S. C., iš 
Panamos. “Plačia prasme mes 
privalome būti revoliucininkai... 
Revoliucija yra būtina Pietų 
Amerikoje, nes tik radikalinis 
pakeitimas socialiniame ir eko
nominiame gyvenime galėtų iš
gelbėti milijonus žmonių, pate
kusių skardau.” Tai sakydamas, 
vyskupas turėjo galvoje sociali
nes reformas, kurios P. Ameri
koje vis nevykdomos arba labai 
lėtai.

* Rasizmas yra didžioji šių 
dienų problema — rašo Tėvų 
jėzuitų generolas Tėvas P. Ar- 
rupe. Ji liečia ne tik Ameriką, 
bet beveik visą pasaulį- Rasiz
mas yra ne vien politinė, bet ir 
religinė problema, kuri negali 
būti išspręsta vien įstatymais 
ar teismais, nes jos šaknys glūdi 
žmonių sąžinėse.

* Socialinė savaitė organi
zuojama Prancūzijoj, Orleano 
mieste š.m. liepos 9-14 d. Tema: 
“Žmogus besikeičiančioje visuo
menėje”. Sesijose bus atkreip
tas dėmesys į greitus šių laikų 
nasikeitimus visuomenėje ir 
bandoma rasti gaires, kurios pa
dėtu žmogui orientuotis ir ap
valdyti šia evoliuciją.

★ Twin Circle. Los Angeles 
kataliku laikraštis, vasario 18 
d., šalia informacijos apie Lie
tuvos neoriklausomybės atkūri
mo sukaktį ir lietuvių pastan
gas išsilaisvinti iš sovietinės 
okuoacijos. idėjo žinia anie 
prel. Marcinkų ir stud. J. Pet-

kevičių, dalyvavusį Grenoblyje 
olimpinėse varžybose JAV čiuo
žėjų grupėj.

★ Skleisti Dievo Karalystę tijose. 
pilna ir tikra Kristaus meile, pa
sak šv. Tėvo, yra visų uždavi
nys. šiandien turime būti visi 
apaštalais, net ir pasauliečiai. 
Tai galima pasiekti darbu, ryžtu 
ir šv. Dvasios veikimu. B. M.
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SVARBŪS ĮSTATYMŲ 

PROJEKTAI PARLAMENTO 

SESIJOS ATIDARYMO 
KALBOJE

Parlamento sesijos atidarymo kalboje 

1968 m. vasario 14 d. Ontario 

provincijos vyriausybė pabrėžė, 

kad ji pripažįsta buvimą dviejų 

kalbinių bendruomenių ir daugelį 

kultūrų Kanadoje, ji vertina ir 

mano, jog šis įvairumas yra mūsų 

jėgos šaltinis ir gyvenimo 

praturtinimas.

Vyriausybė taipgi yra Įsipareigojusi 

užtikrinti pilną bei lygiateisę 

pilietybę visiems Kanados . 

gyventojams, nežiūrint jų tautinės 

ar kalbinės kilmės.

Mūsų žmonių įvairumas šioje 

plačioje šalyje niekur nėra taip 

ryškus, kaip Ontario provincijoje.

Vyriausybė planuoja visą eilę 
konferencijų provincijoje, 
siekdama paskatinti domesį 
bendruomenės reikalams bei 
sustiprinti ryšius tarp naujų 
ateivių ir įsikūrusių gyventojų.

Taip pat atidarymo kalboje 
suminėta visa eilė kitų 
pasiūlymų:

— Pagerinti sveikatos tarnybas, 
sustiprinant provincijų draudą, 
Įjungiant i ligoninės draudą ir 
ambulatorinę tarnybą, pridedant 
paslaugas ir akių tikrintojų 
OMSIP žinioje, išplečiant kovą 
su oro ir vandens teršimu.

— Priimti Ontario Teisių Reformos 
Komisijos rekomendaciją, siūlančią 
geresnes sąlygas nusavinto turto 
savininkams.

— Teikti finansinę pagalbą 
savivaldybėms ir paskiriems 
asmenims, kurie moka nekilnojamo 
turto mokesčius, sumokant mokestį 
už pirmuosius $2.000 pagal namų 
savininko turto įkainojimą;
perimti iš savivaldybių išlaidas, 
skiriamas teisingumo įstaigų 
administravimui.

— Papildyti darbininkų 
kompensacijos įstatymą, kuris 
įgalintų mokėti atitinkamo dydžio 
išmokas bei priedus.

— Praplėsti įstatymą, teikiantį 
apsaugą investuotojams ir 
vartotojams.

Minėti projektai yra dalis 

vyriausybės politikos bei programos, 

kuri bus pateikta svarstyti Ontario 

parlamentui.

ttelNL H* tetarti 
Mm Mlnbtirti (Maria

ti vyskupai ir vyriausybė 
miškojo, nes visi dalykai atski
rai dėstomi. Tačiau nelengvas 
perkėlimas, nes pareikalautų 
148 mil. dol. ir pažeistų jo var
dą. Liūtiškoje kovoje mažai ką 
galėjo lemti universiteto vado
vybė ir policija, kurios pareiga 
tik viešąją tvarką palaikyti. Ma
žai ką tegalėjo pagelbėti ir Bel
gijos vyskupų suvažiavimas, nes 
jo metu buvo pratęstas nedrau
giškas pokalbis tarp flamų ir va
lonų. Brugges vyskupas De 
Smedt pareiškė pasitarime: “Aš

flamams.” Universiteto globė
jams, Belgijos vyskupams, išsi
skirsčius, sunki našta užgulė vy
riausybę.

Didžiausia įtampa
Nuo Belgijos įkūrimo 1830 

m. vyksta kova taip flamų ir va
lonų. Flamų yra 5,3 mil., o va
lonų 4 mil. Briuselis pusiau va- 
loniškas, bet prancūzų kultūri
nėje įtakoje. Flamai jautėsi, 
ypač 1830—1930 metais, skriau
džiami ūkiškai ir kultūriškai. 
Prancūzijos kultūrinės įtakos 
spinduliavimas į tuos pat keltus, 
kurie vadinasi valonais, buvo di
delis ramstis. 1898 m. paskelb
ta kalbų lygybė, 1932 m. pra
vesta kalbinė siena, kuri buvo 
peržiūrėta prieš penkerius me
tus. šios pastangos ir daugelis 
žygių nepatenkino flamų, kurie,

Tautybių kova vėl protarpiais 
užsiliepsnoja. Belgijoje iš seno 
nesutaria germaniškos kilmės 
flamai ir keltų kilimo valonai. 
Dėl Pietų Tirolio tebevyksta 
trintis tarp Austrijos ir Italijos. 
Net Šveicarijoje, Juros kalimo
se, gyvenantys prancūzai bando 
sudaryti atskirą kantoną, kuria
me galėtų laiduoti tautinius ir 
kultūrinius poreikius bei atsi
spirti vokiečių užgožimui. Kve
beko prancūzų tautinis sąjūdis 
sudaro Kanados vyriausybei di- esu flamas ir liksiu ištikimas 
dėlių rūpesčių. Net ir sovietai 
nepajėgia apvaldyti tautinių są
jūdžių, kurie nepaklusta Mask
vai. Tautiškumas daug sveria 
net Europos didžiosiose kompar-

Kova universitete
Katalikų didžiausias univer

sitetas pasaulyje Leuven, pran
cūziškai Louvain, žinomas ir lie
tuviams. 1426 m. kunigaikščio 
Brabanto įkurtame universitete 
anuo metu buvo dėstoma loty
niškai. Po 542 metų prasidėjo 
tautinė kova, kuri įjautrino visą 
kraštą.

Louvainas, kaip ir Briuselis, 
kuriame telkiasi svarbiausios 
tarptautinės įstaigos, 1963 m. 
pravedus kalbinę sieną, priklau
so Flamijai. Louvaino univer
sitete mokosi 11.000 flamų ir 
9.000 valonų, kalbančių prancū
ziškai. Flamai iš seno turi sąskai- įgiję svorį, kelia naujus reikala- 
tų valonams. Sena tautybių trin- vimus. šio meto įtampa prašoka 
tis sukėlė kovą. Prancūziškasis buvusias praeityje -— 1950 m. 
universiteto skyrius išsikovojo karališkąją bylą ir 1958 m. ko
du priestatus universitetui pra- vą dėl mokyklų. Anuo metu fla- 
plėsti. Flamiško skyriaus stu- 1 ’ ’’ 1 ' T “*
dentais, pakurstyti profesorių, 
pradėjo riaušes, kurių metu nu
skambėjo šūkiai: “Walen bui- 
ten” (šalin valonus), “Leuven 
moet branden” (Louvainas gali 
būti sudegintas). Ėmė reikalau
ti, kad valonai išsikraustytų iš 
katalikiško universiteto į Valo- 
niją. Prancūziškąjį universiteto 
skyrių lengva atskirti nuo fla-

buvusias praeityje -— 1950 m.

mai ir valonai kovojo prieš Leo
poldą ir dėl laisvu'mokyklų, o 
šiuo metu veda aiškiai tautinę 
kovą, sukiršinusią katalikus, jų 
vadovus, o krikščionis demokra
tus privertė versti savąją krikš
čionių demokratų vyriausybę. 
Tautybė apsprendė Belgijos ka
talikų, studentų, profesorių, vys
kupų ir vyriausybės narių elg
seną.

Sugyventi arba atsiskirti
Louvaino universiteto valonai 

studentai ir profesoriai nenori 
keltis kitur. Jie bijo netekti 
mokslo priemonių, o ypač tur
tingos universitetinės bibliote
kos. Vyskupams n e p a d a ri us 
sprendimo, sunki našta užgulė 
vyriausybę. Krikščionių demo-

mininkas Paul Vanden Boey- 
nants, flamų verslininkas, kal
bantis flamiskai ir prancūziš
kai, bandė įtikinti, kad univer
siteto skaldymas pakenksiąs 
mokslinimo įstaigai ir pareika
lausiąs didelių išlaidų. Jį rėmė 
vyriausybėje esantys liberalai ir 
pažangos partijos atstovai. Po
sėdžio metu nuotaika įkaito. Sep
tyni flamai krikšionys damokra- 
tai pasitraukė iš vyriausybės. Ko 
nesugebėjo padalyti politiniai 
priešininkai, atliko tos pat par
tijos nariai. Socialistai bandė 
parlamente sukurstyti vyriausy
bei nepasitikėjimą, bet jiems 
žygis nepavyko. Flamai krikščio
nys demokratai, pasitraukdami 
iš vyriausybės, krašte sukėlė 
naują politinę suirutę. Ministe- 
ris pirmininkas buvo priverstas 
pasitraukti iš pareigų, vadova
vęs krašto vyriausybei beveik 
dvejus metus.

Karaliui Baudouinui tenka 
sunkus uždavinys atstatyti kraš
te politinę pusiausvyrą. Nauji 
rinkimai gali sukelti dar dides
nį nerimą tarp norinčių vyrauti 
flamų ir siekiančių praeities pa
likimą išlaikyti valonų, kurių 
gyventojų prieauglis mažesnis. 
Flamai siekia atkeršyti valo
nams už praeities skriaudas.

Nesutarimai vers j i e š k o t i 
naujos federacinės valstybinės 
santvarkos, kurioje tautinius 
reikalus šalys galėtų autonomiš
kai tvarkyti. Ir tuo atveju yra 
daug bendrų reikalų, kuriems 
tvarkyti būtina abiejų šalių ge
ra valia. Valonams ir flaniams 
reikia sugyventi arba išdrasky
ti valstybę.

Nauji nariai ir kandidatai: Vandos Neniškytės-Balsienės atmini*
243. Mingėla, A., $250 mul atsiuntė velionės vyras —
244 Dr Kvedaras V 100 Fondo tary|M» “H'S. Partizano Pet-y V .™ ro Cicėno, žuvusio 1950 m., atmini

mui įnašą įteikė jo brolis E. Cicė
nas, gyv. Londone. Kiti nariai: Skre- 
būnas — torontiškis, Jackus — sud- 
buriškis, Kuzma — londoniškis, dr. 
V. Kvedaras — hamiltoniškis. Vi
siems aukotojams Fondas nuošir
džiai dėkoja. Dabar Fonde yra $38.- 

$10: J. Dvilaitis, J. Morkūnas, K. 100 (neskaitant priaugusių palūka- 
Žulys; Londone po $50: K. Kudukis, nų). Torontas sudėjo Fondui $15.- 
L. Eimantas, A. Bartkus, Kat mote- 300, kas sudaro 2/5 viso Fondo Ina- 
rų dr-ja; po $20: A. Petrašiūnas, J. šų, bet išpildyta tik 45% Fondo pla- 
Brazlauskas; po $10: skautų vietinin- 
kija, L. Bliskis, P. Styga, P. Jokšas, 
A. Kalnėnas, S. Styra. Aukojęs $100 
dr. X. Toronte, nepareiškė noro bū
ti Fondo nariu. Londono įnašus $600 
atvežė įgaliotinis J. Bersėnas. Sis 
vasario mėnuo buvo Fondui rekor
dinis — gauta $3000. A. Mingėla yra 
buvęs Lietuvoj mokytojas, dabar dir
ba

246. Jackus, St.,
247. Balsienės, V., atm.
248. Cicėno, P., atm.
249. Kuzma, V.,
250. Londono liet. par.

Kandidatai Toronte įmokėjo po

100
100
100
100
100
100
100

no. Kitose didesnėse kolonijose išpil
dyta: Montrealyje 20%, Hamiltone 
25%. žymiai pagerėjo įnašų telki
mas Sudbury, Otavoj, Windsore, 
Londone, o Sault Ste. Marie pradė
ta vykdyti antra norma, šiaurės On
tario įgaliotinis J. Skardis praeitais 
metais daugiausia pasidarbavo su
rinkęs Fondui apie $4.000. P. LELIS, 

reik, vedėjasligoninėj Hamiltone. Mirusios

368-
6813

KlAUSK/rE
PATARS/M-MDESfM

Gyvenimo trupiniai ir pipirai
J; yĄKgLIUNAS

Lietuvoje? Dar įkartą jums dė
koju, kad manejissiuntėte į Vo
kietiją, iš kur as galėjau patek
ti, i JAV.”

Iš Panevėžio apskrities buvo 
pareikalauta 7.000 tokių darbi
ninkų, bet jų į Vokietiją buvo 
išsiųsta tik du transportai — 
apie 400 darbininkų.

“Iki dugno”
Vokiečiai,- kurie karo metu 

gyveno Lietuvoje, greitai išmo
ko porą žodžių lietuviškai — 
“iki dugno”. Tai lietuviškas pa
raginimas išgerti. Ypač tie žo
džiai skambėdavo šiaurės-rytų 
Lietuvoje. Ten žmonės pasidary- 

. davo naminio alaus, kuris būda-

(Tęsinys iš pr. numerio)
Savanorių nebuvo
Kadangi į Vokietiją vykti dar

bams savanorių atsirado labai 
mažai, tai tokius darbininkus 
gaudė žandarmerija su policija, 
o jų transportu pasirūpino vie
tos darbo įstaiga “Arbeitsamt”. 
Apskričių viršininkams ar mies
tų burmistrams mažai kuo be
reikėjo rūpintis. Jų atstovai 
tuos darbininkus tik patikrin
davo, ar jų tarpe nėra žmonių, 
kurių šeiminė padėtis neleistų 
išgabenti. Negalima juk tėvo' iš
siųsti į Vokietiją, paliekant mo
tiną su mažais vaikais.

Panevėžio apskrities viršinin
kas tokiu atstovu paskyrė ma
ne. Kai būdavo paruošiamas to- vo stipresnis ir skanesnis už bra- 
kių darbininkų transportas — 
apie 200 žmonių, aš peržiūrėda
vau jų padėtį. Po keliolika jų 
tekdavo paleisti. Likusiems pa
sakydavau suraminimo žodžius: 
“Nenusiminkite, kad jums ten
ka važiuoti į Vokietiją. Vokieti-

. ja nėra Sibiras. Vokiečiai veda 
karą prieš pasaulio pabaisą — 
komunizmą. Jie tam naudoja 
savo žmones, naudoja ir tų kraš
tų, kurie dabar yra jų žinioje. 
Mes pergyvenome komunizmo 
baisumus, todėl ir mums reikia 
prisidėti prie kovos su komuniz
mu. Jūs vyksite ne į frontą, bet 
į fabrikus. Tam tikru atžvilgiu 
jūs esate net laimingesni, kad 
oficialiai galite pasitraukti į 
Vakarus. Rytų frontas artėja 
prie Lietuvos. Gal po kelių mė
nesių daug lietuvių norės gauti 
vagonus išvykti į Vokietiją, bet 
mažai kas juos gaus. Kai bolše
vikai veršis į Lietuvą, nemažai 
lietuvių savomis priemonėmis 
turės bėgti į Vakarus, į neži
nią.”

Jie tyliai klausėsi mano kal
bos. Man baigus kalbėti, iš jų 
neišgirdau jokių prieštaravimų. 
Atsisveikindamas pasakiau: 
“Laimingos kelionės! O, ko ge
ro, gal po kelių mėnesių pasi
matysime Vokietijoje.”

Po keliolikos metų
Kai 1956 m., jau gyvendamas 

Kanadoje, atostogų metu atvy
kau į Čikagą, kartą prie manęs 
prieina vienas tautietis ir sako: __________
“Ponas viršininke, aš dėkingas anksto buvo pranešta, kad su- 
jums, kad manęs neatleidote ’ ’ ------ "--------------------- **
nuo vykimo darbams į Vokieti
ją. Aš pats būčiau iš Lietuvos 
nebėgęs, nes buvau paprastas 
kaimo darbininkas ir bolševikų 
nebijojau. Dabar matau begali
nį skirtumą. Mano brolis paverg. 
toje Lietuvoje kolchoze per die
na uždirba 100 gramų sviesto, o 
aš JAV per dieną uždirbu 10 
kg. Taigi, šimtą kartų daugiau.
Turiu nuosavus namus, automo
bilį. Apie toki gerą savo gyve
nimą ir negalvojau. Galiu. pa
dėti ir savo brofiui pavergtoje

jums dė-

voruose pagamintą alų.
Karo metu Lietuvoje kiekvie

noje apskrityje buvo vokietis 
pareigūnas, kuris rūpinosi miš
ko medžiagos išvežimu. Medžius 
iš miškų į nurodytus punktus ar 
geležinkelio stotis turėjo atvež
ti Lietuvos ūkininkai. Darbas 
nebuvo sklandžiai vykdomas, 
nes ūkininkai normaliu keliu 
negalėjo gauti ratų, rogių, pa
kinktų, arkliams pasagų bei pa- 
saginių vinių.

Kad miško medžiagos išveži
mas būtų pagreitintas, vokiečių 
pareigūnai kartas nuo karto iš
vykdavo į vieną ar kitą valsčių, 
kur darbas buvo labai atsilikęs. 
Panevėžio apskrityje buvo pora 
tokių pareigūnų, atvykusių iš 
Vokietijos. Jie buvo labai ašt
rūs: valsčiuose grasindavo viso
kiomis bausmėmis ūkininkams, 
kurie neatliks miško medžiagos 
išvežimo pareigos.

Klaipėdos vokietis
Bet trumpą laiką tose pareigo

se buvo vokietis, kilęs iš Klaipė
dos. Jo pavardė vokiška — Fil- 
hase, bet jis pats buvo sulietu
vėjęs ir gerai kalbėjo lietuviš
kai. Buvo baigęs Lietuvos Ka
ro Mokyklos aspirantų skyrių ir 
turėjo atsargos jaunesnio leite
nanto laipsnį. Dabar jis dėvėjo 
rudą uniformą. Nors jam vertė
jas nebuvo reikalingas, bet kartą 
mes abu automobiliu nuvažiavo
me i Raguvą miško medžiagos 
išvežimo reikalais. Viršaičiui iš

kviestų seniūnus. Kai Raguvoje 
sustojome prie valsčiaus valdy
bos namo, mus pasitiko vals
čiaus viršaitis ir Įvedė į patalpą, 
kur buvo susirinkę seniūnai.

Į seniūnus pirmas prabilau 
aš. primindamas, kad ūkininkai 
miško medžiagos išvežimo parei
gą atliktu nors iš dalies. Jei kas 
tos narei gos visai neatliks, gali 
susilaukti bausmių. Juk tos pa
reigos atlikimo reikalauja vokie
čiai.

Po manes kalbėjo Filhase. 
Dėl jo kalbos visi nustebome.

Jis atsistojo prie, stalo ir, iš 
lengvo pirštais barškindamas į 
stalą, lietuviškai sakė: “Vežti 
reikia, rėikia vežti”. Ir tai buvo 
visa jo kalba.

Liūdnai pasibaigė
Kadangi buvo jau po tarnybos 

laiko, viršaitis mus pakvietė pie
tų. Pietavome apie 10 asmenų. 
Prie valgio buvo ir.išgėrimo. Kai 
stalo šeimininkas ir man lygiai 
pildavo išgėrimo, pasakiau, kad 
jis daugiau pasirūpintų unifor
muotu svečiu. Jis taip ir padarė. 
Aš per tuos pietus išgėriau ko
kius 4 stikliukus skaidriosios, o 
jis gal ir dvigubai. Kai važiavo
me i namus, jis buvo geroje 
nuotaikoje. Panevėžyje aš išli
pau iš automobilio ir parėjau 
namo, o jį šoferis nuvežė i vo
kiečių klubą, kur jis dar kiek 
išgėrė. Išgėrusį pastebėjo jo tie
sioginis viršininkas iš Gebiets- 
komisariato.

Kitą dieną telefonu mane iš
kvietė į komisariatą skyriaus 
viršininkas, kuriam priklausė ir 
miško medžiagos išvežimo reika
lai. Kai įėjau į jo kabinetą, jis 
man sako vokiškai: “Kaip ten 
vakar buvo Raguvoje? Iki dug
no?” Pastarąjį sakinį pasakė lie
tuviškai. Jam pasakiau, kad mes 
atlikome savo pareigą. Kadangi 
buvo jau po tarnybos laiko, vir
šaitis mus pakvietė pietų, kur 
išgėrėme po kelis stikliukus 
degtinės. Grįžome į Panevėžį 
apie 6 vai. vakaro, nes kelias 
buvo blogas. Aš parėjau į savo 
namus, o Filhase — į savo. Tas 
vokietis nusišypsojo, bet manęs 
nebekamantinėjo.

Tą pačią dieną pas mane atėjo 
Filhase ir pasisakė, kad yra at
leistas iš pareigų ir turi vykti į 
Kauną. Susirūpinęs, kad nebū
tų atiduotas ypatingam teismui, 
kuris veikia karo metu. Mes su
pik. Gaušu apgailestavome, kad n D. karas skaudžiai palietė Lie- 
jis turi išvykti iŠ Panevėžio. Ma- tuvos karius. Rusų ir vokiečių oku- 
nau, kad jis buvo vienas iš tų 
Lietuves vokiečių, kurie rodė 
nuoširdumo lietuviams. Jį į 
Kauną nuvežėme apskrities vir
šininko automobiliu.

(Pabaiga)

Patarimų tarnyba ^Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis rastu į “TŽT redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT. Skyrių redar 
guoja teisininkas V. Mastis.

Mano metinis uždarbis su viršvalandžiais iš dvieju Detroito įstai
gų pasiekia virš 25,000 dolerių. Turiu du vaikus, kuriems reikia virš 
15 metų aukštojo mokslo baigimui. Aš turiu pats pasirūpinti senatvės 
pensija. Patarkite, koks geriausias būtų būdas investavimui kainų 
kilimo laikotarpyje? S. S., Windsor

Kainų kilimas — pinigo vertės kritimas vyksta nuolatos. Per pa
skutinius 20 metų dolerio vertė krito po 3% į metus. Kaikuriais me
tais daugiau, kai kuriais metais mažiau, bet vidurkis išlieka tas pats — 
3%. Kai kainos prašoka tą vidurkį, kalbame apie infliaciją. Turint tai 
galvoje, tikslus investavimas pasidaro ne laikinė problema, kaip ap
sisaugoti nuo infiacijos, bet nuolatinis klausimas, kaip pelningiausiai 
investuoti atliekamus arba sutaupytus pinigus. Betkoks investavimas 
turi duoti žymiai daugiau kaip 3% pelno. Investavimas į nekilno
jamą turtą, mortgičius yra pelningas, bet reikalauja nuolatinės prie
žiūros ir tam tikro patyrimo. Žinovai yra nuomonės, kad patogiau
sias ir tiksliausias investavimas yra šėrų pirkimas tokių bendrovių, 
kurios turi daugiausia galimybės didėti ir plėstis.

Investavimas į šėrus yra dvejopo pobūdžio: spekuliacinis ir kon- 
servatyvinis. Pirmuoju atveju — daug rizikuojama norint gauti di
delį ir greitą pelną, antruoju atveju — didesnis pelnas pasiekiamas 
tik kelerių metų laikotarpyje, bet rizika maža. Patarimas: niekada 
nepirkite spekuliacinių šėrų. (Naujų kasyklų šėrai įeina į spekulia
cinę kaišę).

Pradedant, pirmiausia reikia pasirinkti gerą investavimo brokerį- 
pardavėją. Rekomenduotinos didelės firmos, kurios priklauso keliom 
biržom. Tokios firmos paprastai turi didesnius tyrimų skyrius, gali 
duoti geresnius patarimus ir tikslesnes informacijas. Pardavėjas gali 
patarti, kokius ir kiek šėrų pirkti. Konservatyvįnio investavimo atveju, 
kaip patirtis rodo, galima pasitikėti geru pardavėju. Patartina betgi 
pačiam domėtis investavimo smulkmenomis ir stengtis pačiam daryti 
galutinį sprendimą, paklausus vieno ar dviejų pardavėjų patarimo. 
Pažymėtinos dvi pirminės, palyginamosios savybės: dividendų mokė
jimas prieš penkerius metus ir dabartinis pelno nuošimtis (yield/. 
Tos žinios yra atspausdintos knygutėse, kurias turi visi pardavėjai. 
Kaikas pataria pirkti Mutual Funds šėrus, tačiau mes to nepatariame.

Paprastų (common) šėrų dividendai yra tarp 4-5%, imant dabar
tinę rinkos kainą. Asmenims, kurie šėrus pirko prieš keletą metų, 
tie patys dividendai gali sudaryti net 8% nuo pirkimo kainos. Turint 
galvoje šėrų mokamus dividentus ir šėrų kainos nuolatinį kilimą, 
darosi aišku, kodėl jie laikomi tiksliausia priemone prieš infliaciją. 
Kai investavimo tikslas yra nuolatinės pajamos, investavimas nukrei
piamas į taupomuosius lakštus (bonds) ir pirminius (preference) 
šėrus. Investuojant šiuo metu, patartina pirkti dalį amerikietiškų 
šėrų apsisaugoti nuo galimo Kanados dolerio nuvertinimo.

FURNITURE LTD 
PILNAS NAMU APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR Kl. 

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
Nemokamas į namus pristatymas.

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

z

Žuvusių ir mirusių karių registracija 
vietų ir vokiečių) ištremtų, nužudytų, 
išeivijoje mirusiu buvusių Lietuvos 
karių ir ramovėnų sąrašus. Mirusių, 
žuvusių, nužudytų ir ištremtų karių 
artimieji, giminės, draugai, pažįsta
mi, ypač išeivijoje gyvenantieji ka
riai ramovėnai, prašomi sudaryti ži
nomų paminėtų asmenų sąrašus ir 
juos atsiųsti L. V. S. “Ramovės” 
centro valdybai: K. Mikalajūnas, 
5933 So. Whipple St, Chicago HL, 
60692, USA.

Sudarant tokius sąrašus, reikia su
teikti šias žinias: vardą, pavardę, tė
vo vardą, gimimo datą, vietą, turė
tą kariuomenėje vyresniškumo laips
ni, eitas pareigas, kada ir kur oku
panto buvo suimtas, ištremtas, kokio
mis aplinkybėmis nužudytas ar mi 
rė, kur palaidotas, jei žinoma, ka
pinių vardas ir kapo numeris. Tikė
damiesi talkos iš visų mūsų tautie
čių, gyvenančių išeivijoje, o ypač iš 
buvusių Lietuvos kariuomenės karių, 
iš anksto dėkojame.

L. V. S. “Ramovės” centro valdyba

paciju metu daug karių buvo suimta, 
ištremta į koncentracijos stovyklas, 
nužudyta Lietuvoje ar žuvo karo 
audrai siaučiant už Lietuvos ribų. L. 
V. S. “Ramovės” centro valdyba yra 
pasiryžusi sudaryti okupantų (so-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums surengtas Įkurtuves ir taip bran

gią dovaną. Ypatinga padėka rengėjoms G. B. Trinkoms, A. O. Ku- 
niučiams ir visiems prisidėjusiems: kun. P. Ažubaliui, V. J. Alekna- 
vičiams. J. A. Buitvidams, M. Caprackaitei, A. Al. Gudžiauskams, F. 
Gikiui, S. Juozapavičiui, G. S. Kuisiams, O. J. Margeliams, E. J. Mei- 
ziams, N. A. Milašiams, L. V. Markūnams, V. Paliūnui, M. P. Pet- 
rušauskams, O. J. Paviloniams, N. Pečiulytei, O. P. Pačėsoms, E. V. 
Pinkauskams, V. J. Samulevičiams, Z. Stankienei, E. Sileikiui, B. 
Trukanavičiui.

Už puošnias gėles — J. Margelytei. Taip pat nuoširdus ačiū ir 
mūsą mylimiems vaikams — Irenai ir Jonui čirūnams.

Visus ir visados prisiminsime su dėkingumu.
Bronė ir Antanas čirūnai

20 Edwalter Ave., Toronto 18



[ Kelias, kurio nereikia taisyti

Po kalnu beržai 
Po močiutės vartužėliais 
Liūliuoja jūros, marelės.

(Liaudies daina)
Sakoma, kad lietuviams nepa

iko su geografinės vietos pasi
rinkimu. Pasitaikė nutūpti, tar
tum žuvėdroms, į kanalą, jun
giantį du judrius uostus. Taip 
ir lietuviai atsirado ant kelio, 
kuriuo germanų tautos veržiasi 
į rytus, o slavai bando slinkti į 
vakarus. Kad nors kokia sala bū
tu iškilusi Lietuvos pajūryje ar
ba bent įlanka giliai įsiraususi į 
krašto vidurį. Sakysime, estai tu
ri kelias salas; gal dėlto jie sa
ve laiko vikingais ir jūrine tau-

j

noje, kur miškais apžėlę kalnai 
nusileidžia į jūrą. Deja, Lietuvo
je kalnų nebuvo, tik pušimis ap
augusios kalvos pajūrio vieto
vaizdį puošė. Miškas ir žemė bu
vo lietuviui artimi. Jam, gulint 
ant šventos žemelės, malonu bū
davo klausytis medžių ošimo. 
Be to, medis buvo svarbiausia 
statybinė medžiaga, reikalinga

vokos reikmenims bei kurui ga
minti. Miške galėjo pasislėpti 
nuo priešų, o pritrūkus pinigo 
reikėjo tik keletą rąstų parduoti.

Keičiantis laikams, miškai re
tėjo ir Lietuva tapo vienu ma
žiausiai miškingų kraštų Euro
poje. Belopant nepriklausomy-

pasaulį, kurio nereikia taisyti. 
Turint savo uostą ir įrengimus, 
pastačius keletą įėjimo bojų, 
plauk sau sveikas į tolimas jū
ras, svečius uostus, žinoma, jei 
yra laivų. Tik prisiminkime per
nai įvykusį karą, kai Egiptas, 
uždarydamas jūros kelius, bandė 
užblokuoti Izraelį!

Dabar dažnai užsimenama, 
kad jūra yra ateities žmonijos 
maisto atsargų sandėliai. Tai 
nėra jokia naujiena, nes jau 
tūkstančius metų kaikurios tau
tos maitinosi daugiausia jūros 
patiekiamu maistu. Žuvelių jū
roje nereikia nei maitinti, nei 
auginti, tik reikia laivų nuplauk
ti į žūklės vietas, mokėti pa
gauti ir apdoroti. Nepamirština, 
kad ir iš turizmo pajūriai turi 
gerų pajamų.

Kaikas sako, kad kapitalo ne
buvo. Taip, kapitalo trūko, bet 
dar daugiau stokojo išmanymo 
apie jūros naudą.

Atgimimas nuo jūros
Dalis išeivių pasidarė dideli 

patrijotai tų valstybių, kuriose 
gyvena, kaikur net šovinistai ir 
net rasistai. Gal dėlto ir nutau
tėjimas vyksta nepaprastai grei
tai. Iš Lietuvos atvykusį senelė 
dažnai jau nebesusikalba su anū
kais. Todėl reikia prisiminti bro
lius mažlietuvius, būrus, kurie 
per 700 metų vokiškų prievaiz
dų ujami išlaikė kalbą ir papro
čius. Ten, už Nemuno, buvo iš
spausdinta pirmoji lietuviška 
knyga, iš ten eidavo rusų oku- 
puoton Lietuvon maldaknygės, 
ten pasirodė “Aušra”, suskam-

JAV Lietuvių Fondo tarybos posėdžio, įvykusio 1968. I. 21 dr. A. Razmos rezidencijoje, Joliet, III. 
dalyviai. Iš kairės sėdi: dr. V. Šimaitis, S. Rauckinas, dr. J. Kazickas, E. Razmienė, dr. G. Palu
kas, A. Rėklaitis, dr. A. Razma; stovi: inž. V. Naudžius, dr. J. Valaitis, inž. V. Kurtkus, dr. F. 
Kaunas, dr. K. Ambrozaitis, H. Daras, dr. P. Kisielius, dr. B. Poškus, A. Motuzas ir J. Bagdona
vičius Nuotr. V. Noreikos
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Kanados lietuvių šimtmečio leidiniui iš spaudos išė
jus, didelė padėka priklauso redakcinei kolegijai — 

KUN. DR. PR. GAIDAI (vyr. red.), STP. KAIRIUI, J. 
KARDELIUI, DR. J. PUZINUI, A. RINKŪNUI ir DR. J. 

SUNGAILAI (pirm.), bendradarbiams, gausiems me

džiagos tiekėjams, mecenatams, rėmėjams, prenume
ratoriams ir visiems kitiems, vienu ar kitokiu būdu pri
sidėjusioms prie šio kapitalinio leidinio paruošimo ir 
išleidimo.

Lietuviškas ačiū už neįkainojamą darbą.

KLB KRAŠTO VALDYBA
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►
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GYVYBĖS FAKTAI ŠVIETIMO SISTEMOJE
AL. GIMANTAS

pajamomis biudžetą, reikėjo pa
jamų jieškoti kitose srityse. Bu
vusiose miškų vietose atsirado 
daugiau pievų ir dirbamos že
mės. žemės ūkis seniau buvo 
pagrindinė verslo šaka Lietuvo
je ir, atrodo, dar ilgai bus.

Ratais neperplauksi
Atsiradus žemės ūkio gaminių

prasidėjo rungtynės — kas tuos 
gaminius geriausiai išdirbs ir 
pasiūlys žemiausias kainas, čia 
mūsų verslininkai įsitikino, kad 
sviesto ir mėsos gaminių Į Ang
liją arkliais nenuveši; su trau
kiniu tiek kainuoja, kad prekių 
savikaina būtų augštesnė už kitų 
kraštų ūkio gaminius. O anglai' 
seni, patyrę verslininkai, spyrė
si norėdami pirktas prekes pa
tys parsigabenti, žinoma, kas 
pats prekes parsiveža, tas pigiau 
moka, be to, iš transporto daug 
žmonių užsitikrina pragyvenimą.

Netaisomas kelias
Sakoma, kad vargas visko iš

moko. Taip ir lietuviams atsiti
ko. Jeigu ne savo rūšies vokie
čių blokada, tai kažin ar Lietu
vos biurokratai būtų Įsitikinę, 
kad jūra yra ne vien tik tam, 
kad apie ją eilėraščiai būtu ra
šomi, ne vien pramogai skirta, 
bet kad tai yra platus kelias Į

karo nusiaubtas, Stalino gaujos 
buvo paverstas rusiška provin
cija.

Visa M. Lietuva glaudžiai 
surišta su Lietuvos istorija. Jei
gu vokiečiams būtų pavykę pil
nai mažlietuvius nutautinti, ka
žin ar Lietuvos tautinis atgimi
mas nebūtų Įvykęs pervėlai? 
Mažlietuvių siekimas susijungti 
su Lietuva tik iš dalies, buvo 
įvykdytas, nes tik Klaipėdos 
uostas teko Lietuvai. Pažymėti
na, kad rusai jūroje nepaprastai 
greitai stiprinasi. Pagal Jane 
“Kovojantys laivai” 1967 m. 
duomenis, per 10 metų rusai ke
turis kartus padidino prekybos 
laivyną, o karo laivynas savo 
didumu yra antroje vietoje po 
JAV laivyno. Tie daviniai sako, 
kad vis daugiau ir lietuvių iš
plaukia į jūrą, žinoma, laivuo
se su rusų vėliava. Net ir jūrei
vystės mokykla Klaipėdoje yra 
rusiška — ten nekuriama lie
tuviškų jūrinių tradicijų. Bet 
jūreivystės praktika viso pasau
lio laivynuose yra ta pati. Taigi 
mažlietuvių sukilėlių ir Lietu
vos savanorių aukos veltui ne
nuėjo. Klaipėda ir šiandieną 
yra Lietuvos, kad ir okupuotos, 
langas Į pasaulį, laukiąs laisvo
jo lietuvio rankos.

Mielam BROLIUI Lietuvoje mirus, didžiai gerbiamą

Maestro ALFONSĄ MIKULSKĮ ilgametį Čiurlionio

Ansamblio vadovą ir PONIĄ skausmo valandose nuo-

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Juozas Vaseris ir 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 j 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.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

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

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PsJ).R.M.NJ»L

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

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

(Tęsinys iš pr. nr.)
Liturginės reformos
Toliau J. Kanapa paklausė:
— Vatikano santaryba suža

dino Prancūzijos dėmesį. Darbi
ninkai ir demokratinės pajėgos 
įžiūrėjo kaikuriuose santarybos 
aspektuose atspinžius pasikeiti
mo, kuris vyksta pasaulio socia
liniame gyvenime. Kaip vertina 
Lietuvos Bendrija Vatikano san- 
tarybą?

— Mes manome, kad tai reikš
mingas, labai pozityvus dalykas, 
ir užgiriame santarybos darbus. 
Ji pastūmėjo Bendriją arčiau 
realaus gyvenimo. Mes ruošia
mės išleisti lietuvių kalba pa
grindinius santarybos dekretus. 
Vertimas jau paruoštas. Sakra
mentai, kurie reiškia glaudžiau
sią santykiavimą su tikinčiai
siais, jau teikiami lietuvių kal
ba. Tikintieji tuo patenkinti. Mi
šios tebelaikomos lotynų kalba. 
Vėliau pamatysime, ar reikės 
pereiti į tautinę kalbą. Mes ma
nome, kad šioje srityje nerei
kia skubėti.

Kas pasiekta?
— Monsinjore, Jūs pažinojo

te lietuvių tautos ekonominį ir 
socialinį gyvenimą prieš įvedi
mą socialistinės sistemos. Ką da
vė lietuvių tautai, Jūsų nuomo
ne, naujasis istorijos laikotar
pis, prasidėjęs prieš 27 metus?

— Kaip čia Jums trumpai ir 
kartu pakankamai pilnai atsa
kyti ...? Sakysime, kad šis lai
kotarpis mūsų žmonėms davė 
tris dalykus: švietimą, sveikatą, 
darbą. Anksčiau vyravo didelė 
ignorancija. švietimas, mokslas 
tapo prieinamas visiems vai
kams. Nemokamas mokslas, ži
noma, čia yra svarbiausias 
veiksnys.

Sveikata. Sveikata visiems — 
tikintiesiems ir netikintiesiems. 
Tai labai svarbu. Dabar mes tu
rime labai mažą kūdikių mirtin
gumo nuošimtį. Kiekvienas gali 
naudotis medicinos patarnavi
mu, nežiūrint turimų išteklių.

Pagaliau darbas. Prieš 30 me
tų buvo daug bedarbių. Šian
dieną nebeturime žmonių be 
darbo. Be to, seneliai gauna se
natvės pensijas — jiems nebe
reikia dirbti iki mirties. Dabar 
sunku gauti senesnio amžiaus 
moterų, kurios paprastai saugo
davo vaikus dienos metu. “Kam 
to reikia?” — sako jos. “Kam 
gi man bedirbti? Aš turiu pen
siją!”

Tai daug. Mano nuomone, tai 
esminiai dalykai, kuriuos davė 
lietuvių tautai naujasis istori
jos laikotarpis. Yra ir daugiau. 
Štai, vakar katedroje, teikdamas 
sutvirtinimo sakramentą, mačiau 
berniukus ir mergaites. Beveik 
neįmanoma dabar beatskirti ku
rie yra miesto ir kurie iš kai
mo. Anksčiau tai buvo aiškiai 
matyti. Dabar jie nebesiskiria 
nei drabužiais, nei elgsena ...

Kadangi Jūs pateikėte man šį 
klausimą, norėčiau pasakyti štai 
ką. Pirmiausia aš, kaip ir Jūs, 
keletą metų studijavau ne tik 
Bendrijos socialinę doktriną, bet 
ir aplamai sociologiją. Niekad 
nebijojau komunizmo. Be to, vi
suomet buvau susijęs su koope- 
raciniu sąjūdžiu. Visada maniau, 
kad pagrindinės krašto gamy
bos priemonės valstybėje turi 
priklausyti valstybei, kolekty
vui.

Yra ir kitas klausimas, gal
būt, esminis: tikinčiajam svar
bu visų pirma išganyti savo sie
la komunistinėje santvarkoje. 
Tam absoliučiai niekas nesiprie
šina.

Žinau, kad išeivijoje pasako
jami įvairūs dalykai. Aš. žino
ma. neužsiimu nei propaganda, 
nei politika. Esu Bendrijos žmo
nis. Viena galiu pasakyti (patir
tis rodo), kad geriausia propa
ganda yra tikrovė, kuria pama
to išeiviai, atvykę anlankvti sa
vo krašto po daugelio metų gy
venimo svetur.”

Daug nutylėta
Ir šis atsakymas pilnas nuty-

Įėjimų. Vyskupas pareiškė, kad lankytojų, kuriems būtų gali- 
komunistinėje sistemoje page- 
rėjo švietimo, sveikatos ir dar
bo reikalai, bet jis negalėjo pa
sakyti, kad tas pagerėjimas pa
siektas atėmus ūkininkų žemes 
ir kitas nuosavybes, kad dėl 
brutalaus sistemos įvedimo Sov. 
Sąjungoje ir Lietuvoje buvo 
Įvairiais būdais nukankinta 
tūkstančiai ir milijonai žmonių, 
ypač Ukrainoje. Laisvuose kraš
tuose pagerinimai visose srityse 
atsiekiami be jokių žudymų, be 
jokių prievartinių* nusavinimų. 
Pvz. kad ir visuotinė sveikatos 
drauda Kanadoje, plačios apim
ties drauda Švedijoj ir Britani
joj!

Vyskupas paminėjo, kad švie
timas, sveikata, darbas yra es
miniai dalykai, bet negalėjo pa
sakyti, kad pagrindinis dalykas 
tautai yra laisvė! Mokslo, svei
katos priežiūros ir darbo gali
ma rasti ir kalėjime. Moderniuo
se kalėjimuose tie dalykai yra 
puikiai sutvarkyti, bet ar to ka
liniams užtenka? Belgai, anglai, 
prancūzai, portugalai ir Intos 
kolonijinės tautos daug padarė 
švietimo, sveikatos ir darbo sri
tyse valdydami savo kolonijas, 
bet tai nesulaikė vietiniu gyven
tojų nuo kovos už visišką lais
vę bei nepriklausomybę.

Vyskupas paminėjo, kad ir ko
munistinėje santvarkoje tikintie
ji gali išganyti savo sielas. Taip, 
ir vergai, ir kaliniai, ir kiti pri
spaustieji gali išganyti savo sie
las. Kančia yra išganymo ke
lias, kurio negali užblokuoti 
joks valdovas, bet ar tai natū
ralus žmogaus gyvenimo būdas, 
ar žmogus skirtas vergijai? žmo
gus, kaip dvasinė ir socialinė 
būtybė, yra skirtas išsiskleisti 
savo pilnatyje, kuri natūraliai 
pasiekiama laisvėje. Kur jos nė
ra, nėra ir natūralaus gyveni
mo.

Vyskupas pareiškė, kad išeivi
joj yra daug gandų, bet jis ne
galėjo pasakyti, kad sovietiniai 
valdovai neįsileidžia i Lietuvą

Prieš keletą mėnesių šioje 
vietoje teko išreikšti susirūpini
mą mūsų priaugančios kartos gi
liai žmoniškaisiais, bet kartu ir 
kasdieniniais reikalais. Ameri
kinė švietimo sistema (panašios 
problemos turbūt ir Kanadoje), 
tiek pasaulietinė, tiek ir katali
kiškoji, pergyvena lyg ir savo
tišką bandymų laikotarpį: įieš
ko būdų, kaip* geriau, nepažei- 
dus bręstančio jaunimo sielos, 
supažindinti jį su gyvybės fak-

ma pasitikėti. Komunistinių 
agentų skleidžiamos žinios atei
na iš propagandinių šaltinių — 
nepatikimos. Pažinti dabartinei .... __ _

— žmogiškosios'7 gyvybės 
a, „ m—.v.. ~ pradėjimu, su tuo susijusiais

reiškiniais, brendimo laikotar
piu, tarpusaviais mergaičių ir 
berniukų santykiais ir pan.

Jieškojimai ir abejonės
Tikrų ar tariamų jaunimo 

švietimo žinovų nuomonės, deja, 
toli gražu nesutinka. Dar vis 
bandoma, nesutariama, kiek yra 
būtina bręstančius jaunuolius 
supažindinti su realybės reika
lavimu, kartu nepažeidžiant 
bendrosios dorovės normų. Tu 
visų faktų perteikimas, aišku, iŠ 
dalies gali turėti ir neimamų pa
sekmių. Tai gali būti dviejų 
krypčių gatvė. Vienai jaunuolių 
grupei autoritetingas reikalo nu
švietimas gali labai daug padėti 
suprasti žmogaus kūno paslap
tis ir išmokyti tai gerbti ir svei
ku, tinkamu nusiteikimu tai su
tikti. Kitiems, galimas dalykas, 
tai bus ne tik paprasčiausio 
smalsumo patenkinimas, bet kar
tu paskatinimas ir patiems to
liau žengti, nepaisant nei auklė
tojų pamokymų, nurodymų, ne
paisant visų reikalaujamų nor
mų. Reiškia, problema yra pa
kankamai jautri, karšta, savyje 
slepianti visą eilę rimtų pavo
ju-

Specialus filmas
Todėl itin buvo Įdomu, kaip 

pvz. katalikų mokyklos prade
da šį rimtą reikalą spręsti. Šias 
eilutes rašančio jaunimas moko
si privatinėje, domininkonių se
selių tvarkomoje mokykloje. 
Domininkonų ordinas, kaip ži
noma, yra itin susijęs su švie
timo reikalais ir jo nuomonė 
gali būti laikoma pakankamai 
svaria. Minimoji mokykla vie
ną vakarą pakvietė tėvų atsto
vus kartu su pedagogais* pažiū
rėti dviejų filmų, kurių pagrin-

ros dienų Vilniuje, Trakuose ir 
Druskininkuose.

Politiniai klausiniai
Tolimesniame pasikalbėjime 

“L’Humanitė” korespondentas 
pateikė klausimų užsienio poli
tikos temomis — apie Vietna
mo karą, Prancūzijos santykius 
su Sov. Sąjunga. Vyskupas J. 
Labukas pasisakė aplamai prieš 
karą, už Prancūzijos — Sov. Są
jungos santykių palaikymą ir 
priminė pasiuntęs telegramą 
Australijos kardinolui primui, 
kad šis padarytų įtakos savo vy
riausybei nesiųsti karinių daf
nių į Vietnamą. Žinoma, vysk. 
J. Labukas negalėjo pasakyti, 
kad tai padarė ne tik jis, bet 
ir visi Lietuvos vyskupijų valdy
tojai, reikalaujant okupacinei 
sovietinei valdžiai.

Korespondentas J. Kanapa, 
baigdamas savo reportažą, pa
stebi, kad jo paskelbtasis teks
tas buvo paties vyskupo peržiū
rėtas. Prie reportažo pridėtos 
iliustracijos: vysk. J. Labuko, 
Pirčiupio paminklo ir Klaipėdos 
uosto, kuriame matyti nulei
džiamas laivas su rusišku už
rašu.

Perskaičius minėtąjį reporta
žą, pavadintą “Sovietinis vysku
pas kalba”, susidaro labai vie
našališkas vaizdas, palenktas 
propagandos pusėn, nors tuoj 
pat ateina ir mintis: “kitaip ir 
negalėjo būti.” Labai galimas 
dalykas, kad okupuotos Lietuvos 
žmogus ir šiuo atveju pasakytų: 
“Ponai kanadiečiai, mūsų vieto
je būdami ir jūs nekitaip kalbė
tumėte!” Tai daug ką paaiškina, 
nors neišsklaido abejonės: ne
jaugi ten negalima pasinaudoti 
tylėjimo teise? Juk ji pripažįs
tama visose vergijose ir kalėji
muose. žd.

dinė tema ir yra seksualinių da
lykų pristatymas pagal bręstan
čio jaunuolio supratimo pajėgu
mą. Po fihnų demonstravimo bu
vo gyvos diskusijos, tėvų pasi
sakymai, nuomonių pasikeiti
mai. Absoliutinė tėvų dauguma 
pritarė, kad tie filmai būtų ro
domi ne jaunesniems kaip septin
tojo skyriaus vaikams — berniu
kams ir mergaitėms.

Vienas filmas skirtas berniu
kams ir vadinasi “Nuo berniu
ko iki vyro”, o antrasis — “Nuo 
mergaitės iki moters”. Filmai 
garsiniai, spalvoti. Gyvi veikė
jai ir piešiniai pailiustruoja 
svarstomą temą. Tie filmai bus 
laikomi gamtos bei biologijos 
mokslų ir religinių pamokų da
limi. Jie bus parodyti iškart at
skiroms berniukų ir mergaičių 
grupėms, ribojant žiūrovų skai
čių iki 20 vaikų. Po filmo vyks

NAUJOSIOS VALSTYBĖS V. ZALATORIUS

Paskutinę 1967 metų lapkri
čio dieną pradėjo naują gyveni
mą Pietų Jemeno Respublika 
Arabijos pusiasalyje.

Naujoji valstybė, kuri buvo 
anglų kolonija nuo 1839 m., su
sideda iš buvusios pietinės Ara
bijos Federacijos, rytinio Ade
no protektorato, Kuvaičio, Ka- 
tiro bei Mario sultanijų ir trijų 
šeikijų — iš viso 23 politinių- 
geografinių vienetų. Šalyje gy
vena pusantro milijono arabų 
nederlingoje ir karštoje 112.000 
kv. mylių teritorijoje. (Lietuva 
užima 25.000 kv. m.) Žymiausi 
miestai yra Kauno dydžio Ade
nas vakaruose ir Mukala centri
nėje šalies dalyje; abu uostai 
prie Indijos vandenyno, o Ade
nas dar ir tarptautinis aerouos-

Derybos dėl šio krašto nepri
klausomybės tarp anglų ir arabų 
vyko Ženevoje, Šveicarijoje, o 
Vietnamo tipo karas P. Jemene 
tęsėsi nuo 1963 m. Naujosios 
valstybės galva prezidentas K. 
Aš šabis, kuris atstovavo ara
bams Ženevoje, ten pareiškė, 
kad “Anglija mums nepriklau
somybės nesuteikia. Mes ją iš
kovojome krauju ir pasiaukoji
mu.”

Prieš tapdamas prezidentu, 
Aš šabis buvo Tautinio Išsiva
davimo Fronto generaliniu se
kretoriumi. šis sąjūdis buvo pa
grindinė rezistencijos prieš ang
lus organizacija. Fronto pa
skelbta programa aiškėja iš šių 
eilučių:

Įkarti revoliucine partiją, liaudies 
masių avangardą; {vykdyti socialinius 
pertvarkymus; kovoti su biurokrati
ja ir buržuaziniais elementais; atsi
žvelgiant Į realias sąlygas, moksll-

mąsi.
Santykiai su užsieniu
Aš Šabis pareiškė, kad jo res

publika užmegsianti diplomati
nius santykius su Britanija ir 
“kitomis draugiškomis valstybė
mis, tarp jų pirmiausia, žino
ma, su arabų kraštais.” Nors 
naujieji šalies valdovai pabrė
žia neutralumą, atrodo, kad jų 
politika bus palankesnė Rytams, 
o ne Vakarams. Komunistiniai 
kraštai šia respubika nuo pat 
pradžių labai domėjosi. Tai ro
dė didelis jų korespondentų 
skaičius nepriklausomybės iškil
mėse.

Su kaimyniniu Jemenu Pietų 
Jemeno Respublika nori net su
daryti federaciją. Tačiau Jeme
ne šiuo metu vyksta pilietinis 
karas tarp respublikonų ir roja
listų. Jei rojalistai laimės, nie
kas iš tokios federacijos neišeis.

Savo revoliucinį užsidegimą 
Tautinis Išsivadavimo Frontas 
šiuo metu kreipia ne tik į vi
daus reformą, bet ir į revoliuci
jos eksportą į kaimyninį Mas- 
katą ir Omaną, vienintelę liku
sią anglų koloniją Arabijos pu
siasalyje.

Politiniai stebėtojai jau seniai 
pastebėjo, kad valstybės, kurios 
viduje turi didelių neišspręstų 
problemų, dažnai savo politinę 
energiją nukreipia į užsienį. Pie
tų Jemenas šią teoriją patvirti
na. Jis niekad anglams ekono
miškai neapsimokėjo. Jie čia 
kasmet prikišdavo iki 20 mil. 
svarų sterlingų. Iš didesnių pel
ną duodančių imoniu tėra tik 
viena britų naftos 
sa, Adenas ir Mukala yra puikūs 
natūralūs uostai ant didelio jū

dėžutė, Į kurią galima bus įmes
ti rašytinius klausimus, jei ne
norima viešai jų diskutuoti. Mo
kykla planuoja parodyti ne vien 
tik savajai lyčiai skirtą filmą, 
bet ir mergaitėms skirtą filmą 
— berniukams, o berniukų fil
mą — mergaitėms. Tuo, esą, 
siekiama abi puses geriau su
pažindinti su visa problema.

Neįprastas realizmas
Fihnų turinys vystomas pa

laipsniui. Vaiko aplinka, jos pa
žinimas, po truputi pastebimas 
fizinis keitimasis, pradeda keis
tis balsas, didėja prakaito liau
kos, atsiranda plaukuotumas ir 
kiti kūno pasikeitimai. Pagaliau 
prieinama gana aiškiais pieši
niais ir prie sekso, jo funkci
jų bei tikrosios paskirties. Pa
rodomas ir naujosios gyvybės 
prasidėjimas, susijungus mote
riškoms ir vyriškoms celėms.

Reikia pripažinti, kad realiz
mas nemažas, neįprastas, suke
liąs daug klausimų, lyg ir sa
votiškos baimės, kad visa tai ne
išeitų į blogąją pusę. ■ Atrodo, 
kad modernaus švietimo atsto
vai, katalikų auklėtojų neišski
riant, jau visu šimtu nuošimčių 
stoja už tai, kad jaunimas bren
dimo amžiuje būtų supažindin
tas autoritetingu būdu ir iš to
kių pačių šaltinių su visais ly
ties klausimais, kad jam nerei
kėtų pasikliauti nešvankiais 
draugų “patyrimais”, kad jam 
nereikėtų savojo smalsumo ten
kinti iš abejotinos vertės “rim
tų” leidinių ar net ir geltono
sios literatūros.

Ateityje mokykla rodys atski
rus filmus apie embrijono išsi
vystymą iki pat gimimo ir, kiek 
vėliau, specialų filmą apie ve
nerines ligas ir baisias viso to

Tie- 
iuikūs

valstybė 
respublika nelabai ką turi iš
vežti.

Pagalba iš Rytų ir Vakarų
P. Jemeno gyventojai užsiima pasekmes. Pneš tėvams išsi- 

žemdirbyste, gyvulininkyste ir ------
žūkle, daugiausia savo pačių 
pragyvenimui.

Galima spėti, kad šalies vy
riausybė naudosis jau išbandy
tų mažųjų valstybių kapitalu — 
“neutralumu” arba sugebėjimu 
kuo daugiau paramos iškaulyti 
iš komunistinių ir kapitalisti
nių valstybių.

Su komunistais Aš Šabis ne
turėtų turėti didelių sunkumų. 
Rusai tokio pat plauko respubli
konų režimui Jemene jau davė 
72 mil. dol. paskolą. Kuo Aš Ša
bis blogesnis? Juk jis gali duoti 
rusų laivams bazes Sueso kanalo 
pietinėje dalyje. Tai būtų ru
sams naujas langas į naują jūrą.

O ir anglai pažadėjo šį netur
tingą kraštą remti per sekantį 
pusmetį, kaip ir anksčiau. Aš 
šabis, tiesa, norėjo daug dau
giau, prašė kompensacijos už 
kiekvienus 128 okupacijos me
tus. Bet juk arabai žinomi kaip 
geri prekybininkai, ir jis nusi
leido už 24 mil. dolerių. Tuo 
tarpu visos šalies ūkio pajamos 
per metus tesiekia 16,8 mil. dol. 
ir vien tik 8.000 vyrų kariuome
nė praryja 24 milijonus.

Anglų pasitraukimas iš šio ne
svetingo krašto bvuo labai ne
žymus. Vos vienas škotas liūd
nai pagrojo dūdmaišiu, kai bri
tų vėliava paskutinį kartą buvo 
nuleista nuo okupacinės kariuo
menės vyriausios būstinės sto
go. Kiek vėliau čia buvęs anglų 
augštasis komisaras H. Treveli- 
janas paskutinį kartą praėjo pro 
savo garbės sargyba aerodrome. 
Tuo tarpu arabai Šešias dienas

skirstant, buvo pateiktas nema

rių knygų (krikščionims priim
tinų), kviečiant tas knygas per
skaityti ir padėti savo priaugan
čiam jaunimui geriau orientuo
tis ir tinkamai atsakyti i jų pa
teiktus klausimus.

džiūgavo, dainavo, rėkavo gat
vėse, ardė smėlio maišus apleis
tose gatvių barikadose ir naktį 
kūreno laužus. Pašaliečiams su
sidarė įspūdis, kad vieni džiau
giasi išsikraustydami, o kiti juos 
išlydėdami.

Į Britų Bendruomenę P. Je
menas neįstojo, kaip kitos buvu
sios anglų kolonijos, bet į Jung
tines Tautas pasiprašė priima
mas.

o Kanada pernai išsiaugino 
pirmuosius du I. Newtono legen
dinės obelies obuolius, žemės 
traukos teoriją I. Newtonas pa
skelbė 1667 m. Sakoma, kad 
jam šį mokslinį atradimą padė
jo padaryti ant galvos nukritęs 
obuolys Woolsthorpe Manor vie
tovėje, Lincolnshire, Britanijo
je. Ta obelis savo dienas užbai
gė 1814 m., bet jos šakelės bu
vo įskiepytos į kitas obelis ir 
oasklido po visą pasaulį. Toks 
Newtono obelies anūkių ir pro
anūkių skiepas 1963 m. buvo at
gabentas Otavon. Jis teko Obe
lei prie NRC pritaikomosios fi
zikos pastato. Pirmąii vaisiu sa
vo kabinete 
institucijos
Howlett Antrasis obuolys kaž
kieno buvo nuskintas nuo šakos



® PAVERGTOJE TEVffiJE
GERIAUSI ŠOKĖJAI

Vilniaus statybininkų kultūros rū
muose įvyko tarprespublikinis pra
moginių šokių konkursas, kuriame, 
be lietuvių, dalyvavo šokėjų poros 
iš Rygos, Talino, Maskvos, Minsko ir 
kitų miestų. Lietuvių gretas buvo su
silpninusi čempijonų Česlovo ir Jū
ratės Norvaišų išvyka j žiemos olim- 
pines žaidynes Grenoblyje, Prancūzi
joje, tarptautines varžybas Austrijo
je ir V. Vokietijoje, bet ir šį kartą 
konkursą laimėjo lietuviai — Dalia 
ir Vidas Kamaičiai. Dalia yra stu
dentė, o Vidas — inžinierius, Kauno 
politechnikos instituto dėstytojas. 
Anksčiau jiems yra tekę dalyvauti 
tarptautiniuose pramoginių šokių 
konkursuose Čekoslovakijoje ir R. 
Vokietijoje, varžytis su geriausiais 
vokiečių, lenkų ir čekoslovakų šokė
jais Kaune.

UŽKLIUVO REPORTAŽAS
“Chicago Daily News” ir Toron

to “Star” paskelbtas amerikietės žur
nalistės G. A. Geyer reportažas iš 
Vilniaus nepatiko “Gimtojo Krašto” 
vyr. red. M. Jackevičiui Tai liudija 
jo komentarai vasario 22 d. laidoje 
— “Provinciale iŠ... Čikagos”. M. 
Jackevičius negali paneigti teigiamų 
reportažo vietų, bet dėl to jis nesi
stebi, nes dabar, girdi, reakcingiausi 
amerikiečių laikraščiai savo kores
pondentams degutuotas straipsnius 
jau liepia atskiesti medumi. Kas M. 
Jackevičiui nepatiko, leiskime jam 
pačiam pasakyti: “...didesnė repor
tažo dalis — Įvairūs prasimanymai, 
kuriuos ponia G. A. Geyer įdeda sa
vo pašnekovams Į lūpas, arba naivūs, 
sakyčiau, provincialūs samprotavi
mai ..” Toliau jis rašo: “Matyt, “va
duotojų” prašoma, čikagietė domėjo
si ir kai kuriais išeivijos reikalais. 
Taip, JAV ir Kanados lietuviai at
vyksta vienšnagėn Į Lietuvą, bet 
mes, girdi, labai nusistatę prieš sve
čius. Net specialiai prieš juos nu
kreiptus dokumentinius filmus ga
miname. Viename jų, anot čikagie- 
tės, matoma atvykusi į gimtąjį kraš
tą moteris, kuri, duodama interviu 
Vilniaus aerodrome, “lyg idiote laiko 
rankose mikrofoną”. O Amerikos lie
tuvių krepšininkų rungtynės taip nu
filmuotos, kad susidaro įspūdis, jog 
jie aikštelėje sukčiauja. Pasirodo, 
krepšinis — ne kas kita, kaip po
keris. Ponios G. A. Geyer katego
riškais teigimais nereikia per daug 
stebėtis. Juk net Vilniaus universi
tete ji nieko daugiau nematė, kaip 
susirinkusius pašokti studentus. Ir 
dar kokius — ilgais garbanotais plau
kais, o taip pat jų “bitlišką” orkest
rą...” Nepatiko M. Jackevičiui ame
rikietės minimi restoranai, kavinės 
ir naktinis baras. Dėl šios priežas
ties jis pats, kitą bardamas, neven
gia kategoriškos išvados: . nega
liu atsikratyti įkyrios minties, kad 
jos reportažas, matyt, rašytas po 
įtemptos nakties “Dainavos” bare.” 
Iš to galima spręsti, ką koresponden
tė teisingai pastebėjo. M. Jackevi
čius bandė pasišaipyti, bet nevyku
siai. Matyt, reikėjo pašaipos, nes ne
rado nieko paneigtino.

<
PAVERGĖJŲ ARMIJA*
Sovietų raudonosios armijos pen

kiasdešimtmetis buvo atžymėtas Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir kituose jos okupuotos Lietuvos 
miestuose. Vilniuje minėjmas buvo 
surengtas universiteto aktų sadėje, 
kur savo atsiminimais iš II D. karo 
dalijosi “lietuviškosios” 16-tosios di
vizijos veteranas ats. pik. V. Motie
ka. Universiteto rektoriui prof. dr. J.

M. Leparskienė ir Aid. Matulienė prie loterijos tikrina laimingus 
bilietus Hamiltono Tautos. Fondo kaukių baliuje

Nuotr. A. Juraičio

VANCOUVER, B.C.
GRAŽIAI PASIRODĖ JAUNIMAS. 

Vasario 18 d. Vankuverio lietuviai 
atšventė 50 m. Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį. Imma
culate Conception bažnyčioje kuni
gas atlaikė tik lietuviams skirtas pa
maldas. Buvo iškilmingai įneštos Lie
tuvos ir Kanados vėliavos, prie kurių 
iš vienos pusės stovėjo tautiniais 
drabužiais apsirengusios lietuvaitės, 
iŠ kitos — skautės. Lietuviai pamal
dose giedojo lietuviškas giesmes. Pa
rapijos salėje įvyko iškilmingas mi
nėjimas. Tautos Fondo įgaliotinis p. 
Skrinskas rinko Tautos Fondui au
kas ir visiems prisegė po lietuvišką 
ženkliuką. Bendruomenės pirmininkė 
Zita KauUenė atidarė minėjimą. Sa
vo trumpa, nuoširdžia kalba ji nu
kėlė visus į Lietuvos laukus, į ilgesy 
palikusius brolius ir seses tautiečius, 
žuvusieji už Lietuvos laisvę pagerbti 
susikaupimo minute. Meninę progra
mos dalį išpildė mūsų gausus jauni

Kubiliui, katedros vedėjui V. Vilens- 
kiui ir grupei dėstytojų komparti
ja įteikė sovietų raudonosios armi
jos penkiasdešimtmečio medalius už 
“karinį-patriotinį studentų auklėji
mą”. Pagrindinės iškilmės įvyko 
Kiyžkalnyje, Raseinių rajone. Čia 
bus pastatytas paminklas sovietų 
raudonarmiečiams. Paminklinį akme
nį atidengė ir žodį tarė kompartijos 
didžiūnai: “ministrų” tarybos pirmi
ninko I sekr. K. Kairys, karinis ko
misaras gen. mjr. P. Petronis, kom
jaunimo ck I sekr. V. Morkūnas, 
Raseinių vykdomojo komiteto pirm. 
Z. Gramaila, Pabaltijo karinės apy
gardos štabo viršininkas gen. Itn. 
M. Ivanovas ir kompartijos ck I 
sekr. A. Sniečkus. Pastarasis pareiš
kė: “Tegul šis paminklas, kuris bus 
pastatytas kryžkelėje, mačiusioje 
daug žygių, daug mūšių, bylos apie 
amžiną Lietuvos darbo žmonių dėkin
gumą šlovingąją! Tarybinei Armi
jai.. (“Komjaunimo Tiesa” 37 nr.) 
Atidengus paminklinį akmenį, tą 
“amžiną dėkingumą” išryškino jame 
iškaldinti žodžiai: “čia bus pastaty
tas paminklas Tarybų Lietuvos išva
duotojai iš fašistinio jungo — Ta
rybinei Armijai”. “Išvaduotojos” ter
miną parūpino Maskva. Lietuviams ji 
yra pavergėjų armija, užgrobusi Lie
tuvą.

ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLES
Šiemet 85 m. darbo sukaktį ruošia

si atžymėti Joanos Danilevičienės 
vadovaujama Švenčionių vaistažolių 
perdirbimo įmonė. Vienintelė jos 
varžovė yra panašaus pobūdžio įmo
nė Maskvoje, gaminanti tik viena
rūšes vaistažoles, kai tuo tarpu Šven
čionyse nevengiama įvairių gydomą
ją galią turinčių mišinių, čia kas
met perdirbama apie 500 tonų vais
tažolių į 180 pavadinimų vaistus. Už
sakymus dažniausiai parūpina Kau
ne ir Vilniuje veikiančios dvi ho
meopatinės vaistinės, bet jų taipgi 
gaunama iš Sovietų Sąjungos ir net
gi užsienio kraštų. Eksperimentinė
je įmonės laboratorijoje darbuojasi 
Kauno medicinos instituto absolven
tas Romas Citavičius, techninėmis 
gamybos priemonėmis rūpinasi ce
cho viršininkas Petras Mikšta. Šven
čionių apylinkėse renkami pelynai, 
čiobreliai, meškauogės, gysločių la
pai, geltonžiedės sausutės, liepų žie
dai bei kitos vaistažolės. Uoliausi 
talkininkai pernai buvo direktoriaus 
Leono Lazausko vadovaujami švin- 
tos mokyklos mokiniai, pristatę va
lerijono šaknų už 120 rublių. Vie
nintelis Lietuvoje eksperimentinis 
vaistažolių ūkis yra Gerdašiuose, 
Lazdijų rajone. Gysločio lapus įmo
nė įsiveža iš Gudijos, nors jų pil
nos pakelės pačioje Lietuvoje.

SALYKLO GAMYKLA
Panevėžio šiaurės vakarų pramoni

niame rajone statoma salyklo gamyk
la, pirmoji tokio pobūdžio speciali 
Įmonė Lietuvoje. Iš 14.000 tonų mie
žių ji per metus pagamina 10.000 to
nų salyklo alaus darykloms.

NEMUNAS IR MATEMATIKA
Energetinių problemų instituto 

mokslininkai, pasinaudodami elekt
roninėmis skaičiavimo mašinomis, 
žada sukurti matematinį Nemuno at
vaizdą, kurio dėka bus galima iš 
anksto apskaičiuoti, koks kiekis van
dens nutekės Nemunu sekančiais me
tais. šiai problemai išspręsti bus pa
naudoti 150 metų turimi Nemuno 
vandens nutekėjimo metiniai duome
nys, pradėti registruoti 1811 m. Van
dens išteklių apskaičiavimas padės 
sudaryti eneregtinį balansą panemu
nės miestuose. V. Kst.

mas. Vankuveriečiams teko pirmą sy
kį pamatyti ir pasididžiuoti tautinių 
šokių grupe, kurią paruošė Z. Kau- 
lienė ir A. Šmitienė. Ji pašoko Kal
velį, Lenciūgėlį ir Kubilą. P. Vileita 
grojo šokiams akordeonu. Visos šo
kėjos atrodė lyg iš Lietuvos laukų — 
šviesūs plaukai, supintos kasos; vy
rai baltom kelnėm, persijuosę juosto
mis. Nevienam lietuviui iškrito ilge
sio ašara — koks gražus mūsų jau
nimas! Vyrams kelnes pasiuvo p. Ce- 
saitienė. IŠ jaunimo sudarytas cho
ras, akompanuojant Rūtai Brigališ- 
kytei, sudainavo keletą lietuviškų dai
nų. Visą kitą programos dalį išpildė 
išimtinai tik Vankuverio jaunieji me
nininkai — deklamacija, muzika ir 
šokiais. Po minėjimo, p. Macijaus
kienės rūpesčiu, suruošta bendra ka
vutė, kur tautiečiai, susėdę prie sta
lo, galėjo pasidalinti minėjimo įspū
džiais, iškelti naujų idėjų ir sumany
mų ateities veiklai. Korespondentė

Hamiltono Tautos Fondo rengto kaukių baliaus premijuotų kaukių 
laimėtojai: I — VI. Kažemėkas, II — V. Stuokaitė, III — G. Ka- 
žemėkienė, IV — A. Pakalniškytė ir V — J. May

Nuotr. A. Juraičio

g HAMILTON
LIETUVIŲ STUDENTŲ DRAUGI

JA ruošiasi simpoziumui. Mums šis 
darbas ypatingai svarbus, nes lie
čia ne tik senąją kartą, bet ir jau
nimą. Norėtume matyti didelį skai
čių ne tik vyresniųjų, bet ir jauni
mo mūsų simpoziume. Simpoziumą 
pavadinam “Mūsų etninė padėtis”, 
t.y. “Our Ethnic Future — A Con
flict of Generations”. Jam pravesti 
iš Bostono atvyksta š. Amerikos lie
tuvių Studentų centro valdybos pirm. 
K. P. žygas, baigęs Harvardo uni
versitetą. Taip pat simpoziume žada 
dalyvaut keli profesoriai iš McMas
ter universiteto. Simpoziumas įvyks 
kovo 15, penktadienį, 7.30 v.v., Coun
cil Chambers (kambarys 124) Gil
mour Hall, McMaster universitete. Jį 
seks užkandžiai ir kava. Prašome vi
sus hamiltoniečius bei apylinkės tau
tiečius . ir jaunimą paremti mūsų 
veiklą — dalyvauti mūsų simpoziu
me.

Automobilius galima pastatyti ant 
gatvės arba autoaikštėje už biblio-7 
tekos, Gilmour Hall, Arts I ir Arts 
II.

JAV IR KANADOS trečiosios tau
tinių šokių šventės, įvykstančios lie
pos 7 d. Čikagoje, programos vadovė 
J. Matulaitienė, jos asistentės G. Go 
bienė ir G. Breichmanienė Hamil
tone smulkiai aptarė visus programą 
liečiančius reikalus, šventėje iš Ka
nados dalyvaus šios grupės: Londo
no, Toronto, Winnipego, Montrealio 
bei Hamiltono.

“GYVATARAS” ruošia didelį kon
certą, kuriame dalyvaus visos trys 
šokių grupės. Koncertą numatoma 
daryti kovos 31, sekmadienį, po pie
tų. Visi šokėjai dabar daug dirba 
ir stengiasi koncertui gerai paruoš
ti visus naujus šokius, kuriuos šoks 
tautinių šokių šventėje Čikagoje. 
Lauksim visų! A. V.

KAZIUKO MUGE, rengiama “Šir
vintos” ir “Nemuno” tuntų, kovo 10 
d. Jaunimo Centre. Puiki proga Ha
miltono visuomenei apžiūrėti skau- 
čių-tų paruoštus rankų darbus, pa
bandyti laimę loterijoje, laimės šuli
nyje. Jūsų laukia puikūs lietuviški 
valgiai: dešros su kopūstais, vėda
rai, cepelinai. Ištroškusiems—lietu
viška gira, kava, įvairiausi tortai ir 
pyragaičiai, Lauksime! Iki pasima
tymo! širvintietė

SĖKMINGĄ KAUKIŲ BALIŲ va
sario 24 d. surengė Tautos Fondas. 
Vakaras susilaukė netoli 200 žmo
nių ir davė pelno. Konkurse daly
vavo nemažai kaukių, ir teisėjai tu
rėjo galvosūkio paskirstant premijas, 
kadangi konkurse, be suaugusių, da
lyvavo ir jaunųjų. Premijų paskirsty
mo komisiją sudarė: Alf. Patamsis, 
pirm., V. Sakas, Br. Norkienė, A. 
Pilipavičienė ir G. Giedraitienė. Pre
mijas laimėjo: I — “Meksikietis”, 
VI. Kažemėkas, II — “Pengvinas”, 
V. Stuokaitė, III — “Senjorita”, G. 
Kažemėkienė, IV — “Lolipop”, A. 
Pakalniškytė ir V — “Vytautas Di
dysis”, I. May. Gili padėka visiems, 
kurie parėmė vakaro loteriją pini
gais ir vertingais fantais. Ypatingai 
daug jų buvo surinkęs Br. Grajaus
kas. Maskarado pasisekimo nuopel
nas priklauso kaukių baliaus paren
gimo vadovui V. Kėžinaičiui ir vi
siems darbštiems v-bos nariams.

K. M.
VĖDARŲ BALIUS vasario 17 d. 

praėjo be didesnio pelno ir be nuo
stolio. Galėjo dalyvauti gausesnis 
tautiečių skaičius. Nuoširdžiausią pa
dėką reiškiame: mons. dr. J. Tada- 
rauskui už visokeriopą paramą, lai
mės staliukų aukotojams — mons. 
J. Tadarauskui, J. G. Skaisčiui, VI. 
Sauliui, p. Bušinskui ir loterijos fan
tų aukotojoms. Nuoširdus ačiū už 
dalyvavimą Toronto šaulių VI. Pūt- 
vio kuopos broliams šauliams ir bal
tų veteranų korpo atstovui estui Ed
gard Rande. Valdyba

SUSITUOKĖ A. Kanevaite su E. 
Charland vasario 24 d. Jungtuvių 

V. GERULSKIS ROOFING
l.t Mift VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS {DEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

apeigas atliko mons. J. Tadarauskas, 
asistuojamas kun. J. Paskelio, kuris 
pasakė pamokslą. Vestuvių pokyly
je dalyvavo daug svečių iš Kanados 
ir JAV.

LIGONIAI. A. Wuikis, senosios 
kartos visuomenininkas, jau 19 metų 
ligoninėje. Dažnai lankomas savo vai
kų. Anelei Blažaitienei padarytos dvi 
operacijos; dabar vėl paguldyta Sv. 
Juozapo ligoninėj. A. B.
LAIMĖJIMAI IR VARGAI. Hamil
tono Lietuvių Bendruomenė — tre
čia savo didumu visoje Kanadoje. 
Didokas miestas, žymi pramonė, to
dėl lietuviai Čia ir suvažiavo. Nema
žai tautiečių atvyko ir apsigyveno 
atlikę vienų metų sutartį miškuose 
ir kasyklose. Įsikurti, žinoma, nebuvo 
lengva niekam. Daug padėjo labai 
energingas ir Hamiltone įtakingas 
klebonas monsinjoras J. Tadaraus
kas. Gražiai sutvarkyta bažnyčia, pa
statytas Jaunimo Centras. Taip, čia 
lietuviai puikiai įsikūrė. Pavažinėk 
po miestą, aplankyk senus kasyk
lų draugus ir nustebsi pamatęs, ko
kiuose namuose jie dabar gyvena. 
Kaikurie turi kieme įsitaisę net mau
dykles. Krono ir Valevičiaus firmos 
dominuoja Hamiltoną, skverbiasi į 
plačias apylinkes. — Hamiltonas 
stiprus ir kultūriniame lietuvybės 
darbe. “Aukuras”, mėgėjų teatras, 
tiek savo pastovumu, tiek pasirinkto 
darbo rimtumu yra užėmęs vieną 
augščiausiiį vietų; išeivijos lietuvių 
kultūros darbe. Tautinių šokių gru
pė “Gyvataras” jau yra gerai žino
ma ir už lietuvių gyvenimo ribų. Ji 
garsina mūsų tautą ypatingai efek
tingu būdu. — Veikia čia gražiai ir 
kitos kultūrinės grupės bei organi- , 
zacijos, ypač veiklūs ateitininkai. 
Hamiltonas yra laimingas, turėdamas 
labai pasišventusių žmonių, kurie, 
nežiūrint sunkių darbo sąlygų, su
geba dirbti kultūrinį darbą. — Vi
sos tos lietuviško darbo grupės tel
kiasi apie Jaunimo Centrą, kurio du
rys visiems atviros ir tai nemokamai.

Hamiltonas, žinoma, turi ir vargų, 
kaip ir kitos bendruomenės. Vienas 
tokių bene bus choras. Nustebome 
aną sykį spaudoje paskaitę, kad, 
štai, skelbiammos choro laidotuvės 
ir išdalinami palaikai — keli šimtai 
dolerių, turėtų ižde. Atrodė neįtikė
tinas dalykas: viena didžiausių Ka
nados lietuvių kolonijų be choro! Ir 
visa tai, turint ir patalpas, ir žmo
nes ir, kas svarbiausia, chorvedį. 
Laimei, vėliau sužinoma, kad choras, 
kuris taip gražiai užsirekomendavo 
savo koncertais tiek pačiame Hamil
tone, tiek kitose vietovėse, krizę iš
gyveno, bet nenumirė ir ima atsi
gauti. Yra vilties, kad jis sustiprės 
ir išaugs į puikų chorą, kokio reikia 
šalia tokių meno vienetų, kaip “Au
kuras” ir “Gyvataras”. Choras, “Au
kuras” ir “Gyvataras” yra numatę 
spalio mėnesį surengti bendrą pasi
rodymą jubilėjinių Lietuvos metų 
proga. Šis būsimas pasirodymas tu
rėtų neaplenkti kaimyninių vietovių, 

K. Mileris, Hamiltono Tautos 
Fondo skyriaus pirmininkas, svei
kina kaukių baliaus svečius

ypač Niagaros pusiasalio. Sis kraštas, 
reikia tikėtis, 1968 m. surengs sa
vo 20 metų įsikūrimo sukaktį ir pa
kvies hamiltoniškius atlikti meninę 
programą, nes juk “Aukuras” atli
ko dešimtmečio programą Wellande 
1958 m. Kaimynas

MEDŽIOTOJU IR ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBO “zuikių balius” praėjo su 
dideliu pasisekimu. Valdyba dėkoja: 
rangovams E. Apanavičiui, A. Liau- 
kui, A. Silinskui ir Concession ga
ražo savininkams P. Armonui ir Z. 
Bolskiui už paaukotus “laimės” sta
liukus, tautiečiams už paaukotus lo
terijai fantus, šeimininkėms už ska
niai pagamintą zuikieną ir visiems 
betkuo prisidėjusiems prie baliaus 
pasisekimo. Valdyba atsiprašo už ne
sklandumus daiktinėje loterijoje. 
Dėl neatsiimtų fantų skambinti P. 
Babinui JA 9-9294. Klubas neužmirš
ta ir lietuviškumo palaikyti reikalų 
— įstojo j Kanados Lietuvių Fondą 
su $100 ir paaukojo šalpos Fondui 
$10. Valdyba

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA pa
minėjo Lietuvos penkiasdešimtmetį 
vasario 17 d. Po pamaldų AV bažny
čioje visi susirinko į Jaunimo Centro 
salę, kur įvadinį žodį tarė ved. J. 
Mikšys. Apie nepriklausomybės at
kūrimą skaitė X sk. mokiniai J. Or- 
vidas ir A. Jonikas. Medžiagą paruo
šė mokyt. K. Mileris, kuris su X sk. 
mokiniais išleido laikraštėlį “Mūsų 
mokykla”. I sk. mokiniai, paruošti 
mokyt. Balsienės, padeklamavo Vy
tės Nemunėlio eilėraštį “Pietų vėje
lis”. Mokinių grupė atliko montažą 
“Vilnius”, kurį paruošė mokytojai — 
Stugevičienė, Morkov ir A. Juozapa
vičius. Pratimą su vėliavėlėmis atli
ko berniukų grupė, paruošta mokyt. 
A. Mikšienės; akompanavo I. Parėš- 
tytė. “Lietuvos skundą” V. Panavai- 
tės deklamavo I. Žilvitytė (paruošė 
mokyt. Kvederienė). S. Cerškutė pa
grojo smuiku “Sėdžiu už stalelio”. 
Gyvąjį paveikslą “Pavergta Lietuva”, 
paruoštą mokyt. Mikšienės, atliko 
mokinių grupė, gitara palydint A. 
Mikalauskaitei. “Lietuva brangi” pa
dainavo A. Pakalniškytė, akompanavo 
R. Keršytė. “Ne pušys vaitoja” (P. 
Vaičiūno) deklamavo O. Grabauskai
tė.. Programą pranešinėjo X sk. mo
kinys K. Simaitis. Iškilmės baigtos 
Tautos himnu. St. SI.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninės mokyklos mokinės 
D. Borusaitė ir D. Milerytė per 
Vasario 16-tos iškilmes neša 
vainiką prie Lietuvos kankinių 
kryžiaus Nuotr. M. Borusienės

SLA 72 KUOPOS susirinkimas — 
kovo 16 d., 7 v.v. K. Mikšio na
muose, 18 Barton. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes bus renkami SLA 
vykdomosios tarybos nariai. Taip pat 
bus aptariama kuopos metų veikla. 
Po susirinkimo — kavutė. Valdyba

LIETUVIŲ NAMŲ ŠERININKŲ 
susirinkimas kovo 31 d. neįvyks, kaip 
buvo skelbta spaudoje. Kino nuomi
ninkas yra užsakęs brangų užsieninį 
filmą, kurio rodymas įeina į kovo 
31 d. Iš abiejų pusių jau susitarta 
ir HLN šėrininkų susirinkimas įvyks 
š.m. balandžio 7 d., 3 v.p.p., LN Del
ta kino salėje, 1290 King St. E. J.š.

GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ lai
mėjo pirmąją premiją $50 žurnalo 
“Laiškai Lietuviams” konkurse jau
nimo grupėje.

TĖVYNĖS SUEIGA, rengta skau
tų vasario 25 d., buvo labai turinin
ga ir praėjo su gražiu pasisekimu. 
Plačiau — kitame “TŽ” numeryje.

COOKSVILLE, Ont
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už mano sese
rims suruoštas išleistuves ir gražias 
dovanas. Ypatinga padėka priklauso 
iniciatorėms p.p. A. Tamošaitienei ir 
J. Zenkevičienei. Taip pat — P. Kud- 
reikiui už gražius ir prasmingus žo
džius.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavu
siems ir prisidėjusiems: p.p. A. ir 
M. Adomavičiams, J. ir O. Ališaus
kams, A. ir St. Ceponiams, J. ir Z. 
Didžbaliams, J. ir O. Juodikiams, N. 
ir G. Juknevičiams, J. ir Z. Klevi- 
nams, P. ir J. Kudreikiams, A. ir St 
Petraičiams, P. ir Z. Styroms, A. ir 
A. Tamošaičiams, M. ir H. Telyčė- 
nams, J. ir J. Zenkevičiams, M. Zen
kevičienei.

Visados Jums dėkinga —
K. Ališauskienė

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. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
Sešt. 9—1 v.p.p.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.
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©LIETUVIAI KSAULYJE
J. A. Valstybės

GEN. KAZYS TALLATKELPŠA 
mirė Klevelande vasario 22 <L, su
laukęs 75 metų amžiaus. Į karinin
kus buvo pakeltas 1915 m. rusų ka
riuomenėje. Lietuvon grįžo 1920 m.; 
pasižymėjo karinėje, pedagoginėje ir 
diplomatinėje srityje. Jam teko daly
vauti taikos misijoje Paryžiuje, 1920 
metais būti kariniu Lietuvos atstovu 
Latvijai ir Estijai. Baigęs belgų ge
neralinio štabo akademiją, dėstė ka
rininkų kursuose, dirbo Lietuvos ka
riuomenės štabe. Būdamas Lietuvos 
kavalerijos viršininku 193440 m., su
organizavo Geležinio Vilko III dragū
nų pulką, kavaleriją sustiprino šar
vuočiais ir artilerija. Sovietams oku
pavus Lietuvą, iš kariuomenės buvo 
atleistas ir karui baigiantis pasi
traukė į vakarus. Klevelande aktyviai 
reiškėsi ramovėnų eilėse.

DR. J. K. VALIŪNAS, VLIKo pir
mininkas, vasario 27 d. išskrido j 
Azijos kraštus ir Australiją. Jis pla
nuoja susitikti su P. Korėjos, Filipi
nų, Malezijos, Tailandijos, Indijos, 
Australijos, Irano, Turkijos vyriau
sybių nariais ir supažindinti juos 
su sovietine Lietuvos okupacija, lais
vųjų lietuvių vedama išlaisvinimo 
kova.

KUN. PRANAS GARMUS, pensi
ninkas nuo 1950 m., mirė Miami 
mieste, Floridoje. Velionis buvo gi
męs 1888 m. Antkainio kaime, Pa^ 
kuonio vlsč., Kauno apskr. Baigęs 
kunigų seminariją Seinuose, kunigu 
įšventintas 1914 m. birželio 11 d. Vi
karavo Lazdijuose, Alytuje, buvo I 
pulko kapelionu nepriklausomybės 
kovu metais. Amerikon atvyko 1924 
metais. Čia jam teko vadovauti Lie
tuvių Katalikų Federacijos kultūros 
vajui, suorganizuoti tradicine tapusią 
Wisconsino Lietuvių Dieną, eiti kle
bono pareigas Braddocke, Pa., Read- 
inge, Pa., ir Eastone, Pa., dalyvauti 
visuomeninėje, organizacinėje ir kul
tūrinėje veikloje. Kurį laiką jis kle
bonavo Toronto lietuvių parapijoj, 
kur pastatydino kleboniją.

VISĄ PUSLAPĮ LIETUVOS ne
priklausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmečiui paskyrė Floridoje leidžia
mas laikraštis “St. Petersburg Inde
pendent” vasario 17 d. Jame įdėtas 
Europos žemėlapis su ryškiai atžy
mėta Lietuva, eilė dr. Domo Jasai
čio nuotraukų, Floridos Lietuvių Klu
bo pirm. Alb. Karnius, su žmona de
monstruojąs tautinį šoki, klubo vei
kėjai J. Povilaitis, V. Jomantienė ir 
J. Ambrozaitienė. Su Lietuvos ir lie
tuvių vargais skaitytojus supažindi
na laikraščio korespondentės Marian
ne Kelsey ilgas pasikalbėjimas su 
dr. D. Jasaičiu ir A. Kamium. Lie
tuvos triumfą ir tragediją atskeidzia 
istorinių įvykių datos.

LIETUVOS PENKIASDEŠDITME- 
TĮ pietinės Kalifornijos lietuvių pa
stangų dėka vedamaisiais atžymėjo 
Santa Monica dienraštis “Evening 
Outlook” ir “Los Angeles Times”.

NEGAUSUS BUFFALO LIETU
VIŲ būrelis iškovojo Lietuvių Die
nos paskelbimą šiame mieste ir lie
tuviškos trispalvės iškėlimą prie ro-
tušės. Tarptautiniame institute su
rengtam minėjime buvo parodytas 
filmas apie Sibiro lietuvaičių mal
daknygę. Kovo 17 d. 1.30 v. p.p. 
WBEN televizijos stoties katalikų 
programoje “Bishop visits your ho
me” bus pravestos diskusijos apie 
Lietuvos religinę būklę. Jose daly
vaus kun. dr. V. Andriuška, MIC,

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
KAZIUKO MUGE. “Birutės” drau

govės skautės per keletą savo suei
gų ruošėsi ir dar vis ruošiasi Ka
ziuko mugei, kuri žada būti kovo 31 
dieną Delhi parapijos salėje tuoj 
po 11 vai. pamaldų. Skautės ruošia
si visus svečius pavaišinti. Kviečia
me visus lietuvius užeiti tą dieną į 
salę pažiūrėti mūsų mugės ir pasi
vaišinti. Kviečiame ir aplinkinių ko
lonijų skautus ir skautes tą dieną 
mus aplankyti. Iki pasimatymo mu
gėje. Rengėjos

BRANGSTA TABAKO ŪKIAI. Jei

SAULT S. MARIE, ONT.
JUBILIEJINĖ VASARIO 16. Mū

sų naujasis kapelionas kun. Augus
tinas Sabas atlaikė Mišias ukrainie
čių bažnyčioje ir nemažas skaičius 
tautiečių ėjo Komunijos. Tautinias 
drabužiais pasipuošę — A. Gasparas, 
J. Grigelaitytė ir A. Kaminskaitė iš
kilmingai įnešė Lietuvos vėliavą į 
bažnyčią. Po pamaldų visi perėjo į 
ukrainiečių parapijos salę, kur apy
linkės valdybos pirm. I. Girdzevi- 
čius atidarė minėjimą ir pakvietė 
kun. Aug. Sabą skaityti paskaitą. Pa
starasis pasisakė esąs labai paten
kintas dirbti savųjų tarpe, priminė 
komunizmo pavojų, prašė būti vie
ningais. Latvių atstovas Edgar Kru- 
mins ir estų — Ants Lubek per
skaitė savo sveikinimus. Meninėje

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

dr. A. Gamziukas, Lietuvių Klubo 
pirm., ir Ročeslerio universiteto 
prof. dr. A. Klimas, vadovaujami mo
deratoriaus vyskupo McNulty. Si pro
grama IV kanalu matoma Toronte 
ir kituose apylinkės miestuose.

LIETUVIŲ AERO KLUBAS kovo 
10 d. Čikagoje rengia gen. inž. An
tano Gustaičio, ANBO lėktuvų konst
ruktoriaus ir buvusio aviacijos va
do, minėjimą. 11 vj*. — pamaldos už 
žuvusius lietuvius lakūnus Tėvų jė
zuitų koplyčioje. Minėjime 12 v. Jau
nimo Centre paskaitas skaitys LAK 
pirm. V. Peseckas ir aviacijos ats. 
pik. Motuzas, meninę dali atliks F. 
Strolios vadovaujamas Vyčių choras.

Šveicarija
PROF. DR. JUOZAS ERETAS Bal- 

tijos kraštų nepriklausomybės atkū
rimo penkiasdešimtmetį atžymėjo iš
samiu rašiniu šveicarų spaudoje “Der 
Halm, der nicht knickt” (“Stiebas, 
kuris nelūžta”), supažindindamas 
skaitytojus su istoriniais duomeni
mis, nepriklausomo gyvenimo metais 
ir dabartine sovietų okupacija. Pri
mindamas Žmogaus Teisių Metus, 
geltonosios ir juodosios rasės tau
toms duodamas nepriklausomybes, 
jis klausia — argi nebūtų laikas 
laisvės reikalauti ir baltiesiems, šiuo 
atveju Lietuvai, Latvijai ir Estijai?

Brazilija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE 

priminė Rio de Janeiro ir Sao Paulo 
centrinių paštų antspaudai užrašu: 
“Aureo Jubileau de Independencia 
de Lithuania restaurata” (Auksinis 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
jubilėjus”).

LIETUVIŲ BENDRUOMENES TA
RYBOM išrinkti ir balsų gavo: kun. 
J. Šeškevičius 313, P. Šimonis 280, 
E. Šimonytė 271, J. Tijūnėlis 263, 
J. Jodelis 250, A. Kalinauskas 246, 
J. Matelionis 245, J. šermukšnis 224, 
J. Baužys 219, J. Bagdžius 217, A. 
Vinkšnaitis 186, A. Petraitis 186, J. 
Sliesoraitis 181, J. Bajorinas 163 ir 
J. čiuvinskas 162. Tarybos prezidiu
mą sudarė: pirm. kun. J. Šeškevičius, 
vicepirm. A. Petraitis ir sekr. J. šer
mukšnis. Balsavimuose dalyvavo 165 
vyrai, 136 moterys ir 59 jaunimo at
stovai, nors Sao Paulo mieste lietu
vių yra apie 20.000.

KUN. V. KAVOLIS, 9 metus bu
vęs Guaianazales klabonu ir ten pa
statęs bažnyčią, dėl pablogėjusios 
sveikatos buvo priverstas paimti il
gesnes atostogas, šiuo metu jis pa
skirtas Vila Diva klebonu, kur gyve
na nemažas skaičius lietuvių.

J. BRUŽIKAS, SJ, “Mūsų Lietuvo
je” ir “Drauge” prašo finansinės pa
ramos prel. Kazimierui Miliauskui, 
psichiniam ligoniui. Jo išlaikymas li
goninėje pakilo iki 400.000 senųjų 
kruzeirų. Pranešime rašoma: “Buvo 
surasta viena klinika Souzas viloj. 
Ten pasakė, kad kiek galės, tegul 
moka. Bet nenori ilgai jo laikyti, ka
dangi ta ligoninė tik pagydomiems 
ligoniams, o prel. Miliauskas nepagy
domas. Dėlto bijome, kad vėl gali 
pareikalauti atsiimti. O buvusioj li
goninėj Casa de Saude Campinas pa
siliko pusė milijono senų kruzeirų 
skolos. Dėlto, kas galite, ištieskite 
pagalbos ranką tam buvusiam uoliam 
Dievo ir žmonių tarnui preL Miliaus
kui.” Aukas Kanados ir JAV lietu
viai gali siųsti kun. J. Kardauskui, 
MIC, 6336 S. Kilbourn, Chicago, UI. 
60629, USA.

prieš dvejus metus vienas akeriš, tin
kąs sodinti tabakui, tekainavo $2000- 
$3000, tai šiandien iš viso sunku 
rasti geresnį ūkį pirkti, ir už vieną 
tokį akerį jau moka ligi $4000. Vie
na lietuvių šeima pirko ūkį su 40 
akerių sodinimo teise ir sumokėjo 
$140,000. Pirkę prieš metus ūkius, 
dabar juos parduodami, uždirba po 
$30.000 — $50.000. Šiais metais už 
tabaką moka neblogas kainas. Už ge
rą rūšį — virš 80 et. svarui. Tik 
blogesnės rūšies tabakui kainos že
mesnės, negu praeitais metais. Kor.

dalyje jaunimas pašoko tautinių šo
kių, K. Kantautas padainavo, baletą 
pašoko R. Motiejūnaitė, eilėraščių 
padeklamavo L. Duobaitė, A. Gold- 
bergaitė ir D. Poškutė. Meninei da
liai vadovavo A. Kantautienė. Po 
minėjimo prasidėjo linksmoji dalis, 
grojant vietos orkestrui. Visi susirin
kusieji buvo pavaišinti šilta vaka- 
diene, kurią pagamino mūsų gabios 
šeimininkės — J. Gasparienė, J. Pa- 
reigienė, A. Kantautienė, V. Girdze- 
vičienė ir p. Duobienė. Loterijoje 
nusišypsojo laimė keliem tautiečiam. 
Fantai buvo suaukoti apylinkės val
dybos. Pelnas buvo neblogas; dalis 
paaukota Tautos Fondui. Nežiūrint 
sniego pūgos, minėjime dalyvavo be
veik visi. Buvo atvykę net iš Wa-
wos G. ir D. Poderiai.

ESTŲ BENDRUOMENĖ šventė Es
tijos penkiasdešimtmeti vasario 24 d. 
Buvo pakviestas ir lietuvių atsto
vas I. Girdzeviius, apyl. valdybos pir
mininkas, kuris perskaitė sveikinimą 
estų tautai. Dalyvavo ir miesto bur
mistras A. Harry, kuris sakėsi nie
kad nepamiršiąs lietuvių šventės, nes 
esąs gimęs vasario 16 d. Meninę da
lį atliko estų jaunimas. Svečiai buvo 
pavaišinti puikiais užkandžiais.

B. IR ST. DRUSKIAI susilaukė 
naujagimio — Vlado Aleksandro.

L G.
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WINDSOR, ONT.
KALBĖJO PEEL J. BALKONAS. Šėju buvo stud Z. Mockus. Pirmiau- 

Auksinį Lietuvos nepriklausomybės šia pasirodė šeštadieninės mokyklos 
mokiniai su gyvuoju paveikslu “Kan-jubilėjų Windsoro lietuviai atšventė 

iškilmingai. Vasario 16 d. prie ro
tušės buvo iškelta Lietuvos vėliava, 
dalyvaujant miesto burmistrui ir 
gražiam būriui tautiečių. Per CBE 
radijo stotį klausėmės informacijų 
apie Lietuvą ir lietuviškos muzikos. 
Vasario 18 d. kun. D. Lengvinas at
laikė pamaldas už kenčiantį tėvų 
kraštą. Choras, vadovaujamas J. Sen
kaus, giedojo tai progai pritaikytas 
giesmes. Vėliavas bažnyčioje laikė A. 
Čerškus ir P. Kuras. Prie vėliavų 
stovėjo tautiniais drabužiais pasipuo
šusios: J. BaleiŠaitė, D. Giedriūnai- 
tė, A Kraniauskaitė ir R. Eidukai- 
tė. Kroatų salėje minėjimui vado
vavo Bendruomenės pirm. dr. Č. Ku
ras. Jis trumpu žodžiu atidarė iškil
mingą minėjimą ir pristatė pagrin
dinį kalbėtoją preL J. Balkūną. Su
sirinkusieji su didžiausiu įdomumu 
klausėsi prelegento dinamiškos kal
bos. Prel. Balkūnui už stiprinančius 
žodžius padėkojo S. Naikauskas ir 
palinkėjo dar ilgus metus dirbti mū
sų Tėvynei. Rezoliuciją Kanados vy
riausybei perskaitė P. Kuras. Ji su
sirinkusiųjų vienbalsiai priimta. 
Windsoro Latvių Bendruomenės 
sveikinimą perskaitė R. Čerškutė. — 
Meninės dalies paruošimu ir išpil- 

. dymu galėtų didžiuotis ir didesnės 
lietuvių kolonijos. Paruošiant įvai
raus amžiaus Windsoro lietuvišką 
jaunimą, daug širdies ir darbo įdėjo 
V. Tautkevičienė. Programos prane-

čianti Lietuva”. Dalyvavo: G. Ban- 
saitė, R. Čerškutė, D. ir V. Giedriū
naitės, R. ir A. Kraniauskai. V. ir L. 
Dumčiūtės, L ir E. Tautkevičiai, C. 
ir S. Mikelskaitės, R. Eidukaitė. Vyt. 
Nemunėlio eilėraštį “Pietų vėjelis” 
padeklamavo R. Naikauskaitė. Taut- 
kevičių trejetukas — Aldona, Edis 
ir Laimutė padainavo “Tėvų name
liai”. “Kalvelį” pašoko: L. Tautke- 
.vičiūtė, V. Giedriūnaitė, L. Dumčiū- 
tė, R. Naikauskaitė, D. Rudokaitė, R. 
Eidukaitė, R. Kraniauskas, S. Mikels- 
kaitė, P. Kuras, A. Kraniauskaitė, E. 
Tautkevičius, C. Mikelskaitė, R. ČerŠ- 
kūtė, D. Giedriūnaitė. Vyr. mergai
čių kvartetas — D. Kozulytė, M. Pa- 
kauskaitė, A Tautkevičiūtė, N. Gied
riūnaitė padainavo dvi dainas. R. 
Čerškutė akordeonu pagrojo “Vestu
vių polką”. “Žiogelį” pašoko V. ir 
N. Giedriūnaitės, D. Kozulytė, R. 
Eidukaitė, A. Tautkevičiūtė, M. Pa- 
kauskaitė. A čerškus, mūsų akor
deonistas, pagrojo “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”. “Lenciūgėlį” šoko, 
A. Tautkevičiūtė, D. Kozulytė, M. Pa- 
kauskaitė, V. ir N. Giedriūnaitės. 
Penki akordeonistai — A. ir R. 
Čerškai, J. ir P. Rudokai ir E. Taut
kevičius išpildė lietuviškų dainelių 
rinkinį. B. Brazdžionio eilėrašti “Be 
motinos tėvynės” padeklamavo L. 
Tautkevičiūtė. Pabaigai bendras visų 
programos dalyvių choras sudainavo 

(Nukelta į 9-tą psf.)

A t A
JUOZAS STAPČINSKAS

mirė 1968 m. vasario 24 dieną 
Sudburio ligoninėje Memorial 
Hospital. Buvo pašarvotas Ber
nard Jackson laidotuvių namuo
se. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. Antanas Sabas Christ the 
King bažnyčioje. Velionis palai
dotas šv. Jono lietuvių kapinėse 
Port Credit, Ontario, prie To
ronto, 1968 m. vasario 28 dieną, 
dalyvaujant kun. P. Ažubaliui.

A. a. Juozas Stapčinskas gimė 
1910 m. vasario 5 d. Birštone, 
Jėzno valsčiuje, Alytaus apskri
tyje. Lietuvoje paliko dvi sese
ris ir brolį.

šią liūdną žinią pranešame 
Velionies artimiesiems, bičiu
liams bei pažįstamiems.
Jadvyga ir Bronius Eidukevičiai

SUDBURY, ONT.
PAGERBTAS VISUOMENĖS VEI

KĖJAS. Petro ir Pauliaus Jutelių 
iniciatyva, Miko ir Agotos Pranckū- 

. nų namuose buvo suruoštos puikios 
pagerbtuvės visuomenininkui Juozui 
Kručui jo 50-ojo gimtadienio proga. 
Jis ne tik pats yra taurus lietuvis, 
bet ir veiklus visuomenininkas, lie
tuviškos spaudos bendradarbis. Jį ma
tome dažnai LB valdyboje ir žuvau- 
tojų bei medžiotojų klube. Visur jis 
pasireiškia kaip sumanus skirtingų 
nuomonių derintojas, išlygintojas, to- 
lerantas, taikos ir vieningumo bei 
patrijotizmo apaštalas, turiningų pa
skaitų skaitytojas pas raus ir pas 
kaimynus. Pagerbtuvėse sveikinimo 
žodį tarė kun. Ant. Sabas ir St. Kri
vickas. Sugiedota “Ilgiausių metų”, 
įteikta dovanų ir palinkėta dar ilgai 
šviesti patrijotizmo, artimo meilės ir 
veiklumo pavyzdžiu.

A. A. JUOZAS STAPČINSKAS mi
rė vasario 24 d.; palaidotas lietuvių 
kapinėse Port Credit, Ont., prie To
ronto. Už jo vėlę užprašė Mišias: LB 
Sudburio apyl. valdyba, K. I. Balčiū
nai, B. J.'Eidukevičiai, P. J. Gab
rėnai, P. Gustas, P. J. Gurkliai, A. 
V. Jašiūnai, St. Jackus, VI. Juška, 
P. A. Kraujeliai, J. A. Kručai, V. 
Kriaučeliūnas, Z. J. Labuckai, M. A. 
Pranckūnai. J. I. Kačinskai, L. Re
meikienė, P. S. Semežiai, J. M. Striš- 
kos Velionis mirė aprūpintas šven
tais sakramentais. Pamaldose tiek 
koplyčioje, tiek bažnyčioje dalyvavo 
daug žmonių. Krsp.

PADĖKA
- Mirus a. a. Juozui Stapčinskui,

mums teko pareiga pasirūpinti Ve- 
lionies laidotuvėmis ir su jomis susi
jusiais reikalais. Nuoširdžiai dėkoja
me kun. Antanui Sabui už visas pa
slaugas bei laidotuvių apeigas ir kun. 
Petrui Ažubaliui už patarnavimus ry
šium su lietuviškomis kapinėmis. 
Taipgi nuoširdi padėka Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Sudburio apy
linkei bei jos valdybai, karsto nešė
jams, lankytojams laidotuvių namuo
se, atsiuntusiems gėles, užprašiu
siems Mišias ir kuo nors prisidėju- 
siems prie Velionies laidotuvių.

Jadvyga ir Bronius Eidukevičiai
PADĖKA

Penkiasdešimt metų sukakties pro
ga man suruošto p.p. M. A. Prans- 
kūnų namuose gražaus pagerbimo or
ganizatoriams Povilui ir Petrui Ju- 
teliams, Stasiui, Anei Krivickams, 
Mykolui, Agutei Pranskūnams, daly
viams — kun. A. Sabui, P. J. Gurk
liams, J. M. Glizickams, A. V. Ja
šiūnams, A. P. Gataučiams, A. Juo
zapavičiui, Valiui Bružui, J. Remei- 
kiui, VI. Juškai, VI. Kriaučeliūnuir 
Kl. Jonikai už sveikinimus, gražius 
linkėjimus, dovanas nuoširdžiausia 
padėka. Visiems, sveikinusiems raštu 
ir žodžiu už nuoširdžius linkėjimus 
lietuviškas ačiū. Ypač nuoširdi padė
ka žmonai Aldonai ir visai šeimai.

Tegu Jūsų įrašytieji linkėjimų žo
džiai “dar ilgai pasidarbuoti mūsų 
tarpe visuose kultūrinio darbo ba
ruose” lieka man padrąsinimas atei
čiai. Dar kartą ačiū.

Juozas Kručas
Sudbury, Ont.

džios mokyklą pirmuoju mokiniu! Jo 
pažymių vidurkis buvo virš 80, kai 
visų kitų to skyriaus mokinių vidur
kis neprašoko 70. Jis aktyviai da
lyvauja L. L. S. klubo “Tauras” 
krepšinio klasėje. Linkime ir to
liau taip sėkmingai siekti mokslo.

D. E.

dainomis ir puikiai atliktais 
šokiais, kurių visi, išskyrus 
buvo nauji. Ypač daug plo- 
susilaukė Landytinis. Jungti-
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PUIKI PROGA 
norintiems pelningai investuoti į žemę

$800.00 {MOKĖJIMAS PADARYS JUS GERŲ 10 AKRŲ ŽEMĖS 
SAVININKU PRIE PROVINCINIO VIEŠKELIO.

Likutis išmokėtinas iki penkerių metų. Tik minutės nuo 401 
greitkelio. Lengvai pasiekiamas Toronto miestas. Jei esate 
suinteresuotas pelnu, paskubėkite, kol yra geriausias pasi- t 

rinkimas. į
Savininko telefonas: 429-3920 — Toronto 'i

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS. Phm.B

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

LONDON, ONT
IŠKILI ŠVENĖ. Įžanginiu žodžiu 

sukaktuvinį Vasario 16 minėjimą ati
darė apyl. pirm. Z. Paulionis; po jo 
— Kanados himnas ir malda už žu
vusius. Stp. Kairio, kultūros k-jos 
pirmininko ir krašto v-bos vicepirmi
ninko, paskaita palietė pačius aktua
liausius mūsų šių dienų klausimus. 
Visus gerai nuteikė mažųjų progra
ma: jų dainos, taut, šokiai ir eilė
raščiai. Iš mažųjų deklamuotojų savo 
įgimtu talentu visus žavėjo mažoji 
Bersėnaitė. Buvo ir vyresnio am
žiaus jaunimo deklamacijų. “Balti
jos” ansamblis užpildė programą nau
jomis 
taut. 
Oželį, 
jimų
nis choras (suaugusiųjų kartu su 
jaunimo choru) atliko širdies gel
mes siekiančią J. Švedo harmonizuo
tą “Lietuva brangi”, kurią kun. B. 
Pacevičius nurašė iš Lietuvos gau
tos plokštelės, ir Dambrausko “Mal
dą už Tėvynę”.

Minėjimas, kaip sukaktuvinių me
tų, iš kitų skyrėsi rezoliucijomis, ma
nifestais etc. Rezdliucijos pasiųstos 
keturiasdešimčiai valstybių — Jung
tinių Tautų narių. Taip pat paskai
tyta: atsišaukimas į Kanados visuo
menę, išlaisvinimo veiksnių manifes
tas, VLIKo sveikinimas ir Londono 
burmistro sveikinimo telegrama, žo
džiu sveikino didelis lietuvių drau
gas — latvių atstovas Epneris. Buvo 
atžymėti Lietuvos savanoriai-kūrėjai, 
svarbiausieji apylinkės ilgamečiai 
veikėjai, aukso medalius gavusieji 
moksleiviai ir lietuviškoje veikloje 
pasižymėję studentai. Gavusieji auk
so medalius L. Keraitė, V. Jonynas 
ir E. Bartkutė bei liet, veiklos stu
dentai aktyvistai, praėjusiais me
tais gerai baigusieji tryliktą skyrių, 
M. Daniliūnaitė, rodniškė A. Naru
ševičiūtė ir labai daug dirbąs E. 
Bliskis apdovanoti knyga “Lithuani
ans in Canada”. Knyga įteikta ir 
“Baltijos” ansamblyje dalyvaujan
čiam anglosaksų kilmės G. Lawson. 
Jas įteikė svečias iš Toronto Stp. 
Kairys. Apie atžymėtuosius suaugu- 
siuosisus teks išsitarti kitą kartą. 
Minėjimas vyko miesto bibliotekos 
auditorijoje ir buvo baigtas Tautos 
himnu.

ONTARIO LIBERALŲ pirm. Neį
manąs Londone įvykusiame liberalų 
susirinkime viešai pasisakė esąs lie
tuvis. Susirinkimo pradžioje apyl. 
pirm. Z. Paulionis įteikė jam Paul 
Martin sveikinimą lietuviams. Neįma
nąs jį paskaitęs, paprašė atsistoti vi
sus susirinkime dalyvavusius lietu
vius ir pasakė, kad ir jis yra lietu
vis. Jis atvyko iš Lietuvos kai buvo 
vienų metų amžiaus. Z. Paulionis 
ir kiti lietuviai pasinaudojo jo pa
siūlymu ir po susirinkimo nuėjo su 
juo pasikalbėti. Jis šiek tiek kalba 
ir lietuviškai.

JUOZAS MISIUS, JR. išsiskiria 
viešose mokyklose geru mokymusi. 
Praeitais mokslo metais jis baigė M. 
B. McEachren aštuonių skyrių pra-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane 

ligoje lankiusiems, užprašiusiems 
mano intencija šv. Mišias, atsiuntu
siems gėlių bei dovanų ar kitu bū
du man ligoje padėjusioms. Ypatingą 
ačiū noriu išreikšti: dr. A Kaveckui, 
dr. A. E. Mowry, kun. B. Pacevičiui, 
p.p. Ratkevičiams, p.p. Mazeliaus- 
kams iš Toronto, Londono apyl. val
dybai ir katalikėms moterims. Jūsų 
geros širdies niekada neužmiršiu.

C. Šakienė

Fort William ir Port Arthur lietuviai beveik kasmet rengia tautodailės parodas svetimtaučiams. Nuot
raukoje matome vieną tokių parodų

MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYS TORONTE
Vasario 27 d. įvyko Prisikėlimo 

parapijos salėje Mažosios Lietuvos 
Moterų Draugijos paruoštas tradici
nis šiupinys. E. Jankutei pasveiki
nus susirinkusius svečius ir kun. 
Placidui Bariui, OFM, sukalbėjus 
maldą, ant stalų pasirodė skaniai pa
ruoštas šiupinys, primenąs Donelai
čio laikų papročius. Pasistiprinus, 
pranešėja p. Miklejohn-Šemaitė pa
kvietė svečius išklausyti meninės 
programos. Pirmiausia pasirodė dvi 
dainininkių grupės, kurios padaina
vo labai senas lietuvių dainas. Jau
nesniųjų grupę, vadovaujamą D. 
Skrinskaitės, sudaro: J. čepulytė, R. 
Narušytė, V. Staškevičiūtė ir J. Ba- 
tūraitė. Ši grupė padainavo: “Kur 
tie gaideliai”, “Aviža prašo” ir “Te-

ST. CATHARINES, ONT.
ATMINTNA ŠVENTĖ. Vasario 16 

minėjimas buvo visai skirtingas nuo 
praeitų minėjimų. Buvo sudarytas 
komitetas minėjimui rengti, į kurį 
įėjo visų čia esamų organizacijų at
stovai. Pirmą sykį buvo iškelta Lie
tuvos vėliava prie miesto savival
dybės rūmų. Susirinkus gausiam lie
tuvių būriui, burmistras M. Chown 
tarė žodį, nuoširdžiai sveikindamas 
ir linkėdamas atsiekti užsibrėžto 
tikslo. Tos pačios dienos vakare įvy
ko priėmimas miesto burmistrui, par
lamento nariams ir kitiems garbin
giems svečiams. Tos dienos įvykius 
atžymėjo vietos laikraštis ir radi
jas. Bankete dalyvavo Bendruome
nės valdyba, klebonas T. Barnabas 
Mikalauskas ir organizacijų atsto
vai. S. Jonušonis -pasakė ilgesnę kal
bą, nušviesdamas Lietuvos praeitį ir 
dabartį. Visi svečiai kanadiečiai pa
sakė kalbas, džiaugdamiesi lietuvių 
įnašu į Kanados gyvenimą. Per St. 
Catharines radiją visą pusvalandį bu
vo transliuojama lietuviška muzika, 
dainos ir vienas iš parlamento narių 
pasakė kalbą apie Lietuvą. Pagrin-

dinis minėjimas įvyko vasario 24 d. 
St. Denis salėje. Minėjimą atidarė 
L. B-nės pirm, kūrėjas-savanoris, 
dviejų Vyčio Kryžių kavalierius A. 
Šukys. Į garbės prezidiumą pakvietė 
savanorius, kleboną, organizacijų at
stovus ir Sibiro tremtinę, ten išbu
vusią 18 metų, Oną Šukienę. Įnešus 

’ir pagerbus vėliavas, buvo sugiedo
tas Kanados himnas. Invokaciją skai
tė Te v. B. Mikalauskas. Po to tylos 
minute, “Avė Marija” giesme, bu
vo pagerbti visi atidavę gyvybę už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Paskaitą skaitė A. Stankaitis, sve
čias iš Buffalo. Meninę dalį atliko 
“Varpo” choras iš Toronto, jau se
niai buvęs St. Catharines mieste. 
Patrijotinės dainos buvo atliktos su 
nepaprastu įsijautimu. Be to, buvo 
tautinių šokių ir dainų pynė, tikrai 
gražiai atlikta, žiūrovai sukėlė di
džiules ovacijas, šaukdami pakartoti. 
Chorui vadovavo D. Skrinskaitė, tau
tiniams šokiams — V. Karasiejus. 
Minėjimas, po padėkos žodžių ir gė
lių įteikimo, baigtas Lietuvos him
nu. Kor.

ka upeliai”. Vyresniųjų grupę, ku
riai vadovauja D. Rautinš, sudaro: 
B. Danaitienė, A Kuolienė, A Ru- 
sinienė, p. Skilandžiūnienė ir E. Ali
šauskienė. Jos padainavo: “Antinas, 
antelė”, “Dūno upė”, “Eisime se
sės”, “Augo putins su šermukšniu”, 
“Untinas unteliui”, “O kas ti šilaly”. 
Tos sutartinės buvo labai originalios. 
Pasak D. Rautinš, jos buvo dainuoja
mos XIII š. Tokių sutartinių netu
rinčios kitos tautos. Susidomėjimas 
buvo didelis, ir dainininkėms teko 
kartoti. A Biškevičius ir V. Balčiū
naitė paskambino pianinu, o “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų šokėjai pa
šoko Suktinį ir Kubilą. Akordeonu 
palydėjo M. Yčas ir Regina.

Meninei programai pasibaigus, p. 
H. žmuidzinienė savo vyro gen. kon
sulo vardu pasveikino susirinkusius, 
apgailestaudama, kad konsulas nega
lėjo šiame vakare dalyvauti. Taipgi 
sveikino KLB pirm. A Rinkūnas. 
Raštu sveikino p. Pėteraitis iš Mont
real™. Loterijos metu visų akys bu
vo nukreiptos į dail. H. žmuidzinie- 
nės ir dail. Dagio paveikslus. Vi^ 
dalyviai išsiskirstė nusiteikę atsilan
kyti ir kitų metų šiupinyje.

V. ANYSIENĖ

RODNEY, Ont.
“THE RODNEY MERCURY” sa

vaitraštis vasario 21 d. laidoje pa
skelbė ilgą straipsnį apie Lietuvos 
nepriklausomybės šventę ir plačiai 
atpasakojo lietuvių paruostą rezoliu
ciją, kurioje suglaustai išdėstyta da
bartinė Lietuvos būklė. Tą rezoliu
ciją redaktorius persiuntė parlamen
to atstovui H. Stafford, o pastarasis 
— Kanados užsienio reik min. P. 
Martinui. Rezoliucijoj, kurią pasira
šė 50 asmenų, prašoma kelti Lietu
vos okupacijos bylą Jungt. Tautose, 
reikalauti Sov. Sąjungos pasitrauki
mo iš Lietuvos. Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktis buvo 
paminėta ir Westlome bei Wallace
town parapijos biuletenyje ryšium 
su lietuviams skirtomis pamaldomis. 
Visa tai atsiekta apylinkės valdy
bos iniciatyva. Kor.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

Amerikiečiai išbandė dviem 
astronautam skirtą erdvėlaivi, 
kuriuo jie turės nusileisti mė
nulyje ir grįžti atgal į pagrin
dinį erdvėlaivį, skriejantį ap
link mėnulį, kelionei žemėn. 
Pagrindinis bandymo tikslas bu
vo išmėginti 10.500 svaru spau
dimą išvystančius erdvėlaivio 
variklius. Radijo bangomis juos 
pavyko užvesti, bet jie greit už
geso, pasiekę tik 10% turimos 
jėgos. Variklių jėgos reguliavi
mas erdvėlaiviui leis atlikti ma
lūnsparnio pobūdžio manevrus 
mėnulio padangėje.

BUFFALO, N.Y.
VĖLIAVA PRIE ROTUŠĖS. Nors 

Buffalo lietuvių grupė yra maža, bet 
50 metų nepriklausomybės atgavimo 
sukaktį pasiryžo paminėti kiek pla
čiau. Didžiųjų kolonijų pavyzdžiu, 
lietuvių delegacija buvo priimta 
miesto burmistro, kuris pasirašė il
gą proklamaciją, paskelbdamas va
sario 16-tą Lietuvos Nepriklausomy
bės Diena Buffalo mieste. Tą dieną 
ir Lietuvos vėliava buvo iškelta prie 
miesto rotušės. Vasario 18 d. buvo 
pasimelsta už žuvusius kovose dėl 
nepriklausomybės ir kukliai savųjų 
tarpe paminėta ši sukaktis. Dides
nis pasirodymas amerikiečių visuo
menei įvyks sekmadienį, kovo 17 d., 
1.30 v. per WBEN (Channel 4) te
levizijos programą “BISHOP VISITS 
YOUR HOME”. Čia bus pravestos 
diskusijos apie Lietuvos religinę pa
dėtį (smulkiau žiūr. “Lietuviai pa
saulyje). Lietuvių klubo valdyba

CANADA

Gal nė nežinote
kad galite tapti 
Kanados piliečiu

Daugelis žmonių Kanadoje gali būti kvalifikuoti Kanados pilietybei gauti 

patys to nežinodami. Jų tarpe gali būti senesnių žmonių, kuriems sunku iš

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

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

Nuvykite pas jums artimiausio pilietybės teismo sekretorių ir pasiteirauki

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

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

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

Saskatoone, Calgary, Edmontone, Winnipege ir Vankuvery.

SECRETARY OF STATE
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Tautos Fondo kaukių baliuje Hamiltone barą aptarnauja Br. Gra
jauskas, K. Lukoševičius ir F. Rimkus Nuotr. A. Juraičio

Perkant namus, automobilį, skolinant...
Naujai įsteigto Ontario finansų ir komercinių reikalų 

departamento patarimai
3. Pasikviesk apžiūrėjimui pa

žįstamą mechaniką.
4. Neskubėk pirkti.
5. Venki neaiškių pardavėjų. 

Geresnį automobilį galima rasti 
didesnėje parduotuvėje.

6. Atsimink, kad pirkėjo pasi
rašytas siūlymas tampa sutarti
mi, kai tik pardavėjas pasirašo.

7. Pirkimo siūlyme pardavė
jas turi įrašyti visas smulkme
nas apie automobilį, jo pagami
nimo metus, numerį, modelio 
numerį, visas mokėjimo smulk
menas. Jei perkama išsimokėti
nai, turi būti nurodyta, Įdek ir 
kokios sumos mokamos, pasko
los nuošimtis, išreikštas dole
riais bei centais ir metiniu nuo
šimčiu.

8. Jei automobilis yra išmo
kėtas dviem trečdaliais, parda
vėjas negali jo atimti be teismo 
sprendimo.

9. Prieš betką pasirašydamas, 
gerai paskaityk ir palygink, ar 
parašyta taip, ką pardavėjas kal
bėjo ir žadėjo.

Perkant išsimokėtinai ar 
imant paskolą
Naujasis įstatymas reikalau

ja, kad pardavėjas duotų pirkė
jui raštinį pareiškimą, kuriame 
būtų nurodyta: a. pirkimo suma, 
b. draudos ir kitos išlaidos, c. 
įmokėjimo suma, d. paskolos 
kaina — kiek nuošimčių reikės 
mokėti virš pardavimo kainos. 
Tai turi būti išreikšta doleriais 
bei centais ir metiniu nuošimčiu.

Jei prekių kaina viršija 50 
dolerių, paminėti duomenys tu
ri būti surašyti sutartyje, kurią 
turi pasirašyti pirkėjas ir par
davėjas.

Kai pirkėjas sumoka du treč
daliu prekės kainos, prekė ne
gali būti atimta iš pirkėjo, jei
gu jis dėl kokių nors priežasčių 
sustojo mokėjęs, šiuo atveju rei
kia teismo sprendimo.

(Nukelta j 9-ta puslapi)

Dabartinis mūsų ekonominis 
ir finansinis gyvenimas remiasi 
kreditu. Išsimokėjimo sistema 
naudojama perkant namus, bal
dus, drabužius ir net smulkius 
reikmenis. 80nuošimčių viso pir
kimo daroma išsimokėtinai.Nau- 
dojant kreditą, susiduriama su 
palūkanomis, sutartimis ir Įsi
veliama į Įvairius finansinius 
Įsipareigojimus, kurie, sekant 
bendrą gyvenimo linkmę, daro
si kaskart sudėtingesni.

Svarbu, kad žinotume, ką da
rome ir iš kitos pusės, kad mūsų 
reikalai būtų apsaugoti. Visuo
menės finansinei apsaugai On
tario vyriausybė Įsteigė naują 
finansų ir komercinių reika
lų departamentą. Jo trys pa
grindiniai skyriai yra:

1. Vartotojų apsaugos biuras,
2. Ontario vertybinių popierių 

komisija,
3. Draudos prižiūrėtojas ir pa

skolų bei bankelių (Trust Co.) 
registruotojas.

Departamento' patarimai fi
nansiniais klausimais yra įdo
mūs ir naudingi kiekvienam as
meniui, ypač Ontario provinci
joj-

Perkant namą
1. Pats ir nuodugniai apžiū

rėk perkamą vietą.
2. Kreipk dėmesį Į kaimyni

nius namus, į aplinkines staty
bas, kaip toli mokykla, krautu
vės, ar patogus susisiekimas.

3. Svarbu, kad visos smulk
menos būtų įrašytos į pirkimo 
pasiūlymą.

4. Nueik į savivaldybę ir pa
siteirauk, kokie potvarkiai liečia 
tą vietą ir kokios ateities staty
bos ar pagerinimai numatomi.

5. Nuodugniai apskaičiuok vi
sas susijusias išlaidas: įmokėji- 
mą, paskolos nuošimčius, savi
valdybės mokesčius, draudą, ad
vokato atlyginimą, persikėlimo 
išlaidas.

6. Niekada nepasirašyk pirki
mo pasiūlymo nepasitaręs su sa
vo advokatu.

7. Ypatingai būk atsargus 
pirkdamas žemę kitose vietovė
se. Daug viliojančių skelbimų 
siūlo pirkti tolimas atostogines 
vietas. Nors tie pardavėjai pri
valo registruotis Ontario hipote
kos įstaigoje (Registrar of Real 
Estate) ir jų brošiūros turi būti 
patvirtintos, bet įvairių nesusi
pratimų gali pasitaikytu Geriau
sias patarimas šiuo atveju — 
nepirk vietos gerai neapžiūrė
jęs.

Perkant seną automobilį
1. Apsigalvok, kokį automobi

lį nori pirkti.
2. Nuodugniai apžiūrėk ir iš

bandyk važiuodamas įvairiais 
greičiais ir blogesniais keliais.

CANADA DEPARTMENT OF LABOUR

v 

ŽINOKITE SAVO TEISES
Kanados bešališko įdarbini

mo įstatymas (The Canada Fair 
Employment Practices Act, 
1953) draudžia diskriminuoti 
darbe ir profesinėse sąjungose 
asmenis dėl rasės, spalvos, reli
gijos ir tautinės kilmės.

Panašūs įstatymai galioja šio
se provincijose: Ontario, Kve
beko, Naujojo Brunswicko,

FAIR EMPLOYMENT PRACTICES BRANCH, 
CANADA DEPARTMENT OF LABOUR, 
OTTAWA, ONTARIO

Hon. John R. Nicholson, 
Minister

George V. Haythorne, 
Deputy Minister

EDVARDAS SULAITTS
KUN. DR. FELIKSAS JUCEVI- rengusi vasario 24 d. Sv. Antano par.

ČIUS buvo antrasis paskaitininkas 
“šviesos-Santaros” paskaitą cikle 
“Mes ir Lietuva”. I jo paskaitą va
sario 23 d. Jaunimo Centran susirin
ko neįprastai gausus klausytoją bū
rys — apie 300. Jie čia išgirdo ašt
rius paskaitininko žodžius apie ryšius 
su tėvyne. Kalbėtojas pirmiausia pa
reiškė apsiribojąs tikrovės analize, 
tos tikrovės, kurią mato. Taip pat pri
dėjo, kad vengs sentimentų, pasilik
damas prie racionalaus klausimo 
sprendimo. “Matykime dalykus, kaip 
jie atrodo, bet netaip, kaip kiti no
rėtų, kad jie būtų”. “Kas kreiva, ma
tykime kreivą, kas juoda — juodą”. 
Esą reikia ne verkti dėl tautos ne
dalios, bet klausti, kaip, galime išei
ti laimėtojais, čia turime nugalėti 
save, ypatingai tas silpnybes, kurios 
priešui duoda galią mus nugalėti. 
Mūsų veiksniai ir spauda iki šiol san
tykiuose su kraštu esą apsiribojo vien 
tik negatyvia kritika. Lietuvos žmo
nės pasiklausę radijo iš Romos klau
sia, ar mes iš viso pažįstame kraštą. 
Mūsų kraštui kritika nepagelbėjo. Ry
šiai su kraštu esąs savaime supran
tamas dalykas. Mes esame reikalingi 
vieni kitų. Visą laiką kaltiname ru
sus, kad pastatė sieną, o dabar mes 
patys apsitveriame. Tai reiškia poli
tinio galvojimo silpnybę, kuri yra 
psichologinio pobūdžio — ko ne
mėgstame, tas ir neegzistuoja. Vien 
tik šaukti, kad norime laisvės, nega
na. Veiksniai ir spauda esą už izo
liaciją nuo Lietuvos. Tarime nuties
ti kelius į Lietuvą. Tai nebus leng
vas darbas, bet mes turime steng
tis.

Tai dalis kun. dr. Jucevičiaus min
čių, po kurių kilo gausios diskusi
jos, kuriose paskaitininkas išryš
kino savo neigiamą nusistatymą 
veiksnių atžvilgiu, pabrėždamas, jog 

* jie neatstovauja išeivijai. Į klausi
mą, ar bendravimas su Lietuva ne
gali pakenti Lietuvos statusui, pa
reiškė savo nuomonę, esą veiksniai 
neturi tarptautinio pripažinimo ir 
nuo jų vienokio ar kitokio veiksmo 
Lietuvos padėtis negali pasikeisti. 
Veiksniai esą neina kartu su tauta. 
“Kaip gali turėti autoriteto toks or
ganas, sudarytas partijų, kurioms 
priklausė mano diedukas ir tėtukas, 
jau mirę”. Paklaustas, kokiu būdu 
reikėtų bendrauti su Lietuva, paskai
tininkas atsakė, jog čia tema kitai 
paskaitai. Tokiam klausimui studi
juoti, paskaitininko nuomone, reikė
tų sudaryti organą, kurio žmonės bū- 
tų kurse. Vakaro vedėjas pranešė, 
jog “antrąją medalio pusę” — ryšių 
su Lietuva neigiamas puses nušvies 
VLIKo narys — V. Vaitiekūnas kovo 
8 d.

ČIKAGOS LIETUVIAI po pagrin
dinio Lietuvos nepriklausomybės su
kakties paskelbimo minėjimo Civic 
Operos rūmuose turėjo visą eilę kitų 
minėjimų atskirose lietuvių koloni
jose. Pvz. Cicero Liet. Bendruome
nės valdyba tokį minėjimą buvo su- 

CANADIAN ART 
MEMORIALS LTD

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

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 8-4529
Dabar yra pats geriausias laikas užsaky
mams. nes nesame priversti skubinti išpil
dyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau 
atlikti darba.

Naujosios Škotijos, Manitobos, 
Saskatčevano, Albertos ir Britų 
Kolumbijos.

Norintieji gauti knygelę, pa
aiškinančią šios srities Įstaty
mas ir turinčią adresus atitin
kamų teisinių Įstaigų, kurioms 
galima pateikti skundus, gali 
rašyti:

salėje, čia programa nebuvo ištęsta, 
o meninė dalis — visai skoninga. 
Trumpą paskaitą skaitė mokyt. J. 
Masilionis, kuris pagal graikų Odi
sėjo kelionę išvedė ir lietuvių tau
tos kelius ir klystkelius pakeliui i 
laisvą tėvynę. Jis neigiamai pažiū
rėjo į taip vadinamą “kultūrinį bend- 
ravimą” su kraštu ir j didelį lietuvių 
jaunimo nutautimą išeivijoje. Tačiau 
jis savo mintis baigė viltinga atei
ties perspektyva. Minėjimui vadova
vo R. Skorubskaitė. Atidaromąjį žo
dį tarė apylinkės pirm. A. Juškevi
čius, o invokaciją sukalbėjo kun. dr. 
Juška. Graži buvo meninė dalis, ku
rią išpildė lituanistikos mokykla. Čia 
buvo parodytas montažas, kuriame 
daugiausia pasireiškė mokyklos cho
ras, vadovaujamas mokyklos vedėjo 
J. Kreivėno. Sis pasirodymas buvo 
vienas geriausių Cicero mieste. Jau
nieji tą pačią programą pakartojo ir 
Čikagos jaunimo Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime sekančią 
dieną Jaunimo Centre. Ten dalyvavo 
apie 10 lituanistinių mokyklų ir 
daugybė žiūrovų.

Šalia šio minėjimo salėje, Cicero 
lietuviai turėjo progą dienos metu 
pakelti Lietuvos vėliavą prie miesto 
valdybos, kur kalbą pasakė pats 
miesto pirmininkas J. Karner. Po to 
miesto bibliotekoje oficialiai buvo 
atidaryta lietuvių tautodailės paro
da. Sekmadienį Šv. Antano bažny
čioje buvo atlaikytos pamaldos už 
Lietuvą.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Valdas 
Adamkus-Adamkavičnis, kuris yra pa
sižymėjęs lietuvių sporto ir visuo
meninėje veikloje, pradeda žengti į 
amerikiečių politiką. Jis respubliki- 
ninkų partijos buvo pasiūlytas į sa
nitarinio distrikto globėjus, šiose 
pareigose yra buvęs lietuvis Antanas 
Olis, kuris net prasimušė į distrikto 
prezidentus. — “Sandaros” savaitraš
čio redaktorius ir ALTos centro val
dybos narys Mikas Vaidyla buvo iš
vykęs į Omaha, Nebr., kur skaitė 
paskaitą vietos lietuvių Vasario 16 
minėjime. — Dail. Z. Sodeikienė ir P. 
Aleksa, kurių darbų paroda vyksta 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėju- 
je, buvo plačiai aprašyti “Chicago 
Tribune”, kur buvo įdėta ir jų darbų 
nuotraukų. — Kun. V. Martinkus, 
BALFo pirmininkas, pakeliui iš Ka 
lifornijos, buvo sustojęs Čikagoje, 
kur tarėsi su vietos lietuvių veikė
jais. Jis gyvena Providence, R. L — 
Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugi
ja savo tradicini Užgavėnių “Šiupi
nį” buvo surengusi vasario 24 d. 
Dariaus-Girėno salėje. — Klevelan- 
do tautinių šokių grupė “Grandi
nėlė” atliks programą “Draugo” ro
mano premijos įteikimo iškilmėse ko
vo 17 d. Jaunimo Centre. s. Janušauskas, V. Jurgelytė, Vyt.

Toronte suaukota 4000 dolerių
VASARIO 16 IŠKILMIŲ PROGA JUNGTINIAM FINANSŲ KOMITETUI PER TAUTOS FONDĄ

SUAUKOTA $3.928.81
Aukojo po $200: Prisikėlimo Pa- Juodi&us, J. Janušas, K J. Liutkus, 

rapijos Bankelis, Petras Traškevi- J. P. Juodis, P. Juškaitis, A Ginio- 
tis, M. Girčienė, K. Gontą, Br. Gir- 
čys, E. V. Girdauskas, Z. Girdauskas,

čius; po $100: kun. P. Ažubalis, W. 
Z. Kuzmas, J. Prisas; po $50: E. ir 
J. Yurkus, medžiotojų ir meškelio- S. Grigaliūnas, VI. Giedrikas, K. Ga- 
tojų klubas, A Kantvydas, J. Ma- pūtis, VI. Germanavičius, V. Girčys, 

J. Gustainis, V. Kryžąnauskas, E. 
Krupowicz, Alg. Kutka, D. Kazlaus
kas, J. Kairys, sūnus, V. Kairys, J. 
Krasauskas, Al. Kuolas, S. V. Knei- 
tas, J. Kaknevičius, K Kalendra, A. 
Klupšas, O. J. Kirvaitis, P. O. Ka
raliūnas, J. Karka, V. Keciorius, P. 
E. Lapinskas, A. Lapaitis, J. Morkū
nas, F. Mockus, Ed. Miliauskas, J. 
Matuliauskas, K. Manglicas, M. Mik
šys, R. Matukaitė, L. Matukienė, V. 
Matulaitis, Br. Mikšys, Z. Mažonas, 
J. Mockevičius, V. Montvilas, Pr. No- 
rušis, G. Maurušaitytė, E. Norvaišie
nė, MD, K Otto, M. Pranevičius, 
V. Paulionis, V. D. Petraitis, B. Pa- 
bedinskienė, V. V. Paškus, J. Poška, 
St. Pociūnas, P. P., V. Petraitienė, 
S. Petrauskas, J. Palys, E. Piotrows
ki, J. Petrauskas, VI. Plečkaitis, A 
Paškevičius, A Razma, P. Raudys, 
J. P. Regina, V. O. Rušas, S. Ruk- 
ša, J. Rukša, L. Radzevičius, J. Ra- 
žauskas, B. Saplys, J. Švėgžda, VI. 
šūkis, A. Spudas, J. Stravinskas, V. 
Streitas, A Simanavičius, Ščepavi
čius, V. Sendžikas, P. Skirgailienė, 
J. Stanionis, J. Šarkauskas, F. Stir- 
bys, L. A. šeškus, K. Šileika, A Sa- 
gevičius, A Stankus, A. Z. Stanči
kai, J. K Steponas, P. Skablauskas, 
L. Tamošauskas, M. V. Tamulaitis, J. 
Tonkūnas, J. J. Vitkūnas, J. Vaitkus, 
E. L. Vaštokas, A. Valatka, A. Va
liūnas, S. B. Vaitiekūnas, E. Z. Vid
mantai, J. Vaskela, A. Vasiliauskas, 
B. Vaidila, G. Urbonas, J. Urbonas, 
V. Urbonas, V. F. Urbonas, T. Užu
pis, A. Umavičius, N. J. Uogintas, 
V. Žakas, B. K. Žutautas, A. S. Žal- 
dokas, J. K. Žulys, kun. A Žilins
kas; po $4: A Beresnevičius, St. 
Dačkus, E. Jankutė, A. Jagėla, P. J. 
Jonikas, S. Markauskas, J. Martinai
tis, B. Matulevičius, N. Pr. Marijos 
seserys, J. Rugys, A. Statulevičius, 
H. Bukauskas, G. M. Šernas, V. E. 
Vaidotas; po $3: Pr. čėčys, Derliū- 
nas, M. S. Dervinis, A. Elijošius, A. 
Jakimavičius, K. Kaknevičius/ F. 
Kasperavičius, P. Kazlauskas, O. Les- 
kauskas, St Miniota, B. Pačkaus
kas, J. Paškevičius, A Peleckis, J. 
Puteris, VI. Ramanauskas, G. Rin- 
kūnaitė, F. E. Senkus, B. J. Sriu- 
biškis, B. Steponaitis, J. Šileikis, O. 
Vaišnoraitė, O. Venskaitienė, Ig. Ur
bonas, J. Veta, JI Zenkevičius; po 
S 2: E. A. Abromaitis, O. Ališaus
kienė, Pr. Alšėnas, J. Andrulis, Iz. 
Antanaitis, M. Antanaitis, K. O. Ase- 
vičius, R. P. B., A. Bacevičius, V. 
Balys, K. Baltramaitis, O. Banelie- 
nė, M. Barškėtis, J. Barzevičius, K. 
Batūra, E. Benetis, J. Bilkis, J. Bir- 
giolas, A. Birštonaitė, V. Birštonas, 
Š. Bončkus, A. V. Bubelis, K. G.

tulionis, dr. S. Pacevičius, P. Sida- 
ras, O. A Skrebūnas, E. Vitartas; 
po $30: A Masionis, dr. J. Yčas; 
po $25: J. N. Baltakys, dr. A Pace
vičius; po $20: L. Balsys, S. Čepas, 
O. Delkus, A V. Lukai, J. Pikelis, 
A. Račkus, A Saulis, V. Sinkevičius,
L. A. Statulevičiai, S. Stonis, I. Va- 
dauskienė; po $15: L. Bilkštys, I. S. 
Girdzijauskai, A J. Pliopliai, A Vis- 
kontas, dr. M. Anysas; $11: T. Sta- 
nulis; po $10: J. B. Aukštaitis, K. 
Aperavičius, P. Augustinavičius, B. 
A. Arūnas, J. Baltakys, M. A Bum- 
buliai, J. ir O. Balsiai, V. Bačėnas,
A. Banelis, E. A Bubelis, Alg. Ba- 
nelis, A Bačėnas, H. Butkevičius, A 
Bartinkaitis, E. K. Bičiūnas, A Ba- 
liukonis, Pr. Bastys, M. A Basaly
kas, J. Barakauskas, B. BL čepaus- 
kas, N. Dabrowski, P. O. Dabkai, 
V. Dailydė, A Diržys, J. Daunys, St. 
Dargis, A Dragūnas, A Firavičius, 
S. R. Geidukytės, kun. Pr. Gaida,
O. Garliūnaitė, V. Gudaitis, V. Ga
velis, A. A. Jucys, P. Kirstukas, A. 
K, Iz. Kondrotas, Pr. Kudreikis, V.
B. Keruliai, Aug. Kuolas, N. Liačas, 
S. V. Liuima, M. Meiliūnas, J. Mazi
liauskas, H. Lapas, J. K. Lasys, Pau
ža, E. Punkris, Tėvai pranciškonai,
S. .Pranckūnas, A Raslanas, D. Rau- 
tinš, B. Rūkštelis, A Rinkūnas, D. 
ir T. Renkčinskai, č. Senkevičius, 
V. B. Saulėnas, St. J. Sinkevičius, 
V. Simonavičienė, J. Sližys, A. ir S. 
Sakus, A. H. Stepaičiai, E. Smilgis,
T. Al Sekonis, B. Sakalas, V. Sonda,
M. S. šenferiai, Br. Ščepavičius, A. 
Šileika, J. Tamulionis, S. Treigys, 
M. Vitartaitė, V. Vaitkus, V. Vai
čiūnas, P. Vilutis, A V. Vaksmanai, 
J. J. Vingilis, R. Z., J. Zulonas, J. 
Žmuidzinas, A. Zubrys, J. B. Že- 
kas; po S6: Vyt. Aušrotas, Pr. Lia
čas, J. Pilipavičius, E. Šlekys, M. A 
Vaišvila; po $5: V. Abramavičius,
P. Augaitis, Q. Alimienė, J. Ažuba
lis, B. M. Abromaičiai, V. Anskis, 
J. M. Astrauskas, A. Arlauskas, T. 
Barzdžius, F. Barzdžius, V. Balčiū
nas, P. Barauskas, S. Banelis, J. 
Bleizgys, K. Baliūnas, J. S. Balta
duonis, A. D. Brazys, J. Bukšaitis,
A. Bentnorius, J. Bakšys, P. Besąs- 
paris, A. Baltrūnas, J. česėkas, K. 
Čepaitis, Br. Čepaitis, Pr. čeponkus, 
J. V. Dagiliai, K. Dulevičius, A. Z. 
Dobilas, J. Danilevičius, J. Dvilai- 
tis, K. Dulevičius, M. Dikčius, J. 
Daunienė, P. Imbrasas, O. Indrelie- 
nė, A. Iškauskas, J. J. Ignatavičius, 
O. Yčienė, J. Jagėla, K. M. Juzumas, 
Jankaičių šeima, J. V. Jasinevičiai,
B. Jurėnas, S. Jaseliūnas, St. Jokū- 
bauskas, Pr. Jankauskas, VI. Jocas, 

Budreckis, G. Buntinienė, V. Bura- 
gas, M. Bašinskas, A Ciplijauskas, 
P. Štuopis, V. Stulgys, P. Stauskas, 
J. Sičiūnas, M. Slapšys, VI. Siman- 
kevičius, J. Stankaitis, V. E. Stuikys, 
A Spudas, sen., A. Šapokienė, S. 
Škėma, šiaudinis, J. Slėnys, V. Ta
mošauskas, V. Taseckas, B. Tamulio- 
nis, B. Trukanavičius, A. P. Ulba, 
Vasėnas, J. Vaitkus, S. Valickis, A. 
Venckus, A. Vanagas, M. Valiulienė, 
S. Vaitkevičienė, J. Vaškevičius, J. 
Zenkevičius, T. Žilys; po $1: M. 
Adomavičienė, K. Abromaitis, V. 
Akelaitis, L. Bazukauskas, V. But- 
kys, M. Bacevičienė, V. Buteikis, P. 
Barškėtienė, J. Barysas, K. česmaus- 
kas, J. Čižikas, V. Čuplinskienė, R. 
Danytė, A Dilkus, Galinauskas, L. 
Grinsky, W. Gutauskas, E. Griškė- 
nienė, Pr. Girdvainis, V. Gavėnas, 
M. Gečienė, Heikis, S. K. Juknevi
čius, M. Jurėnas, J. Juškaitis, J.
A. Kazlauskas, J. Kuncaitis, D. Kli- 
bingaitis, Kalūza, M. Krivickas, O. 
S. Kiršinąs, V. Kybartas, H. Langas, 
P. Lukošius, P. M., PJK.M., J. Mur- 
kūnas, V. Mačionis, B. Misevičius, A 
Maurkutienė, J. Mažeika, Br. Macke
vičius, J. Maniuška, J. Mardosa, E. 
Narbutaitė, V. Petkevičiūtė, A Poš
kus, Povilaitis, A Povilaitis, J. 
Preikšaitis, P. Prukzavila, Pabedins- 
kaitė, M. Putrimas, M. Petravin, A. 
Spurgaitis, M. Senkuvienė, V. O. 
Skukauskas, A. Shmidt, R. M. Slap
šys, G. Smolskis, Z. Sokolovienė, M. 
Sepulienė, V. Trečiokas, J. Tunaitis, 
G. R. Šimkus, Br. Šimkevičius, D. 
Vaidila, J. Vaitiekūnas, E. Valeš- 
ka, J. Valiulis, T. Varneckas, K. Žeb
rauskas, V. Zentins, M. Zinkevičie
nė, A Čepaitis, A. B. Čirūnai, J. B. 
D., J. Dambrauskas, K. Daulenskis, 
J. Dementavičienė, Br. Dicevičienė, 
V. Dobilas, J. Drąsutis, Ant. Dūda, 
J. M. Duliūnas, B. Dundzys, L. Dū
da, J. Dziminskas, L. L. Einikiai, 
M. Elijošienė, L. Garbačiauskas, V. 
Genčius, F. Gikis, A A. Girdaus- 
kai, Grigaravičienė, A Grigonis, P. 
Gulbinskas, H. V. Gumauskas, J. 
Guoba, K. Hilman, V. Indrišiūnas, 
G. J., J. Jacikas, J. Jagėla, P. Ja
kubauskas, M. Jasionytė, M. Yoku- 
bynas, A Jokūbaitis, B. J. Jonynas,
O. J. Juodikiai, O. Juodviršienė, I. 
Juzukonis, E. Joniūnienė, V. Janu- 
levičius, Kr. Jankus, E. Jankus, P. 
J. Jaliauskai, S. Jokūbaitis, M. Jan
kus, P. L. Jurėnas, A. Jurėnas, S. 
Kurlikis, A. Klimas, V. Kulys, S. 
Kalytis, S. Kviecinskas, Kimsos, V. 
M. Kriščiūnas, Pr. Kupčiūnas, V. 
Kriščiūnas, J. Kriščiūnas, E. Kvede- 
rienė, A Kvedaras, E. Kuchalskis,
B. Korsakas, J. Kairys, K. Kamins
kas, D. Keršienė, J. Kaulius, J. Ko- 
zeris, L. Kalinauskas, D. Lanaitis, U. 
J. Mickevičius, M. S. Meškauskas, 
Matuzevičienė, L. Marcinėnas, V. 
Marcinkevičius, J. Motiekonienė, A. 
Morkvėnas, A. Morkūnas, A. Masys, 
M. L. Malinauskas, A Mašalas, V. 
Nakrošius, V. Naruševičius, A. Ne- • 
verauskas, J. Povilaitis, P. Peterson, 
V. Puzeris, V. Pniauskas, L. Pilipa
vičius, O. Parškenis, A. S. Petraitis,
P. M. Pranaitis, J. Petronis, D. Pet
kevičiūtė, V. A. Pundžiai. V. Paulio- 
nis, V. Petrauskas, V. Pačkauskas, 
A. Poškus, B. Poška, B. Rakauskas, 
L. Razgaitis, L. Radzevičienė, A. 
Rūkas, O. Rimkevičienė, B. Rzešaus- 
kas, E. Radavičiūtė, St. Ruibys, P. 
Skilandžiūnas, G. Sturmas, J. Staške
vičius, L. A. Stadis.

šią jubilėjinę Vasario 16 rinkliavą 
Toronte vykdė Tautos Fondo Toronto 
skyriaus valdyba Jungtiniam Finansų 
Komitetui. Valdyba dėkoja visiems 
aukotojams už aukas, o ypatingai 
tiems, kurie, supratę reikalo svarbu
mą, padidino savo aukas laisvės ko
vai. Be to, valdyba dėkoja visiems, 
kurie prisidėjo prie tos rinkliavos 
vykdymo bei jos sėkmingumo. Ši 
rinkliava bus tęsiama per ištisus 
1968 — Lietuvos Laisvės Kovos Me
tus — ir duos progos visiems dar ne- 
suspėjusiems prie jos prisidėti ir 
savo lietuvišką pareigą garbingai at
likti.

Kova už tėvynės išlaisvinimą yra 
tęsiama visais įmanomais būdais. 
Remkime mūsų politinius veiksnius,

- kad jie pilnai galėtų įvykdyti šių 
metų jubilėjinę programą.

Aukų surinkta: 
Prisikėlimo bažnyčioje 
Šv. Jono Kr.
Evangelikų-liuteronų 
Minėjimo salėje

Iš viso

$
$
$

304.71
414.00

72.95
$3.137.15
$3.928.81

Atsiprašome tuos aukotojus, ku
rių pavardės buvo neišskaitomos ar 
visai nepažymėtos ir dėlto sąraše 
nepaskelbtos.

Tautos Fondo Toronto skyriaus 
valdyba

• Paryžietis Charles Glenn, 
prieš metus sukūręs ir pradė
jęs pardavinėti Maotsetungo ei
lutę, dabar jau yra paruošęs 
planus Lenino švarkui, kuri ga
lės dėvėti ir vyrai, ir moterys. 
Mintį jam davė sovietinės Spa
lio revoliucijos penkiasdešimt
metis. Proletarams ir sovietų 
kolchozininkams tas švarkas ne
bus prieinamas, nes už jį rei
kės mokėti 250 dolerių.

• Sovietų Sąjunga už $16.800 
nusipirko britų Rolls Royce liuk
susinį “Silver Shadow” automo- 
bilį. kuris dabar dažnai mato
mas Kremliaus teritorijoje. So
vietinės gamybos automobiliai, 
matvt yra perprasti Kremliaus 
vadams.
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I.Tillilitt VEIKLOJE
Malonu paimti į rankas kny

gą turiningą, įvairią, kupiną gi
lių, neeilinių minčių, nenuobo
džią, dinamišką savo stiliumi, 
dailią išviršiniu savo drabužiu, 
skaidrią poetiniu grožiu, labai 
būdingą ją parašiusiam auto
riui. Tokia knyga yra Antano 
Ramūno veikalas “Iš sutemų į 
aušrą”.

Nėra reikalo rašyti kas yra 
Antanas Ramūnas. Jis plačiai 
žinomas ne tik lietuviuose, bet 
ir tarptautiniuose intelektualų, 
universitetų, ypač pedagogų, 
sluogsniuose. Jis parašė ir iš
leido eilę knygų prancūzų, ang
lų, vokiečių ir lietuvių kalbo
mis. Jis daug rašo tarptautiniuo
se, moksliniuose, įvairiomis kal
bomis leidžiamuose žurnaluose. 
Jis dažnas mūsų laikraščių ir 
žurnalų bendradarbis, kupinas 
jam būdingų minčių paskaiti
ninkas, aplankęs su paskaitomis 
daugelį pasaulio universitetų. 
Galima pridėti, kad yra pedago
ginių mokslų ir filosofijos dak
taras, Otavos universiteto ordi
narinis profesorius, Lyginamųjų 
Pedagoginių Mokslų Centro di
rektorius, tarptautinio pedago
ginių mokslų žurnalo, leidžiamo 
UNESCO, patarėjas. Taigi prof, 
dr. Antanas P. Ramūnas-Pap- 
lauskas yra tikrai iškilus as
muo ir savo mokslinėmis savy
bėmis ir einamomis pareigomis.

Žmogaus vidaus pasauli at
skleidžia jo kalba, jo raštas, juo 
labiau jo knyga, nes knyga yra 
autoriaus dvasios vaikas. Kny
goje atsispindi rašytojo jausena, 
galvosena, siekimai, idealai, jo 
charakteris, jo visas vidaus pa
saulis su kūrybine ir intelek
tualine galia.

Kokio pobūdžio yra knyga “Iš 
sutemų i aušrą”? Turinio, te
matikos atžvilgiu tai nėra vien
tisinis veikalas. Tačiau, nežiū
rint turinio Įvairumo, tai yra 
vyraujamai ugdomojo-pedagogi- 
mo turinio knyga. Ir tai supran
tama, nes autrous yra praktinis 
ir mokslinis pedagogas, plačia 
prasme ugdymo mokslo specia
listas. Tačiau tai nėra sausų pe
dagoginiu traktatų rinkinys, at- 
baidas skaitytoją nuobodumu, 
bet labai gyvi, lakūs, spalvingi 
svarstymai, rodantys kelius i ge
resnį, žmoniškesni, daugiau lais
vės ir žmogui pagarbos turintį 
pasauli.

Veikalo puslapiai primena, 
kad jų autorius yra gilaus ir 
plataus humanistinio, pedagogi
nio, filosofinio, meninio išsilavi
nimo žmogus, plačių horizontų 
asmenybė.

Ne tik keli knygoje įdėti ei
lėraščiai, bet ir visas rašymo bū
das, dėstymo išraiška rodo, kad 
autorius turi poetinių gabumų, 
vra meniško nusiteikimo žmo
gus.

Ryškus knygoje autoriaus op
timistinis nusiteikimas, šviesus 
žvilgsnis į žmogų ir pasaulį, ti
kėjimas į mūsų tautos švieses-

Veikalas apie
Kaip iš lenkų spaudos matyti, 

lenkų istorikas Stefan Kuczins- 
ki yra parašęs 700 puslapių isto
rinį veikalą apie “Didįjį karą 
1409-11 m.”, kuriame plačiai 
kalbama ir apie žalgirio-Grun- 
valdo mūšį 1410 m. liepos 15 d. 
Autorius veikale prieštarauja 
vokiečių šimtmetinei propagan
dai. kad lenkų tauta buvusi že
mesnė ir negalėjusi su vokie
čiais lygintis ūkio, valdymo ir 
karo reikaluose. Jis aiškina, kad 
tai netiesa, nes pvz. Žalgirio mū
šio planas buvęs strategiškai 
nuodugniai paruoštas (?). Ir ap
siginklavime Prūsijos riterių or
dinas nebuvęs pranašesnis* (?). 
Marienburgo-Malborgo nepaėmi- 
mo reikšmę jis menkina; tai esą 
neturėję jokios įtakos į ordino 
pralaimėjimą, bet užmiršta pa
sakyti, kad iki 1410 m. pabai
gos lenkų kariuomenė buvo pa
sitraukusi iš beveik visų ordino 
Prūsijos kraštu rytuose ir vaka
ruose nuo Vyslos ir tokiu būdu 
ordinas vėl buvo atgavęs beveik 
visas savo senąsias pozicijas. Jis 
tain pat užmiršta pasakyti, kad 
Toninėje sudaryta taikos sutar
tis teritoriniu atžvilgiu buvo or
dinui nenanrastai lengva, nes 
nepaėmė iš jo beveik jokių ze

[RAŠYK SAVO VARDĄ
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ 

KOPLYČIOJE
ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.

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

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

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

nę ateitį. Jis mato dabarties pę 
šaulyje šešėlių ir sutemų, bet į 
tai žiūri kaip į laikinius, praei
nančius dalykus. Jis tiki tiesos 
ir gėrio pergale, nesustoja prie 
sutemų, bet rodo kelius, kurie 
veda į laukiamą ašrą.

Skaitytojas knygoje susidu
ria su dideliu įvairumu temtį, 
svarstymų, minčių, įvertinimų, 
sugretinimų, paskatinimų, paly
ginimų. Jis susitinka ir su fi
losofiškai giliais žodžiais, ir su 
poetiškai lakiais išsireiškimais. 
Galimas dalykas, kad skaitytojas 
kaikur pasiliks prie savo nuomo
nės, nevisiškai sutiks su kaiku- 
riais autoriaus teigimais. Bet tai 
natūralu. Joks autorius, jokia 
knyga negali turėti pilnutinės 
tiesos pretenzijų ar visuotinio 
įtikinimo galios.

Iš pedagoginių raštų pažymė
tinas skyrius apie pedagoginių 
mokslų evoliucija (219-258 p.). 
Tai labai įžvalgus, gilus rašinys, 
duodąs sintetinį vaizdą, kaip 
pastarųjų laikų pedagogika, 
kaip auklėjimo mokslas, ir pe
dagogija, kaip to mokslo prak
tika, jieškojo ir jieško naujų bū
dų auklėjimo bei ugdymo ke
lyje. Jau vien dėl tos studijos 
verta įsigyti knygą. Labai miela 
ir naudinga skaityti ir kiti dau
giau pedagoginio turinio straips
niai, kaip Europos pedagoginė 
misija pasaulyje, Europos kul
tūros krizė ir krikščionybė, Eu
ropos ir Amerikos pedagoginiai 
idealai, Kanados mokylda: nuo 
evoliucijos prie revoliucijos, 
frontai ir mūšiai lietuvių peda
gogikoje, Fr. W. Foersteris kal
ba lietuvių pedagogams, prof, 
dr. Antanas Paplauskas — peda
gogas (autoriaus bendrapavar- 
dis, gyvenęs 1700-1773 m.) ir t.t.

Straipsnyje “Tarp būties ir 
nebūties” autorius duoda egzis
tencializmo sampratą, iškelda
mas jo būdinguosius bruožus, 
palygindamas su kitomis filoso
fijos mokyklomis, apibūdinda
mas jo atstovus. Tai labai in- 
struktyvus raštas, duodąs aiškią 
orientaciją egzistencializmo “ba
belyje”, jo painioje problema
tikoje, jo daugeriopose srovė
se (32-52 p.).

Reikia pasakyti, kad knyga 
“Iš sutemų į aušrą” yra vertin
gas veikalas, vertas mūsų dė
mesio. ši knyga yra tikrai ramū- 
niška, labai būdinga jos auto
riui, gražiai atspindinti jo uni
versalią asmenybę, jo platų ži
nijos horizontą.* čia matome 
prof. dr. A. Ramūną-Paplauską 
kaip pedagogą, mokslininką, fi
losofą. menininką, poetą, istori
ką, fiiologą-kalbininką ir, pridė
kime, politiką. Ir abejoju, ar tai 
visi jo knygos minčių aspektai, 
jos turinio įvairumai.

Antanas Ramūnas, IŠ SUTEMŲ 
Į AUŠRĄ. “Tėviškės Žiburių” 
spaustuvė 1967 m. Autoriaus lei
dinys, 453 psl. Kaina nepažy
mėta.

Žalgirio - Grunvaldo mūšį
mių, išskyrus didelį piniginį ka-
ro atlyginimą, ir kad Tonines 
sutartyje buvo susitarta net ati
duoti visą Žemaitiją ordinui po 
Vytauto mirties. Nepagrįstai 
augštai autorius iškelia karaliaus 
Jogailos strateginius gabumus 
— jis buvęs mūšio vyr. kariuo
menės vadas, bet užmiršta pa
brėžti faktinius vadus: lenką 
Zindram z Maskowicz, vadova
vusį lenkų ir čekų kariuomenei, 
ir D. Lietuvos kunigaikštį Vy
tautą, vadovavusį lietuvių, že
maičių, totorių ir Smolensko da
liniams. Jiedu ir sudarė faktinį 
mūšio planą. Mūšis turėjęs tei
giamos įtakos ir čekams, kurie, 
mūšio išdavų pdrąsinti. vėliau 
sukilo Bohemijoje prieš vokie
čių imperatorių. Dr. M. A.

SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDA
KNYGE išleista ir Korėjoj. Tai yra 
septynioliktas vertimas į svetimas 
kalbas. Yra ir įvadas — paaiškini
mas apie Lietuvą, kuriame nurodo
ma, kur Lietuva yra, kokia jos kal
bos kilmė, paminėta Lietuvos vals
tybės reikšmė Europoj vėlyvaisiais 
viduramžiais, Lietuvos sostinė, uni
versitetas, sovietų užpuolimas, trė
mimai į Sibirą ir maldaknygės 
kilmė. E.

Kanados ukrainietės, pasipuošusios tautiniais drabužiais, dalyvauja savo tautinėse šventėse bei tarp
tautiniuose pasirodymuose The Globe q. Mail

Egzistencinė
(Tęsinys iš praeito numerio)

Gabrielis Marcelis
Transcendencija yra tikroji 

Būtis. K. Jasperui ji yra antpa- 
saulinė realybė, laikoma Dievu. 
Žymiajam prancūzu filosofui 
Gabrieliui Marceliui Būtis yra 
taip pat antdaiktmė. “Būtis yra, 
arba turėtu būti, būtina. Nėra 
galima, kad viskas būtų suvesta 
į žaismą viena kitą sekančių ap
raiškų, neturinčių viena kitos 
atžvilgiu būtino pastovumo (...) 
ir kurios, Šekspyro žodžiais ta
riant, yra idioto sekama pasa
ka” (Gabriel Marcel, The Philo
sophy of Existence. London: 
Harvil Press. 1954, pp. 4-5).

Žmogus savo gyvenamoje ap
linkoje patiria ne vien tik daik
tus ar objektus, ir dėlto jo iš
gyvenimai galutine prasme ne
gali būti objektyviai išaiškina
mi. Žmogus susiduria su ant- 
daiktine (trans-objektyvine) rea
lybe — Būtimi. Iš jos žmogus 
gauna pats savo būtį — egzis
tenciją. žmogus nėra tik sub
jektas, kurs susitinka objektus- 
daiktus. Jis nėra savo gyvenimo 
meisteris (kaip kad manoma da
bartiniais laikais), apvaldąs ob
jektus ir tuo užtikrinąs savo do
minuojančią poziciją. Žmogus 
gauna savo būtį (egzistenciją), 
principine prasme, susitikdamas 
ne su objektais, bet su pagrin- 
dinesne realybe — Būtimi. Tuo 
būdu jis tarsi surenka save patį 
į vienetą. Marcelis čia vartoja 
žodį recollection (sutelkimas, su
rinkimas), kuris, pagal jį, reiš? 
kia tą patį, ką šv. Paulius iš
sako savo “Jūs nesate iš jūsų 
pačių!”. Tai reiškia, kad “jūs 
tampate savimi pačiais, sutelk
dami savo būtį dieviškoje plot
mėje. “Žmogus pasiekia savo pil
natį ne pasitraukdamas i savo 
subjektyvų kiautą, bet išeidamas 
į pagrindinės realybės (Būties) 
plotmę ir pasivesdamas jos sai
tams.

Jasperso ir Marcelio filosofi
jos aiškiai yra skirtingos nuo 
Sartre minties. Pastaroji suka- 
kasi antropocentrinėje plotmėje, 
o Jasperso ir Marcelio mintis 
prasiskverbia į tikresnį egzis
tencijos (žmogaus buvimo būdo) 
suvokimą. Pas juodu, ypač pas 
Marcelį, jaučiama tendencija 
Būtį sutapatinti su Dievu. Tuo 
jiedu skiriasi nuo Martyno Hei- 
deggerio, kurs Būtį laiko skir
tinga nuo Dievo.

Martynas Heideggeris
Heideggeris, būdamas Būties 

filosofas, nevadina pagrindinės 
realybės vien tik Būties vardu. 
Pagrindinė realybė jam kartais 
yra Būtis, kartais pasaulis, kar
tais logosas, kartais kalba, kar
tais laikas, kartais chaosas ir 
kartais Niekas. Nežiūrint šitų 
vardų skirtingumo, jis kalba 
apie tą pačią pagrindinę realy
bę, kuri nėra antpasaulinė, ant
gamtinė. Ji yra jam pats pasau
lis, pati gamta.

Heideggeris nė kiek nemažiau 
kaip Jaspersas ar Marcelis tei
gia Būties (Gamtos) pranašumą, 
palyginus ją su daiktais ar eg
zistencija. Anie mintytojai ne
turi aiškios pozicijos Būties ir 
Dievo sąvokų skirtingumo ar ta
patumo atžvilgiu. Heideggeriui 
yra aišku, kad Būtis nėra ant
gamtinė ar antpasaulinė realy
bė.

Pagal Heideggerį, Būtis ar 
Gamta yra žaisminga. Per savo 
žaismą ji atskleidžia save, šiam 
savęs atskleidimui ji reikalinga 
žmogaus laisvės — jo laisvo ar 
egzistuojančio savęs pasivedimo 
šitam žaismui, žmogus tarnauja 
augštesnei realybei, būdamas 
šios realybės. Būties (Sein), at
siskleidimo vieta (Da). žmogaus 
esmė ir glūdi jo buvime (Da- 
sein) — Būties atsiskleidime.

Gal lengviausia šį žmogaus da
lyvavimą Gamtos žaismingume 
suvokti per gamtos išgyvenimą, 
žmogus gimsta, auga, gyvena ir 
miršta gamtoje, apsuptas aug
menijos ir gyvūnijos. Ypač lie
tuvis nažįsta gamtą ir stovi arti 
jos pulso. Argi gamta nėra žais
minga? Ji iškelia vis naujas aug
menijos ir gyvūnijos rūšis, su-

filosofija baigia dienas?
DR. VINCAS VYČINAS

kryžiuoja jas, pritaiko jas prie 
naujų aplinkybių ir tuo būdu 
duoda pradžią naujiems augme
nijos ar gyvūnijos variantams. 
Akyliam stebėtojui aišku, kad 
visa tai Gamta daro ne siekda
ma kokio tikslo, nebandydama daubos galėtų būti dirbtinai uz- 
išvesti kokią augštesnę būtybę - —!-1---
(kaip Darvinas galvojo), bet gry
nai atskleisdama savo nepaliau
jamą žaismą. Norisi sakyti, kad 
Gamtos tikslas nėra būtybės ar 
būtybių tobulinimas, bet jos pa
čios (Būties-Gamtos) apreiški
mas. šita prasme tenka suprasti 
Heideggerio Būtį, kuri nors ir 
nėra būtybe, bet ant jos pagrin
dų gimsta betkokia būtybė.

žmogus yra realybės vaizduo
tojas ir suvokėjas. Religija, me
nas ir filosofija esmėje yra ne 
kas kita, kaip pagrindinės rea
lybės atsiskleidimas per žmogų. 
Gamtos žaismas atsiskleidžia ir 
pasireiškia jo pasaulyje. Kultū
ra yra gamtos, gilia prasme, pra
siskverbimas į šviesą. Šito prasi
skverbimo taškas (Da) yra žmo
gus. Žmogaus esmė slypi ne jo 
paties savęs akcentavime (tai bū
tų antropocentrizmas!), bet Bū
ties žaismo atskleidime.

Net ir technikoje, kur žmo
gus, atrodo, yra realybės (gam
tos) valdovas, o ne jos tarnas, 
tikrumoje jis jai tarnauja. Kas 
yra pvz. tiltas? Tiltas yra žmo
gaus padarinys, kuris jungia du 
upės, slėnio ar daubos krantus 
taip, kad keliasx nenutrūkstamai

JAUNIMO RASINIŲ KONKURSAS
Nuaidėjus jaunimo lietuviškų 

knygų skaitymo rezultatams, pa
aiškėjo ir jaunimo rašinių kon
kurso rezultatai. Rašiniams įver
tinti KLB švietimo komisija bu
vo sudariusi specialią komisiją 
iš jaunosios kartos poetės L. 
Švėgždaitės, vaikų literatūros ra
šytojo Vyt. Tamulaičio ir mo
kyt. P. Balčiūno, ši komisija, 
pirmininkaujama L. švėgždai
tės, perskaičiusi gautus raši
nius, š.m. vasario 22 d. posė
dyje nutarė I grupėje (iki 12 m. 
imtinai) paskirti I premiją už 
rašinį “Vilnius”, parašytą Jono 
Užupio, Toronto Maironio litua
nistinės mokyklos mokinio; II 
— už rašinį “Mano vasaros ato
stogos”, parašytą Nemiros Bal
sytės, Hamiltono Vysk. Valan
čiaus šeštadieninės mokyklos 
mokinės; III — už rašinį “Kaip 
aš praleidau vasaros atostogas”, 
parašytą Rimanto Ališausko, 
Montrealio Aušros Vartų šešta
dieninės mokyklos mokinio. II 
grupėje (nuo 12 m. iki 16 m. 
imtinai) I premija teko Vidai 
Bumbulytei, Toronto Maironio 
šeštadieninės mokyklos mokinei, 
H — Irenai Parėštytei, III — 
Arūnui Jonikui (abu Hamiltono 
Vysk .Valančiaus šeštad. mokyk-

The Baltic Review No. 34, Novem
ber, 1967. Tris kartus į metus anglų 
kalba leidžiamas baltiečių žurnalas, 
šį numerį redagavo Bronius Nemic- 
kas. Jame paskelbti keturių lietuvių 
rašiniai — V. Sidzikausko, V. Raste- 
nio, J. Puzino ir A. Budreckio. žur
nalo adresas: The Baltic Review, 
29 West 57th St., New York, N. Y. 
10019, USA.

Putinas, VIVOS PLANGO. Čikagos 
Pedagoginio Lituanistikos Instituto 
leidinys su dedikacija: "Vietoj šer
menų vainiko lietuvių literatūros kla
sikui ir literatūros profesoriui Vin
cui Mykolaičiui-Putinui 1967 metų 
birželio 7 dieną sovietinės Rusijos 
okupuotoje tėvynėje mirusiam, pa
laidotam Vilniuje, Rasų kapuose.” 
23 psl. Kaina $2. Redagavo Domas 
Velička, iliustravo dail. Algirdas Ku- 
rauskas, spaudos darbus atliko M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoje. Leidė
jų adresas: Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago 36, Illinois, USA.

Zenonas Ivinskis, AUS DEN ENT- 
SCHEIDENDEN JAHREN DER RE- 
STAURATION DES KATHOUZIS- 
MUS IN UTAUEN. Kova dėl Žemai
tijos Medininkų vyskupo sosto 1574- 
76 m. Atspaudas iš “Festschrift fuer 

galėtų tęstis. Jeigu žemė netu
rėtų daubų ar slėnių, tiltas bū
tų beprasmis. Taipgi jis būtų 
beprasmis, jeigu nebūtų lietaus 
ar sniego. Vandens ar tirpstan
čio sniego susikoncentravimas 
pripildo upės vagas ar slėnius. 
Jeigu nebūtų dangaus kritulių, 

piltos ir užlygintos taip, kad ke
lias per jas būtų pravestas ne
statant tiltų. Taigi, žemė ir dan
gus, o ne vien tik žmogaus pla
nuojanti jėga įprasmina tilto 
“tiltiškumą”.

Tai betgi nereiškia, kad žmo
gus yra -visai bereikšmis tech
nikinių daiktų įprasminime. Ar 
tiltas turėtų kokią prasmę (ir 
tuo pačiu būtų tiltas), jeigu 
žmogus nebūtų keliaujanti būty
bė ir augtų kaip grybas?

Paukščiai ir gyvuliai keliauja, 
bet jie nestato tiltų. Keliauda
mi jie neformuoja ir nekeičia 
gamtovaizdžio. Tam jie turėtų 
būti atviri Būčiai —atviri daik
tus formuojančioms bei juos or
ganizuojančioms antdaiktinėms 
jėgoms (dėl šito “antdaiktišku- 
mo” ar “nedaiktiškumo” Hei- 
deggeris kartais ir vadina Būtį 
Nieku!). Tik žmogus — Būčiai 
atvira būtybė suvokia jėgas, ku
rios ir organizuoja būtybes. Dėl
to jis gali įsiterpti į gamtos tvar
kančias jėgas ir šitaip organi
zuoti savo daiktinę aplinką bei 
formuoti savo gyvenimą. Kaip 
tik čia, o ne kur kitur ir slypi 
žmogaus technikinis sugebėji
mas. (Bus daugiau) 

los mokiniai), šių visų trijų ra
šiniai buvo tema “Jaunuolis šių 
dienų aplinkoje”.

Už pirmąsias premijas KLB 
švietimo komisija paskyrė po 
$30, už antrąsias — po $20 ir 
už trečiąsias — po $10.

Kaikurių mokyklų, ypač To
ronto, mokiniai labai gausiai da
lyvavo šiame konkurse. Pagal 
taisykles, mokyklos, atrinkusios 
geriausius ir juos premijavusios, 
KLB švietimo komisijai premi
juoti galėjo atsiųsti nedaugiau 
kaip po tris nuo kiekvienos gru
pės. Tokiu būdu KLB švietimo 
komisijai buvo atsiųsta 16 raši
nių.

II premiją laimėjusi Irena 
Parėštytė yra sesutė Kristinos 
Parėštytės, kuri lietuviškų kny
gų skaitymo konkurse II grupė
je laimėjo I premiją ir kuri mo
kosi Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute. Konkurso dėka iš
ryškėjo išskirtinos lietuviškos 
šeimos: Hamiltone Parėš- 
čių ir Montrealyje Gėčių, kurių 
sūnus J. Gečius, būdamas 11 m. 
amžiaus, yra perskaitęs 139 kny
gas ir lietuviškų knygų skaitymo 
konkurse I grupėje laimėjęs I 
premiją.

L. Tamošauskas

Atsiusta paminėti
Margarete Woltner zum 70. Geburts- 
tag”, 91-101 psl. Heidelberg 1967, 
Carl Winter Universitaetsverlag.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
XIII-jai parodai vasario 16-18 d. Bal
zeko Lietuvių Kultūros Muzėjuj, Či
kagoj, skirtas liuksusinis leidinys 
anglų kalba. Paroda buvo surengta 
atžymėti Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo penkiasdešimtmečiui ir pir
mojo Lietuvos pašto ženklo išleidi
mui.

Lietuvių Dienos nr. 1, 1968 m. sau
sis. Gausiai iliustruotas žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Leidėjas — 
A. F. Skirius, vyr. red. — Bern. 
Brazdžionis, 4364 Sunset Boulevard, 
Hollywood, Calif. 90029, USA.

Ateitis nr. 10, 1967 m. gruodis. 
Lietuvių katalikiškojo jaunimo žur
nalas, leidžiamas Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos.

LKMPS žinios nr. 3, 1967 m. Ro
tatorium išleistas Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacijų Pasaulinės Są
jungos biuletenis. Administratorė — 
A. Radzivanienė, 8416 110th St, 
Richmond Hill, N. Y, 11418, USA.

Filatelistų draugijos “Lietuva” biu
letenis nr. 2(119), 1968 m. vasaris. 
Gaunamas pas red. E. Petrauską, 
7742 So. Troy St., Chicago, DI. 60652.

LILUA ŠUKYTĖ, Metropolitan 
operos solistė, dalyvavo Niujorke su
rengtam G. Verdi kūrinių koncerte. 
Pastaruoju metu Metropolitan ope
ros teatre ji dainuoja G. Bizet “Car
men” spektakliuose lyriškąją Michae- 
los partiją su garsiuoju italų tenoru 
Franco Corelli.

JONO AISČIO POEZIJOS VAKA
RĄ surengė Ročesterio lietuviai. Su 
jo poezija dalyvius supažindino prof, 
dr. A. Klimas. Programos pradžioj
l. Žmuidzinienė padeklamavo eilė
raštį “Karalaitė, pririšta prie girnų”. 
Pirmoje vakaro dalyje J. Aistis skai
tė savo senuosius eilėraščius, o ant
rąją dalį skyrė naujiesiems, protar
piais paaiškindamas kaikurių savo 
poezijos kūrinių nuotaikas ir aplin
kybes, kuriose jie buvo sukurti.

DAIL JONO TRIČIO darbų paro
da atidaryta kovo 2 d. Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muzėjuje, Čikagoje. 
Ji truks iki kovo 21 d.

JAUNŲJŲ DAINININKŲ KON
KURSĄ rugsėjo 28 d. Klevėlande 
rengia “Dirva”, talkinama ALT Są
jungos vietinio skyriaus. Laimėto
jams skiriamos trys premijos — $300, 
$200 ir $150. Dalyvauti gali JAV ir 
Kanados lietuviai dainininkai, neper
žengę 28 metų amžiaus ribos. Pa
ruošti reikia tris pačių pasirinktas 
dainas, kurių viena turi būti lietu
vio kompozitoriaus kūrinys. Dvi dai
nas reikės dainuoti lietuviškai, o tre
čioji galės būti atliekama originalo 
kalba. Rengėjai konkurso dalyviams 
parūpins nakvynę ir akompaniato
rių, tačiau dainininkai gali atsivežti 
ir savus akompaniatorius. Jeigu kam 
būtų sunku padengti kelionės išlai
das, prašoma pranešti “Dirvai”, ku
ri tokiais atvejais stengsis ateiti į 
pagalbą. Norintieji dalyvauti konkur
se turi užsiregistruoti iki rugsėjo 1 
d., pranešdami balso rūšį, kur moko
si dainavimo, tikslų savo adresą ir 
pridėdami spaudai tinkamą nuotrau
ką. Pirmasis toks jaunųjų daininin
kų konkursas buvo surengtas 1959
m. Jo tikslas — paremti jaunuo
sius dainininkus, sudaryti jiems sąly
gas koncertuoti lietuvių kolonijose.

DAIL. PRANO LAPĖS kūrinių pa
roda Čiurlionio Galerijoje, Čikagoje, 
atidaroma kovo 16 d.

KOMPOZ. DARIAUS LAPINSKO 
dainų ciklas “Ainių dainos” bus at
liktas su Klevelando orkestru šio 
miesto muzikos festivalyje, kuris šie
met rengiamas gegužės viduryje.

DAIL. A. PETRIKONIO, čikagie- 
čio, kūrinių parodą Detroito Lietu
vių Namuose kovo 17 d. rengia dail. 
St. Smalinskienė ir V. Veselka, tal
kinami LB apylinkės valdybos.

SOL. ARNOLDAS VOKETAITIS 
po “Kovotojų” kantatos dainavo Bee- 
thoveno “Fidelio” operoje Rocco 
partiją Mineapolyje. Ji ten buvo at
likta koncertinėje formoje su mies
to simfoniniu orkestru. Vėliau jis 
dalyvaus kompoz. D. Moore moder
nios operos pastatyme Niujorke, Flo
ridoje giedos G. Verdi “Requiem” ir 
dainuos A. Ponchielli operoje “La 
Gioconda”. Balandžio 18-22 d.d. jam 
teks dalyvauti Niujorko filharmoni
jos orkestro simfoniniuose koncer
tuose. Vasarą V. Voketaitis vyks į 
Europą dalyvauti eilėje festivalių ir 
atlikti pagrindinio vaidmens G. Ver
di operos “Don Carlos” spektakliuo
se Barcelonos operos teatre, Ispani
joje, kur jau yra sėkmingai pasiro
dęs praėjusiais motais ir netgi spek
taklio metu gavęs kartoti ariją.

LEON MITKIEWICZ, Lenkijos ka
rinis attache Lietuvai 1938-39 m., 
yra parašęs atsiminimų knygą 
“Wspomnienie Kowienskie”. Tuose 
“Kauno atsiminimuose” autorius yra 
atskleidęs Lietuvos grožį, kultūri
nius ir žemės ūkio laimėjimus, pa
lietęs tarptautinę ano laikotarpio 
būklę, lietuvių-lenkų santykius. Kny
ga taipgi apibūdina Lietuvos kariuo
menę, supažindina skaitytojus su 
augštaisiais karininkais ir žymiai
siais lietuviais. Gaunama šiuo adre
su: Veritas Foundation Press, 5, 
Praed Mews, London W. 2, Britain, 
pasiuntus $7.50 čekį ar pašto perlai- 
dą.

PROF. VYTAUTAS MARIJOSIUS, 
buvęs Kauno operos meno vadovas, 
dėstąs muzikos teoriją ir dirigavimą 
Hartfordo, Conn., universitetui pri
klausančio] Hartt muzikos kolegijoj, 
“Dirvos” puslapiuose kelia lietuvių 
muzikinės kūrybos festivalių klausi
mą. Jie turėtų būti rengiami dides
nėse lietuvių kolonijose. Programas 
galėtų paruošti prie LB centro val
dybos sudarytas trijų ar keturių mu
zikų komitetas. Prof. V. Marijošiaus 
nuomone, tokiems festivaliams yra 
pakankamas skaičius smuiko sona
tų, styginių kvartetų, veikalų ma
žam simfoniniam orkestrui ir pučia
miesiems instrumentams. Dideli sim
foniniai orkestrai pareikalauja per
daug išlaidų, kai tuo tarpu kameri
nį orkestrą galima gauti maždaug už 
$2.600. Festivaliai sudarytų progą 
naujiems lietuvių kompozitorių kūri
niams pristatyti. Jais tada galėtų 
susidomėti ir nelietuviai muzikai. 
Iniciatyvos turėtų imtis Lietuvių 
Bendruomenė, jos centro, apygar
dų ir apylinkių valdybos.

DR. ALGIRDO J. GREIMO, gyve
nančio Paryžiuje, knygą "Modelli se- 
miologici” išleido "Argalia” leidyk
la Italijoje, šiuo metu į anglų, italų 
ir ispanų kalbas yra verčiama jo 
knyga “Semantique structurale”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SAULIAUS SONDECKIO vado- 

vaujamas Vilniaus filharmonijos ka
merinis orkestras surengė tris kon
certus Karaliaučiuje ir kituose šios 
srities miestuose. Programoje buvo 
Vakarų klasikų kūriniai ir lietuvių 
kompozitorių pjesės kameriniam or
kestrui.

SEMINARAS PABALTIJO PRO
ZOS klausimais įvyko Taline, Esti
jos Rašytojų Namuose. Pagrindinius 
pranešimus padarė vilnietis litera
tūros kritikas V. Kubilius, latvis A. 
Bruokas ir estas J. Tontsas. Lietu
viams atstovavo rašytojai — J. Mi
kelinskas, Alg. Pocius, M. Sluckis, 
V. Žilinskaitė, kritikai — Vyt Ku
bilius ir Alg. BuČys. Žodį tarė se
minarą suorganizavusios maskvinės 
Rašytojų Sąjungos valdybos sekr. S. 
Baruzdinas, “Družba Narodov” žur
nalo redaktorius. Seminare taipgi da
lyvavo Maskvos, Leningrado, Gudi
jos ir Ukrainos literatų atstovai.

SONATŲ VAKARĄ Vilniaus kon
servatorijoje surengė valstybinio sty
ginio kvarteto smuikininkas Eugeni
jus Paulauskas ir pianistas Dainius 
Trinkūnas, programon įtraukę 
Brahmso, Verašino, Debussy ir V. 
Laurušo kūrinius.

TARPTAUTINĖJE VAIKŲ DAR- 
BŲ parodoje Niujorke diplomais bu
vo atžymėti Stasio Stasiūno piešiniai 
“Motina”, “Eglė žalčių karalienė”, 
Elenos Pigagaitės — “Vilnius”, In
gės Jaskėnaitės — “Pasaka”, “Du 
broliai” ir Algio Malakausko — “Se
nelis”. Šią parodą 1967 m. kovo-rug- 
sėjo mėnesiais suorganizavo Jungti
nės Tautos, sutelkusios vaikų darbus 
iš 30 joms priklausančių valstybių. 
Lietuviukai, savaime suprantama, at
stovavo Sovietų Sąjungai ir diplo
mus gavo per Maskvą. Visi jie yra 
Vilniaus M. K. Čiurlionio mokyklos 
mokiniai.

KAUNO LĖLIŲ TEATRE tautosa 
kos ir poezijos vakarą surengė Vil
niaus dramos teatro aktorė St. No- 
sevičiūtė, kauniečiams skaičiusi K. 
Donelaičio, D. Poškos, S. Stanevi
čiaus, A. Strazdo, A. Vienažindžio, 
Žemaitės, J. Baltušio kūrinius ir 
lietuvių liaudies pasakas.

ANSAMBLIS “LIETUVA” koncer
tavo Ramygaloje ir Klaipėdoje. Gast
rolėse buvo atliktos jau seniau pa
ruoštos programos “Laimės Nemu
nėlis” ir “Ežerėlis”.

ANTANINOS VAINIŪNAITĖS- 
KUBERTAVIČIENĖS, dramos teat
ro veteranės, kūrybinis vakaras 
“Dienoraštį bevartant” įvyko Vil
niaus Aktorių Namuose, žodį apie 
kartu praleistas dienas Odesos lie
tuvių klube “Rūta” tarė prof. Z. 
žemaitis, apie scenos veteranų nu
veiktus darbus kalbėjo Kauno dra
mos teatro direktorius R. Tumpa. 
Kauniečiai Vilniun atvežė keturių 
spektaklių ištraukas, kuriose pagrin
dinius vaidmenis atliko A. Vainiū- 
naitė.

Į KOMPOZITORIŲ SĄJUNGĄ pri
imti trys jaunesniosios kartos atsto
vai — M. Norikas, B. Kutavičius ir 
A. Raudonikis. M. Norikas (gimęs 
1940 m.) pripažinimo susilaukė po
puliariomis dainomis, styginiu kvar
tetu, simfonjete, uvertiūra simfoni
niam orkestrui, kantata vaikų chorui 
ir simfoniniam orkestrui “Raudonos 
vėliavos”, B. Kutavičius (g. 1932 
m.) — sonata smuikui ir fortepijo
nui, poema violončelei, pučiamųjų 
kvintetui ir fortepijonui, preliudu ir 
fugete keturiem smuikam, divertis
mentu kameriniam orkestrui ir for
tepijonui, A. Raudonikis (g. 1934 
m.) — estradinėmis dainomis, pje
sėmis ansambliams ir orkestrui, pra
moginiais šokiais “Rid-rito”, “Ban
ga”, “čiukuras”.

TARPTAUTINĖS KOMPOZITO
RIŲ ORGANIZACIJOS konkursui 
Romoje nusiųsti V. Montvilos kūri
niai, kurie programon yra įtraukti 
bendru “Skambesio” vardu.

VILNIUJE ĮVYKUSIAME FIL- 
HARMONIJOS simfoninio orkestro 
koncerte buvo atlikta J. Domarko di
riguojama M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema “Miške” ir pirmą kartą Vil
niuje ištisai išgirstas I. Strarinskio 
baletas “Petraška”. Tenoras Virgili
jus Noreika koncertą papildė operų 
arijomis.

ALFONSAS MALDONIS, poetas ir 
“Vagos” leidyklos vyr. redaktorius, 
viešėjo Jugoslavijoje, kur karo me
tais partizanų gretose yra žuvęs jo 
brolis, Jugoslavijon pabėgęs iš Vo
kietijos. Liublijanoje A. Maldonis 
susitiko su buvusiu šio partizanų bū
rio vadu, Belgrade, Zagrebe ir ki
tuose miestuose turėjo progos susi
pažinti su jugoslavų literatais ir žur
nalistais.

PAMINKLŲ APSAUGOS IR KRAŠ- 
TOTYROS DRAUGIJOS Vilniaus sky- 
riaus lietuvių kalbos sekcijos nariai 
ir gimtosios kalbos bičiuliai univer
siteto salėje svarstė Vilniaus krašto 
vietovardžių problemas. Pranešimus 
apie šių vietovardžių istoriją, jų 
svarbą lyginamajai indoeuropiečių 
toponomastikai bei kitoms mokslo 
sritims padare A. Vanagas, K. Vo- 
sylytė, V. Vitkauskas, lietuvių kal
bos ir literatūros instituto moksli
niai bendradarbiai, ir mokslinių res- 
tauracinių dirbtuvių atstovas B. Sa
vukynas. Diskusijų metu konstatuo
ta, jog Vilniaus miesto ir krašto 
vardynas jau esąs gerokai sunor
mintas, daliai vietovardžių nustatytos 
autentiškos literatūrinės formas.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St W.
DUNDAS _ BROCK

«1»W IrnoUO, « tabriu, drie- 
JU augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki

mo ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOB

SIMM {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu Įvažiavimu; modemiška di- 
dėlė virtuvė, nauja krosnis, viena 
■tvfra skola balansui; visai arti 
Block ir High parko. 
B1OOR — ST. CLARENS, 
tL900 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernia virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, dūminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galim* užimti už mėnesio ar 
prdČfBu.
JANE — ANNETTE, 
$74500 {mokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 {mokėti, 10 kambarių atoki-

B. SAK
Darbo telef. RO. 2-8255

P.S. Jeigu kartais nerastumėte ši 
ar biznio, tuojau skambinkite m 

me naujo, nes mes gauname

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
89.000 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, 
315.000 įmokėti, 6 butų apartment!- 
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 JmoKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butų galima tuojau 
užimti. . ^4

Namų telef. 766-8479 
ame skelbime sau tinkamo namo 
ims pasiteiraudami ką mes tuli
kas dieną naują nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

* A

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr. 10-1.30

Tree, uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7

Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 

šeši 9-12

Sekm. 9.30-1

1
MOKA: už depozitus — 43A%, 

už šėrus — 5 Vi %
IMA:
už naujas asmenines paskolas — 7 Vi % 
(už senas paliekama 7%);
už naujas ir pratęsiamas nekilnojamo
turto paskolas — 7 Vi %
(senos paliekamos iš 6 Vi %)

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

. $2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
KING TOWN — NEW MARKET, 50 akrų gražus ūkis, 5 akrai miško. 
Per ūkį teka upelis, 700 pėdų ant pagrindinio kelio. Įmokėti $10.000. 
PORT CREDIT — LORNE PARK, du gražūs sklypai statybai. Aplink 
apstatyta augštos klasės namais. Prašo $9.500 už sklypą.
BLOOR — ALHAMBRA AVE., gražus ir švarus namas, 8 dideli kamba
riai, geras mūras, 3 modernios virtuvės, 3 prausyklos. Idealus gyventi ir 

, nuomoti. Dvigubas garažas; įmokėti apie $10.000.
PARKDALE, KING — TYNDALL AVE., 10 kambarių, atskiras dvibutis. 
Viskas įrengta atskirai. Įmokėti $10—12.000 ir viena skola balansui. 
INDIAN RD. — HUMBERSIDE, 9 dideli ir gražūs kambariai, mūrinis, 
atskiras, 3 modernios virtuvės, nauja 4 gab. prausykla, pirmam augšte, 
dvigubas garažas. Įmokėti apie $12.000. Namas be skolų ir galima tuoj 
užimti.

> NEW TORONTO. Tik keletas metų senumo, 8 butai—40 kambarių; Virš 
j $12.000 garantuotų metinių pajamų. Prašoma kaina žema, geras investa

vimas.I S. JOKŪBAITIS
j Tel. 534-9286 — namą: 537-2869 |

Ateitininkų surengtame Vasario 16 minėjime Toronto Lietuvių 
Vaikų Namuose atlieka meninę programą moksleiviai su sesele 
Igne priešakyje. Nuotr. S. Dobkaus

’I TORONTO*1'
tai galima stovėti šonuose prie lan
gų. Ateitininkiškam jaunimui tikrai 
nevieta Mišiose dalyvauti stovint 
tarpduryje. Turėkime drąsos ateiti 
arčiau altoriaus.

Lietuvių studentų žinios
šį penktadienį, kovo 8 d., 8 v. va

karo, rengiamas žaidimų vakaras stu
dentų būstinėje 1011 College St. Už 
50 et. galėsite žaisti bridžą, kanastą, 
tūkstantį, šachmatais, šaškėmis ir tt. 
su įvairiais žaidėjais. Jeigu joks žai
dimas jums neįdomus, galėsite pasė
dėti bei pasikalbėti prie puoduko ka
vos ir užkandžių. Užtikriname, kad 
visiems bus įdomu ir smagu. Atei
kite visi studentai ir pasinaudokite 
proga pasilinksminti prieš įsitrauk
dami į paskutinio šių metų semestro 
studijas.

Visuotinis studentų susirinkimas 
įvyks kovo 10, sekmadienį, 12.30 v.

p.p., studentų būstinėje 1011 Colle
ge St Kviečiame visus studentus at
silankyti, nes bus sprendžiami svar
būs reikalai ir renkama kitiems me
tams valdyba. f

Valdyba nuoširdžiai dėkoja p. Kve- 
derienei už skanius tortus, p. Dūdai 
už loterinę įėjimo dovaną (šampanas, 
saldumynai, vaisiai), kurie buvo su
aukoti studentų baliui Džiaugiamės 
jų dideliu susidomėjimu ir parama 
lietuvių studentų organizacijai Di
delis ačiū “Paramai” už $50 auką.

Valdybos vardu —
Nijolė Šernaitė

Lietuviu skautų veikla
ir “Rambyno” tuntai turėjo tradici
nę Kaziuko mugę, kuri ypač gerai 
pasisekė. Viskas buvo išparduota, ir 
skautai-tės visada bus dėkingi To
ronto lietuviams už paliktus dolerius 
jų veiklai paremti. Šią sukaktuvinių 
metų mugę atidarė paukštytė ir vil-

Lankėsi studentą ateitininkų dva
sios vadas Tėvas Kęst. Trimakas, SJ, 
ir penktadienio vakare turėjo su stu
dentais susirinkimą. Į studentų veik
lą įsijungė seselė Igne, kuri jaunes
niem studentam daug padeda.

Ar pratęsėt “Ateities” prenumera
tą?

Kanados Lietuvių 
Fondo susirinkimas

Ilgai lauktas Kanados Lietu
vių Fondo visuotinis susirinki
mas Įvyko kovo 2 d. Toronte, šv. 
Jono Kr. Parapijos salėje. Susi
rinkimą atidaręs Fondo pirm, 
dr. A. Pacevičius pakvietė pir
mininkauti inž. L. Balsį, sekreto
riauti inž. P. Lėlį ir P. Januš
ką. Invokatijos žodyje kun. P. 
Ažubalis iškėlė minti, kad visuo
meninėje veikloje yra svarbūs 
du elementai — pinigai ir žmo-

• Skautininkas A. Saulaitis, SJ, 
skautų brolijos vadovų lavinimo ve
dėjas ir busimosios taut, stovyklos 
bendrųjų programų koordinatorius, 
sausio 17 — vasario 15 laikotarpyje, 
Liet. B-nės siunčiamas, lankė P. Ame
rikos lietuvių jaunimą Venecueloje,
Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajų- kiukas. 
je ir Kolumbijoje. Pirmieji ten su
tikti lietuviai buvo skautai — Vene- 
cuelos LB pirm. V. Venckus, jau
nimo veikėja dr. J. Klovaitė ir kun. 
A. Perkumas. Pastarasis, anksčiau 
dirbęs su skautais Eini joje, Vene
cueloje veikė su liet, skautais.

• Skaučių “Dainos” dr-vė taria se
serišką ačiū ps. G. Valiūnienei už 
didelę talką, ruošiantis Kaziuko mu
gei.

• Pirmasis sukaktuvinių metų 
Kanados rajono vadovų-vių suvažia
vimas — kovo 17 d. tuoj po 9 vai. 
Mišių skautų būkle, šį suvažiavimą 
šaukia rajono vadeiva ir vadeivė. 
Bus svarstomi šių metų stovyklavimo 
reikalai.

• Pereitą sekmadienį visose Pri
sikėlimo parapijos salėse “Šatrijos”

e Kovo 14, ketvirtadienį, 8 v. vak., 
s. D. Keršienės bute šaukiama To
ronto skautininkių ramovės sueiga.

• Kovo 9 d., 2 v. p.p., atidaroma 
sesės Jūratės Batūraitės ir Sauliaus 
Jaškaus dailės kūrinių paroda Pri
sikėlimo parapijos mažojoj salėj.

• Skaučių “Šatrijos” tunto kank
lėms įsigyti aukojo: tėvų ir rėmė
jų komitetas — $270, Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas — 
$100, dr. dr. A. ir S. Kazlauskai — 
$95, dr. J. Yčas, č. Senkevičius, P. 
Regina, vyr. skaučių “Birutės” dr- 
vė — po $90. L. šeškus ir p. N.N. — 
po $45. Prie šių aukotojų “Šatrijos” 
tuntas prisidėjo su savo $90 auka. 
Tunto vadovybė dėkoja visiems rė
mėjams, padėjusioms įvykdyti šį 
skaučių jubilėjinį projektą. č?. S.

SPORTAS
SPORTAS VISUR
Toronto Maple Leaf Gardens įvy

ko uždarų patalpų lengv. atletikos 
rungtynės, kuriose dalyvavo eilė pa
saulinio masto lengvaatlečių ir pa
siekė gerų pasekmių. Amerikietis T. 
Smith pasiekė naują pasaulio rekor
dą 3 mylių bėgime 13:15,2. Ameri
kietė W. Davenport pakartojo pa
saulio 50 jd. kliūtinio bėgimo re
kordą. Rungtynes stebėjo 13.000 žiū
rovų.

Praėjusioje žiemos olimpijadoje 4 
milijonų gyventojų Norvegija pra
lenkė 240 milijonų Sov. Sąjungą me
daliais ir laimėjimais. Atrodo, kad 
Sov. Sąjungos sporto lygis šiuo mo
mentu yra smukęs. Tą patį papa
sakojo grižę iš Sov. Sąjungos vieš
nagės Kanados lengvaatlečiai, kurie 
ten laimėjo beveik visas rungtynes. 
Sovietinė spauda ta proga apkaltino 
trenerius,, kurie neparuošė sportinin
kų šiam svarbiam įvykiui, žiemos 
žaidynių metu Grenoblyje ir po jų 
iškilo didelis konfliktas dėl profe- 
sijonalizmo. Daugelis sportininkų 
reikalauja mažesnių suvaržymų įran
kių ir pragyvenimo išlaidoms. Daug 
kas prikiša Sov. Sąjungai, kurios 
sportininkai yra valdžios išlaikomi 
ir užregistruoti kaip studentai arba 
kariai. Jie gauna algas ir gyvena 
specialiose stovyklose. Dar didesnį 
nesklandumą sukėlė P. Afrikos pri
ėmimas atgal į olimpinę organiza
ciją. Dauguma Afrikos tautų pareiš
kė protestą ir žada boikotuoti olim
pines žaidynes Meksikoje. Prie jų jau 
prisidėjo Indija ir Kuba. Nors Sov. 
Sąjunga dar nieko tuo reikalu ne
pareiškė, tačiau ir ji, būdama ne
stiprioje sportinėje formoje, gali 
prie to prisidėti. Tai didelė grėsmė 
Meksikos olimpijadai ir visai orga
nizacijai.

SPORTAS LIETUVOJE
Europos moterų rankinio 1967 m. 

meisterės — Kauno žalgirietės žai
dė antrąsias pusbaigmines Europos 
pirmenybių rungtynes su Lenkijos 
Krokovija ir jas laimėjo 17:8.

Kauno Žalgirio krepšininkai Sov. 
Sąjungos krepšinio pirmenybėse pa
siekė reikšmingą pergalę, nugalėda
mi daugkartini Sov. Sąjungos krep
šinio meisteri CASK 68:64. Jie per
galę pasiekė pratęsime.

VYČIO ŽINIOS
Mergaitės CYO lygos pirmenybė

se lemiamose baigminių peržaidimų 
rungtynėse įtikinančia pesekme 37:5 
įveikė Aušrą. Vytietės šioje lygoje 
antrus metus iš eilės tapo čempio
nėmis. Komanda šioje lygoje žaidžia 
penktus metus ir jos laimėjimai bu-

gen. Lietuvos konsulas J. žmui- 
dzinas, KLB pirm. A. Rinkūnas 
ir KLB Toronto apyl. pirm. G. 
Balčiūnas. Pradėjus darbą, susi
rinkimas tuoj pat pateko j tech
niškuosius sunkumus, ir daug 
neaiškumų teko paskubomis tai
syti susirinkimo eigoje. Pirmiau
sia iškilo darbotvarkės klausi
mas. Iš anksto nariams išsiunti
nėtą darbotvarkę teko pertvar
kyti, Įrašant Fondo tarybos pir
mininko ir kitų valdomųjų orga
nų pranešimus, o taip pat revi
zijos komisijos pranešimą. Lie
tuvių Fondo tarybos pirm. V. Ig- 
naitiš, vienas pirmųjų Fondo 
steigėjų, nupasakoj o steigimosi 
eigą paskiru asmenų ir KL 
Bendruomenes iniciatyva ir 
kvietė i vieningą Fondo idėjos 
tęstinumą. Iš kitų pranešimų pa
aiškėjo, kad Fonde šiuo metu 
yra sukaupta 839,005. Perėjus 
prie statuto svarstymo, susirin
kimas vėl pateko i neaiškumus. 
Juos gvildenti padėjo dalyvavęs 
adv. Kelly. Buvo net nuomonė, 
kad po šio susirinkimo reikia 
dar šaukti kitą senojo Fondo 
susirinkimą. Daugiausia laiko 
atėmė aiškinimasis, kuria tvar
ka bus balsuojama. Pagal sta
tutą, kuris buvo korespondenti
niu būdu balsuojamas pernai, 
vienas balsas teko kiekvienai 
paaukotai šimtinei, tačiau šiam 
susirinkimui pateiktame statute 
vienas balsas numatytas vienam 
asmeniui, neatsižvelgiant i pa
aukotų šimtinių skaičių. Po ilgų 
diskusijų apsistota ties šimtinės 
pagrindu. Nutarta balsavimą 
šimtinių pagrindu padaryti sta- 
tutiniu/Dėl kitų statuto punktų 
pakeitimų buvo tik pasisakyta 
ateičiai ir pagaliau visas statu
tas, Įrašius i ji balsavimą šimti
nių pagrindu* priimtas balsų 
dauguma.

Į naująją Fondo tarybą išrink
ti pagal balsų skaičių: inž. V. 
Balsys, P. Januška, J. Bersėnas, 
dr. A. Pacevičius, inž. L. Bal
sys, St. Jakubickas, inž. P. Le- 
lis ir J. R. Simanavičius. Po to 
buvo pasiūlyta, kad Į tarybą 
neįėję kandidatai sutiktų Įeiti į 
revizijos komisiją, šiam* pasiū
lymui nepraėjus, revizijos komi
siją sudarė A. Rudokas, J. Gus
tainis ir M. Meiliūnas. Vienas 
fondo steigėjų V. Ignaitis i ta
rybą nebekandidatavo. Susirin
kimą baigus, visus dalyvius va
kariene pavaišino salės šeiminin
kas kleb. kun. P. Ažubalis. Da
lyvių tarpe matėsi atstovų iš 
Įvairių Kanados vietovių: To
ronto,* Montrealio, Hamiltono, 
Londono, St. Catharines, Delhi, 
Rodney ir kt. Nebuvo atstovų 
tik iš tolimųjų vietovių. Dalyva
vusieji turėjo nemažai įgalioji
mų iš negalėjusių dalyvauti. Vi
sų pagrindinis rūpestis — su
telkti gausų kapitalą ir jo nuo
šimčiais remti lietuviškosios kul
tūros ugdymą Kanadoje. Dl.

vo pasiekti komandos vadovų Jono 
Žukausko ir Valentinos Balsienės dė
ka. Komanda šioje lygoje žaidžia Šv. 
Jono Kr. parapijos vardu. Paskutines 
rungtynes žaidė: Balsytė 12,. čirvins- 
kaitė 5, Žukauskaitė 4, Nacevičiūtė 
14, Underytė, Jurkevičiūtė, Stanku
tė 4.

Vyt Pulkauninkas, buvęs Vyčio fut
bolininkas ir gyvenąs Oakvilėje, sėk
mingai dalyvauja bridžo pirmenybė
se. Jis yra laimėjęs nemažai taurių.

Visuotiniame susirinkime, kuris 
įvyko praėjusį sekmadienį Lietuvių 
Namuose, išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: pirm. A. Supronas, 
sporto vadovas Vyt. Staškevičius ir 
ižd. J. Uogintas. Susirinkimo metu 
pasižymėjusiems sporto darbuoto
jams M. Duliūnui, J. Nacevičiui ir 
H. Stepaičiui įteikti auksiniai Vy
čio ženkliukai. Susirinkimas išreiškė 
padėką mergaičių krepšinio vado
vams V. Balsienei ir J. Žukui už il
gametę veiklą su šia grupe. Susirin
kimas taip pat gyvai diskutavo ir 
nutarė ruošti platų Vyčio dvidešimt
mečio minėjimą. Susirinkime daly
vavo gausus būrys jaunimo. A.S.

AUSROS ŽINIOS
šį sekmadieni, 12.30 v.p.p., vyrai 

žais pirmas B-C lygos pusbaigmių 
rungtynes su Tridents. Jauniai, nors 
ir pralaimėjo praėjusio sekmadienio 
rungtynes prieš Tridents jaunius 56: 
63, bet, turėdami geresnį taškų san
tykį, išliko I-je vietoje ir pusbaig- 
myje žais su IV-je vietoje esančia 
komanda.

CYO lygoje mergaičių D, C ir B 
komandos pralaimėjo baigmines 
rungtynes ir užbaigė 1967-68 m. se
zoną, likdamos CYO lygos Bantam, 
Midget ir Juvenile klasių vicečem- 
pijonėmis. Mergaičių A komanda pir
mose baigmių rungtynėse nugalėjo 
St Leos 46:45 ir, jei pralaimės šį 
antradienį, lemiamas rungtynes žais 
penktadienį King Edward mokykloje.

YT moterų lygos lemiamas pus
baigmių rungtynes Aušra žais šį an
tradienį.. Pirmose pusbaigmių rung
tynėse laimėjo GE, nugalėdama Auš
rą 32:29, tačiau antrose rungtynėse 
mūsiškės pasirodė daug kovingesnės 
ir nugalėjo GE 25 taškų skirtumu 
(47:22).

Nuoširdi padėka Hamiltono “Au
kurui” už taip puikiai pastatytą “Gul
bės giesmę”. Taip pat dėkojame vi
siems talkininkams, ypač A. Laju- 
kui ir J. žadavičiui.

Ona Duobaitė, 72 m. amžiaus, 
gyvenanti Prancūzijoj, atsiuntė 
laišką “TŽ” redakcijai, kuriame 
išreiškia nuoširdžią padėką p- 
lei Verutei Moklickaitei už “T. 
ž.”: “Dėkui Tau už taip didelę 
dovaną. Jau 3 metai kaip užsa
kai man laikrašti ir žadėjai to
liau užsakyti.” Laiško autorė 
nusiskundžia, kad jokios pašal
pos negauna, o gydymasis parei
kalauja daug išlaidų.

F. SENKUS REAL ESTATE
Tel. 533-44v1997 Duodat St W
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SUSIRINKIMAI: sekmadienį, kovo 
10, įvyks šie susirinkimai: jaunučių 
berniukų tuoj po 10 vaL Mišių atei
tininkų kambaryje; jaunesniųjų ber
niukų — 2 v. ateitininkų kambaryje; 
jaunučių mergaičių, Vaidilučių ir 
Gintarių — 2 v. L V. Namuose.

Atskiri vyr. moksleivių būreliai ra
ginami daryti savo būrelių susirin
kimus savo iniciatyva ir nuožiūra.

Ateitininkų vasaros stovykla Wa- 
sagoje įvyks nuo liepos 28 iki rug
pjūčio 10 d. jaunesniem ir vyres- 
niem moksleiviam.

Bažnyčia niekad nebūna tiek pilna, 
kad reikėtų per Mišias stovėti priean
gyje. Jeigu nebėra vietos atsisėsti,

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.

Tia: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 B ER IS

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n ji n a A Ji A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAIviA 
KREDITO KOOPERATYVE

DUODAME 
mortgičius iš 6!4% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

MOKAME n
4% % už depozitus
5!4% numatyta už Šerus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min, 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

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 — GATVE, 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

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 įmokėtų vienaaugštis (bungalow, Islington — Richview rajone), 
6 kambariai, užbaigtas poilsio kambarys, prijungtas garažas.
$3.180 įmokėti, gerų plytų, 6 kambariai, nauja krosnis, garažas, vienas 
mortgičius; prašo $15.000.
92 AKRAI PRIE SULTON, (40—50 mylių nuo Toronto), 12 akrų gražus 
pušynėlis, 2 šaltinių tvenkiniai kalnas slidininkams, 3600 pėdų prie 
asfaltuoto kelio ir netoli 48 plento, 2 mylios nuo Simcoe ežero per pro
vincijos parką. Prašo $500 už akrą. Galima pirkti dalimis.
LABAI MODERNUS IR PELNINGAS GRANITO RESTORANAS pne 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. Prašėme m kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius Alv. (Mieldaiukė) Wistoski

OILS LTD.

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

M vaL veikianti gr " 
DABAR PATS LAIKAS PA___________

■dleto Ir patnmavlmo plausi. lisfmekėjimas penkiems metams Ir 
B-vės atot C. (CHUCK) BOE. TeL 36245777.

Lietuviškai vtoais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas
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APDRAVDA SKAITYTOJAI PASISAKO ŠYPSENOS

GYVYBR8 o AUTOMOBILIŲ • NAMŲ olgffQTEEVo
vasarviečių o baldų o vagysčių o verslo » ra<
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) o NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ o MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • 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 taiaom televizijos ir radijo aparatus. Taisėm 
šaldytuvas, kresnu, skalbimo maitinas.

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

ĮVAIRŪS siuntimai ir dovanos i
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi-

DOVANOS 
su gydymu ir

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 paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

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

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

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,-prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymas siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar 
nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

•480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 ■ 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai ryto iki 5 vai p.p.

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti7 su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2239

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS

Res. tek LE 6-5363

REIKALINGAS LEIDINYS kad dėl lėšų stokos neįmanoma tu- pagal savo senas dorybes bei tra- 
Yra išleidžiama daug gražių ir rtti augšto meninio išeivijos dicijas ir taip pat prisiderinu prie 

brangių knygų apie Lietuvą, bet la- - „ 4 - ...
bai reikalinga būtų maža 4^ pusią- Simtus
pių brošiūra, pigi ir visiems priei
nama įsigyti, apie Lietuvą ir lietu
vius. Ypatingai mažose lietuvių ko
lonijose, kur tautinė reprezentacija 
neįmanoma plačiu mastu, šitokią 
brošiūrą būtų galima įteikti kiek
vienam atsilankančiam į parengimą, 
pasiunčiant paštu ar su pakvietimu 
arba net įduodant vienam, kitam 
kanadiečiui darbovietėje. Mano pa
siūlymas būtų: 4 ar 6 sulankstomų 
puslapių, kaip pvz. “traveling fol
ders”, lietuvių, anglų, prancūzų kal
bomis, su 4-6 nuotraukom (keletas 
spalvotų), situaciniu ir palygina
muoju žemėlapiu, Lietuvos istorinė
mis datomis, geografija. Kaina: 10 
ar 15 et. egzempliorius.

Kitas neblogas dalykas būtų — tai 
išleidimas mažos, pigios patefono 
plokštelės su Lietuvos himnu ir ke
letu dainų arba įkalbėta bendra ap
žvalga (atitinkama kalba). Panašias 
plokšteles galima įkalbėti kiekvie
noje didesnėje krautuvėje už 25 
centus. Užsakant didesnį skaičių iš 
įrekordavimo bendrovės kaina tu
rėtų būti dar mažesnė.

Turime daug kitų knygų bei plokš
telių, bet dėl augštos kainos jų ne
įmanoma paskleisti plačiu mastu, šių 
dalykų išleidimas atneštų labai di
delę naudą informuojant kitataučius 
ne vien tik Kanadoje, bet visuose 
pasaulio kraštuose. Turėtų būti pla
čiai spaudoje paskelbta kur Band- 
ruomenės valdybos ar privatūs asme
nys galėtų tai užsisakyti. Šiais Lietu
vos Laisvės Kovos Metais tai labai 
tiktų įgyvendinti ir platinti, šis pla
nas buvo pasiūlytas keletui iniciato
rių, leidėjų bei organizacijų asme
nims, bet dėl įvairių priežasčių ne
buvo galimas įgyvendinti, šiuo rei
kalu turėtų gal pasirūpinti vieno ar 
kito krašto Bendruomenės. Mažosios 
lietuvių kolonijos yra nepateisina
mai pamirštos. Gal nors šiuo daly
ku būtų galima joms nors iš dalies 
pagelbėti. Ev. F.

Red. pastaba. Siūlomoji sąlanka 
(“folderis”) yra išleista VLIKo ir 
išsiuntinėta lietuvių kolonijoms. 
Gaunama šiuo adresu: Supreme Com
mittee for Liberation of Lithuania, 
29 W. 57th St., New York, N. Y. 
10019, USA. Nedidelį kiekį tų są- 
lankų turi KLB krašto valdyba To
ronte.

IŠEIVIJOS TEATRAS
Š.m. vasario 8 d. “Tėv. Žiburiuo

se” skaitome rašinį “Kodėl nyksta 
išeivijos teatras?” Savaime aišku,

PERKANT NAMUS, AUTOMOBILĮ

Spygliai rašo

teatro, kokį mes turėjome savoj te- naujųjų. narna, kad Sovietų Sąjungoje
‘ 7" ‘ ‘ . Perankstyvas savarankiškumo pri- stovėjimas eilėse prie krautu-

blemų. Pakaltinama visuomenė, kad pažinimas taipgi padaro daug žalos yjų bus įskaitytas į pensijai gau- 
ji yra abejinga mūsų teatrui. Juk 4 a

reikia ką nors pakaltinti. Sakoma, 
kad teatras yra geriausia mokykla. 
Bet kas atsitinka, kai ta mokykla 
nebepatenkina mokinio arba tas mo
kinys yra jau išsėmęs visas žinias? 
Kas sutiktų sėdėti “antrus metus” be 
reikalo? Mes, atsiradę Vakaruose, 
turbūt praturtinom savo kultūrinį priima, nes negali sugrąžinti, žino- 
lygį vienokiais ar kitokiais būdais, jimas, kad pagal įstatymus neleidžia- 
Gi teatras, neturėdamas sąlygų, ne
padarė pažangos ar net smuko. Tai
gi, vien dėlto, kad jis lietuviškas ir 
už tai tik remtinas, būtų perdidelis 
reikalavimas. Klojimų teatrai mums 
dabar sukeltų juoko. Ten sufleris bu
vo girdėti garsiau, negu artistas. No
rėdami pasimokyti iš panašių teatrų, 
turėtume save nukultūrinti ir pradė
ti pamokas nuo pirmo skyriaus.

A. Paulius
KAS ŽUDO TĖVŲ AUTORITETĄ?

Kartais tėvai, ypač motinos, mano, 
kad vaikas nerodys jiems meilės, jei 
bus baudžiamas ir griežtai reikalau
jamas laikytis nustatytų taisyklių. 
Bet paleisk vaiką be jokios discip
linos, patenkink jo visus norus ir 
po kiek laiko, pasinaudojęs ta ne
ribota laisve, tėvam prikiš, kad nė
ra tvarkos. Vaikas pajunta nežinąs 
kaip elgtis, tėvai nustoja autoriteto 
bei pagarbos.

Kaikurie auklėtojai pataria tėvams 
šeimos židinį taip tvarkyti, kad kiek
vienas vaikas (kiek jų bebūtų) jaus
tųsi esąs labai reikalingas šeimoje 
ir kad be jo pagalbos būtų sunku 
įsivaizduoti tų namų gyvenimo eigą. 
Bet tai pasiekti beveik neįmanoma 
be baudimo.

Šiame didelės laisvės krašte leng
va suklysti ir susipainioti auklėjime, 
ypač mums, europietiškiems tėvams. 
Dažnai pagalvojame, kad mūsų pa
žiūros persenos ir atgyventos. Tą 
vaikai mums stengiasi prikišti kiek
viena proga, kad tuo būdu savo pa
reigų namie ir mokykloje išvengta. 
Bet mums aišku, kad auklėjant čio
nykščiu papročiu, jaunuomenė išei
na iš visų ribų. Tėvai, kai jau pa
stebi, dažnai būna bejėgiai sustabdy
ti ar atgal sugrąžinti. Stoka draus
mės vaiko amžiuje jaunuolį veda net 
prie katastrofos: žudymo ar žudymo- 
si, geresniu atveju — į “hippių or
diną”. Ir kas už tai prisiims kaltę: 
tėvai, vaikai ar netikę, palaidi pa
pročiai?

Tėvų pareigos visada buvo sun
kios ir labai prastai “atlyginamos”, 
juo labiau čia, svetimoj padangėj,

Pasaka
Rašytojas sako savo draugui: 
— Tik ką baigiau rašyti kny-

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

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

1736 Dundas St. W. Scv. R. Stoslulii

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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

Bloor Autorite Garage das ^cou^geb^eL^Ji-nos

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.

(Atkelta iš 6-to psl.)
Specialios taisyklės liečia par

davėjus, kuriepardavinėja vaikš
čiodami po namus. Visi vaikš- 
čiojantieji pardavėjai turi re
gistruotis Vartotojų Apsaugos 
Biure.

Perkant išsimokėtinai pas 
vaikščiojančius pardavėjus duo
damas dviejų dienų apsigalvoji
mo laikotarpis. Per tas dvi die
nas pirkėjas gali sutarti panai
kinti, pranešdamas pardavėjui 
raštu: registruotu laišku ar įtei
kiant asmeniškai. Tada pardavė
jas turi grąžinti pirkėjui Įmo- 
kėjimą ir atsiimti prekes. Pirkė
jas nesirūpina prekių pristaty
mu. ,

Investuojant — perkant šėrus
1. Suprask riziką. Investavi

mas yra visada surištas su ri
ziką — vienur mažesne, kitur 
didesne. Investuotojas turi SU

jaunimui Šešiolikamečiai neturėtų ti 
būt paliekami “Dievo valiai”. Gal 
būtų įmanoma pakeisti tą įstatymą 
skundų ar laiškų pagalba, kad ne 
16-kos, bet bent porą metų vyresni 
būtų atleisti nuo tėvų atsakomybės. 
Dabar, jei pabėgo iš namų šešioli
kametis, tai policija net skundo ne-

ma, sustabdytų jaunuolius taip anks
ti veržtis į netikrą ateitį. Išbuvęs 
jaunimas iki 18-19 metų tinkamoje 
globoje, būtų subrendęs daryti pro
tingus sprendimus ir žinotų kiek 
skolingas už tai savo tėvams.

Manau, kad tuo reikalu būtų ver
ta parašyti bendrą skundą atitinka
mai įstaigai. K. Alijošiūtė

DUONA AR LAISVĖ?
Neretas kalbėtojas Lietuvos nelai

me laiko tai, kad ten sunkus gyve
nimas. Vienos didelės bendruomenės 
veikėjas pareiškė, girdi, dėlto jis 
ir iš Lietuvos išvažiavęs, be to, bi
jojęs išvežimų. Jei ne tie blogi da
lykai, jis visai iš Lietuvos nebūtų 
pasitraukęs. Apie tautos laisvės rei
kalą neužsiminė. Taigi, tuo pasinau
dodami sovietų agentai ir skelbia, 
kad dabar Lietuvoje yra ir duonos, 
ir drabužių, ir naujų pastatų, nie
kas naktimis nebegaudo ir nebeki
ša į kalėjimus. Kad Lietuva yra 
netekusi laisvės, kad ji yra kitos 
tautos okupuota, šie agentai neužsi
mena, lyg lietuviams laisvės nerei
kia. Juk tautos laisvė yra pats svar
biausias dalykas. Retas kuris mūsų 
nėra dėlto ir į šiuos kraštus atvykęs. 
Ne duona ir ne sviestas turi būti 
mūsų mintyse. Kitas veikėjas per 
radiją pareiškė, esą Lietuvai reikė
tų dar truputėlį daugiau laisvės, lyg 
nežinotų, kad tautos laisvė nėra da
loma gabaliukais, kaip išmaldos duo
na. Asmens ir tautos laisvė yra pri
gimta teise. Belaisvė tauta, kaip be
laisvis žmogus, negali atiduoti savo 
duoklės žmonijai, negali progresuo
ti individualiai, žengti kaip lygus su 
lygiais kitų tautų tarpe. Tik lais
voje tautoje žmogus gali pareikšti 
visus savo sugebėjumus, talentus. Ir 
paukštis negali pakilti surištais spar
nai, nors čia pat po snapu turėtų 
didžiausią saują kviečių. Ypač jau
nimas turėtų girdėti šias mintis. Ki
taip jam bus sunku atlaikyti mate
rialistinių agentų antpuolius.

Berželis

WINDSOR, ONT.
(Atkelta iš 5-to psl.)

“Oi- tu rugeli3’ ir “Leiskit į Tėvynę”. 
Pirmininkui padėkojus visiems prisi- 
dėjusiems prie šio didžio minėjimo 
surengimo, sugiedotas Lietuvos him
nas. Su pakilia nuotaika ėjome į apa
tinę salę, kur buvo ponių paruošti 
užkandžiai ir kava. Korespondentė

PADĖKA
brolis Lionginas mirė š.m. 
13 d. Dėkojame klebonui 
Lengvinui už suteiktus pa-

prasti, kad be numatomo pelno 
yra ir nuostolio galimybė.

2. Surink tikslius duomenis, 
nepasitikėk gandais. Informaci
ja apie šėrus gali būti lengvai 
gaunama.

3. Niekada nepirk šėrų, ku
riuos pardavėjas prisispyręs 
siūlo.

4. Pirk šėrus tik per žinomą, 
gero vardo investavimo firmą.

5. Niekada nepirk jokių šėrų 
pas po namus vaikščiojančius 
pardavėjus arba siūlančius tele
fonu. Tikras, registruotas parda
vėjas negali siūlyti telefonu ar 
eiti i namus, jei nėra pirkėjo
draugas. Raštu paprašytas, gali t0 nešėjams, lankiusiems laidotuvių 
suteikti informacijų. Telefonas ' namuose ir palydėtiems amžino 
naudojamas tik su nuolatiniais 
klientais, bet ne su naujais as
menimis.

6. Bibliotekose yra įvairių 
knygų investavimo klausimais.

Paruošė V. Mastis

Mūsų 
vasario 
kun. D. 
skutimus patarnavimus, atkalbėjimą
Rožinio laidotuvių namuose. Ypatin
ga padėka pusbroliui kun. Fabijonui 
Kireiliui iš Čikagos už Mišias ir gra
žu atsisveikinimo pamokslą. Dėko
jame taipgi atsiuntusiems gėles, jų 
tarpe Lietuvių Bendruomenei, kars-

— Apie ką?
— Jaunuolis sutinka mergi-

Pasaulio įvykiai
Atkelta iš 1-mo psl. 

tarpu jo oponentas psichiatras , . 
Takis Evdokas gavo tik 8.577 
balsus. Po priesaikos pasakyto
je kalboje arkivysk. Makarios 
pareiškė, kad Kipro salos liki
mą turės išspręsti jos gyvento
jai, padedami Jungtinių Tautų. 
Jis taipgi žadėjo paruošti pla
nus, kurie būtų priimtini ir tur
kų mažumai, ir graikų daugu
mai. Lig šiol arkivysk. Maka
rios kovojo už Kipro prijungimą 
prie Graikijos.

JAV vyriausybė pažadėjo Da
nijai susemti ir išvežti iš Gren
landijos sudužusių atominių 
bombų užnuodytą sniegą. Ten 
sausio 22 d. nukrito B-52 bom
bonešis su keturiom atominėm 
bombom, kurių pavyko rasti tik 
dalis. Užnuodytas sniegas spe
cialiose dėžėse iki vasaros bus 
laikomas Thule aviacijos bazė
je, kol į Grenlandiją galės at
plaukti pirmieji amerikiečių lai
vai. Ta pačia proga amerikiečiai 
sustabdė B-52 bombonešių skrai
dymą su atominėmis bombomis. 
Pastaruoju metu dieną ir nak
tį 10 šių strateginių bombone
šių būdavo ore, pasiruošusių 
bombarduoti taikinius Sovietų 
Sąjungoje. Iš aerodromų per 15 
minučių i erdves galėjo pakil
ti 600 B-52 bombonešių, jeigu 
radaras pastebėtų į JAV skren
dančias sovietu raketas. G-

— Juodu įsimyli.
— A, tai romanas.
— Juodu susituokia ir susi-

— Oooo, tai pasaka.
Už 2000 metų 

Kosyginas sako Johnsonui: 
— Paklauskite savo skaitytu

vą (kompiuterį), kokia bus Ame
rika 2000 metais.

Už kelių sekundžių ateina at
sakymas iš skaitytuvo: “socialis
tinė”. Kosyginas šypteli. Tada 
Johnsonas sako:

— O dabar pasiteiraukite 
skaitytuvą, kokia bus Sovietų 
Sąjunga 2000 metais.

Ateina kortelė iš skaitytuvo. 
Pažvelgia į ją Kosyginas ir ta
ria:

— Negaliu išskaityti, parašy
ta kinietiškai.

Kiaušiniai ir žodžiai
Garfinkelis, pavargęs savo 

krautuvėlėje, nutarė užeiti į val
gyklą. Kai jis įėjo, prisistatė pa
davėjas.

— Ką ponui?
— Porą minkštai virtų kiauši

nių ir porą gerų žodžių.
Po kelių minučių buvo atneš

ti kiaušiniai.
— Taip, kiaušiniai jau yra, o 

kaip su tais gerais žodžiais?
Padavėjas pasilenkė ir su

šnibždėjo:
— Nevalgyk tų kiaušinių, jie 

seni... Parinko Pr. Al.

231-2661 23 3-3323

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

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S, MASTIS, LL. D. 
'Jamų. ūkių ir betkuriu verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas. mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimos iš Howord Pork A venae) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

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

OKULISTES

Pajieškojimai
Jieškoma Juzė Pranskevičienė, 

duktė Vinco Kalėdos, kilusi iš Liud
vinavo valsčiaus. Atsiliepti: Sofija 
Budrevičienė, 443 Clendenan Avė., 
Toronto 9, Ont. Tel. 762-8444.

NEKLAUSK, KĄ TAU LIE
TUVA DAVĖ, BET KĄ TU 
LIETUVAI GALI DUOTI!

D R. E. ZUBRIENE
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

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

pakabinimui priemones, žemos kainos. Darbas garantuotas.
TeL 762-3838 arba 766 - 8839

poilsio vietą — kapines. Negalime 
nepadėkoti ponioms — Rimšienei, 
Baltulienei, Rudokienei ir Svirplie- 
nei, padėjusioms suruošti gedulo 
pietus. Ačiū visiems, užjautusiems 
sunkiose liūdesio valandose.

Jūsų —
Juozas ir Konstancija Linkevičiai

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

(prie Geoffrey St.) 
TEK 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.

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1795 BLOOR ST. W. (prio Keele*
Priėmimo volondot:

pirmodientais Ir trečiodlenicli 2—9 ▼.
ontrodtontais, ketvirtodknlote Ir 
penktadientais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1373

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visos mecnaaU- 
kas automobilių pataisymas. Pate
pimus ir alyvos keitimas.

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visos trukumas ir duosime 
patarimas.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI Ir kt 
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

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

Kiekvieno mėnesio pirmą sovoitę (kovo 2—9) atidaryto visą 
parą — 24 valandas.

—
Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 

RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

Internationa! 
Driving School 

WALDI
Centrinė fstoiflo 691 A^Otto St., 

Tol. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
Tel. IE 2.5461 

Mokome su standartinėmis, 
:>tit,*-wrin*mis transaiMiomle

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

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

7*0 Queer St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

• Meksikiečių plėšikas Pan
cho Villa pagaliau susilaukė tau
tinio pripažinimo — jo vardas 
aukso raidėmis buvo įrašytas ant 

J parlamento rūmų sienos šalia ki
tų tautos didvyrių. 1910 m. kai
mietis Pancho Villa su savo gau
ja mėgino nuversti prezidentą 
Porfirio Diaz, vėliau kartu su 
Emilianu Zapata kovojo prieš 
Venustiano Caranzos vyriausy
bę. E. Zapata jau seniai yra 
susilaukęs pripažinimo tautiniu 

I mastu kaip revoliucionierius. 
I Pancho Vilios atminimui kelią į 
_ garbę lig šiol pastodavo jo ne

įtikėtinas žiaurumas 
deginimas, žmonių žudymas, plė
šikavimas. Liaudis jį garbinda
vo už tai, kad jis dalį prisiplėš
to turto atiduodavo nepasiturin
tiems. Kiti gi jį laikė ne revoliu- 

- cinierium, bet paprastu plėšiku.
Meksikos parlamente vyko karš
tos diskusijos, kol pagaliau buvo 
nutarta užmiršti Panchos Vilios 
žiaurumus ir jo kruvinas rankas. 
Daugumos nuomonę išdėstė so
cialistų vadas L. Toledano: “Re-

kaimų

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

dažnai sukelia galvos skaudėjimą (r 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KILIMUS.

Automatinu eieaira valymas. Šatai- 
san iširosios gams ir pradegintas 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

DR. V. J. MEILUVIEN8 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44411

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais

1982 BLOOR ST. W- Toronc*

D R. N. NOVOSICK1S 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor A Bathant) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus H anksto susitarus

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

automatinės transmisijos

Dundos Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėną® 

430 BATHURST ST^ 
tel WA 14225 arba WA MM1

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

Savininkas
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalas be

atskiro atlyginime ____ __________ ________ w___
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • i>a>arnauja atsikviečiant gioifaes

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

V. BAČĖNAS
• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms

N AMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
TO UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



*

TORONTO
Sv, Jono Kr. par. žinios

— Tikybos pamokos, besiruošian
tiems pirmajai Komunijai — sekma
dieniais po 10 vaL pamaldų muzikos 
studijoje.

— Kviečiame uoliai lankyti jauni
mo choro repeticijas: pradėtas vely
kinis giesmių repertuaras. Norima, 
kad visi choristai dalyvautų giedo- 
jimo repeticijose. damavičių, užpr. p. Domeikų; 11.15

— Parapijiečiai lankomi Warren v. — už a.a. J. Yokūbyną, užpr. p.
parko rajone prieš tai susisiekiant 
telefonu su šeimomis.

— Gimnazistinio amžiaus mergai
čių susirinkimas — šį penktadienį, 6 
v.v.

— Vasario 28 d. Sv. Jono kapinėse 
iš Sudburio palaidotas a.a. Juozas 
Stapčinskas.

— Katalikių moterų draugijos su
sirinkime išrinkta nauja valdyba: M. 
Norkienė, V. Ottienė, B. čirūnienė, 
A. Smailienė, A. Sirutienė ir A. Šim
kienė. Buv. pirm. O. Jonaitienė, sky
riui pirmininkavusi 18 metų, iš pa
reigų atsisakė. Veteranei pirmininkei 
labai nuoširdi padėka už didelį jos 
atliktą darbą. Tikimės, kad p. O. Jo
naitienė ir toliau liks draugijos rams
čiu.

— šį -sekmadienį 10 vai. pamal
dose prisimenamas a.a. Stasys Du
bauskas mirties metinių proga.

Tautinių šokių grupė “Var
pas, vasario 2 d. dalyvavo grai- 
gų bendruomenės surengtame 
festivalyje ir pašoko “Subatėlę”. 
Festivalis įvyko Queen Elizabeth 
pastate (parodos aikštėje). Stebė
jo apie 5000 žiūrovų. Miesto 
burmistras W. Dennisonas pasa
kė kalbą ir, kreipdamasis į grai
kus, per klaidą ištarė “Lithua
nians”. Mat, ten turėjo progos 
pasikalbėti su lietuvaitėm ir net 
su jomis pašokti. Iš kitataučių 
festivalyje dalyvavo tik pakvies
toji lietuvių grupė, kuriai vado
vauja J. Karasiejus.

Dr. V. A. Mickus-Mickevičius, 
gyvenęs Toronte, šiuo metu sėk
mingai verčiasi gydytojo prakti
ka Renfrew miestelyje arti Ota
vos. Iš šios vietovės yra kilusi 
adv. Maloney šeima, su kuria 
lietuvis gydytojas palaiko arti
mus ryšius.

“Victorian Order” slaugės 
praneša, kad jos yra pasirengu
sios padėti vyresnio amžiaus as
menims, net ir tiems, kurie yra 
nuolatiniai ligoniai. Jų adresas 
— 281 Sherboume St., Toron
to 2. tel. 921-3184.

Antanui ir Bronei čirūnams, 
persikėlusiems i naują namą, bi
čiuliai surengė Įkurtuvių pobū
vį, kintame dalyvavo apie 50 as
menų. Naujasis čirūnų adresas: 
20 Edwalter Ave., Toronto 18.

Iš Kauno pas sūnų Ošavoje va
sario 18 d. atvyko* p. Macevi- 
čienė. Jos viza galioja 6 mėne- 

’ šiam.
Evangelikų kunigo Alg. Ži

linsko šeimoje kovo 2 d. gimė 
. antroji dukrelė Rita-Astra, sesu
tė Loretai.

Toronto lenkų laikraštis 
“Zwiąckowiec”, reaguodamas Į 
“Star” dienraštyje atspausdintą 
G. A. Geyer straipsni apie Vil
nių, paskelbė ilgoką rasini, ku
riame autorės reportažą pava
dino “labai entuziastingu, labai 
šiltu ir labai naiviu, neteisingu, 
ignorantišku”. Tai esanti sovie
tinė propaganda. Autorė nieko 
nerašanti apie Lietuvos rusini
mą, tautybių problemas, religi
jos persekiojimą. Minima Lie
tuvos istorija esanti pasaka: gir
di, Lietuva XVI š. siekusi iki 
Juodosios jūros. Apie didelę 
Lietuvą esą galima kalbėti ne
bent po unijos su Lenkija. Len
kų laikraščiui labiausiai nepa
tinka, kad G. A. Geyer nemini 
Lenkijos, kad Vilnius buvo len
kų kultūros perlas, jų mokslp 
židinys, šios pastabos rodo tra
dicinį lenku nusistatymą ir ne
norą pripažinti, kad Lietuvos Di- 
drioji Kunigaikštystė buvo dide
lė to meto valstybė.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

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

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

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

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

MUZĖJAUS RETENYBĖ
Parduodamos lietuviškos mone
tos — 5 litai — J. Basanavičius, 
10 litų — Vytautas Didysis, 10 
litų — prezidentas A Smetona ir 
kitos. Kainoraštis pareikalavus. 
P. Zablockis, P.O. Box 4642 Stu. 
C. Vancouver 10, B.C, Canada.

BARONESSA
BEAUTY SALOM

►

; 2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 :
> (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė į

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios šį šeštadieni, 7.30 v. už 

a.a. O. Lapšienę-Čeponkienę ir J. Če- 
ponkų, užpr. p. Čeponkų; 8 v. — už 
a.a. J. Taujenį, užpr. p. Ledų; 8.30 v. 
— už a.a. P. Pečiulienę, užpr. p. 
Serepinų; 9 v. — už a.a. A. Šapoką, 
užpr. p. Sapokienės ir dukros; šį sek
mad., 9 v. — už a.a. J. Gilman-Gai-

Aukštaitės.
— Mišios par. salėje nebelaiko

mos; vietoje jų bažnyčioje laikomos 
dar vienos — 12.15 vai.

— Pirmasis parapijos tarybos po
sėdis įvyko kovo 3 d., 5 v.v. Tai bu
vo entuziastingos ir darnios veiklos 
liudytojas. Kleb. T. Placidas labai 
atviru žodžiu nušvietė apgailėtiną pa
sauliečio neatpažinimą Bažnyčios gy
venime ir šių laikų šauksmą suteik
ti jam priklausomą vietą parapijos 
veikloje, šioje parapijoje pasaulie
čio idėjoms ir veiklai durys atidaro
mos dar plačiau, negu iki šiol, ir jis 
kviečiamas ne tik į talką, bet ir į 
parapijos valdymą bei tvarkymą. Be 
kunigų ir seselių, parapijos taryba 
sudaryta iš 27 rinktų, organizacijų 
skirtų ir klebono kviestų pasauliečių 
vyrų ir moterų. Išrinkta tarybos val
dyba: pirm. — dr. J. Sungaila, vicep.
— J. Gustainis, sekr. — Z. Daugvai- 
nienė ir S. Banelis. Sudarytos darbo 
sekcijos ir išrinkti jų pirmininkai: 
religinės — V. Kolyčius, visuome
ninės — B. Sakalas, jaunimo — Al. 
Kuolas ir ekonominės — inž. S. 
Vaitiekūnas. Kiti tarybos nariai lais
vai pasiskirstė į sau patinkamas sek- 
sijas.

— Pirmosios Komunijos, kateche
tinės ir relig pamokos gimnazistams
— įprasta tvarka, šį sekmad. pamo
ką gimnazistams praveda T. Rafae- 
lis tema “Exodus”.

— Chorų repeticijos: stud. merg.
— trečiad., 7 v.v.; suaugi — ketvir- 
tad., 7.30 v.v.; vaikučių — penktad., 
6.30 v.v.; stud. bem. — sekmad., 12 
v. Visos repeticijos labai svarbios.

— Toronto moterys ir merginos 
kviečiamos šį sekmad., 4 v.p.p., at
silankyti į Prisikėlimo salę, kur 
įvyks įdomi kultūrinė moterų popie
tė ir bus nagrinėjama aktuali tema 
“Moters moralinė atsakomybė šeimos 
problemose”. Vyrus prašome tą va
karą moteris atpalaiduoti nuo visų 
namų darbų ir jas su džiaugsmu į šį 
laisvalaikį išleisti.

— Tvarkomi ir gražinami par. pa
statai: jau sudėti nauji ir elektra 
apšildomi vandens nubėgimo vamz
džiai; išdažyta muzikos studija, akto
rių kambariai, laiptų koridoriai ir 
eilė pagalbinių patalpų; šiuo metu 
dekoruojama par. naujoji — parodų 
salė; priimtas gražus arch. dr. A. 
Kulpavičiaus didž. salės dekoravimo 
projektas ir laukiama liet, statybi
ninkų darbo įkainojimo; didž. salės 
sienos bus išklotos dekoratyviniu me
džiu, pakeistos scenos užuolaidos, pa
didintas salės apšvietimas, išdažytos 
salės lubos ir kavinė.

— Kt. savaitę lankoma: Argyle St., 
Bralome Cres., Crosby Ave., Doran
Ave., Gooch Ave., Lisgar St., Mag
wood Ct., McKenzie Cres., Pasadena 
Gdns., Skylark Rd., Underwood Ave., 
Van Stassen Blvd.,' Varsity Rd.

“Klauskite — patarsim — pa
dėsim” skyrius “T. Žiburiuose” 
įvestas nuo 1967 m. lapkričio 
mėnesio. Jį rūpestingai tvarko 
teisininkas V. Mastis, bendra
darbiaudamas su “The Tele
gram” dienraščio patarimų tar
nyba. Šia “Tž” tarnyba jau daug 
skaitytojų pasinaudojo. Ji yra 
nemokama, ir kiekvienas skaity
tojas gali savo turimas proble
mas siųsti “TŽ” redakcijos adre
su. Pasinaudojant “The Tele
gram” tarnyba, stengiamasi pa
dėti savo tautiečiams įvairiais 
klausimais. Klausėjų pavardės 
neskelbiamos. Klausėjai prašo
mi gerai išaiškinti klausimą, nes 
nuo to daug priklauso ir atsaky
mo tikslumas.

“The Telegram” .dienraščio 
laiškų skyriuje vasario 29 d. lai
doje paskelbtas latvio J. Berg- 
manio laiškas, iškeliąs L. Zinko 
ir P. Worthingtono straipsnius 
apie okupuotus Baltijos kraštus, 
kuriuose vyksta rusinimas. Iš sa
vo pusės Bergmanis pabrėžia, 
kad vyksta ne tik rusinimas, bet 
ir kolonizavimas. Rusai, įieško 
darni geresnio gyvenimo, ver
žiasi į Baltijos kraštus ir per 
dešimtmetį sudarys ten gyven
tojų daugumą. Jau dabar Latvi
joje latviai sudaro tik 57% gy
ventojų ir tapo mažuma mokyk
lų sistemoje.

J. Tumosa su žmona šiuo metu 
atostogauja Havajų salose.
TURGAUS KAINOMIS parduodami 
jaučiai 900—1100 svarų gyvo svorio. 
Skambinti 766-8946 Toronto.

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

MENO PARODA
JAUNŲJŲ DAILININKŲ

J. BAJORAITĖS ir S. JAŠKAUS

KOVO
ŠEŠTADIENIAIS 9, 16: 2 — 5 VAL.
PENKTADIENI 15: 7.30 — 9.30 VAL. VAK.
SEKMADIENIAIS 10, 17: 10 — 1.30 VAL.

PRISIKĖLIMO PARODŲ SALĖJE

Jauni dailininkai mėgėjai — 
Jūratė Batūraitė ir Saulius Jaš- 
kus rengia savo tapybos darbų 
parodą Prisikėlimo parodų sa
lėje (žiūr. skelbimą). Atidary
mas — šį šeštadienį, kovo 9 d., 
2 v.p.p. J. Batūraitė yra baigu
si gimnaziją, ruošiasi studijuo
ti Ontario College of Arts. Jos 
talentas dailei pasireiškė gim
nazijoj, ir ji nekartą dalyvavo 
atitinkamose parodose. Būdama 
XII skyriuje laimėjo dailės pre
miją, o XIII skyriuje — premi
ją už dekoracijas dramai. Jos 
kūriniai buvo išstatyti ir KLB 
kultūros komisijos surengtoje 
jaunųjų dailininkų parodoje. S. 
Jaškus piešia nuo 5 metų. Yra 
baigęs Toronto universiteto hu
manitarinį fakultetą ir ruošiasi 
magistro laipsniui iš prancūzų 
kalbos bei literatūros. Dailės mo
kėsi privačiai. Yra nupiešęs 
daug portretų, akvarelių, alie
jų. Būdamas pr. mokyklos II 
skyriuje geriausiai nupiešė ka
ralienės portretą, kuris buvo nu
siųstas karalienei. Gavo gražų 
padėkos laišką. 1967 m. dalyva
vo Šv. Mykolo kolegijos studen
tų dailės parodoj ir KLB kultū
ros komisijos surengtoje lietu
vių jaunųjų dailininkų parodo
je? Meno mokykloj nėra mokę
sis, nes pasak jo, ji kliudanti 
žmogui originaliai pasireikšti.

Apie estų penkiasdešimtmečio 
minėjimą gana plačiai rašė “The 
Telegram” dienraštis vasario 26 
d. laidoje. Rašinio autorius Gil
lian Robertson ta proga papasa
kojo apie estus Kanadoje. To
ronte esą 10.000 estų, čia jie 
turi savo organizacijas, namus, 
šeštadr mokyklą, vaikų darželį, 
du laikraščius, teatro* grupes, 
gimnastų vienetus. Didelis esąs 
estų veržlumas į mokslus.

Estų gimnastų grupė, turėjusi 
apie 100 pasirodymų pasaulinė
je parodoje, apdovanota specia
liu atžymė j imu. Taipgi apdova
noti estų choras, koncertavęs Ka
nados ' vakaruose ir JAV-se, ir 
jaunimo muzikinis ansamblis 
Montrealyje.

Toronto universitete studijuo
ja apie 200 estų studentų. Paly
ginus estų ir kanadiečių studen
tų skaičių, tai, praporčingai 
imant, estų studentų yra dvigu
bai daugiau. Kanadoje yra gana 
daug estų mokytojų ir univer
siteto profesorių. Pastarųjų net 
28. Vien Toronte yra 8 profeso
riai ir 10 lektorių.

“Gulbės giesmę”, dr. Jono 
Griniaus istorinę dramą, Ha
miltono mėgėjų teatras “Auku
ras” jau antrą'kartą suvaidino 
Toronte Prisikėlimo par. salėje 
kovo 2 d. Spektaklis pavyko la
bai gražiai — vaidintojai jau įgu
dę (9-tas iš eilės pastatymas), o 
žiūrovų taipgi netrūko — buvo 
arti 300. Bravo aukuriečiai už 
taip energingas pastangas lietu
viškajam teatrui!

“Clubs and Services for Older 
People” — tokiu vardu išleista 
brošiūra, kurioje yra visos rei
kalingos informacijos pensinin
kų amžiaus asmenims, būtent, 
apie senatvės pensiją, jos pa
pildą, šeimos priedus, papigin
tus butus, sveikatos tarnybas ir 
t.t. Yra ir kita panaši prošiūra 
“Community Services”. Pirmo
sios kaina — $1.00, antrosios — 
$2.50. Jos gaunamos: Informa
tion Service, Social Planning 
Council, 55 York St., 14th Floor, 
Toronto 1.
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikus lietuviški projektai

DĖMESIO!
Velykų švenčių proga nuo š. m. vasario 

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

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

Lietuvių įstaiga
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KAL0ZA
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vok: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 v.p.p.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10J0 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosomount Blv<L, teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 1d 9 v.v.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas įvyks šį sek
madienį, kovo 10 d., 2.30 v.p.p., 
salėje virš “T. žiburių” redak
cijos. Dėl blogo oro metmiame 
susirinkime liko neaptartų daug 
svarbių dalykų. Šį sekmadienį 
juos aptarsime. Maloniai prašo
me visus narius nepatingėti at
vykti. Valdyba

Kultūrinė moterų popietė — 
šį sekmadienį, kovo 10 d., 4 v. 
p.p., Prisikėlimo. auditorijoje. 
Programoje — simpoziumas te
ma “Moters moralinė atsakomy
bė šeimos problemose” ir kavu
tė. Simpoziumo dalyvės — I. 
Kairienė, dr. O. Gustainienė, T. 
Placidas Barius, OFM; modera
tor — A. Suhgailienė. Rengė
jos — Prisikėlimo par. katalikės 
moterys kviečia visas Toronto 
tautietes dalyvauti.

SLA kuopos susirinkimas — 
kovo 10, sekmadienį, 1 v.p.p., 
Lietuvių Namuose. Bus renkama 
kuopos valdyba, vykdomoji ta
ryba. Visi nariai prašomi daly
vauti. Valdyba

Filatelistų - numizmatų klubo 
narių susirinkimas — sekmadie
nį, kovo 10 d., 4 v. p.p., Prisikė
limo par. muzikos studijoje. 
Kviečiami svečiai ir jaunimas.

Valdyba
“Varpo” choras rengia pla

čios apimties koncertą gegu
žės 5 d. Brockton mokyklos pui
kioje salėje. Choras, vadovauja
mas dirigentės D. Skrinskaitės, 
rengia specialų repertuarą, kurį 
praturtins sol. J. Vaznelis iš Či
kagos. Be to, programoje daly
vaus “Varpo” tautinių šokių gru
pė ir liaudies instrumentalistai.

Apyl, valdyba pavasarį įvyks- 
tantiems KLB krašto ir apylin
kės tarybos rinkimams vykdyti 
sudarė rinkiminę komisiją iš se
kančių asmenų: J. Gustainio, inž. 
M. Meiliūno, K. Lukošiaus, dr. 
A. Saikaus, K. Kaknevičiaus, L. 
Imbrasienės, E. Abromaičio ir L 
Mikeljohh. Apyl. valdyba reiš
kia bendrą padėką visiems tau
tiečiams, nuoširdžiai dalyvavu
siems Vasario 16 jubilėjiniame 
minėjime ir prisidėjusiems tal
ka prie iškilmių rengimo. Nu
sistebėta nepasirašiusio kores
pondento “NL” tendencingu ap
rašymu Vasario 16 iškilmių To
ronte. Aptartas Kanados Liet. 
Dienos rengimas Toronte sekan
tį rudenį.

Lietuvos sukaktuvinių metų 
proga p. H. žmuidzinienė suruo
šė kovo 2 d. generalinio konsu
lato patalpose lietuvių moterų 
draugijų bei veiklos atstovėms 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
virš 30 ponių. Į jį atsilankė ir 
Baltiečių Federacijos atstovės p. 
p. L. Krasts, S. Liutsulu. J. Nied- 
ra, taip pat — R. McCullough.

Dienraštis “Toronto Daily 
Star” vasario 20 d. paskelbė laiš
ką, parašytą “A Lithuanian Stu
dent”. Jame autorius atitaiso 
“Star” redakcijos klaidą, pri
mindamas, kad žodis “Letts” 
reiškia latvius, o ne lietuvius. 
Taipgi jis pastebi, kad p. Geyer 
straipsnis apie Vilnių esąs vie
našališkas, nes neparodo oku
puotoje Lietuvoje prie krautu
vių stovinčių eilių, nerašo apie 
kolchozų gyvenimą ir pan. Vis- 
dėlto autorius dėkoja už dėme
sio atkreipimą į Lietuvą.

Apie religinę būklę pavergto
je Lietuvoje specialią programą 
duos WBEN televizijos stotis 
ketvirtuoju kanalu iš Buffalo 
kovo 17, sekmadienį, 1.30 v.p.p.

MONTREAL, Qse.
Aušros Vartų par. žinios

— Pakrikštyta D. ir A. Lukoševičių 
dukra Aidos-Teresės vardais.

— AV choro metinis parengimas — 
gegužės 4 d. Šiais metais choras mini 
savo 15 metų gyvavimo sukaktį.

— Rinkliava — $304. Bažn. Fondui 
aukojo: $10 — J. Sohujko, V. Efertie- 
nė, M. Linkonienė, J. Kaženevičius; 
$25 — J. Matišaitytė.

— Seselių 50 m. jubilėjinė vaka
rienė—kovo 23 d. Dalyvaukime visi.

SOL. V. VERIKAIČIO 
KONCERTAS

Vasario 16 Montrealyje šiemet bu
vo vienas geriausiai pavykusių mi
nėjimų. Prie pasisekimo prisidėjo 
ir sol. V. Verikaičio dalyvavimas. 
Jis parodė, kad gali suderinti mu
zikinę interpretaciją su vaidybiniu 
išgyvenimu. Scenoje buvo matyti 
spontaniškas laisvumas derinant šiuos 
du elementus. Kaip kiekviena spon
taniška laisvė turi savo sunkenybių, 
taip ir čia buvo sunkumų, ypač su 
pianino palyda. Pirmoje dalyje bu
vo trūkumų balso ir pianino deri
nime.

Pasirinktos dainos perdavė lietu
viškos melancholijos jausmą, kur 
jungiasi liūdesys, kova ir vyriškas 
pasiryžimas. Solistui pavyko sukur
ti vyriškos melancholijos išgyveni
mą. Ypač patrauklūs momentai gra
žiai nuskambėjo žemesnėse gaidose.

Antroje, dalyje pasirodė daugiau 
šviesos po sunkios melancholijos. Ir 
pianino palyda pasiekė tobulą deri
nį su solisto interpretacija. Šioje 
dalyje ir buvo pasiektą koncerto 
viršūnė, ypač su A. Dvožako “Grįžk 
greičiau namo”, kuri ypatingai gra
žiai buvo išpildyta. Antroji dalis bu
vo baigta karinga V. Klovos “Ūdrio 
daina”, pritariant AV chorui. Ji bu
vo gerai ir gyvai išpildyta. Užbaiga, 
kaip ir- visas koncertas, buvo publi
kos šiltai priimta.

Choras šį kartą paruošė savo do
vaną Vasario 16 proga Montrealiui, 
pirmą kartą išpildydamas “Išvežtų
jų ir tremtinių giesmę”. Tai buvo 
tarsi maža premjera, labai tinkan
ti šiai progai, susilaukusi didelių 
publikos plojimų. Techniškai ji bu
vo gerai išpildyta, tvirtai ir tiksliai 
vedama choro dirigentės M. Roch. 
Ribotas ir šiai galingai giesmei per- 
mažas choras nepajėgė sukurti tos 
jėgos, kuri kitose kolonijose yra 
įmanoma. Visdėlto ir už šį įnašą 
Montrealis chorui turi būti labai dė
kingas.

Z. Lapino tautinių instrumentų 
orkestras su šokėjais parodė, kad 
Montrealyje dar būtų galima sukur
ti jaunimo ansamblį. Jiems priklau
so ateitis. Kor.

Inž. A. Ketvirtis, kelių apšvie
timo srities žinovas, neseniai iš
leidęs knygą “Highway Lighting 
Engineering”, kuri susilaukė 
gražaus pasisekimo, yrą paskir
tas Kanados delegatu į Tarptau
tinę Apšvietimo Komisiją (CIE), 
kurios centras yra Paryžiuje. Be 
to. šiomis dienomis inž. A. Ket
virtis gavo per Jungtinių Tau
tų organizaciją kvietimą skaity
ti kėlių apšvietimo paskaitų cik
lą ir seminrą Zagrebo universi
tete dabartinėje Jugoslavijoje.

Naujausias Ontario kelių že
mėlapis, išleistas 1968 m., ne
mokamai gaunamas: Depart
ment of Highways, Information 
Section. Downsview. Ontario, 
(416) 248-3501; visose kelių de
partamento įstaigose; turizmo 
ministerijos įstaigoje 185 Bloor 
St. E.; sienos perėjimo punktuo
se; gazolino centrinėse prie 400 
ir 401 kelio.

Janis Kalnins, latvių kompozi
torius, gyvenąs Toronte ir dės
tąs muzikos konservatorijoj, pa
sak žurnalo “The Canadian Com- 
ooser”, yra parašęs kūrinį “Two 
Latvian Peasant Dances”, kuris 
turi nemaža pasisekimą Kana- 
doį ir JAV-se. Jo kūrinį atspaus- 
di”n “Universal Editions” Vie- 
noje.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

automatinėm molinom.
1076 BATHURST ST.

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

A. NORKELIONAS
Gommisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

LITAS’
MOKA UŽ:
DEPOZITUS ....._______ 4.4%
NUMATYTA UŽ SERUS 5% % 

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.
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fiSS MONTREAL 
Montrealio lietuviai dailininkai

Romualdas Bukauskas ir Vy
tas Remeika yra saviti dailinin
kai, jų kūryba skirtinga ir po
būdžiu, ir stilium. Mūsų išeivi
jos dailininkų tarpe Bukauskas 
ir Remeika yra neabejotinai vie
ni įdomiausių ir stipriausių at
stovų (dr. H. Nagys). Abudu da
lyvavo grupinėse parodose Nia
gara Falls, Toronte, Montrealy
je. Yra suruošę keletą parodų 
kartu Niujorke, Bostone ir kt., 
ir atskirai.

R. Bukauskas gimė 1929 m. 
Pakruojuje. Studijavo dailę Sir 
George Williams School of Art 
Montrealyje, tęsė ir baigė studi
jas Ecole Des Beaux-Arts 1958 
m. Mokykloje būdamas 1957 m. 
laimėjo I vietą Kvebeko religi
nio meno konkurse ir I vietą 
Burnside Murai konkurse. Jo 
parodos buvo surengtos Mont
realyje Agnes Leford Gallery ir 
Mount Royal Art Centre, Čika
goje Čiurlionio Galerijoj ir kt. 
Dalyvavo Internationale Expo
sition Intercontinentale, kurią 
suorganizavo International Art 
Exchange. Ta paroda keliavo per 
didesnius Amerikos miestus ir 
Europą. Jo darbus įsigijo Vin
cent Price Art Collection ir dau
gelis lietuvių ir kitataučių.

R. Bukauską apibūdindamas 
dr. H. Nagys sako, kad jis nėra 
manieringas dailininkas — nesi
slepia už beprasmio linijų ir 
spalvų žaismo, kaip dažnas nū
dienio meno nesusipratėlis įta
rinėja. Bukausko tapyba yra dis
ciplinuota, tapybos , dėsniams 
nuolat paklususi kūryba. Bu
kausko. spalviniai sprendimai 
yra pedantiškai išreikšti.

V. Remeika yra gimęs 1930 
m. Radviliškyje. 1947-1950 m. 
studijavo dailę Freiburge, Vo
kietijoj. 1952-57 tęsė studijas 
Ecole Des Beaux-Arts Montrea
lyje. Dalyvavo daugelyje lietu
vių ir Montrealio miesto apžval
ginių parodų. Jo parodos įvyko 
Čikagoj, Toronte ir kt. Dr. H. 
Nagys sako, kad V. Remeikos 
tapybos tematika yra labai as
meniška. Jis tapo tiktai jam 
gerai pažįstamą pasaulį. Ir ne 
tiktai to pasaulio išorines apraiš
kas, bet jo gilesnę nuotaiką ir 
būdingą atmosferą. Ir gamto
vaizdis, ir žmogus Remeikos ta
pyboje traktuojami lygiai subti- 
liai ir talentingai. Jis yra vie
nas iš nedaugelio jaunosios kar
tos lietuvių tapytojų, apvaldęs 
meistriškai* koloritą ir sugebė
jęs rasti laimingą derinį tarp 
tradicinių ir moderniųjų dailės 
atradimų*

Ona Šablauskienė - Jaugelytė 
atvyko į Montreal} prieš 19 m. 
ir įsikūrė gražioje Dieux Mon
tagnes apylinkėje. Meno studi
jas pradėjo skulptūros klasėje 
School of Art and Design of the 
Montreal Museum of Fine Arts. 
Baigusi trejų metų kursą, įsto
jo į L’Ecole des Beaux-Arts, kur 
studijavo tapybą ir piešimą. Už
baigusi šias studijas, papildomai 
mokėsi 2-jų metų kurse. Dabar 
kasmet dalyvauja keliose paro
dose ir yra anglų bei prancūzų 
meno kritikų gerai įvertinama* 
Rea Montbižon “The Gazette” 
rašo: “Matau aš jos darbą kiek
vienais metais ir vis laukiu ka
da vėl pamatysiu. Jos piešiniai 
plunksna ir tušu yra vis nauji 
ir išradingi.” Kitais metais rašė: 
“Onos šablauskienės juodai iš
raizgytos abstrakcijos rodo vaiz
dingą intelektualinį priėjimą.” 
Claude Jasmin “La Presse” sa
ko: “Reikia pripažinti O. Š. ak
tualų grafikos pajautimą jos 
“Coal Town” paveiksle ir ypač 
puikiame “The Fair”. M. Bal- 
lantyne “The Montreal Star” ra
šo: “šios vasaros parodoj O. 
šablauskienė turi įdomių darbų, 
kuriuos paristu ir rekomenduo
ju. Savo “Trinity” ji rodo ele
gantišką studiją kaligrafijoj. 
Montrealis stato menininkams
didelius reikalavimus. Menas 
yra šio miesto gyvenimo dalis 

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

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS „ 8% 

ASMENINES PASKOLAS______ 9%
įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
abiejų rūšių paskoloms.

ir O. Šablauskienė su savo gra
fikos darbais jame aktyviai da
lyvauja.

Alfonsas Vazalinskas gimęs 
1911 m. Šiauliuose. Lietuvoje 
studijavo agronomiją. Iš Vokie
tijos į Kanadą atvyko 1949 m. 
Mėgdamas piešti nuo pat vaikys
tės, Kanadoje piešė laisvalai
kiais. 1961 m. baigė komerci
nio meno mokyklą Montrealyje. 
Yra pilnateisis Independent Art 
Association narys. Dalyvauja 
šios draugijos rengiamose, o taip 
pat ir kitose meno parodose. Jo 
darbų yra apsčiai privačių as
menų kolekcijose Kanadoje ir 
JAV.*

Adolfina Zubienė pradėjo ta
pyti prieš keliolika metų. 1963- 
66 m. tapybos mokėsi School of 
Art and Design of the Montreal 
Museum of Fine Arts. Be to, la
vinosi privačiai pas paišybos mo
kytoją Patrick Landsley. Jos ta
pybos darbų buvo išstatyta mi
nėtos mokyklos mokinių darbų 
parodose. Dalyvavo keliose Mon
realio lietuvių dailininkų paro
dose ir 1966* m. lietuvių dail- 
ninkų parodoj Putnam, Conn.

Tai dailininkai, kurie su savo 
kūriniais dažnai ateina į pagal
bą įvairioms kultūrinėms orga
nizacijoms. Šį kartą jų kūriniais 
pasigėrės tie, kurie turės laimės 
katalikių moterų rengiamoje lo
terijoje kovo 10 d.

Dr. V. Giriūnienė
Dr. J. Mališkos paskaita “Es

tetinis momentas dantų gydy
me” bus šį sekmadienį, kovo 10 
d., tuoj po* 11 vai. panialdų Auš
ros Vartų parapijos salėje kartu 
su K. L. K. Moterų Dr-jos Mont
realio skyriaus organizuojama 
loterija. Po paskaitos skanūs pie
tūs ir dovanų traukimas. Nesu- 
spėjusieji įsigyti laiminguosius 
loterijos bilietus kreipkitės į dr- 
jos nares arba skambinkite te
lefonu 255-3535. Valdyba

Šv. Kazimiero oar. žinios
— Mirė a. a. Ona Vilkaitienė; pa

laidota iš mūsų bažnyčios vasario 29 
d. Cote dės Neiges kapinėse. Mišias 
atlaikė ir pamoksią pasakė kun. A. 
Vilkaitis, atvykęs iš Čikagos.

— Mirė Juozas Kuzmickas, 66 m. 
amžiaus; palaidotas iš mūsų bažny
čios kovo 5 d.

— Serga: p. Karpavičienė ir p. Bar
šauskienė St. Mary’s ligoninėje; V.
Puzarauskienė — Vilties ligoninėje; 
Ig. Skikas — La Residence d’Anjou, 
6020 Blvd. Joseph.

— Šv. Kazimiero vakarienė praėjo 
labai sėkmingai. Buvo virš 400 žmo
nių. Programoje pirmiausia pasirodė 
jaunieji talentai: pianinu paskambi
no seserys Norkeliūnaitės, paskiau 
Blauzdžiūnaitės; Lukauskaitė labai 
gražiai pašoko baletą; gražiai padai
navo jaunų studenčių choras, vad. E. 
Navikėnienės, pritariant pianinu p. 
Žukauskienei. Vakarienė buvo puikiai 
paruošta šeimininkių: p. p. Paznokai- 
tienės, Girdauškienės, Jasiūnienės, 
Milienės, Ambrasienės, Makauskienės 
su daugelio kitų pagalba. Bobelio pi
nigines premijas loterijoje laimėjo: 
$50 — K. Gudžiūnas (paaukojo para
pijai), $30 — p. Janauskas ir $20 — 
Malciutė.

— “Lito” metinis susirinkimas ir 
vakarienė — kovo 9.

— švento Kazimiero šventė buvo 
paminėta sekmadienį 11 vai. pamal
domis. Buvo įnešta lietuviška vėliava, 
prie kurios budėjo jaunimas. Mišių 
metu choras labai gražiai pagiedojo 
parinktas giesmes. Sv. Mišias aukojo 
kun. J. Gaudzė ir pasakė ta proga pa
mokslą.

— Komiteto narys J. Laimikis su 
žmona išvyko atostogų į Bahamas; jis 
dirba kaip mechanikas “Air Canada”.

— Montrealyje lankėsi amerikietis 
lietuvis karys L., kuris turi 3 mėne
sius atostogų; po metų kovos Vietna
me. Pagal jį, žmonės nesupranta Viet
namo karo reikšmės. Vietnamas yra 
vieta, kur kovoja už laisvą pasaulį 
amerikiečiai ir prieš juos rusai ir ko
munistinė Kinija. Vietnamiečių bu
distai labai nepatikimi; vietnamiečiai 
krikščionys — patikimesni.

— Rekolekcijos mūsų parapijoje 
prasidės balandžio 1 ir baigsis balan
džio 7 d. Jas ves mons. V. Balčiūnas.

— Lengvai galima apsimokėti už 
“Tž” per kun. J. Gaudze; metams S6.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va: $160.50. Parapijai aukojo po $50
— K. Gudžiūnas ir Lazauskienė; $25
— L. Bernotienė; $15 — M. Jankaus
kienė; $14 — J. Šinkūnas; L. Rudze
vičius; $13 — A. Jurgutis; $10 — 
žiugždinis. K. J. G.

K. L. K. Moterų Drjos Rose- 
monto ratelio susirinkimas įvyko 
vasario 24 d. pas p. M. Malcienę. 
J. Žukauskienė kalbėjo apie vy
ro charakterį, išryškindama įvai
rius jo bruožus. Gyvos diskusijos 
tęsėsi prie jaukaus vaišių stalo. 
Labai veikli ratelio valdvba 
(pirm. A. Grigelienė ir O. Čei
kauskienė), visoms narėms pa
geidaujant, sekantiems metams 
paliko ta pati. Ratelio narė

Dr. P. Lukoševičius dalyvavo 
Lietuvių Fondo suvažiavime, at
stovaudamas m o n t r ealiečiams 
Fondo nariams. Dalyvavo ir dar 
viena montrealietė (neteko suži
noti pavardės).




