
PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS
■■■■■■ ■Jaunimo žygis

Jaunimas paprastai būna visuomenės gyvasis sidabras — jis 
visuomet juda viena ar kita linkme. Kai vyresnioji karta ima tai
kytis į ramybės sostą, jaunimas pakelia galvas naujiems žygiams, 
t.y. savos kartos žygiams. Tai buvo ypač ryšku kuriantis nepriklau
somai Lietuvai, kai jaunimas visa energija ryžosi dirbti iš griuvė
sių besikeliančiai tėvynei. Išeivijos jaunime tokio polėkio nematyti, 
tačiau ir jame yra laukiančios energijos bei naujos iniciatyvos. 
Bene plačiausiai tokia jo iniciatyva pasireiškė Lapkričio 13-tosios 
žygiu į Jungtines Tautas Niujorke. Lyg ir tą pačią mintį pratęs
damas, naujo žygio mintį iškėlė ateitininkiškasis jaunimas, siūlyda
mas organizuoti žygį pas šv. Tėvą Romoje, prašant lietuviškų vys
kupijų įsteigimo išeivijoje. Jaunatviško entuziazmo požiūriu tai 
puiki mintis, tačiau reikalinga patyrusios rankos ir įžvalgios gal
vos. Dėlto ši mintis buvo pateikta svarstyti Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos Tarybai. Pastaroji, pastudijavusi praktines 
galimybes, iš esmės jaunimo žygiui pritarė, bet pagrindiniu jo 
tikslu numatė religinės priespaudos iškėlimą. Esą jaunimas ir vy
resnieji, vadovaujami bendro komiteto; suredaguotų peticiją, rink
tų parašus tarp lietuvių bei kitataučių ir ją įteiktų šv. Tėvui. Be 
to, tas pats tekstas būtų siunčiamas ir visiems laisvojo pasaulio 
vyskupams, jungiant prašymą, kad būtų telkiama pagalba kovai 
prieš religinę priespaudą sovietų pavergtuose kraštuose.

★ ★ ★
Taigi, jaunimo iškeltoji lietuviškų vyskupijų išeivijoj mintis 

liko pakeista religinės priespaudos idėja, žvilgsnis nuo išeivijos 
problemų liko nukreiptas į pavergtąją Lietuvą. Tai padaryta, ma
tyt, ne be pagrindo, nes lietuvių prašymas Vatikanui steigti lietu
viams specialią vyskupiją ar vyskupijas atsimuštų į storą sieną. 
Tai reikštų struktūrinį pakeitimą Katalikų Bendrijoj. Jei tai būtų 
leista lietuviams išeiviams, turėtų būti leista ir kitom tautybėm’ 
Galima nujausti, kad visuose imigracijos kraštuose, ypač Š. Ame
rikoje, vyskupai parodytų dideli pasipriešnnimą. Tad kol kas neat
rodo, kad tautinės vyskupijos šiuo metu galėtų būti įmanomos, 
nors jaunimo kreipimasis tuo reikalu į šv. Tėvą nepakenktų. Be 
to, jis būtų įdomus tuo, kad ateitų su nauja idėja. Jaunųjų inicia
tyvos nukreipimas kita linkme — kelti religijos priespaudą yra 
realesnis, tačiau siūlymas peticiją įteikti šv. Tėvui yra persvars- 
tytinas. Jis, atrodo, nebuvo gerai apgalvotas. Prašyti popiežių, kad 
palengvintų ar pašalintų religijos priespaudą Lietuvoje, reiškia 
prašyti, ko popiežius negali padaryti. Tai primena prašymą lab
daros draugijos pirmininkui, kad šis pasirūpintų savo narių lab
dara jam neprieinamuose plotuose. Religijos priespauda Lietu
voje ir kituose sovietų pavergtuose kraštuose popiežiui yra geriau 
ir tiksliau žinoma nei peticijos organizatoriams bei parašų rin
kėjams. Tikinčiųjų likimas priespaudos kraštuose popiežiui, kaip 
visos Bendrijos Ganytojui, rūpi žymiai daugiau nei eiliniams jos 
nariams. Tad būtų nekuklu kvestijonuoti popiežiaus rūpestį.

★ ★ ★ '
Kuria tad linkme? Jeigu jau yra apsistota ties religijos prie

spauda, visą žygi derėtu nukreipti į viešąją pasaulio opiniją, kurios 
paiso ir sovietai. Pavyzdžiu galėtų būti žydai. Vašingtone jie sure
dagavo neilgą laišką Sovietų Sąjungos premjerui A. Kosyginui, su
rinko žydų mokyklų mokinių parašus ir visą medžiagą paskelbė di
džiojoj amerikiečių spaudoj, kurią gauna ir sovietų ambasada. Tai 
žygis į viešąją pasaulio opiniją! Juo galėtų pasekti ir mūsų jau
nimas kiekviename laisvojo pasaulio krašte. Be to, atviri kėliai į 
visas pasaulio jaunimo organizacijas, į Jungtines Tautas ir atskirų 
valstybių galvas. Reikėtų mūsų jaunimo vadams parodyti daugiau 
išradingumo metoduose. Kai tikslas yra aiškus, belieka surasti kon
krečius kelius. Faktų apie religijos priespaudą galės parūpinti vy
resnieji, bet perteikti juos viešajai opinijai turėtų jaunimas, gerai 
pažįstąs vietines sąlygas. Jam nesunku būtų gauti parašus po ati
tinkama peticija ar laišku žymesniųjų amerikiečių. Jų parašai 
reikštų daugiau nei šimtai nežinomų lietuvių išeivių. Amerikie
čius galėtų paskatinti protestui pvz. Vilniaus katedros pavertimas 
galerija, šv. Kazimiero šventovės padarymas bedievybės muzėju- 
mi, vyskupai namų arešte ir pan. Faktų yra, tiktai reikia tinka
mos formos ir rankos, randančios kelius į viešąją opiniją, kurios 
spaudimą jaučia ir Maskva. Pr .G.

KANADOS ĮVYKIAI

Gina Azija, nutyli Pabaltijį

SUSIKIRTIMAS SU PRANCŪZIJA
Kanada suspendavo diploma

tinius ryšius su Gabonu, kuris 
buvo atsiuntęs tiesioginį pakvie
timą Kvebeko švietimo ministe- 
riui Jean Guy Cardinal dalyvau
ti prancūziškai kalbančių kraš- 
Itų švietimo ministerių konfe
rencijoje vasario 5-10 d.d. savo 
sostinėje Libreville. Nors Ka
nados federacinei vyriausybei 
buvo užtikrinta, kad šis pakvie
timas nėra valstybinio pobūdžio, 
Kvebeko švietimo ministerį ga- 
boniečiai sutiko su nepriklauso
mų valstybių atstovams skirtu 
protokolu. Kvebeko vėliava kon
ferencijos metu plevėsavo šalia 
kitų nepriklausomų valstybių 
vėliavų- šis santykių suspenda
vimas, atrodo, yra laikinio pobū
džio, nes jis daugiau taikomas 
ne Gabonui, bet Prancūzijos ka
ringajam prezidentui De Gaul
le, kurio iniciatyva Gabonas su
laužė diplomatinį etiketą. Ba
landžio 22-26 d.d. tokia pati kon
ferencija bus šaukiama Paryžiu
je. Kyla klausimas, kaip šį kar
tą pasielgs Prancūzija? Susikir
timas su Gabonu yra aiškus 
įspėjimas Paryžiui Kvebeko 
švietimo ministerį kviesti per 
Otavą. Jeigu prez. De Gaulle 
kreiptųsi tiesiog į Kvebeką, tei
singumo min. P. Trudeau ma
nymu. Kanada turėtų nutrauk
ti diplomatinius ryšius su Pran
cūzija. Šią minti pakartojo ir 
premjeras L. B. Pearsonas. Ka
nadai nerūni mažoji Afrikos 
valstvbėlė Gabonas, bet ji nori 
sustabdvti tolimesnius prez. De 
GaHle bandymus sėti neapykan
ta tam Otavos ir Kveebko.

Finansų min. M. Sham pa
skelbė nauia olana pakeisti opo- 
ririins apneštam naiamu mokes
čio naniMui. Aname projekte 

jis norėjo padidinti pajamų mo
kesčius 5%, pradedant jų ant
ruoju šimtu dolerių ir užbai
giant šeštuoju, šį kartą pajamų 
mokesčius M. Sharp planuoja 
padidinti 3%. Atskaitymai bus 
pradedami nuo trečio pajamų 
mokesčio šimto ir taikomi visai 
jo sumai. Be to, 3% papildas 
bus įvestas ir bendrovių pel
nui, kai tuo tarpu pirmajame 
projekte buvo, pasitenkinta tik 
bendrovių paspartintu atsiskai
tymu su Otava. Jeigu šis įstaty
mas bus priimtas, atskaitymai 
bus daromi nuo š.m. sausio 1 
d. Lig šiol atskaityto 5% papil
do mokesčių mokėtojai atgautų 
tik 2%. Naujasis planas vals
tybės iždui duotų apie $390 mi
lijonų papildomų pajamų. Skir
tumą tarp pirmo ir antro plano 
vyriausybė planuoja padengti, 
sumažindama $75 milijonais sa
vo išlaidas ir laikinai sustabdy- 
dama valdžios tarnautojų skai
čiaus padidinimą. Atrodo, nau
jasis projektas bus priimtas, nes 
už jį jau pasisakė socialinio kre
dito partijos atstovai, užtikrin
dami vvriausvbei balsų daugu
ma federaciniame parlamente.

Finansų ministerija ėmėsi 
atitinkamų priemonių Kanados 
doleriui apsaugoti. Ministerio 
M. Sharp pranešimu, JAV vy
riausybė sutiko atsisakvti visu 
suvaržymu pinigų apykaitai tarp 
Kanados ir JAV. Kanados Ban
kui $900 milijonu paskolą oaža- 
dėio V. Vokietija. Ttalija ir J. 
A. V., jeigu kanadiško dolerio 
vertei grėstų rimtas pavoius. Iš 
savo nusės Kanada sutiko isi- 
rvti už bilijoną doleriu JAV 
vyriausybės specialiu lakštu, 
kuriuos tain pat galima iškeisti 
i dolerius finansinės grėsmės at-

Artėja pavasaris, būkime draugai... Nuotr. J. Ligerio

UŽPUOLĖ VALSTYBĖS PREZIDENTĄ
J. KAIRYS 

Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj

Savo tikslui pasiekti komunis
tai naudoja visokius būdus ir 
priemones, neišskiriant šmeiži
mo asmenų, stovinčių nepatin
kamų valstybių priešakyje, po
litikų ir kitų, kurie turi ar gali 
turėti didesnę ar mažesnę įta
ką prieškomunistinėje visuome
nėje. V. Vokietijoje komunistai, 
norėdami ką nors apšmeižti, pri
kiša buvusį priklausymą nacio
nalsocialistams ir iškelia kitus 
dalykus, surištus su priklausy
mu. Priklausymas nacionalso
cialistams komunistų laikomas 
didžiausia nedorybe ir yra svar
biausias jų propagandos arkliu
kas.

Suklastoti parašai
Jau kuris laikas šmeižtų ob

jektu yra tapęs dabartinis V, 
Vokietijos prezidentas Luebke. 
Jam prikišama, kad karo metu 
planavęs ir statęs barakus kon
centracijos stovykloms. Šis ap
kaltinimas prasidėjo Rytų Ber
lyne, kur neva rasti raštiški įro
dymai su prezidento parašais. 
Jų foto kopijos buvo atsiųstos 
ir Bonnai, kuri nustatė, kad jo
se prezidento parašai yra sufal
sifikuoti, tačiau pradėta akcija 
prieš prezidentą nesibaigė. Ypač 
nepalankus straipsnis pasirodė 
plačiai paplitusiame žurnale 
“Stern”, šis straipsnis bene ir 
buvo akstinu prezidentui pasi
sakyti viešai dėl jam daromų 
priekaištų.

Kalintas 20 mėnesių
Pagal prezidento viešą pareiš

kimą. padarytą per radiją ir te
leviziją, niekad jis nepriklau- 
veju. šios priemonės turi tiks
lą sustabdyti tarptautinę speku
liaciją Kanados doleriais. 1967 
m. Kanados tarptautinis defici
tas siekė tik $425 milijonus, kai 
tuo tarpu užpernai deficito tu
rėta $1.137.000.000. Tarptautinį 
atsiskaitymą pernai pagerino 
Montrealyie vykusi pasaulinė 
naroda, gausūs jos lankytojai 
iš užsienio kraštų, atvežę ne
mažas pinigo sumas Kanadon. 

sęs nacionalsocialistams, o pa
stariesiems uždarius kitas parti
jas, buvo net du kartu suimtas. 
Paskutinį kartą išbuvo arešte 
virš 20 mėnesių. Gi karo metu, 
kai buvo įvesta civiliams darbo 
prievolė, ir jis turėjęs ją atlikti 
Berlyno architektų biure 
Schlempp, kuris veikė gene
ralinio statybos inspektoriaus 
žinioje. Pagal užsakymus, gau
tus iš šalies, biuras turėjęs su
darinėti statybos planavimo pro
jektus. Taip tokių projektų bu
vo planuojami ir darbininkams 
apgyvendinti barakai, kuriuos 
stačiusios ypač didžiosios įmo
nės savo darbininkams. Pačių 
statybų biuras nevykdė. Kad 
Schlempp biuras neplanavo ir 
nestatė jokių pastatų, turėjusių 
kacetų ar areštinių charakterį’ 
patvirtino ir pats’ Schlempp. 
Prezidentas paneigė ir buvimą 
jo parašų ant kokių nors braiži
nių ir panašių dokumentų.

Palietęs Rytų Berlyno pradė
tą^ akciją, prezidentas pareiškė, 
kad ji yra vedama apšmeižimui 
prieš pasaulį jo paties, prezi
dento institucijos ir V. Vokie
tijos respublikos.

Vyriausybė ir opozicija
Už prezidentą yra pasisakę 

kancleris su savo ministeriais ir 
koaliciją sudarančios partijos. 
Pagal juos, nei Veimaro laikais, 
nei nacionalsocialistų metu savo 
veikla prezidentas nepadarė vo
kiečių tautai nieko neigiamo.

Opozicijoje esantieji laisvieji 
demokratai laiko prezidento pa
reiškimus nepakankamais. Jie 
norėtų, kad šis reikalas būtų iš
aiškintas per teismą, šį klausi
mą palietė ir prezidentas savo 
viešame pareiškime. Pagal jį, 
negalvojąs traukti šmeižikų bau
džiamojon atsakomybėn, nes 
valstybės galvos bylinėjimasis 
valstybei būtų žalingas.

“1968 m. demokratinė akci
ja”. įkurta š-m. sausio mėnesį, 
laiko prezidento tvirtinimus me
lu. Pagal šios akcijos žmones, 

(Nukelta į 64ą psl)

Negausus tautiečių būrelis va
sario 17 ’ Stockholme susirinko 
savybėje paminėti visame žemės 
rutulyje atžymėtosios Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 50- 
tosios sukakties. Ta pačia proga 
įvyko metinis Švedijos LB su
sirinkimas. Tai buvo tik kuklus 
simbolinis paminėjimas. Balti
jos tautų laisvės reikalą viešu
mon iškėlė savaitę vėliau su
rengtas estų minėjimas.

Didžioji Stockholm© koncertų 
salė, turinti porą tūkstančių vie
tų, buvo pilnutėlė, kaip pirmai
siais pokario metais. Estijos ne
priklausomybės sukaktį savo at
silankymu pagerbė Amerikos 
ambasadoriaus asmeninis atsto
vas, ambasados politinio sky
riaus vedėjas ir visų Švedijos 
politinių partijų atstovai.

Priekaištai švedams
Atidarymo kalboje estų stu

dentų sąjungos pirmininkas, ne
vyniodamas žodžių į vatą, išreiš
kė savo nusistebėjimą švedų vi
suomene, kad ji tvirtai remia 
toli nuo Švedijos esančias pri
spaustas tautas — Vietname, 
Angoloje, P. Afrikoje, Mozam
bike, bet perdaug dažhai nutyli 
sovietinę priespaudą Baltijos 
valstybėse.

Įdomu, kad beveik visi kalbė
tojai, kaip pastebėjo “Dagens 
Nyheter” korespondentas, kriti
kavo dabartinę švedų jaunimo 
laikyseną: užmiršta sovietų oku
puotąjį Baltikumą, kai tuo tar
pu labai uoliai demonstruoja už 
visų kitų tautų laisvę plačiame 
pasaulyje.

Senas baltiečių bičiulis ir ne
pavargstantis jų laisvės gynėjas 
prof. B. Nermanas iš naujo, iš
kėlė ir pasmerkė sovietų vykdo
mą rusinimo ir kolonizacijos po
litiką Baltijos kraštuose.

Partijų vadai
Reikia pažymėti, kad pagrin

dinės švedų demokratinės par
tijos atsiuntė savo pajėgiausius 
atstovus, kurie šia proga neapsi
ribojo tik įprastiniais trafare
tiniais pareiškimais.

Vadovaujančiosios socialde
mokratų partijos atstovas, par
lamento’ narys Stellan Arvids- 
son, perduodamas savo partijos 
sveikinimą, tarp kitko pareiškė: 
“Mes jus prašome atleisti, kad 
nesupratome jūsų pasiryžimo iš
laikyti savo kultūrą. Tai, ką jūs 
pasiekėte kultūriniame darbe 
patys vieni, sukelia mūsų di
džiausią nuostabą.”

Toliau jis pažadėjo, jog atei
tyje galima laukti paramos, nes 
tai esąs ir pačių švedų reikalas, 
kad estų bendruomenė Švedijo
je, praturtinusi kraštą kultūri
niu indėliu, išsaugotų savo tau
tinį paveldėjimą. “Aš perduodu 
savo partijos linkėjimą ir vil
tį, kad Švedijos estai, net tapę 
šio krašto piliečiais, pasiliks tik
rais estais ir nesiliaus jais bu
vę”, sakė socialdemokratas Ar- 
vidsson. Jis pastebėjo, kad jam, 
kaip vyriausybinės partijos žmo-. 
gui, tenka nutylėti politinius da
lykus, tačiau pareiškė esąs šir
dimi, kaip visi socialistai, už visų 
tautų laisvę, nepriklausomybę 
ir demokratiją.

Pažadas ateičiai
Opozicinės liberalų liaudies 

partijos jaunimo atstovas parla
mentaras Soren Norrby kalbė
jo: “Jūs praturtinote mus savo 
kultūra ir palaikote mūsų visuo
menėje budrumą prieš sovietinę 
diktatūrą.” Jis apgailestavo, kad 
švedų visuomenė permažai su
pranta Baltijos valstybių trage
diją. Bet taip nebus visuomet, 
sakė jis ir nurodė savo pavyzdį: 
“Kai aš susipažinau su pirmai
siais estais, nieko nesupratau. 
Tik pamažu pradėjau suprasti”. 
Baltiečių išdavimas, vienas bai
siausių epizodų naujausioje šve
dų istorijoje, teigė kalbėtojas, 
niekad neleis užmiršti to, kas 
įvyko.

Opozicinės konservatorių par
tijos atstovas Alf Wennerfors 
sakė: “Šią didelę jūsų tautos die
ną perduodu sveikinimus savo 
partijos, ypatingai jos vado ir 
tu atstovų, kurie nuolatos jūsų 
reikalus kelia parlamente.” Jis 
pažadėjo ateinančioje pavasario 
sesijoje pateikti reikalavimą, 
kad valstybė remtų Švedijos es
tu kultūrinę veikla, ir perskaitė 
tuo reikalu jau paruošto pariū- 
lymo tekstą.

Klausytojams karštai ploji
mais pritariant, švedų Vidurio 
partijos atstovas Bengt Borjes- 
son palinkėjo: “Mes linkime, kad 
mūsų svečiai estai galėtų grįž
ti į savo laisvąjį kraštą.”

Vaizdinė paroda
Baltijos valstybių nepriklau

somybės 50-čio proga Stockhol- 
me buvo atidaryta bendra doku
mentinė ir vaizdinė paroda, su
silaukusi palankaus spaudos 
įvertinimo. Įtakingasis “Dagens 

Pasaulio įvykiai
Į JAV PABĖGO ČEKOSLOVAKIJOS GENEROLAS JAN 

SEJNA, buvęs krašto apsaugos ministerijos kompartijos komiteto 
sekretorius ir augščiausios tarybos prezidiumo narys. Sausio mėn. 
jis mėgino gelbėti į kompartijos nemalonę patekusį stalininių pa
žiūrų kompartijos vadą A. Novotny, paskelbdamas dalinę mobili
zaciją- šios pastangos nebuvo sėkmingos, nes Kremlius pasisakė 
prieš tolimesnę A. Novotny vadovybę ir naujuoju kompartijos 
vadu patvirtino A. Dubčeką. Nuvertintam A. Novotny buvo patik
tos nereikšmingos prezidento pareigos, kurias jis dabar gali pra
rasti dėl savo draugo gen. mjr. J. Sejna pabėgimo. Čekoslovakijos 
generalinio štabo karininkai įteikė naujajam kompartijos sekreto
riui A. Dubčekui laišką, reikalaujantį atleisti prezidentą A. No
votny iš dabartinių pareigų iri 
traukti teisminėn atsakomybėn 
dėl gen. mjr- J. Sejna pabėgi
mo. Tokio augšto laipsnio kari
ninko pabėgimas į Vakarus su
kėlė didelį susirūpinimą Krem
liuje. Į Prahą paskubomis buvo 
nusiųstas Varšuvos Sąjungos vy
riausias vadas maršalas Ivanas 
Jakubovskis, kuris turės nusta
tyti, kiek ir kokių karinių pa
slapčių žinojo pabėgėlis. Varšu
vos Sąjungai gali tekti pakeisti 
visą eilę planų, jeigu jie buvo 
žinomi generolui J. Sejna.

Amerikiečių karinė vadovybė 
P. Vietname yra linkusi manyti, 
jog komunistai puls ne Khe 
Sanh bazę, bet buvusią imperinę 
sostinę Hue. Šią mintį patvirti
na ir Hanojaus pranešimas, pa
skelbtas Vilniuj leidžiamoj 
“Komjaunimo Tiesoj”. Jame 
kalbama apie vadinamojo tauti
nio išsilaisvinimo suvažiavimą 
Hue mieste, kai jo senojoje tvir
tovėje buvo įsitvirtinę komunis
tų daliniai. Suvažiavimo daly
viai nutarė panaikinti preziden
to Thieu valdžios visas instituci
jas, teisėta valdžia pripažindami 
pačių komunistų sudarytas revo
liucines tarybas. Keisčiausiai 
skamba IV pranešimo punktas: 
“Ryžtingai reikalauti, kad Ame
rikos kariuomenė gerbtų Viet
namo valdžią, vengtų kištis į 
vietnamiečių tautos reikalus ir 
neišeitų iš savo stovyklų. Joks 
Amerikos kariuomenės perkėli
mas negali būti vykdomas, ne
gavus Vietnamo revoliucinės val
džios sutikimo. Betkoks šio nu
rodymo pažeidimas bus atitin
kamai baudžiamas.” Iš tokių ei
lučių galima daryti tik vieną 
išvadą — komunistai tikėjosi re
voliucinės gyventojų paramos P. 
Vietnamo miestuose’ ir buvo nu
matę išsilaikyti Hue tvirtovėje. 
Tautinio išsilaisvinimo suvažia
vimas Hue mieste ir ten visam 
P. Vietnamui priimti propagan
dinio pobūdžio komunistų nuta
rimai liudija, kad Hue miestas 
buvo pagrindinis komunistų 
ofenzyvos taikinys. Labai gali
mas dalykas, jie dar kartą mė
gins užimti Hue, nes juk “revo
liucinei valdžiai” reikia sosti
nės.

Bulgarijos sostinėje Sofijoje 
posėdžiavo Varšuvos Sąjungą su
darančių septynių kraštų kom
partijų vadai. Rumunų kompar
tijos sekr. N. Ceausescu atsisa
kė pasirašyti raštą, pritariantį 
Sovietų Sąjungos ir JAV sutar
čiai, kurios tikslas yra sustabdy
ti atominių ginklų plitimą pa
saulyje. Jo nuomone, ši sutartis 
yra nukreipta prieš mažesnes 
valstybes, nes atominių ginklų 
monopolis yra atiduodamas di
džiosioms — Sovietų Sąjungai, 
JAV, Britanijai. Prancūzijai ir 
komunistinei Kinijai. Baigmi
niame pranešime konferencijos 
dalyviai pasisakė prieš amerikie
čių vedamą karą Vietname, bet 
nutylėto kitus du sovietinės pro
pagandos populiarius arkliukus 
— Izraeli ir V. Vokietiją. Tenka 
manyti, šiuo atveju buvo pada
ryta nuolaida rumunams, turin
tiems diolomatinius ryšius su 
m^ėtrisiais kraštais.

Nyheter” ta proga rašė, kad toji 
paroda turėtų apkeliauti Švedi
jos mokyklas’ nes ji aiškiai pa
vaizduoja, koks sunkus trijų 
Baltijos tautų, didžiųjų spau
džiamų, likimas. Parodą suren
gė ir globojo visų trijų tautų 
bendruomenės.

Estų laikraštis “Teataja” iš
leido specialų numerį švedų kal
ba su žymiųjų švedų visuomeni
ninkų straipsniais Baltijos vals
tybių laisvės reikalu.

A. Lembergas

racijose susikirto su policija. 
Muštynės pasiekė tokį laipsnį, 
kad policija turėjo panaudoti 
ašarines dujas ir netgi lazdas. 
Studentai, nešdami Lenkijos tau
tines vėliavas, reikalavo laisvės 
ir demokratijos, o j'uos išsklai
dyti bandžiusius policininkus iš
vadino banditais ir gestapinin
kais. Demonstracijų priežastis
— komunisto cenzoriaus iš
braukta eilutė iš teatre vaidinto 
A. Mickevičiaus veikalo “Vėli
nės”: ‘-‘Vienintelis dalykas, kurį 
Maskva mums atsiunčia, tai — 
asilai, idiotai ir šnipai.” Vaidi
nimas buvo, uždraustas. Taipgi 
liko sulaikytas vaidinimas “Ty
lusis ir triukšmadaris”, parašy
tas J. Szpotanskio, ir politinio 
pobūdžio filmas “Rankas augš- 
tyn”. Tūkstančiai studentų išėjo 
į gatves protestuoti- Daug suim
tų. Prieš tokią griežtą cenzūrą 
pasisakė ir rašytojai.

Santykius tarp Britanijos ir 
Rodezijos įtempė trijų negrų eg
zekucija. Rodezijos augščiausia- 
jam teismui atmetus malonės 
prašymą, Britanijos karalienė 
Elzbieta paskelbė, jog nuteis
tiems ji mirties bausmę pakei
čia kalėjimu iki gyvos galvos. 
Rodezija yra nutraukusi ryšius 
su Britanija, bet oficialiai ji vis 
dar pripažįsta karalienę Elzbie
tą. Nesiskaitymas su karalienės 
Elzbietos mirties bausmės atšau
kimu sukėlė pasipiktinimo ban
gą Britanijoje. Parlamente net
gi buvo imta reikalauti, kad į 
kaltinamųjų suolą būtų pasodin
ti Rodezijos teisėjai ir bausmę 
įvykdęs budelis. Rodezijos ka
lėjimuose yra daugiau kaip 100 
mirti nuteistų negrų, kurių ne
maža dalis šią bausmę yra gavę 
už partizaninius veiksmus. I. 
Smith vyriausybė nusprendė 
įvykdyti mirties bausmę dar 
dviem negram, o devyniems mir
ties bausmę pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos. Juodųjų Afrikos 
valstybių vyriausybės reikalau
ja, kad Britanija užimtų Rodezi- 
ją ir pašalintų premjero I. Smith 
neteisėtą valdžią- Premjeras I. 
Smith 1965 m. be Britanijos su
tikimo Rodeziją paskelbė res
publika, kurioje saujelė baltųjų 
valdo milijonus nėgių.

Egipto prez. G. A. Nasseris at
šaukė amerikiečiams 1967 m. 
birželio 6 d. mestą kaltinimą, 
kad amerikiečių karo laivyno 
aviacija padėjo Izraeliui karo 
metu. “Look” žurnale paskelb
tame pasikalbėjime jis pripažįs
ta padarytą klaidą, bet teisina-, 
si. kad kaitė dėl jos tenka ne
įtikėtinai dideliam Izraelio lėk
tuvų skaičiui. Dėlto ir susidaręs 
ispūdis. kad amerikiečių aviaci
ja remia Izraelį. Sis prisipažini
mas, atrodo, padės atstatyti di
plomatinius santykius tarp JAV 
ir Egipto, nes minėtasis kaltini
mas buvo įu nutraukimo pagrin
dinė nriežastis.

Kubos diktatorius F- Castro 
Havanos aerodrome sutiko revo
liucionieriaus Ernesto Che Gne- 
varos partizanu gaujos likučius
— tris kubiečius ir du botivi- 
iiečius. kuriems iš Boliviios 
džiun**Hu pavyko pabėgti i Či
lę ir iš ten atskristi į Maskvą.
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Nuo sukakčių i darba

Kanauninko Prapuolenio vaidmuo Romoje
Patikslinimas ryšium su dr. P. Mačiulio laišku "Siūlymai Ro

moje" "Tėviškės Žiburių" 1968 m. 1 nr.
Gerb. dr. P. Mačiulis, nors 

sakosi turėjęs “malonumo daž
nai aplankyti Romoje” kan. Kaz' 
Prapuolenį, tačiau dėl jo veiklos 
ir jos laiko daro klaidų.

1. Kun. Kaz. Prapuolenis iš
buvo Mohilevo arkivyskupijos 
kurijos sekretorium ne 25 me
tus, o tik 14 metu, nes kunigu 
Įšv. 1885 m., į kurijos sekreto
rius buvo pakviestas 1889 m. 
arkivyskupo Gintauto. Tose pa
reigose išbuvo ir prie sekančių 
arkivyskupų: Kozlowskio (1891- 
99) ir Klopotowskio (1901-1903). 
Pastarajam mirus, naujai paskir
tas arkivyskupas grafas Šembe- 
kas, 1903 m. dar neatvykęs į 
Petrapilį, atleido iš tų pareigų 
kan. K. Prapuolenį. Rusų val
džia, kuriai kan. K. Prapuole
nis mokėjo Įsiteikti, kaip “nu
skriaustam” paskyrė 2400 rub
lių metinės pensijos iki gyvos 
galvos.

2. Patikrinus atitinkamus šal
tinius, matyti, kad kan. K. Pra
puolenis niekad nebuvo Rusijos 
ambasados prie Šv. Sosto pata
rėju katalikų reikalams. Juo la
biau neįtikėtinas dalykas, kad 
rusų užsienių reikalų ministeri
ja būtų prašiusi Mohilevo arki
vyskupą “perleisti” savo sekre
torių ir kapelioną ambasados 
patarėjo pareigoms. Kan. K. 
Prapuolenis iš Mohilevo kurijos 
buvo atleistas ne rusų valdžiai 
prašant, o dėlto, kad, lenkų aki
mis žiūrint, perdaug turėjo Įta
kos Mohilevo arkivyskupams. 
Tos įtakos bijodamas g r a f as 
Šembekas, dar jo nematęs,' atlei
do iš kurijos 1903 m. O Romon 
kan. K. Prapuolenis atvyko tik 
1912. V. 22, bet visai kitom pa
reigom. Iki to laiko jis gyveno: 
1904-1904 Seinuose, 1909-1912 
Kaune. Romoje išbuvo 1912- 
1920 šv. Stanislovo bažnyčios 
ir prie jos esančios prieglau
dos (hospitium) rektorium.

3. Netiesa, kad Romoje patal
pos, kuriose gyveno kan. K. Pra
puolenis, kitados yra buvusi ka
ralienės Jadvygos įsteigta kole
gija lietuviams kunigams, o pas
kui lenkų užgrobta. Jadvyga, 
tiesa, tokią kolegiją įsteigė 1397 
m., bet ne Romoje, o Prahoje. 
Šv. Stanislovo (anksčiau Išga
nytojo vardo) bažnyčią 1578 m. 
iš popiežiaus Grigaliaus XIII ga
vo Varmijos vyskupas Hozijus ir 
prie jos Įsteigė prieglaudą mal
dininkams — “pro Polonis, Li
tiniams ceterisųūe e Dominio 
Poloniae”. Iš karto ši instituci
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ja buvo Romoje esančių lenkų 
valdoma ir išlaikoma iš Lenkijo
je ir Lietuvoje surenkamų au
kų, o nuo 1764 m. Varšuvos sei
mas ją paėmė valstybės globom 
Kai lenkų-lietuvių valstybė žlu
go, tai Rusijos valdžia, perėmu
si Lenkijos nuosavybes, ėmė val
dyti ir Romoje esančią šv. Sta
nislovo bažnyčią ir prieglaudą, 
parinkdama jai rektorius. Iš kar
to rektoriais buvo italai, bet kan. 
K. Prapuolenio pirmatakas jau 
buvo rusas — kun. Jul. Astro- 
movas. Jam mirus, rusų valdžia 
paskyrė kan. K. Prapuolenį, ku
ris perdavė tą Įstaigą Lenkijos 
konsului 1920. V. 1 ir patalpas 
paliko tų pat metų VII. 27. Pa
sitraukdamas dar Įteikė Vatika
nui memorialą, kuriame Įrodinė
jo, kad toji jo valdyta" įstaiga 
priklauso ne tik lenkams,"bet ir 
lietuviams.

4. Kaikada tenka girdėti tvir
tinimų, kad kan. K. Prapuolenis 
buvęs nors ir neoficialus pirma
sis lietuvių atstovas Romoje ir 
Vatikane. Bet tai neatitinka tie
sai. Jis buvo didelis patrijotas, 
jam labai rūpėjo lietuvių reika
lai. Būdamas Romoje, jisužmez- 
gė naudingų pažinčių italų dva
siškių ir pasauliečių" tarpe, ta
čiau Vatikano sferos jam buvo 
neprieinamos. Lenkai kan. K. 
Prapuolenį laikė didžiausiu len
kų priešu, ypač dėl jo veikalo 
“Polskie Apostolstwo w Litwie”. 
Be to, jie laikė ji rusų valdžios, 
kurios dėka tapo Šv. Stanislovo 
bažnyčios rektorium agentu, ir 
todėl atitinkamai ji pristatė Va
tikane, kuris su kan. K. Prapuo
leniu nenorėjo turėti jokių san
tykių. Pirmasis Vatikane priim
tas. nors ir neoficialus, nes tik 
Lietuvos vyskupų, o ne vyriau
sybės paskirtas, "atstovas buvo 
kun. Jurgis Narjauskas, Romo- 
ie išbuvęs 1919. IX. 17 — 1922.. 
TTI. 30. Po jo sekė jau oficia
lūs Lietuvos atstovai prie Šv. 
Sosto nuo to laiko, kai Vatika
nas pripažino Lietuvą de jure.

Gali visa tai atrodyti smulk
menos, bet kai minimi istoriniai 
faktai, reikalingas tikslumas, nes 
viešai paskelbiamos klaidos pa
silieka, vėliau priimamos už tie
są ir tokiu būdu klaidinama vi
suomenė.

Suminėtų klaidų gerb. dr. P. 
Mačiulis būtų lengvai išvengęs, 
jei būtų pasižiūrėjęs i Lietuvių 
Enciklopedijos IX tomą apie Ita
lijos lietuvius ir XXIII tomą apie 
kan. K. Prapuolenį.

J. Vaišnora, MIC

šiais Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais minime dvi mums bran-

PIRMA, 717 metų nuo Lietu
vos valstybės — Lietuvos kara
lijos — pripažinimo visame pa
saulyje de jure.

ANTRA, 50 metų nuo tos pa
čios Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo po virš 
100 metu trukusios caristinės 
Rusijos okupacijos.

Pirmasis istorinis didžios 
reikšmės įvykis įvyko 1251 m., 
kai visa Vakarų Europa pripaži
no jau prieš kelias generacijas 
sukurtą Lietuvos valstybę de 
jure. Tas aktas buvo užanstpau- 
duotas Mindaugo oficialiu krikš
tu, po dvejų metų įvykusiu vai
nikavimu Lietuvos karaliumi po- 

tvirtintais raštais, apeigas atlie
kant paties popiežiaus atsiųs
tiems ir deleguotiems atstovams.

Antrasis didysis istorinis įvy
kis — Vasario 16-sios aktas pa
skelbtas Lietuvos Tarybos prieš 
50 metų Vilniuje: 1918 m. va
sario 16 d.

Ir vienas ir kitas įvykis yra 
gyvybinės reikšmės lietuvių tau
tai ir Lietuvos valstybei. Pir
muoju — Mindaugo krikštu, jo 
pripažinimu ir karūnavimu — 
Lietuva griežtu mostu, aiškiai, 
legaliai, neatšaukiamai iškelia
ma visiems laikams į pasaulio 
suvereninių valstybių tarpą, tuo 
ją visiems" amžiams" atskiriant 
nuo kaimyninių slavų, germanų 
ir kitų tautų ir kartu pasukant 
Vakaru krikščioniškosios kultū
ros keliu. Antruoju — Vasario 
16-sios aktu — lygiai tas pat 
principas pabrėžiamas dar kar
tą naujų laikų moderniomis for
momis.

Brendimo įvykiai
Abu įvykiai, aišku, negalėjo 

atsirasti savaime: turėjo turėti 
ilgus pasiruošimo ir brendimo 
metus.

Iš kalbotyros ir archeologijos 
be jokių abejonių žinome, kad 
mūsų protėviai senieji aisčiai 
(arba baltai) jau prieš kelis 
tūkstančius metų buvo užėmę 
didžiulius žemės plotus: nuo va
karinės Vyslos kairiojo kranto 

Vakaruose ligi augštutinio Dniep
ro kairiojo kranto rytuose, nuo 
dešiniojo Dauguvos kranto šiau
rei e ligi srities j pietus, pietų- 
rytus nuo Pripetės...

Aišku, kad jau ilgą laiką prieš 
Mindaugo dinastijos pradžią tu
rėjo būti sritinių aisčių valsty
bių pradžia. Vėliau, kiek suma-

RAŠO ATVYKUSI Iš LIETUVOS

Tiktai kraujo kaina..
Sunkus motinos kelias laisvėn • Su peiliu milicijoje • Kova su badu • Kaimynai maitino, 

milicija kankino • Pagaliau atėjo leidimas išvykti Vakarų Vokietijon 
prašymą iš naujo. Tada atleido 
ir vyrą iš darbo. Likom abu be 
darbo. 1966 m. rugpjūčio mėn., 
išėjus visiems iš namų, užside
gė mūsų butas. Mes gyvenom 
kolūkio patalpose, viename 
kambaryje; už sienos buvo bib
lioteka, o kitame gale — kol
ūkio klubas. Kaip paskui paaiš
kėjo, padegė mūsų kambarį, no
rėdami mus visai prie bado pri
varyti. Kolūkio komisaras davė 
L. 100 rb. ir liepė pridėti i dra
bužių spintą popierių ir padeg
ti. Reiškia — mūsų viskas su
degs, mes nebeturėsim kuo mai
tintis ir atsisakysime išvykimo. 
Visa, kas buvo kambaryje, su
degė. Namui sudegti neleido, 
nes nespėjo pradėti veržtis dū
mai pro. langus, dar ir kaimy
nai nepamatė, atvažiavo dvi gais
rinės ir tuojau užgesino. . 
mes likom elgetos: nei kuo ap
sirengti, nei maisto, nei pinigų. 
Ir kur besikreipiau, atsakymas 
vienodas: norintiems išvažuoti 
pagalbos nėra. Skubiai parašėm 
vyro tėvui, kuris atsiuntė siun
tinį. Pašalpą davė Vokietijos 
ambasada Maskvoje ir vėl tę
sėm gyvenimą. Vaikai nelankė 
mokyklos, nes buvo apdriskę ir 
alkani. Juos maitino ir šelpė 
kaimynai. Po tos tragedijos mi
licija pažadėjo už 34 mėn. iš
teisti, nes ir patys matė, kad 
likom nežmoniškose kančiose. Iš 
to siuntinio po daiktelį mainiau 
į maistą, kad sulaukčiau doku
mentų, pratęsčiau šeimos gyvy
bę. Praėjo ne 34 mėnesiai, bet 
6 ir vėl pranešimas: “Jūsų do
kumentai atmesti.” Ir tai buvo 
1967 m. kovo mėn. Dingo ma
no viltis išgelbėti šeimą, pasi
baigė kantrybė ir sveikata. Ta
da nuėjau į miliciją, suplėšiau 
ir numečiau savo taiybini pa
są. Išsitraukiau peilį ir užklau
siau: “Kada pagaliau baigsis ma
no kančios? Kada mus išteisite? 
Pasakykite kodėl neleidžiate ar
ba aš persmeigsiu save ir krau
ju narašvsiu nareiškima. Už ma
no gyvybe ir kraują teiskite nors 
mano vyrui ir vaikams išvykti.” 
Tada nebeturėiau jokio pragy
venimo: vien tik išdegusias sie
nas. nekūrenamą ir šaltą patal- 
na. nes mums buvo uždrausta ir 
krosnį kūrenti, o elektra buvo

Čia savo pergyvenimus aprašo ne
seniai atvykusi iš pavergtos Lietu
vos. Ji nurodo ir asmenų pavardes, 
bet redakcija, dėl suprantamų prie
žasčių, jas išleido. Red.

Nors po praeito karo praėjo 
daug metų, bet dar ir šiandien 
yra šeimų, kurių tėvai nuo vai
kų arba vaikai nuo tėvų tebėra 
atskirti. Daug žmonių dar ken
čia anapus geležinės užtvaros 
sovietinio komunizmo priespau
doje. Taip buvo ir mums. 1945 
m. Henrikas (mano vyras) pate
ko į sovietų rankas nelaisvėn ir 
buvo uždarytas belaisvių stovyk
loje Tauragėje. Po kurio laiko 
liko paleistas iš nelaisvės, nes 
buvo kilęs iš Klaipėdos, ir gavo 
dokumentus važiuoti į Klaipėdos 
kraštą. Kur jo tėvai, tada jis dar 
nežinojo. 1950 m. atsiliepė jie 
iš V. Vokietijos. 1954 m. mes 
susituokėm, o 1959 m. jo te
as prisiuntė mums dokumentus, 
kad atvyktumėm pas jį į V. Vo
kietiją. 1960 m. aš padaviau do
kumentus išvykimui. Nuo tada 
ir prasidėjo mūsų vargai.

Kada išteisite?
Po dokumentų padavimo pra

ėjus metams, aš pradėjau daž
nai rašyti užklausimus milici
jai ir ministerijai: kur mūsų do
kumentai, kada gausim išvyki
mą? Atsakydavo: jūsų dokumen
tai svarstomi; jūsų dokumentai 
atmesti. Užklausus kodėl, aiš
kindavo: neatmesti, laikinai su
laikyti ir t.t. ir Lt. Taip praėjo 
treji metai. Aš pradėjau rašyti 
į ministerijas, redakcijas. Norė
jau rasti teisybę. Bet kur tu 
ją rasi, nes Sovietijoje iš viso 
jos nėra. O jeigu nesiliausi jieš- 
kojęs, tai greit gausi pasiūlymą 
pas “baltąsias meškas”. Mane 
atleido iš darbo, pradėjo lanky
tis saugumas (čekistai), grasinti 
kalėjimu. Vieną dieną ateina 
šaukimas pas prokurorą, kitą 
— pas milicijos tardytoją ir vis 
ta pati giesmė: jeigu raSnėsi, 
skystes, mes nuteisim kaipo an
titarybinę. Galu gale jau 1965 
m. atėjo iš LTSR ministerijos 
nranešimas: jeigu norit važiuoti, 
tai atnaujinkite dokumentus

Padegė mūsų butą
1966 m. kovo mėn. padaviau

žėjus aisčių teritorijoms, patys 
lietuviai taip pat turėjo savo 
valstybės užuomazgą sritinių ku
nigaikščių valdose ir įvairiuose 
jų susigrupavimuose. Bet Min- 

ir jo karta visą tą ilgą ir 

įpasaulino.
Ilgi ir kartais labai sunkūs 

buvo ruošimos! metai ir Vasa
rio 16-sios aktui. Čia tiktai pro- 
bėgomis galime suminėti mums 
visiems gerai žinomus įvykius: 
1831 ir 1863 m. sukilimus, ko
vą prieš spaudos draudimą, 
knygnešius, daraktorius, visus 
tų gūdžių metų rašytojus, švie
tėjus, šviesiuosius kunigus ir 
vyskupus, 1905 m. sukilimą, 
spaudos laisvės dalinį atgavimą, 
Didįjį Vilniaus seimą, visus tuos 
tūkstančius jokiose istorijos kny
gose nepažymėtų lietuvių tautos 
vaikų, kurie dirbo, kentėjo ir 
mirė, ligi subrandino Lietuvą 
Vasario 16-sios aktui.

Abu didieji mūsų tautos ir 
valstybės gyvenimo įvykiai tu
rėjo taip pat būti didelėmis 
kraujo aukomis Įgyvendinami ir 
apginami. Mindaugo valstybė 
buvo ginama dešimtmečiais ir 
net šimtmečiais nuo vidaus ir 
užsienio priešų. Vasario 16-sios 
aktas tapo tikrove tik po dide
lių savanorių, karių, šaulių, par
tizanų kraujo aukų, jau nemi
nint "visų kitu Įtemptų darbų 
ir pastangų pasaulinėje dipkh 
mafijos arenoje, ūkiniame gyve- 
nie, švietime ir kitose srityse.

Ką tai reiškia mums?
Ką tie įvykiai konkrečiai ir 

realiai reiškia ne tik visai lie
tuvių tautai ir Lietuvos valsty
bei, bet ir mums, kaip laisvai 
tautos šakelei ir atžalėlei? Dar 
svarbiau — ką jie sako kiekvie
nam kaip lietuviui, žmogui, as
meniui mūsų pačių gyvenimo 
apsprendime "ir apsisprendime?

Šie Įvykiai davė lietuvių tau
tai teisę gyventi savo laisvoje 
suvereninėje valstybėje. Taigi, 
ir jų palikimas, jų testamentas, 
jų “programa” mus Įpareigoja 
tą" padėti ne -tik išlaikyti, bet ir 
ją plėsti’ tobulinti, šiuo momen
tu tai mums konkrečiai reiškia, 
kad mūsų visų svarbiausioji pa
reiga — okupuotai ir pavergtai 
lietuvių tautai sugrąžinti laisvę 
suvereninėje Liętuyos valstybė^ 
je! Ši pareiga, fusjfeūti vykdoma 
ne ’tik organizuotoje plotmėje, 
bet ir individualiame kiekvieno 
lietuvio, kiekvienos lietuviu šei
mos gyvenime, ne tik minėjimų

išjungta. Turėjau vienus pata
lus, kuriais naktį vaikus apklo
davau.

Kraujas milicijoj
O kaip skaudu žvelgti į išvar

gusias ir liūdnas kūdikių akis, 
kai negali jiems padėti ir "neturi 
ko duoti valgyti. O dar skau
džiau girdėti žodžius: “Neverk, 
mama, aš nenoriu valgyti.” Tai 
sakydavo sūnus, matydamas ma
no ašaras, nes jis jau buvo li
kos metų, o aš nevisada pajėg
davau nuslėpti nuo jo ašaras. Į 
mano užklausimą milicijos vir
šininkas atsakė: “Niekada neiš
važiuosite, nes tu antitarybinė.” 
Ir tada ... Tada kas beliko man 
daryti? šeima tragiškoje padė
tyje. Kūdikiai laukia namuose, 
kada grįšiu ir parnešiu žinią, 

Bet kad jau galėsime važiuoti. O at
sakymas: “Jūs niekada neišva
žiuosite.” Kas man liko daryti? 
Tada aš lengvai paėmiau peilį ir 
stipriai patraukiau per rankos 
kraujo venas, peilio smaigalį pri
spaudžiau prie krūtinės ir pakar
tojau klausimą: “Ar užteks ma
no vienos gyvybės? Ar išlaša
te šeimą?” Kas toliau vyko, aš 
nebeprisimenu. Matyt, nebuvo 
lemta mirti. Kažkas pranešė li
goninei. Gydytojo dėka aš šian
dien galiu džiaugtis gyvenimu. 
Atvažiavo greitoji pagalba ir nu
vežė mane Į ligoninę. Susiuvus 
ranką, atgavus jėgas gydytojas 
papasakojo, kad rado kabinete 
mane ant grindų ir klaną krau
jo. Kai atgavau "jėgas, iš ligoni
nės nuvežė mane vėl į milici
ja. Tada jau žinojo visas ligoni
nės personalas, redakcijos, pro
kuratūra. Ir tą diena milicją da
vė rašta. kad už trijų mėnesių 
tikrai išleis. Kaip jūs manot, iš
leido? O ne! Praėjo po to dar 
6 mėnesiai ir vėl tas pats. Atė- 
io 1967 m. lapkritis ir vėl šal
ta. Deja, jau ir patalu nebetu- 
rėiau. O milicijos viršininko at
sakymas skambėjo: “Išleisim 
tik gal už mėnesio, gal už trijų, 
o ?al ir ..palir...?”

Su vaikais miliciįon
Grižau namo, paėmiau vaikus 

ir atvažiavom visi i miliciią. 
Manės mušti negalėjo, nes kly
kė vaikai. Išbuvom dieną, antrą,

metu, bet ir kiekvieną kasdieni- Lietuvos n 
nio gyvenimo minutę. Tai reiš
kia, kad šis kiekvieno lietuvio 
asmeninis, individualus apsi
sprendimas turi būti pagrindi
nė jo gyvenimo gija-

Konkretus tokio apsispendimo pa
vyzdėlis: vienas mano kolega, lietu
vis, prieš kelis metus, kai jis buvo 
tik ką pradėjęs savo akademinį dar
bą viename JAV universitete, gavo 
nepaprastai gerą pasiūlymą iš kito 
daug garsesnio universiteto. Tas pa
siūlymas buvo labai viliojantis, nes 
iš karto davė jam tris dalykus, ku
rių pasiekti, pasiliekant senoje vie
toje, jam būtų reikėję kelių metų 
įtempto darbo, būtent: 1. senjoritetą 
su garantija visam amžiui; 2. be
veik visišką laisvę dėstyme ir moks
linio darbo plote; 3. žymiai augštes- 
nį atlyginimą ir laipsnį. Tokie pa
siūlymai ne taip jau dažnai pasitai
ko. Ką gi padarė šis jaunas, tik pra
dėjęs savo pašaukime darbą lietu
vis? Jis be didelių svarstymų gražiai 
padėkojo siūlančiam universitetui ir 
pasiliko ten, kur buvo lietuvių para
pija, lietuviška mokykla ir Lt. Ko
dėl? O todėl, kad siūlomoje vietoje 
nebuvo beveik nė vieno lietuvio, nors 
šiaip vieta labai puiki. Jis mums taip 
sakydavo: “Aš negaliu nė galvoti va
žiuoti ten, kur nėra lietuvių, kur nė
ra lietuviškos parapijos, kur, svar
biausia, nėra ir nebus jokių galimy
bių vaikus leisti į lituanistinę mo
kyklą ...”

Dar vienas konkretus pavyzdėlis.
Praėjusią vasarą man teko vieno

je stovykloje išsikalbėti su jaunu 
lietuviu studentu, kuris buvo be
baigiąs politinių mokslų studijas. 
Anksčiau jis buvo žinomas kaip pir
mos rūšies matematikas, ir visi gal
vojo, kad jis studijuos matematiką. 
Paklaustas, kodėl perėjo į istoriją 
ir politinius mokslus, jis paaiškino, 
kad pirmaisiais metais universitete 
klausęs bendrojo istorijos kurso, ku
riame buvo kalbama ir apie Euro
pos istoriją. Kartą po paskaitos nu
ėjęs pas savo instruktorių ir paklau
sęs jo kažko apie Lietuvą. Instruk
torius, užuot čia pat atsakęs, paklau
sė šį jauną lietuvi studentą:

— Tai kas Tamsta būsi?
— Aš esu lietuvis.
— Koks gi tu lietuvis, jei Lietu

vos jau nėra. Gal tu rusas...?
Užvirė jaunam vyrui kraujas, bet 

jis susivaldė ir kantriai savo inst
ruktoriui išaiškino padėtį, bet ne
trukus nusprendė pereiti Į politinius 
mokslus ir istoriją, kad įrodytų to
kiems asmenims, jog Lietuva egzis
tuoja, kad lietuviai yra jos ištikimi 
vaikai...

Tokių ir panašių pavyzdžių yra 
daug. (Bus daugiau)

VAKARy KANADOS LIETUVIAMS
Šaskelbimo p e n k iasdešimtme- bei kultūriniu atžvilgiu reikš- 

iui paminėti šiais metais rug- minga. Kviečiame visus Britų 
pjūčio 3—4 dienomis Vankuve- Kolumbijos lietuvius prie jos 
rio mieste rengiama Vakarų Ka- 5 
nados Lietuvių Diena. Esame už
simoję tą dieną surengti plataus 
masto iškilmes, sutelkti menines 
pajėgas, pakviesti solistus, muzi
kus, paskaitininkus ir kitus iš to
limesnių apylinkių, kiek tai bus s 
mums įmanoma. Šis užsimojimas 
reikalauja iš mūsų visų didelio 
ryžtingumo, tautinio susipratimo 
ir susiklausymo. Numatytas ir 
pradėtas darbas yra perdidelis, 
kad ji galėtų atlikti keletas ko
miteto narių. Tiktai glaudus mū
sų visų bendradarbiavimas Va
karų Kanados Lietuvių Dieną

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

251. Juodis, M.,$250 
252. Hamiltono Medž. kl_________100
253. J. V. (Toronto)___________ 100
254. Poškaitis, V.,_____ ;_______100
255. Miliušas, J.,_______________100
256. Delkus, O.,______________100
257. Prišas, _________________100
258. Skirgaila, V., 100 
259. Girdauskas, ____________100
260. Morkūnas, J., _____________100
261. Pacevičienė, Z.,___________100
262. Kšivickis, J. inž.,___________100

Pirmutiniai du nariai ir paskutinis

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems Rodney ir 

apylinkės lietuviams bei mūsų kaimynams, kurie palies
toje mus skaudžioje nelaimėje taip greitai suteikė mums 
moralinę ir materialinę paramą. Šio parodyto mums nuo
širdumo niekuomet neužmiršime —

Rodney, Ont. Morta ir Pranas Jocai

Mirus mūsų mylimai sesutei ir svainei
A t A ONAI VILKAITIENEI,

labai nuoširdi ir neužmirštama padėka kun. A. Vilkaičiui, atvyku
siam iš Čikagos dalyvauti savo brolienės laidotuvėse, Šv. Kazimiero 
parapijos kunigams — klebonui kun. dr. F. Jucevičiui ir kun. J. 
Gaudzei už atliktas laidotuvių apeigas bažnyčioje.

Taipgi dėkojame visiems, lankiusiems laidotuvių namuose, už
prašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, dalyvavusiems pamaldose 
bažnyčioj ir palydėjusiems į kapines.

Labai ačiū iš širdies Šv. Onos Draugijos valdybai ir narėms už 
pagaminimą valgių ir už patarnavimą pusryčių metu.

Mums trūksta žodžių tinkamai padėkoti už viską.
Nuliūdę — Jieva ir Petras Makusiai

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

368-
6813

KLAUSKUE- 
PATARS/M-PADES/M

Esu nedirbanti; mūsų vaikai yra žemiau 14 metų amžiaus, turime 
“Canada Savings” lakštus. Ar reikia mokėti mokesčius už nuošim
čius? Mano yra $300, vieno vaiko $100 ir kito — $50. Kur ir kaip 
juos įrašyti užpildant mokesčių blankas? S. G., Sault Ste. Marie

Nuošimčiai nuo lakštų pilnai apdedanti mokesčiais, dividendai nuo 
šėrų — nepilnai, leidžiamas 20% kreditas. Jūsų vyras turi surašyti tas 
pajamas ant savo pareiškimo. Geriausia skaičiuoti, kad Jūs turėjote 
$300 pajamų ir tada nuo 1250 atimti 300 ir įrašyti $950 ant vyro blanko 
į “Personal Exemptions” skyrių. $150 įrašyti priekyje į “Income” sky
rių, “Interest” eilutę, pridedant lakštų sąrašą.

Skaičiau “T. žiburiuose” žinutę, kad Kanados federacinė valdžia 
priėmė naują ištuokos įstatymą. Aš susilažinaus su draugu, kad tas 
įstatymas veiks visoje Kanadoje. Mano draugas sako, kad provincijose 
tas įstatymas neveiks. Prašau paaiškinti. L. K., Sudburis

Naujas ištuokos įstatymas yra federacinio parlamento, todėl jis 
veiks visose provincijose pagal federacinės valdžios nustatytus nuo
status.

Prieš devynerius metus pirkau žemės sklypą šomberge, Ont Da
limis sumokėjau visus pinigus, tačiau bendrovė, iš kurios pirkau, 
bankrotavo ir aš negavau jokių nuosavybės dokumentų. Tuo laiku pa
samdžiau advokatą, bet devyni metai praėjo ir aš nieko iš jo negir
dėjau. Prašau patarimo. S. G., Torontas

Jūs laukėte perilgai. Jei mes ir atrastume tą advokatą, nieko ne- 
pagelbėtų. Pagal Kanados įsisenėjimo teisę Jūs turėjote šešerius metus 
laiko tos rūšies skundui pareikšti. Apgailestaujame, kad nieko negalime 
pagelbėti — devyni metai yra perilgas laikotarpis.

Aš ir mano žmona dirbame kaip virėjai vienoje bendrovėje. Rug
pjūčio mėnesį, grįždami namo bendrovės automobiliu, susidūrėme su 
kitu automobiliu. Mūsų asmeniniai nuostoliai siekė $1,200. Draudos 
bendrovė apmokėjo mūsų bendrovei už automobilio nuostolius, bet 
mes nieko negavome. Ar turime teisę ką nors gauti už savo nuosto
lius? L. A., Britų Kolumbija

Jūsų laišką persiuntėme Federaciniam Draudos Departamentui, 
kuris mums pranešė, kad Jūs turite teisę gauti atlyginimą už nuos
tolius. Departamentas tuojau parašė laišką draudos bendrovei tuo 
reikalu.

Esu 67 metų amžiaus ir gyvenu Kanadoje nuo 1963 m. Pereitais 
metais mano dešinė ranka tapo iš dalies paralyžuota ir dabar galiu dirb
ti tik lengvą darbą. Į mėnesį uždirbu apie $90. Ar galiu gauti kokią 
nors piniginę paramą? J. N., Montrealis

Kvebeko šeimos ir Socialinės Paramos Departamentas mus in
formuoja, kad jų tarnautojas Jus tuojau aplankys ir nustatys, kiek 
ir kokia parama Jums reikalinga.

trečią ir iš ministerijos atėjo 
raštas, kad už dviejų savaičių 
gausim išvykimą. Tada milici
jos mašina parvežė mus namo, 
šį kartą pažadas išsipildė — tik
rai gavom išvykimą. Už vizas 72 
rublius sudėjo žmonės, kuriems 
nežinau, ar kada galėsiu atsily
ginti. Kelionę apmokėjo vokie
čių ambasada Maskvoje. Ir taip 
pasiekiau V. Vokietiją.

O kiek dąr daug žmonių yra 
norinčių ..išvykti, kuriuos mili
cija stumdo ir apgaudinėja, mė- 

rengimo prisidėti. Jūsų patari
mai bei sumanymai, jūsų duosni 
ranka ir moralinė' parama yra 
mielai laukiama. Neatidėliodami 
rašykite rengėjų komitetui. Be 
to, pageidaujame adresų lietu
vių, gyvenančių jūsų apylinkėje. 
Visi būsite informuojami apie 
tolimesnius mūsų darbus.

Vakarų Kanados Lietuvių Die
nos Komitetas (2366 West 7th 
Avenue, Vancouver 9, B.C., tel. 
733-7789):

B. Vileita, E. Gumbelis, Z. 
Kaulienė, A. Šmitienė, A. Baro
nienė, K. Vanagas, V. Skabeikis

yra iš Hamiltono, o kiti 9 — iš To 
ronto. Keletas iš tų narių įstojo į 
Fondą susirinkimo metu. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Už sėkmingą Fondo vajaus vedimą 
susirinkime padėkota: šiaurės Onta
rio įgaL J. Skardžiui, Londono įgaL 
J. Bersėnui, Otavos įgaL inž. A. Paš
kevičiui, Windsor© įgaL inž. S. Nai- 
kauskui ir Hamiltono įgaL V. Narke
vičiui. Fonde yra $41.105.

šis narių susirinkimas atbaigė K. 
L.F. kūrimą ir inkorporavimą.

P. Lelis, reik. ved.

to kaip šunis. Kaip gera būtų, 
kad valstybės valdžios išduotų 
vizas visiems tiems piliečiams, 
kurie gyvendami laisvajame pa
saulyje liaupsina komunistinį 
roių, ir lieptų išvykti į Sovietų 
Sąjungą. Ten jie greit išvystų 
tikrąjį komunistinio režimo vei- 

ar jiems bepasisektų. Laisvė! 
Kokia ji brangi! Tad mokėkime 
ją apginti ir išsaugoti, kol ii dar 
nepateko į komunistinio slibino 
nasrus. K. M. : ’



KunigoįRagausko tragiškoji dalia
STASYS YLA mir-

kiekvienas kitas, gali netesėti 
savo pašaukime. Tokiam žings
niui būna įvairių psichologinių 
ir moralinių priežasčių. Dėlto 
joks kunigas nemeta akmens į 

fratrą, nors ir apgaili. Nevienas 
savo žygio gailisi vėliau ir iš 
metusiųjų kunigystę. Tai būna 
neišvengiama lemtingo netesė
jimo tragiką. Tačiau didesnė tra
giką, kai, metęs kunigystę, me
ta tikėjimą, netgi išeina į atvi
rą kovą. Toks buvo kunigas Jo
nas Ragauskas, miręs Vilniuje 
prieš keletą mėnesių ir dabar 

soje” kaip “žmogus, neapken
tęs veidmainystės” (1967. XII. 
26).

Jau nepirmas
Jonas Ragauskas nebuvo vie- 

istorijoj. Anksčiau prieš jį buvo 
kunigai Vladas Dembskis 
(tl913), Hudas Adomauskas (g. 
1880), Pranas Vilūnas (t 1938 
Rusijoj). Pirmasis, globojamas kymas skaitytojui peršasi kitas 
dr. J. Šliūpo Amerikoje, talki- ir tam duoda medžiagos pats au-

skleisti. Antrieji du tapo socia
listais, vėliau ir komunistais, ra
šė prirašė įvairių dalykų prieš 
religiją. Jų įtaka nesiekė plates
nės visuomenės, nes neturėjo 
organizuoto ramsčio, kaip kun.

įjungtas į sovietinės ateizmo 
propagandos ratą ir jame judė
jo ištisus 20 metų. Važinėjo jis 
su paskaitomis, rašinėjo straips
nius ir ruošė ateistines brošiū
ras.

Velionies raštai
Svarbiausi jo raštai bene bus 

dvi stambios knygos: “Ite, mis- 
sa ėst” (1960) ir “Nenoriu dan
gaus” (1963). Pirmoji biografinė, 
antroji poleminė. Iš savo bio
grafijos autorius ima “tik dalį, 
kas siejasi su religine pasaulė
žiūra ir jos pasikeitimu.” Auto
rius šios savo biografijos nedrįs
ta vadinti autobiografija, nes 
“medžiaga yra laisvai literatū
riškai aptvarkyta”, — greičiau
siai ne jo vieno, kaip galima pa
stebėti 'knygą skaitant. Perne
šimas literatūrinti savo “išpažin
ti” primena Putino “Altorių še
šėlius”. Kaip pas Putiną apstu 
psichologinės savęs analizes, taip 
ir pas Ragauską, tik pas Putiną 
viena pagrindinė tezė — poetui 
sunku būti kunigu, o pas Ra
gauską — kunigui sunku būti 
tikinčiuoju. Ragauske stengte 
stengiasi save ir skaitytojus įti
kinti, kad jo ideologinis — pa
saulėžiūrinis pasikeitime vyko 
laipsniškai, psichologinio persi
svėrimo, gal lūžio bei skeldėji
mo keliu. Putine neįrodė savo 
tefės ir ypač jos nepatvirtino 
vėliau gyvenime — nepasidarė 
didesniu poetu. Gal nė kiek ne- 
mažesniais poetais buvo ir tie, 
kurie liko kunigais, žymiai sun
kesnis pasirodė Ragausko užda
vinys. Psichologinė asmeninė 
jo krizė ar lūžis, nors ir kaip 
būtų palietęs religingumą bei 
religinį jo gyvenimą, toli gra
žu neįrodo, jog pati religija ne
būtų suderinama su protu ar ji 
neturėtų atramos žmogaus pri
gimtyje.* šitai matyt jautė pats 
autorius, nes nesitenkino “įro
dymais” iš savo paties gyveni
mo, bet mobilizavo medžiagą ir 
iš kitų kunigų. Iš “platesnės me
džiagos” jis stengėsi apibend
rinti tezinę savo išvadą, mažų 
mažiausiai bent tiek, kad ir ki
ti kunigai nesą tvirti savo įsiti
kinimuose. ši medžiaga iš kitų 
kunigų gyvenimo taip “sulite
ratūrinta”, kad dvelkia vieto
mis anekdotais, vietomis — pro
pagandiniu falsifikatu.

Kunigystė kalta?
Vesdamas savo tezės giją per 

visą pirmąją knygą, autorius į 
galą ima pats sau prieštarauti. 
Jis rašo, kad “daugelio tų, ku
rie nebenori būti kunigais, pa
saulėžiūra iš esmės būna idea
listinė. Netgi ne vienas ir iš 
ekskunigų Dievą tebetiki”, “kad 
dvasiškiai, aplamai, yra tikin
tys žmonės ir jie religiją žmo
nėms skelbia nuoširdžiai.” Dėl
to kunigus vadinti liaudies mul
kintojais ir apgaudinėtojais Ra
gauskas laiko “vulgaria ir iš
kreipta pažiūra, nors kai kam 
gal atrodančia kovinga”. Tokia 
pažiūra “šauna pro šalį ir moks- 
linei ateistinei propagandai nie
ko, išskyrus žalą, neduoda” (470 
p.). Ir po šių žodžių Ragauskas 
visdėlto teigia: “Jei nebūčiau ta
pęs kunigu, galimas daiktas, bū
čiau dar ir iki šiol išlikęs tikin
čiu” (416 p.). Taip jis ir lieka 
neįrodęs savo tezės, kad krikš- 
šioniškoii pasaulėžiūra, pati re- 
lieiia. Bažnyčia ar kunigystė 
galėtu kunigą ar kitą kurį žmo
gų atvesti į materializmą bei 
ateizmą.

Meilės pinklėse
Sis Ragausko bandymas taip 

pat nėra naujas mūšų gyveni
me. Po Mykolaičio-Putino “Al-

net ištisa “stndiia” navadinta S kažkodėl panoro būti “logiš- nei įsusą siuaiją , pavadintą persisvėrimui ir pasi-
“Bedieviai kunigų seimnarajo- -• -
je”. Autorius, laisvamaniškai ap
sisprendęs, bandė jaunųjų My
kolaičio romano klierikų abejo
nes, svyravimus naiviai interpre
tuoti kaip jų bedievybę. Abejo
jimai bei svyravimai, žiūrint psi
chologiškai, yra būdingi ir na
tūralūs bręstančiam jaunuoliui 
arba žmogui po 40 metų. Tos 
dvi brendimo pakopos ir pasi
žymi stipresnėm kritinėm apraiš
kom. Iš tos pakopos neišlipa — 
sustoja savo kritiškume tik tie, 
kurie bręsta nenormaliai, yra 
perdėtai jautrūs ar įjautrinti ko
kių nors kitų gilesnių bei stip
resnių pergyvenimų, arba susi
riša su tokia politine bei ideo-

rina kritinį požiūrį religijai.

dą, kaip ir Jucaitis: jau stovė
damas kritiškame tarpsnyje, 
jieškojo medžiagos savo tezei 
įrodyti, atseit — jau apsispren- 

žiūrą grįžo jieškoti savo ir kitų 

torius. Jau antrajame kunigystės 
penkmetyje jis pradėjęs bend
rauti su savo buvusia mokine, 
nūn mokytoja, keistis laiškais, 
susitikinėti, nekaltai džiaugtis 
meile ir kartu kankintis. Apsi
sprendęs jos nebepalikti, jis pra
dėjęs kovą su savim, bandęs už
gniaužti meilę, daug meldęsis. 
Kai Panevėžio vyskupas pasiū
lęs imtis kunigų seminarijos 
dvasios vadovo pareigų, jis pri
ėmęs, tikėdamasis savo kovoj 
rasti laimingesnį sprendimą; de- 

ti kunigystę. Jei autorius bū
tų’ sustojęs ties šia teze, kad 

augusią ir susipynusią meile, jis 
būtų likęs pats sau logiškas. Bet 
■kai jis įrodinėja nebetilpęs ku
nigystėj* dėl persisvėrimo į “nau
ją” pasaulėžiūrą, juntamai da
rosi nebelogiškas pats sau. ši
tos pastangos knygoj taip dirb
tinai tempiamos, kad virsta jam 
pačiam lyg sunkiausia našta. 
Vientisesnis jis pasirodo, nors ir 
aštresnis, antroje knygoje “Ne
noriu dangaus”, čia jis palieka 
nuošaliai psichologiją ir stovi 
tik materialistinės pasaulėžiū
ros bei ateizmo plotmėj. Visdėl- 
to ir šios knygos pabaigoj vėl 
grįžta prie psichologinių pavyz
džių, kaip ir pirmoje knygoje, 
vėl kedena “suliteratūrintai” 
neigiamus kunigų pavyzdžius ir 
vėl atsiduria savotiškoj painia
voj.

Nebaigtas romanas
Šiom dviem knygom neįrodęs 

savo tezės, lyg pats tai jausda
mas, užsimojo parašyti naują 
biografinį romaną apie kun. Ka
zimierą Bumšą. Šis kunigas bu
vo originalus augštaitis, sangvi
nikas, buvojęs Amerikoj, pra
keliavęs daug parapijų Lietuvo
je, jokio skandalo nepadaręs. 
Ką šiuo personažu Ragauskas 
norėjo parodyti, rašo “Tiesa”, 
būtent — kaip “geras ir uolus 
kunigas, mėgindamas tiksliai ir 
kruopščiai vadovautis gyvenime 
religijos mokymais, būtinai 
tampa keistuoliu, asocialiu in
dividu, ne šio pasaulio būtybe.” 
Šį romaną vos pradėjęs, auto
rius susirgo vėžiu, buvo nesėk
mingai operuotas ir savo darbo 

Kalgorio lietuvių delegacija Vasario 16 proga buvo priimta pas 
miesto burmistrą Jack Leslie (kairėje), kuriam įteikė dovaną — 
anglišką knygą apie Lietuvą. Dešinėje — apylinkės valdybos pirm. 
Petras Devenis. ši nuotrauka buvo atspausdinta "Calgary Herald" 
vasario 19 d. laidoje

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicinine h pooperacinio gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai ranky masažai, spindulinės ir 

’ ir gan) vonios. Gydomieji Judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis,

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

prašė priimamas į komunistę 
partiją. Buvo priimtas tik kan
didatu. “Tiesa” tačiau rašo, kad 
“iki paskutinio atodūsio Jonas 
Ragauskas liko tvirtas ir nepa
laužiamas savo įsitikinimuose.” 
Ar ištikro buvo toks tvirtas, jei 
“Tiesos” žodžiais, buvo stebimi 
(sekami) “tie religingi žmonės, 
kurie ėjo lankyti rašytojo, ma
tyt, tikėdamiesi paveikti jį, kad 
grįžtų prie Dievo?” Laiškai iš 
Lietuvos neslepiamai tvirtiną 
kad jis norėjęs prisišaukti ku
nigą, bet buvęs nuo to “apsau
gotas”. Jau po Ragausko mir
ties “Tiesoje” (1967. X. 25) bu
vo paskelbtas “vienas paskuti
niųjų jo laiškų, pavadintas 
‘Ateistas ir mirtis’.” Ar tai bu
vo jo laiškas, ar ateistinio insti
tuto falsifikatas, kas pasakys?

Visai kitoks Putinas
Įdomus supuolimas, kad gana 

artimu laiku paliko šią žemelę 
du ekskunigai — Ragauskas ir 
Putinas. Abu savo “kuniginiais” 
veikalais buvo patekę į daugelio 
sovietinių respublikų verstinę 
literatūrą. Abu šiuo metu dar 
gerbiami sovietinėj Lietuvos 
spaudoj plačiais straipsniais. Ta
čiau Putinas nesiprašė į parti
ją, neišpažino materializmo, ne
nusilenkė okupacinei tvarkai, 
protestavo tyliai, išsisukinėjo iš 
panaudojimų, apverkė gyvuo
sius lavonus (“Vivos plango”), 
šaukėsi mirusiųjų didvyrių 
(“Mortuos voco”), sutvarkė savo 
vedybas bažnytiškai ir savo Ba
cho sonata paliko nemirtingą 
himną Dievui. Tuo tarpu Ra
gauskas to nepajėgė padaryti. 
Gal po 20 metų labai intensy
vios tarnybos sovietinei ideolo
ginei propagandai buvo persun- 
ku grįžti. Pagaliau klausimas, ar 
jo veikla daugiau pakenkė tau
tai ir religijai, ar labiau užgrū
dino tikinčiuosius, tvirtino savo 
kelyje kunigus, parodė gal ne
vienam ateistui, kokios bergž
džios pastangos, net ir buvusio 
kunigo vardu, kovoti prieš Die
vą. Ragauskas nepirmas ir gal 
nepaskutinis toks tragiškas per
sonažas, kuriam pilniau suprasti 
dar neturime užtektinai medžia
gos.

Reformos Prisikėlimo parapij'oje
Kovo 3 d. Toronto Prisikėlimo 

patalpose įvyko naujai su
darytos parapijos tarybos pir
mas posėdis, kuris pradėtas 
trumpa malda. Klebonas T. Pla
cidas Barius, 0FM, supažindin
damas, iš sąrašo perskaitė visų 
tarybos narių pavardes, prašy
damas kiekvieną suminėtą pasi
rodyti atsistojimu. Tarybą* suda
ro 29 asmenys, neskaitant kle
bono, kuris į tarybą įeina iš pa
reigos, ir Nekaltai Pr. Marijos 
seselių atstovių. Tarybos sudė
tis yra tokia: trečdalis narių iš
rinkti parapijos susirinkimo* ki
tas trečdalis atstovauja parapi
jos globojamoms organizacijoms 
ir dar trečdalis — klebono pa
kviesti.

Kol nebuvo išrinktas tarybos 
pirmininkas, klebonas ėjo jo pa
reigas ir plačiai nušvietė Vati
kano santarybos priimtus pakei
timus', pagal kuriuos norima į 
parapijos tiesioginį valdymą bei 
parapijos reikalų tvarkymą 
įtraukti daugiau pasauliečių. Pa
rapijos ekonominiais, sociali-

Monsinjoras Paulius Marcinkus, dirbąs Vatikane, nekartą lydėjo 
popiežių Paulių VI kelionėse. Nuotraukoje: Konstantinopolio pa
triarchas Atenagoras įteikia dovaną mons. P. Marcinkui

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAPOS

Iš KLEVELAND0 buvo atvykęs š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos naujasis pirm. 
Aifc. Bielskus, kuri čia buvo sukvie
tęs Čikagos sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų konferenciją. No
rėta nuraminti kaikuriuos karštes- 
niuosius sporto veikėjus, kurie, ne
pasisekus nubausti išvykos į Lietuvą 
organizatorių bei dalyvių, grasino pa
sitraukimu iš sporto sąjungos. Ne
žiūrint naujojo pirmininko pastangų, 
kaikurie buvo nepatenkinti ir vėliau 
“Draugo” dienraštyje pasirodė dvie
jų Čikagos liet sporto klubų pareiš
kimas, kad jie iš sąjungos pasitrau
kia. Praėjusiame suvažiavime Toron
to mieste viena grupė reikalavo nu
bausti išvykos Lietuvon dalyvius. Kai 
tas klausimas buvo balsuojamas, 
75% suvažiavimo dalyvių pasisakė 
prieš nubaudimą. Tada sekė krepši
nio išvykos aplink pasaulį komiteto 
atsistatydinimas, keli gana aštrūs ra
šiniai spaudoje, o dabar — kelių klu
bų pasitraukimas iš sąjungos.

JAU 10 METŲ gyvuoja Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Čikagos skyrius. 
Dabar šis skyrius turi apie 30 na
rių. Savo gyvavimo pradžioje skyrius 
buvo išvystęs nemažą veiklą, vėliau 
— ji kiek susilpnėjo, tačiau skyrius 
vis dar gyvuoja ir yra numatęs plėsti

niaįs, kultūriniais tautiniais-vi- 
suomeniniais reikalais rūpinasi 
ir pasauliečiai bei reikalų svars
tyme turi' sprendžiamąjį* balsą. 
Tikėjimo ir moralės klausimai 
ir toliau pasilieka kunigų ir 
vyskupų kompetencijoj.

Naujai parapijos santvarkai 
įgyvendinti bus paruošta ir pa
rapijos tarybos priimta tam tik
ra konstitucija. Iš visų Kanado
je ir JAV-se esančių lietuviškų 
parapijų Prisikėlimo parapija 
pirmoji ryžosi daryti tuos per
sitvarkymus. Šiuo Prisikėlimo 
parapijos persitvarkymu esą su
sidomėjusios ir kitataučių para
pijos.

Kol kas parapijos pertvarky
mas ir jos tarybos sudarymo bū
das yra bandymo stovyje — ne
nusistovėjęs. Galimas dalykas, 
kad ateityje visus tarybos na
rius rinks parapijos visuotinis 
susirinkimas.

Klebonas T. Placidas, baigda
mas savo plačias informacijas, 
pasiūlė išrinkti tarybos pirmi
ninką, vicepirmininką ir du sek
retorius. Vienbalsiai pirmininku 
išrinkus dr. J. Sungailą, klebo
nas perdavė jam pirmininkavi
mą. Taip pat vienbalsiai vicepir
mininku išrinktas J. Gustainis, o 
sekretoriais — Z. Daugvainienė 
ir St. Banelis. Pastarajam paves
ta ir spaudos reikalai.

Aptarus tarybos veiklos gai
res, nutarta sudaryti 4 sekci
jas: 1. religinio atsinaujinimo, 
kurios pirmininku apsiėmė bū
ti V. Kolyčius, 2. visuomeninę- 
kultūrinę, pirmininkaujamą B. 
Sakalo, 3. jaunimo, pirminin
kaujamą Al. Kuolo, ir 4. ekono
minę, pirmininkaujamą S. Vai
tiekūno. Į prezidiumą įeina visų 
sekcijų pirmininkai. Pilnaties 
posėdžiai numatyta daryti vie
ną-du kartu per metus. Priėjus 
prie klausimų bei sumanymų, 
buvo išreikštas pageidavimas, 
kad švenčiu minėjimo iškilmin
gose pamaldose dalyvaujančių 
organizacijų vėliavos, jas atne^ 
šus, būtų ištatvtos į tam tikrus 
stovus ir kad jos su palydovais 
neužstotų altoriaus.

Posėdis, užtrukęs 2 valandas, 
baigtas malda. Bs.

Polengvins valgyti iki 35% su

Dirbtiniais dantimis
Klinikot tyrimoi įrodo, kod ffoldsite vok 
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veiklą. Kovo 3 d. įvyko metinis sky
riaus narių susirinkimas, kuriame da
lyvavo 15 asmenų. Pranešimą apie 
skyriaus veiklą padarė A. Gintneris, 
kuris yra vienas iš skyriaus steigėjų 
bei ilgametis jo pirmininkas. Jis taip 
pat perskaitė LŽS centro valdybos 
atsišaukimo į sąjungos narius pro
jektą, kuriame yra kalbama apie žur
nalistų metraščio išleidimą. Ten taip 
pat užsimenama, kad sąjungos nariai 
pasistengtų susimokėti nario mokes
tį trejus metus į priekį. Tai daly
vių tarpe sukėlė net ir linksmų pa
reiškimų dėl silpnos širdies ir bau
ginančių daktaro įspėjimų. Į naują 
valdybą išrinkti: A. Gintneris, J. Ka- 
pačinskas, Z. Juškevičienė, J. Ber
tulis, P. Dirkis; kandidatas — £d. 
šulaitis. J. Vaičiūnas pasiūlė priimti 
nutarimus, ką reiktų daryti šiais Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais. Nuta
rimai buvo patrijotiško pobūdžio, ta
čiau bendriniai ir iš 7 punktų tik 
vienas lietė spaudą. Ne be reikalo 
keli dalyviai pareiškė, jog žurnalistų 
sambūris nori perimti kitų mūsų or
ganizacijų darbus, o mažai nori rū
pintis savaisiais. Susirinkimui pirmi
ninkavo J. Janušaitis, sekretoriavo — 
A. Budreckas.

CICERO LIETUVIŲ NAMŲ SA
VININKŲ organizacijos vasario mė
nesio susirinkime svarbiausiais dis
kusijų punktais buvo šv. Kazimiero 
kapinių padėtis ir numatytas moki
nių vežiojimo planas iš vienų mo
kyklų į kitas. Dėl kapinių čia kalbė
jo specialaus komiteto narys A. Pat- 
kauskas, kuris pavadavo negalintį at
vykti pirm. Al. Regi. Labai jautriai 
dalyviai reagavo į pacituotus dr. L. 
Kriaučeliūno pasisakymus. Juose bu
vo paminėta, jog šis veiklus Čika
gos lietuvių gydytojas lankėsi pas ar
kivyskupijos vyriausiąjį kapinių val
dytoją ir ten sužinojo, jog keli lie
tuviai klebonai, kuriems buvo pati
kėti šv. Kazimiero reikalai, įtaigojo, 
kad būtų atsisakyta senojo kapinių 
vardo. Apie numatytus mokinių per
vežimus iš juodukų mokyklų į bal
tųjų mokyklas ir atvirkščiai kalbė
jo adv. Charles Kai. Jis ypač krei
pėsi į motinas, sakydamas, jog Die
vas reikalauja iš motinų rūpintis sa
vo vaikais ir jų pareiga žiūrėti, kad 
šie nebūtų išvežti į tokias vietas, 
kur jiems gresia pavojus. Taip pat 
panašiomis temomis kalbėjo Cook 
apskrities lietuvių namų savininkų 
organizacijos valdybos narys archit. 
A. Kerelis ir kt.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES Či
kagos apygardos komitetas pasaulie
čių teisėms apsaugoti lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse kovo 17 d., 1.30 
v. šaukia trečiąjį masinį susirinkimą, 
šį kartą jis įvyks didžiulėje salėje 
— Ford City Shopping Center Exhi
bition Hall prie Cicero ir 74-tos gat
vės. Čia visuomenė bus supažindinta 
su naujais planais. Iki šiol, nežiū
rint šimtaprocentinio priešingo lietu
vių visuomenės nusistatymo, kapinių 
vadovybė nesiryžo patenkinti lietu
vių pageidavimų.

(Nukelta į 6-tą psL

Edmontono baltiečioi Kanados šimtmečio proga įteikė savo tauti
nius drabužius Albertos provincijos muzėjui. Nuotraukoje iš kairės: 
A. Kantautienė, muzėjaus atstovas B. McCarąuodale, estė I. Pals. 
Trūksta latvių atstovės dr. A. G. Rudovics. Lietuvių tautiniai drebu-
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PASIRUOŠIMAS DIDŽIULEI ŠVENTEI
JONAS VAIČIŪNAS, Čikaga

Vasario 28 d. gražion dr. Leo- bus, tai irgi labai trumpai, 
no Kriaučeliūno sodybon Palos 
Parke suplaukė spaudos ir ra
dijo atstovąi pasiklausyti ir įsiti
kinti, kaip vykdomi ir ar tikrai 
vykdomi pasiruošimai JAV ir 
Kanados Tautinių šokių šventei.

Plačioje ir jaukioje menėje iš
sidraikėme kas sau. Energinga
sis šventei ruošti komiteto pir
mininkas, šeimininkas dr. L. 
Xriaučeliūnas pats pradėjo pasi
kalbėjimą, pasidžiaugdamas ko- 
-liteto narių darbu ir priminda- 
xnas, jog jau keturi mėnesiai in
tensyviai dirbama.

Plačiau šventės paruošiamuo
sius darbus ir ateities gaires nu
švietė komiteto informacijos ve
dėjas Vyt. Radžius, jau seniai 
mums pažįstamas iš praėjusiųjų 
švenčių, buvęs lietuviškosios 
operos pagrindiniu judintoju, 
stūmėju ir valdybos ilgamečiu 
pirmininku. Jis tvirtinte tvirtino 
apie būtinumą daugiau žinių lie
tu viškąj ai visuomenei šventės 
reikalu. Esą atsiranda jau net te
lefonu ir kitokiomis priemonė
mis besiklausinėjančių, bejieš- 
kančių šventės dienos ir valan
dos. Ir nenuostabu, nes būtina 
pasiruošti tokiam dideliam įvy
kiui. Juk reikia žinoti, kada pa
sirūpinti atostogomis, kad galėtų 
ne tik paskubomis vienai dienai 
atlėkti, lyg akis išdegus, bet ir 
pasidairyti, senus bičiulius susi
tikti.

Gerbiamieji, diena tai tikrai 
gerai parinkta. Po ilgojo savait
galio liepos septintoji, sekmadie
nis. Ketvirtadienį beveik niekas 
nedirba, o penktadienį tik puse
lė... bent pas mus “gražiojoj” Či
kagoj.

Patys šokėjai jau penktadienį 
pradės rinktis iš visų kraštų*, 
šeštadienį — generalinė repeti
cija. Joje visas šokantis atžaly
nas jau prakaituos su savo mo
kytojais ir vadovais.

šeštadienio vakaras — svečių, 
šokėjų ir pačių čikagiečių susi
pažinimo ir pabuvojimo vakaras. 
Jį gal ir banketu būtų galima pa
vadinti. Kas svarbiausia, nerei
kės niekur kitur jieškoti, nes įis 
bus pačiame amfiteatre, kur ir 
rytojaus dieną pati šventė. Tūks
tančiai gali atsigaivinti, pašokti, 
gali ir šampano taurę pakelti už 
geresnį šventės pasisekimą.

žinoma, šokėjėliai su vadovais 
tai jau tikrai nieko nemokės už 
įėjimą. Rengėjai žada už jus ap
mokėti.

Sakoma, kai tūkstančius reikia 
tinkamai priimti ir aprūpinti, tai 
tų vargų — vargelių ir kitų ne
gerovių pasitaiko. Ne, tvirtina 
Radžius, tik ne šį kartą. Deda
mos visos galimos pastangos, kad 
tik gražiau, kad tik greičiau, kad 

. tik vaisingiau.
Pačią šventę, kaip tinka, ati

darys komiteto pirmininkas dr.
L. Kriaučeliūnas. Tik, ša... La
bai trumpai, sako. O kitų kalbų 

. — jų kaip ir nebūsią, o jeigu ir

Lietuviai pašto ženklu leidinyje
mi pasirašo didžiausias lietuviš
kų pašto ženklų specialistas 
Amerikoje — Walter E. Nor
ton (Norkus), kuris taip pat yra 
Niujorko “Lithuanian Philatelic 
Society Bulletin” redaktorius. 
Vieno rašinio autoriumi pažymė
tas J. Mulevich, Niujorko lietu
vių filatelistų draugijos valdy
bos narys. Kitų straipsnių auto
riai yra nenurodyti, tačiau be
veik visą medžiagą, kiek žinome 
iš privačių šaltinių, paruošė W. 
E. Norton*

“Linn’s Weekly Stamp News”, 
kuris turi 79,000 tiražą, vasario 
12 d. laidos pirmame puslapyje 
randame pagrindinę antraštę 
“Lithuanian Philately Open 
Field”, čia plačiai rašoma apie 
sukaktuvinę ženklų parodą bei 
Čikagos L i e t u v i ų Filatelistų 
Draugiją, apie jos veiklą nuo įsi
kūrimo 1946 m. Antrame laik
raščio puslapyje duodamas sąra
šas visų S. Amerikoje veikian
čių lietuvių filatelistų draugijų 
ir suminimi valdybų nariai. Iš 
čia sužinome, jog S. Ameriko
je turima 4 tokios draugijos: Či
kagoje (pirm. Ignas Sakalas), 
Niujorke (pirm. Algirdas Ruz
gas). Los Angeles (pirm. Kazys 
Karuža), Kanadoje (pirm. P. 
Morkūnas).

Tolimesniuose rašiniuose mi
nima I Lietuviu Tautinė Olim- 
pijada 1938 m. čia ne tik rašo
ma apie ta proga išleistus paš
to ženklus, bet ir apie pačią 
olimniįada suminint programą 
ir net aikštes, kur žaidimai vv- 
>o. Tain nat. kaip ir visi kiti 
rtrainsniai nailiustnioiami ženk
lu nawM*iais. Plačiai aprašo
mos ir ITT Europos krenšinio 
Pirmenybės, wkusios 1939 m. 
Kaune, čia plačiai išdėstyta Lie
tuvos snorto. voač krepšinio pra
džia. Net suminimi leidiniai, pa- 
rašvfi vieno Lietuvos sporto pra
dininku —; kut. Dariaus. Rašo- 

(NvkeMa f 7-U pd.)

Amerikos lietuviai filatelistai, 
kurie yra susiorganizavę į ke
lias draugijas, gražiai pasitar
navo Lietuvos propagandai, pa
sirūpindami, jog rašiniai apie 
Lietuvos pašto ženklus būtų at
spausdinti didžiausiame pasauly
je pašto ženklų leidinyje 
“Linn’s Weekly Stamp News”. 
Beveik visa šio laikraščio vasa
rio 12 d. laida buvo pašvęsta lie
tuviams ir čia apie Lietuvos paš
to ženklus įdėta net 12 ilgokų 
rašinių (trijų iš jų tęsiniai dar
bus sekančiame numeryje) ir 3 
trumpesni rašinėliai, ryšium su 
lietuvių filatelistų jubilėjine pa
roda Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muzėjuje vasario 16-18 dieno
mis. Keturių rašinių autorių- 

Rūpinamasi, kad programa 
lietuviškiau ir įspūdingiau atro
dytų. Tam tikslui vadovai aplan
kys šokių grupes ir suvienodins. 
Sako, dar “tik” 40 šokėjų grupių 
užsirašiusios. Ir tai dar nevisos, 
jų bus ir kviečiama daugiau. 
Kad nė viena neliktų namie tin
giniauti.

Keturiolikos šokių repertua- 

resniesiems ir jaunesniesiems. 
Mokyklinio amžiaus vaikams no
rima sudaryti tokį įspūdį, kad 
varvalai daugiau niekur nenorė
tų lakstyti.

Klausite, kas sudarė šokių re
pertuarą? Taigi, kaip ir laukta įr 
tikėtasi, Tautinių Šokių Institu
tas. Bet tuos šokius reikės ir pa- 

p. Matulaitienė (lyg ir preziden
tė), p.Breichmanienė ir p.Gobie- 
nė (viceprezidentės) tariasi ir su
ka galvas, kad mums nereikėtų. 
Jos ir drabužius suvienodins. 
Ne, ne ta prasme, kad visi bus 
raudoni ar mėlyni... Gink, Dieve! 
Kad drabužiai ir jų raštai neiš
kryptų iš lietuviško meno, kad 
šventėn atsilankę kitų tautų ats
tovai nustebę negalėtų pasigirti: 
tokių yra ir pas mus."

Juostos su įrašyta šokių muzi
ka jau išsiųstos grupėms. Tiesa, 
o scena? Ji bus pačiame salės vi
duryje, kad ir iš pačios palubės 
būtų viskas matyti kaip ant del
no. Dail. A. Valeška jau tikrai 
pasistengs, kad papuošimai būtų 
verti toltios šventės vardo. Gele
žinis trejetas (Matulaitienė su 
abiem padėjėjom — Breichma- 
niene ir Gobiene) vadovaus me
ninei šventės daliai. Sunku rasti, 
sako Radžius, tinkamesnes ran
kas visiems pasiruošimams, ko
kias mes suradome.

Dar orkestrą pamiršome. Jis 
trenks penkiasdešimčia instru
mentų. Simfoninis. Muz. J. Zda
nius diriguos ne tik pačiam or
kestrui, bet rūpinsis visa šventės 
muzikine dalimi. Komp. B. Bud- 
riūnas rašo užsakytą maršą šokė
jams įeiti. O gal ir išeiti, to jau 
nežinau.

Staigmena. Aktorė Aldona 
Eretaitė, prof. Ereto duktė, at
vyks iš Europos šventės progra
mos pranešinėti.

O kas bus su grupėmis iš ki
tur? Susirinkusieji tol nepaleido 
komiteto narių, kol nebuvo nu
matytas vajus telkti lėšoms bent 
22 šokėjams iš Pietų Amerikos 
ir iš Vasario 16 gimnazijos, kad 
ir jie galėtų, nors ir nevisi, da
lyvauti Laisvės Kovos Metų di
džiausiame lietuvių pasirodyme.

Kad būtumėte matę, kaip apsi
džiaugė atvykusi iš Argentinos 
atstovė Rasa Kairelytė! Ji švytė
te švytėjo džiaugsmu, kad ir jie 
nebus užmiršti, kad ir jie turės 
progos atvykti ir pabuvoti su 
amerikonišku ir kanadišku lietu
vių jaunimu. Ar tada šventė ne
taps viso laisvojo pasaulio šven
te? Tris kartus valio!'.!
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Vyskupas Juozas Pletkus, š. m. 
vasario 25 d. įšventintas Telšių 
katedroje

NAUJASIS VYSKUPAS
Vasario 25 <L Telšių katedroje (ne 

Kauno, kaip “Tž” 9 nr. per klaida 
paskelbta) vyskupu buvo konsekruo
tas mons. Juozapas Pletkus, Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros 
apaštališkasis administratorius. Nau
jasis vyskupas yra 72 m. amžiaus, 
gimęs Gujėnų kaime prie Grinkiš
kio, kunigu įšventintas 1921 m. Kau
ne. Konsekravimo apeigas atliko 
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos valdytojas vysk. Juoza
pas Matulaitis-Labukas ir Rygos ar
kivyskupijos ir Liepojos vyskupijos 
valdytojas vysk. JulijonasVaivods. Iš
kilmėje dalyvavo Vilniaus arkivysku
pijos valdytojas mons. Česlovas Kri
vaitis, Panevėžio ir Kaišiadorių vys
kupijų valdytojas mons. Povilas Bak
šys, prel. Rapolas Kuodis, Kauno ku
nigų seminarijos vadovybė, eilė kuni
gų, giminės, artimieji ir gausus bū
rys tikinčiųjų. Trumpus tokio paties 
turinio pranešimus šia proga paskel
bė “Tiesa” ir “Komjaunimo Tiesa” 
vasario 27 d. laidose. Išsamiausią ap
rašymą pateikė “Gimtasis Kraštas” 
vasario 29 d. laidoje: “... Prie alto
riaus skaitomas apaštališkasis manda
tas, kuriuo Juozapas Pletkus skiria
mas tituliniu vyskupu. “Garbingasis 
tėve, šventoji motina Bažnyčia pra
šo, kad Jūs šį žmogų pašvęstumėte 
vyskupu...” — taip kreipiasi vysku
pas Vaivods į konsekratorių. Pastara
sis egzaminuoja kandidatą į vysku
pus iš pagrindinių tikėjimo tiesų. Po 
to — busimojo vyskupo priesaika.
Prasideda mišios. Skaitant visų šven
tųjų litaniją, busimasis vyskupas gu
li kniūbsčias. Jis tris kartus palaimi
namas, jam ant pečių uždedama evan
gelija. Kai jis atsiklaupia, konsek- 
kratorius jį laimina, uždedamas ant 
galvos savo rankas. Choras užgieda 
“Veni creator spiritus”. Kandidato į 
vyskupus galva ir rankos patepamos 
šventais aliejais, kad, kaip sako ti
kėjimas, “ką jis laimins, bus palai
minta, ką jis šventins, bus pašventin
ta ...” Pašventinamas ir įteikiamas 
naujajam vyskupui pastoralas (laz
da) ir žiedas — vyskupo valdžios 
ženklai. Beje, šį žiedą J. Pletkui pa
dovanojo popiežius Povilas VI. Kon
sekravimo koncelebruojamos mišios 
tęsiamos. Naujasis vyskupas įteikia 
konsekratoriui savo dovanas — dvi 
žvakes, du kepalėlius duonos ir dvi 
vyno statinaites... šventinama ir 

Atvyra fir Vytas Vaškeliai, įsigiję turistiniame Niagara Falls mieste 
restoraną "Venetian Tavern" t

įteikiama vyskupui mitra, o taip pat 
pirštinės. Su visais vyskupo valdžios 
ženklais Juozapas Pletkus sėda į vys
kupo sostą. Vėl sugaudžia vargonai, 
grodami “Te Deum laudamus”. Kol 
choras gieda šią giesmę, naujasis 
vyskupas apeina visą bažnyčią, lai
mindamas tikinčiuosius. Nuo alto
riaus jis tikintiesiems suteikia savo 
pirmąjį iškilmingą palaiminimą” 
(“GK” nr. 9).

Taip atrodo “GK” redakcijos pa
skelbta iškilmės versija, kurioje šį 
kartą netrūksta tiesumo, nes ir Baž
nyčia (“šventoji motina Bažnyčia”), 
ir Dievas (“Te Deum laudamus”) ra
šomi didžiosiomis raidėmis, nors tai 
yra aiškus nusižengimas komparti
jos taisyklėms. Matyt, turėta galvo
je, kad didžioji šio savaitraščio skai
tytojų dalis gyvena užsienyje.

TEISMAS KĖDAINIUOSE
Augščiausiasis teismas, pirminin

kaujamas teisėjo L. Miežėno, Kėdai
niuose nuteisė mirti Napoleoną Za- 
karką. Smulkmenas apie jo nusikal
timą pateikia K. Gedminas “Valstie
čių Laikraščio” puslapiuose vasario 
29 d.: “šiurpi tragedija praėjusią va
sarą sukrėtė Kėdainių rajono gyven
tojus. “Varpos” kolūkyje po festiva
lio miežiuose buvo rastas vienuolik
tos klasės moksleivės Zitos Tutku- 
tės lavonas. Sužinoti piktadario pa
vardės nepavyko gana ilgai. Tačiau 
milicijos darbuotojai kantriai dirbo 
ir, gyventojų padedami, surado šios 
žiaurios istorijos siūlo galą. Zitą Tut- 
kutę, grįžtančią iš kolūkio festiva
lio, užpuolė kėdainietis Napoleonas 
Zakarka. Mergina tris kartus pabė
go nuo užpuoliko. Tačiau ketvirtą 
kartą, smūgio apsvaiginta, ji jau ne
galėjo pabėgti. N. Zakarka išprievar
tavo merginą ir, bijodamas atsakomy
bės už savo tamsų darbą, nužudė..
Šį pranešimą papildo pastaba, kad 
nusikaltėlis buvo blogai išauklėtas, 
niekur pastoviai nedirbo, girtavo ir 
amoraliai elgėsi, jau anksčiau buvo 
teismo baustas.

BOKSININKŲ VIEŠNAGĖ
Danijoje viešėjo Lietuvos “Darbo 

rezervų” boksininkų rinktinė: J. Du
bauskas, V. Volonujevas, T. Toma- 
ševičius, J. Muraška, A. Kaliničevas, 
V. Žukovskis, K. Mozūroms, J. Ju
cevičius, J. Pozniakas, D. Pozniakas, 
V. Bingelis ir J. Čepulis. Kopenha
goje jie įveikė Danijos rinktinę 10:1, 
Heleroide — šio miesto rinktinę to
kiu pačiu rezultatu. Iš Danijos jie 
išvyko išbandyti savo jėgų draugiš
kose tarptautinėse rungtynėse Šve
dijoje.

PALANGA RUOŠIASI
VASARAI
Susovietintoj Eltoj pluoštą žinių 

apie Palangos planus pateikia vyk
domojo komiteto pirmininko pava
duotojas V. Rokauskas. Audra Pa
langai buvo padariusi daug nuosto-
lių, bet jie beveik visi bus pašalinti 
iki sezono pradžios. Saulėlydžius va
sarotojai galės palydėti ant senųjų 
polių atstatyto tilto, kuris bus pus
metriu platesnis. Numatoma pasta
tyti ir naują gelžbetoninį tiltą. Tuo 
tarpu vieta jam dar neparinkta — 
gal į šiaurę nuo Ronžės upelio, gal 
prie Vanagupės. Botanikos parkui 
atkurti reikės daug jėgų ir daug lai
ko. Kopos savo pirmykštę išvaizdą 
atgaus tik po dviejų ar trijų sezonų. 
Centrinėje Palangos dalyje jau nu
griauti keli seni pastatai ir paruošta 
vieta naujam prekybiniam centrui. 
Prieš N. Metus buvo užbaigtas sta
tyti “Gintaro” poilsio namų 100 vie
tų naujas pastatas, o kovo mėnesį 
įkurtuves savuose kūrybos namuose 
ruošiasi švęsti dailininkai. Vanag- 
upėje baigiamas statyti 250 vietų 
pensijonas. V. Kst

GULBĖS GIESMĖ

Režisuoja
E. DAUGUVIETYTĖ - KUDABIENĖ

Apylinkės ir vietos visuomenė 

kviečiama gausiai dalyvauti

"Aukuras"

S HAMILTON
IŠLYDINT “GULBĖS GIESMĘ”. 

Prieš dvejus metus dramos mėgėjų 
grupė “Aukuras” išnešė dr. J. Gri
niaus istorinę dramą “Gulbės gies
mę” į rampos šviesą. Ilgas veikalas, 
sunkus — tai žinojo kiekvienas. 
Premjeroje, tiesa, dalyvavo, palygi
nus, maža saujelė vietos žiūrovų, to
dėl “Aukuras” nusprendė kovo 17 
d. suvaidinti paskutinį kartą “Gul
bės giesmę” Hamiltone. Po dvejų 
metų ir visos eilės tolimų gastrolių 
buvo daug praktikos įgyta, nors są
statas žymiai pasikeitė, bet veikalas 
nuo to nenukentėjo. Vietoj-L. Ver- 
bickaitės Barboros rolėje A. Žilvi- 
tienė sukūrė naują charakterį. Il
gametė “Aukuro” narė K. Kacevičie
nė iš St. Catharines grįžo į sceną 
Būtautienės rolėje. Į darbą įsitrau
kė visa eilė vietos jaunimo: D. Ku- 
dabaitė — burtininkė Zerida, R. Vo- 
lungytė — Diana, D. Jonikaitė, I. 
Stanaitytė. Seimo eilėse randam: St. 
Verbicką, J. Enskaitį, E. Dervaitį, 
A. Elvikį, M. Panavą, jr., T.. Kuda
bą, A. Žilvitį. Šie pasikeitimai įnešė 
įvairumo ir sustiprino veikalą. Gar
sus pertvarkė ir jais rūpinasi A. La- 
jukas iš Toronto. Žinoma, prie “Gul
bės giesmės” pasisekimo nepaprastai 
daug prisidėjo “Aukuro” grimorius 
St. Ilgūnas iš Ročesterio, labai gyvai 
atkurdamas gilios senovės istorinius 
charakterius. — Hamiltono lietuviš
koji visuomenė labai domisi ir mėgs
ta teatrą, nes dažnai lankosi Strat- 
fordo festivalyje, O’Keefe Centre, vi
suose vietos teatro ir gimnazijų pa- 
statymuose, bet kai ateina savųjų ei
lė, ima ir suabejoja. Reikia tikėti, 
kad šį kartą kovo 17 dieną rezervuos 
“Gulbės giesmei” ir žinovų akimis
priims savųjų pastangas, nepašykštė- 
dami nuoširdžios kritikos. — Gražu 
yra matyti, kad visa eilė jaunimo 
įsitraukė į teatro darbą, nes akty
vus dalyvavimas ugdo ne tik kalbos 
žinojimą, bet ir kelia susidomėjimą 
lietuvių literatūra, istorija ir ruošia 
ateičiai. Senuosius laikas privers pa
sitraukti, bet jų* vietoj stos naujos 
eilės teatro darbuotojų. Tad yra vil
ties, kad savas lietuviškas teatras iš
eivijoj išsilaikys dar ilgus metus. No
rinčių dirbti yra, reikia tik morali
nės paramos — žiūrovų! žinome, jog 
“svetima duona yra skanesnė”, bet 
šį kartą paragaukime ir savosios — 
jei ne iš pareigos, tai bent iš smalsu
mo pamatyti, kodėl “Gulbės giesmė” 
Toronte, Montrealyje, Londone, Ota
voj, Detroite, Klevelande, Ročeste- 
ry, net ir Čikagoje susilaukė gero 
ir malonaus priėmimo. A. J.

TURININGA ŠVENTĖ. Kovo 3 d. 
ateitininkai suruošė šv. Kazimiero 
šventės minėjimą, šeštadienį vakare 
buvo susikaupimo valandėlė, kurią 
vedė svečias iš Čikagos — kun. K. 
Trimakas, SJ. Mūsų veikla dažnai ne
turi dvasingumo, prasmės. Čia auksi
nė proga įnešti dvasią, turinį į veiki
mą. Sekmadienį 11 vai. Mišios, ku
riose moksleiviai ateitininkai ir jau-

V. GERULSKIS ROOFING
DI ..'Git VISOKIUS STOGUS. TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.Į MI 83400 ANCASTER, ONT.

rašytojo d r. Jono ,Grin iau s 

istorinė drama vaidinama 

PASKUTINĮ KARTĄ

kovo 17, sekmadenį, 4 vai. po pietų 

Jaunimo Centro salėje, 

48 Dundurn Street N., Hamiltone.

nučiai dalyvavo organizuotai ir pri
ėmė šv. Komuniją. Pamokslą pasakė 
minėtasis svečias iš Čikagos, pabrėž
damas mintį: žmonėms bendradar
biaujant, turi būti bendros mintys, 
bendrą širdis ir bendros rankos; į 
kitą žmogų turime žiūrėti kaip į Kris
taus atvaizdą, tada tik gero norėsime.

Jaunimo Centro salėje įvyko mi
nėjimas su menine programa. Invo- 
kaciją skaitė kun. K. Trimakas, SJ, 
o seselė Igne iš Toronto — paskaitą 
apie jaunimą. Visų laikų jaunimui 
esą būdingos žymės: naujumų jieško- 
jimas, pasiaukojimas, idealas, meilė 
ir optimizmas (pagal St. Šalkauskį). 
Ir šių laikų jaunimas yra linkęs pa
siaukoti pvz. “Peace Corps”, P. Viet
name, ištroškęs meilės ir jaučiasi la
bai vienišas. Visos tos dainos, kurias 
jie dainuoja turi prasmingus žodžius 
ir sako tą patį: kaip jie vieniši, trokš
ta meilės ir gyvenimo prasmės. Ir 
to jie esą negauna iš vyresniųjų. At
kreipkim dėmesį į jaunimo šauksmą: 
duokite jiems meilės, supratimo, 
draugiškumo ir gyvenimo prasmės. 
Jaunimas buvo sužavėtas seselės kal
ba ir sakė: “Ji mūsų pusėje!” — Me
ninėje dalyje buvo montažas “Prie 
šv. Kazimiero karsto” (P. Natas), pa
įvairintas eilėraščiais, pianino muzi
ka, dainomis ir taut, šokiais. Montažą 
paruošė p. Gudinskienė ir S. Martin- 
kutė, dainas — A. Juozapavičius ir 
taut, šokius V. Urbonavičiūtė. Publi
ka įvertino mūsų Šventojo atminimą 
ir, palyginus, gana gausiai atsilankė 
minėjime. A.

TĖVYNĖS SUEIGA. Vas. 25 d. skau
tės ir skautai su vėliavomis dalyvavo 
pamaldose. Džiugu, kad tokia proga 
netrūko nei vieno aktyvaus skauto- 
ės. Svečias kun. Vaškas pasakė pa
mokslą. Jaunimo Centre susirinkome 
iškilmingai sueigai ir Mykolaičio-Pu
tino minėjimui. Malonu buvo matyti 
didelį skaičių tėvelių ir svečių. Į 
sueigą atsilankė dvasios vadovas 
mons. dr. J. Tadarauskas ir kun. Vaš
kas. Dvasios vadovas nuoširdžiai 
skautus pasveikino auksinio jubilė- 
jaus proga. Sueigoje dalyvavo Kana
dos rajono vadeiva s. K. Batūra ir va
dovavo skautininkų įžodžiui. Sveiki
no ne tik jau šiame krašte skautišką 
mokyklą išėjusius jaunuosius paskau- 
tininkus: T. Tumaitytę, A. Volungytę, 
dr. V. Kvedarą, bet ir visą eilę įžodį 
davusių paukštyčių ir skaučių. Ta 
proga ordinu už nuopelnus apdovano
ti: “Širvintos” tuntininkės pavaduo
toja ps. I. Jokūbynienė ir “Nemuno” 
tuntininkas A. Tumaitis. — Rašytojo 
Mykolaičio • Putino minėjimas buvo 
pradėtas referatu, apibūdinančiu jo 
svarbesnius gyvenimo bruožus, kūry
bos laikotarpius ir pobūdį. Referatą 
skaitė sk. vytis G. Breichmanas. Sekė 
paukštyčių deklamacijos — Putino 
pirmųjų eilėraščių, paįvairinamų 
“Gyvataro” mažųjų grupės šokamų 
tautinių šokių ir talentingos jaunos 
dainininkės jaun. skautės A. Pakal
niškytės dainavimu. Gražų įspūdį pa

liko 7 skaučių: Aušrotaitės, Breich- 
manaitės, Jonikaitės, Kudabaitės, Pa- 
navaitės, Pauliutės ir Sakalaitės cho
rinė deklamacija “Gedimino sapnas”. 
“Aukuro” vaidintas “Valdovo sūnus” 
(I veiksmas) tiek vyresnių, tiek jau
nųjų žiūrovų buvo su dėmesiu seka
mas. Dėkojame režisorei E. Kudabie
nei ir aktoriams p. Ulbinui, p. Bun- 
gardai ir jauniesiems sktoriams skau
tams — R. Volungytei, Elvykiui ir 
Dervaičiui. Pabaigai įspūdingai nu
skambėjo E. Kudabienės deklamuo
jami paskutiniai Putino eilėraščiai— 
“Vivos plango” ir “Mortuos voco”. 
Programa užbaigta prisimenant ir pa
gerbiant didįjį mūsų dainių tylos mi
nute. Prie jo paveikslo (skautės M. 
Repčytės portretas iš fotografijos), 
mažosios paukštytės padėjo gražią 
gėlių puokštę. Tradicinės skautų va
karinės giesmės “Ateina naktis” švel
niu niūniavimu atsisveikinta su sve
čiais ir skautais. Dėkojame mons. dr. 
J. Tadarauskui už leidimą pasinaudo
ti nemokamai sale. širvintietė

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont.
Telefonas 529 - 4911

WINDSOR, ONT.
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS DAI- 

LĖS PARODA įvyks kovo 16 — ba
landžio 23 d. universiteto patalpose.
Kviečiame Windsoro ir Detroito lie
tuvius atsilankyti į parodą ir susi
pažinti su nauju Windsoro univer
sitetu. šią parodą organizuoja Wind
soro universitetas. Koresp.

St. Catharines, Ont.
APLANKE ARGENTINĄ. Pranas 

Meškauskas sugrįžo iš kelionės į Ar
gentiną, kur išbuvo mėnesį laiko, 
daugiausia pas savo gimines Buenos 
Aires mieste. Giminės ten gerai pra
sigyvenę — gyvulių ūkio savininkai. 
Patį miestą, jo įžymybes bei apylin
kes aprodė netikėtai sutiktas jaunys
tės draugas, dabar broliukas vietos 
lietuvių vienuolyne. Buenos Aires esą 
apie 30.000 lietuvių, daugiausia senų
jų imigrantų, kurie, palyginti su šio 
krašto gyvenimo lygiu, yra gana ge
rai įsikūrę, bet to gyvenimo negalima 
palyginti su Kanada. Pvz. automobilis 
ten yra dar daugeliui tik svajonė.

Kaimynas
DIDELIS STREIKAS. Jau kelinta 

savaitė streikuoja pats didžiausias 
vietos fabrikas General Motors, žino
mas McKinnon vardu, šiame fabrike 
dirba apie 7000 darbininkų, jų tarpe 
daug vietos lietuvių. Dėl šio streiko 
darbininkus pradėjo atleidinėti ir ki
ti fabrikai. Miestas nemažai nuken
čia, juo labiau, kad tos įmonės strei
kas yra chroniškas mūsų mieste — 
kas keli metai. Reikia pasakyti, ka<f 
McKinnon darbininkų atlyginimas 
yra vienas didžiausių visoje Kanado
je. Jo atlyginimai pralenkia kitus fab
rikus, gal tik išskyrus antrą savo di
dumu Thompson Products fabriką. 
Kiekvieną kartą streikas baigiasi ne
va darbininkų dideliu laimėjimu, bet 
po streiko pakyla kainos ir taip daina 
be galo. Lietuviai perdaug streiku ne
sijaudina, nes retas kuris nėra tam 
pasiruošęs, o dauguma yra net gerai 
prasigyvenę ir labai jau nenusimena 
dėl netikėtų atostogų. Koresp.

Delhi - Tillsonburg^
SEKMADIENĮ, kovo 17, tuoj po 

namaldu. K.. L. Kat. Moterų Dr-jos 
Delhi skyrius ruošia šv. Kazimiero 
parapijos salėje paskaitą-pietus, į ku
riuos kviečia atsilankyti visus apylin
kės gyventojus — vyrus ir moteris. 
Paskaitą skaitys V. Judzentavičiūtė- 
Gamelienė iš kelionių po Europą, pa
įvairindama skaidrėmis. Tai bus ke
lionė po platų pasaulį, sėdint kėdėje
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© UETIMAI PASAULYJE
LA. Valstybės

POPIEŽIAUS ATSAKYMAS LIE- 
TUVIAMS. J vyskupo Vincento Bliz
gio laišką šventajam Tėvui Pauliui 
VI ryšium su lietuvių jubilėjiniais 
1968 metais atsakė Šventojo Tėvo 
vardu kardinolas A. Cicognani. Šven
tasis Tėvas esą užtikrina, jog Apaš
talų Sostas su dėmesiu seka sunkią 
Lietuvos tikinčiųjų ir visos tautos 
būklę, gėrisi laisvo pasaulio lietuvių 
pastangomis gelbėti savo tautą ir su 
dėkingumo jausmais linki sėkmės. 
Visai tautai — tėvynėje ir svetur jis 
siunčia apaštališką palaiminimą.

ESTUOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
penkiasdešimtmečio minėjime Čika
goje lietuviams atstovavo bei sveiki
nimo žodį tarė konsulas P. Daužvar- 
dis ir ALTos Čikagos skyriaus pirm. 
Julius Pakalka.

JŪRATĖ KAZICKAITĖ, karo ko
respondentė, vėl išvyko į P. Viet
namą. Ji žadėjo aplankyti lietuvius 
karius ir perduoti jiems laiškus. Tu
rintieji P. Vietname kovojančių gi
minių ar pažįstamų jiems adresuotus 
laiškus gali siųsti “Darbininko” re
dakcijai, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221, USA. Jie pir- 
ma proga bus perduoti J. Kazickai- 
tei. Torontiečių tarpe teko girdėti 
balsų, jog reikėtų parašyti Khe Sanh 
bazėje kovojančiam Itn. Algiui Gar
siai, kurio antikomunistinius žodžius 
citavo Toronto dienraštis “Star”. At
rodo, šiuo atveju galėtų padėti “Dar
bininkas” ir J. Kazickaitė, nes šiaip 
jau Pentagonas nepažįstamiems as
menims karių adresų nenori duoti, 
kad jais nepasinaudotų komunistai. 
Platų rašinį apie Itn. Algį ir Liviją 
Garsius paskelbė “Waterbury Ameri
can” dienraštis. Algis priminė kores
pondentui, kad komunistai yra užgro
bę Lietuvą ir dabar tą patį nori pa
daryti su P. Vietnamu, o Livija 
sakėsi taip pat kovojanti prieš ko
munizmą, stengdamasi atskleisti tik
ruosius jo tikslus. L. A. Garsiai ge
rai pažįsta komunizmą, nes jų gimi
nės 1941 m. buvo ištremti į Sibirą. 
Jaunoji pora susituokė 1966 m.

RAIDŽIŲ RINKĖJOS (linotipinin- 
kės) pagalbos šauksmą vasario 13 
d. laidoj paskelbė “Draugas”. Jis 
yra skirtas žurnalistams, kurie ne- 
žumalistiškai rašo arba, kitaip sa
kant, nekreipia dėmesio į savo rank
raščius ir vargina raidžių rinkėjų 
storais akinių stiklais ginkluotas 
akis: “Daugelis betgi rašo ranka. 
Vargas rinkėjams! Gerai dar, jei raš
tas įskaitomas, bet kai kas “iš dide
lio rašto išeina iš krašto”. Ir nesu
skaitai, ar čia “kardas” ar “vardas”, 
ar čia “bėgimas”, o gal “rėkimas”. 
Blogiausia, kad dažnai, net ir saki
nį perskaičius, sunku pasakyti, kas 
geriau tiktų.. .’’ Rinkėja norėtų, kad 
bent jau dažniau rašantys naudotų 
mašinėlę ir nepagailėtų pinigo po
pieriui: “Amerika turtingas kraštas, 
popierius, atrodo, tik centus kainuo
ja. Į redakciją betgi, o paskui ir 
pas mus, suplaukia raštai ant kalen
doriaus lapų antros pusės, ant senų 
sąskaitų tuščių vietų, ant bažnytinių 
ir kitokių informacinių biuletenių 
“nugaros”, lyg Sovietų Sąjungoj! Bet 
vargu ir ten “popieriaus badas” tokį 
laipsnį pasiekęs...” Rašinio autorė 
užmiršo dar vieną rinkėjų problemą 
— kartais gaunamus mašinėle rašy
tus rašinius, kai tarp eilučių nė uo
das kojos negalėtų įkišti. Redakto
riui sudėjus ant raidžių ženklus ir 
raudonu rašalu padarius pataisas, 
tada jau ir akinių storais stiklais ne
pakanka. Šios problemos nebūtu, jei
gu rašantieji susiprastų tarp eilučių 
palikti dvigubą tuščią tarpą, kuria
me redaktorius be vargo galėtų bal
tose lankose ganyti savo raudoną 
plunksną, šios taisyklės turėtų lai
kytis ir ranka rašantieji, nes juk ir 
jų rašiniai dažniausiai būna taisomi, 
o pataisoms reikia vietos.

“THE WAR AGAINST GOD IN 
LITHUANIA” — dr. J. Savojo išsa
miai parašyta knyga apie religinę 
būklę okupuotoje Lietuvoje gauna
ma: Lithuanian Catholic Religious 
Aid Inc., 64-09, 56th Rd., Maspeth, 
N. Y. 11378, USA. Knyga tinka įteik
ti kaip dovana kitataučiams. Jos iš
platinta jau daug egzempliorių. Vien 
adv. J. Smetona Klevelande išpla
tino apie 300 egz. Taipgi daug eg
zempliorių paskleidė parapijų kuni
gai.

KLEVELANDE LIETUVIAI KU- 
NIGAI su LKRS įgaliotiniu A. Gar- 
ka rengia maldos ir aukos dieną už 
persekiojamą Bažnyčią Lietuvoje ko
vo 17, sekmadienį. Kun. klebonas B. 
Ivanauskas, kun. K. žemaitis praves 
pamaldas Sv. Jurgio bažnyčioje. Kun. 
St Raila, LKRS reikalų vedėjas, pa
sakys pamokslą ir kalbės susirinki
muose. Kun. J. Angelaitis, Our Lady 
of Perpetual Help klebonas, taip pat

Niagara Falls, Ont.
ŠIAME MIESTE, 1355 Ferry St., 

nuo seniau veikia viešbutis, angliš- 

prie apkrautų stalų įvairių rūšių vė
darais, cepelinais ir kit. gėrybėmis. 
Prašome šeimininkes tą dieną nevirti 
pietų — jie bus pagaminti salėje. Pel
nas — šių jubilėjinių metų užsimoji
mams ir šalpai.

VISUOTINIS S K Y RIA US SUSI- 
RINKIMAS — kovo 24. Narės ir pri
jaučiančios prašomos dalyvauti.

Valdyba 

rengia pamaldas ir religinį koncer- 
tą kovo 17 d. Tą dieną bus renka
mos aukos religinei šalpai. Klevelan- 
diečiai yra ligšiol duosniai parėmę 
LKRS. iv. Jurgio parapijos kunigai 
ir parapijiečiai yra aukoję $1,440.00, 
o kun. J. Angelaitis, L. K. Moterų 
S-gos 36 kuopa ir parapija yra au
koję $1,233.50. Visos aukos, skiria
mos LKRS, yra atleidžiamos nuo fe
deracinių mokesčių.

Prancūzija
NAUJAI IŠRINKTOJI Prancūzi- 

jos LB taryba posėdžiavo Paryžiuje. 
Tarybos pirmininku išrinktas Ričar
das Bačkis, o naują krašto valdybą 
sudarė: pirm. kun. Jonas Petrošius, 
vicepirm. ir sekr. Antanas Mončys, 
ižd. Petras Klimas. Revizijos komi- 
sijon išrinkti: pirm. Algirdas J. Grei
mas, nariai — B. Soriano-Monstavi- 
čiūtė ir E. Vaiciekauskas. Sekantis 
tarybos posėdis įvyks balandžio 19 
d. Jame bus renkami atstovai į PLB 
seimą Niujorke.

Urugvajus
LIETUVOS PENKIASDEŠIMTME

TĮ K. Čibiro straipsniais atžymėjo 
Montevideo dienraščiai “El Pais”, 
“El Dia”, “El Plata”, “El Debate”, 
“El Diario Espanol”, o “La Mana
na” paskelbė Lietuvos pasiuntinybės 
paskleistą laisvinimo veiksnių mani
festą. Lietuvos atstovo A. Grišono 
surengtame priėmime dalyvavo Vati- 
kario nuncijus su sekretorium, V. Vo
kietijos, JAV, tautinės Kinijos, Mek
sikos, Gvatemalos, Peru ir kitų vals
tybių atstovai. Urugvajaus vyriausy
bės vardu sveikino užsienio reikalų 
ministerijos politinio departamento 
direktorius A. Folle Martinez. Minė
jimas įvyko vasario 17 d. Lietuvių 
Kultūros Draugijos patalpose, žodį 
tarė jos pirm. St. Gedas, Lietuvos 
atstovas A. Grišonas, lietuvių bičiu
lis žurn. J. P. Martinez Bersetsche 
ir Montevideo savivaldybės atstovas. 
Meninę programą atliko Vyt. Dorelio 
diriguojamas “Aido” choras, tauti
nių šokių ansamblio “Gintaras” gru
pės. Vasario 19 d. antikomunistinė
je “Laisvės Balso” radijo programo
je Lietuvos sukaktį atžymėjo urugva
jiečių jaunimo sambūris “Patria” 
pirm. K. Guerrero ir atstovo A. Gri
šono kalbomis.

Britanija
LIETUVOS PENKIASDEŠIMTME

ČIO minėjimai buvo surengti Lon- 
. done, Koventryje, Mančesteryje, Wol- 
verhamptone, Nottingham© ir kitose 
lietuvių kolonijose. D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos delegacija vasa
rio 16 d. įteikė sovietų ambasadai 
premjerui A. Kosyginui adresuotą 
protesto laišką, primenantį sovietų 
nusikaltimus Lietuvos atžvilgiu ir 
reikalaujantį raudonosios armijos ati- z 
traukimo iš Lietuvos teritorijos. Am
basados sekretorius šį laišką žadėjo 
perduoti ambasadoriui, bet A. Kosy
gino jis turbūt nepasieks, patekęs į 
KGB žvalgybos atstovų rankas^ Nau
dos visdėlto būta, nes laiško įtei
kimą stebėjo britų spaudos atstovai 
ir fotografai*

“EUROPOS LIETUVIO” praneši
mu, Britanijos universitetuose stu
dijuoja trys aspirantai iš sovietų 
okup. Lietuvos: Londono universite
te — Petras Pūkelis ir Mečys Stuko- 
nis, Readingo universitete — Algir
das Prapulionis.

Australija
XVII-JE SPORTO ŠVENTĖJE 

Adelaidėje varžėsi lietuviai krepši
ninkai ir tenisininkai. Vyru krepšinio 
varžybose I vietą laimėjo Adelaidės 
“Vytis”, II — Melburno “Varpas”, 
III — Pertho “Neris”, IV — Geelon- 
go “Vytis”, V — Sidnėjaus “Kovas” 
ir VI Hobarto “Perkūnas”. Moterų 
grupėje dalyvavusios keturios krep
šinio komandos varžybų užbaigoj iš
sirikiavo šia tvarka: I — Adelaidės 
“Vytis”, II — Sidnėjaus “Kovas”, m 
Melburno “Varpas”, IV — Geelon- 
go “Vytis”, šventės metu buvo su
daryta 1968 m. Australijos lietuvių 
vyrų krepšinio rinktinė: kapitonas 
V. Soha, A. Milvydas ir V. Mačiulai- 
tis iš Melburno, A. Andriejūnas iš 
Sidnėjaus, E. Palubinskas iš Kan- 
beros, S. Lukošiūnas ir V. Brazdžio
nis iš Geelongo, R. Daugailis ir K. 
Jaunutis iš Adelaidės, L. Hustas iš 
Pertho. Treneriu pakviestas sidnė- 
jiškis D. Atkinson.

LAUKO TENISO KOMANDINES 
ŽAIDYNES vyrų ir moterų grupė
je laimėjo Adelaidės “Vytis”. Pa
grindinis vytiečių varžovas buvo Mel
burno “Varpas”. Individualinėse var
žybose praėjusioj sporto šventėj iš
kovotą čempionatą apgynė V. Špoke
vičius, Melburno “Varpo” atstovas, 
moterų grupėje čempione penktą 
kartą tapo Adelaidės “Vyčio” atsto
vė A. Morkūnaitė.

kai vadinamas “Venetian Tavern”. 
Jį nupirko Alvira ir Vytas Vaške
liai. Apylinkės lietuviai, džiaugda
miesi p. Vaškelių laimėjimais, kovo 
2 d. vakare suvažiavo jų pasveikinti. 
Prie gėrybėmis apkrautų stalų po 
vieno iš dalyvių įžanginės kalbos dar 
pakalbėjo J. šarapnickas, o iš mote
rų pusės — Ona Jonaitienė. “Vene
tian Tavern” savininkas Vytas Vaš
kelis. atsidėkodamas už apsilankymą 
ir linkėjimus, pasakė trumpą kalbą, 
pabrėždamas, kad jiems taip pat ma
lonu būti su savo tautiečiais, gyve
nančiais šiame grožiu apdovanotame 
Kanados kampelyje. ▼. d.
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(Būties) jėgoms. Pastarąsias rai

tija žvelgia į realybę kaip jvai-

dr. William R. 
Dambriūnu ir 

paruošęs ir iš- 
to Modern Li-

tuviai buvo religingi, bet nebuvo 
krikščionys). Jau nuo seniausių 
amžių jis suvokia daiktus tvar-

(Tęsinys iš pr. nr.) 
Gamta, dievai, Dievas

jaučias daiktus, principe yra jo

gamtos antdaiktinių jėgų komp
leksas (logosas) yra Dievo (ant
gamtinės realybės) veiksmingas 
pasireiškimas mūsajame pasau
lyje.

Žmogus yra žmogumi ne dėl
to, kad jis suvokia daiktus, bet 
dėlto, kad jis suvokia ir paklus-

šitos jėgos yra antgamtinės, ar 
jos yra Dievo valdančios rankos 
jėgos, filosofiškai atsakyti nega
lima. Jei kas tai pabando, filoso
fijai pripažįsta galią pažvelgti į 
antgamtinę realybę. Žmogus,

žmogaus nesiorientavimo savo 
kelyje ženklų jau pilna dabar. 
Žmogus niekad nebuvo tiek 
technikoj pažengęs kaip dabar, 
bet taipgi jis niekad nebuvo 
taip pasimetęs kaip šiandien. 
Jis nežino, kas daryti su laisva
laikiu; kaip, kam ir ar iš viso 
melstis; kaip auklėti vaikus; 
kaip bendrauti su žmona, su tė
vais, su kaimynais ir kaip susi
orientuoti savo gyvenime (tauti
niame, valstybiniame, bendruo
meniniame). Jis nežino kaip gy
venti tvirtą, sveiką ir kultūrin
gą gyvenimą savo susikurtame 
technikiname pasaulyje.

Egzistencinė filosofija, suvok
dama antropocentrizmo saulėly
dį, nežengia atgal į ankstesnio 
filosofinio orientavimosi sritį, 
bet žengia pirmyn į naują ry
tojų. Pranašingai poetas Hoel- 
derlinas, gyvenęs devynioliktojo 
šimtmečio pradžioje, yra kalbė
jęs apie ateities dar bevardžius 
dievus. Kai šitie dievai (Dievo 

kės technikos ir modernaus gy
venimo užkulisuose, tada egzis
tencinė filosofija bus įvedusi 
žmogų į naują epochą, į naują 
rytojų.

(dievus) ir per įvairias apeigas 
bei kultus bando “antdaiktiškai” 
pakreipti nusistovėjusią daiktų 
bei gyvenimo eigą. Tame žmo
gaus dalyvavime antdaiktinėse 
jėgose — jo religingume — ir 
glūdi technikos esmė. Technika 
jokiu būdu nėra tik žmogaus 
meistriškumo, jo gamtos domi
navimo apraiška. Technika iš
reiškia žmogaus atvirumą gam
tos (Būties) eigai, jos koordi
nuojančiai struktūrai, kuriai bū
damas atsakingas žmogus gali nės filosofijos kažkurių bruožų 
įprasminti ir sukurti daiktus — anžvalpos i klausima “Ar Afudfi. pirštai musų pasaulyje) išrys- 
tiltus, namus, mašinas ir t.t

šventasis. Filosofas nėra šventa
sis, ir šventojo kalba nėra filo
sofija.

Ateities filosofija
Po šitos trumpos egzistenci-

(transcendentinių) jėgų struktū
rą, kuri apsprendžia, įprasmina 
ir duoda pradžią betkokiam 
daiktui ar būtybei, šitokiu rea
lybės supratimu egzistencinė fi
losofija išsiskiria iš kitu filoso
fijų.

Svarbiausias egzistencinės fi
losofijos bruožas yra antropo
centrizmo nugalėjimas. Dėlei ši
tos priežasties Sartre filosofija 
vargu ar gali būti vadinama eg
zistencializmu, nežiūrint jos po
puliarumo. Jasperso ir Marcelio 
egzistencinės filosofijos yra lin
kusios laikyti Būti ar transcen
denciją antpasaulihe ar antgam
tine realybe. Tuo jos tarsi nu
krypsta nuo esminio filosofijos 
bruožo — žmogaus žvilgsnio Į 
realybę, į Būtį, į Gamtą. Ant
gamtinė realybė nėra filosofinio 
svarstymo sritis.

Tikroji egzistencinė filosofija, 
pasireiškianti Heideggerio min
timi, nekyla nuo daiktų, būtybių 
ar objektų į antgamtinę realybę* 
bet į pačią Būti, į gamtą kaipo 
tokią. Gamta ar Būtis nėra Die
vas, bet tai nereiškia, kad ji nė
ra dieviška. Gamta, Heideggerio 
prasme, yra viską apsprendžiąs, 
viską įprasminąs ir viską grin
džias antdaįktinių (transcenden
tinių) jėgų kompleksas (žemės, 
dangaus,' egzistencijos ir dievų 
žaismo sankryža).Jeigu norime 
leisti tikėjimui įsiterpti į mintį, 
galime sakyti, kad Būties ar

apžvalgas į klausimą “Ar egzis
tencinė filosofija baigia savo 
dienas?” tenka atsakyti neigia
mai. Egzistencinė filosofija, tik
ra prasme, ne baigia, bet tik pra
deda savo dienas, nes žmonija 
palaipsniui žengia į naują savo 
kultūrinio vystymosi pakopą, to-

joje antropocentrizmas yra pa
keičiamas Būties centrizmu, ir 
todėl ji yra reikalinga egzisten
cinės filosofijos šiam susiorien- 
tavimui.

Kaskart vis labiau ir labiau 
kyla klausimas: ar sutechnintas 
pasaulis vis daugiau įtvirtina 
realybėje? Kai pasaulis bus pil
nai sutechnintas, žmogus nebe
bus technikos kūrėju. Kuo jis 
tada bus? Ar nebus jis tada tiks
lingai funkcijonuojąs ratelis sa
vo sukurtoje technikinėje maši
nerijoje? Tada ir jo žmogiškoji 
vertė (egzistenzija) nieku nepra
šoks ratelio vertės. Rateliu var
gu ar jis bus dėl savo nepažabo
tos ir dabar jau nenaudingos ir 
tuo pačiu beprasmės energijos. 
Kur ši energija liesis? Stebėda
mi šių dienų paauglių elgseną, 
turime pagrindo manyti, kad 
ateities žmogaus, pasiekusio ga
lutinį technikinės kūrybos augš- 
tį, atpalaiduota energija veršis 
destruktyvia kryptimi. Kad žmo
gus susikurs pasaulyje sau ro
jų, yra iliuzija. Tas pats yra ir 
su laime. Technika (dėlto, kad 
ji yra antropocentrinė) žmogui 
laimės neatneš. Laimė įmanoma 
tik savęs pasivedime augštes- 
nei realybei.

Nežiūrint technikinio triumfo,

Maž. Lietuvos moterų apranga 1840 m. pagal E. Gisevijaus piešinį

Dail. A. Tamošaitis - lietuviški) audinių žinovas
PROF. R. VAŠTOKAS

TAUTINIAI

KONKURSO LAIMĖTOJAI
kauskas su ponia ir dr. E. Rin
gus su ponia); jaunimo grupė
je — pirmąją premiją G. Juo
zapavičiūtei iš Hamiltono, Ka
nadoj (mecenatas kun. I. Urbo
nas) ir antrąją premiją A. Ry- 
gelytei iš Putnamo mergaičių 
bendrabučio (25 dol., mecenatas 
kun. P. Patlaba).

Konkurso tema buvo “Kaip aš 
vertinu tai, kas šiuo metu deda
si Bažnyčioje”. Premijos bus 
įteiktos Čikagoje kovo 9 d.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVA

LIS buvo pradėtas Kaune vasario 13 
d. ir truko iki kovo 10 d. Per tą lai
ką surengti 28 koncertai Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Kapsuke (Marijampolėje), 
Druskininkuose ir Švenčionyse. Fes
tivalį rengė Vilniaus filharmonija, 
bet oficialiai jis buvo skirtas kom
jaunimo penkiasdešimtmečiui, 
faktą filharmonijos vadovas R. 
gaitis savo pranešime pasistengė 
tylėti. Jo teigimu, filharmonija 
ri supažindinti koncertų lankytojus 
su “muzikinėmis pajėgomis, kurios 
ateityje neš pagrindinę respublikos 
koncertinio gyvenimo naštą ir repre
zentuos Lietuvos kultūrą”. Tai, ma
tyt, ir yra tikrasis festivalio tiks
las. Jo programose dalyvavo operos 
solistės B. Almonaitytė, N. Ambra
zaitytė, E. Kornejeva, pianistai R. 
Kontrimas, A. ir H. Radvilaičiai, J. 
Bialobžeskis, L. ir K. Grybauskai, 
smuikininkai A. Vainiūnaitė, J. Dva
rionas, E. Digrys, J. Zalcmanas, var
gonininkai B. Vasiliauskas, G. Lukš- 
taitė, V. Prekerytė, N. Trinkūnaitė, 
valtornistas A. Račkauskas ir kt. 
Bendrasis jaunųjų atlikėjų skaičius 
— apie 40 menininkų.

DAIL. ČESLOVO KONTRIMO ak
varelių paroda buvo surengta Kauno 
Mokytojų Namuose.

STATYBININKŲ KULTŪROS RŪ
MUOSE Vilniuje atidaryta jaunųjų 
karikatūristų — V. Ajausko, V. Du
dėno, R. Midvikio, A. Pakalnio, S. 
Pivoriūno, V. Suchockio, V. Šato ir 
J. Varno — darbų paroda.

PROF. DR. MYKOLAS KAVEC- 
KIS, Kauno politechnikos instituto 
inžinerinės geologijos katedros vedė
jas, po sunkios ligos mirė vasario 28 
d., sulaukęs 78 m. amžiaus. Velio
nis 1912 m. buvo baigęs Charkovo 
universiteto fizikos-matematikos fa
kulteto gamtos skyrių, studijavęs ge
ologiją Kievo politechnikos institute, 
geologijos - mineralogijos doktoratą 
gavęs Prahos universitete 1931 m. 
Grįžęs Lietuvon, pradėjo mokslinį 
darbą 1921 m., dėstydamas krista
lografiją ir mineralogiją Lietuvos 
Augštuosiuose Kursuose, vėliau uni
versitete. 1923 m. M. Kaveckis buvo 
išrinktas mineralogijos-geologijos ka
tedros docentu, 1926 m., — šios ka
tedros vedėju, 1929 m. — Vytauto 
D. universiteto ekstraordinariniu 
profesorium. Jis taipgi vadovavo eks
pedicijoms, tyrosioms Lietuvos geo
logiją, naudingas iškasenas ir mine
ralinius vandenis. Pokario metais jam 
teko vadovauti Mokslų Akademijos 
geologijos ir geografijos instiuto mi
neralinių žaliavų sektoriui, Vilniaus 
universiteto mineralogijos katedrai 
ir Kauno politechnikos instituto in
žinerinės geologijos katedrai. Velio- 
nies palaikai buvo pašarvoti Kauno 
politechnikos instituto III rūmų sa
lėje ir kovo 1 d. išlydėti į amžino 
poilsio vietą.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JA į akademikų gretas priėmė pen
kis naujus narius: Vilniaus universi
teto astronomijos katedros vedėją 
prof. dr. Paulių Slavėną, puslaidi
ninkių fizikos instituto direktorių 
prof. dr. Jurą Požėlą, Kauno medici
nos instituto rektorių prof. dr. Zig
mą Januškevičių, Kauno politechni
kos instituto pluoštinių medžiagą ka
tedros vedėją prof. dr. Juozą Indriū
ną ir istorijos instituto dirddoriaus 
pavaduotoją dr. Juozą Jurginį. Na- 
rio-korespondento teisės suteiktos 
prof. dr. Vaclovui Mališauskui, eko
nomikos instituto rentabilumo ir 
ūkiskaitos sektoriaus vadovui. LMA 
dabar/ turi 20 akademikų ir 19 na- 
rių-korespondentų. Jos vadovybėn iš
rinkti: prez. prof. dr. Juozas Matu
lis, viceprez. prof. dr. Algirdas Žu
kauskas, prezidiumo mokslinis sekr. 
prof. dr. Kazimieras Meškauskas, pre
zidiumo nariai — prof. dr. Kostas 
Korsakas, prof. dr. Jonas Kubilius 
ir prof. dr. Juozas Žiugžda. Skyrių 
akademikų-sekretorių pareigos teko: 
fizikos • technikos ir matematikos 
mokslų skyriaus — prof. Povilui 
Brazdžiūnui, chemijos ir biologijos — 
prof. dr. Vytautui Girdzijauskui, vi
suomeninių mokslų — Vladui Niun
kai. Skyrių vadovai kartu yra ir pre
zidiumo nariai. Mokslų Akademijos 
institutų direktoriais išrinkti ir pa
tvirtinti: fizinių-techninių energeti
kos problemų — technikos mokslų 
kandidatas Valerijonas Dauknys, 
chemijos ir cheminės technologijos 
— prof. dr. Juozas Matulis, botani- 
nikos — biologijos mokslų kandida
tas Karolis Jankevičius, zoologijos ir 
narazitologijos — biologijos mokslų 
kandidatas Petras Zajančkauskas, 
ekonomikos — prof. dr. Kazimieras 
Meškauskas, istorijos — prof] dr. 
Juozas Žiugžda, lietuvių kalbos jr 11-

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS”
Laiškų Lietuviams” straips

nių konkurso vertinimo komisi
ja, susidedanti iš pirm. A. Ba
rono, sekr. D. Kucėnienės, na
rių — kun. Vyt. Bagdanavičiaus, 
MIC, J. Bagdono ir F. Kurgonie- 
nės, paskyrė sekančias premi
jas: vyresniųjų grupėje — pir
mąją V. Kuliešiaus 100 dol. pre
miją N. Gailiūnienei iš West 
Harttfordo, Conn., dvi antrąsias 
Pr. Razminui ir J. Toliušiui (po 
40 dol. — mecenatai: dr. J. Meš-

KONFERENCIJA BALTŲ KAL
BOTYROS klausimais įvyks balan
džio 5-6 d.d. Pensilvanijos valstybi
niame universitete, University Park, 
Pa., USA. Ją rengia šiame univer
sitete profesoriaująs 
Schmalstieg, su L. 
prof. dr. A. Klimu 
leidęs “Introduction 
thuanian”, su prof. dr. A. Klimu — 
“Lithuanian Reader for Self-Instruc
tion”. Jis taipgi yra išvertęs į ang
lų kalbą prof. Endzelino veikalą apie 
baltų kalbas, kurį išleis olandų lei
dykla. Konferencijoje dalyvaus apie 
15 kalbininkų iš keliolikos JAV uni
versitetų, jų tarpe lietuviai prof. dr. 
A. Klimas, prof. dr. A. Salys ir li
tuanistas L. Dambriūnas. Lituanisti
kai bus skiriamos penkios paskaitos, 
o kitose paskaitose bus svarstomi 
baltų kalbotyros, prūsų, lietuvių ir 
latvių kalbų klausimai. Dalyvių tar
pe — vienas žymiausių JAV kalbi
ninkų prof. dr. Eric P. Hamp iš Či
kagos universiteto. Paskaitos ir dis
kusijų mintys vėliau bus išleistos 
atskiru leidiniu. Norintieji dalyvauti 
konferencijoje gali kreiptis: Confe
rence Center-Continuing Education, 
J. Orvis Keller Building, The Penn
sylvania State University, University 
Park, Pennsylvania 16802, USA.

IŠĖJO Iš SPAUDOS nauja laida 
“Mary Save Us” — Sibiro malda
knygė anglų kalba. Kaina $1.25. “Kai 
mes nutylam” — poezijos 
sesers Marijos Jurgitos — 
tės. Kaina $2.00. Gaunama: 
lata Conception Convent, 
Conn. 06260, USA.

APIE PASIPRIEŠINIMO sąjūdžius 
Sov. Sąjungoje išėjo naujas veikalas 
prancūzų kalba “L’opposition en 
URSS 1917—1967”, parašytas Roland 
Gaucher. Veikalas turi 430 psl., gau
namas Editions Albin Michel, 22 rue 
Huyghens, Paris, France. Jame su
telkta daug medžiagos. Ypač plačiai 
aprašytas ukrainiečių ginkluotas pa
sipriešinimas. Lietuvių partizanų ko
vos paminėtos labai trumpai. Infor
macijos imtos iš lietuvių šaltinių. 
Religijos persekiojimas Lietuvoje pa
minėtas tiktai prabėgomis, bet gana 
plačiai aprašytas Rusijoje ir Ukrai
noje.

PIANISTAS ANDRIUS KUPREVI
ČIUS surengė koncertą kovo 5 d. 
Music School Settlement salėje, Kle- 
velande. šiame metiniame rečitaly
je jis atliko Prokofievo, Schumanno 
ir Schuberto kūrinius.

BALTIJOS TUNTO SKAUČIŲ ŽI
DINYS kovo 30-31 d.d. rengia Da
nos Baltienės ir Jurgio Laurinaičio 
tapybos darbų parodą Tautinės Są
jungos Namuose, Bostone, Mass.

DAIL. GABRIELIUS STANIULIS, 
Ženevos valstybinės meno mokyklos 
profesorius, vasario 15 — kovo 6 d. 
d. surengė savo darbų parodą Žene
voje, Šveicarijoje.

DRAMOS STUDIJA pradėjo dar
bą vasario 28 d. Čikagos Jaunimo 
Centre su 20 užsiregistravusių lanky
tojų — 7 vaikinais ir 13 merginų. 
Pamokos vyksta trečiadienių ir penk
tadienių vakarais nuo 7.30 iki 9.30 
v. Į šią kompoz. D. Lapinsko vado
vaujamą studiją dar nevėlu įstoti ir 
neūžsiregistravusiems sceninio meno 
entuziastams.

DANUTĖ MIŠKINYTĖ yra Miči
gano Ann Arbor universiteto scenos 
mėgėjų grupės “Musket’s” choreo
grafė, dirigentui Bruce Fisher padė
jusi pastatyti muzikinę komediją 
“Sweet Charity”, kurios premjera 
įvyko vasario mėn. Su šia grupe D. 
Miškinytė pernai dešimt savaičių lan
kė amerikiečius karius Japonijoje, 
Korėjoje, Okinavoj, Formozoje, Fi
lipinuose ir Guam saloje. Ji turi di
delę patirtį balete, moderniuose šo
kiuose ir lietuvių tautiniuose šo
kiuose.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS premiją už geriausią 1967 m. 
išleistą knygą paskirs vertintojų ko
misija: Bernardas Brazdžionis, Bro-

Ži- 
nu- 
no-

m. Paryžiaus pasaulinėje paro
doje gavo už savo kilimus auk
so medalį. Taip pat aukso meda
liu apdovanotas 1938 m. Berly
no parodoj ir 1939 m. Niujorko 
pasaulinėj parodoj. A. Tamošai
tis Kanadon atvyko 1949 m. ir 
tęsė darbą lietuvių tautinių dra
bužių audinių srityje.

Aplamai, dail. A. Tamošaitis 
visa širdimi yra suaugęs su lie
tuvių tautodaile, kurioje jis ra
do įkvėpimą ir savitam savo ta
pybos stiliui.

Kai daugelis Europos kraštų 
19 amžiuje rūpinosi tautinių 
drabužių klausimais ir rinko au
dinių kolekcijas muzėjuose, Lie
tuvoje tautiniu drabužių moks
linis bei sistemingas nagrinėji
mas pajudėjo tik 1930 m. Tuo
metinis susidomėjimas plates
niu mastu sutapo su dail. Anta
no Tamošaičio veikla tautinių bužių tradicijos puoselėjime. Jis 
’ " - pilnai suprato tautinių drabužių

reikšmę tautiniam auklėjimui ir 
vedė kovą spaudoje, radijo pro
gramose ir per paskaitas prieš 
pirktinius, atvežtinius ir sveti
mus drabužius. A. Tamošaitis ne . . . .
tik ruošė etnografines-mokslines Atsiusta paminėti 
studijas, bet ir stengėsi grąžinti 
gyveniman senovėje austus tau
tinius drabužius.

1940 m. atėjus į Lietuvą so
vietams, Tamošaičio veikla tapo 
iš dalies sukliudyta, bet nesu
stabdyta. 1942 — 1944 m. A. 
Tamošaitis buvo dekoratyvinių 
audinių studijos vedėju Kauno 
Taikomosios Dailės Institute. 
Vokietijoje 1947 — 1949 m. bu
vo Freiburgo Dailės Mokyklos 
audimo skyriaus vedėju.

A. Tamošaitis Lietuvoje buvo 
kilimų audimo meno pradinin
kas. 1936 m. Kauno Kultūros 
Mažėjuje jis suorganizavo pir
mąją savo kilimų parodą. 1937

drabužių srityje.
Dar mokykloje būdamas, An

tanas Tamošaitis domėjosi lie
tuvių liaudies daile. Nuo 1926 
iki 1944 m. jis vadovavo ekspe
dicijoms, kurios rinko liaudies 
meną po visą Lietuvą.

Dail. A. Tamošaitis ne tik va
žinėjo po kaimus, rinkdamas au
dinius bei jieškodamas jų šim
tametėse sodiečių skryniose, bet 
ir susipažino su audimo techni
ka — išmoko pats austi. Taigi, 
ir iš teorinės ir iš praktinės pu
sės A. Tamošaitis tapo pirmaei
liu audinių žinovu. 1933 m. Že
mės Ūkio Rūmai išleido pirmą 
lietuvių kalba vadovėli “Audi
mas” kaimo audėjoms, šis leidi
nys buvo A. Tamošaičio pirma
sis stambesnis studijinis darbas 
apie lietuvių tautinius drabu
žius. 1935 m. sekė leidinys “Aus
tiniai kilimai”, 1937 — “Staltie
sės” ir 1938 — “Lietuvių mote

LIETUVIU DRABUŽIAI
A.

DAIL. ANT. TAMOŠAITISVisą mūsų tautos praeities ap- 
rangą-drabuzius galėtume . su
skirstyti pagal luomus į tris 
grupes: karių, didikų ir liaudies, 
t.y. valstiečių. Kiekvienas praei
ties laikotarpis taip pat turėjo 
savas drabužių madas. Sakysim, 
priešistoriniais amžiais buvo dė
vima vienaip, istoriniais, t.y. di
dikų, kitaip, o liaudies dar ki
taip! šiuos pastaruosius mes va
diname etnografiniais arba tau
tiniais lietuviu drabužiais.

Priešistoriniai laikai
Apie priešistorinius lietuvių 

drabužius dr. J. Purinas rašo 
Lietuvių Enciklopedijos Vtome:

Lietuvių ir jų protėvių drabu
žiams pažinti nedaug teturime duo
menų. Reikia manyti, kad lietuvių 
protėviai, gyvendami panašiose kli
mato sąlygose, kaip ir jų šiauriniai 
ir vakariniai kaimynai, iš dalies ne
šiojo panašius drabužius, bet, be abe
jo, jų išvaizda galėjo būti ir skir
tinga.

Taigi, tie drabužiai gal atro
dė kaip ir kaimynų, o gal ir vi
sai saviti buvo.

Atkastuose piliakalniuose ir > 
milžinkapiuose randama labai 
daug pagražinimų, bronzos se
gių, visokių kitokių papuošalų: 
žiedų, karolių, apvadų ir kt. 
Randama ir viena kita drabužio 
skiautė. Per daugelį kasinėjimo 
metų Lietuvoje (iki 1940) tik vie
ną kartą Klaipėdos krašte, šer
nuose buvo atkasta apgaubtinė 
kepuraitė.

Latviai, estai, švedai, vokiečiai 
ir kiti mūsų kaimynai yra su
radę ir ištyrę bei padarę priešis
toriniu laikų drabužių rekon
strukcijas, remiantis kapuose 
rastais papuošalais bei drabužių 
liekanomis. Dabartinėje Lietu
voje jau irgi yra padaryta ke
letas priešistorinių drabužių re
konstrukcijų.

Istorinis laikotarpis
Einant prie istorinio laikotar- 

nio drabužiu, tenka pasakyti, 
kad europiniai drabužiai puikiai 
atvaizduoti tų laiku meno kūri- 
niuoce — tapyboje, grafikoje. 
«ku1nfiiroie ar taikomoje dailė
je. kaip kilimuose, keramikoje 
ir kituose dirbiniuose. Tai ypač 
matyti egiptiečių, graiku, romė-. Įsteigtas 1841 m. Kopenhagoje 
nn dailės kūriniuose. Visa mūsų valstvbiniame muzėiuie. Už me- 
laiku era ir tos žmonių ansiren- tu kitu įsisteigė Berlyno. Lei- 
ghną nuo Kristaus gimimo iki deno, Paryžiaus, Londono,

Prancūzų revoliucijos galime 
matyti vien dailėje. Ypač didi
kų — augštojo luomo žmonių 
gyvenimas su jų ištaigingais dra
bužiais buvo mėgiamos meninin
kų temos. Dabartiniai Vakarų 
Europos muzėjai su juose esa
mais dailės kūriniais yra neiš
semiamas šaltinis aprangos stu
dijoms. Didikų drabužių mados 
keliavo iš vieno krašto į kitą ir 
nedaug teturi tautinių-etnogra- 
finiu bruožu.

Deja, ir čia mes, lietuviai, esa
me praeities nuskriausti. Vaka
rų Europoje istoriniais laikais 
buvo daug menininkų ir jie ka
ralius, didikus su jų puotom, 
pramogom ir visu gyvenimu 
vaizdavo dailėje. Tuo tarpu Lie
tuvoje neturėjome menininkų ir 
mūsų didinga ir garbinga praei
tis liko lyg ūkanose. Dabar ne
žinome nei kaip rengėsi mūsų 
karaliai, kunigaikščiai ir kita di
duomenė. Dabartiniai jų atvaiz
dai mūsų istorijos vadovėliuose 
yra XIX š. nežinomų meninin
kų fantazija.

XIX šimtmečio pabaigoje mū
sų kaimynai lenkai labai spar
čiai ėmėsi paveikslais pavaiz
duoti savo valstybės ir Lietuvos 
istoriją. Lenkų dailininkas Jan 
Mateiko (1838—1893) yra nuta
pęs keletą šimtų istoriniu pa
veikslų ir padaręs daug piešinių 
bei graviūrų, vaizduojančių len
kų istoriją nuo XIII ir XIX 
šimtmečio. Taip pat atvaizduota 
ir Lietuvos istorija po Liublino 
unijos, įskaitant ir Žalgirio mū
šio paveikslą. Jo pavaizduotuose 
lietuvių drabužiuose jokių di
desnių * skirtumų nuo lenkų ir 
kitų to laiko Europos tautų ne
matyti. Taigi, iš tų paveikslų ne
galime atstatyti istoriniu drabu
žiu vaizdo. Istorinių drabužių 
originalų Lietuvos rinkiniuose 
visai nėra.

Etnografiniai drabužiai
Dabar žvilgterėkime į lietu

viu tautinius-etnografinius dra
bužius. Tik XIX šimtmečio vidu
ryje Vakarų Europos mokslinin
kai pradėjo domėtis grynai tau- 
tinėmis-liaudies kultūromis. Se
niausias etnografinis skyrius

Stockholmo ir kitų kraštų mažė
jai, kurių rinkiniai* tiriami moks
lininkų.

Galima drąsiais tvirtinti, kad 
visa lietuvių tautinė kultūra iš
ugdyta ir puoselėta daugiausia 
liaudies. Mūsų diduomenės — 
bajorijos — didikų dauguma su
lenkėjo, surusėjo, nutautėjo. Jie 
turėjo daug įtakos ir daliniam 
liaudies nutautėjimui. Atgimusi 
lietuvių tauta yra perėmusi visą 
sodiečių kultūrą. Mūsų tauta 
buvo R*Europos pakraštyje, lyg 
atskirta nuo kaimynų, todėl ji 
ilgai išlaikė visas senoviškas gy
venimo formas. Visa mūsų liau
diškoji kūryba buvo gana sa
vita ir mažai tepaveikta Vakarų 
Europos įtakų. Ja pirmiausia su
sidomėjo vokiečių mokslininkai, 
jiešką tautinių-etnografinių sa
vitumų. Žymi lietuvių dalis gy
veno Prūsijoj. Čia ir pradėjo vo
kiečių rašytojai bei etnografai 
tyrinėti, aprašinėti, paveikslais 
pavaizduoti lietuvių gyvenimą. 
Jų dėka mes dabar turime pluoš
tą* žinių apie seniausią lietuvių 
gyvenimo būdą, jų papročius, re
ligiją, tautosaką, liaudies dailę, 
tautinius draubužius ir visą ki
tą tuometinį gyvenimą.

Pačios seniausios žinios apie 
lietuvių sodiečių tautinius dra
bužius ir yra iš Mažosios Lietu
vos. Jos siekia net XVII šimtme
ti.

šaltiniai vokiečių kalba
Gan plačiai lietuvių gyvenimą 

aprašė Theodor Lepner (1633— 
1691), protestantų kunigas, kny
goje Der Preussische Litthau. 
Priekiniame knygos piešinyje at
vaizduota lietuvių šeima: tėvas, 
motina, duktė ir mažas vaikas. 
Visi apsirengę būdingais to lai
ko drabužiais (XVII š. pabaigos). 
Tai bene vienintelis ano meto 
raižinys, kuriame matome vyrą, 
ansirengusį miline ir persijuosu- 
sį juosta: panašiai aprengtas ir 
vaikas. Itin saviti moterų dra
bužiai. Moteriškė lyg būtu ant 
palvos užsidėjusi plačiabrylį ky
ką. o mergaitė — kepuraitė-ka- 
rūnėle su rūtų vainiku. Mote- 
liemenį sutrauktas - parauktas. 
Pn ansiaustu baltuoja marški- 
riškės apsiaustas ilgas ir per 
niai. bet nesimato kikliko. Atro
do kad ii pasipuošusi siaurute 
nriinostėle. Languotas sijonas iš 
keleto palaidų, nesusiūtų au-

rų tautiniai drabužiai”. Ypač 
stambus Žemės Ūkio Rūmų lei
dinys yra “Sodžiaus menas”, ku
rį redagavo ir medžiagą paruo
šė A. Tamošaitis.

Tuo pačiu metu A. Tamošai
tis varė trečią vagą tautinių dra-

H ami lt on o lietuviu kredito koo
peratyvas “Talka”. 1967 m. apyskai
ta, gaunama “Talkoj”, 21 Main 
Street East, Turner Building, Suite 
203, Hamilton, Ont. “Talkos” leidi
nys nr. 13. Spaudė “Rūta” 1300 egz. 
tiražu.

Mitteilungen aus dem baltischen 
Leben. Nr. 4(60), Dezember 1967, 
44 s. 8 Muenchen 15, Lessingstr. 5, 
W. Germany.

Lietuvos Pajūris, 1967 m., nr. 4-5 
(28-29), 5260—10th Ave, Rosemount 
— Montreal 36, P. Q., Canada. Nau
jasis redakcijos adresas: M. Bunde- 
lis, 4817 N. St. Louis Ave., Chicago, 
Ill. 60625, USA.

rinkinys 
Saulaity 
Immacu- 
Putnam,

deklo palų. Mergaitė — vien- E. Gisevijaus paveiksluose 
marškinė. Per jos juosmenį pa- ,vaizduoti drabužiai buvo labai 
kabintas krepšelis; šviesi siaura 
prijuostė. Sijonas toks pat, kaip 
ir motinos.

Kitas to pat laikotarpio rašy
tojas — Matthaeus Praetorius 
(1635—1707), irgi protestantų 
kunigas, vėliau tapęs kataliku, 
parašė knygą Preussische Schau- 
buhne. Rankraštis turi 1567 psl., 
baigtas rašyti 1690 m. Autorius 
gerai mokėjo lietuviškai. Studi
javo Karaliaučiaus universitete. 
Savo veikale plačiai aprašo visas 
lietuvių gyvenimo sritis, itin iš
ryškina senąją lietuvių tikybą 
ir prūsų lietuvių tautinius dra
bužius. knygoje įdėtos dvi lito
grafijos — vienoje vyrai, kitoje 
moterys, apsirengę tautiniais 
drabužiais. Vyrų apsirengimas 
panašus kaip ir pas T. Lepnerį, 
o moteriškų drabužių aprašyme 
išryškėja, kad vietoj sijono bu
vo dėvimi du atskiri audeklo ga
balai — baltai, raudonai dryž- 
žuoti-raštuoti, vienas iš vieno 
šono, kitas iš kito. Buvo varto
jama neviena prijuostė. Pagrin
dinis apsisiautimas buvo ilga, 
raštuota skepeta, žiemą buvo dė
vimi kailiniai, vadinamas pa
muštinis. Jie buvo pamarginti, 
apvedžioti. Ant pamuštinio užsi- 
siausdavo ilgą, namie austą dry
žuotą palą, vadinamą marginiais. 
Tos knygos tekstas vokiškas, bet 
drabužių pavadinimai lietuviški, 
kaip antai: naginės, autai, dro
bulė, marginiai ir kt. Autorius 
aprašo mergaičių plaukų šukuo
seną. rūtų vainiko dėvėjimą ir

Itin daug lietuvių tautinių dra
bužių istorijai pasidarbavo 
Eduardas Gisevijus (1798-1880). 
Jis buvo suvokietėjęs lenkas, iš
mokęs lietuviškai ir itin pami
lęs mūsų kalbą. Buvo išsimoks
linęs Karaliaučiaus universite
te. vėliau dėstė lietuvių kalbą 
Tilžės mokykloje. Jis buvo daili- 
ninkas-mėėėjas ir nuoiešė alieji
niais dažais anie 150 paveiks
lų. kuriuose vaizdavo lietuvaites 
tautiniais drabužiais. Rinko lie
tuviu tautosaka ir bendradarbia
vo spaudoje. Tilžėje 1929 m. 
buvo surengta jo tapybos paro
da o vėliau io kūrybinis rinki- 
nvs atiteko Karaliaučiaus Prus
tą mnrėini. kuris buvo įreng
ta'! karališkos pilies vienoje da- 
Ivie. Deja, nėr antraii pasaulini 
kara visa io kūryba yra žuvusi 
ir t’k dalis balta-juoda reoro- 
ankriių, buvusių spaudoje, yra 
išsilike.

I

spalvingi. Visur margavo drobu
lės, juostos, raštuotos pirštinės, 
languotos skepetos, balti kykai.

Buvo ir daugiau autorių, ban
džiusių plačiau žvilgterėti į prū
sų lietuvius. Vienas jų —• Otto 
Glagau (1834—1892). Tai gry
nai vokiečių rašytojas ir Berly
no laikraščių redaktorius, para
šęs keletą knygų, bet apie lietu
vius tik vieną: Littauen und die 
Littauer. šiame veikale daugiau 
randame žinių apie lietuvių tau
tinius drabužius, negu kitų au
torių. Jis buvo romantikas, su 
meile ir pagarba aprašęs visą 
Prūsijos lietuvių gyvenimą ir 
gan atidžiai išnagrinėjęs tuolai
kinį jų apsirengimą su lietuviš
kais drabužių pavadinimais.

Taip pat nemažai lietuvių dra
bužių istorijai medžiagos* yra 
Aug. Knutze knygoje Preussi- 
schen Littauen (Werthers Ver
lag, 1884). Čia aprašyti triny
čiai, naginės, vyžos, juostos, 
marginiai, pamuštinė ir kiti dra
bužiai.

Pagaliau Mažosios Lietuvos 
rašytojas-filosofas Vydūnas savo 
knygoje Litauen in Vergangen- 
heit und Gegenwart (Tilsit, 1916) 
plačiai aptaria Lietuvos žemę, 
istoriją, gyvenamą namą, papro
čius ir daugelį kitų sričių, kaip 
kalba, literatūra, dailė ir, žino
ma, tautiniai drabužiai. Vydū
nas aprašo pačius seniausius lie
tuvių drabužius, siekiančius net 
XV šimtmetį, o taip pat jų kei
timąsi iki XIX š. pabaigos. Iš 
drabužių aprašymo matyti, kad . .
Vydūnas kruopščiai ir atidžiai. "ys Rai!^’ A.e Mi.ton .stark "* 
rflirrnrf i HraKnHft da. Juozas Timms. Leidėjai prašomi po

5 egz. savo leidinių siųsti komisi
jai šiuo adresu: LRD vertintojų ko
misija, 4364 Sunset Blvd., Los 
gėlės. Calif., USA.

LITUANISTINIŲ VEIKALŲ 
E. J. Brill antikvaras (Leiden, 
Netherlands). Naujausiame kataloge 
nr. 410 sužymėtos šios knygos: E. J. 
Harrisson^ Lithuania’s Fight for 
Freedom, 1945; Jurkūnas-šeinius, Li- 
tauisk kultur, 1917; M. Roemer, Lit- 
wa. Studyum o odrodzenie narodu 
litewskiego, 1908 (438 psl.); E. M. 
Schummer, Nowa Litwa, 1930 (130 
psl.); Schummer-Szermentowski, Pod 
snakiem pagoni, 1935 (143 psl.); S. 
Starzynski, Litwa. Zarys stosunkow 
gospodarczych, 1928; L. Wasilenski, 
Litwa i Bialorus. Przeszlosc, teraz- 
niejszosc; tendencija rozwojowe (361 
psl ). šiame antikvariate būna ver- teraturos — prof. dr. Kostas rfbrsa- 
tingų leidinių ir lietuvių kalba. Pvz kas.
šiuo metu yra K. Būgos raštai. v. KsL

gilinosi į kiekvieną drabužio da
lį, pasiuvimą, raštus, spalvą, 
drabužio dėvėjimą. Aprašyme 
paminėti seniausi lietuviški dra
bužių pavadinimai, kaip papetis 
(trumpi marškiniai su pridur
ku), juodinę, marginė, pamušti- 
ne ir kt.

Vydūnas labai savitai atsilie
pia apie lietuvių juostas. Jisai 
sako: “Juosta turėjo daug reikš
mės įsimylėjime. Maloniausios 
dainos žodžiai būdavo įaudžia- 
ma į juostas, o taip pat nuošir
džiausi norai. Įausti ženklai, ku
rie su ornamentais pynėsi, tai 
nėra vien menas. Juos galima 
laikvti savita kalba, kuri naujais 
laikais dar nesuprantama. Rei
kia kalvoti anie senovės germa
nų šventas runas, kad suvokti 
jų reikšmę...”

(Bus daugiau)

An-

turi
The



MANN MARTEL
REAL

320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$1.906 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki

mo ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

110.000 (mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2J00 (mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas 2!dymas, 
naujas tinkas, aluminiai Lvi langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 (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 atski

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 768-8479

pjg. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd.
BGUNTON—DUTFEBIN, 621J00, 
atskiras, plytų, 2-jų miegamųjų na
mas; (mokėjimas — $5.000, greitas 
užėmimas, $295 mokesčių
KIPLING — ALBION RD., $25.500, 
atskiras, plytų, 6 kambarių namas; 
pirmas mortgičius $14.000Iš 6%%; 
didelis sklypas, gražus namas.
WILSON—WESTON Road, $26.900, 
atskiras, 6 kambarių, plytų viena
augštis — bungalow; (mokėjimas— 
$7.000, sklypas 50x230; gražus vai
siu sodas, greitas užėmimas, arti 
prie didžiųjų krautuvių ir susisie-

Š :Į IDUFFERIN — ROGERS ROAD„ 
priva
lytas,

mokesčiai $21L

VA

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

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt 10-1.30 ir 4.30-8 
šešt 9-12
Sekm. 9.30-1

MOKA: už depozitus — 4%%, 
už šėrus — 5V2%

IMA:
už naujas asmenines paskolas — 714%
(už senas paliekama 7%);
už naujas ir pratęsiamas nekilnojamo
turto paskolas — 714%
(senos paliekamos iš 6!4%)

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.
BSSSSBBSSSSSSSSSSSBSSSBSSSSSS^

WESTON — LAWRENCE AVE, $40.000 įmokėti, 29 butų apartamentas, 
10 metų senumo, butas po 2 miegamuosius; už butą prašo $13,000.
INDIAN RD. — DUNDAS, $4.000 įmokėti, mūro, 8 kambariai, 2 virtuvės, 
kaina $18.900.
SWANSEA, $10.000 įmokėti mūro, atskiras, 5 kdmbarių vienaaugštis 
(bungalow), garažas, privatus įvažiaivimas.
NEW TORONTO, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių vienaaugš
tis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $21.000.
AVENUE RD — LAWRENCE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kamba
rių vienaaugštis, 2 garažai, privatus įvažiavimas, kaina $26.000.
KING — RONCESVALLES, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų apar
tamentas (31 kambarys), geros pajamos, prašo $78.900.
JANE — ANNETTTE, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių viena
augštis, garažas, privatus (važiavimas; prašo $24.900.

J. K U D A B A
Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-2105

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9280
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 
$12.000 garantuotų metinių pajamų. Prašoma kaina žema, geras investa
vimas. ' ' • -r'g'.’l

TeL 534-9286 — namų: 537-2869

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

ORS
Tel. RO 2-8255

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 (mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
(Važiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartment!- 
nis pastatas, privatus (važiavimas, 
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 (mokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vteta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu * 
alyva; viena atvira skola 10 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutfnj butą galima tuojau 
užimti.

TeL 24S-7691
WESTON ROAD, $27.900, atski
ras, plytų namas, 6 kambariai, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 50x120, 
mortgiciai iš 6%; mėnesinis mokė
jimas $119, (skaitant pagrindinę su
ma, palūkanos ir mokesčius; arti 
prie visų patogumų
BATHURST—LAWRENCE, $24.900 
kaina, atskiras 6 kambarių plytinis 
namas,, $6.000 (mokėjimas, sklypas 
41x110, privatus (važiavimas.
DIXON — ISLINGTON, $33.000, 
gražus namas su maudymosi basei
nu.
WENDEL — GARY DR^ $28.800 
pilna kaina, 2 šeimų atskiras na
mas, $7.000 (mokėjimas, geras pir
kinys.

’J TORO NT
Lietuvių studentų žinios

Studentų būstinė. Pagaliau paju
dėjom ir studentų būstinės tvarky
me. Kovo 10 d. būstinėje įvyko su
sirinkimas, kuriame nuspręsta tuoj 
pat imtis darbo ir išspręsti perilgai 
nudelstą problemą. Netrukus bus 
įdėtos naujos užuolaidos, įderintas 
studentų ženklas. Visi su džiaugsmu 
sutiko žinią, kad p. Bumeisteris pa
dovanojo būstinei baldus, kuriuos ne

Lietuviu skautų veikla
• šiemetinės Kaziuko mugės me

tu bene didžiausią staigmeną patei
kė “Rambyno” tunto Mindaugo dr- 
vės vyr. skautai, platindami savo iš-
leistą laikraštėlį “Vingiuotas Ke
lias”, nr. 1, 14 psL, rotatoriumi 
spausdintą. Redakcinį kolektyvą su
daro: M. Rusinas, A. Kasperavičius, 
A. Kobelskis, P. Kudreikis, A. Va
nagas ir R. Baltaduonytė. Redakcijos 
adresas: M. Rusinas, 584 Indian Rd., 
Toronto 9, Ont

• šv. Jono Kr. par. salėje “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų tėvų ko
miteto kovo 9 d. suruoštas pobūvis 
praėjo jaukioje nuotaikoje, dalyvau-’ 
jant skautų vadovams-yėms, rėmė
jams ir dvasios vadovams. Už tur
tingą vakarienę padėka priklauso iš
radingajam tėvų komitetui.

• Gauta skautėms diržai-juostos.
Kreiptis į ps. A. Jankaitienę RO 2- 
3838. Skautės prašomos iki Tautinės 
stovyklos susitvarkyti uniformas ir
įsigyti tamsiai mėlynus darbo drabu
žius.

• šį sekmadienį, kovo 17, po 9 
v. Mišių skautų būkle įvyksta Kana
dos rajono vadovų-vių sąskrydis. Or
ganizuoja Kanados rajono vadeiva 
ir vadeivė. Suvažiavimas užtruks iki

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Jesentukyje įvyko Sov. Sąjungos 

krosų pirmenybės, kuriose gerai pa
sirodė Lietuvos bėgikai. Kadangi bu
vo varžomasi respublikomis, tai čia 
Lietuva laimėjo antrą vietą. Indi
vidualiai geriausiai pasirodė I. Juo- 
zaitytė merginų grupėje — laimėjo 
pirmą vietą. Jai teko bėgti 2.000 m 
nuotolį.

Lietuvos boksininkai Kopenhagoje 
įveikė Danijos rinktinę lOri ir He- 
leroido mieste tą pačia pasekme įvei
kė vietinę rinktinę. Švedijos rinkti
nę jie įveikė 9:1 pasekme.

Kauno Žalgirio rankininkės viešė
jo Čekoslovakijoje, kur įveikė Pra
hos rinktinę 14:11. Elektrėnų vyrų 
rinktinė čia pat pralaimėjo 14:23.

SPORTAS VISUR
Pasaulinės futbolo pirmenybės 

įvyks Meksikoje 1970 m. Jose da
lyvauti pareiškė norą jau 71 valsty
bė. Tarptautinis futbolo komitetas 
nustatė, kad baigminėse žaidynėse 
dalyvaus 16 komandų. Jos bus atrink
tos sekančiai: praeitų pirmenybių lai
mėtojas Anglija, pirmenybių rengė
ja Meksika ir Afrikos šalių nuga
lėtojas. Likusios komandos paskirsty
tos zonomis, ir laimėtojai turės tei
sę dalyvauti pirmenybėse.

Berlyne įvykusiose uždarų patalpų 
lengv. atletikos pirmenybėse 18-kos 
metų R. Schmitt šuolyje į augštį 
peršoko 1.85 m. Pasaulio rekordas 
priklauso ramunei J. Balas ir yra 
1,91 m.

Olandų greitojo čiuožimo meisterė 
S. Kaiser pasiekė naują pasaulio re
kordą, nučiuoždama 1000 m. per 
1:31,0 sek. Senasis rekordas priklau
sė rusei L Skollikovai ir buvo 1:31,7.

Paaštrėjo P. Afrikos dalyvavimo 
klausimas Meksikos olimpiadoje. 
Sov. Sąjunga pareiškė nedalyvau
sianti, jei P. A. bus įsileista. Tarp
tautinis olimpinis komitetas dar 
svarstys šį reikalą.

Į LIETUVĄ
GERIAUSIA IR VERTINGIAU

SIA DOVANA — 
DOVANU PAŽYMĖJIMAI, 

PILNAI GARANTUOTI 
TIK DOVANU PAŽYMĖJIMAI 
yra vertingiausia dovana, daug 
geresnė už siuntinius. Jūsų gimi

nės gali tai patvirtinti
TIK DOVANU PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti 
ko jie norės — maisto, drabužių, 
medžiagų, batelių ir daugybę ki
tų dalykų — amerikoniškų, vo
kiškų ir vietinių — specialiose 

Vnešposyltorg DOLERIŲ 
KRAUTUVĖSE.

Jūsų giminės tai patvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų rimines nusipirkti 
visa, ko jie norės LABAI ŽEMO
MIS KAINOMIS. Jūsų giminės 

galės tai patvirtinti.
JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO 

nei siuntėjui, nei gavėjui 
nereikės mokėti.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

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

PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMŲ KATALOGŲ 

DĖMESIO!
AUTOMOBILIAI 
10% NUOLAIDA

Pradžiuginkite savo rimines! 
Užsakykite jiems automobilį!

UŽSAKYKITE DABAR ir su- 
taupysite daug pinigų.

Paskutinė užsakymo data 
1968 m. balandžio 25 <L 

trukus teks atsigabenti. P. Bumeiste- 
riams už tokią didelę dovaną triukš
mingas studentiškas HURRA!!! Susi
rinkime taip pat buvo svarstomas 
ateinančių metų balius.

Sekantis studentų susirinkimas 
įvyks studentų būstinėje, 1011 Col
lege St., kovo 17, šį sekmadienį, 12.30 
v. p.p. Bus renkama nauja valdyba. 
Labai svarbu. Kviečiame dalyvauti 
visus lietuvius studentus. Valdyba 

4 v.p.p. Dalyvaukime uniformuoti.
• LS Brolijos Tautinės stovyklos 

parengiamasis žiniaraštis nr. 2 skel
bia dienotvarkę ir kalendorių. Vie-
tovių rajonai bus pavadinti istori
niais vardais. Torontui teko Arioga
los pilies vardas. Brolijos medyje 
bus sukabinti vietovių skydai, ku
riuos nusiųsti reikia iki birželio 1 
d. Jau reikia pradėti rūpintis regist
racija ir transportu.

• Penktoji tautinė lietuvių skau
tų stovykla liepos 7-20 d. Čikagos 
skautų stovyklavietėje Camp Rakas, 
Mičigano valstijoje. Stovyklaus apie 
800 skautų-čių: vilkiukų, skautų aka
demikų ir “pensininkų”. Laukiama 
atstovų ir iš kitų kontinentų. Tau
tinės stovyklos rengiamos kas 10 
metų; ši bus jau trečioji po sveti
mu išeivijos dangumi 

o. Kovo 9 d. jaun. skaučių šven
tėje įžodį davė J. Bekerytė, R. Bo- 
belytė, R. Draugelytė, D. Draugely-
tė, R. Geldutytė, D. Jonynaitė, V. BRS paskelbimo 50 m. sukakties mi- 
Janulaitytė, R. Tamulionytė. Po su- nėjime vasario 3 d. Jungtiniam Fi-
eigos buvo vaišės. Ačiū namytėms 
už talką, ruošiant šią šventę ir Ka
ziuko mugę. Jaun. skaučių sueigos 
vyksta reguliariai įprastoje salėje. 
Vadovaują ps. M. Stanionienė. C. S.

Kubos gimnastė, kuri dalyvavo 
Vankuveryje š. Amerikos pirmeny
bėse, nutarė negrįžti į Kubą ir pa
silikti Kanadoje.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai, kurie dalyvavo B-C lygos 

krepšinio pirmenybėse, liko trečioje 
vietoje ir šį sekmadienį žaidžia pir
mas peržaidimų rungtynes. Vytiečiai 
žais Prisikėlimo salėje 3.30 v. su 
estais.

Daugelis jaun. krepšininkų, žai
džiančių B-C lygoje, taip pat sėkmin
gai žaidė ir mokyklų pirmenybėse. 
Kaip geriausi metikai pasižymėjo E. 
Kazakevičius ir S. Ignatavičius. Jų 
nuotraukas dažnai matydavome vieti
nėje spaudoje. St. Michael’s mokyk
la, kurioje žaidžia S. Ignatavičius, lai
mėjo pirmą vietą ir dalyvaus visų
laimėtojų turnyre Otavoje. Iš kitų 
pasižymėjusių ir matytų vietinėje 
spaudoje buvo J. Sipulis (Parkdale), 
A. Duliūnas (Bloor) ir T. Akelaitis 
(St. Michael’s jr.). A.S.

Du rusiški filmai
A. Puškino 

"EUGENIJUS ONIEG1NAS" 
Priedo — spalvotas 

muzikinis filmas 
Abu angliškais įrašais 

KOVO 14 -19~

BRIGHTON 
KINO TEATRE 
127 Roncesvalles Avė. 

tek 532-2710
Tik 5 blokai į šiaurę nuo 

1736 Queen St W. 
Kasdien nuo 7 v.v. 

šešt. ir sekm. nuo 5 v. p. p.

UŽPUOLĖ VALSTYBĖS PREZIDENTĄ
Atkelta iš 1-mo psl. 

ne vien kacetų statybos planus 
prezidentas pasirašinėjęs, bet ir 
rūpinęsis kacetininku saugoji
mu.

Kaikas priekaištauja preziden
tui, kad jis turėjęs jau seniau 
pasiteisinti viešai. Bet tokie 
priekaištai tegalėjo ateiti iš 
žmonių, nepažįstančių komunis
tų. Prezidentas yra pasiryžęs ei
ti savo pareigas iki kadencijos 
galo, ty. iki 1969 m., nors,

OILS LTD.

a mrhrms ir OpaaF. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St W. • Tel. 5334414

259 LAKE SHOKE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
Nn — - “ --------------------- ---------

DABAR PATS

Susirinkimai: sekmadienį, kovo 17, 
jaunučių berniukų — po 10 vaL Mi
šių at-kų kambaryje; jaunučių mer
gaičių ir Vaidilučių — 2 v. LV Na
muose.
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Vyr. moksleivių bendras susirin
kimas bus sekmadienį, kovo 24. Susi
rinkimui programą paruoš studentai 
ateitininkai. Atskiri būreliai turėjo 
savo susirinkimus praėjusį sekmadie
nį. Dviejuose būreliuose buvo rodo
mas 9 min. filmas “Neighbours” apie 
artimo meilę ir po to vyko pasikal
bėjimai. Būreliai planuoja įsijungti 
daugiau į praktišką veikimą. — Vie
ni rūpinasi šalpa, kiti ruošia Vely
kas su lietuviškais papročiais, treti 
rengia Gavėnios susikaupimą, ketvir
ti — planuoja padėti pravesti pen
sininkų vakarą ir pan. Į praktišką 
veikimą artimo meilės srityje yra 
įsijungusios ir jaunutės mergaitės, 
taip pat Vaidilutės ir Gintarės.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
JANE — BLOOR, jaukus 5 kambarių vienos šeimos atskiras namas, 
platus šoninis įvažiavimas, pilna kaina tik $21.900, arti krautuvių bei 
susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 8 kambarių per du augštus gražus atskiras 
namas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD. — BLOOR, $8.000 įmokėti, originalus 10 kambarių dvibu
tis, garažai su privačiu įvažiavimu, neaugšta kaina.

Kanados ateitininkų globėjų suva
žiavimas įvyks Toronte kovo 30 ir 31 
d'. Prasidės šeštadienį 1.20 v. Suvažia
vimo programą organizuoja MAS 
centro valdyba.

Kiekvienas ateitininkas, nesvarbu 
kokio amžiaus, privalo prenumeruo
ti ir skaityti “Ateiti”. Tai yrą bū
tina. Skambinti A. Bumbuliui, tel. 
769-6028. Pinigus bus galima sumo
kėti vėliau.

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.

Adolfas Sagevičius, ilgus me
tus gyvenęs Toronte, neseniai 
prie Owen Sound, 6 ir 21 vieš
kelių kryžkelėje nupirko “Crys
tal Motei”.

24 BUTŲ APARTAMENTAS, labai gerame stovyje, su balkonais, gauna 
apie $36.000 metinių pajamų, tik 6 metų seniūno, žema kaina, skubus 
pardavimas, viskas išnuomota, puiki investacija.
6 BUTŲ APARTAMENTAS, $25.000 (mokėti, vandens - alyvos šildymas, 
garažai, geras nuomojimo rajonas.
30 BUTŲ APARTAMENTAS, Bayview rajone, apie $70.000 (mokėti, 
maždaug $46.000 metinių pajamų, virš 10% ant investuoto kapitalo.
BENZINO STOTIS — RESTORANAS, apie $20.000 (mokėti, 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. KER B ER IS
CALGARY, ALTA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

nansų Komitetui per Tautos Fondą 
aukojo po $10: J. V. Dubauskai, A. 
P. Nevados, M. Leščinskas ir CLD; 
po $5: T. J. Anderson, L. Brūzga, 
J. Karpys, P. Devenis; $3: K. Sla
vinskas; po $2: V. J. Griggs, P. 
Gluoksnys, J. R., J. Sinkevičius; $1: 
L. R. Iš viso $72. Visiems aukoto
jams lietuviškas ačiū.

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Tradici
nė Kaziuko mugė, surengta Čikagos 
lietuvių skautų, su pasisekimu pra
ėjo Jaunimo Centre kovo 3 d. Visas 
Jaunimo Centro pastatas buvo pil
nas lankytojų. — Prof. Balys Vitkus, 
minintis 70-jį gimtadienį, buvo pa
gerbtas grupės savo draugų bei bi
čiulių kovo 3 d. Terry’s restorane. 
Sukaktuvinį pobūvį pravedė dr. L. 
Kriaučeliūnas. — Lietuvos Vyčių or
ganizacija kovo 3 d. surengė Šv. Ka
zimiero pagerbimą. Buvo pamaldos 
Brighton Parko liet, parapijos baž
nyčioje, o po jų — pusryčiai ir kal
bos Lietuvos Vyčių namuose.

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- a A a a A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

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

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

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

MILIJONUS DOLERIŲ.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ

AL. GARBENS
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

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 GATVĖS, $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; (mokėti $10.000.
ABBOT — GATVĖ, 7 dideli kambariai, atskiras plytų namas, automo
biliui vieta įvažiuoti, nepereinami kambariai, namas išmokėtas,, savinin
kas ima balansui vieną atvirą mortgičių 10 metų. Prieinama kaina ir 
(mokėjimas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

sprendžiant iš visų aplinkybių, 
jis ir toliau bus šmeižiamas ir 
gal net dar smarkiau.

Nežiūrint paties prezidento 
Įtikinančio pasiteisinimo, nepai
sant kanclerio su visais minis- 
teriais ir koaliciją sudarančių 
grupių užimtos pozicijos, akci
ja prieš prezidentą yra pakenkta 
ne vien jo asmeniui, bet ir pa
čiai prezidentūros institucijai. 
Padarytos žalos, atrodo, jau ne
atitaisys jokie pareiškimai bei 
paaiškinimai.

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

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik Kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliūdžiui Alv. (Mieldožukė) Wiftoski



7 p«L • Tėviškės Žibartai • 1988. m. 14 — Nr. U (948)

APDRA ŪDA
PASAULIO GARSENYBĖ

ATSITI
GYVYBES. A 
VAfiAR 
SONALO IR . - _
K7MŲ • MOKSLAPJNIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • ME- 
MĖSINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-6814

AIKTŲ C NDS) •

‘ ""“'ALFA RADIO & TV
Paxduodam Ir taisant televizijos ir radijo aparatas. Taisote 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6164. • 672 LANSDOWNE AVX- TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTIMAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Lofvt|ę, 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
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

DOVANOS: 
su gydymu ir L L

Maisto siuntiniu svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smalkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

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

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

• Turime pardavimui, įvairiu medžiagų ir kitu prekių.
• Gyveną ne Toronte,'prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus dusti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyt?, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

PASAULINIO GARSO
ŽYMIOJI DAINININKĖ SOPRANAS

ANNA MOFFO
Metropolitan / La Scala

M

■ < <
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RCA PLOKŠTELIŲ ŽVAIGŽDĖ

su 
FERRUCCIO TAGLIAVINI 
(tenoras) Metropolitan Į La Scala

egruxrftni Enterprises Ltd.

Simfoninis 
orkestras

Ofcupuotoj Lietuvoj pradi
niuose kursuose: studijos, kaip 
susitaupyti pinigų batams ir 
megztukui, o susitaupius, kur 
gauti pirkti. Semestro pradžioj: 
kas žino išnuomojamą kambarį? 
Prieš stipendiją: kas tini pasko
linti pinigų? Baigiant umversi-

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 OUNOAS STREET WEST • TEL. IE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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.

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecnani*- 
kas automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimas.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosUne 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS

penktadienį, kovo 22 d, 8.15 v. v
BILIETAI: $6.50, $5, $3.50, $2

Gaunami prie įėjimo ir bilietų agentūrose. 

Kasa prie įėjimo atidaryta nuo 11 v.r. iki 9 v.v.

DRAUDIMAI

231-2661 2 3 3 • 3 3 2 3

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

ENTRE

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171

• {vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

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

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

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W, 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-| y IK 1 
jos ir t t Automobilių vilkikas (towing). Autoveži-ylB^Z A 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (baL 6—13) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

mo į provinciją? Visada — fil
mų aptarimas. Kaikada: kaip pa
bėgti į užsienį ir “O, kad tų rus- 
kių nebūtų..

Prancūziškas sąmojus
Vienos Paryžiaus mokyklos 

mokiniai turėjo išaiškinti skir
tumą tarp monarchijos ir res
publikos. Vienas mokinys išaiš
kino: “Monarchijos viršuje stovi 
karalius, o respublikos — gene
rolas.”

Reikėtų atsilyginti
Viename pokylyje Markas 

Twainas už parankės vedė kaž
kokią damą. Rašytojas buvo ge
rai nusiteikęs ir tarė:

— Kokia jūs žavi.
Išdidžioji dama timptelėjo lū

pą ir atšovė:
— Gaila, kad aš negaliu atsi

dėkoti panašiu komplimentu.
Markas nusijuokė ir tarė:
— O jūs pasielkite taip, kaip 

aš: pameluokite.
Medžiotoja ir žuvautojas

Moteris yra geriausia tada, 
kai medžioja vyrą, gi vyras ta
da, kai gaudo žuvis.

Kaklaraištis ir virvė
Viename pobūvyje, kur daly

vavo ir rašytojas Mark Twain, 
prekybininkas, pralobęs iš indė
nų, ėmė girtis:

‘— Aš visada rengiuos bran
giausiais drabužiais.

Visi sužiuro į jį. O tas tur
čius, norėdamas įrodyti, jog tie
są sako, švelniai pačiupinėjo 
savo kaklaraištį ir tarė:

— Pasižiūrėkite į šį daikčiu
ką. Puikus, tiesa? Jis kainuoja 
$25.

Mark Twain piktai pašvelgė į 
jį ir tarė:

— Pas mus taip jau priimta, 
kad pačius brangiausius kakla
raiščius nešioja tie, kuriems ant 
kaklo pakaktų paprastos virvės.

International 
Driving School

WALDI
Centrinė jataifla 691 A.««tto St., 

T«L RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
ToL LE 2-5441 

Mokome su etanriartiutmiSr 
’ntfvmsfiiiAmte tronsaiWjCMnil 

t- .. if VoUcswacsnai*.

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdranstas. 
Skambinti teL LE 4 ■ 1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pnpažin 
tas piomberis, atlieka jvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave, Toronto 

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

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Vestuvinės naotrnukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

LIETUVIAI PAŠTO ŽENKLŲ 
LEIDINYJE 

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
ma, jog Lietuva pirmą kartą 
Europos krepšinio pirmenybes 
laimėjo 1937 m. Rygoje ir per
galę pakartojo 1939 m. Kaune. 
Kaune. III Europos krepšinio 
pirmenybėms buvo išleista trijų 
pašto ženklų serija.

Atskiruose rašiniuose dar pla
čiai rašoma apie Kazimiero mu
gę Vilniuje, kuriai paminėti 
1940 m. buvo naudojamas spe
cialus štampas. Kalbama apie 
laiškus, kurie iš Lietuvos buvo 
skraidinami Cepelino orlaiviu. 
Prisimenami laiškai, gabenti Da
riaus-Girėno “Lituanicos” per 
Atlantą (plačiai rašoma ir apie 
lakūnus). Iš vieno rašinio, pa
vadinto “Napoleon’s Army 
Spends Two Weeks in Lithua
nia”, sužinome, kada Napoleo
nas buvo Lietuvoje, kadangi yra 
užsilikęs vienas laiškas, rašytas 
Napoleono armijos kareivio i na
mus Prancūzijoje. Sis laiškas yra 
datuotas Vilniaus antspaudu 
1812 m. liepos 11 d. data ir jo 
nuotrauka dedama prie straips
nio.

čia suminime tik dalį temų, 
kurios yra paliestos rašiniuose. 
Kartu paėmus visus tuos raši
nius, galima sakyti, juose yra 
užfiksuoti svarbiausieji Lietu
vos gyvenimo įvykiai. Tuo būdu 
kitatautis skaitytojas iš pateik
tų žinių galės susidaryti pilną 
vaizdą apie Lietuvos praeitį, 
ypatingai šiuo metu, kai yra mi
nima 50 m. sukaktis nuo Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo. Ir dar įdomus tas faktas, 
kad šios medžiagos paskelbimas 
nieko nekainavo. Tai didelis nuo
pelnas lietuvių filatelistų.

Ed. Šulaitis

Pajieškojimal
Jieško artimieji Lietuvoje Jono 

Staneikaus (ar Staneikos), gyvenu
sio Kanadoje. Turimomis žiniomis, 
jis yra miręs, žinantieji apie jį pra
šomi pranešti šiuo adresu: Mrs. P. 
Pekarskas, P. O. Box, 182 Long-Lac, 
Ont žinios reikalingos ypač Lietu
voje likusiai seseriai Domicelei-Pet- 
ronelei.

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

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1792 BLOOR ST. W. (pri* Keele,
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trežiadk»tiiai» 2—9 v. v*, 
antradienleis, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—530 vaL p^.

Telefonu RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 4-4411

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1S82 BLOOR ST. W- Toronto 

(i rytu* nuo Dufferin St)

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampo* Bloor & Bathant) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus H anksto susitarus

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Będy 
Max Kane Auto Body

' Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnanja Jonas Jurėnas

, . 436 RATHURST ST, 
teL WA 142Ž5 arba WA 4-1001

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

Savininkas V. BACtNAS
• telkia patarimus planuojantiems keHones * parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
o sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kt reikalus be , traukiniais, laivais, lėktuvais

atakiro atlygtaims • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje .o patarnauja atslkviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

NOTARAS

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

dėjimas iš Howard Park Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v-v. 
v^.p. išskyrus tredadien. ir sekmadienius, 

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O.D.

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 
Vėlesniu ar kitu^ l^ku tik susitarus 

telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria ak'ų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą te 
nevingumą. Kalba slavų talbotui*.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eteasra varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kiRmas. P. KARALTONAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

NAMŲ,AUTOMOBILIU 
KOMERCINIŲ IR KITI

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS. J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS 

’ i*; : ’...sr
■■ 1 „.WfN

* •

789-4612 
789-4131
\ * * a
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Pirmosios Komunijos iškilmės 

par. bažnyčioje jvyks antrąjį gegu
žės sekmadienį, gegužės 12 d., 10 
vai., pamaldų metu.

— Parapijos knygyne gauti Tėvų 
jėzuitų Čikagoje išleisti mišiolėliai 
lietuvių kalba. Maldaknygė dailiai 
išleista. Joje yra kiekvienos dienos 
Mišios ir visos kitos maldos. Labai 
rekomenduojame šią didelio dėmesio 
vertą maldaknygę įsigyti.

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai Warren Parko rajone.

— Tradicinės Gyvojo Rožinio iš
kilmės, per daugelį metų vykusios 
spalio pradžioje, atkeliamos į bir
želio 9, sekmadienį. Minėtą dieną 
iškilmės įvyks Toronto parodos aikš
tėje.

— Parapijos rekolekcijos prasidės 
kovo 31 d. ir baigsis balandžio 6 d. 
Vedėjas — kun. T. Žiūraitis, O.P. iš 
Vašingtono.

— Sį šeštadienį, 1 v.p.p., jungtu
vės su pamaldomis Algio Venclovai- 
čio ir R. Klibingaitytės.

— šį sekmadienį 11 vai. pamaldose 
prisimenama a.a. Regina Pranckūnie- 
nė, p. Jarašiūnienės motina.

— Pakrikštyta: Antanina Stefani-
• ja Žyvatkauskaitė.

Saulių VI. Pūtvio kuopa kovo
3 d. šv. Jono Kr- parapijos sa
lėje turėjo metini šaulių susi
rinkimą. Atidarė kuopos" pirm. 
St. Jokūbaitis, pakviesdamas pir
mininkauti VI. Rusą, sekreto
riauti J. Mockų. Po valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimų 
valdyba ir revizijos komisija 
perrinkta ir sekantiem metam. 
Tik naujai išrinktas sekretorium 
J. Mockus, nes senasis išvyko ir 
apsigyveno kitur, šaulių žvaigž
dės medaliu atžymėtas V- Bade
nas. Vasario 16 proga kuopos 
valdybos apdovanoti pažymėji
mais 18 šaulių. Taip pat buvo 
įteiktos taurės "šaudymo sekcijos 
šauliams, kurie jas laimėjo. Kuo-

• pos pirmininkui prisaikdinus 3 
šaulius kandidatus, susirinkimas 
baigtas Tautos himnu. Po to se
kė bendra zuikienos vakarienė, 
kurią skaniai pagamino šaulės, 
vadovaujant sesei Dambrauskie
nei. Zuikių parūpino šaudymo 
sekcijos nariai. Vakarienės me
tu kaimyninės Hamiltono šau
lių kuopos pirm. P. Kanopa ta
rė sveikinimo žodi. Jis su dviem 
valdybos nariais sekė susirinki
mą ir buvo mūsų kuopos sve
čiais. P. G-

Latviai katalikai kartą i mė
nesį renkasi pamaldoms šv. Jo
no Kr. lietuvių bažnyčioje. Pa
maldų laikyti atvyksta iš Mont
realio kapucinas Tėvas Jonas 
Krastinš. Praėjusį sekmadienį 
po savo pamaldų latviai susirin
ko salėje, kur apie jaunimo pro
blemas kalbėjo iš JAV atvykęs 
latvis psichiatras.

PADĖKA
Mažosios Lietuvos Moterų Drau

gija dėkoja visiems atsilankiusiems 
ir prisidėjusiems prie mūsų tradici
nio šiupinio. Nuoširdžiai dėkojame 
dailininkams — p. H. Žmuidzinienei 
ir p. Dagiui už paveikslus, p. Rau- 
tinš ir p-lei Skrinskaitei bei daini-- 
ninkėms už atlikimą senoviškų dai
nų, “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų 
skautams už tautinius šokius. Nuo
širdžią padėką reiškiame mūsų pre
kybininkams: Margis Drug Store, Mo
hawk Furniture Ltd., Old Country, 
Punkris ir Matulaitis Parkside, Al 
Dūda draudos įstaigai, A. Viskonto 
lietuviškų sūrių daryklai ir J. R. 
Simanavičiui už suaukotus fantus lo
terijai. Dėkui visiems —

Maž. Lietuvos Moterų Draugija

VISOKIEMS PARENGIMAMS ke
pu įvairius tortus, pyragaičius, ba
ravykus, meduolius ir Lt. Skambinti 
teL 2334774.

UŽPILDOME PA JA MŲ MOKES
ČIŲ FORMAS, paimame ir pristato
me į namus. Skambinkite po 5 v.v. ir 
savaitgaliais kiekvienu laiku teL 531- 
6650 G. and R. Associates.

"TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radiją programos girdimo* 
da kartus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — A30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 

Oakvflle, Ont, Kanada;
Sekmadienį: 2 — 130 v.p,p. 
banga 1270. stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA 

Programos ved. J. R. Stmonovf&u*, 
111 Roncotvotte* Ave., Toronto 3, 
Ont. LE 4*1274. Tos pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės*

MUZĖJAUS RETENYBĖ
Parduodamos lietnviškes 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 Stn. 
C. Vancouver 10, B.C, Canada.

►
BARONESSA

BEAUTY SALON
226S BLOOR ST. W. TEL 762-4252 ,
(kampos Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė

Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį, kovo 17, Mišios 

9 v. už a.a. J. Gilman-Gaidamavi- 
čių, užpr. p. Dimų; 11.15 v. — už a.
а. M. Kiaupienę, užpr. p. Kuolų; 
12.15 v. — už a.a. J. Yokubyną, užpr. 
p. Miller.

— Parapijos taryba, sudaryta vos 
prieš savaitę, jau pradėjo darbų pla
navimą. Kovo 7 d. religinė sekcija, 
sudaryta iš pirm. V. Kolyčiaus, Tėv. 
Ambrozijaus, sės. Ritos, sės. Ignės, 
J. Gustainio ir J. Stankaičio, svars
tė eilę liturginių ir religinės veiklos 
klausimų. Priėmus tarybos valdybai, 
planai bus paskelbti ir vykdomi. Ko
vo 12 d. posėdžiui ir darbų planavimui 
renkasi jaunimo sekcija, kurią suda
ro pirm. Al. Kuolas, Tėv. Paulius, A. 
Kairytė, D. Nausėdienė, K Batūra, 
L. Kalinauskas, B. Sriubiškis ir J. 
Stankaitis. Parapijiečių tarpe tary
bos darbais susidomėjimas didelis.

— Pirmosios Komunijos, kateche
tinės ir pamokos gimnazistams — 
įprasta tvarka. Sekmadienio tema 
gimnazistams — “Dekalogas”. Kal
bės T. Rafaelis.

— Chorų repeticijos: stud. merg. 
— trečiad., 7 v.v.; suaug. — ketvir- 
tad., 7.30 v.v.; vaikučių — penktad,
б. 30 v.v.; stud. bern. — sekmad., 
12 v.

— Jaunųjų menininkų J. Batūraitės 
ir S. Jaškaus kūrinių parodą kvie
čiame aplankyti šį penktad., 7.30 — 
9.30 v.v.; šeštad., 2—5 v.p.p. ir sek
mad., 10—1.30 v. Ji vyksta parodų 
salėje.

— Metinės rekolekcijos prasideda 
sekmadienį, kovo 24. Vedėjas — 
Tėv. G. Kijauskas, SJ. Pirmoji sa
vaitė — moterims ir* merginoms.

— Pensininkų vakaras — kitą tre
čiadienį, (ne antrad.!), kovo 20, 6.30 
v.v. parodų salėje. Kviečiami visi 
kolonijos vyresnieji. Be įprastos žai
dimų ir vaišių programos, bus ro
domos skaidrės iš neseniai padarytų 
kelionių.

— Artėjant gražiom ir prasmin
gom Didžiosios Savaitės apeigom, ra
giname įsigyti lietuviškus mišiolė
lius. Jie padės tas apeigas suprasti 
ir giliau pergyventi Mišiolėlių dar 
galima gauti spaudos kioske ir par. 
raštinėje.

— Kt. savaitę lankoma: Baby Point 
Rd., Baby Point Cres., Beaconsfield 
Ave., Bradley Ave., Brookside Ave., 
Brumell Ave., Cross St., Easson 
Ave., Grove Ave., Humbercrest Blvd., 
Northcote Ave., Northern Pl., Thorn
hill Ave. ir Worthington Cres.

— Pakrikštytas Lino ir Veroni
kos Balaišių sūnus Linas Laurynas 
Kazimieras. Sveikinimai!

Kultūrinė moterų popietė. 
Kovo 10 d., 4 v.p.p., Kat. Mot. 
Dr-jos Prisikėlimo parapijos sky
riaus surengtas simpoziumas- 
diskusijos tema “Moters morali
nė atsakomybė šeimos proble
mose” praėjo su dideliu pasise
kimu. I- Kairienė nušvietė mo
terų moralinę atsakomybę šių 
laikų šviesoje, dr. O. Gustainienė 
aptarė moralinę bei medicininę 
pusę šeimos skaičiaus apsispren
dime naujausių medicinos prie
monių šviesoje.T. Placidas išdės
tė moterų atsakomybę šeųnai 
religiniu požiūriu. Po prelegen
tų pasisakymų, pertraukos metu 
buvo pravesta tradicinė loteri
ja ir dalyvės rūpestingų šeimi
ninkių buvo pavaišintos kavute. 
Po to sekė klausimai ir diskusi
jos, kurių metu buvo’ pagilin
tos ir išsiaiškintos simpoziume 
iškeltos mintys. Simpoziumui su
maniai ir įdomiai vadovavo mo- 
deratorė A. Sungailienė. Popie
tė užtruko virš 3 valandų ir apie 
200 dalyvių, kasdienybės verčia
mos, nenoromis skirstėsi besi- 
dalindamos įspūdžiais. E. S.

Leonas Steponavičius, anks
čiau gyvenęs Toronte, įsikūrė su 
šeima Chalk River, Ont., vieto
vėje, kur įsigijo viešbutį.

B. M. žekai atsiuntė sveikini
mus iš Floridos, kur šiuo metu 
atostogauja.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame “Para

mos” bankui už $50 auką mūsų 
veiklai paremti. Ačiū labai.

Nek. Pr. Marijos seserys
MAISTO KRAUTUVEI reikalinga 

pardavėja penktadieniais ir šeštadie
niais. Skambinti teL 233-9783.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokomi 
nurodymai jfi«ų namuose arba mi
sų Masėje turintiems laikinius leidi
mus. Ir jau galima pradėti važiuo
ti pirmų pamokų su standartinėm ar 

automatinėm mašinom.
1076 BATHURST ST.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Dorom!/nauji minkšti baldei ir ap
traukiami mrI PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. TeUfotmtWA 2-7 911.

Hamiltono universiteto lietu- Gen. konsulas J. žmuldzinas 
viai studentai kovo 15, šį penk
tadienį, 7.30 v.v., rengia įdomų 
siiųpoziumą-diskusijas apie imi
granto gyvenimą dviejose kultū
rose. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas iš JAV Lietuvių Stu
dentų Sąjungos pirm. P. K. Žy- 
gas. Taipgi pakviesta visa eilė 
svečių iš Hamiltono ir Toronto. 
Būtų gera, kad torontiečiai kul
tūrininkai, kurie domisi tomis 
problemomis, nuvyktų į Hamil
toną. Diskusijos įvyks McMaster 
un-te Council Chambers, Room 
124, Gilmour Hall. Oficiali 
tema: “Our Ethnic Future — 
A Conflict of Generations”. Ren
gėjas — lietuvių studentų klu
bas. Vertėtų ir Toronto un-to lie
tuviams studentams surengti pa
našias diskusijas.

Lietuvių šeštadieninėje mo
kykloje šį šeštadienį, kovo 16, 
pamokos bus, bet kitą šeštadie
nį, kovo 23, ryšium su pavasario 
atostogomis reguliariose mokyk
lose, pamokų nebus. A.

PLATAUS MASTO KONCER
TĄ rengia Segurini Enterprises 
Ltd. kovo 22, kitą penktadienį, 
8.15 v.v., Maple Leaf Gardens. 
Programą atliks tarptautinio 
garso solistai su simfoniniu or
kestru. Bene patraukliausia so
listė bus sopranas Anna Moffo, 
Metropolitan, Scala ir Vienos 
operų žvaigždė, garsėjanti savo 
dainavimu operose, koncertuose, 
filmuose ir rečitaliuose, televi
zijoj. Kritikai ypač gerai verti
na jos atliktus vaidmenis — 
Violetos “Traviatoje”, Gildos 
“Rigoletto”, Margaritos “Faus
te” ir kt. Jos televizinė proga- 
ma “The Anna Moffo Show” 
Italijos televizijoj rodoma jau 
trečius metus. Premijas gavo už 
įdainavimą plokštelėse “Songs 
of the Auvergne” (Cantaloube) 
ir “Verdi Heroines”. 1966 m. 
įrekorduota “Lucia di Lammer- 
moor”. Be solistės Anna Moffo, 
programoje dalyvaus garsusis te
noras Ferruccio Tagliavini. Smul
kiau žiūr. sklb. 7 psl.

Akademikų Draugija rengia 
paskaitą kovo 23, šeštadienį,
7.30 v.v., Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Vilius Fidleris kalbės 
tema “Atominės energijos atei
tis Kanadoje”. Paskaitininkas 
yra baigęs fizikos mokslus ir da
bartiniu metu dirba atominės 
energijos srityje, Chalk River, 
Ontario. Toronto visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

Valdyba
Toronto Lietuvių Namų susi

rinkimas numatytas kovo 24 d.,
2.30 v.p.p. Bus svarstomi finan
siniai reikalai ir ateities veiki
mo perspektyvos. Be to, 1968 m. 
balandžio 27 d. ruošiamas pava
sario balius, kuriame šoluams 
gros D’Amico orkestras ir veiks 
turtingas bufetas. Pelnas skiria
mas Lietuvių Namų pagerini
mui- A. S.

Vasario 16 iškilmingų pamal
dų metu Toronto katedroje su
rinkta $472.56. Atskaičius fak- 
tinąsias išlaidas, $350 suma, 
abiejų katalikų parapijų ir apyl. 
valdybos sutarimu, paskirstyta: 
$200 perduota Toronto apylin
kei, o. $150 abiejų parapijų var
du pasiųsta lietuvių religinei 
šalpai, kuriai vadovauja vysk. V. 
Brizgys, o reikalų vedėjas yra 
kun. St. Raila.

Kremlius ir ukrainiečių reikalavimai
P. Worthington, žymusis “The 

Telegram” dienraščio buvęs ko
respondentas Maskvoje, vėl pa
skelbė kovo 8 d. naują informa
ciją apie Kremliaus susirūpini
mą ukrainiečiais, kurie pasta
ruoju metu parodė tvirtą pasi
priešinimą prieš rusinimą pačioj 
Ukrainoj ir užsieniuose. Kana
dos kompartija ukrainiečių rei
kalavimus ypač stipriai remia, 
nes beveik pusė jos narių yra uk
rainiečių kilmės. Be to, veikia 
p r o k o m u nistinė organizacija 
“Association of United Ukra
inian Canadians”, kuri taipgi pa
sisakė prieš Ukrainos rusinimą. 
Tuo metu, kai kompartijos šefas 
W. Kashtan dalyvavo tarptauti
niame komunistų suvažiavime 
Budapešte, Toronte posėdžiavo 
ukrainiečių komunistai su spe
cialiais kvietimais. Čia dau
giausia kalbėjo komunistinio uk
rainiečių laikraščio “Žytia i Sla
va” redaktorius P. Krawchuk, 
centrinio komiteto narys. Jis 
stengėsi švelninti nuotaikas, įro
dinėdamas, kad Ukrainoje rusi
nimas nėra jau toks baisus, kad 
daug kas jau pagerėjo ir ateityje

tuose, suruoštuose vietiniam 

gos naujuose namuose tarptau
tinio kambario-salės atidarymo 
proga. Tas kambarys papuoštas 
sienose iškabintais 30 valstybių 
herbais. Tarp jų yra ir mūsų 
Vytis. Netrukus po kiekvienu 
valstybiniu ženklu bus įrašytas 
jo krašto vardas. Herbus padir
bo vienas Montrealio heraldis-

Gen. konsulas priėmė LB Lon
dono apyl. valdybos pirmininko 
Z. Paulionio pakvietimą daly
vauti ir pasakyti kalbą to mies
to baltiecių ruošiamame gegužės 
11 bendrame Baltijos valstybių 
nepriklausomybės paskelbimo 
50 metų sukakties minėjime.

Gen. konsulas ir p. žmuidzi- 
nienė dalyvavo prancūzu dabar
tinių kilimų (gobelenų) rinkinio 
atidaryme ir ta proga suruošta
me priėmime O’Keefe Centre. 
Parodą globoja Rothmans of 
Pall Mall Canada Ltd. Paroda 
labai įdomi bei verta aplankyti. 
Vienas gobelenas, pavadintas 
“Le Quatuor”, , primena dail. 
Kasiulio paveikslą “Muzikan-

Tarptautinės lėlių parodos 
Trois - Riviėre tvarkytojas pa
kvietė lietuvius per Lietuvos 
gen. konsulą išstatyti joje lietu
viško stiliaus lėles.

Kredito kooperatyvas “Para
ma” paskyrė “TŽ” auką ir pri
dėtame laiške rašo: “Valdyba 
nutarė skirti auką $50.00 Jūsų 
redaguojamam laikraščiui už nu
veiktus darbus lietuvybės išlai
kyme bei kultūrinėje srityje.” 
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja už 
paramą spaudai.

Prof. R. Vaštokas, dėstąs an
tropologiją Trento universitete 
Peterboro mieste, sudomino sa
vo studentus kultūros kaita ir 
tautinių grupių kultūromis Ka
nadoje." Jis su* savo studentais 
yra numatęs aplankyti kažku
rias lietuvių kultūrines įstaigas. 
Jau lankėsi “TŽ” redakcijoje, 
kur pasiinformavo apie lietuvių 
švietimą ir kultūrinį išlikimą 
kanadiškojo gyvenimo aplinko
je. Profesorius ir studentai dė
kingi už leidinį “Lithuanians in 
Canada”, kur sutelkta daug me
džiagos, tinkamos studijoms.

Kūrėjų - savanorių metiniame 
susirinkime išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: V. štrei- 
tas — pirm., V. Tamašauskas 
sekr., St. Paciūnas — ižd. Į re
vizijos komisiją išrinkti: K. Ape- 
ravičius, A. Jakimavičius ir K. 
Kregždė. Valdyba

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas įvyko vasario 25 d., 
dalyvaujant gausiam narių skai
čiui. Artėjant Velykų šventėms, 
mūsų rūpesčiai didėja, nes daug 
senelių ir ligonių Vokietijoje 
lauks pašalpos ta proga. Pirmi
ninkė pranešė, kad gautas suti
kimas padaryti rinkliavas abie
jose parapijose. Aptarta tradici
nio “Kartūno” baliaus, įvykstan
čio gegužės 4 d., reikalai. Sekan
tis susirinkimas — kovo 31 d. 
pas narę O. Rožanskienę, 10 
Appledale Rd., Islington. Dėko
jame M. Karkienei už priėmimą 
ir vaišes- P. J.

dar gerės. Jo įrodinėjimai klau
sytojus nevisai įtikino, nes anks
čiau jis kitaip kalbėjo. Jis buvo 
pirmosios Kanados komunistų 
delegacijos narys (vadovavo Tini 
Buck), delegacijos, kuri, aplankiu
si Ukrainą, aiškiai pasisakė prieš 
vykdomą rusinimą. Vėliau nu
vyko antroji delegacija, kurioje 
taipgi dalyvavo ir P. Krawchuk. 
Pastarasis Ukrainoje buvo apdo
vanotas sovietiniu Jaroslavo Ha- 
lano ordinu ir gavo ta proga ap
valią pinigų sumą. Halan buvo 
sovietų propagandistas, žuvęs 
1949 m., kaip bolševikai sako, 
nuo “Vatikano agentų” rankos, 
nes kovojęs prieš katalikus. Grį
žęs Kanadon su medaliu, P- 
Krawchuk pakeitė savo liniją. 
Visdėlto manoma, kad Kremlius, 
pajutęs tvirtą spaudimą, pažadė
jo švelninti rusinimo pastangas 
Ukrainoje. Bene didžiausią bom
bą prieš Kremlių paleido J. Ko- 
lasky, ukrainietis komunistas, 
parašęs knygą “Education in So
viet Ukraine”. Ten jis dokumen
tuotai įrodė vykdomą rusinimą 
per mokyklas. Tai labai paveikė 
Kanados kompartiją, kuri sukru
to veikti ukrainiečių naudai.

REIKALINGAS 
NEVEDĘS TARNAUTOJAS - SARGAS 

lietuvio savininko viešbutyje 
Chalk River, Ont.

Geras atlyginimas, butas ir maistas. 
Rašyti: Hotel Chalk River, 

Chalk River, Ontario

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp DavlsviDe tr Eglinten) 
TeL 487-2147, vakarais 44SRMS
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— Parapijos metinės rekolekcijos 
sutartinių. Akademikų Draugb prasidės balandžio 2 ir baigsis balan- 
ja nuoširdžiai dėkoja muzikei džio 7. Pamokslai vakarais 8 v. Sa- 
D. Rautinš, D. Skrinskaitei, po- kys mons. V. Balčiūnas, 
nioms ir visiems prisidėjusiems 
prie to darbo. Smulkiau apie pa
skaitą — vėliau. Valdyba

Laisvės Kovos Metų proga 
Lietuvos penkiasdešimtmečiui 
atžymėti Toronto lietuvių kapi
nėse statomo paminklo projek
tas yra paruoštas su visomis sta
tybai reikalingomis detalėmis. 
Konkursą projektui skelbė To
ronto apyL valdyba. Laimėjo 
archit. dr. A. Kulpavičius. Pa
minklas bus statomas šį pava
sarį.

Vedybinė sukaktis. Atvelyky
je, balandžio 20 d., Aldonai ir 
Pranui Kvedarams 25 metų ve
dybų sukakties proga šv. Jono 
Kr. par. salėje bičiuliai rengia 
pagerbimą. Prieš pobūvį bažny
čioje bus padėkos pamaldos, ku
rių metu giedos sukaktuvininkų 
gera draugė sol. Prudencija Bič- 
kįenė iš Čikagos. '

Latvių Bendruomenės suva
žiavime kovo 10 d. kalbėjo vo
kiečių kilmės parlamento atsto
vas Steven Otto apie anglo-sak- 
sų ir prancūzų ašį Kanadoje. Esą 
jų kultūrų iškėlimas visai nu
stelbia kitų tautinių grupių kul
tūras. Anglų galybė glūdinti 
ekonominėje srityje; 178 šeimos 
kontroliuoja 85% Kanados ūkio. 
Dauguma tų šeimų — anglai. 
Kitos tautinės grupės, pasak dr. 
Upnieks, turėtų jungtis su pran
cūzais ir atsverti anglų įtaką. 
S. Otto nuomone, nereikėtų pul
ti anglų, nei prancūzų, o tik rei
kalauti "savo teisių.

A. ir A. šmigelskių naujas re
zidencijos adresas: 172 Clende- 
nan Avė. Tel. 763-6498; P. L. 
Murauskų: 2 Idyllwood Crest., 
Clendenah Ave. kampas. Tel. 
763-6984, Toronto 9, High Park 
rajonas.

“The Globe a. Mail” kovo 12 
d. laidoje labai plačiai aprašė 
Juozo Račio laimėtą bylą su savo 
kaimynais dėl jo žemės nusavini
mo keliui pravesti.

sirinkę pasiklausyti muzikės D. 
Rautinš paskaitos. Ji su ketu
riom poniom ir jaunimo grupė, 
vadovaujama D. Skrinskaitės,pa
dainavo keletą senų lietuviškų

“Tėviškės Žiburių” aukotojai
levičiai, P. Pigaga; $4: H. Sa
kalauskas, A. Giedraitis, B. Ja
kutis, O. Dailidienė; $3: V. 
Kriaučeliūnas, V. Stulgys, Z. 
Girdauskas, V. Fidleris, B. Pra
nulis; $2: E. Miliauskas, A. Jo
kūbaitis, A. Prunskis, J. Petra
vičius, dr. J. Stukas, L. Bilkš- 
tys, M. Girčys, St. Banelis, J. Že- 
kas, K. Kazlauskas, D. Rautinš, 
M. Biekša, dr. B. Vidugiris, B. 
Misius, K. Ratavičius; $1: A. Bi- 
veinis, Z. Dobilas, P. Seibutis,
V. Vingevičius, B. Giedraitienė, 
A. Kutka, P. Vilens, V. Kriau
čiūnas, M. Kuzavas, B. Jackus,
VI. Jasinevičius, L. Medelis, C. 
Skabeika, A. Bubelis, A. Allis, 
St. Gineitis, VI. Rušas.

$30: Wellando ir apylinkės 
medž. ir meškeriotojų klubas 
“Lituanica”; C. Macijauskas (au
ka ir rėmėjo prenumerata); $15: 
Toronto skautų tėvų komitetas; 
$14: V. Tamošiūnas; po $10 rė
mėjų prenumeratas atsiuntė: J. 
žulpa, P. Juodvalkis, S. Paketū- 
ras, M. Kizis, J. Gėlas, V. Zujus, 
J. Černiauskas, Z. Tumosa, A. 
Evans, E. Rakauskienė, Br. Gri- 
kenis, L. Balsys, J. Linkūnaitis, 
A. Ašoklis, J. Lapavičius, V. 
Kairys; $8 S. Laurinavičius; $6: 
J. Černiauskas, L. Valiukas, P. 
Barbatavičius; $5: J. V. Samu-

Stud. Sabaliauskaitė, žymioji 
tenisininkė, studijuodama socio
logiją, susidūrė su tautinių gru
pių gyvenimu bei jų problemo
mis. Savo rašomam seminari
niam darbui ji rinko medžiagą, 
lankydama kaikuriuos lietuvių 
kultūrininkus. Daugiausia me
džiagos ji rado leidinyje “Lithu
anians in Canada”.

L. K. Kūrėjų-Savanorių Są
jungos Toronto skyrius kiekvie
nais metais Kalėdų bei Velykų 
proga siunčia Vokietijoje esan
tiems invalidams ir kūrėjams- 
savanoriams piniginę pašalpą, 
kurią paskirsto Kūrėjų-Savano- 
rių S-gos Vokietijos skyr. val
dyba. Kadangi Toronto visuo
menė aukoja tam tikslui mūsų 
skyriui, tad vaidyba randa rei
kalo paskelbti pavardes tų mū
sų brolių-savanorių ir invalidų, 
štai jie: Pranas Bagdonavičius, 
Jonas Dūda, Petras Gudelis, 
Kostas Jankauskas, Antanas Nu
lis, Liudvikas Jonikaitis, Juozas 
Kriščiūnas, Stasys Kundrotas, 
Vladas Maleckas, Antanas Ma
žeika. Petras Paulikas, Pranas 
Plauska, Juozas Rizauskas. Ta 
načia proga skelbiame ištrauką 
iš vieno būdingiausio padėkos 
laiško (jų gauname 13):

“... materialinė parama mano in- 
validiško gyvenimo dienose. Tai iš 
tiesų jinai man suteikė didelio 
džiaugsmo šitoji Jūsų dovana. Ką tas 
reiškia, tai tas tegali suprasti, kas 
pats asmeniškai pergyvenęs ir paty
ręs. Labai ir labai maloniai prašau 
priimti išreiškiamą širdingiausią pa
dėką, tardamas nuoširdų brolišką 
ačiū, ačiū, ačiū Jums, mieli broliai 
savanoriai - kūrėjai, visiems gerada
riams ir aukotojams. Tai man buvo 
ne tiktai suteikta materialinė para
ma, bet taipgi ir kartu moralinė para
ma, suteikusi naujų jėgų tolimes
niam gyvenimui, nešti sunkią uždė
tą gyvenimo naštą visam likusiam gy
venimui ... Malonėkite priimti siun
čiamus Jums Ir visiems geradariams 
kartu geriausius sveikinimus ir šir
dingiausius linkėjimus.

Jūsų brolis savanoris-kūrėjas
(pas.) Pranas Bagdonavičius, 

8994 Hergatz, Postfach 13, Gannany
VaMyba

— Kazhnierinių vakarienė davė 
pelno $1086.88.

— Mirė Izidorius Janušas; palaido
tas iš parapijos bažnyčios kovo 13 <L 
Jis buvo atvykęs į Montrealį 1907 m.

— Jau galima gauti aukų pakvita
vimus. Prašome visus parapijiečius 
sumokėti parapijos mokestį ir paau
koti bažnyčiai. Prieš dvejus metus, 
kai buvo galima išduoti pakvitavimus 
didesnėm sumom, parapijiečiai per 
vasario ir kovo mėnesius paaukodavo 
bažnyčios reikalams iki $9000. Dabar 
sumažėjo aukos, parapija negali išsi
laikyti vien iš nedidelių sekmadienio 
$150 rinkliavų. Jeigu nebūtų skolų, 
tai užtektų ir mažesnių pajamų. Di
desnės aukos pagreitintų parapijos 
skolų išmokėjimą.

— Pirmoji vaikučių Komunija abie
jų parapijų bus balandžio 21 —per 
Atvelykį Aušros Vartų bažnyčioje. 
Anksčiau buvo skelbta, kad lietuvai
tės seselės prie Aušros Vartų para
pijos sutiko paruošti vaikučius pirma
jai Komunijai. Kurie dar nėra užsire
gistravę ten arba šv. Kazimiero para
pijoj, prašomi pranešti ar vaikučiai 
eis Komunijos per lietuvišką bažny
čią ar per mokyklą.

— Šv. Kazimiero parapijoje gimę 
1961 metais yra šie: L/ Piečaitis 
(1960), Ch. Bernotas, D. Stropus, L. 
Varaška, A. Barauskas, V. Slapkūnas, 
D. Čičinskas, J. Daunoravičiūtė, A. 
Mikalajūnas, J. Brilvicas, M. Buttins, 
D. Barbagalo, M. Tautkutė, R. Zienka, 
J. Žukauskas, M. Trumpa, J. Lutz.

— Sunkiai serga p. Karpavičienė 
St. Mary’s ligoninėje.

— Kovo 9 įvyko bankelio “Litas” 
metinis susirinkimas. Trejiem metam 
į valdybą išrinkti — J. Bernotas ir p. 
Petronis.

— Kovo 16 d., 7.30, v.v. šv. Kazi
miero parapijos salėje bus iškilminga 
vakarienė, pagerbiant 10 metų vedy
binio gyvenimo proga Leoną Gudą ir 
Mariją Gudienę. Leonas Gudas yra il
gametis klubo pašalpinės sekretorius. 
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai su
kaktuvininkams.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $150.62. K.J.G.

‘LITAS” MOKA

A. NORKELIŪNAS
Gommisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
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“LITAS” 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.

MOKA Už:
DEPOZITUS__________ 4.4%
NUMATYTA UŽ SĖRUS 5% % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

už terminuotus indėlius
1 METAI-6 %
2 METAI -6,5%
3 METAI-7 % 

MAŽIAUSIAS INDĖLIS $500

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1220 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 

, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 id 9 v.v.1
 3907 Rosomount Blvd, t
6 v. vak.—pirmadieniais,

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

P. ADAMONIS 
Insurance Broker* Chart

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722 • 3545 RES. 254-5355
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Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos trijų dienų rekolekci

jos įvyks Didžiąją Savaitę balandžio 
9, 10 ir 11 dienomis. Rekolekcijas 
ves T. Ged. Kijauskas, Tėvų jėzuitų 
provincijolas.

— Tėvų jėzuitų paruoštus lietuviš
kus mišiolėlius galite įsigyti spaudos 
kioske. Kaina — $8.50.

— Kaip pernai, taip ir šiemet vie
toje bazaro skelbiame $10 vajų baž
nyčios fondui. Šis pavasarinis vajus 
praeitais metais padėjo parapijai pa
kelti sunkumus, nežiūrint pajamų su
mažėjimo, kuris palietė visas parapi
jas. Šiais metais jau daugelis savo 
įnašus įmokėjo. Yra net daugiau kaip 
$10 paaukojusių.

— Rinkliava — $220. Bažnyčios 
Fondui aukojo: $25—A. Vazalinskas; 
$20 — E. Tumėnienė-Szewczuk; $10 
— E. Aleksiejūnaitė, V. Sagaitis.

Montrealio-Otavos ateitininkų 
jaunimo vasaros stovykla “Bal
tijoj” įvyks nuo liepos 13 iki 
20 d. Ateitininku teva

rėme jų valdyba
Dail. Prano Baltuonio darbų 

paroda įvyks Niujorke kovo 23-- 
24 Columbian* Lounge 86-22 
85th St., Woodhaven, N. Y. Bus 
išstatytos skulptūriškai apipavi
dalintos medžių šaknys ir tapy
ba. Rengia birutietės, ramovė- 
nai ir LAS. Pr. Baltuonis yra ga
vęs ir naujų pasiūlymų paro
doms.

KAZIUKO MUGĖ. Kovo 2-3 d.d. 
Montrealio skautai ir skautės Auš
ros Vartų parapijos salėje suruošė 
gražią ir gausią Kaziuko mugę. Mū
sų skautiškas jaunimas ištisus žie
mos vakarus praleido prie rankdar
bių ir medžio drožinių, bet už tai 
mugė tikrai gražiai buvo paruošta. 
Mugės atidarymas įvyko kovo 2 d., 
4 v.p.p. Išsirikiavę skautai, skautės, 
paukštytės ir vilkiukai laukė atida
rymo. Į salę įžygiavo gyvos raidės 
“Kaziuko mugė”. Kiekviena raidė 
pagal paskirtį pasakė humoristinę 
frazę, sukeldama žiūrovams daug juo
ko. Kairėje mugės pusėje aki vilio
jo dailininkų D. Aneliūnaitės, R. 
Piešinos ir G. Vazalinsko loterijai 
skirti kūriniai, šalia jų busimųjų 
menininkų-vilkiukų modernioji kūry
ba. Reikia tikėtis, kad ir iš jų su
silauksime rimtų dailininkų. Toliau 
abiejose <salės pusėse pastatyti sta
lai, palapinės su mugės prekėmis, 
čia gali visko gauti pigiomis kaino
mis, bandyti laimę Įvairiose loteri
jose ir žaidimuose. Prie skautiškos 
palapinės, ant tvoros, pakabintos vir
tinės smurgainiškų baronkų, kurias 
siūlė pirkti energinga pardavėja. Iš
troškusius vaišino lietuviška gira. 
Sekmadieni 10 v. skautės ir skautai 
su vėliavomis dalyvavo Mišiose, jas 

t praturtindami lietuviškomis giesmė
mis. Dauguma skaučių dėvėjo nau
jas uniformas. Po pamaldų salė vir
to tikra muge. Skautų tėvų rėmėjų 
komitetas visus vaišino pietumis, ska
niais tortais, pyragais ir kitokiais 
gardumynais. Iš senų laikų lietuviai 
mėgo muges, todėl ir čia buvo visi 
smagiai, nusiteikę. Lauksime kitų 
metų mugės. Dalyvis
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