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Draskomas sportas
Mūsų išeivijos pajėgumas sujudėjo Lietuvos penkiasdešimtme

čio proga, minint Vasario šešioliktąją. Net ir mažiausios koloni
jos nepraleido tos datos negirdomis. Tuo būdu išryškėjo, kad 
nepriklausoma, laisva Lietuva yra gyva visų tikrų lietuvių širdyse. 
Tai džiugus bei drąsinantis faktas. Deja, šalia jo yra ir aspektų, 
rodančių drumsties žymes. Vienas tokių, pastaruoju metu gana 
aštriai iškilusių viešumon, yra sportinė* nesantaika. Ji prasidėjo 
ryšium su krepšininkų grupės išvyka okupuotos Lietuvon, kur 
turėjo progos pažaisti su vilniečiais bei kauniečiais. Ir visuomenės, 
ir sporto vadovų, ir pagaliau eilinių sportininkų nuomonės tuo 
klausimu suskilo. Išvyką organizavusieji ir joje dalyvavusieji kaip 
įrhanydami gynė savo poziciją, įrodinėdami žygio naudingumą tau
tiniu požiūriu. Iš šalies stebintieji, nors ir nevisi, kritiškai ir netgi 
neigiamai pažiūrėjo i tą krepšininku užmojį. Jie tame žygyje į Vil
nių nerado nieko pozityvaus. Bene aštriausiai klausimas iškilo spor
to sąjungos suvažiavime Toronte, kur buvo reikalauta išvykos da
lyvius sudrausminti bei nubausti. Balsavimo keliu dauguma at
stovų pasisakė prieš nubaudimą ir tuo lyg sudarė įspūdį, kad pri
taria išvykos organizatoriams.

★ ★ ★
Deja, suvažiavimo pasisakymas problemos neišsprendė visiem 

priimtinu būdu, ir ginčas tebetrunka. Kaikurie sporto klubai pa
reiškė pasitraukią iš sąjungos arba nepritarią suvažiavimo spren
dimui. Taigi, grupinis draskomasis pasiekė ir sporto sritį, kuri ligi 
šiol atokiai laikėsi nuo politikos. Tai įvyko dėlto, kad kaikurie 
sportininkai, sąmoningai ar nesąmoningai, staiga metėsi į sritį, 
kuri jiems svetima. Sportinės išvykos organizavimas į okupuotą 
Lietuvą yra pirmoje eilėje politinio pobūdžio žygis. Pats krepši
nis, tiesa, nėra politinis, bet krepšininkų grupės dalyvavimas tarp
tautinėse žaidynėse turi atstovaujamosios reikšmės. Juk tokių žai
dynių komitetuose kartais vyksta dideli politinio pobūdžio ginčai, 
nes sportininkai tokiais atvejais atstovauja vienam ar kitam kraš
tui. Nė viena sportinė grupė savavališkai nedalyvauja tarptautinio 
pobūdžio žaidynėse. Kartais politinė situacija būna tokia, kad ir 
privati grupė negali reikštis svetur. Mūsų krepšininkų grupė, 
nuvykusi Vilniun, tiesa, nebuvo oficiali, žaidė ne JAV-ių ir ne Š. 
Amerikos lietuvių sporto sąjungos vardu, stengėsi būti privačia 
grupe, bet visdėlto turėjo atstovaujamosios reikšmės. Vilniuje iška
bintame plakate buvo pažymėta, kad tai Š. Amerikos lietuvių krep
šininkų rinktinė. Oficialiai tokia ji nebuvo, bet faktiškai tai vis
dėlto rinktinė, kad ir neiškili, sulipdyta iš tuo metu gaunamų 
žaidėju.

★ ★ ★ -
Išeivijos lietuviai nesudaro valstybės, nėra tarptautinėje plot

mėje pripažintas politinio pobūdžio vienetas, tačiau jie sudaro tau
tiniu pagrindu organizuotą visuomenę. Sportinė sritis yra jos gy
venimo dalis, ir todėl sportininkų vienoks ar kitoks žygis paliečia 
visą bendruomenę. Iš plačios reakcijos matyti, kad krepšininkų 
išvykos Vilniun negalima laikyti vien privačiu, individualiu pasi
važinėjimu. Galimas dalykas, kad toji išvyka turėjo ir pozityvios 
reikšmės, kad sportinė sritis gali būti naudinga grandimi su 
tautiečiais okupuotoje Lietuvoje, bet pirmiausia turi būti išspręs
tas politinis aspektas bei suderintas su pagrindiniais tautos sieki
mais. Organizuotoje visuomenėje politiniai klausiniai priklauso po
litinei vadovybei, mūsų atveju — VLIKui bei diplomatinei tarny
bai. Gali sportininkai ar kitos grupės pateikti savo sugestijas, argu
mentus, bet sprendimas politinėje srityje priklauso ne sportinin
kams. Ir jeigu šiandieną mūsų sportas draskomas, tai pagrinde dėl
to, kad sportininkai ėmė spręsti politinę problemą. Jeigu jos visu 
aiškumu dar negali išspręsti nė mūsų politikai, juo labiau neiš
spręs sportininkai. Užuot rūpinęsi mūšų atžalyno fiziniu ugdymu, 
sportine kultūra, jie pasuko netikru kėliu ir užplaukė ant uolų. 
Linkėtina sporto veikėjams grįžti savon sritin, atstatyti tautinę ir 
organizacinę drausmę ir būti lietuviškojo atžalyno stiprintojais.

Kun. J. Petrošius, Paryžiaus lietuvių kapelionas ir LB pirmininkas, p. Lozoraitienė ir St. Lozoraitis, 
diplomatinės tarnybos šefas, Paryžiuje Lietuvos penkiasdešimtmečio minėjime

Pasaulio Lietuvių, JAV ir Kanados Lietuvių Be^ruorneniu vadovybės posėdžio metu Čikagoje ko-

KANADOS ĮVYKIAI

AUKSO KASYKLŲ VILTYS
Naujų vilčių Kanados aukso 

kasykloms sukėlė laisvos aukso 
rinkos įvedimas Europoje. Jei
gu aukso kaina gerokai prašok
tų $35 uncijai, būtų galima pra
plėsti aukso kasimų Kanadoje. 
Nors Kanada po P. Afrikos ir 
Sovietų Sąjungos yra trečioje 
vietoje' iškasamo aukso kiekiu, 
veikiančių kasyklų skaičius nuo 
146 1940 m. sumažėjo iki 33. 
Oficiali $35 kaina uncijai yra ma apie gausią šeimą. Paskirtoji 
permaža padengti išlaidoms. Iš 
bendro 33 kasyklų skaičiaus tik 
3 išsiverčia be Otavos finansi
nės pašalpos, kuri 1966 m. buvo 
$13.100.000. Atitinkamai yra su
mažėjęs ir iškasamo aukso kie
kis. 1941 m. buvo iškasta 5.345.- 
000 unicijų aukso, o pernai jis 
jau nesiekė nė 3.000.000 uncijų. 
Aukso pabrangimas leistų atida
ryti uždarytas kasyklas irjieško- 
ti naujų aukso klodų. Atrodo, 
viltys tik ir liks viltimis, nes 
laisvojoje rinkoje dabar moka
ma apie $3740 už unciją aukso, 
kai tuo tarpu naujoms kasyk
loms atidaryti reikėtų bent $60 
pastovios aukso kainos. Tokiose 
aplinkybėse aukso kasimą gali 
plėsti tik P. Afrika, mokanti 
juokingai menką atlyginimą 
aukso kasėjams negrams. Kali
nių darbo dėka neblogai laikosi 
ir Sovietų Sąjungą.

Premjero D. Johnsono prane
šimu. Kvebeko provincija gavo 
$38,6 milijono paskolą iš Euro
pos bankų, kurie turi sutelkė 
dideles amerikietišku dolerių 
sumas. Už ją Kvebekas mokės 
7,37%. Tai pirma tokio dydžio 
paskola Kanados provincijai iš 
Europos.

Buvęs sovietų ambasados pa
reigūnas Igoris Guzenko, kuris 
1945 m. atskleidė sovietu šnipų 
tinklą Kanadoje, reikalauja dau
giau Pinigų šeimos išlaikymui. 
“The Telegram” dienraščio pra
nešimu. jis jau yra išleidęs vi- 
sas pajamas, gautas už dvi kny-

Pasaulio įvykiai
ČEKOSLOVAKIJOS PREZIDENTAS ANTONIN NOVOTNY 

PASITRAUKĖ IŠ PAREIGŲ. Augščiausiajai tarybai įteiktame raš
te jis pareiškė, kad šio žingsnio tikslas yra sutvirtinti socializmą 
Čekoslovakijoje. Oficialiame kompartijos pranešime atsistatydini
mo priežastimi laikoma “pablogėjusi sveikata”. Sovietų premjero 
A. Kosygino sutikimą pašalinti A. Novotny atvežė Maskvoje vie
šėjęs Čekoslovakijos premjero pavaduotojas O. Cernik. Kompar
tijos politbiuras paskelbė, kad bus sudarytas specialus komitetas 
peržiūrėti 1952-54 m. įvykusioms byloms ir rehabilituoti 30.000 
nuteistųjų. Vysk. F. Tomasek kreipėsi į kompartijos centrinį ko
mitetą, prašydamas leidimo kardinolui J. Beranui, Prahos arki
vyskupui, grįžti Čekoslovakijon. Kardinolas komunistų buvo ka
lintas septyniolika metų, kol pa- •--------------------------- ----------- -
galiau 1965 m. jam buvo leista Namara ir dabartinis jo įpėdinis 
išvykti Romon, čekoslovakų Ra- C. Cliffordas. Atrodo, Vašing-
sytojų Sąjungos vicepirm. Jan 
Prochaska paskelbė atvirą laiš
ką, raginantį kompartiją ištirti 
buvusio užsienio reikalų min. J. 
Masaryko mirties aplinkybes. 
1948 m. kovo 10 d. jis iššoko 
ar galbūt buvo išstumtas iš 
ministerijos pastato viršutinio 
augšto. Kompartijos teigimu, tai 
buvusi savižudybė, bet galėjo 
būti ir žmožudystė, nes juk Sta
lino laikais kompartija nesiskai
tė su priemonėmis. Į užsienį no
rėjo išvažiuoti pašalinto prezi
dento A. Novotny sūnus, užsie
nio prekybos “Artia” bendrovės 
vadovas, bet kompartija atsisa
kė jam išduoti vizą. Laikraštis 
“Zemedelske Noviny” A. Novot
ny sūnų pavadino artimiausiu 
pabėgusio gen. mjr. J. Sejna 
draugu. Jam taipgi prikišama 
eilė avantiūrinių nuotykių ir tė
vo globoje vestas nerimtas gy
venimas. Čekoslovakijos žinių 
agentūros “Ceteka” pranešimu, 
kompartija nutarė rajonų komi
tetus rinkti slapto balsavimo bū
du. Tai iš tikrųjų būtų revoliu
cinis žingsnis komunistiniame 
krašte.

Lenkijos kompartija neįsten
gia sutvardyti maištaujančių 
studentų. Pagrindiniai maišto ži
diniai yra Varšuvos universite
tas ir politechnikos institutas. 
Šiose mokslo įstaigose studen
tai paskelbė “sėdėjimo” strei
ką, pasiryžę neiškelti kojos iš 
patalpų dvi paras. Prie po
litechnikos instituto susirinku
siai miniai studentai dalino at
sišaukimus, reikalaujančius Če
koslovakijos stiliaus reformų — 
žodžio, susirinkimų ir demonst
racijų laisvės. Kompartijos sekr. 
W. Gomulka į institutą pasiun
tė milicininkus demonstrantams 
išsklaidyti. Pagrasinus mokslo 
įstaigų uždarymu ir kitomis 
bausmėmis, studentai streiką 
nutraukė. Pagrindiniu studentų 
demonstracijų kaltininku kom
partija apšaukė žydų kilmės ko
munistą Romaną Žambrowskį, 
valstybinės kontrolės komisijos 
vicepirmininką. Jis buvo atleis
tas iš pareigų ir išmestas iš 
kompartijos. Lenkijos vyskupai 
paskelbė ganytojinį laišką, ku
riame smerkia milicijos žiauru
mą, malšinant studentų de
monstracijas.

Britanijos darbiečių partijos 
vyriausybė paskelbė naują biu
džetą, kuriame numatoma turė
ti $33.475.000.000 pajamų ir 
$29.871.000.000 išlaidų. Deficito 
pašalinimas ir sudarymas $2.- 
217.000.000 pertekliaus apsau
gos sterlingus nuo tolimesnio 
nuvertinimo. Šis biudžetas yra 
karti piliulė britams, nes buvo 
gerokai padidinti mokesčiai ben
zinui, rūkalams, alkoholiui, au
tomobilių registracijai, kosmeti
kai, brangenybėms ir kitiems 
gaminiams. Už automobilio re
gistracijos plokštes britai turės 
mokėti $65, o už dėžutę ciga
rečių — 75 et.

Prez. L. B. Johnsonas paskel
bė, jog amerikiečių kariuome
nės vadas P. Vietname gen. W. 
Westmorelandas iki š.m. liepos 
2 d. bus atšauktas į Vašingtoną 
ir naskirtas kariuomenės štabo 
viršininku. Nors prez. L. B. 
Johnsonas nepagailėjo pagyri
mo žodžių gen. W. Westmore- 
landui. jis visdėlto turėjo prisi
pažinti, jog atšaukimą rekomen
davo buvęs gynybos sekr. R. Mc

tone imama kritikuoti gen. W. 
Westmorelando strategija — ko
munistų jieškojimas džiunglėse, 
dėl kurio pritrūksta kariuome
nės miestų apsaugai, ir rizikin
gas laikymasis Khe 'Sanh bazė
je. Tiekimui čia naują problemą 
žada komunistų jau atsigaben
tos priešlėktuvinės patrankos. 
Jos galės pasiekti lėktuvus net 
10.000 pėdų augštyje. P. Viet
namo vyriausybė nutarė pašauk
ti į kariuomenę 125.000 naujo
kų. Tada kariuomenėje ir pa
galbiniuose daliniuose P. Viet
namas turės 900.000 vyrų. Į 
amerikiečių pusę perėję šeši Š. 
Vietnamo kariai pranešė, kad 
Hanojus 24 valandas iš anksto 
yra įspėjamas apie didžiųjų 
bombonešių B-52 taikinius. 
Amerikiečių karinė žvalgyba tuo 
nėra linkusi patikėti. Apie bom
bonešių išskridimą iš Guam sa
los ir Tailandijos aerodromų Ha
nojų radijo bangomis gali pain
formuoti sovietų “žvejybos” lai
vai, bet toks įspėjimas būtų 
tik kelių valandų. Be to, so
vietų žvalgybai nėra žinomi 
bombonešių taikiniai.

Izraelio kariuomenės 15.000 
vyrų, buvo įsiveržę į Jordaniją. 
Skelbiama, jog jiems pavyko su
naikinti tris EI Fatha arabų te
roristų stovyklas, iš kurių jie 
puldinėdavo Izraelį. Tai buvo 
plataus masto karinė operaci
ja, kurioje dalyvavo ne tik pės
tininkai, bet aviacija ir parašiu
tininkai. Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba Izraelio žygį pa
smerkė, bet nepatenkino nei Iz
raelio nei Jordanijos. El Fath 
arabų teroristai skelbia, kad 
jiems pavyko sužeisti Izraelio 
gynybos ministerį M. Dayan. Jis 
yra ligoninėje, bet, žydų teigi
mu, ji buvo užgriuvusi žemė, 
darant archeologinius kasinėji
mus. ,

Sovietu rašytoju oficiozas ašt
rokai kritikavo poetą Jevgenijų 
Jevtušenko už poemą “Mėlyno^ 
sios lapės monologas Aliaskos 
gyvulių ūkyje”, kurioje jis pa
sakoj a apie narve gimusią lapę. 
Atgavusi laisvę, ji ilgisi narvo. 
Kritikas M. Sinelnikovas gyvu
lių ūkyje įžiūrėjo Sovietų Są
jungą, o lapė jam yra pats J. 
Jevtušenko, poemoje dėstąs: 
“Nelaisvės vaikas yra persilp- 
nas laisvei. Kas yra gimęs nar
ve, visada ilgisi narvo. Su bai
me širdyje aš įsitikinau, kad my
liu narvą, kuriame mane slepia 
išraizgytos vielos. Tas gyvulių 
ūkis yra mano gimtasis kraštas.”

Leningrade prasidėjo 18 in
telektualų teismas. Jie yra Le
ningrade * veikusios pogrindžio 
organizacijos Rusų Socialistų 
Liaudies Laisvės Sąjunga na
riai. Pernai gruodžio mėn. bu
vo nuteisti kalėti 8-15 metų ke
turi šios organizacijos nariai.,' 
Kalbama, kad ši prieš komunis
tų režimą nusistačiusi sąjunga 
turi skyrius Ukrainoje ir va
karinio Sibiro pramonės cent
re Sverdlovske.

V. Vokietijos užsienio reika
lų min. W. Brandt socialistų 
partijos suvažiavime pasakytoje 
kalboje pasiūlė oficialia Vokie
tijos ir Lenkijos siena pripažin
ti Oderio-Neissės liniją, kuriai 
oficialu pripažinimą iš buvusių 
sąjungininku yra suteikusi tik 
prezidento De Gaulle Prancūri: 
ia. W. Brandt įtaigoja, kad V. 
Vokietijai yra būtina užmegzti 
ryšius su Lenkija. Jis taipgi pa
brėžė, kad Vokietijai priklau
siusiose srityse šiandien yra 6 
milijonai lenku, kuriu 40% jau 
yra gimę toje teritorijoje.

Komunistu vadai buvo suva- 
žiave j Dresdena apsvarstyti Če
koslovakijos įvvkiu. Dalyvavo ir 
Brežnevas su Kosyginu, bet ne
buvo Rumunijos kompartijos at
stovo. Čekoslovakijos komoarti- 
ios atstovas pareiškė, kad Pra
dėtos reformos nebus sustabdy
tos.

Slaptais keliais į Vakarus
NAUJAS RANKRAŠTIS IŠ SOVIETINĖS UKRAINOS PASIEKĖ KANADĄ

Gausūs faktai
L Dziūba savo tvirtinimus pa

remia gausiais faktais. Rusini
mas esą labiausiai skverbiasi per 
mokyklas. Vadovėliai esą rusiš
ki. 1960 m. tik 7.5% gimnazijos 
vadovėlių buvo ukrainiečių kal
ba. Ukrainiečių kultūra ignoruo
jama, laikoma antros eilės pada
ru. Ukrainiečiai iš savo krašto 
siunčiami kitur, o jų vietas už
ima rusai ar kitų tautybių žmo
nės. Ukrainiečių kalba miestuo
se praktiškai išstumta ir varto
jama tiktai provincijoje. Anot I. 
Dziubos:

Tautinio klausinio srityje vyrauja 
ignorancija ir neatsakingumas, abe
jingumas ir panieka, didžiarusių na
cionalizmas ir didvalstybės šoviniz
mas, praraja tarp teorijos ir prakti
kos, tarp žodžių ir darbų; be to, per
tempta biurokratinė centralizacija ir 
Lt

Sovietiniams vadams esą rūpi 
susieti revoliucinį proletarų są
jūdį ir komunizmą su tautybių 
sulydymu, asimiliacija. I. Dziu
ba smerkia tokį užsimojimą, pa
siremdamas Marksu bei Engel
su, ir tokią teoriją vadina “ba
rakų komunizmu”. Jis rašo:

Yra milžiniškas politinis ir psicho
loginis skirtumas tarp visų žmonių 
suvienijimo “visuotinėje žmonijo
je”... ir vienos tautos sutirpdinimo 
kitoje, priverstinio, asimiliavimo ke
lių tautų vienos kurios tautos kultū
roje. Tos rūšies “asimiliacija” yra 
grynas kolonizmas, nes atima kitom 
tautom lygybę bei teisę prisidėti sa
vo įnašu prie visuotinės kultūros ir 
pasmerkia priklausomybei.

Tęsdamas šią mintį, I. Dziuba 
pabrėžia, kad priklausyti žmoni
jai galima tik per savo tautą: 

Augščiausia žmogaus pareiga yra 
priklausyti žmonijai. Bet jis gali jai 
priklausyti tiktai per savąją tautą, 
per savo Žmones... Jeigu tavo tau
ta yra kritiškoje būklėje, jeigu jos 
tautinė egzistencija yra grasoma, gė
da ją palikti.

Saugumiečiai ir pogrindis
Pasak I. Dziubos, sovietinėje 

Ukrainoje tautinį persekiojimą 
vykdo saugumas — KGB. Jo 
agentai viską seka ir mažiausią 
pajudėjimą apšaukia “buržuazi
niu nacionalizmu”, o tada — 
suėmimai. Jokio tautinės veik
los pogrindžio Ukrainoje nesą. 
Tiktai oficiali propaganda šau
kianti apie nacionalistu slaptas 
organizacijas, kad tuo būdu ori- 
den«tu saugumo policijos siau
tėjimą.

Neseniai rašėm, kad Torontą 
pasiekė iš Ukrainos sovietinio 
žurnalisto čornovilio rankraštis 
apie ukrainiečių rusinimą. Jo 
autorius sėdi koncentracijos sto
vykloje, o jo rankraščiai laisvė
je pasieks laisvąjį pasauli kny
gos forma. Prie jos prisidėjo 
Kolasky su jau išleista knyga 
“Education in Soviet Ukraine”. 
Pastaruoju metu Torontą pasie
kė naujas rankraštis knygos “In
ternacionalizmas ar rusinimas”, 
kurios autorius yra ukrainiečių 
rašytojas Ivan Dziuba, 37 m. 
amžiaus, kol kas dar laisvas. 
Rankraštis turi 225 psl. ir skir
tas sovietinės Ukrainos kompar
tijos pirmajam sekretoriui P. 
Šelestui ir ministerių tarybos 
pirmininkui V. V. ščerbickiui. 
Apie tą ąlaptais keliais gautą 
rankrašti parašė du straipsnius 
žymusis sovietinių reikalų žino
vas P. Worthington, “The Tele
gram” dienraščio bendradarbis, 

.kovo 13 ir 14 d. laidose. Pažy
mėtina ypač tai, kad, kaip ir 
černovilis, I. Dziuba nėra anti- 
komunistas, tačiau su širdgėla 
mato rusiškąjį imperializmą. Esą 
Kremliuje sėdi rusai antikomu- 
nistai. nes nesilaiko sovietinės 
konstitucijos.

Sparčiai daugėja rusai
I. Dziuba faktais ir statisti

ka įrodo, kaip slegiami ukrai
niečiai, išblaškomi po visą Sov. 

j Sąjungą. Pagal statistiką, ukrai
niečiai per 50 metų nepadaugė
jo. 1913 m. buvo 37.000.000 uk
rainiečių, o 1959 m. statistiko
je irgi 37.000.000. Dabar ukrai
niečių esama 40.000.000. Taigi, 
per 55 metus priaugo tiktai 
3.000.000. Tuo tarpu rusų skai
čius 1913 m. buvo 65.000.000, o 
1959 m. — 115.000.000. Dabar 
iu esą 127.000.000. Rusai per 
50 metu pagausėjo nuo 43% iki 
55% visų Sov. Sąjungos gyven
tojų. I. Dziuba, aiškindamas tą 
faktą, rašo:

Tautinė ir politinė Ukrainos po
zicija nėra suderinta su formaline ir

gas — “I Chose Freedom” ir 
“Fall of a Titan”. Prieš penke
rius metus premjero J. Diefen- 
bakerio vyriausybė sudarė spe
cialų fondą, iš kurio kas mėnesį 
kiekvienam I. Guzenko šeimos 
nariui mokoma po $55. Pabėgda
mas iš sovietų ambasados Ota
voje, jis turėjo žmoną ir du vai
kus. Dabartinis vaikų skaičius 
laikomas paslaptyje, bet kalba
ma apie gausią šeimą. Paskirtoji 
suma esanti nepakankama, nes 
I. Guzenko negalįs turėti pasto
vaus darbo saugumo sumetimais. 
Tokiu atveju jį būtų lengva su
sekti sovietų agentams. Kanados 
vyriausybei I. Guzenko prieš ke
lerius metus pasiūlė penkių 
punktų planą, kaip jis pats sa
ko, kitiems Guzenkoms prisivi
lioti. Jo nuomone, nevienas so
vietų pareigūnas su slaptais do
kumentais pereitų į Kanados 
pusę, jeigu jam iš anksto būtų 
užtikrinta apsauga, pilietybė, fi
nansinė parama, atitinkamas 
darbas ir padėką reiškiantis do
kumentas. Šis siūlymas kažko
dėl nebuvo primtas. I Guzenko 
yra susirūpinęs, kad per 22 me
tus nebuvo atskleistas nė vienas 
sovietų špionažo tinklas Kanado
je. Jis* yra įsitikinęs, jog per šį 
laikotarpi sovietai sugebėjo įsi
skverbti i visą eile Kanados ins
titucijų ir rasti pakankamą skai
čių įtakingų asmenų Kremliaus 
žvalgybai.

Kanadoje vieši rumunų dele
gacija. vadovaujama energijos 
išteklių ministerio E. Draganes- konstitucine jos, kaip valstybės, pa- 
cu. Otavoje bus pasirašyta $9 .......................
milijonų vertės prekybos sutar
tis tarp" abiejų kraštų. Galimas 
dalykas, Kanadai pavyks par
duoti rumunams už $30 milijo
nu atominę elektros jėgaine, jei
gu bus įveikta finansavimo ir
paskolos problema. Hidroelekt- mo... Tvirtai tikiu, kad plačiame uk- 
rinių trūkumas Rumunija ver- ralniečiu jaunimo rate kilusi baimė 
čia atkreipti dėmesį į atominę yra vaisius nesilaikymo Lenino tau- 
energiją. tvbių poinikos.

Nacionalistai yra faktiškai tie, ku
rie kitaip galvoja... nei gerbiami pa
reigūnai. Mitologinė pogrindžio orga
nizacija yra padaras nesugebėjimo 
suprasti tikrovę. Tai padaras KGB 
atitrūkimo nuo gyvenimo ir kabine
tinės galvosenos vaisius.

Kas dabar vyksta Ukrainoje 
ir kiek mažiau kitose tautybėse, 
yra kažkas daugiau ir giliau nei 
paprastas . pogrindžio sąjūdis. 
Anot I. Dziubos:

Tai savaimingas, daugiaformis, pla
čiai išsišakojęs ir spontaniškai kyląs 
vyksmas. Tai tautos pastanga gintis 
nuo aiškios galimybės visiškai iš
nykti.

Autoriaus nuomone, vieninte
lis tikras kelias užtvenkti rusi
nimo pavojui — laisvė. Jos ru
sai esą bijo:

Kodėl dabartinė tautybių politika 
tokia panikos pilna, kodėl ji bijo 
laisvės? Kodėl toks inkvizicinis pyk
tis? Kodėl pareigūnai taip gėdingai 
vengia diskusinių vakarų, kur iškyla 
tautinis klausimas? -

Iš viso to matyti, kad Ukrai
noje tautinis klausimas, nežiū
rint ilgų metų priespaudos, iš
kyla visu aštrumu. Ar nebus tai 
nepriklausomos Ukrainos kelio 
pradžia?

PAAUKOJO ŠĖRUS
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS"
Spaudos Bendrovės “žiburiai” 

persitvarkymo proga, be jau 
anksčiau skelbtųjų, turėtus jos 
šėrus paaukojo * savaitraščiui 
“Tėviškės Žiburiai” šie asmenys:
A. Slaboševičius_____
A, Juozapavičius____
Pov. Jutelis________
K. L. Katalikių Moterų
Dr-ios Hamiltono skyrius
K. Mikšys____________

$30.00
... 36.00
... 26.20

56.00
22.40
52.50
15.00
12.40
11.20
24.20

dėtimi. Tai rezultatas nuolatinio, aiš
kaus nesilaikymo marksizmo-leniniz
mo teorijos tautinio klausimo srity
je... šiandiena esu tvirtai įsitiki
nęs, kad ukrainietis, kuris yra atsida
vęs komunizmo tarnybai, turi stiprų 
motyvų sielotis dėl savo tautos Ilki-

tVBiti politikė

K. Toliušis___
B. Brazdžionis 
J. Aukštaitis ...
D. Kazlauskas

“TŽ” leidėjai jiems reiškia
nuoširdžią padėka. Dar yra as
menų. kurie iki šiol nesutvarkė 
savo šėrų. Tuo reikalu maloniai 
prašomi atsiliepti:

Albertas Augustinavičius, Antanas 
Gajauskas, Dalia Galiausias, Antanas 
Kairys. Cipras Matelis, Juozas Olšaus
kas. Vytautas Meilus, Bronius Poli- 
kaltis.

Neatsiliepusiųjų bei nesutvar
kiusiu asmenų šėrai bus perduo
ti “Public Trustee”, kaip to rei
kalauja {statymai.

Kvebeko prekybininkai ir 
profesijonalai ruošiasi pradėti 
kovą prieš separatistus. Viešajai 
nuomonei paveikti jie išleidžia 
knygą “Option Canada”, kuri 
bus atitinkamas atkirtis i nema
žo pasisekimo susilaukusi R. Le- 
vesaue veikalą “Option Que
bec”. Pagrindinė naujojo leidi
nio mintis — Kvebeko atsisky
rimas nuo Kanados būtų ekono
minė šios provincijos pražūtis.
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Kalbant apie JAV užsienio 
dažniausiai manoma, 

gaires nutiesia preziden
tas šu savo patarėjais, kad jai 
daro tiesioginės įtakos senatas, 
o netiesioginės — ±::z:z' ir

P. GAUČYS

o netiesioginės — visuomenė ir 
spauda. Tačiau ar tik jie vieni? 
Ar nėra ir kitų, mažiau pastebi
mų, veiksnių, kurie palenkia 
prezidentą ir senatą taip ar ki
taip veikti? žinodami JAV pra- .... , ...
monės ir finansų nepaprastai Carraino* vidaus saugumo įsta- 

tymas, nukreiptas pneš komu
nistus.

Užsienio politikos srityje jie 
irgi buvo iniciatoriai daugelio

rių politinių priemonių imciato-

konservatyvios linijos. Jų pa
stangom kongreso priimti tokie 
įstatymai, kaip Tafto - Hartley, 
apribojąs unijų streikus, ar Mac

DISKUSINĖS MINTYS

Ateivių bažnyčios - tik maldai?
PETRAS MELNIKAS

didelį vaidmenį vidaus ir už
sienio reikaluose, nesiginčyda
mi sutiksime, kad ir jie čia ta
ria savo svarų žodį.

Pramonės milžinai
Toji pramonininkų ir finansi

ninkų įtaka JAV užsięnio poli
tikos srityje pasireiškia įvai
riais būdais. Norėdami pravesti 
reikalingus įstatymus ar pasiek
ti kokiu nors rūpimų sprendi
mų, dažniausiai jie naudojasi
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Šiandien gan kebli emigran
tų tautinių bažnyčių ir susirin
kimų salių būklė. Jų eventualūs 
ir ateity galbūt gan dažni persi
kėlimai į vis naujas vietas ir nau
jų bažnyčių ir salių statyba nau
jose apylinkėse vers mus per
svarstyti ir jieškoti naujų idėjų, 
gal net naujų, pigesnių archi
tektūrinių sprendimų.

Žinome, kad šiandien jau ne
mačia statyti brangias bažny
čias. Be to, augant supratimui, 
kad Bažnyčia nėra pastatas, bet 
žmonės ir kad statinys yra va
dinamas “bažnyčia” vien dėlto, 
kad tai yra vieta, kur žmonės 
susirenka, sutiksime ir su galvo
sena, kad naujos bažnyčios tu
rėtų būti statomos su mažes
nėm pretenzijom.

Tokio mąstymo pagrindu tu
rėtų būti ne taupumas ar neno
ras pasiaukoti Dievo garbės iš
kėlimui, bet abejonė, ar taip di
delės emigrantų bažnyčių staty
bos išlaidos privalėtų- padengti 
tik vieną pastato tikslą — jo li
turginę funkciją?

Ar ateities emigrantinių gru
pių bažnyčia negalėtų būti taip 
suplanuota, kad galėtų būti pa- ka Romoj buvo naudojama Baž- 
naudota ir religinių paslapčių nyčios susirinkimams ir tuo lyg 
apmąstymui, ir Dievo kūrinių — parodė ne vieną, bet kelias jos 
emigrantų susirinkimams? 'Ar vartojimo galimybes, gal ir emi

grantų tautinė bažnyčia, ypač 
mažesnėse ir. mažiau turtingose 
kolonijose, specialiai tam su
planuota ir Bažnyčios patvirtin
ta, galėtų būti vartojama kaip 
maldos ir įvairių susibūrimų na
mai.

los vietas? Ar įvairių judančių ^Un"
sienų ir padalinimų pagalba toks - . ................
erdvus pastatas negalėtų būti 
panaudotas dešimteriopai?

Šitoks revizionistiškas galvo
jimas Bažnyčioje jau yra kelia
mas, nes yra pastebėta, kiek ne
pilnai tinkamų bažnyčių atsira
do po liturginių reformų (žr. W. 
J. Sherzer, Multipurpose Chur
ches Would Serve us Better. 
Mich. Catholic. Febr. 29, 1968). 
Pavyzdžiui, yra pastebėta, kad 
gotiško stiliaus bažnyčiose alto
rius yra pertoli nuo žmonių. Ro
maniško stiliaus pastatas suke
lia “koridoriaus” Įspūdį — žmo
nių akys pasiekia altorių tik pro 
suolų mases.

Šią atstumo problemą moder
ni architektūra stengiasi išspręs
ti atitraukdama altorių kiek ga
lint toliau nuo sienos ir suolus 
išdėstydama aplink altorių vė
duoklės pavidalu taip, kad nie
kas nebūtų pertoli nuo kunigo 
(15-18 suolų atstume). -Likusi 
erdvė yra paliekama laisva.

Toks atvirumo ir laisvos erd
vės pajautimas yra būdingas ir 
nemažai daliai didžiųjų Europos 
bažnyčių. Kaip Šv. Petro bazili-

bažnyčia negalėtų tapti savotiš
ku Įvairių tikslų pastatu, kuris 
vienu laiku būtų vartojamas Mi
šioms, bet vėliau būtų pakeičia
mas Į klasių, paskaitų ar susi
rinkimų sales, minėjimų ar ki
tas emigrantinio gyvenimo veik-

Jungtinio Finansų Komiteto pranešimas
Jungtinis Finansų Komitetas S. 

Amerikoje sudarė planą ir darbas 
jau pradėtas. Numatyta mūsų dai
lininkų kūrinių loterija, čia tenka 
padėkoti mūsų dailininkams už duos- 
nią auką paveikslais. — Komitetas

nariams. Bendruomenės nariai teži
no, kad visos apylinkės seniai ją 
turi.

Metų pradžioje JFK išsiuntinėjo 
visoms lietuviškoms parapijoms, ku
nigams ir geriausiai lietuviškoje

gos ir JAV Prekybos Rūmų pa
slaugomis. Pirmojoje yra susi- 
spietusios svarbiausiosAmerikos 
pramonės korporacijos, suda
rančios 75% visos JAV gamy
bos. Pramonininkų s-gai vado
vauja nedidelis stambiausių pra
monės Įmonių būrelis, į kurį 
Įeina Du Pont’o, Morgano, Rocke- 
fellerio ir Meliono bendrovės. 
Jų Įtaka Į valstybės reikalus la
bai didelė. Sąjungos centras 
yra Niujorke, kuriame dirba 
400 tarnautojų. Turi 12 skyrių 
didesniuose JAV miestuose. Są
junga turi įvairiems klausimams 
studijuoti ir su vyriausybe ry
šiams palaikyti komitetus, ku
riuose dirba 3,600 pramonės 
korporacijų atstovų. Pvz. komi
tetas krašto apsaugos reikalams 
ruošia siūlymus vyriausybei apie 
ūkio militarizavimą ir stengiasi 
gauti karinių užsakymų. Atomi
nės energijos reikalams komi
tetas ruošia Įstatymų projektus 
atominės energijos tvarkymo 
klausimais.

Prekybos didžiūnai •
Antroji vadovaujanti ameri

kiečių organizacija yra JAV 
Prekybos Rūmai. Ji apjungia 
25,400 vietos prekybinių orga
nizacijų, pramonės korporacijų 
ir atskirų įmonių. Prekybos Rū
mai glaudžiai susiję su pramoni
ninkų sąjunga ir savo funkcijom 
ją papildo. Prekybos Rūmai at
lieka tarpininkaujantį vaidmenį 
tarp atsikrų organizacijų ir vals
tybės organų. Jų ypatingą veik
los sritį sudaro pramonės ir 
prekybos būklės analizė, jieško- 
jimas rinkų, narių informavimas 
apie padėti o taip pat paruoši
mas visuomenės nuomonės pra
vedant jiems pageidaujamus 
Įstatymus. Prekybos Rūmų vyk
domuosius organus sudaro stam
biausi korporacijų atstovai. Ju 
vyriausia būstinė yra Vašingto-

bai griežtos politikos prieš ko
munistinius kraštus. Taip pvz. 
1961 m. pramonės sąjungos na
rių suvažiavime svarbiausias 
darbotvarkės punktas buvo 
“amerikiečių strategijos pla
nas”, nukreiptas prieš komuniz
mą. Vėlesniuose abiejų organi
zacijų suvažiavimuose buvo 
svarstoma JAV kapitalo užsie
nyje ekspansija. Visas jų dė
mesys kreipiamas į atsilikusias 
tautas, kurios sustiprėjusios ga
lės pakeisti pasaulio pusiausvy
rą. Kova už tas tautas ir šalis 
laikoma vienu svarbiausių JAV 

. užsienio politikos tikslų.
Politinė įtaka
Tiek pramonės sąjunga, tiek 

Prekybos Rūmai laiko Vašing
tone daugybę “lobistų” — pa
ruoštų agentų Įtaigoti ministeri
joms, kongresui ir teismams. Jų 
yra daug, turi tokią įtaką, kad 
vadinami “trečiasiais kongreso 
rūmais”. Lobistai gerai pažįsta 
Vašingtono Įtakingus asmenis ir 
departamentų direktorius. Savo 
ryšių dėka jie gali daryti le
miančios įtakos planuojant Įsta
tymus ir potvarkius. Jų pastan
gos augštai vertinamos ir jie at
lyginami geriau už ministerius.

Kitas svarbus poveikio būdas, 
kuriuo pramonės ir finansų at
stovai daro įtakos valdžios vyk
domai vidaus ir užsienio politi
kai, yra specialios konferenci
jos bei pasitarimai. Į juos su- 

. važiuoja žymiausi pramonės, 
bankų ir prekybos veikėjai. Pa
staraisiais metais tuose suvažia
vimuose dalyvauja dar ir val
džios bei Vakarų Europos žy
miausi koncernų ir trestų atsto
vai.

Dar vienas organizacinis bū
das paveikti valdžios politikai 
yra vadinami “patariamieji ko
mitetai” ar tarybos prie įvairių 
departamentų, kaip pvz. pataria
moji taryba užsienio prekybos 
reikalams, komitetas atsiliku
sių tautų programai vykdyti, pa
tariamasis komitetas atominės 
pramonės reikalams ir daugybė 
kitų. Tos organizacijos, be to, 
paruošia ir būsimus vyriausybės

narius. Tokiose tarybose ar ko
mitetuose dalyvavo ir Eisenho- 
werio vyriausybės nariai: Hamp- 
rey, Mac Alroy, abu Wilsonai, 
Melionas ir kiti didžiojo verslo 
atstovai.

Siūlai vyriausybėje
Valstybės Departamente irgi 

yra gausus būrys pramonės ir 
finansų atstovų. Ypatingai am
basadoriais į Vakarų Europą 
skiriami Wallstreet žmonės, no
rį iš arti sekti savo stambių in- 
vestacijų reikalus. Taip pvz. am
basadorium Londone buvo Win- 
trop Aldrich, Rockefellerio šei
mos narys ir Chase National 
Banko direktorius. Vėliau jį pa
keitė kitas bankininkas, Stan
dart Oil milijardierius D. H. 
Witney, o Paryžiuje — D. Dil- 
lonas, įtakingo Dillon Reed ban
ko prezidentas; po jo —,A. 
Haghton, Corning Glass Works 
Co prezidentas, o Dillonas ta
po valstybės sekretoriaus pava
duotoju. Dauguma kitų ambasa
dorių irgi buvo bankininkai.

Demokratams laimėjus rinki
mus, į Wallstreet atstovų ran
kas pateko valstybės sekreto
riaus, gynybos, finansų, ČIA di
rektoriaus ir kitų pagrindinių 
pareigų vietos. Pažymėtina, kad 
Rusk, Dillon, McCloy, Gilpa- 
trick, Nitze, McCown ir kiti yra 
glaudžiai susiję su Rockefelle- 
riais, kurie kontroliuoja milži
nišką 60 bilijonų kapitalą. Jau 
prez. Kennedzio metu smarkiai 
iškilo Texas finansininkų Įtaka. 
Be paties L. Johnsono, ‘jie ga
vo labai svarbias prekybos sek
retoriaus, laivyno sekretoriaus 
ir civilinės aviacijos viršininko 
vietas.

Vidurinių Vakarų (Čikagos, 
Klevelando) Įtakingos grupės 
dėl daugelio priežasčių teturi 
ribotą Įtaką krašto viduje. Susi
spietę daug vėliau už savo 
Wallstreet konkurentus, Čikagos 
bankininkai nesugebėjo prasi- 
kišti užsienio prekyboje nei už
sienio investavimuose.

Galingiausiais amerikiečių fi
nansų ir pramonės atstovais yra 
seniai besireiškią Morganai, 
Rockefelleriai, Du Pontai, Mel
ionai, Fordai. Visumoje jie su
daro Wallstreetą ir turi lemia
mą poveikį visoje Amerikoje ir 
daugelyje užsienio kraštų. Jie 
pirmauja nustatant jos vidaus 
ir užsienio politikos gaires, nors 
per pastarąjį dešimtmetį žymiai 
pradėjo ryškėti ne tik Texas, bet 
ir . Kalifornijos pramonininkų 
įtaka. Ten dabar sutelkta 56% 
lėktuvų gamybos ir 37% aliumi- 
nijaus pramonės.

Pajėgiausia grupė
Rockefellerio grupė yra pajė

giausia, nes pusė visų JAV in- 
vestacijų užsienyje priklauso 

c Nukelta į 3-čią psl.)

Padėka
Mūsą brangiam Vyrui, Tėvui, Uošviui ir Seneliui

A. A. JONUI YOKUBYNUI

po ilgų kentėjimų palikus šį pasaulį š. m. vasario 4 d., patyrėme 
daug paslaugos ne tik iš giminių ir artimųjų, bet ir iš plačiosios 
lietuvių visuomenės.

Sv. Jono Kr. par. klebonas kun. P. Ažubalis iškilmingai pa
sitiko Velionį — paskutinį kartą atvykstantį bažnyčion ir po šv. 
Mišių pasakė gražų prisiminimo žodį.

Tėvas Paulius, OFM, prieš 11 metų tapęs sergančio Velio- 
nies bičiuliu, atliko apeigas prie kapo.

Velionį prisiminė organizacijos: “T. Žiburiai”, KLB krašto 
valdyba, K T .B Toronto apylinkės valdyba, skautų Romuvos val
dyba, Medžiotojų ir žūklautojų Klubas “Tauras”.

Apie Velionį rašė spaudoje: Pr. Alšėnas “T. Žiburiuose”, 
Stella Batkienė iš Los Angeles, Kalif., “T. žiburiuose” ir “Nau
jienose”, J. Novog — “Keleivyje”, K. — “Tėvynėje”, La. — 
“N. Lietuvoje”.

Atsisveikinimo žodį tarė: J. Matulionis — bičiulių vardu, 
KT-B pirm. Ant Rinkūnas, SLA kuopos pirm. V. Bačėnas.

Gausūs lankytojai ir lydėtojai; daug šv. Mišių aukota; gė
lėse skendo koplyčia. Laidotuvių rytą Lietuvos tautinė vėliava 
dengė karstą ir prie kapo sugiedotas Lietuvos himnas paskuti
niam sudiev.

Visus ir viską suminėti neįmanoma, bet kiekvienam atskirai 
ir visiems kartu mūsų nuoširdus lietuviškas ačiū —

Žmona, vaikai, žentas, marti ir anūkai

——. . . 1 " ~~ 

KLAUSKITE- 
PATARSIMPADESIM

išsiuntinėjo turimą medžiagą 68 vie
tovėms. Kanados Lietuvių Bendruo
menė sudarė JFK ir skyrių veiklą 
išvystė dar prieš Vasario 16 minė
jimą.

JFK iš Niujorko išsiuntinėjo sa; 
vo skyriams bei JAV LB apylinkėms 
6150 loterijos knygučių, 19,450 ju- 
bilėjinių vokų, 3830 “Communist get 
out of Lithuania” lipdžių, 3,960 ženk
lų klijuoti ant vokų, 2950 ženklelių 
klijuoti ant autovežimių langų ir 630 
aukų lapų. Kreipiamės Į visus geros 
valios lietuvius, i JFK skyrius’ i 
JAV LB apygardas ir apylinkes su 
pakartotiniu prašymu, kad toji me
džiaga būtų kiek galint greičiau vi
suomenėje paskleista. Gauname 
skundų, kad daugelis nežino apie tą 
medžiagą arba valdybos neskelbia

bendruomenėje ekonominiu atžvilgiu 
stovintiems lietuviams gydytojams 
bei inžinieriams prašymą, kad pri
sidėtų savo finansine auka prie už
sibrėžto tikslo Įgyvendinimo. Prašy
tume visus neatidėlioti ir grąžinti 
knygelių šakneles ir aukų lapus.

Nemažas skaičius lietuvių yra JAV 
ir Kanadoje baigę mokslus ir tinka
mai Įsijungę i tų kraštų gyvenimą. 
Pastebėta, kad mūsų jaunieji inži
nieriai (ir mokytojai) yra labai nu
tolę nuo pareigos aukoti Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Mes esame pa
siryžę kreiptis i kiekvieną lietuvi, 
kad jis savo finansinę auką šiais ju- 
bilėjiniais metais Įteiktų. Pabrėžti
nai prašome JAV apylinkes, kad jos 
savo veiklą tuo reikalu greičiau su
aktyvintų.

RAŠO ATVYKUSI IŠ LIETUVOS

Mums svarbu popieriai

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

263. Graibaus, atminimui $115
264. Mockus, J., 100
265. Žilys, J, 100
266. Traškevičiaus, P. pik., atm. 200

Papildė Įnašus: “Parama” — iki 
$400, K. Pakalniškis iki $80. Aukojo: 
V. Mickus — $50, J. Vinslovas — 
$10, L. Armalis — $5.

Jonas Graibus, buvęs geležinkelio 
tarnautojas Lietuvoje, mirė 1967 m. 
gegužės 5 d. Pik. P. Traškevičius mi
rė 1965 m. gegužės 5 d. Ją atmini

mui Įteikė savo Įnašus žmonos: Ele
na Graibienė ir Marija Traškevičie- 
nė. — Juozas Mockus, torontietis, bu
vo pašto viršininku Lietuvoje. Juozas 
Žilys gyvena Wawoj, Ont šią vieto
vę aplankė KLF šiaurinio Ontario 
įgaliotinis J. Skardis ir kun. Aug. 
Šabas. Aukoti po šimtinę žadėjo P. 
Grašys, M. Kairys ir kt

KLF naujai išrinktos tarybos po
sėdis numatytas balandžio 6 d.; bus 
pasiskirstyta pareigomis ir paskirsty
tas pelnas. P. LELIS,

reik. ved.

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

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

Nemokamas į namus pristatymas. 
KRAUTUVES:

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

Krautuvės atidarytos nup9 vai. ryto Iki 9 vai. vakaro.

Kaip auga
Dabartinėje “Tarybų Lietu

voje” smarkiai “kyla” žemės 
ūkis ir auga žemės ūkio produk
tų gamyba. Pažvelgus į statisti
ką atrodo, kad ne procentais, 
bet sputniko šuoliais viskas Lie
tuvoje eina Į prieki, čia pateik
sime keletą faktų, kaip yra tik
rovėje, kieno dėka ir pastango
mis Lietuvoje pasiektas tas že
mės ūkio “klestėjimas”.

Kalba agronomas
1967 m. ruduo. Kretingos ra

jone vyksta viso rajono kolcho
zų bei sovchozų ž. ūkio specia
listų ir partinio aktyvo susirin
kimas. Darbotvarkėje: 1. pasi
ruošimas rajoninei derliaus pa
rodai; 2. tolimesnis ž. ūkio pro
duktų didinimas Lietuvoje; 3. 
drausmės sustiprinimas kolcho
zuose. Pirmuoju klausimu kal
ba raj. vyr. agronomas: .

— Kaip žinote, šiemet mums 
jubilėjiniai metai — 50-tis. To
dėl ypatingai kruopščiai privalo
me pasiruošti rajoninei derliaus 
parodai. Tuo parodysim savo 
liaudžiai ir visam pasauliui, koks 
nuostabus derlius užaugo Tary
bų Lietuvos laukuose ir kokiais 
sparčiais tempais kyla mūsų 
ūkio produktų gamyba. Minėtai 
parodai mes ruošiamės jau nuo 
vasaros. Jums buvo įsakyta pa
ruošti po pėdą pačių didžiausių 
rugių, kviečių, linų ir t.t Da
bar išraukite po du pačius di
džiausius runkelius, sėtinius, na, 
ir bulves.

— Draugas agronome, — at
siliepia vienas iš dalyvių, — 
kad pas mus neužaugo daržovės 
nei bulvės. Vėlai pasėjom, ne
buvo kas nuravėja ir... irr...

— Stok! Kas kalba?!
— Aš. “2. žemės” kolchozo 

agronome..
— Komjaunuolė? TSKP na

rė?
— Taip...
— Na, tai avinai jūs neraliuo

ti. Ar taip jus mokė partinėje 
mokykloje? Nesvarbu, kad pa
tys neturite. Pavažiuokite į kitus

gerovė okupuotos Lietuvos koh 
kolchozus. Kur pamatysite di
desni ir išraukite, žinoma, ge
riau visa tai atlikite naktį, nes 
kitaip.... Na, vienu žodžiu kol- 
chozininkai tegu nežino ... To
liau. Apiforminkite nors po vie
ną karvę, kuri duoda po 5000 
kg pieno per metus.

— Draugas, kad pas mus to
kių karvių nėra. Gal ir būtų, 
bet blogos ganyklos, papildomų 
pašarų neturim, tai. ...

— Ak vėl tai, tai, tai... Ma
tyt, jus visus dar reiks pasiųsti 
i partinę mokyklą. Su tokiais 
avinais derlingumo nepakelsi. 
Kiek vidutiniškai karvė duoda 
pas jus pieno? 3000-čius per 
metus ... Na, ir gerai. Apsiver
šiavus karvė pirmąsias dienas 
duoda daugiausia pieno. Taigi, 
dokumentą apiforminkit taip. 
Veršelis prie karvės išbuvo 30 
dienų. Karvė tas dienas davė 
po 60 kg pieno. Kiek veršelis 
sugėrė pieno? 1800 kg. Taigi, 
plius tuos 3000-čius ir yra 5000 
kg. Žinių, proto reikia. Tada 
viskas kils kaip ant mielių. Iki 
šiol mūsų žemės ūkis daug nuo
stolių turėjo ir turi vien tik to
dėl, kad neturim tinkamų kad
rų kolchozams, kurie sugebėtų 
tinkamai vadovauti ir tvarkyti 
kolchozų dokumentaciją. Baig
damas primenu: tinkamai pasi
ruoškit parodai; tuo įrodysim vi
sam pasauliui, kad Lietuva dar 
niekad nebuvo pasiekusi, ką pa
siekė šiais jubilėjiniais metais.

Kolchozo atstovas
' — Tiesa, man reikia vieną 

kolchozą, patį geriausią, pir
maujanti. šiais metais gavusi 
patį didžiausią derliu rajone 
nrištatyti Resoublikai apdovano
jimui, — aiškina rajono agro
nomas. — Tai bus. pagal statis
tikos duomenis, “J. Gvardijos” 
kolchozas, gavęs 20 cnt. rugių 
iš 1 ha. Draugą kolchozo agn> 
noma orašom paaiškinti, kaip 
pasiekėt toki derlingumą.

— Bova tep: (jis buvo žemai
tis). Pasiejiem rogiun 250 ha. o 
statistikai pridaviem žemės 180

ha; mums lėka akunuomėjės 70 
ha. Pavasari, kad matiem, kad 
roge selpne* nurašiem dar 30 
ha, kap sueiga išgolietus. Jau 
statistikuo bebova 150 ha. Nu- 
piuoviem so kombainu vėsus 
250 ha, keik bovuom pasieje. 
Statistika išvedė dokumentus 
nuo 150 ha. Be tuo, svieriem 
teisiai iš kombainą, nalaukiem 
kol gatava išdžius grūdą. Vo, 
matuot, kap mes gavuom 20 ctn. 
iš 1 ha.

Bravo! ši pasisakymą priėmė 
audringais plojimais.

— Tai matot, draugai, kad 
nėra jau taip sunku gauti 20 
ctn. iš ha. Taigi, aš tikiu drau
gai, kad ateinančiais metais pir
maujančių kolchozų mūsų rajo
ne bus žymiai daugiau.

Kalba viršininkas
Antruoju klausimu — derlin

gumo didinimas kolchozuose — 
kalba gamybinės ž. ūkio valdy
bos viršininkas.

— Kaip minėjo agronomas, 
ir mūsų rajone yra pirmaujan
čių kolchozų. Aš tikiu, kad res
publikinis apdovanojimas ir pi
niginė premija paskatins ir ki
tus kolchozus žengti pirmaujan
čių gretose... “J. Gvardija” 
yra pirmaujantis kolchozas ne 
tik rajone, bet ir respublikoje. 
Jis ne tik pasiekė augštą grūdi
nių kultūrų derlių, bet ir spar
čiai žengia į priekį gyvulininkys
tės srityje. Jis ant 100 ha dir
bamos žemės išlaiko po 8 mel
žiamas karves, kai tuo tarpu kiti 
rajono ūkiai — tik po 2. Gyvu
lininkystės srityje didelę klai
dą padarė tas šėtonas Chruš
čiovas, kuris liepė išarti dobi
lienas ir sėti kukurūzus. Kuku
rūzams reikia daug trąšu, o mes 
iu neturim. Paklausė Chruščio
vo. likom be pašaro. Taigi, drau
gai. mūsų vyriausybė deda visas 
nastangaš žemės ūkiui kelti. Ar
timiausiais metais mokyklos iš
leis tinkamai paruoštus kadrus. 
Vietoje mėšlo turėsim minera
liniu trąšų, kuriu dabar netu
rim. Panaudosim durpes ...

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

“Drauge” radau skelbimą, kad Toronte yra leidžiamas žurnalas 
“Moteris”. Š. m. sausio mėnesio pabaigoje pasiunčiau metinę prenu
meratą $5 ir pridėjau tą skelbimą, bet iki šiol jokios žinios negavau. 
Siunčiau grynais. Dabar neturiu “Moters” adreso. Prašau išaiškinti tą 
reikalą. “Tž” Skaitytoja, Detroitas

Pasiteiravus “Moters” administracijoje patirta, kad Jūsų siųsti pi-< 
nigai gauti, bet pakvitavimas dar nebuvo išsiųstas. Netrukus gausite 
naujausią “Moters” numerį, kuris jau spausdinamas.

Esu 62 metų amžiaus. Gaunu fabriko pensiją $102.25 į mėnesį. 
Nuosavybės neturiu, tik šiek tiek santaupų banke. Ar galiu jau dabar 
gauti senatvės pensiją, kad ir nepilną — kreditan? M. L., Torontas

Jūs negalite gauti senatvės pensijos kol nesulauksite įstatymais 
. nustatyto amžiaus. Nei dalinės, nei priešlaikinės pensijos nemokamos. 

Senatvės pensiją gausite, kai turėsite 65 metus. Asmenys, kurie ne
turi pinigų pragyvenimui, gali gauti pagalbą iš šalpos Departamento 
(Welfare Dept).

Prieš keletą savaičių “TŽ” klausimų skyriuje buvo patarta pirkti 
šėrus, norint iš dalies apsisaugoti nuo infliacijos. Turint galvoje auk
so nepastovumą ir dabartinę ekonominę padėtį, ar būtų tikslu in
vestuoti pnigus į šėrus? V. S., Torontas

Šerų investavime visada yra du beveik tokio pat svarbumo klau
simai: ką pirkti ir kada pirkti? Kaip anksčiau buvo minėta, investa
vimo žinovai mano, kad geriausia- priemonė prieš infliaciją yra in
vestavimas į paprastus, augančių bendrovių šėrus. Tačiau svarstant 
antrą klausimą — kada pirkti, susiduriame su skirtingomis nuomonė
mis. čia trumpai pateiksime tų žinovų nuomonę, kurie mano, kad 
šiuo metu reikėtų susilaikyti nuo betkokio ilgalaikio investavimo. 
Jie savo samprotavimus remia nuošimčių teorija, šiuo metu nuo
šimčiai yra labai augštai pakilę. Pvz. naujai išleisti Kanados lakštai 
duoda net 7Vi%, mortgičiai yra virš 8%. Nagrinėjant nuošimčius 
per pastarąjį šimtmeti, galima pastebėti, kad kai jie pakyla iki šių 
dienų lygio, visada seka didesnė ar mažesnė depresija arba piniginė 
krizė, ši krizė jau dabar reiškiasi aukso rinkoje. Nors aukso dviejų 
kainų sistema pradžioje būna veiksminga spekuliacijai sulaikyti, ta
čiau yra nuomonių, kad šios sistemos praktiškam pritaikymui bus 
kliūčių. JAV doleris pradeda svyruoti ir manoma, kad jo stiprumas 

. paaiškės tik po 6 mėnesių. Aplamai, šėrų kainos biržose krinta, ga
minių kainos kyla.

Anksčiau esame minėję, kad normaliai dolerio vertė krito apie 
3% i metus, šiuo laiku Kanados dolerio vertė arba jo perkamoji ga
lia krinta 4^%. Tai reiškia, kad turime aiškią infliaciją, kuri gali 
pagerėti arba pablogėti. Iš viso to kaikurie finansų žinovai daro iš
vadą. kad šiuo metu reikia susilaikyti nuo betkokio ilgalaikio in
vestavimo. Kaikurios draudos bendrovės jau nuo sausio mėnesio visai 
nustojo pirkti šėrus ir savo pinigus investuoja i trumpalaikes 30 dienų 
paskolas. Tiksliai nuspėti ekonominę ateitį neįmanoma ir investuoto
jas turi pasikliauti savo samprotavimais.

— O ką darysim, kad kolcho
zuose baigiasi žmonės? — atsi
liepia balsas iš salės. — Jaunie
ji bėga iš kolchozų, kaip nuo 
maro epidemijos, o senieji bai
gia išmirti. Gal vietoje kosmi
nio laivo vyriausybė išgalvotų 
mašiną, kuri gamina kolchozi- 
ninkus? >

— Mašinos neišrasim, aišku, 
bet reikia sustiprinti drausmę 
kolchozuose. Tai mes artimiau
siu laiku padarysim.

— Sustiprinti tai sustiprinti, 
bet pvz. mūsų kolchoze turim 
10 traktorių, o 5 traktorinin
kus. Ką daryti?

— Ką!? Kiekvienam traktori
ninkui pritvirtinti po du trak
torius; su vienu dirbs iki pie
tų, su kitu po pietų ir taip kils 
derlingumas. Derliaus nuėmi
mo ir sėjos metu traktorininkai 
privalo dirbti dieną ir naktį.

— Bet kaip priversti?
— Visai paprastai: neduoti jų 

karvėms pašaro, neduoti sklype^ 
lio (60 arų) ir dirbs. Drausmės, 
proto, sumanumo reikia. Jparei- 
gosim partinius darbuotojus iš
vystyti kolchozuose aktyvia pro
pagandą. Jie nuolat turi aiškin
ti kolūkiečiams partijos nutari
mus ir įpareigojimus. įtikinti 
kolchozininkus. kad už supūdy
ta derliu, už kolchozu nuosto
lius atsakys nuo šiol tik jie. Vi
sur prie vadovavimo vairo turi 
stovėti komunistai. Iki šio] daug 
nuostoliu turėjome žemės ūkvje 
dėl nesugebėjimo tinkamai ves
ti apyskaitos. Pvz. supuvo kol- 
cho’p šiaudai laukuose. Nuosto
lis. Kad nebūtų nuostolio, išda

linti geriausioms kolchozlnin- 
kams kaipo premiją; bus kol- 
chozininkas patenkintas ir kol
chozo pajamos didės. Šiaudai 
nebus supuvę, bet parduoti. 
Valdybos posėdis nutars išmo
kėti goriausiems kolchozinin- 
kams premijas po 20 rublių, ir 
tegu parsiveža tuos šiaudus. Ir 
lauką nuvalys ir premiją bus ga
vęs.

— O kiek įvertinti supuvusius 
šiaudus?

— Kiek? Kiek? Po du šim
tus kg duokit ir viskas. — Jūs 
čia esate susirinkę daugiausia 
partiniai, užimantys kolchozuose 
vadovaujamus postus. Atminki
te, kad nuo Jūsų sumanumo ir 
mokėjimo tinkamai sutvarkyti 
kolchozų popierius priklauso 
derlingumo bei žemės ūkio pro
duktų gamybos augimas. Mums 
svarbu popieriai. Popieriai. Su
prantat? Svarbu įtikinti savo 
liaudį ir pasaulį, kad socialisti
nis lageris Lietuvoje netūpčioja 
vietoje, bet žengia į priekį. Be
ne kas čia išmatuos nuo kiek 
hektarų jūs prikūlėt 20 cnt.? 
Rašykit nuo 1 ha daržovių, bul
vių ir panašiai prikasėm tiek ir 
tiek, valstybei pardavėm tiek, 
pasėjom tiek, o kas liko, kiau
lės suėdė. Kas gi suskaičiuos, 
kiek ta kiaulė suėdė? Matote, 
mes už dvejų, trejų metų pavy
sim Amerikai Mes galėtumėm ir 
už metų tai padaryti, bet. su- 
nrantat, reikia palaipsniui, ki
taip sunras. kad meluojam. Na 
aš ir baigsiu. Partijos sekre
torius nori drausmės klausimu 
pasisakyti. (B. d.) žemaitė



Kanados Lietuvių Bendruomenės švietimo komisija buvo pa
skelbusi mokinių rašinių konkursą, kuriame buvo atrinkti geriau-
si rašiniai, čia juos ir spausdiname. Red.
RAŠINYS, LAIMĖJĘS I PREMIJĄ

Man neteko būti Vilniuje ir 
nežinau ar teks ta laimė kada 
nors jį pamatyti. Skaitydamas is
toriją ir geografiją aš susidariau 
tikrai gražų ir įspūdingą vaizdą. 
Dabar jau man prieš akis stojasi 
visi tie gražūs gamtos vaizdai, 
kaip aprašė rašytojai, kurie savo 
akimis matė. Kartais aš vaizduo- 
Ž'uosi jau stoviu ant Gedimino 
:alno ir dairausi aplinkui. Kokie 

gražūs ir įspūdingi vaizdai mano 
vaizduotėje!

Štai matosi Neris, ir Vilnelė 
srauniai čiurlena, o tas vanduo 
blizga kaip gintaras, saulės ap
šviestas. Toliau, rodos, jau aš 
stoviu Trijų kryžių kalne ir vėl 
matau gražius Panerių kalnus su 
visais jų žalumynais, kurie man 
sudarė įspūdingus vaizdus. Apsi
dairęs ir pamatęs visą miesto 
grori,’ rodos, nulipau nuo kalno 
ir jau randuosi prie Aušros Var- 
.tų Marijos, čia daugybė žmonių 
suklupę palieka savo prašymus 
ir, rodos, nepajutau kaip sulin
ko ir mano keliai. Bet mano tik 
vaizduotė taip sako. Tokį įspūdi 
susidariau skaitydamas knygą. O 
kas gali žinoti, gal ateis laikas,

RAŠINYS, LAIMĖJĘS II PREMIJĄ

kada Lietuva bus nepriklauso
ma! Tada ir aš pats galėsiu nu
važiuoti ir pamatyti Vilnių.

Jonas Užupis
Toronto Maironio šeštad. 

mokykla

Jonas Užupis: Esu gimęs 1954 
m. lapkričio 26 d. Toronte. 1960 
m. pradėjau lankyti Maironio 
šeštadieninę mokyklą. Nuo to 
laiko priklausau Šv. Jono Kr. 
parapijos chorui. Taip pat pri
klausau Vyčio krepšinio klubui

Mano vasaros atostogos
patiko. Taip gražu mūsų tėvelių 
gimtoje žemėje. Kai užaugsiu, 
tai labai norėčiau nuvažiuoti į 
Lietuvą.

Nemira Balsytė
Hamiltono Vysk. Valančiaus 

mokykla

Pasibaigus mokslo metams, 
prasidėjo mano vasaros atosto
gos. Tėveliai sakė, kad šią vasarą 
niekur nevažiuosime. Pora savai
čių praėjo ir mamytė padarė 
man staigmeną, sakė, kad aš ga
lėsiu važiuoti i stovyklą. Labai 
apsidžiaugiau, nes susitikau su 
praėjusios vasaros draugėmis.

Anksti rytą išvažiavome į sto
vyklą. Kati atvažiavome, radome 
jau daug vaikų. Buvo labai karš
ta diena, tai mes išėjome prie 
ežero maudytis. Taip ir prasidė
jo mano stovyklavimo dienos. 
Kiekvieną rytą mus prikeldavo 
pusę astuonių ir dar nevisai ap
sirengusios darydavome mankš
tą. Po mankštos eidavome į bara
kus ir pabaigdavome rengtis, 
tvarkyti savo kambarį, lovas. Ko
mendantas su švilpuku jau švil
pia, tai reiškia, kad reikia eiti į 
vėliavos pakėlimą. Po to būdavo 
Mišios ir pusryčiai. Kiekvieną 
dieną būdavo rankdarbiai, daina
vimo klasė, sportas, maudymasis 
ir vakarinė programa. Vieną kar
tą mes turėjome “Tautų Vaka
rą”. Mūsų kambarys pasirinko 
Prancūziją ir pašokome “Kan- 
Kan”. Už tą mes laimėjome ant
rą vietą. Buvo dar talentų vaka
ras, šokiai, karnavalas, bet man 
labiausiai patiko “Partizanų Va
karas”. Mes visi su žvakėmis 
rankose ėjome lankyti gražiai 
papuoštu kapų, kur vyresnės 
mergaitės gražiai paskaitydavo, 
o visi padainuodavome. Buvo 
gaila, kai reikėjo išvažiuoti iš 
stovyklos.

Dar atostogų metu buvome 
nuvažiavę ir i Montreali, aplan
kėme parodą. Man ten labai pa
tiko. Buvo smagu, bet kartu ir 
baisu važiuoti mažuoju traukinė
liu. Rusu paviljone mačiau stak
les. kurios buvo iš Lietuvos. Dar 
mačiau lietuvišką filmą. Labai 
■oražiai šoko lietuviai tautinius 
šokius. Parodė ir Vilniaus mies
to gražesnes vietas, taip pat ir 
Gedimino pilį. Labai man viskas
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šeštad

Nemira Balsytė rašo laiške 
“Tėviškės žiburių” redakcijai: 
Esu gimusi 1957 m. spalio mėn. 
24 d. Hamiltone. Mano pilnas 
vardas yra Nemira-Julija Balsy
tė. Aš gyvenu su savo tėveliais 
ir vyresniuoju broliuku — Sau
lium. Mokausi Hamiltono lietu
vių Vysk. M. Valančiaus šešta
dieninėje mokykloje šeštame 
skyriuje. Mano anglų mokykla 
yra Regina Mundi, ten taip pat 
esu šeštame skyriuje, nes esu 
peršokusi trečią skyrių. Patin
ka man matematika (science), 
bet labiausiai mėgstu skaityti 
knygas, kurių perskaitau 2-3 per 
savaitę. Taip* pat mėgstu rašyti 
pasakas ir kurti klasės grupei 
vaidinimus. Man patinka žiemą 
laisvalaikiu čiuožti, vasarą sto
vyklauti ir ežere maudytis. Pri
klausau Hamiltono ateitininkų 
organizacijai. Skaitau lietuviš
kus laikraščius “Eglutę” ir I 
“Ateitį”, “Drauge” ir “Tėviškės 
žiburiuose” vaikų skyrelius.

įdedu savo nuotrauką.
Su pagarbą —

Nemira Balsytė

Kaip aš praleidau vasaros atostogas?
Daug įdomių atostogų turėjau. 

Teko maudytis* tarp didelių ban
gų Atlanto vandenyne. Mačiau 
didžiuosius Niujorko dangorai
žius, “Radio City” teatrą, įdomu 
buvo Čikagoje jaunimo kongre
se, “Science” muzėjuje. Įdomu 
buvo prie Niagaros krioklio, bet 
įdomiausios atostogos buvo čia 
pat Montrealyje. Kai aš baigiau 
mokyklą, turėjau ypatingai įdo
mų laiką. Pas mus buvo pasauli- 
nė paroda “Expo”. Svečiai ir gi
minės atvažiavo pulkais. Man 
reikėjo beveik visus vesti į paro
dą. nes nežinojo kelio ir tvarkos. 
Parodoie kartais aš išbūdavau 
net dešimt valandų. Apžiūrėjau 
beveik visus paviljonus. įdo
miausi pavilijonai buvo “Bell 
Telenhone” ir “Man and His 
Health”. Bet labiausiai patiko 
karuselių parkas “La Ronde”.

Svečiams turėjau parodyti 
Montrealio miestą. Aplankėm 
Gražiausias bažnyčias — šv. Juo- 
rano ir Notre Dame. Mūsų sve- 
Aiamc labai patiko požeminis 
traukinys.

iš tn trijų mėnesiu atostogų 
cnvait^s nraleidau skautų

Man ten dau? kas na- 
cnAt-fac mandvmasis. lau- 

ir Ma. kai mes išdykauda
vo^ Aš buvau labai natenkin- 
f a« kai mane nakėlė i skautus.

Prte namu vra baseinas, 
irm- a? Ubai dažnai einu maudy-

tis ir šokti nuo tramplynų. Kar
tais ten išbūdavau kelias valan
das, kol saulė nusileisdavo.

Man taip pat patikdavo 
žaisti “soccer” arba, kaip mes sa
kom, futbolą. Pradžioje žaisda
vau gynėju, paskui vartininku. 
Taip pavargdavau, kad net kau
lus skaudėdavo, bet vistiek buvo 
malonu. Taip pat buvo įdomu ir 
banko “Lito” ekskursijoj i Kve
beką. Visko prisivalgėm, ko tik 
norėjom.

įdomiausia buvo tai Lietuvių 
Diena. Labai daug žmonių suva
žiavo į Montreal!. Ypač patiko 
lietuvių tautiniai šokiai parodo
je. Taip ir baigėsi mano įdomios 
atostogos.

Rimantas AliSauskas 
Montrealio Aušros Vartų 

šeštad. mokykla

Grupė Toronto lietuvių, dalyvavusių uždarose rekolekcijose specialiuose namuose King City, kur 
yra įsikūrę vienuoliai augustinininkai. Moderniuose jų namuose kiekvieną savaitgalį vyksta uždaros 
rekolekcijos įvairioms grupėms. Viduryje — kun. J. Vaišnys, SJ., rekolekcijų vadovas

Sovietinio kalinio rastas
Paskutiniu metu vis dažniau 

patenka į Vakarus rašytinių ži
nių apie kalinius Sov. Sąjun
goje. Iš jų matyti, kad ir jau
nuoliai tampa rusiškojo saugu
mo sauvaliavimo objektu. Nese
niai V. Vokietiją pasiekė vieno 
ukrainiečio 1967 m. liepos 28 d. 
rašytas pareiškimas sovietinės 
Ukrainos augščiausios tarybos 
pirmininkui. Tas ukrainietis yra 
Jurij Šuchevič-Berezinskyj, gi
męs 1933 m. Būdamas vos 15 
metų amžiaus neteko laisvės. Jis 
yra sūnus ukrainiečių partizanų 
vado, žuvusio 1950 m. Jūrij-Jur- 
gis buvo nubaustas du kartu po 
10 m. Pirmą kartą nubaudė jį 
1948 m. už neišdavimą tėvo ir 
kitų pogrindininkų Ukrainoje.

Dvi bausmės
Savo pareiškime Jurgis apra

šo, kaip rusiškojo bolševizmo 
saugumas darė viską, kad pa
laužtų jį dvasiškai ir išgautų ati
tinkamą pareiškimą. Pirmą kar
tą esą nuteisė ji prie Sovietų 
Sąjungos saugumo ministerijos 
buvęs specialus komitetas (ko
munistu partijos XX kongresas 
pripažino šį komitetą nelegaliu 
organu, o jo aktus neteisėtais, 
tačiau Jurgis ir masės kitų te- 
bekalinami pagal anuos spren
dimus).

Pradžioje saugumas nuteisė ji 
10 m. Atlikęs bausmę turėjo 
būti atleistas, bet atleidimo die
ną vėl buvo suimtas. Pagrin
das: priešsovietinė agitacija ka
linių tarpe, nors, kaip jis rašo, 
apkaltinimas sugalvotas. JĮ su
galvojęs saugumo leitenantas 
Halsky. Pagal pastarojo instruk
cijas, apkaltinančius parodymus 
davė du saugumiečiai krimina
listai Burkovas ir Fomošenko. 
Jų liudijimu rėmėsi ir teismas. 
Kai tų liudytojų parodymai 
prieštaraudavo ar* neatitikdavo 
saugumui duotiems parody
mams, tai į pagalbą ateidavęs 
teismas, ypač prokuroras Ko- 
liasnikovas. Pasirodo, bylos me
tu ir teismas, ir prokuroras 
kreipė savo dėmesį ne į apkal
tinimo aplinkybes, bet i tai, kad 
kaltinamasis yra sūnus ukrai
niečių žymaus laisvės kovotojo. 
Pastaroji aplinkybė ir lėmė nu
baudimą. Teismas nubaudė jį 
vėl 10-čiai metų laisvės atėmi
mo. šitokios bausmės ir pro
kuroras reikalavęs. Jurgis pra
šęs teismą apklausti jo liudyto
jus, bet teismas atmetė tokį pra
šymą.

Po kelių savaičių kalinimo 
minėtasis Halsky pasakęs Jur
giui, kad teismo sprendimas bu
vo paremtas netikru apkaltini
mu, bet esą negi buvo galima 
kitaip pasielgti su tokių pažiūrų 
jaunuoliu. Jis pažadėjęs pakeis
ti sprendimą ir paleisti nubaus
tąjį į laisvę, jei tas sutiks vie
šai pasmerkti ukrainiečių po
grindžio veiklą, savo tėvo veik
lą, pareikšti lojalumą esamai 
tvarkai ir pan. Kai Jurgis at
sisakė, buvo nusiųstas į politi
niams kaliniams skirtą priver
čiamųjų darbų stovyklą.

Saugumiečių pasiūlymai
Po metų Jurgis buvo pakvies

tas pas saugumietį kapitoną 
Krut, kuris siūlė nubaustajam 
parašyti pasigailėjimo prašymą 
anksčiau minėtam Ukrainos ta
rybos prezidiumui. Bet Jurgis 
atsisakęs, nes tai būtų lygu pri
sipažinti kaltu, bet sutikęs pa
rašyti trumpą pareiškimą apie 
suėmimą, nuteisimą nekaltai ir

J. KAIRYS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoje

taneko, siūlė nubaustajam para
šyti pareiškimą, kuriame atsisa
kytų savo tautinės idėjos, pa
smerktų tautiškumą, ukrainie
čių pogrindžio veiklą ir pan. Be 
to, turėtų iškelti dalykų, kurie 
kompromituotų pogrindininkus, 
kartu ir jo tėvą. Toks pareiš
kimas turėjo būti paskelbtas 
spaudoje ir jo paties lūpomis 
per radiją. Už tai žadėjo paleis: 
ti Į laisvę. Bet ir dabar Jurgis 
nesutiko eiti prieš savo įsitiki
nimus bei sąžinę — saugumo 
siūlymą atmetė.

Ar paleis?
Po metų baigsis antrą kartą 

skirta bausmė, ir Jurgis turėtų 
būti paleistas į laisvę, bet, rem
damasis savo patirtimi, jis neti-

1964 m. saugumo karininkai, 
jau kiti, Kalaš, Litvyn ir Merka-

IŠ SUTEMŲ Į 
AUŠRĄ

PROFESORIAUS 
ANTANO RAMONO

NAUJAUSIAS VEIKALAS, SPRE
D2IĄS ŽMOGAUS, TAUTOS IR P

SAULIO PROBLEMAS.'
Gaunamas “Tėriikės žiburių” adi 
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

tųvą nuotrauką iš dabartinio laido
jimo Sv. Kazimiero kapinėse; jos gi
minės klausė, kodėl čia laidoja pa
goniškai. Adv. Charles Kai, kuris yra

kivyskupijos valdytoją kardinolą Co
dy. Pirm. AL Regis pažymėjo, jog 
yra rengiama peticija su puse mili
jono parašų ir ji asmeniškai bus ve-
žarna į Vatikaną. Jis susirinkimo pa*

vyriausybei
ki į sovietinį teisingumą. Jurgis 
mano, kad rusai komunistai vėl 
sugalvos jant kokį nors nusikal
timą, pagal kurį padarys teismi
nę komediją ir nubaus trečią 
kartą. O jei nesugalvos teismo, . 
tai gali kur nors nužudyti. Jam 
esą žinoma daug nužudytu po
litinių kalinių, atlikusių teismi
nes bausmes/

Baigdamas savo ilgą pareiški
mą, Jurgis priduria, kad krei
piasi į tarybos prezidiumą ne to
dėl, kad jis padėtų jam, bet to
dėl, kad žinotų tokius dalykus 
ir kad vėliau nesakytų, jog ne
turėjęs apie tai žinių, ir todėl 
nesąs atsakingas.

Ukrainoje šis pareiškimas yra 
multiplikuojamas ir platinamas 
gyventojų tarpe. Jo vienas eg
zempliorius pateko ir i laisvus 
Vakarus.

A t A

Prof. Stepono Kolupailos
ketverių metų mirties sukaktį minint,

šv. Mišios bus atnašauja

mos Čikagoje, III., Paterso- 

ne, NJ., ir Farmingdale, 

Long Island, N.Y.

Gimines ir pažįstamus 

prašome už jį pasimelsti.

Šeima

EMĄ GUDINSKIENĘ ir jos šeimą, jos mamytei GET- 

CIENEI Vokietijoje mirus, nuoširdžiausiai užjau

čiame —

B. Latauskienė ir šeima

TŪKSTANTINE LIETUVIŲ MI
NIA, susirinkusi kovo 17 <L “Ford 
City” prekybos centre, reikalavo at
statyti senąją tvarką lietuvių Sv. Ka
zimiero kapinėse. Tai buvo vienas komiteto teisinis patarėjas, labai
jautriausių tautiečių susirinkimų, ko- stipriai pasisakė prieš Čikagos ar
čius yra tekę matyti per 18 metų 
Čikagoje, o dalyvių skaičiumi jis 
prašoko ne vieną bendrąjį Vasario 
16-sios minėjimą. Susirinkimą, kurį 
sukvietė Amerikos Liet. Bendruome
nės Čikagos apyg. Komitetas Pašau- baigoje perskaitė kelias vietas iš 
liečiu Teisėms Apsaugoti Šv. Kazi
miero Lietuvių Kapinėse, pradėjo 
pirm. Al. Regis, vėliau padaręs il
gesnį pranešimą kapinių reikalu. Jis 
pažymėjo, jog komitetas kalba 250.- 
000 žmonių vardu, ir iškėlė nemaža 
faktų, kurių dalis jau buvo žinomi ir 
anksčiau. Šio kalbėtojo, o taip pat ir 
ne vieno iš kitų kalbėjusiųjų buvo 
stipriai pasisakyta prieš lietuvius neišpildys 10 reikalavimų. Susirinki- 
klebonus, kurie kreipėsi į arkivys
kupiją, prašydami pakeisti kapinių 
pavadinimą. Buvo prašyta, kad ne 
tik vardas “lietuvių” būtų išmes
tas, bet atsisakyta ir šv. Kazimiero 
pavadinimo, duodant “South-West Ce
metery” vardą. Alg. Regis aštriai pa
žymėjo, kad kapinės lietuviams nė
ra verslo vieta, o religinė šventovė. 
Jis ragino kreiptis laiškais ir tele
fonais į kapinių administratorių prel. 
Černiauską, parodant, kad daug yra 
nepatenkintų dabartine tvarka kapi
nėse. Savo nepasitenkinimą esančia 
tvarka komitetas vėl buvo išdėstęs 
laiške Čikagos arkivyskupijos kapi
nių administracijai, kuris, kaip ap
mokamas skelbimas, buvo atspaus
dintas “Draugo” dienraštyje kovo 9 
d. LB Čikagos apyL pirm. St. Ingau- 
nis savo sveikinimo žodyje pabrėžė, 
kad Lietuvių Bendruomenė pradėjo 
vesti kovą ir ji nesibaigs, kol reika
las “nebus palenktas mūsų naudai”. 
Reikia pažymėti, jog ši kova vieno
dai apjungė senuosius ir naujuosius 
ateivius, kaip nė vienas kitas lietu
viškos veiklos darbas. Todėl susirin
kusiųjų tarpe apie pusė buvo iš se
nosios išeivijos tarpo: čia buvo tie, 
kurie kūrė ne tik iš lietuvių rankų 
išslydusias kapines, bet ir parapijas 
bei kitas religines institucijas. Ir kai 
iš jų lūpų sklido kartais net užgau
lūs žodžiai lietuviams klebonams ar 
arkivyskupijos vadovybei, neatrodė, 
jog jie atsisako tikėjimo, bet tik lie
ja savo sielvartą. Nevienas iš kalbė
tojų siūlė nutraukti ar bent sulaiky
ti aukas tų parapijų klebonams, ku
riems yra patikėta šv. Kazimiero ka
pinių administracija. Senyva mote
ris, jau gimusi Amerikoje, skundė
si, kad jos sūnelį laidojo ne kaip 
žmogų. Dabar karstai, įdėti į cemen
tines dėžes ir kabliu iškelti ant sunk
vežimio, yra vežami prie duobės, daž
nai aplaužant kitų antkapius. Ji tele- kartus po karo yra lankęsis okupuo- 
fonavusi arkivyskupijos vadovybei, 
tai jai pasiūlė atsipirkti atgal šias 
kapines. A. Gulbinskas pareiškė, jog 
kova dėl kapinių pareikalaus daug 
pinigų, nes “prieš mus stovi žmonės, 
kurie turi milijonus dolerių”. A. Tu- 
bynienė pasakė, esą pasiuntusi į Lie-

naujai gauto laiško iš pagrindinių 
katalikų kapinių direktoriaus preL 
McEUigott, kuriame jau pažymėta, 
jog bus leidžiama iš kapinių koply
čios lydėti mirusįjį prie duobės. Ta
čiau pirmininko nuomone tokia nuo
laida yra labai maža ir ji neduoda 
jokio pagrindo optimizmui. Jis pa
žymėjo, kad nebus nusileista,, kol

mas baigtas giesme “Marija, Marija” 
ir Lietuvos himnu. Buvo pranešta, 
kad dalyvavo 2027 asmenys. Susirin
kime buvo renkamos aukos, kurių 
suplaukė nevienas tūkstantis dole
rių: viena moteris (ji pavardės pra
šė neskelbti) paaukojo $500.

ŠIS SUSIRINKIMAS gerokai nu- 
stelbė “Draugo” romano premijos 
įteikimo iškilmes Jaunimo Centre. Į 
šias iškilmes publikos atėjo maždaug 
4 kartus mažiau, negu jos buvo ka
pinių susirinkime. Čia tūkstantinę 
gavo V. Volertas, kurią įteikė me
cenatas G. Janula. Meninę dalį at
liko Klevelando “Grandinėlė”, kuri 
čikagiečius stebino meistrišku tauti
nių šokių atlikimu.

JAUNIMO CENTRE kovo 16 d. 
buvo du didoki susirinkimai: dail. 
Prano Lapės parodos atidarymas ir 
dr Leono Sabaliūno paskaita. Niu
jorke gyvenantis daiL Lapė į Čikagą 
buvo atvežęs 33 aliejaus darbus, ku
rie visą savaitę puošė Čiurlionio Ga
lerijos sienas. Parodos atidaryme 
kalbėjo galerijos direktorius P. Alek
sa ir pats daiL Lape. Po parodos 
atidarymo nemaža dailės gerbėjų 
persikėlė į viršutinę Jaunimo Centro 
salę, kur vyko dr. Leono Sabaliūno 
paskaita — paskutinioji cikle “Mes 
ir Lietuva”. Dr. Sabaliūnas, kuris 
pats praėjusią vasarą studijas gili
no okupuotoje Lietuvoje, savo mintis 
peradvė akademine forma, todėl kai- 
kurių klausytojų liko nesuprastas. 
Tai buvo galima pastebėti iš vėliau 
sekusių diskusijų. Ir ši kartą paskai
tos klausė gausus tautiečių būrys — 
apie 250.

Tą pati vakarą Cicero mieste vaiz
dus iš Lietuvos rodė žinomasis ke
liautojas, kelionių biuro savininkas 
Vladas Rask-Rasčiauskas. Jis net 7

toje Lietuvoje. Jo 1 vaL spalvotame 
filme buvo rodomi vaizdai iš Vil
niaus, Kauno, Panevėžio, Raguvos, 
šią vasarą jis vėl vyks Lietuvon, va
dovaudamas vienai turistų ekskursi
jai. Iš viso šiemet Jis rengia 3 eks
kursijas Lietuvon.

PRANUI DAČKUI mirus Lietuvoje, brolį STASĮ ir 

ONUTĘ DAČKUS liūdesio valandose giliai užjau-

čiame —

Amerikos kapitalas ir politika
(Atkelta iš 2-ro psl.)

jai. Dėlto ji turi lemiamą balsą 
nustatant užsienio politiką. Jos 
dėmesys labiausiai kreipiamas į 
atsilikusias tautas, į Artimuosius 
Rytus ir P. Ameriką. D. Rocke- 
felleris, Chase Manhattan banko 
prezidentas, 1963 m. reikalavo 
jo verslo vadovams pavesti “Al
liance for Progress” programos 
vykdymą. Atsižvelgiant į tai, bu
vo sudarytas prekybos komite
tas paruošti “Alliance” progra
mai. Jin įėjo Rockefellerio gru
pės įvairių šakų pramonininkai 
ir finansininkai. Ryškiai prieš- 
rusišką Rockefellerių politikos 
krypti rodo faktas, kad pasta
ruoju* metu jų grupės stiprią 
poziciją pasaulinėje naftos rin
koje pradėjo griauti žema kai
na parduodama rusiška nafta. 
Rockefelleriai šioje srityje veda 
smarkią kovą. JAV vyriausybė 
aktyviai prisideda, spausdama 
Europos valstybes rusams ne
parduoti naftotiekiams pravesti 
vamzdžių. Tačiau tokiai valdžios 
politikai priešinasi kitos finan
sinės grupės, gaminančios to
kius plieno vamzdžius. Jų įtako
je esą senatoriai jai pataria ga
limai plačiau išvystyti JAV pre
kybą su Rytų bloku. Tiek prez. 
Kennedy, tiek dabar prez. John- 
sonas tam labai palankūs.

Kova dėl užsakymų
Tačiau dar didesnis pramoni

ninkų nesutarimas matomas ka
rinių užsakymų srityje. Iš žy
mesniųjų 500 korporacijų tik 
50 pačių stambiausiųjų yra su- apgailestauti, kad~Amerikos vy- 
rištos su kariniu užsakymų vyk
dymu. DėLtų užsakymų vyksta 
žiauri tavusavio kova. Pvz.

firmų gavo treč
ių užsakymų mil-

žiniškai 39 bilijonų sumai: Ge
neral Motors 7 bil*. d., Boeing 
Aircraft — 4,5 bil., General 
Electric — 4 bil., Douglas Air
craft — 4 bit, World America 
Av — 3,5 bil., General Dyna
mics — 3,5 bil.; 1957-61 m. už
sakymus 67 bil. sumai gavo 50 
korporacijų. Tuo atžvilgiu la
biausiai nuskriaustos buvo Mi
čigano, Illinojaus, Viskonsino ir 
Ohio valstijos. Kadangi korpo
racijos, vykdančios karinius už
sakymus, turi milžiniškus pel
nus, kairieji liberalai, ypač ko
munistai, tvirtina, kad jos esan
čios suinteresuotos palaikyti 
tarptautinę įtampą ir vesti JAV 
politiką iš “jėgos pozicijų” bei 
nesutikti su priemonėm, galin
čiom sumažinti įtampą. Iš tik
rųjų betgi yra priešingai. Rusai 
sabotuoja visas taikingas ame
rikiečių pastangas ir palaiko 
sąmyšį.*

Sovietų kėslai
Galima sutikti su pažiūra, 

kad JAV-se tiek vidaus, tiek už
sienio politiką stipriai įtakoja 
galingos pramonės ir bankų ins
titucijos, tačiau JAV-es verčia 
ginkluotis ne jų imperialistinė 
politika, o Rusijos atviras kėsi
nimasis vadinamais “tautiniais 
karais” ne tik pavergti silpnes
nes tautas, bet ir komunizmo 
infiltravimu, demokratinės san
tvarkos griovimu ir rasinėm 
riaušėm pakirsti pačius JAV- 
ių pagrindus, pastatant vyriau
sybės priešakyje Maskvai klus
nius vyrus. Mes galime didžiai

1951-56 1 
dalį visų

riausybė ir visuomenė perleng- 
vai žiūri į komunistų kėslus ir 
lengva širdimi jiems leidžia 
griauti savo demokratinę san
tvarką.

E. R. Draudvilai
M. L. Malinauskai

J. Danisevičius
A. E. Malinauskai

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicinine ir pooperacinis gydymas

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

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.DJLM.NJPt,

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

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

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

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

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

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

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

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Knsteskis, 1«7 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

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



® PAVERGTOJE TĖVVUlEJE
KLASTOTOJO SUKAKUS '
Komunistinė spauda plačiai pami

nėjo istorijos instituto direktoriaus 
akademiko Juozo Žiugždos 75 m. am
žiaus sukaktį. Surengtose pagerbtu- 
vėse jis pareiškė: "Metai man ne
gula sunkia našta, nes jie atiduoti 
savo tautos istorijai tyrinėti.” Kaip 
yra vykdomas tyrinėjimo darbas, J. 
Žiugžda aiškina "Literatūros ir Me
no” kovo 2 d. laidoje: "... Respub
likos istorikai toliau vysto tyrimus, 
sprendžia Komunistų partijos kelia
mus uždavinius istorijos mokslo ir 
su istorijos problemų nagrinėjimu 
susijusiose ideologinio darbo srity
se. Mokslų akademijos Istorijos ins
titutui, bendradarbiaujančiam ir su 
kitų mokslo įstaigų istorikais, šian
dien pirmiausia rupi baigti rengti ir 
išleisti Lietuvos TSR istorijos IV to
mą, skirtą nušviesti Tarybų valdžios 
atkūrimui Lietuvoje, lietuvių tautos 
dalyvavimui Didžiajame Tėvynės ka
re, socializmo ir komunizmo staty
bai mūsų respublikoje iki 1965 me
tų...” Tokį darbą, atliekamą pagal 
įsakymą iš Maskvos, tik surambėju
sios odos karjeristas J. Žiugžda tega
li vadinti tautos istorijos tyrinėjimu. 
Rimtas istorikas niekada nesileis ve
džioti už nosies jokiai partijai, juo 
labiau tai, kuri gimė tik prieš 50 
metų ir Lietuvą padarė rusiškosios 
imperijos dalimi.

SENIAUSIA LIETUVĖ
Vilniaus rajono Antavilių senelių 

prieglaudoje 131-mąjį gimtadienį at
žymėjo Zofija Miniotienė, gimusi 
Šventragiu kaime, Kelmės rajone. Ji 
ištekėjo prieš šimtą metų, bet vyras 
mirė po dvejų metų. Didžiąją gyve
nimo dalį praleido kaip samdinė že
mės ūkio darbininkė. Prieglaudoje 
gyvena nuo 1961 m. Nepaisydama ne
įtikėtinai didelės metų naštos, senu 
tė dar vaikšto, pati apsirengia, nu 
sirengia ir susitvarko lovą.

MENAS IR PROPAGANDA
Lietuvoje įvyko Rusijos federaci

nės respublikos meno dekada, kurios 
metu koncertus įvairiuose Lietuvos 
miestuose surengė rusų meniniai ko
lektyvai ir solistai. Apsikeitimas kon
certais iš esmės nėra blogas daly
kas, kai tai yra daroma meno var
du. Šiai dekadai, deja, rūpėjo ne 
tik menas, bet ir kompartijos per
šamos tautų draugystės politinis pro
pagavimas. Tai liudija laikraščių pus
lapiuose pasirodę gausūs šūkiai: 
"Sveiki atvykę, brangūs broliai!”, 
"Vainikas tautų-sesių draugystei”, 
"Džiaugiamės, matydami jus Nemu
no krašte, brangūs draugai!”, "Bro
lybė ir neišardoma draugystė” ir kt. 
Jie nieko bendro neturi su menu, 
bet yra labai parankūs Maskvos pro
pagandai, nors skamba absurdiškai. 
Kokia gali būti brolybė bei drau
gystė tarp pavergtųjų ir pavergėjų?

RYŠIAI SU DANUA
Kultūriniams ryšiams su Danija 

Vilniuje buvo įsteigtas Sovietų Są- 
jungos-Danijos draugijos Lietuvos 
skyrius, kurio pirmininku išrinktas 
žemės ūkio "ministeris” Medardas 
Grigaliūnas, pavaduotoju — Kauno 
politechnikos instituto Vilniaus sky
riaus prorektoriu^dr. Aleksandras 
tyras, sekretorium — draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio šalimis 
pirmininko pavaduotojas Antanas Pa- 
ragys. L. Diržinskaitės-Piliušenkos vi
sus teigimus apie nepriklausoma už
sienio reikalų ministeriją kaip kortų 
namelį sugriauna lietuvių bendradar
biavimas su danais per Maskvą. Tie
sioginės Lietuvos-Danijos draugijos 
Maskva neleido steigti netgi grynai 
kultūriniams reikalams, vilniečiams 
iniciatoriams užkraudama Sovietų 
Sąjungos-Danijos draugijos skyrių.

ŽVĖRIENOS KONSERVAI
Panevėžio mėsos kombinatas, ga

vęs dalį medžiotojų laimikio, paga
mino ir pradėjo pardavinėti trijų 
rūšių girios skanėstus — "Stirnie
ną baltame padaže”, "šernienos kon
servus” ir "Briedienos guliašą”.

ŽEMDIRBIO DIENA
"Valstiečių Laikraščio” 25 nr. Z. 

Garunkštytė pasakoja, kaip 1967 m. 
spalio 7 Alytaus rajono Luksnėnų 
medelyno direktorius V. Matulionis 
atžymėjo žemdirbio Dieną. Padėko
jęs už gerą darbą ir įteikęs pinigi
nes premijas, jis pareiškė savo pa
valdiniams: "Kurie liekate drauge 
su mumis išgerti kontoroje, e liku
sieji prašome eiti į valgyklą. Valgyk
la ir parduotuvė veiks iki 24 valan
dos, degtinės užteks, prašome gerti, 
linksmintis, kiek patiks.” Vaišėmis 
valgykloje pasinaudojo apie 20 dar- 
bininkų. Ankstyvą rytmetį iškviesti 
milicininkai rado liūdną vaizdą: 
‘Valgyklos salėje kraujo dėmės. Po 
visą salę bonkų, lėkščių šukės, mais
to likučiai. Keli dideli akmenys, su
laužytos kėdės.” Už sunkų smegenų 
sukrėtimą Antanui Mažeikai trakto
rininkas Vladas Bradauskas buvo nu-

SAU LT STE.
SUKAKTUVININKAI. Kovo 9 d. 

į A. ir V. Motuzų namus atvyko ke
lios šeimos su vertinga dovana pa
sveikinti sukaktuvininkų 25 m. vedy
binės sukakties proga. Pasivaišinta 
ir sugiedota “Ilgiausių metų” ir pa
linkėta sulaukti deimantinės sukak
ties.

JAUNIMO IŠVYKA. Kovo 9 d. 
apylinkės valdybos pirmininkas su
ruošė jaunimui sniego automobilio 
pasivažinėjimą (Ski-doo party). Gai
la, kad nevisus jaunimas dalyvavo, 
nes kaikurie negalėjo atvykti. Po 
pasivažinėjimo jaunimas buvo pavai
šintas p. Duobų namuose. Visas jau- 

teistas kalėti dvejus metus. Kiti trys 
mušeikos buvo išleisti iš kalėjimo, 
pritaikius vieną amnestijos straips
nį. Rusiška gėrimo ir muštynių ma
da, matyt, yra įleidusi gilias šaknis 
sukokhozintame kaime.

REMONTUOTŲJŲ BRIGADA
Aleksas Prokapas "Tiesos” nr. 10 

(7585) pasakoja, kad buitinio aptar
navimo kombinato dažytojų vasarą 
sunku prisišauktu Pagaliau ir jų 
atliktu dažymu žmonėse nėra paten- 
kinti. Galima susijieškoti dažytojų 
privačiai, bet toks meistras už kam
bario perdažymą pareikalauja 50 rub
lių. Privatininkui, savaime supranta
ma, rūpi uždarbis ir darbo kokybė, 
kuo vis dar negali pasigirti kombi
natų sudarytos butams remontuoti 
brigados. Visa Utena juokiasi iš Juo
zo Juškos vadovaujamos brigados: 
"Norinčių remontuoti butus daugė
jo, kai staiga kažkas paleido gandą, 
kad Juška specialistas visai ne iš tos 
srities. Pusė norinčiųjų persigalvojo. 
Norėdamas išsklaidyti abejones, kom
binato direktorius J. Burneika nu
sprendė suremontuoti kombinato 
kontorą. Juškos brigada griebėsi dar
bo. Ištepė ir nudažė sienas, grindis, 
kambariai sužėrėjo visomis vaivo
rykštės spalvomis. Norėdami, kad 
greičiau išdžiūtų, į grindų dažus pri
pylė kažkokio skysčio. Kokio — nieks 
nežino. Sako, toks buvo sandėlyje. 
Po poros savaičių kombinato darbi
ninkai įžengė į savo kabinetus. Įžen
gė, o kojų nuo grindų atplėšti ne
gali. Paklojo lentas, savaitę laukė 
ir vėl pabandė. Kaip lipo, taip ir 
limpa. Kaip prie dervos, štai ir visa 
nepaprasta istorija. Daug kas gali 
paklausti — o kas gi čia nepapras
to? Visų pirma, kad nauja paslauga 
vis dėlto buvo organizuota, antra, 
kad pirmas bandymas padarytas sa
vose patalpose. Paprastai "bando
maisiais triušiais” būna gyventojai, 
o čia savieji..

SKRIAUDA DIRIGENTUI
Vilniaus operos ir baleto teatro 

talentingas dirigentas Jonas Alek
sa buvo įtrauktas į geriausių jau
nųjų dirigentų penketuką, iš kurio 
trys Maskvoje turėjo būti atrinkti 
dalyvauti tarptautiniame jaunųjų di
rigentų konkurse Romoje. Lietuviui 
dirigentui padarytą skriaudą atsklei
džia vasario 24 d. "Literatūroje ir 
Mene” paskelbtas laiškas, pasirašy
tas meno mokslų dr. J. Čiurlionytės, 
kompozitoriaus Vyt. Klovos, styginio 
ansamblio dalyvės K. Kalinauskai
tės, smuikininko A. Livonto, meno 
kritiko Vyt. Mažeikos, baleto solis
tės A. Ruzgaitės ir muzikologo A. 
Tauragio: "š.m. sausio 31 d. Aka
deminio operos ir baleto teatro di
rektoriaus V. Laurušo vardu buvo 
gauta oficiali TSRS Kultūros minis
terijos telegrama, kurioje prašyta ko
mandiruoti J. Aleksą į tarptautinio 
dirigentų konkurso perklausą Mask
voje vasario 10 d. Telegramą pasi
rašė TSRS Kultūros ministerijos 
Muzikinių įstaigų valdybos viršinin
ko pavaduotojas S. Fedorovcevas. Ro
dos, dalykas visiškai aiškus. Tačiau 
teatro direktorius, gavęs telegramą, 
ne tik nepasirašė komandiruotės įsa
kymo, bet net nesupažindino jauno
jo dirigento su telegramos turiniu. 
Tokiu būdu J. Aleksa apie įvyku
sią perklausą sužinojo tik jai pasi
baigus ...” Taigi, kliūtys lieuviui di
rigentui dalyvauti tarptautiniame 
konkurse buvo daromos ne Maskvo
je, bet pačiame Vilniuje, operos ir 
baleto teatre. Į kaltininkų eiles, be 
direktoriaus V. Laurušo, galimas da
lykas, reikėtų įtraukti ir talento sto
kojantį vyr. dirigentą R. Geniušą, 
kuris, nepaisant kompartijos suteik
tų skambių titulų, turbūt dar nėra 
išaugęs paprasto akompaniatoriaus 
klumpių.

LIETUVIŠKOS MADOS
Leipcigo rudens mugėje Sovietų 

Sąjungai atstovaus Vilniaus Mode
lių Namai. Tai bus trečias lietuvių 
madų kūrėjų pasirodymas užsieny
je. "Komjausimo Tiesos” 29 nr. 
VMN direktorius Ant Grenda pasa
koja: "Leipcigo mugei ruošiame dau
giau kaip šimtą modelių. Aštuonias
dešimt iš jų demonstruos maneke
nės, kiti bus eksponuojami stenduo
se. Pagal perspektyvių modelių eski
zus, kuriuos pateikė kiekvienas mū
sų dailininkas, sudarome vientisą vy
riškų ir moteriškų drabužių kolekci
ją. šių drabužių siluetas atitiks griež
čiausius pasaulinės mados reikalavi
mus, apdailos elementuose atsispin
dės geriausios nacionalinės tradici
jos...” Vakarinėms suknelėms bus 
panaudoti lininiai audiniai, paįvai
rinti liuraksu, specialiais metalo siū
lais, padabinti liaudiškais metali
niais papuošalais. Lietuviškos mados 
spalvinėje gamoje dominuosią raus
vai melsvi tonai su juodais ir bal
tais akcentais. f' V. Kst.

MARIE, ONT.
nimas buvo patenkintas ir pažadėjo 
dalyvauti Bendruomenės parengimuo- 
se.

JONAS SENDŽIKAS išvyko j Ha
miltoną pasitikrinti sveikatos. Ligo
ninėje padaryta jam sunki operaci
ja. Linkime greitai pasveikti ir grįž
ti prie savo statybos darbų. I. G.

PADEDA
Pasirodo, ir Kanadoje yra gand

rų. Vienas jų atnešė mums sūnų 
per ligoninę. Dėkojame visom po
niom ir šeimom už aplankymą, gėles, 
dovanas sūnui, linkėjimus bei sveiki
nimus. Ypač esame'dėkingi ui gra
žias dovanas ir sveikinimus: kun.

Sekmadienį, kovo 31 d., Hamiltone,
Jaunimo Centre, 48 Dundurn St. N., 0 UETUVIAI PASAULYJE

rengiamas

tautiniu šokiu
KONCERTAS

PROGRAMĄ ATLIKS TRYS "GYVATARO" GRUPĖS
ŠOKIU, DAINA IR ŽODŽIU.

Veiks šokėjų mamyčių paruošta kavinė t i
Įėjimas — $1.50; studentams —- $1.00, vaikams iki 12 m.—nemokamas

Kviečiame šią sekmadienio popietę praleisti su mumis
Pradžia 4 v. p.p.

“GYVATARAS”

8 HAMILTON
ĮDOMŪS FILMAI bus rodomi AV ‘ .................... ’ ’

par. salėje po. bažnyčia balandžio 7, 
sekmadienį, 6 v.v. Pirmasis filmas
— “Ryto malda”. Jame rodomos įvai
rios amerikiečių maldos ir palygina
mos su Sibiro lietuvaičių maldomis. 
Filmas pagamintas JAV Katalikų Vy
rų Federacijos lėšomis. Antrasis fil
mas, nejudomas, apie Sibiro malda
knygę — "De Profundis (Iš gilu
mos). Jame rodomi Lietuvos bei Si
biro kankiniai ir pritaikomos lietu
vaičių parašytos maldos, skaitomos 
artistės. Sis filmas pagamintas Bal- 
timorės televizijos stoties, kurioje, 
tarp kitko, dirba kun. K. Pūgevičius, 
vietinio arkivyskupo skirtas televizi
jos bei radijo reikalams. Filmas jau 
buvo rodytas amerikiečių televizijoj 
ir susilaukė gražaus įvertinimo., Ga
vėnios metu labai tinka tokius fil
mus pamatyti Ateikite visi! Įėjimas
— suaugusiems $1, jaunimui — 0.25. 
Visas pelnas skiriamas BALFui.

A. Lukas
GABIJA JUOZAPAVIČIŪTE žur

nalo “Laiškai Lietuviams” paskelb
tame rašinių konkurse laimėjo jau
nimo klasėje pirmą premiją $50.00. 
Konkurso tema: "Kaip aš vertinu tai, 
kas šiais laikais dedasi Bažnyčioje.” 
Gabija šiuo metu mokosi Loretos 
akademijos XIII-klasėje. Ji labai ak
tyviai reiškiasi ateitininkų veikloje
— buvo Hamiltono moksleivių ateiti
ninkų kuopos pirmininke, o šiuo me
tu yra "Ateities” redakcijos atstovė 
Kanadoje. Moksleirių tarpe Gabija 
pasižymėjo savo gabumais redaguo
dama kuopos laikraštėlį "Moksleivio 
Balsas”, be to, ji savo trumpais ra
šiniais jau pasirodė spaudoje. Gabija 
mokytojauja Vysk. M. Valančiaus, 
šeštadieninėje mokykloje.

KUN. ST. YLA, Ateitininkų Fede
racijos dvasios vadas, daugelio kny
gų autorius, sutiko dalyvauti ateiti
ninkų metinėje šventėje gegužės 4- 
5 d.d. šeštadienį, gegužės 4 d., pra
ves pasikalbėjimą moksleivių ateiti
ninkų susirinkime, o sekmadienį iš
kilmingų pamaldų metu pasakys pa
mokslą.

VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ su
sirinkimas įvyko kovo 17 d., po 10 
vai. pamaldų, Jaunimo Centre. Susi
rinkime kalbėjo gail. sesuo T. Ver- 
bickaitė tema: "Visa atnaujinti Kris
tuje modernioje visuomenėje”. Po to 
sekė būrelių diskusijos, kurios buvo 
įdomias ir iškėlė daug įvairių klau
simų bei pasisakymų. Tikrai miela 
ir gražu klausyti, kai jaunimas taip 
puikiai reiškia savo mintis lietuvių 
kalba. Sekantis susirinkimas numa
tomas balandžio 7 d. J. P.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTŲJŲ 
KLUBAS kovo 31 d. ruošia "kum
pių” šaudymą savo šaudykloje. Ba
landžio 6 d. Grand House viešbučio 
antro augšto salėje ruošiamas "lai
mes” ratas. Pradžia — 7.30 v.v. Val
dyba kviečia mėgėjus dalyvauti ir 
laimėti Velykoms kumpį. — Klubo 
metinis susirinkimas numatomas ba
landžio 28 d. Vieta bus pranešta vė
liau. Valdyba

LIETUVIŲ NAMŲ valdybos posė
dyje vasario 23 d. paruošta sąmata 
1968 m.; pajamų numatyta $41.400, 
išlaidų $25.660, apyvartos pelno $15.- 
740. šešiolikai butų pakeltos nuo
mos. šiuo metu mėnesinės pajamos: 
iš krautuvių ir raštinių — $390, iš 
butų — $1905, kino — $350, auto- 
aikštės — $700; iš viso — $3345.00. 
Nutarta parduoti Kultūros Fondo 
turimus 8 šėrus jų pageidaujantiems. 
Visuotiniam dalininkų susirinkimui 
valdyba numatė pasiūlyti mokėti vai-

V. GERULSKIS ROOFING
DI. »<»4t VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

Augustinui Sabui, kun. Robertui, G. 
Liudavičienei ir jos motinai, J. Staš- 
kūnienei. D. Merlingui, J. Gasparie- 
nei, K. žebraitienei, p. Goldbergams, 
p. Vanagams, p. Gustainiams, p. Da
bulskiams, p. Geniams, p. Grons- 
kiams. p. Motuzams, p. Skardžiams, 
p. Gironette, mokyklos draugams ir 
mokytojai Giulanis. S. Latviūnui iš 
Niujorko, Matildai ir Vincui Mar
kauskams iš Montrealio. Jūsų paro
dytas nuoširdumas liks mums neuž
mirštamas. Ačiū visiems —

B. S. Druskiai 

dybos pirmininkui ir protokolo sek
retoriui po $5 už posėdį, kitiems val
dybos nariams — po $3, revizijos 
komisijos 3 nariams už atskaitomy
bės patikrinimą $100.

BANKELIS "TALKA” užbaigė 
1967 finansinius metus. Balansas jau 
prašoko pusantro milijono dol.; na
rių — 1103; indėlininkų —.339, sko
lininkų — 317. Praėjusieji metai bu
vo nepastovūs, piniginėj rinkoj trūko 
pinigų, dėlto palūkanos kilo. Tas 
nepastovumas nėra pasibaigęs. Vi
suotinis narių susirinkimas vasario 
24 d. nutarė dalininkams už indė
lius mokėti 5% metinių palūkanų, o 
depozitų sąskaitose laikomiems in
dėliams jau nuo sausio 1 d. mokama 
4.5%. Valdyba numato pakelti nuo
šimčius dalininkams už 1968 m. 
Anksčiau to padaryti negalėjo, nes 
pajamos susidarė už anksčiau išduo-

LONDON, ONT
REKOLEKCIJOS prasidės Verbų 

sekmadienį, balandžio 7 d., 7 v.v. ir 
truks visą savaitę. Mišios ir pamoks
las kasdien 9 v. ryto ir 7.30 v. va
karo. Išpažintys pusvalandį prieš pa
maldas ir Mišių metu. Rekolekcijų 
pabaiga — Didįjį šeštadienį 7 v.v. 
Rekolekcijų vesti iš Čikagoj atvyks
ta kun. Alfonsas Grauslys.

ANSAMBLIO ŠOKIŲ VAKARAS 
įvyks Atevelykio išvakarėse — ba
landžio 20 d.

O. BLISKIENE po sunkesnės ope
racijos grįžo iš ligoninės ir sveiksta 
namuose.

MENO ANSAMBLIO "BALTIJA” 
tautinių šokių grupė buvo pakviesta 
ir dalyvavo "Brolybės Savaitėje”, 
kartu su kitomis devyniomis tauto
mis išpildydama Londono technikos 
mokykloje įvykusio koncerto progra
mą. Neabejotinai daugiausia plojimų 
susilaukė lietuvių šokėjai, pašokę 
porą vykusiai parinktų taut, šokių. 
Stipriau dar pasirodė lenkai, kurie 
imponavo ne tik gerais šokėjais, bet 
ir iš jaunimo sudarytu orkestru. Taip 
pat gana įspūdingai pasirodė filipi
niečiai bei menui visa širdimi atsi
davę japonai. Lietuvių buvo ir tas 
pliusas, kad jie buvo bene vienin
teliai, pasirodę su visai naujais šo
kiais, kai tuo tarpu kiti kartojo se
nuosius. Jei "Baltijos” šokėjai ir to
liau tokia pat energija ir greičiu 
progresuos, tai jie pralenks dar ne 
vieną ir didelę apylinkę. Bravo! D.E.

PAGERBTI VEIKĖJAI
(pradžią žiūr. "TŽ” 12 nr.)

E. Daniliūnas — pirmosios apyl. v- 
bos vicepirmininkas, pirmo Kanadoje 
šalpos sk. prie apyl. v-bos organizato
rius ir pirmininkas. Skyrius per dve
jus metus sutelkė šalpai šioje 75 šei
mų apylinkėje beveik po $900 per 
metus ir atsidūrė antroje vietoje Ka
nadoje. Jis pirmas praskynė kelią į 
šalpai sunkiai pasiekiamas sritis ir 
buvo bene vienintelis skyrius šioje 
kategorijoje Kanadoje. Jis yra trijų 
dainos ir giesmės vienetų organizato
rius, vienas "Baltijos” ansamblio ir 
Maž. Lietuvos Bičiulių dr-jos sk. stei
gėjų ir v-bos narių. Jis pirmas Kana
doje iškėlė jaunimo šventės - kongre
so ir pasaulio jaunimo kongreso idė
ją. Per keletą metų kartu su hamilto- 
niškiu K Baronu įtikinėjo kr. tary
bos narius, kol pagaliau toks kongre
sas tapo realybe. Buvo pirmojo Ka
nados lietuvių jaunimo kongreso k- 
to narys. Anksčiau — apyl. p-kas, vė
liau — apyl. revizijos k-jos pirm, ir 
krašto kontrolės k-jos pirmininkas. 
Vadovas Londono lietuvių pasirody-

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penki. 9.3 v.p.p.

X 
/

St. Catha
parapijos

agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
je sekmadieniah po pamaldų.
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bar visoms paskoloms nuošimčiai yra 
pakelti, derinantis prie bendros pi
niginės rinkos. Nežiūrint į tai, lietu
viškieji bankeliai moka didesnius 
nuošimčius, negu viešieji bankai. Ne
toli $40.000 išmokėta dalininkams 
palūkanų ir $8.500 palūkanų indėli
ninkams. Iš gauto praeitais metais 
pelno paskirta: Vasario 16 gimna
zijai — 400, Hamiltono šeštad. mo
kyklai — 300. Vėliau valdybos po
sėdyje nutarta pagal prašymus pa
skirti: Hamiltono skautams — $100, 
Kanados Lietuvių Fondui — $100,
tuo padidinant bankelio įnašą ligi cija.
$300, Jungtiniam Finansų Komitetui 
— $50. Metų eigoje bankelis, kiek 
leidžia lėšos, remia kiekvieną lietu
višką veiklą. — Trejų metų laiko
tarpiui pasibaigus iš valdybos išėjo 
E. Sudikas, iš kredito komiteto — 
J. Pleinys ir revizijos k-jos — J. Va-

• ranavičius. E. Sudikas ir J. Varana
vičius buvo perrinkti sekantiems 3

* metams aklamacijos keliu, o J. Plei
nys — balsavimo. Valdybos ir komi
sijų nariai liko tose pačiose parei
gose. Dalyvavęs metiniame susirin
kime vieš. rev. Nolan pagyrė ban
kelio vald. organus ir tarnautojus 
už gerą ir pavyzdingą bankelio rei
kalų vedimą. — Ateičiai, kaip pirm. 
E. Sudikas nurodė, reikia dar dau
giau sukaupti pinigų bankelyje ir 
įjungti į narių skaičių visus Hamil
tono lietuvius. Šiuo metu kas antras 
jau yra narys, bet pusė laikosi nuo
šaliai. Laisvų pinigų bankelis turi 
pakankamai ir gali aptarnauti pa
skolų reikalingus narius. Nebuvo 
praeitais metais atsitikimo, kaip nu
rodė kredito komiteto pirm. J. Mik
šys, kad kam nors būtų atsakyta pa
skola. Siek tiek lėtesnis paskolų da
vimas mortgičiams, nes čia bankelis 
turi laikytis suvaržymų iš valdžios 
pusės. Ir šioje srityje stengiamasi

-prašytojus patenkinti. — Metinis su
sirinkimas nebuvo gausus (dalyvavo 
67 nariai), bet pozityvus darbais. Da
lyvavusieji buvo pavaišinti kava ir 
sausainiais. Spieskimės į lietuviškus 
bankelius, nes jų nauda neabejotina.

E. S.

mo šimtmečio parade ir paradinio 
vaizdo "Lietuvos kaimas”, laimėjusio 
pirmą vietą. Abiejų revizijos komisi
jų narys, jaunimo ansamblio "Balti
ja” administratorius, sporto klubo 
"Tauras”, surengusio š. m. Kanados 
lietuvių krepšinio pirmenybes, pirmi
ninkas, spaudos darbuotojas ir Lt.

M. Chainauskas pirmos apyl. v-bos 
švietimo ir kultūros vadovas, vienas 
lituanistinės mokyklos ir taut, šokių 
grupių steigėjų, vaidinimų dalyvis ir 
t. t. Nuo 1960 m. S. Daukanto vieti- 
ninkijbs vietininkas, skautininkas, va
dovavęs ne vienai Londono vasaros 
stovyklai. D. Chainauskienė — viena 
iš taut šokių grupių ir "Baltijos” an
samblio steigėjų, vadovavusi net ke
lioms taut, šokių vaikų ir jaunuolių 
grupėms. Lituanistinės mokyklos mo
kytoja, paskautininkė, S. Daukanto 
viet. seserijos vadė. Ypač abu Chai- 
nauskai suintensyvino veiklą įsikū
rus "Baltijos” ansambliui. Jų vado
vaujama taut, šokių grupė per praei
tus metus padarė labai didelę pažan
gą ir tuo pačiu keliu tebeina ir da
bar. Grupė dalyvavo dviejuose labai 
svarbiuose šimtmečio pasirodymuose 
ir eilėje mažesnių. Atliko programą 
Ontario "Lions” klubų suvažiavimo 
dalyviams, dalį programos Stratfordo 
karnavale ir pasaulinės parodos — 
Expo — koncerte, Montrealyje. Gru
pė Kanados valdžios lėšomis buvo pa
siųsta šimtmečio koncertui į tolimą
jį Newfoundlandą, kuriame atstova
vo Ontario provincijai! Kor.

Man staigiai sunkiai susirgus buvo 
padaryta sėkminga operacija šv. Juo
zapo ligoninėje dr. A. Kavecko prie
žiūroje. Reiškiu gilią padėką: kun. 
B. Pacevičiui už lankymą ir aprū
pinimą šv. Komunija, kuri buvo tik
ras dvasios vaistas; Londono katali
kių moterų draugijai už gėles; lan
kytojams, taip pat atsiuntusiems 
užuojautos korteles, gėles bei do
vanas. Nuoširdus lietuviškas ačiū 
Jums visiems! O. Bliskienė

St. Catharines, Ont.
SLA 278 KUOPOS susirinkimas 

įvyko kovo 2 d: Jame atiduoti balsai 
už kandidatus į centrinę vykd. tary
bą. Daugiausia balsų gavo dr. S. 
Biežis, V. žiogas ir P. Januška. Cent
rui draudos mokesčių per 1967 m. 
pasiųsta $1454.15, o nuo kuopos įsi- 
steigimo — $20,456.52. Ligoniams 
praėjusiais metais išmokėta $388.80, 
nuo kuopos įsisteigimo — $6,948.80. 
Valdyba sudaryta iš sekančių asme
nų: pirm. P. Polgrimo, vicepirm. J. 
H. Gilun-Giliūno, fin. sekr. A. Ali
šauskienės, sekr. J. Girevičiaus, ižd. 
J. Paukščio. Revizijos komisiją su
darė: J. Satkus, K. Jonušas. Ligonių 
lankytoja — P. Polgrimienė. Aukų 
pr. metais išmokėta — $56; radijo 
programai — $5, “N. Lietuvai” — 
$5, “T. žiburiams” — $5, “Lituanus” 
— $5, dr. Griniaus paminklui — $10, 
šeštad. mokyklai — $10; įsigyta kny
ga “Lithuanians in Canada” už $6.

Augšti nuošimčiai nž indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės ' 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas Čekiu patarnavimas 
Užtfkrįntas indėlių saugumas 
Malonūs lietuviškas patarnavimas

J. A. Valstybės
KUN. PR. GEISČIUNAS, 49 m. 

amžiaus, gyvenęs Montanos valstijo
je, pakviestas BALFo reikalų vedė
jo pareigoms, kurias ilgus metus ėjo 
velionis a.a. kun. L. Jankus.

PROF. DR. JONUI PUZINUI Fi- 
ladelfijos ligoninėje padaryta opera-

KASTANCIJA ŽLIOBIENE su 
dukra Valerija, gyvenusios Deltuvos 
apylinkėje, Ukmergės rajone, atskri
do pas Juozą Žliobį Bostone, šeima 
buvo išskirta karo metais. K. Žlio- 
bienė jau yra 80 m. amžiaus senutė.

KALIFORNIJOS UNIVERSITE
TE, Los Angeles, Kalifornijoje, su
rengtose diskusijose dalyvavo sovie
tų ambasados Vašingtone pirmasis 
sekr. ir "Soviet Life” žurnalo red. 
A. Makarovas su informacijos pa
reigūnu B. Sedovu. Eilę propagandi
niu atžvilgiu jiems labai nuostolin
gų klausimų pateikė latvis studentas 
ir lietuvaitė studentė. Latvis primi
nė A. Makarovui, kad Rygoje N. 
Churščiovo įsakymu buvo suimtas 
kompartijos veikėjas Berklavs, pro
testavęs prieš sovietinį kolonizmą. A. 
Makarovas norėjo žinoti, iš kur jis 
yra gavęs tokią klaidingą informa
ciją, ir buvo nutildytas studento at
sakymo, kad apie tai yra rašęs lat
vių kompartijos oficiozas "Ciną”. 
Lietuvaitės klausimai lietė privers
tinį Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą ir kelerius metus vykusias par
tizanų kovas, kuriose jai pačiai yra 
tekę dalyvauti. A. Makarovas norė
jo sužinoti jos pavardę, bet tai jam 
nepavyko. Diskusijų dalyviai A. Ma- 
karovo išsisukinėjimus sutiko juoko 
banga.

NIUJORKO OPERETES moterų 
choro koncertas bus balandžio 27 d., 
7. v.v., Knights of Columbus salėje, 
86-22 85 St. Jamaica Ave., Wood
haven, N.Y. Rengiamas naujų dainų 
repertuaras. Chorui vadovauja muzi
kas Mykolas Cibas. Koncerte taip 
pat dalyvaus solistas Benediktas Po- 
vilavičius iš Bostono ir aktorius Vi
talis Žukauskas. Akompanuos pianis
tė Aldona Kepalaitė. Po programos 
bus šokiai, grojant Algio Starolio or
kestrui.

P. Vietnamas
JŪRATE KAZICKAITĖ, lietuvai

tė karo korespondentė, sprogusios 
granatos skeveldrų buvo sužeista 
garsiojoje marinų Khe Sanh bazėje, 
kurią yra apsupę Š. Vietnamo ka
riuomenės daliniai ir komunistų par
tizanai. Apie jos ir kitų dviejų ko
respondentų sužeidimą pranešė 
"New York Post” ir "New York Ti
mes” dienraščiai. Iš Khe Sahn ji bu
vo nuvežta į karo laivyno ligoninę 
Danange, kur, gydytojų nuomone, jos 
sveikatos būklė esanti "fair”, atseit, 
pavojus gyvybei negresia. "Darbinin
ko” redakcija gavo kovo 5 d. Saigo- 
ne rašytą (prieš sužeidimą) J. Ka- 
zickaitės laišką: "Jau esu Vietname 
beveik visa savaitė. Rytoj vyksiu 
link DMZ (demilitarizuotos zonos) 
ir tikiuosi pamatyti ten lietuvių. Pa
rašysiu jums, kai tik grįšiu į Saigo- 
na. Tikiuosi, galėsiu parašyti dau
giau ‘istorijų” šių savaičių eigoje. 
Jei gausite daugiau lietuvių karių 
adresų, praneškite. Jūsų Jūratė Ka- 
zickaitė.” Dėmi 
kelių mylių 
namų. Khe Sąnh bazė, 
lėktuvais, yra 
sileidimo ir p 
kalnuose įsitvirtin 
tilerija.

Vokietija
VECHTOS ŠV. JADVYGOS PRIE

GLAUDOJE 18 lietuvių senelių Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmetį atžymėjo pamal
domis, kurias atlaikė kun. P. Gir- 
čius. Minėjimą pravedė S. Motuzas. 
Buvo perskaitytas Vasario 16 Aktas, 
VLIKo pirm. J. K. Valiūno atsišau
kimas, atsistojimu ir Tautos himnu 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos lais
vę, pasiklausyta plokštelėse įrašy
tos lietuviškos muzikos, Bern. Braz
džionio ir Maironio poezijos, kurią 
deklamavo M. Beinorienė. Sveikini
mo žodį tarė prieglaudon atvykęs 
domininkonų provincijolas. Visiems 
lietuviams gražiu pavyzdžiu turėtų 
būti senelių parodytas nuoširdumas. 
Nors ir prieglaudoje būdami, jie su
aukojo 659 DM Tautos Fondui, 300 
DM — Vasario 16 gimnazijai ir 100 
DM — Vokietijoje leidžiamam lietu
vių jaunimo laikraštėliui, ši 1.059

Įduota zona yra 
abiejų Viet- 

ekiama tik 
ėję dalyje. Nu-

taką apšaudo 
komunistų ar-

SUDBURY, Ont
REKOLEKCIJOS įvyks kovo 29- 

30-31 dienomis Christ the King pa
rapijos didžiojoj salėj. Pr&džia 7 v.v. 
penktadienį ir šeštadienį. Baigsis 
sekmadienį Suma. Rekolekcijas ves 
kun. B. Sugintas iš Čikagos. Kviečiu 
visus Sudburio ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti. Kun. Antanas Sabas, 

lietuvių klebonas 
NEPRIKLAUSOMY- 

atkūrimo proga buvo
LIETUVOS 

BES 50 metų 
priimtos rezoliucijos Lietuvos laisvi
nimo reikalu. Jos pasiųstos atitinka
moms Kanados valdžios įstaigoms ir 
Jungtinėms Tautoms.

TAUTINIU GRUPIŲ atstovų pasi
tarimas įvyko kovo 17 d. "President” 
viešbutyje 3 v.p.p. Susirinkimui va
dovavo miesto burmistro žmona p. 
Fabbro. Lietuviams atstovavo LB 
Sudburio apylinkės pirm. J. Staškus 
ir sekr. J. Kručas. Norima sužinoti, 
kodėl nuo balandžio 1 d. tautinės 
grupės negali pasinaudoti radijo va-

markių suma jiems tikrai yra dide
lis pinigas. Pagal oficialų valiutos 
keitimo kursą ji yra $264,6. Tokiu 
duosnumu negalėtų pasigirti dauge
lis Kanados ir JAV lietuvių, gyve
nančių žymiai geresnėse sąlygose.

S. MOTUZO DROŽINIU NUO
TRAUKAS Lietuvos nepriklausomy
bės penkiasdešimtmečio proga įsidė
jo “Nordwest Zeitung”, “OMenbur- 
gische Volkszeitung” ir Lietuvos vo
kiečių laikraštis “Heimatstimme”, o 
keturios šiaurinės V. Vokietijos te
levizijos stotys parodė drožinius ir 
patį drožinėtoją S. Motuzą.

Britanija
" D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS metiniame suvažiavime, ku
ris įvyko kovo 9-10 (Ld. Londono 
Lietuvių Namuose, buvo nutarta pa
statyti paminklą ministeriui a. a. 
B. K. Balučiui. Tam reikalui bus 
sudaryta speciali komisija, kurios 
pirmininku pakviestas P. Varkala. 
Suvažiavimo dalyviai padėkojo Brad- 
fordo "Sūkurio” vadovui T. Buro
kui už kultūrinę veiklą ir "Europos 
Lietuvio” red. rašytojui K. Barėnui 
už spausdinto žodžio skleidimą.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
LONDONE Kazimierines šventė kovo 
3 d. Pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė Westminsterio vysk. P. Ca
sey, suteikęs septyniems jaunuoliams 
sutvirtinimo sakramentą. Po pamaldų 
surengtuose pietuose buvo atžymė
ta kun. K. A. Matulaičio 50 metų 
kunigystės sukaktis. Sveikinimo žo
dį tarė visuomenininkai ir organi
zacijų atstovai.

Australija
MOKYTOJŲ KONFERENCIJĄ 

Melburno Lietuvių Namuose suor
ganizavo A. Krauso vadovaujama 
ALB krašto kultūros tarybos litua
nistinė sekcija. Referatus skaitė: sid- 
nėjiškė E. Jonaitienė — "Tautinis 
jaunimo ugdymas”, melbumiškė A. 
Karazijienė — "Lietuvių kalbos dės
tymas”, melburniškė J. Grigaitienė 
"Lietuvių literatūros dėstymas”, sid- 
nėjiškis J. Janavičius — "Paskaitė
lės jaunimui” ir sidnėjiškis muz. K. 
Kavaliauskas — "Dainavimo moky
mas”. Iš įvairių Australijos vieto
vių konferencijoje dalyvavo 34 mo
kytojai, jų tarpe Z. Stankūnavičienė, 
E. žižmaraitė, A. Krausas, kun. P. 
Vaseris, I. Didžytė, D. Baltutienė, J. 
Normantas, S. Stankūnavičius, B. 
Zabiela, V. Kabailienė, V. Laukaitis, 
M. Sodaitienė, P. Baltutis, J. Vaičiu
lytė, J. Žitkevičienė, A. Stasytis, E. 
Vaičiulytė ir L. Vacbergas.

INŽ. BALYS DAUKUS, sulaukęs 
68 m. amžiaus, mirė Sidnėjuje. Ve
lionis buvo veiklus visuomeninin
kas, Kemptene, V. Vokietijoje, įstei
gęs Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Draugiją, šią draugiją, priklau
sančią Pasaulio Liet. Inž. ir Archit. 
Sąjungai, jis įsteigė ir Sidnėjuje. Ke
lis kartus jam yra tekę eiti ALB 
krašto valdybos pirmininko ir vice
pirmininko pareigas. Savo vaikus 
dukrą Pajautą ir sūnų Rimgaudą iš
augino susipratusiais lietuviais. Pa
jauta šiandien yra ALB krašto val
dybos narė jaunimo reikalams.

LIETUVES MOTERS DIENĄ nu
tarė suiengti Melburno moterų or
ganizacijos. Jos tikslas — pagerbti 
lietuvę menininkę, rašytoją, daini
ninkę, šokėją, visuomenininkę ir na
mų šeimininkę, išryškinant jų bū
dingiausius bruožus bei ypatybes. Į 
rengėjų komitetą organizacijų at
stovės išrinko ponias Matukevičienę, 
Ramanauskienę ir Baltutienę. Iškil
mės įvyks Melburno Lietuvių Na
muose gegužės 18-19 d.d. Į planus 
yra įtraukta meno paroda, dainos ir 
literatūros vakaras, Moterų Sekly
čios atidarymas ir jos perdavimas 
Melburno moterų organizacijoms.

Italija
KARDINOLAS ANTONIO SAMO- 

RE, atlaikęs pamaldas Santa Angela 
Menei instituto bažnytėlėje, Romo-' 
je, Lietuvos nepriklausomybės pen
kiasdešimtmečio proga, pasakė pa
mokslą, kuriame tarp kitko pareiš
kė: “Kviečiu jus šią nepriklausomy
bės atstatymo sukaktį atžymėti tvir
tu pasiryžimu apsaugoti visa tai, ką 
iš praeities esate paveldėję. Raginu 
jus surinkti visa tai, kas gražaus, 
švento, meniško yra įsikūniję jūsų 
tautinėje kultūroje, kad galėtumėte 
perduoti ateities kartoms. Tai ne
bus muzėjus, tai bus turtas, kuris 
išliks ateičiai” (“Draugas” kovo 4 
d.). ' ,

landėlėmis.
JUOZAS STAŠKUS, LB Sudburio 

apylinkės veiklusis pirmininkas, jau 
eilę metų tarnauja ir Kanados atsar
ginėje kariuomenėje. Š.m. kovo 24 
d. jis pakeltas seržantu. Iki šiol dir
bo kaip greitosios pagalbas instruk
torius ir sandėlininkas. Sveikiname 
mielą Juozą paaugštinimo proga ir 
linkime taip pat ir toliau energin
gai kovoti už tautos laisvę. Jo drą
saus žodžio dėka, pasakyto estų šven
tėje "Brotherhood” vakarienės išva
karėse. rabinas Feinberg buvo pri
verstas atsisakyti komunistinės pro
pagandos ir pasirinkti kitą tema.

PETRAS IR JANINA GURKLIAI 
susilaukė pirmojo kūdikio-dukrelės.

VALERIJA MAIZUKIENĖ, 64 m., 
mirė širdies liga General ligoninėje 
aprūpinta šv. sakramentais. Palai
dota Garsono katalikų kapinėse. Pa
liko du sūnus ir dukterį — jau ve
dusius. Sudburiškis
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Per 20 metų Toronto lietuvių 
šeštadieninė mokykla paaugo 
apie 30 kartų ir tūkstančiams 
mūsų gražaus jaunimo atidarė 
akis į tėvų žemę, tautos praei
tį ir jų protėvių kultūrą. O kiek 
mielų ir draugiškų pramogų tu
rėta mokyklos šventėse, stovyk
lose, lietuviškose jaunimo orga
nizacijose!

1948 metų vasara
Toronto šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčioje susirenka kelios de
šimtys lietuvių, o vaikučių — 
tik keliolika. Daugelis jų dar 
1926-29 m. ateiviai, o tremtinių 
— dar tik keli, nors vis dau
giau atvyksta. Pirmesnės imi
gracijos lietuviai suburdavo sa
vo vaikus ir kiek galėdami lie
tuviškai pamokydavo. Kai atsi-

KRONIKINĖ MOKYKLOS APŽVALGA

tos vedėjas — kun. F. Gurec- 
kas, mokytojai — J. Ratkevi
čius, P. Stoškutė, P. Vilenišky
tė, M. Daukšytė, Br. Mackevi
čius. Mokyklą lankė 60 mokinių 
keturiuose skyriuose. Suruošta 
Kalėdų eglutė ir Vasario 16 mi
nėjimas. Mokslo metus baigė 
birželio mėn. 2 d. Tėvų komite
to pirmininku buvo S. Pusvaš-

1951 — 1952
Mokyklos vedėjas — Jer. Gai

žutis, mokytojai — M. Daukšy- 
tė-Gudaitienė, P. Vileniškytė, 
Br. Mackevičius. V. Senkevi
čius ir kun. B. Pacevičius. Pa
gelbėjo: A. Nikolajavaitė (t. šo
kiams) ir J. Jagėla (vaidinimui).

Mokytoja M. Daukšytė - Gudaitienė ilgiausiai (18 metų be per
traukos) dirba Toronto šeštadieninėje mokykloje. Apačioje: J. Jan
kaitis, buvęs Toronto šeštadieninės mokyklos vedėjas, vienas pir
mųjų mokytojų; su pertraukomis dirba jau dešimti metai 

rado naujų ateivių, senieji per
davė iniciatyvą naujiesiems. Mo
kyt. V. Matulaitis, paskatintas 
K. L. S-gos pirm. B. Sakalaus
ko ir gavęs iš klebono kun. P. 
Ažubalio leidimą naudotis kle
bonijos rūsiu mokyklai, 1948 m. 
rugsėjo mėn. pradėjo lietuviškas 
pamokas. Jam talkon atėjo St. 
šileikytė, J. Ratkevičius ir S. 
Sakalauskienė. Kalėdų eglutės 
programą pagelbėjo paruošti E. 
Miliauskas, p. Kušlikis, A. Nar
butas ir tėvų atstovė p. Barkaus
kienė. Pradžioje buvo beveik tik 
senųjų ateivių vaikučiai, vėliau 
prisidėjo ir naujųjų ateivių mo
kiniai. Mokslo metus mokykla 
užbaigė su 22 mokiniais. Pada
ryta ekskursija prie Ontario eže
ro, kurioje dalyvavo jau 32 mo
kiniai. Tai buvo pirmieji nenu
trūkstamieji šios mokyklos me
tai klebonijos rūsyje, o kartais 
— kieme. Buvo mokoma pagal 
senąją ketinių skyrių lietuvišką 
programą dviejose grupėse. Jo
kio mokesčio nemokėjo moki
niai. ir apie joki atlyginimą ne
svajojo mokytojai.

1949 — 1950 mokslo metai
Mokyklos vedėjas — J. Rat

kevičius, mokytojai: Jer. Gai
žutis, P. Stoškutė, P. Balčiū
nas ir kun. dr. J. Gutauskas. 
J. Jagėla pagelbėjo paruošti vai
dinimą ’’Mėlynasis drugelis” 
Kalėdų eglutei. Mokėsi 78 mo
kiniai keturiuose skyriuose šv. 
Pranciškaus mokyklos patalpo
se, kurias parūpino klebonas 
kun. P. Ažubalis. Mokslo me
tus baigė birželio 11 d. Moks
lo metų eigoje parodyti keli 
angliški filmai. Liepos 8 d. su
organizuota mokinių ekskursija 
prie Niagaros krioklio.

1950 — 1951 mokslo metai
Jie pradėti rugsėjo 23 d. šv. 

Pranciškaus mokykloje. Mokyk-

Mokykla pavadinta Maironio 
vardu. Mokslo metai pradėti rug
sėjo 15 d. Mokyklos eglutei bu
vo paruoštas kun. B. Pacevičiaus 
“Našlaitės sapnas”. Paruošti Va
sario 16 ir Motinos Dienos mi
nėjimai. Mokslo metai baigti 
birželio 6 d. Mokyklą lankė 130 
mokinių keturiuose skyriuose. 
Po mokslo metų užbaigimo su
organizuota mokinių ekskursija 
į High Parką, kuriai vadovavo 
P. Vileniškytė. Tėvų komiteto 
pirm. — S. Pusvaškis.

1952 — 1953
Darbas pradėtas rugsėjo 13 

d. šv. Pranciškaus mokykloje. 
Vedėjas — J. širka. Atidaryti 
penktas ir šeštas skyriai. Lygia
grečiai veikė augštesnieji litua
nistiniai kursai (atskirai nuo mo
kyklos). Mokytojai: J. Jankaitis, 
Br. Mackevičius, A. Steponaity
tė, P. Mačiulaitis, Merkelienė 
(taut, šokiams), V. Taseckas ir 
kapelionas kun. B. Pacevičius. 
Tėvų k-to pirm. — inž. archit. 
A. Šalkauskis. Kalėdoms suruoš
ta eglutė. Kiekvienas mokinys 
sumokėjo po $5 už mokslą. Rei
kėjo mokėti už naudojamas mo
kyklos patalpas, jų valymą, duo
ta mokytojams dovanų švenčių 
proga. Apie pilną mokytojų at
lyginimą dar nebuvo galvoja
ma. Mokykloje darbas baigtas 
birželio 6 d. su 120 mokinių.

Vasaros metu KLB švietimo 
komisija suruošė pirmąją sto
vyklą mokyklos mokiniams ir 
skautams. Dalyvavo 141 stovyk
lautojas. Už dviejų savaičių gy
venimą stovykloje paimta* po 
$18 nuo kiekvieno stovyklauto
jo. Vėliau stovyklas ruošė jauni
mo organizacijos ir parapijos.

1953 — 1954
Darbas pradėtas labai pavė

luotai — spalio 17 d., nes buvo

(pagal skyrius, 
kun. dr. J. Gutauskas, kun. pirmųjų): M. 
Paulius Baltakis, OFM, kun. B. Kuolaitė, sės. Loreta, P.

“ o G. Kliu- “ 
los patalpų. Mokyklos vedėjas kaitė Tėvų komiteto pirm. — 
— J. Jankaitis, mokytojai — g Čepas. T agi šių metų visą lai- 
J. širka, V. Taseckas, P. Ma- ką mokyklą globojo kun. P. 
čiulaitis, Br. Mackevičius, A.* Ažubalis. Balandžio mėn. suda- 
Merkelienė, kun. B. Pacevičius ryta mokyklos taryba iš Šv. Jo- 
ir kun. Paulius Baltakis, OFM. no Kr. parapijos klebono kun.
Talkino Jer. Gaižutis, E. Pus- p. Ažubalio, Prisikėlimo para- _ __________,___
Vaškienė ir V. Matulaitis. Lan- pjjos klebono kun. Placido Ba- čius, kun. Rafaelis šakalys, O. 
kė 159 mokiniai; 27 mokiniai riaus> OFM, mokyklos vedėjo J....... . ..........................................
išvyko kitur, pabaigė 132. Vei- Gustainio, tėvų k-to pirmininko 
kė šeši skyriai, šeštą skyrių s. Čepo ir K. L. Bendruomenės 
baigė 7 mokiniai. Suruošta eglu- _ ............................
tė ir Vasario 16 minėjimas mo
kytoje. Įsteigtas mokyklos kny
gynėlis.

1954 — 1955
Mokslo metai pradėti rugsėjo 

18 d. pagal šešerių metų litua
nistinę programą. Suorganizuo
tas mokyklos choras po pamokų. 
Mokyklą lankė 177 mokiniai še
šiuose skyriuose. Mokyklos ve
dėjas — J. Širka, mokytojai (tik 
dalį metų) — A. Merkelienė, Br. 
Mackevičius, J. Čepaitė. Juos pa
keitė M. Indrišiūnienė, J. Va- 
seris, J. Jankaitis. Ištisus moks
lo metus dirbo J. Širka, P. Ma
čiulaitis, E. Pusvaškienė, kun. 
B. Pacevičius, kun. Paulius Bal
takis, OFM, ir kun. L. Kostice- 
nas (evangelikų). Jiems pagel
bėjo J. Gaižutis, Ličkūnaitė 
(taut, šokiai). Mokslo metų ei
goj suruošta eglutė, šeštą skyrių 
baigė 10 mokinių. Mokslas baig
tas birželio 4 d. Tėvų komiteto 

. pirmininkas — p. Žolpys.
1955 — 1956
Mokyklos vedėjas — J. Šir

ka, mokytojai: Z. Girdvainienė, 
M. Indrišiūnienė, M. Bušinskas, 
E. Pusvaškienė, J. Vaseris, J. 
Jankaitis, Z. Daugvainienė, M. 
Gudaitienė, kun. Rafaelis Šaka
lys, OFM, kun. B. Pacevičius ir 
kun. L. Kosticenas. Mokslo me
tai pradėti rugsėjo 17 d. Šv. 
Pranciškaus mokykloje. Suruoš
ta eglutė ir penki pasilinksmi
nimai su programomis bei šo
kiais. Įvykdyti rašinių ir Lietu
vos vaizdų rinkimo konkursai. 
Gegužės 27 d. užbaigimo pro
gramoje įteikti mokyklos baigi
mo pažymėjimai ir dovanos bei 
premijos už konkursus. Po to 
vaišės ir pasilinksminimas, šeš
tą skyrių baigė 16 mokinių.

1956 — 1957
Metai pradėti rugsėjo 15 d., 

vadovaujant J. širkai. Mokė — 
M. Gudaitienė, M: Bušinskas (jį 
pakeitė J. Gustainis), sesuo Mar
garita, J. Valiukienė, Baliuko- 
nis (jį pakeitė J. Vaseris), R. 
Juknevičiūtė ir“ R. Jurkšaitytė 
(abi taut, šokiams), kun. B. Pa
cevičius, kun. Rafaelis šakalys, 
OFM, kun. L. Kosticenas. Kar
tais pagelbėjo E. Pusvaškienė. 
Buvo dėstoma pagal šešerių me
tų mokslo programas. Mokyklą 
lankė 226 mokiniai. Suruošta 
Kalėdų eglutė, Vasario 16 ir 
Motinos Dienos minėjimai. Tė
vu komitetas surengė mokyklos 
išlaikymui koncertą, kuriame 
dalyvavo “Varpo” choras. Tėvų 
komiteto pirmininkas — J. Ta
mulionis. Mokslo metus baigė 
birželio 8 d. su įdomia progra
ma. šeštą skyrių baigė 16 mo
kinių.

1957 — 1958
Pradėta dirbti rugsėjo mėn. 

Šv. Pranciškaus mokykloje pa
gal šešerių metų programas. 
Pirmas skyrius padalintas į dvi 
klases. Vedėjas — J. Širka, mo
kytojai: M. Gudaitienė, A. Kuo
lienė, sesuo Margarita, M. Ind
rišiūnienė, J. Vaseris, J. širka, 
kun. Paulius Baltakis, OFM, 
kun. B. Pacevičius, kun. L. Kos
ticenas, R. Jurkšaitytė (taut, šo
kiai) ir A. žiobakas (akordeo
nas). D. Keršienė mokė nuo sau
sio mėn. Mokyklos tėvų komi
teto pirm. — L. Adomavičius. 
Kiekviena šeima mokėjo po $7 
už mokslą. Vaistininkas J. Mar-

M. VITALIUS

daromi trukdymai dėl mokyk- pacevičius; pagelbėjo G 
los patalpų. Mokyklos vedėjas kaitė Tėvų komiteto pi torija, R. Bleizgytė, sės. Mar

garita, A. Grabauskienė, L. Sta
siūnas (dain.), Z. Didžbalienė, L 
Adomavičienė, A. Kuolienė, P. 
Jurėnas, P. Urbonienė, V. Tasec
kas, J. Jankaitis, St. Liuimienė,

lilifii

Toronto apylinkės pirmininko. 
Jos pareiga — rūpintis mokyk
los patalpų ir išlaikymo reika-

Surengta Kalėdų eglutė, pa
rodyti D. Kuraičio filmai iš 
nepr. Lietuvos gyvenimo ir 
Motinos Dieną suvaidintas kun. 
B. Pacevičiaus vaizdelis “Tėvy
nės žiburėliai”. Vyresnių kla
sių mokiniai, vadovaujami inž. 
A. Ankudavičiaus, gegužės 31 
d. padarė ekskursiją į Midlan- 
dą. Mokslo metai užbaigti bir-

F .M., I. Adomavičienė (evang.) 
ir A. Eižinaitė (m-los sekreto
rė). Buvo 508 mokiniai, 18 kla
sių. Aštuntą skyrių baigė 20 mo
kinių, o dešimtą — 8. Sureng
tas Maironio minėjimas, Kalė
dų eglutė (“Paslapčių naktis” 
kun. B. Pacevičiaus), tėvų die
na. Mokslo metai užbaigti ge
gužės 19 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje su iškilmėmis. Po 
mokslo užbaigimo buvo suruoš
ta smagi ekskursija į Tūkstan
tį salų §v. Lauryno upėje ir 
Kingstoną. Už mokslą mokėjo 
po $15 metams kiekviena šei
ma. Mokytojams išmokėta po 
$2 už pamoką. Tėvų komiteto 
pirm. — L. šeškus, mokyklos

Mokytoja Z. Didžbalienė, iš eilės devintus metus dirbanti Toronto 
šeštadieninėje mokykloje. Visos nuotraukos — S. Dabkaus

Visi, baigusieji aštuntą skyrių, 
paprašyti tęsti mokslą šeštadie
ninėje mokykloje ligi 10 moks
lo metų. Mokslo metus baigė 
310 mokinių (168 mergaitės ir 
142 berniukai). Baigusiems 
įteiktos dovanos.

1959 — 1960
Mokyklos tarybos pirm. — 

kun. Placidas Barius, OFM. 
Mokslas pradėtas rugsėjo 12 d. 
šv. Pranciškaus mokykloje. Ve
dėjas — J. Gustainis, mokyto
jai: G. Kliukaitė, sės. M. Lore
ta, J. Dailydaitė, M. Gudaitienė, 
D. Keršienė, A. Kuolienė, I. 
Adomavičienė, P. Buračas, Z. 
Didžbalienė, J. Andrulis, sės. M. 
Margarita, M. Indrišiūnienė, A. 
Ankudavičius, kun. Paulius Bal
takis, OFM, kun. Rafaelis Šaka
lys, OFM, kun. B. Pacevičius, I. 
Adomavičienė (evang.), V. Bi- 
reta, Z. Bąlsevičienė. Tėvų ko
miteto pirm. — J. Tamulionis. 
Dirbta pagal 10 mokslo metų 
programas, bet buvo tik devyni 
skyriai. 375 mokiniai buvo su
skirstyti į 14 klasių.

Devinto skyriaus mokiniai 
mokslo metų pradžioje aplankė 
Otavą. Kun. B. Pacevičius Ka
lėtų eglutei paruošė vaidinimą 
“Kalėdų naktis miške”. Vasa
rio 6 d. surengta pirmoji mo
kyklos tėvų diena mokykloje, 
kuri buvo labai naudinga. Moks
lo metai užbaigti gegužės 22 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje su 
įdomia programa ir vaišėmis. 
Mokyklos išlaikymui kiekviena 
šeima mokėjo po $10. Be to, mo
kykla gavo dovanų iš Prisikėli
mo parapijos $850,* kredito ban
ko “Paramos” — $500, Šv. Jo
no Kr. parapijos — $400 ir po 
mažiau iš kitų lietuviškų orga
nizacijų. Mokyklos pajamos bu
vo $5.343,60, išlaidos — $4.817,- 
69. Palikta sekantiems mokslo 
metams $525,91.

1960 — 1961
Pradžia — rugsėjo 17 d. Šv. 

Pranciškaus mokykloje. Mokyk
los vedėjas — J. Gustainis, o 
mokytojai tie patys, kaip ir pra
ėjusiais mokslo metais, tik pri
sidėjo J. Jučaitytė. Tėvų komi
teto pirm. — J. Petrauskas. Mo
kyklą lankė 460 mokinių šešio
likoje klasių. Baigė 7 mokiniai 
dešimtą skyrių (pirmoji laida). 
Kalėdoms buvo suruošta eglu
tė. Mokslo metai užbaigti gegu
žės 21 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje su paruošta programa ir 
vaišėmis. Mokiniai mokėjo už 
mokslą po $10 metams. Moky
tojams išmokėta po $1.40 už pa
moką. Po mokslo metų užbaigi
mo vyresnieji mokiniai nuvyko 
į Kunigų Vienybės surengta lie
tuvių vaikų kongresą Delhi. Ont.

1961 — 1962
Pradėta rugsėjo 16 d. šv. 

Pranciškaus mokykloje. Vedė- 
gis dovanojo mokyklai vaisti- . jas — J. Gustainis, mokytojai: 
nėlę. Sausio mėn.- viduryje ve- M. Gudaitienėj A. Kuolaitė, R. 
dejas J. Širka išvyko gyventi 
į Čikagą. Jis buvo palydėtas gra
žiomis vaišėmis. Nauju mokyk- 

_ tos vedėju pakviestas J. Gustai
nis. Surengta eglutė ir ekskur
sija prie Niagaros krioklio. 
Mokslo metai baigti birželio 8 
d. Prisikėlimo parapijos salėje 
su įdomia programa. Baigusie
ji šeštą skyrių buvo perkelti tik 
į augštesnį skyrių, bet negavo 
mokyklos baigimo pažymėjimo. 
Nuo šių metų siekiama 10 metų 
kurso. Mokėsi 270 mokinių. Tu
rėta pajamų — $3.726,76, o iš
laidų — $3.443,42. Sekantiems 
mokslo metams liko $283,34.

1958 — 1959
Pradėta pavėluotai — spalio 

25 d. dėl trukdymų gauti šv. 
Pranciškaus m-los patalpas. Mo
kyklos vedėjas — J. Gustainis, 
pavaduotojas — M. Bašinskas, 
mokytojai: M. Gudaitienė, sės. 
Loreta, D. Keršienė, A. Kuolie
nė, B. Grigaitytė, P. Buračas, J. 
Andrulis, sės. Margarita. M. Ind
rišiūnienė. A. Ankudavičius. 
kun. Rafaelis šakalys, OFM,

Ažubalis.
1963 — 1964
Pradėta dirbti rugsėjo 14 d. 

Šv. Pranciškaus mokykloje. Pir
mas skyrius nukeltas į Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių vai $*$&

Bleizgytė, D. Treigytė, V. Ans
kytė, sės. M. Margarita, E. Gra
bauskienė, I. Grabošaitė, L. Sta
siūnas, Z. Didžbalienė, M. Ba
šinskas, D. Keršienė, P. Buračas, 
I. Adomavičienė, A. Kuolienė, 
P. Urbonienė, J. Andrulis, G. 
Balčiūnas, S. Liuimienė, kun. 
Rafaelis šakalys, OFM, kun. 
Paulius Baltakis, OFM, sės. Jo
nė, sės. M. Viktorija, evang. I. 
Adomavičienė ir meniškoms 
programoms kun. B. Pacevičius. 
Tėvų komiteto pirm. — J. Pet
rauskas. Surengta Kalėdų eglu
tė, tėvų diena mokykloje, mo
kyklos koncertas ir mokomoji 
ekskursija į lietuvių kooperaty- 
vą-banką “Parama”.* Mokslo me
tai užbaigti gegužės 26 d. su 
įdomia programa. Lankė 492 
mokiniai, iš kuriu 14 išvyko ki
tur. Buvo 17 klasių. Dėstyta pa
gal 10 metų programas. Aštun
ta skyrių baigė 11 mokinių, o 
dešimtą — 4.

1962 — 1963
Pradėta rugsėjo 23 d. šv. 

Pranciškaus mokykloje. Vedė-

karnas skaičius klasių iš mo
kyklos vadovybės. Mokyklos ve
dėjas — J. Andrulis, mokyto
jai: sės. Loreta, sės. Celina, M. 
Gudaitienė, A. Bušinskaitė, V. 
Staškevičiūtė, R. Žilinskienė, V. 
Tamulaitytė, P. Besąsparis, sės. 
Viktorija, V. Anskytė, A. Kuo
laitė, Z. Didžbalienė, E. Mardo
sienė, P. Jurėnas, I. Adomavi
čienė, A. Kuolienė, P. Urbonie
nė, V. Taseckas, St. Liuimie
nė, J. Jankaitis, kun. Rafaelis 
šakalys, OFM, kun. J. Staškevi
čius, sės. Paulė, ev. kun. A. Ži
linskas, A. Bušinskaitė ir V. Ta
mulaitytė. Mokyklos sekretorės 
— O. Kulikauskienė ir J. Em- 
pakerienė. Mokyklos tarybos 
pirmininkas — kun. Placidas 
Barius, OFM, tėvų komiteto pir
mininkas — L. šeškus. Lankė 
539 mokiniai. Aštuntą skyrių 
baigė 16 mokinių, o dešimtą — 
9. Mokytojai dalyvavo Mokytojų 
Dienose Hamiltone lapkričio 2-3 
d. Kalėdoms suruošta eglutė. 
Mokslo metai baigti gegužės 2 
d. Meninei užbaigimo progra
mai buvo paruoštas A. Bušins- 
kaitės montažas. Po programos 
mokytojai ir mokiniai pavaišin
ti. Mokyklos mokiniai dalyvavo 
Kunigų’* Vienybės surengtame 
lietuvių vaikų kongrese Wood
bridge.* Ont., birželio 27 d. Tu
rėta $12.485 (su pereitų metų 
likučiu) pajamų ir $9.299 išlai
dų.

1964 — 1965
Pradžia — rugsėjo 12 d. Šv. 

Pranciškaus mokykloje. Vedė
jas — J. Andrulis, mokytojai: 
sės. Loreta, sės. Celina, M.,Gu
daitienė, A. Bušinskaitė, V. 
Staškevičiūtė, R. Žilinskienė, V. 
Tamulaitytė, P. Besąsparis, sės. 
Viktorija, V. Anskytė, A. Kuo
laitė, Z. Didžbalienė, E. Mardo
sienė, P. Jurėnas, I. Adomavi
čienė, A. Kuolienė, P. Urbo
nienė, V. Taseckas, S. Liuimie
nė, J. Jankaitis, kun. Rafaelis 
Šakalys, OFM, kun. J. Staškevi
čius, sės. Paulė, evang. kun. A. šieji mokiniai padarė ekskursiją 
Žilinskas, A. Bušinskaitė, V. Ta- ' nn -----
mulaitytė, D. Augaitytė ir V. 
Verikaitis. Tėvų k-to pirminin
kas — L. šeškus, m-los tarybos 
pirm. — kun. P. Ažubalis. Bu
vo du mokyklos chorai: žemes
niųjų klasių (vad. D. Augaitytė) 
ir vyresniųjų (vad. V. Verikai
tis). Buvo ir tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovavo D. Augai
tytė, akordeonu grojo Turčins
kas. Surengta Kalėdų eglutė, 
Motinos Dienos programa ir 
mokslo metų užbaigimo progra
ma. Mokslo metai baigti gegu
žės 16 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje su iškilminga programa, 
dalyvaujant Lietuvos gen. kon
sului J. žmuidzinui ir visiems

Mokytoja M. Indrišiūnienė, viena iš anksčiausiai pradėjusių dirbti 
Toronto šeštad. mokykloje; antri metai vėl mokytojauja. Apačio
je: ilgametė šios mokyklos mokytoja sesuo Jonė

mokyklos tarybos nariams. Po 
programos buvo pavaišinti mo
kiniai ir mokytojai. Mokyklą 
lankė 585 mokiniai. Aštuntą 
skyrių baigė 40 mokinių, o de
šimtą* — 13. Po mokslo metų 
užbaigimo vyresnieji skyriai pa
darė ekskursiją i Otavą. Mokyk
la turėjo $13.496 pajamų, įskai
tant pereitų metų likutį, ir $10.- 
534 išlaidu.

1965 — 1966
Darbas pradėtas rugsėjo 18 d. 

Šv. Cecilijos mokykloje. Mokyk
los tarybos pirmininkas — kun. 
Placidas Barius, OFM, mokyklos 
vedėjas — J. Andrulis, moky
tojai: (pagal skyrius) sės. Celi
na, sės. Jonė, A. Abromaitienė, 
A. Bušinskaitė, A. Sapijonytė, 
D. Mockutė, J. Rinkūnienė, V. 
Staškevičiūtė, sės. Viktorija, M. 
Gudaitienė, P. Besąsparis, L. 
Strumilienė, E. Mardosienė, P. 
Kušlikis, P. Jurėnas, V. Keco- 
rienė, L. Senkevičienė, sės. 
Paulė, P. Urbonienė, St. Liui
mienė, A. Kuolienė, J. Jankai
tis, V. Taseckas, V. Verikaitis, 
L. Stasiūnas, D. Augaitytė, V. 
Tamulaitytė, kun. Ambrozijus 
Prakapas, OFM, kun. J. Staške
vičius, evang. kun. A. Žilinskas; 
m-los sekr. — J. Kulikauskienė, 
tėvų k-to pirmininkas — L. 
šeškus. Mokykloje mokėsi 614 
mokinių 22 klasėse. Aštuntą 
skyrių baigė 51 mokinys, dešim
tą — *14. Surengta Kalėdų eglu
tė, šv. Kazimiero minėjimas ir 
gausi mokinių darbų paroda Pri
sikėlimo par. salėje. Mokslo me
tai baigti su iškilminga progra
ma gegužės 15 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje, dalyvaujant 
Lietuvos gen. konsului J. Žmui- 
dzinui ir mokyklos tarybai. Aš
tunto, devinto skyrių ir baigų- _• - •• • t • _«_ v___~~ į
į 30.000 salų. Mokykla šiais me
tais turėjo* $16.492 pajamų, 
įskaitant buvusį likutį, ir $13.- 
976 išlaidų.

1966 — 1967
Pradėtas mokslas rugsėjo 17 

d. Šv. Cecilijos mokykloje. Mo
kėsi 620 mokinių. Dešimtą sky
rių baigė 34 mokiniai. Mokyk
los tarybos pirmininkas — kun. 
P. Ažubalis, vedėjas — J. And
rulis, sekretorė — A. Vaičiūnie
nė, mokytojai: sės. Celina, sės. 
Jonė, J. čeponkutė, A. Vaiš
vilienė, A. Abromaitienė, Damb
rauskaitė, V. Tamulaitytė, E. 
Valiūnienė, V. Anskytė, A. Bu
šinskaitė, L. Strumilienė, M. Gu-

daitienė, P. Besąsparis, E. Mar
dosienė, L. Senkevičienė, V. Bi- 
reta, St. Liuimienė, L. Nekro
šienė, A. Kuolienė, V. Balsienė, 
V. Narušytė, I. Bartusevičiūtė, 
V. Verikaitis, kun. Ambrozijus 
Prakapas, OFM, sės. Viktorija, 
evang. H. Liorencaitė. Tėvų k-to 
pirmininkas — L. šeškus. Su
rengta Kalėdų eglutė, Vasario 
16, Motinos Diena ir mokslo 
metų užbaigimas. Metai iškil
mingai užbaigti gegužės 14 d. 
šiais mokslo metais pirmą kar
tą pradėtos rodyti skaidrės iš 
Lietuvos istorijos ir geografijos 
atskirų temų, kurias paruošė 
KLB švietimo skyriaus mokslo 
priemonių komisija. Vyresnie
ji mokiniai padarė ekskursiją į 
tarptautinę parodą Montrealyje 
“Expo 67”, Kiekviena šeima už 
mokslą mokėjo po $30 į metus. 
Mokykla turėjo $15.376 paja
mų, įskaitant pereitų metų liku
tį, ir $13.053 išlaidų. Mokyto
jams išmokėta po $2 už pamoką.

1967 — 1968
Tai šios mokyklos darbo dvi

dešimtieji metai. Mokslas pra
dėtas rugsėjo 16 d. šv. Cecili
jos mokykloje. Tarybos pirmi
ninkas — kun. Placidas Barius, 
OFM, vedėjas — J. Andrulis, 
tėvų k-to pirmininkas — Z. Gir- 
dauskas, m-los sekretorė — A. 
Vaičiūnienė, mokytojai (klasių 
auklėtojai): I sk. — J. Tumo- 
saitė (metų pradžioje), sės. Jo
nė, sės. Loreta, II sk. — A. Ab
romaitienė, A. Vaišvilienė, III 
sk. — V. Kuprevičiūtė, J. Če
ponkutė, IV sk. — L. švėgždai- 
tė, D. Nausėdienė, V sk. — M. 
Indrišiūnienė, E. Valiūnienė, VI 
sk. — M. Abromaitis, Z. Didž
balienė, G. Aleknaitė, VII sk. — 
M. Gudaitienė, P. Jurėnas, VIII 
sk. — A. Vaičiūnas, R. Ulbie- 
nė, E. Mardosienė, IX sk. — A. 
Kuolienė, J. Jankaitis, L. Nek
rošienė, X sk. — V. Bireta ir 
L. Senkevičienė. Tikybos moko 
— kun. Ambrozijus Prakapas, 
OFM, sės. Igne, evang. H. Lo- 
rencaitė; dainavimo — sol. V. 
Verikaitis ir R. Gvildytė; taut, 
šokių — V- Balsienė; Lietuvos 
istorijos — V. Taseckas. Tauti
niams šokiams groja A. Dims- 
kis. Mokyklą lanko 595 moki
niai, suskirstyti į 23 klases. De
šimtą skyrių lanko 49 mokiniai, 
šiais mokslo metais mokinių 
skaičius truputį sumažėjo, nes 
pirmuose skyriuose yra mažiau 
mokinių. Praėjus didžiajai ban

dukei ta j 6-tą psl.)

Mokytoja A Kuolienė 11 metu be pertraukos dirba Toronto šeštadieninėje mokykloje. V. Ta
seckas, vienas pirmųjų mokyklos mokytojų, išdirbęs 8 metus be pertraukos



Į

Pirmasis Toronto šeštadieninės mokyklos globėjas ir tarybos pirmininkas kun. P. Ažubalis. Dabarti
nis mokyklos tarybos pirm. kun. Placidas Barius,OFM, ilgametė mokyklos sekretorė ir tėvų komi
teto iždininkė J. Kulikauskienė, J. Andrulis — ilgametis mokyklos vedėjas

Dvidešimt mėty Maironio šeštadieninei mokyklai Toronte
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(Atkelta iš 5-to psl.)
gai imigracijos! sumažėjo vedy
bos, vaikų skaičius, tad natū
ralus ir mokinių sumažėjimas 
mokykloje. Atrodo, kad beveik 

- visi lietuviai stengiasi savo vai
kus išmokyti lietuviškai.

Mokslo priemonės
Mokykloje naudojami šie va

dovėliai: A. Rinkūno “Kregždu
tė” I d., II d. ir III d.; J. Jo- 
nynienės “Tėvų šalis; J. Pla- 
čo “Gintaras”; J. Masilionio 
“Literatūra” III ir IV dalys; A. 
šešplaukio “Lietuvių kalbos gra
matika”; V. Matulaičio “Kur 
bėga Šešupė” — geografijos 
pratimai. Bte to, naudojamos A. 
Abromaitienės vaizdinės moky
mo priemonės: iliustracijos, 
vaizdavimo lentos, flanelinės ir 
plastikinės plokštės, flanelinės 
figūros, vaizdiniai sezonų ir 
veiksmo paveikslai, šiais moks
lo metais mokykla įgijo KLB 
švietimo sk. mokslo priemonių 
komisijos (pirm. V. Matulaitis) 
pagamintas skaidres iš Lietuvos 
istorijos, geografijos ir kitų sri
čių, o taip pat ir prožektorių 
joms rodyti. Mokiniai, kai ro
domos skaidrės, supranta aiški
namą dalyką žymiai tiksliau ir 
geriau prisimena. Mokyklos mo
kytojų trečdalis yra pasiruošę 
mokytojo darbui jau Kanados 
mokytoju paruošimo instituci
jose ir dirba kanadiečių -mokyk
lose. Mokyklos vadovybė sten
giasi kuo daugiau mokytojų su
rasti iš jaunosios kartos. Mokyk
loje dirbama tik šeštadieniais 3 
vai. 30 min.

Vadovybės našta
Mokyklos vedėjas J. Andru

lis stengiasi mokyklos darbą 
palengvinti naujomis mokslo 
oriemonėmis, koordinuoti mo
kytojų darbą ir su jų pagalba 
suruošti mokykloje įvairius pa
rengimus, mokinių darbų paro
dėles bei vyresnių klasių moki
nių ekskursijas į Kanados cent
rus ir tolimesnę gražiąją gam
ta. Lietuvos gen. konsulas J. 
žmuidzinas kasmet aplanko šią 
mokyklą iškilmių progomis.

Nuo mokyklos įsteigimo ligi 
1958 m. vasaros oficialus mo
kyklos globėjas buvo šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis, o nuo 1958 m. 
rudens ligi dabar mokyklos glo
bėjas ir išlaikytojas yra mokyk
los taryba. Toronto Maironio 
šeštadieninės lietuvių mokyklos 
ekonominiais reikalais rūpinasi 
mokyklos taryba, kurią sudaro 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. Placidas Barius, OFM (šiais 
metais tarybos pirmininkas), šv. 
Jono Krikštytojo parapijos kle
bonas kun. P. Ažubalis, kun. A.

' Žilinskas, ev. parapijos klebo
nas, mokyklos vedėjas J. And
rulis, tėvų komiteto pirminin
kas (šiais metais) Z. Girdaus- 
kas, Kanados Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkės valdy
bos atstovas P. Balčiūnas (šiais 
metais), kredito kooperatyvo- 
banko “Parama” atstovas P. 
Bastys (šiais metais) ir Prisikė
limo parapijos kredito koopera- 
tyvo-banko atstovas J. Petraus
kas (šiais metais). Kredito koo
peratyvų atstovai yra pakviesti 
i mokyklos tarybą, nes kiekvie
nais metais tos įstaigos iš turi
mo pelno paremia mokyklą po 
kelis šimtus arba tūkstančiu do
leriu. Didžiausias rūpestis tenka . 
katalikų parapijoms, tėvų komi
tetui ir mokyklos vedėjui. Visi 
šie vadovai dirba labai rūpes
tingai, sutartinai ir todėl turi
me gausiai lankomą, nors ir 
daug kainuojančią, lietuvišką 
mokyklą laisvę mylinčioje Ka
nadoje. Lietuviui Toronte yra 
garbė, kad jo vaikai gali mokytis 
savo tėvu kalbos, Lietuvos is
torijos. geografijos, savo krašto 
tautiniu šokiu, dainų ir jaustis 
tikru lietuviu naujame krašte, 
šia' mokvkla baigusiųjų tarpe 
jau yra mokslo daktarų, inžinie
rių, gydytojų, kunigu, chemikų, 
poetų, mokytojų ir kitų, kurie 
eina atsakingas pareigas visuo
meniniame gyvenime.

Patalpos, išlaidos, 
talkininkai
Mokykla naudojasi Toronto 

katalikų Šv. Cecilijos mokyk
los patalpomis, už kurias reikia 
mokėti nuomą. Mokyklos nuo
ma ir mokytojams mokamas at
lyginimas už pamoką po $2 (mo
kamas ne pagal darbo vertę, bet 
pagal išgalėjimą mokėti) sudaro 
nagrindines mokyklos išlaidas. 
Mokvklos pajamas sudaro moki
nių šeimų metinis mokestis (da
bar $30) ir kasmet gaunamos 
aukos iš lietuviškų parapijų, lie
tuviu kredito kooperatyvų-ban- 
kų bei kitų organizacijų ar su
ruoštų mokyklos pramogų. Mo
kestį už mokslą šeimos sumoka 
beveik 100%, neskaitant kelių 
šeimų, kurias dėl ju finansinių 
sunkumų tėvų komitetas atlei
džia nuo mokesčio. Atrodo, kad 
visi lietuviai stengiasi atlikti 
pareigas savo tautai.

Tėvų komitetą šiais metais ! 
sudaro: pirm. Z. Girdauskas, na
riai: J. Kulikauskienė, A. Ja- 
gėlienė, A. Vaičiūnienė, T. Za
leckienė, L. Kalinauskas, J. 
Šimkus ir K. Čepaitis. Mokyk
los bendradarbiai: J. Jagėla per 
visą mokyklos gyvavimo laiką 
Kalėdų eglučių ir kitų parengi
mų metu išleidžia į sceną jau-

nuosius artistus pagražintus 
(grimuotus); Pr.Alšėnas plunks
na ir St. Dabkus nuotraukomis 
užfiksuoja kiekvieną svarbesnį 
ar įdomesnį mokyklos įvykį; K. 
Kaknevičius nuo 1963 metų 
kruopščiai paruošia Kalėdų vai
dinimus; J. žadavičius parengi
mų metu rūpinasi scenos ap
švietimu.

Tai kronikinės nuotrupos, ku
rios bendrame vaizde parodo di
delį darbą, atliktą per 20 metų.. 
Jis vyksta tyliai, mokykliniame 
uždarume, todėl platesnei visuo
menei mažai tematomas. Pateik
toji kronika bent iš dalies at
skleidžia tylaus darbo apimtį.

nepa-

pava-

UKRAINOS RUSINIMAS
š. m. kovo 7 d. “TŽ" nr. 10(945) 

perskaitęs vedamąjį “Slepiama tie
sa” tarp ko kito radau sakinį- “1966 
m. prosovietinių ukrainiečių sąjun
gos suvažiavime Kanadoje šis klausi
mas buvo iškilęs ir susilaukė aštrių 
protestų. Net Kanados kompartijos 
vadas Tim Buck su visa delegacija 
turėjo vykti Kievan ir Maskvon dis
kutuoti to klausimo su augštaisiais 
Kremliaus pareigūnais. Matyt, nieko 
nelaimėjo, nes iki šiol niekas 
sikeitė.”

Buvęs Kanados komunistų 
jos vadas Tim Buck 1967 m.
sarį lankydamasis su savo šešių as
menų delegacija Ukrainoje daug ką 
patyrė ir nebūtų galima pasakyti, 
kad “nieko nelaimėjo”. Nors ir at
rodo, kad ten iki šiol dar niekas ne
pasikeitė, bet delegacijos pranešimas, 
net 13 puslapių, kuris buvo įteik
tas Kanados komunistų partijai, įne
šė didelį sąmyšį ir nepasitenkinimą. 
Kilo bruzdėjimas ne tik Kanados ko
munistų partijoje, bet ir už jos ri
bų, t.y. visoje Kanadoje gyvenančių 
ukrainiečių masėje.

šios delegacijos sudarymą tenka 
daugiau priskirti Kanados prosovie
tinių ukrainiečių sąjungai bei paski
riems jų žmonėms, o po to tik Ka
nados komunistų partijai.

Pasak Winnipeg© “Free Press” 
vasario 8 d. nr., minima delegacija 
savo 13-kos puslapių pranešime Ka
nados komunistų partijos centriniam 
komitetui aiškina radusi Ukrainoje 
didelius skirtumus tarp ten skelbia-

mos politikos ir tikrovės. Esą ge
ležinkelio stotyse visi užrašai tik ru
sų kalba. Valgių patiekalai resto
ranuose tik rusų kalba. Turistų va
dovai taip pat kalba tik rusiškai. Uk
rainiečių kalba ten esanti antraeilė, 
nesvarbi. Reikalavimus plačiau nau
doti ukrainiečių kalbą ten vadina 
“buržuaziniu nacionalizmu”. Kai de
legacija paklausė apie nubaudimą 
Ukrainos rašytojų, buvo gautas at
sakymas, kad jie nubausti kaip vals
tybės priešai, o ne kaip rašytojai.

Ukrainiečiai, kurie sudaro beveik 
50% Kanados komunistų partijos 
narių buvo labai sukrėsti tokiais sa
vo delegacijos duomenimis.

Aš siūlau tą patį padaryti ir lie
tuviams komunistams: nusiųsti de
legaciją į rusų okup. Lietuvą spe
cialiai patyrinėti rusinimo rezulta
tų ir patirtus faktus pateikti Ka
nados komunistų partijos centriniam 
komitetui. Negi ukrainiečiai komu
nistai, kurie gyvena Kanadoje, dau
giau myli savo kraštą Ukrainą, ne
gu čia gyvenantieji komunistuojan
tys lietuviai. Kodėl taip nepadaryti?

K Strikaitis

ANGLIŠKOJI SPAUDA
Koks didelis skirtumas pasidarė 

tarp šių dienų angliškosios spaudos 
redaktorių galvojimo ir buvusio 
prieš kelis ar keliolika metų! Rašan
čiam šias eilutes, prieš keliolika 
metų, kai dar tebebuvo ryškūs tų 
redaktorių galvose totalistiniai Hit
lerio veiksmų prisiminimai, jie bu
vo jautresni ir raudonojo totalizmo

grėsmės kėlimo aikštėn reikalui. Ne- politinio komentatoriaus Lubor J. 
kartą ir šias eilutes rašantysis bu
vo priimtas į tos spaudos skiltis, tę už laikymąsi “strauso politikos' 
netgi su vedamųjų mintimis į ve- Baltijos valstybių atžvilgiu, galima 
damųjų puslapį, o laiškų forma buvo sakyti, kad daugiau nieko beveik ne
leidžiami įvairūs pasisakymai, ko
mentarai ir svarstymai, galima sa
kyti, be jokių apkarpymų, perreda- 
gavimų ir pn.

Po Vengrijos įvykių, kai Chruščio
vo tankai sutraiškė to krašto patri- 
jotų laisvės troškimą, torontiškių 
dienraščių, ypač montreališkio “The 
Gazette”, skiltys buvo atviros viso- 
kiausiems komentarams. Tuo, žino
ma, buvo ir pasinaudota, kol šias 
eilutes rašantysis gavo iš “The Ga
zette” redaktoriaus asistentės pra
nešimą: “Sorry... mes jau labai 
daug Jūsų laiškų atspaudėm politi
niais klausimais. Dabar norėtumėm 
truputį susilaikyti nuo jų tolimes
nio spausdinimo...” Kaip susitarta. 
Ir torontiškių dienraščių skiltys tam 
reikalui itin “susiaurėjo”, beveik vi
siškai užsidarė. Seniau torontiškių 
dienraščių skiltys buvo itin nešykš- 
čios pasisakymams, ypač mūsų svar
biausiomis progomis — Vasario 16, 
išvežtųjų minėjimų datomis etc. Bet 
dabar jau kas kita. Jų politika, ma
tyt, tokia: “Pakliuvai pavergiman, 
kentėk ir tylėk. Mes apie tai nebe- 
norim kalbėti ir rašyti, raudonąjį 
milžiną erzinti...” Atseit, pagal prie
žodį: “Kam neskauda — tas nede
juoja”.

Kad ir šiemet, prieš ir po mūsiš
kės nepriklausomybės šventės minė
jimo, juk itin mažai buvo rašyta to- 
rontiškėj angliškoj spaudoj. Mat, tai 
nebe pagal jų politiką... Išskyrus

Zink pasisakymą apie Kanados kai-
J#

buvo. O mes, deja, nesusipratom La
bor J. Zink netgi į mūsiškį priėmi
mą pakviesti, atsidėkojant už jo rea
lias mintis...

Pr. Alšėnas
“PASITARNAUJAME PRIEŠAMS”

Kai išgirsti šitą frazę, visuomet 
yra pravartu pasigilinti į motyvus ją 
sakančio, nes tai yra subanalintas iš
sireiškimas, kuriuo yra dangstomi 
įvairūs dalykai. Aplamai, mūsų tau
ta yra gabi priešų neapykantos kurs
tyme. Namie ir svetur. Su pagrindu 
ir be pagrindo. Prieinama ligi to, 
kad pravardžiavimas kitataučių tam
pa “patrijotjzmo” ženklu. Neapykan
tos puselėjimas yra blogis, nežiūrint 
kokie bebūtų jo motyvai, šitaip pa
statytos užtvaros yra dirbtinės. Tai 
debesys, kurie aptemdo horizontą ir 
padaro žmogų mažesnį, negu jo pa
skirtis. Neapykanta, vedanti į tautinę 
izoliaciją, veda į karus, žudynes, nai
kinimą. Tad ar ne lengviau būtų 
jieškoti draugų, užuot jieškojus prie
šų? Argi tai nėra išeivijos užduotis? 
Jieškoti draugų lietuviams ir Lietu
vai tarp kitataučių. Ne vien tarp po
etikų, kurie šiandien kalba vienaip, 
rytoj kitaip, bet tarp žmonių, kurie 
iš tikro brangina savo ir kitų lais
vės principus, žinoma, reikia budėti, 
nes vagis gali įeiti pro duris ir pro 
langą, dieną ar naktį, bet argi dėl 
šito žmogus turėtų prarasti pasitikė
jimą žmonių rase?

S. Prapuolenytė-Bunker

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION

NAUJOS LIGONINIU DRAUDOS ĮMOKOS
LIGONINĖS IR JŲ PASLAUGOS DABAR YRA GERESNĖS, 
BET JŲ IŠLAIDOS NUOLAT KYLA... KAIP IR MŪSŲ VISŲ 

GERESNIS APTARNAVIMAS - GERESNĖ GLOBA
Modernus, mokslinis gydymas ligoninėse grąžina sveikatą 
tūkstančiams ligonių kiekvieną dieną, šis gydymas dabar 
yra pats geriausias/tačiau kaskart darosi vis brangesnis. 
Nuolat kylančios ligoninių išlaidos palietė ne tik Kanadą, 
bet ir kitas šalis. Visdėlto gydymo kokybė negali nukentėti 
— įrengimai ir aptarnavimas turi nuolat gerėti. Ontario li-

KODĖL KYLA

goninių drauda (Ontario Hospital Insurance) 1959 m.- atėjo į 
pagalbą tiems ligoniams, kurie yra reikalingi tokio gydymo. 
Daugiau kaip septyni milijonai Ontario gyventojų, 99% as
menų, gali būti ramūs, nes jų ligoninės sąskaitos yra iš anks
to “apmokėtos” vyriausybės "draudos fondo.

PAKILO KAINOS
Ligoninės, kaip ir visi kiti, daugiau išleidžia algoms, atly
ginimams, priedams, maistui, vaistams, įrengimams, tieki
mui, aptarnavimui.
GERESNIS GYDYMAS
Medicina dabar teikia daug naujų brangių, gydymo būdų, 
kurie galimi tiktai ligoninėje. Jie prailgina gyvenimą, pa
gerina sveikatą, bet kartu padidina naudojimą ligoninių, pa
reikalauja geriau paruošto personalo, daugiau įrengimų, 
daugiau vaistų ir kitų brangių reikmenų.

DAUGIAUSIA IŠLEIDŽIAMA ALGOMS

IŠLAIDOS?
LIGONINĖS DAUGIAU NAUDOJAMOS
Daugiau naudojamasi ligoninėmis, nes nebėra finansinių 
kliūčių reikalingam gydymui; yra daugiau lovų ligoninėse; 
padidėjo vyresnio amžiaus piliečių skaičius, kurių daugelis 
yra reikalingi ilgesnio gydymo ligoninėse. Ontario provinci
ja 1947 m. turėjo tiktai 17.473 lovas ligoninėse aktyviems, 
chroniškiems ir sveikstantiems ligoniams; 1958 m. turėjo 
— 31.000. Šiandieną yra 46.800 lovų, skirtų draudą turin
tiems asmenims. Daugiau lovų reiškia daugiau ligonių, dau
giau išlaidų. - •«

Iš kiekvieno dolerio už ligoninės paslaugas maždaug 75 et. 
tenka ligoninių tarnautojų algoms, atlyginimams bei prie
dams. ligoninių tarnautojai dabar turi panašias darbo sąly
gas atlyginimo, valandų ir priedo atžvilgiu, kaip ir kitos pro-

fesijos bendruomenėje. Tai reiškia, kad ligoninės dabar tu
ri daugiau bei geriau atlyginamų tarnautojų ir tuo būdu gali 
teikti pagrindinį aptarnavimą sergantiems ar sužeistiems 
ištisą parą.

Toronto šeštadieninės mokyklos tėvų komitetas. Iš kairės: A. Vai
čiūnienė, Z. Girdauskas — pirm., A. Jagėlienė, kun. Placidas Ba
rius, OFM, — tarybos pirm., T. Zaleckienė; K. Sapočkinas — re
vizijos komisijos pirm., L. Kalinauskas, J. Šimkus, J. Kulikauskie
nė, K. Čepaitis

Nuo 1964 m. nebuvo jokių pakeitimų Ontario ligoninių 
draudoje. Tai buvo įmanoma tik Provincinės vyriausybės 
padidintos paramos dėka, skirtos iš bendrų pajamų. Tuo bū
du buvo galima išvengti pakėlimo įmokų, nustatytų anais 
metais. 1965,1966 ir 1967 m. provincinė vyriausybė‘pasky- 
rė $176.5 milijono paramą, be to, ji davė $334 milijonus psi
chinių ligonių ir džiovininkų gydymui; įskaitant specialias 
pašalpas ligoninėms, tai sudaro $510.5 milijono. Dabar gi 
vyriausybė laiko būtinu dalyku įvesti naujas įmokas, kad ga-

STANDARTINĖ

NAUJOS ĮMOKOS
lėtų išlyginti labai padidėjusias Ontario ligoninių draudos 
išlaidas. Ontario vyriausybė ir toliau nemažomis sumomis 
prisidės prie ligoninių gydymo išlaidų. Federacinė vyriau
sybė taip pat prisidės savo įnašu padengti kylančioms išlai
doms.
Naujos įmokos, iš anksto reguliariai mokamos ir duodančios 
teisę jomis pasinaudoti 1968 m. liepos mėnesį, bus sekan
čios:

Viengungiui (neturinčiam išlaikomų asmenų)___
šeimai (su vienu ar daugiau išlaikomų asmenų) _

PALATOS DRAUDA
.$ 5.50 į mėnesį 
. $ 11.00 į mėnesį

šios naujos normos liečia visas reguliarias grupes ir tiesio
giniu keliu mokančiuosius. Įmokas reikia sumokėti 1968 m. 
balandžio mėnesį. Tai duos teisę pasinaudoti drauda nuo 
1968 m. liepos mėnesio.

NAUJI PRIEDAI
Laikydamasi savo tradeinio nusistatymo, Ontario ligoninių 
drauda, kur galėdama, stengiasi įvesti papildomus pagerini-

AMBULATORINIS
Bus mokama už ambulatorinį ligoninės gydymu, skirtą gydy
tojo, jeigu tai yra susiję su reikalingu specialiu gydymu. 
Nebus mokama už vaistus, pasiimtus į namus, nei už Rentge
no tyrimus ar laboratorinius tyrimus, kurie priklauso Onta
rio Medical Services Insurance Plan (OMSIP). Tokie Rent
geno ir laboratorijos tyrimai visdėlto bus ir toliau apmoka-

mus. Apsidraudusiems asmenims 1968 m. liepos 1 dieną ir 
po jos bus apmokamos papildomos paslaugos.

LIGONINĖS GYDYMAS
mi pirmosios pagalbos (emergency) ir kaulų lūžimo atvejais, 
šie papildomi priedai apima gerą dalį ligoninių slaugos įren
gimų, Kurie yra reikalingi moderniam gydymui, ir tuo būdu 
užtaiso spragą tarp dabartinių ligoninės draudos ir OMSIP 
apmokamų paslaugų.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

vartojo 16 savaičių pusę metų vienos metus

AMBULANSO TARNYBA
Taip pat bus mokama už ambulanso paslaugas, kurios yra keti mažą dalį išlaidų vairuotojui ambulanso, kai bus juo nau-
labai svarbios ligonio pergabenimui. Ligonis turės sumo- dojamasi. Smulkesnės informacijos bus paskelbtos vėliau.

PASTABA: Čia skelbiama santrauka yra skirta tik jūsų patogumui. Smulkesnes žinias rasite provinciniuose ir federaciniuose įstatymuo
se bei taisyklėse, liečiančiose minėtus klausimus. Taip pat galite rašyti šiuo adresu:

Health Insurance Registration Board'
2195 Yonge Street. Tnrnnto 7

The Health Insurance Registration Board yra centrinė registracijos 
įstaiga, tvarkanti registravimą, sąskaitybą, įmokas. Ji taipgi atsaki
nėja į pasiteiravimus apie Ontario vyriausybės sveikatos draudos pla
nus.

‘H.I.R.B. — The Health Insurance Registration Board — registraci
jos įstaiga yra sudaryta Ontario provincijos ir apima abu planus — 
Ontario Hospital Insurance ir OMSIP.
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LOHENGRINAS (Kiprui petrauskui) 
Ar aš tos Fridrichas iš Telarmundo,
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__________ EDVARDAS ŠULAITIS
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NILTIMIiJI; VEIKLOJE
Grįžau suerzintas lyg prasto vyno.
Bet šiandie atsidarė Monsalvatas 
Ir tikrą Gralio riterį išvydom: 
Jo išminty tiek paprastumo matės, 
Ir jo širdis vien taurumu pragydo.
Ir supratau tą muziką žavingą
Ir kaip nušvito visa kas aptemę:
Kai Kipras mums vaidino Lohengriną, 
Vien džiūgavo dvasia, užmiršus žemę.

Iš latvių kalbos vertė dr. A. Baltinis 
(Iš dr. A. šešplaukio redaguotos antologijos 
NEMARIOJI ŽEMĖ — Lietuva Vakarų pa
saulio poezijoj)

“Viltis”. Šio žurnalo neran
dame aprašyto J. Kapočiaus 
“Lietuvių Enciklopedijoje”. Jis 
net neminimas Liet. Bibl. Tar
nybos išleistame “Lietuvių Išei
vių Spaudos Metraštyje”. Tačiau 
toks žurnalas dar nelabai seniai 
atšventė savo 25 gyvavimo me
tus ir atlieka didelį darbą lietu
vių vardo garsinime kitataučių 

medžiagos bei nuotraukų liečia 
lietuvius. “Viltis” yra skaitoma 
daugelyje pasaulio kraštų. Lie
tuviai skaitytojai prenumerato
rių tarpe užima nežymią dalį, 
nors žurnalo leidėjas ir redakto
rius yra lietuvis Vytas F. Be
liajus.

“Viltis” ir Beliajus yra du ne
atskiriami draugai. Kai Beliajus 
sunkiai sirgo ir nedaug turėjo 
vilties pasveikti, pradėjo leisti 
laiško formos leidinėlį, kuri pa
vadino “Viltis”. Taigi “Viltis”' 
buvo pačio leidėjo viltimi, kad 
sustiprės ir išeis iš ligoninės. 
Tada buvo karo metas — 1942- 
ji. Beliajaus viltis išsipildė — 
jis pasveiko.

Tą mažą leidinėlį Marijampo
lės apskrityje gimęs ir 1923 m. 
į Ameriką atkeliavęs jaunuolis 
per 25 metus išugdė į didelį 32 
psl., 6 kartus per metus spaus
tuvėje spausdinamą leidinį, ku
ris yra vadinamas A Folklore 
Magazine. Dauguma medžiagos 
yra skiriama įvairių tautų šo
kiams, jų aprašymams, tautinių 
šokių gnipių veiklai atžymėti ir 
pan. Pats žurnalo redaktorius ir 
leidėjas yra laikomas vienu iš 
didžiausių tautinių šokių specia
listų Amerikoje. Jis didesnę lai
ko dalį praleidžia važinėdamas 
po Šiaurės Ameriką ir bemoky
damas žmones tautinių šokių. 
Šalia kitu tautų šokių, jis moko 
ir lietuviškuosius ir tokiu būdu 
mūsų tautiniai šokiai yra šoka
mi įvairių tautybių žmonių. Jo 
mokiniai, sugrįžę į savo kraštus, 
skleidžia lietuviškus tautinius šo
kius. Teko matyti nuotraukų, 
kuriose vaizduojami japonai, šo
kantieji mūsų tautinius šokius 
net Japonijoje.

Kitataučiai apie lietuvių tau
tinius šokius patiria ne vien tik 
iš pačio Beliajaus, bet ir iš “Vil
ties”. 1967 m. 2 nr. yra įdėtas 
“Sadutės” aprašymas su* nuo
traukomis ir brėžiniais. To nu
merio viršelyje atspausta nuo
trauka Klevelando “Grandinė
lės”, bešokančios “Sadutę”.

TAUTINIAI LIETUVIU DRABUŽIAI
(Tęsinys iš praeito numerio)

Įvairūs tipai
Po keleto metų tautinių dra

bužių rinkimo darbo suskirs
čiau juos pagal būdingus bruo
žus i septynias apylinkes.

Augštaičių drabužiai turi se- 
noviškiausius bruožus. Jie yra 
šviesoki. Moterys apsirišusios 
nuometais, mergaitės — galio
nais. Marškinių apikaklė, per- 
petėlės, rankogaliai ir nuome
to galai užausti raudonų žičkų 
raštais. Prijuostėlė šviesi-balta, 
pati apačia papuošta žičkais. 
Kiklikas ir sijonas visada skir
tingų spalvų. Sijonas būna mar- 
gesnis, o kiklikas lygesnis, t. 
v. ne tiek raštuotas.

Vilniečių drabužiai pasižymi 
dideliu grakštumu - išltilmingu- 
mu. Gal i juos paveikė Trakų 
didikų-valdovų drabužių Įtaka*. 
Mergaičių viršugalvi puošia Į vir
šų raštuota karūnėlė-kepuraitė 
sii raštuotais kaspinais užpaka
lyje. Moterys puošiasi galvaraiš- 
čiu, kurio galai puošniai siuvi
nėti arba užausti. Labai savitai 
pasiūti kiklikai ir su trimis me
talinėmis segėmis. Prijuostės 
šviesios, skersai raštuotos. Sijo
nai skersai dryži ir truputi lan
guoti. Vartojamos juostos. Esant 
šaltam orui, dėvima raštuotai 
apvedžiota rudinėlė.

Dzūku krašte tautiniai drabu
žiai labai kuklūs, trumpoki, su
smulkintais raštais, sumarginto
mis spalvomis, kurios teikia 
linksmą nuotaiką. Jų drabužiai 
trumpo sukirpimo (vasariniai ir 
žieminiai). Mergaičių galvas puo
šia juostelės, moterų — pabriu- 
vėliai su skepetaitėm.

Kapsų moterų drabužiuose

1968 m. 1 nr. yra įdėta nuo
trauka Londono, Ont, lietuvių 
tautinių šokių grupės, kuri pa
sirodė St. John’s mieste, New- 

miesto istorijoj pašokusi lietu- ' 
vių tautinių šokių. Tame pačia
me numeryje yra įdėta lietuvių 
motyvais pastatytos parapijos 
bažnyčios Daytone, Ohio, nuo
trauka; rašoma apie Balzeko liet, 
kultūros muzėjų; atspausta nuo
trauka, kurioje pats Beliajus šo
ka lietuvių polką su lietuvaite 
vienuole Pittsburgo lietuvių mo
kykloje.

Vytas Beliajus ne tik reda
guoja bei leidžia “Viltį” ir mo
ko tautinių šokių, bet taip pat 
rašo muziką ir.knygas. Iki šiol 
yra parašęs ir išleidęs šias kny
gas: “Dance of Lietuva”, “The 
Evening Song” (lietuviškų pasa
kų, legendų rinkinys), “Merrily 
Dance” ir “Let’s Be Merry”. 
Šiuos leidinius ir “Viltį” galima 
užsisakyti šiuo adresu: V. F. Be
liajus, P. O. Box 1226, Denver, 
Colo. 820201, USA.

V. Beliajus yra paruošęs gai- 
das-kompoziciją “Sveika Mari
ja” maldai. Taip pat jis rašo 
knygą — savo atsiminimus iš 
jaunystės laikų Lietuvoje prieš 
1923 metus. Knyga bus dviejų 
dalių: viena aktualių faktų rin
kinys, o kita — lietuviškais mo
tyvais parašytų novelių.

Ir vėl jpra rengiama JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių 
šventė. Jos rengėjų komisijoje 
turėtų būti ir tautinių šokių spe
cialistas V. F. Beliajus. šventės 
metu derėtu V. F. Beliajui iš
reikšti padėką už jo didelį dar
bą tautinių šokių srityje.

Vytas F. Bei lajus

DAIL. ANT. TAMOŠAITIS 

yra stambesni raštai, žvaigždu
tės, tulpės, ilgi kiklikai, pasiū
ti į liemenį. Marškiniai — bal
tais, puošniais siuvinėjimais. 
Mergaitės ant galvos dėvi pa- 
kalkes (kepuraites), moterų gal
vos danga — puošnūs pabriuvė- 
liai ir raštuota skepetaitė. Jos 
per pečius permeta drobulę. Si
jonai išilgadryžiai ryškiomis 
spalvomis.

Zanavykų drabužių puošnu
mas, raštų turtingumas ir spal
vų sodrumas teikia daug meniš
kos vertės. Prijuostės tulpinės, 
juostos plačios, parinktinės, iš
ilgadryžiai tamsoki sijonai, trum
pi raštuoti kiklikai ir turtingais 
siuvinėtais raštais marškiniai su
daro puošnų išeiginį drabužį.

žemaičiu krašto paslaptingu
mas, mistiškumas turėjo įtakos 
jų drabužių savitiems bruožams. 
Moterys laikydavo gražiu papro
čiu apvynioti galvą keletu ske
petų. Mergaitės apjuosdavo kak
tą supintų juostų pynikais. Marš
kinių apikaklė, perpetėlės, krū
tinė ir rankogaliai buvo išau- 
džiami raudonais žičkais, dryže
liais, rašteliais. Prijuostės išil
ginių dryžių,-o tarp jų parink
ti dobilėlių raštai. Žemutės mė
go dėvėti keletą sijonų. Pats vir
šutinis buvo vadinamas skersi- 
nuku (išaustas skersiniais dry
žiais. o pasiuvus išeina išilginiai 
dryžiai). Po viršutiniu buvo apa
tinis sijonas plačiais, ryškiais, 
skersiniais dryžiais. Viršutinį 
pasikaišius, apatinis atrodė puoš
niai. Be to, dar dėvėjo trečiąjį 
balta pashivinėtą-parinkta sijo
ną. Moterys bemaž visada ant 
pečių užsišiausdavo languotą di-

J. Karnavičiaus operos 
ištraukas. Gastrolių orga- 
yra “Laisvės žiburio” ra

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos 1967-68 mokslo metų mokytojai. Iš kairės I eilėje: L. 
Nekrošienė, J. Andrulis — vedėjas, L Svėgždaitė, kun. Placidas Barius, OFM — tarybos pirm., se
suo Jonė, A. Vaišvilienė, sesuo Loreta, R. Ulbienė; II eilėje: E. Valiūnienė, sesuo Igne, A. Kuolienė, 
E. Mardosienė, V. Balsienė, L Senkevičienė, Z. Didžbalienė, A. Abromaitienė, III eilėje: A. Vai
čiūnas, J. Jankaitis, M. Giedraitienė, M. Indrišiūnienė, D. Nausėdienė, J. Čeponkutė; IV eilėje: 
kun. Ambrozijuš Prakapas, OFM, P. Jurėnas, V. Bireta, M. Abromaitis, G. Aleknaitė, V. Kuprevi- 
čiūtė, A. Vaičiūnienė. Trūksta: R. Gvildytės, H. Lorencaitės, V. Verikaičio

Renės Rasos romanas "Meilė trikampy
Autorė, pasislėpusi po Renės 

Rasos salpyvarde, mūsų litera
tūroje iš karto pasirodo su stam
besniu veikalu-romanu. šią de
biutinę knygą “Aidų” apžvalgi
ninkas vienu plunksnos brūkš
telėjimu priskiria prie kūrinių, 
kurie “neišsimuša į dėmesio ver
tus literatūrinius kūrinius”. Tu
rint tokią drąsą viską, kas ne 
mano ir ne mano draugų nu
rašinėti i niekalus, mažai kas 
beliktų nenurašyta — net ir iš 
tų, kurie pasiskelbė vienu lai
ku esą nenuosmūkininkai ir tik 
jie vieni gali atstovauti dabar
ties kūrėjų kartai, tik jie vieni 
gali kalbėti laikotarpio vardu... 
Visdėlto kūrybos ir kultūros 
darbų vertinime turėtų būti 
daugiau objektyvumo, negu da
bar jo parodo kaikurie redakto
riai ir tariamieji kultūros kri
tikai ...

Rasos romane rasime ryškių 
trūkumų: psichologinės ir kom
pozicinės siūlės kaikur susiū
tos labai stambiais dygsniais, Įti
kinamumas menine tikrove vie
tomis gerokai šlubuoja, melo- 
draminės situacijos padvelkia 
dirbtinumu. Štai apčiuopiami 
šių pastabų pavyzdžiai:

1. Kodėl dėdė Vincas savo 
mylimąją Mariją, jau laukian
čią kūdikio, paliko savo broliui 

2. Audronės ir Andriaus mei
lės tema savo gaivališkumu pri
mena pasakišką Tristano ir Izol- 
dės temą. Tačiau joje įpinti ne
pilnai įtikiną nukrypimai. Aud
ronė, mylėdama Andrių, išteka 
už Zenono, o Andrius, mylėda
mas Audronę, veda žydaitę Ir
mą. Audronės vedybose padėtį 
truputį pateisina Zenono akty
vumas ir žinia apie Andriaus ve
dybas, bet Andriaus vedybose 
pagrindas labai silpnas.

3. Nepakankamai įtikina skai
tytoją Zenono ir Audronės šei
mos irimo vaizdai, o Andriaus 
ir Irmos santykiuose atsiradęs 
šaltumas, Irmos dirbtinai sure
žisuota mirtis, kūdikio ir tėvo 
santykiai, Aldonos angeliškas 
vaidmuo — neturi pakankamai 
spalvų ir pro skaitytojo akis 
prabėga tik kaip blankūs šešė
liai. Pabaigoje romano Zenono 
mirtis ateina dirbtinai, lyg 
"deus ex machina”.

4. Tiesa, romane keliose vie
tose kalbama apie Audriaus be- 
kompromisinį tikėjimą, bet pa
čiame charakteryje, jo veikloje 
to tikėjimo ryškesnio pasireiš
kimo nematome. O visdėlto au
torė tikėjimo principus pastato 
augščiau už gaivališkos meilės, 
už šeimos darnumo, vaikų auk-

Juozui, o pats atsidūrė net Ame- Įėjimo reikalavimus ir tais kie- 
rikoje? Juk ir emigruoti reikė- taisiais principais mėgina išar- 
jo ryžtingumo ir pastangų, ar ’’ ’ ’’ *
jos nebuvo didesnės už sukursi- 
mos šeimos išlaikymo sunku
mus? Kodėl močiutė, “babuny- 
tė”, nekentė Marijos, net jai 
mirus neatsileido? Šis klausimas 
lieka neatsakytas, o romano ei
gai visai nereikalingas, nors ke
lis kartus kartojamas. Dėdės 
Vinco motyvas panaudotas pa
baigos efektingumui, bet pra
džios psichologinis motyvavimas 
nepakankamas.

dėlę skepetą.
Žemaitijoje buvo mada megzti 

margas,spalvotas,raštuotas pirš
tines, kurias mūvėjo moterys ir 
vyrai. Medinės žemaičių klum
pės būdavo išmarginamos ir iš
raižomos.

Mažlietuviai prisilaikė tų dra
bužių madų, kurios buvo Lep- 
nerio, Pretorijaus ir Gisevijaus 
laikais. * * *

Vyrų tautiniai išeiginiai dra
bužiai ne tiek daug skyrėsi apy
linkėmis. Jie buvo paprastesni, 
kuklesni. Vasaros metu — šiau
dinės, namie pintos skrybėlės, 
dėvimos visoje Lietuvoje; Hemą
— veltinės, vadinamos muginės, 
siutinės su atlapais ant ausų ar
ba kailinės.

Vienas senoviškesnių apsiren
gimų buvo trinyčiai — vasarai 
balti drobiniai, šaltesniu metu
— dryžuoti, tamsesni. Liemenės
— trumpos, priekyje iš vienos 
soalvos audeklo, užpakalyje — 
iš kitos. Kelnės — languotos 
arba dryžuotos. Milinės — trum
pos rudenį ir pavasarį, ilgos — 
Hemą. Apavas — margos, raš
tuotos koiinės. Senovėje — au
tai ir naeinės. o vėlesniais lai
kais odiniai batai.

Senovės kūryba ir žalotojai
Senovės lietuviu drabužiai — 

tai iu kūryba. Su dideliu atsi- 
r’ėįjrnu buvo parenkami, nuda
žomi vėmalai, kruopščiai sude
rinamos ių snalvos. Visas drą- 
hnH« net mažiausios io dalvs, 

austas ir gamintas. Vie
na d^atvužin dalis savo spalvom nėrinius, kuriais puošia savo marš- 
jr ragais skvrėsi nuo kitos. Nje- 

nohnvo audžiamas visas dra- 
hidns vi<w>n atmalvio Seniau 
nebuvo dėvimas tautinis drebu

PR. NAUJOKAITIS

dyti šeimą ... Tik melodrami- 
niai laiškai išgelbsti padėti ir 
grąžina laimę. Šitokia atomazga 
labai silpna. Dilemoje laukėme 
kitokio sprendimo, nes vaikų 
laimė taip pat yra kietieji prin
cipai.

Paliesta čia eilė romano trū
kumų, soragu, nenuoseklumų. 
Tačiau visdėlto autorė yra ver
ta dėmesio. Pirmiausia, ji mo
ka vaizduoti, moka kalbėti, turi 
literatūrinį sakini, turi savo sti- 

zis kaip uniforma. Visada mote
rys turėdavo po keletą kiklikų, 
keliolika sijonų, daug prijuos
čių, juostų. Taigi, dažnai kaita
liodavo drabužių dalis, kad kiek
vieną kartą atrodytų lyg naujais 
drabužius apsirengusios. Kiek
viename kaime ar apylinkėje bu
vo dėvima vis kitaip.

Ir senovėje kaikurios sodie
tės, šalia namie austų drabužių, 
vartodavo pirktines margas, gė
lėtas skepetas, pasipuošdavo ak
sominiais kiklikais, apsikabinė
davo šilkiniais kaspinais. Ir da
bar karkas iš škotiškų audeklų 
pasisiuva neva lietuviškus sijo
nus, šilkines bliuzes, marški
nius. Iš juostų pasisiuva ir kik
liką, ir prijuostę, ir t.t. Arba 
fabrikuose užsakomi neva tauti
niai drabužiai. Visa tai yra mū
sų tautinių drabužių žalojimas. 
Kaip iš mūsų kalbos pašalinti 
visi “barbarizmai”, taip ir tau
tiniai drabužiai turi būti gryni 
— tokie, kaip kad buvo senovė
je. bent ju dailės principai turi 
pasilikti tie patys.

Svetimtaučiai ir mūsiškiai
Dažnai kitataučiai labiau ver

tina mūsų sodiečiu tautinę kū- 
rvba. negu mes patys. Pvz. vo
kietis Otto Glagau (1834-1892) 
rašė:

Ir šių taikų lietuvaitės panašios į 
T.aitra savo veido bruožais su gra
žiais ir taisvklingais antikiniais pro
filiais. Jos nuo Laumių yra perėmu
sios drabužius ir plauku šukuoseną. 
Tain pat Laumės jas išmokė siuvi
nėti. ansti. dainuoti, šokti ir dar kai- 
ka. Neišpasakvto tapybiško grožio 
lietuvaičin drabužiai. Jos audžia plo
niausias drobes, mez<ra gražiausius 

kintas. sijonus, nosinaites ir derina 
ta mėgiamas spalvas: raudona, mė- 
Ivna. žalia; taip pat mezga puošnias 
pirštines.

lių, turtingą žodi, lakų vaizdą. 
Išrašome pavyzdį. Tai kasdieni
nis vaizdas Audronės šeimoje:

Laikrodis tiksi daug greičiau nei 
įstaigoje, kur rodyklės, atrodo, lyg 
prikepusios toje pačioje vietoje.

— Vaikai!.. Paskutinį kartą sa
kau — kelkitės. Aš turiu tuoj eiti, 
negausit pusryčių

Lyg piktajai laumei pamojus laz
dele, viršuje suklykia vienas plo
nas, kitas lūžtančiai storas balsas, 
ir prasideda rytmetinis  ̂piktas due
tas.

Abiem tuo pačiu laiku reikia į vo
nią, abu neranda batų, kelnių ar 
suknelės ir, nors vienas kito rūbų 
ir negali dėvėti, pasiberia kaltinimai 
— tu paėmei, tu tyčia vakar nu
kiša: — grasinimai ir pagaliau:

— Mama! Algis neleidžia man 
praustis. Jis mano suknelę sušlapi
no ir visą VO-5 išspaudė. Kodėl jis 
negali kitur eiti, kodėl jo kamba
rys turi būti šalia mano? Aš nega
liu jo pakęsti...

— Tylėk tu, varle! Kraiposi, pūš- 
kinasi čia vonioj visą valandą lyg 
būtų kažkas. Manai, kad kas į tave 
žiūri?!... Uuuu...” (9 psl.).

Antra, autorė turi ką pasaky
ti. Problemos pinte pinasi. Žmo
nės pakankamai individualūs, 
savaimingi, veikią savo vidaus 
stumiami.

Trečia; intriga pririša skaityto
ją ir veda nepaleisdama nuo pir
mo puslapio iki paskutinio. Tos 
gerosios romano savybės, nors 
ir pilnai neatperka esamų trū
kumų, tačiau rodo, kad autorė 
turi beletristės gabumų ir jau 
pakankamai pajėgia valdyti me
ninę formą. Lengvesnio pasi- 
siskaitymo mėgėjai “Meile tri
kampyje” bus visai patenkinti.

Renė Rasa, MEILĖ TRIKAMPY.
Romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1967 m., 220 
psl. Kaina $3.00. Aplanką pie
šė P. Jurkus.

Lietuvaitė mergaitė ne tik dėvi tau
tini drabuži, bet ir ji pati pasiga
mina bei padabina.

Geriausieji ir brangiausieji jos dra
bužiai dėvimi tik sekmadieniais ir 
šventėmis.

Tokiuose tautiniuose drabužiuose 
prašmatnios lietuvaitės pasveikino 
Fridriką Wilhelma IV, to laiko kron- 
princą, kuris buvo atvykęs į Lietuvą 
— Tilžę. Tada Tilžės ponios, apsi
rengusios lietuvių tautiniais drabu
žiais, jj priėmė, o jis mielai ir su 
džiaugsmu jas pasveikino.

Ragainiškės padovanojo jo žmonai 
puošniausią savo rankdarbį — pri
juostę ir drobulę iš nebaltintų linų 
su baltais siuvinėjimais ir žodžiais: 
“Iš meilės ir pagarbos Tau — išti
kimų lietuvaičių dovana” (laisvas 
vertimas).

M. K. Čiurlionis apie mūsų so
diečių dailę taip rašė:

Mergelė audžia juostas, žiurstus ir 
ko gi tenai nėra: beveik visos vaivo
rykštės spalvos, kažin kokie ženk
lai, papuošalai, eglelės, žolynai, o 
kam? Tikrai tam, kad būtų gražų. Si
tai ir yra liaudies dailė. Ji turi bū
ti mūsų dailės pamatas, iš jos turi 
pakilti savotiškas lietuvių stilius. JI 
yra mūsų pasididžiavimas, nes tas 
gražumas, kurį turi savyje, yra gry
nas, savotiškas ir išimtinai lietuviš
kas.

(Vilnius, 1908 m. vasario 18 d.; 
iš knygos "M. K. Čiurlionis apie mu
ziką ir dailę”, 1960).* * *

šiais laikais kanadietės turi 
riisteigusiosdaugybę.audimoklu- 
hų; vasaromis rengia pasitobuli
nimo kursus ir net kviečia lie
tuves juose dėstyti. Jos žavisi 
renovės lietuvių audiniais ir ko- 
nijuoja jų raštus. O kaip gi mū- 
rų lietuvaitės? Ar jos tik garsių 
audėju dukros? Kurgi naujoji 
u audiniu kūryba, kur ių audi

nių parodos, kur ju pačių pasi- 
ftaminti tautiniai drabužiai?

neturiu ir savo nuo- 
nei skelbti, nei kam 
(“Draugas” nr. 65, 

Lietuvoje V. Kasiu-

ČIKAGOS LIETUVIU OPEROS 
choras, solistai — Dana Stankaitytė, 
Stasys Baras, Jonas Vaznelis ir Al
girdas Brazis birželio 2 d. atvyks į 
Niujorką. Diriguojami muz. A. Ku- 
čiūno, Brooklyn© kolegijos Walt 
Whitman salėje jie koncertine for
ma atliks 
“Gražina” 
nizatorius 
dijas.

BERNARDUI BRAZDŽIONIUI 
skirtą vakarą Sv. Kazimiero parapi
jos salėje, Los Angeles, surengė J.- 
Andriaus vadovaujamas komitetas 
jo poezijos rinktinei išleisti. Žodį 
apie B. Brazdžionį ir jo kūrybą — 
“Per pasaulį keliauja poezija” — 
tarė svečias iš Otavos prof. dr. A. 
Ramūnas. Pats šio vakaro kaltinin
kas B. Brazdžionis paskaitė du nau
jus eilėraščius, kurių vienas buvo 
skirtas poezijos rinktinės leidimo 
mecenatams. Poemos “Vaidila Valiū
nas” inscenizaciją pateikė rež. D. 
Mackelienės paruoštas Los Angeles 
dramos sambūris. Vakaro programai 
vadovavo rašytoja Alė Rūta.

VYTAUTAS KASIULIS, Paryžiu
je tarptautinio pripažinimo susilau
kęs lietuvis dailininkas, balandžio 23 
d. atžymės 50 metų amžiaus sukaktį. 
Jo kūrinių reprodukcijų prieš kele
tą metų buvo įsidėjęs plačiai skaito
mas amerikiečių žurnalas “Times”. 
Sukakties proga “Draugas” norėjo 
paskelbti pasikalbėjimą, bet V. Ka
siulis, iš prigimties linkęs į kuklu
mą, atsisakė: “...nemanau, kad ma
no pasisakymai būtų kam nors įdo
mūs arba naudingi. Labai džiaugiuo
si, kad su savo “paveiksliukais” ga
liu pragyventi čia Paryžiuje. Dirbu, 
kad tie “paveiksliukai” būtų kiek ga
lint geresni, bet ar jie bus ko nors 

. verti — parodys tik ateitis. Jokių 
kitų pretenzijų 
monės nenoriu 
nors primesti” 
II dalis). Jau
lis buvo atkreipęs kritikų dėmesį 
kaip vienas talentingiausių ir dau
giausia žadančių tapytojų. Jo “Pa
jacas” puošė Kauno teatro rūmų 
priesalį.

DR. BRONIUI NEMICKUI Good 
Counsel kolegija White Plains, N.Y., 
suteikė ekstraordinarinio profeso
riaus laipsnį ir paskyrė administra
cinės tarybos nariu. Tai yra jau 
trečias jo paaugštinimas devynerių 
metų laikotarpyje. Dr. B. Nemickas 
dėsto lyginamosios konstitucinės tei
sės, politinės ekonomijos ir pasauli
nio ūkio plėtotės kursus. Jis yra iš
rinktas “Delta Epsilon Sigma” ir 
“Phi Alpha Theta” Amerikos moks
linių draugijų nariu.

NAUJOS PARAPIJOS SALĖJE, 
Klevelande, šv. Kazimiero mokyklos 
surengto koncerto programą atliko 
svečiai iš Bostono — sopranas Dai
va Mongirdaitė ir satyrikas Antanas 
Gustaitis. Be A. Vanagaičio dainų 
“Dobilėlis”, “Ilgėjimas”, “Rodos par- 
pulčiau”, sol. D. Mongirdaitė padai
navo arijų iš G. Verdi “Kaukių ba
liaus”, “Traviatos”, Ch. Gounod 
“Fausto”, G. Puccini “Bohemos”, J. 
Kamavičiaus “Gražinos” ir Vyt. Klo
vos “Pilėnų”. A. Gustaitis vakaro 
dalyvius linksmino satyrinės poezijos 
pluoštu.

MENO DRAUGIJOS “ŠATRIJOS” 
kultūrinės popietės dalyviai Čikago
je buvo supažindinti su poetu K. Bra- 
dūnu ir jo naujausia poezijos kny
ga “Sonatos ir fugos”. Apie Bradū- 
ną žmogų kalbėjo jo kolega “Drau
go” red. kun. J. Prunskis, apie Bra- 
dūną poetą žodį tarė rašytojas A. 
Kairys. Pats K. Bradūnas paskaitė 
tris eilėraščius iš spaudai ruošiamo 
naujo rinkinio “Donelaičio kapas” 
ir papasakojo, kaip jis kuria eilėraš
čius. Padėką už paskatinimą tapti 
poetu K. Bradūnas reiškė “Ateities 
Spindulius” redagavusiam Bernardui 
Brazdžioniui ir “židinio” red. I. 
Skriipskeliui. Kompoz. D. Lapinskui 
skambinant M. K. Čiurlionio preliu
dus, kelis eilėraščius iš “Sonatų ir 
fugų” padeklamavo prof. Balys Rač
kauskas.

ALVUDO VAIKŲ TEATRAS ruo
šia Viliaus Siskino trijų paveikslų 
su uvertiūra ir epilogu pasakos 
“Džiaugsmas” premjerą. Pirmasis 
spektaklis bus suvaidintas kovo 31 
d. 3 v. p.p. Jaunimo Centre. Veikalą 
režisavo rež. A. Brinką, šokius pa
ruošė baletmeisteris S. Velbasis, mu
ziką sukūrė kompoz. J. Bertulis, sce
novaizdžius — dail. J. Kiburas. Spek
takliuose 
dintojai.

PROF, 
šium su
klausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmečio sukaktim skaito Bonnos 
universitete, V. Vokietijoje, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 191845 m. 
istorijos kursą. Jis taipgi rašo vei
kalą vokiečių kalba apie šių trijų 
respublikų nepriklausomo gyvenimo 
metus. Medžiagos yra radęs Vokie
tijos užsienio reikalų ministerijos ar
chyvuose.

V. A. JONYNAS, gyvenąs Mont 
realyje, aktyviai dalyvauja spaudo
je daugiausia kaip literatūros kri
tikas. Dirba Montrealio universite
to bibliotekoje ir gali sekti biblio
grafijos naujoves. Pastaruoju metu 
jis sutiko išversti “T. žiburiams” vie
ną kitą skyrių iš Prancūzijoj išleis
tos knygos “L’opposition en URSS”. 
Ten rašoma ir apie lietuvius, be to, 
yra atskleista iš praėjusio karo dar 
mažai žinomų dalykų.

dalyvaus 33 mažieji vai-

ZENONAS IVINSKIS ry-
Baltijos valstybių nepri-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JUOZAS INDRA - PADLECKIS, 

operos solistas, dirigentas ir kom
pozitorius, mirė Kaune kovo 14 d., 
eidamas penkiasdešimtuosius metus. 
Velionis buvo gimęs Pavietavos kai
me, Seredžiaus valsčiuje, dainavimą 
ir kompoziciją studijavęs 193845 m. 
Kauno konservatorijoje pas prof. VI. 
Jakubėną. Lietuvių Enciklopedijos 
duomenimis, antrosios sovietinės oku
pacijos pradžioje komunistų buvo iš
vežtas j Vorkutą ir Lietuvon grąžin
tas 1947 m. pavasarį. “Tiesos” pa
skelbtame nekrologe šis faktas nu
tylimas. Giliausią darbo vagą J. Ind
ra yra išvaręs Kauno muzikiniame 
teatre, kur nuo 1954 m. ėjo vyriau
sio dirigento pareigas. Jo pastango
mis čia buvo pastayta eilė operečių, 
G. Bizet opera “Carmen”, P. Čaikovs
kio “Jolanta”, G. Rossini “Sevilijos 
kirpėjas”, G. Puccini “Madame But
terfly”, V. Baumilo “Paskenduolė” 
ir kt. Kompozicijos srityje žymiau
sias J. Indros kūrinys yra baletas 
“Audronė”. Kompartijai duoklę tu
rėjo atiduoti “Kantata apie partiją” 
chorine siuita “Kova už taiką”, “Kol
ūkine siuita” liaudies instrumentų 
orkestrui. Turėdamas gražaus tembro 
lyrinį tenorą, operos teatro sceno
je yra sukūręs Germano, Lenskio, 
Fausto, Romeo, Alfredo, Chozės, 
Liutauro ir kitus vaidmenis. Nekro
loge kažkodėl neskelbiama mirties 
priežastis, o patį nekrologą pasira
šo “grupė draugų”, kai tuo tarpu 
paprastai tokiais atvejais, mirus žy
miems menininkams, po nekrologu 
kompartija pažeria ištisą seriją teat
ralų ir meno veikėjų pavardžių.

VILNIUJE PRASIDĖJO respubli
kinis dainininkų konkursas, kuriame 
varžosi geriausi dainininkai iš Vil
niaus, Kauno ir Šiaulių, šeši geriau
si atlikėjai dalyvaus Taline įvyksian
čiame Pabaltijo ir Gudijos daininin
kų konkurse.

TOKIJO MIESTE, JAPONIJOJE, 
išleistame konkursiniame “Gerų 
draugų piešinių albume, 1968 m.” 
Įdėtas šešerių metų amžiaus telšie- 
tės Vitos Borusaitės piešinys “žie
ma”, vaizduojąs senį besmegenį ir 
prie jo sniege linksmai žaidžiančius 
vaikus. Šį konkursą organizavo ja
ponų kooperatininkai, kviesdami į 
talką kitų kraštų kooperatininkus. Iš 
Lietuvos per Maskvą buvo nusiųsta 
10 vaikų piešinių, bet į albumą pa
teko tik viena V. Borusaitė, beveik 
dvigubai jaunesnė už daugelį kitų 
konkurso dalyvių. Konkurse galė
jo dalyvauti 6-13 metų amžiaus vai
kai.

KAUNO ŽEMĖS ŪKIO projekta
vimo instituto liaudies šokių an
samblis “Rasa” pakviestas dalyvau
ti Britanijoj rengiamame tarptauti
niame dainų, šokių, muzikos ir meno 
festivalyje. Prieš nepilnus metus su
organizuotas ansamblis jau yra da
lyvavęs tarptautiniame jaunimo šo
kių festivalyje Gdanske, Lenkijoje.

DRAMATURGAS R AIM U N DAS 
SAMULEVIČIUS baigia kurti alego
rinę pjesę “Muzėjus”. Ji priklauso 
trilogijai, kurią sudaro jau anksčiau 
parašytos dvi pjesės — “Sofoklas ir 
ji” ir “ABC”. Jaunimo problemas 
nagrinės jo kuriama dviejų dalių 
pjesė “Tiltas į tolimą naktį”.

RADIJO IR TELEVIZIJOS valsty
binis choras, vadovaujamas L. Aba
riaus ir A. Gimžausko, atžymėjo 
penkerių metų veiklos sukaktį. Savo 
repertuare jis turi eilę stambių kan- 
tatinio-oratorinio pobūdžio kūrinių, 
kaip pvz. C. Sasnausko “Requiem”, 
J. Juzeliūno “Pelenų lopšinė”, “žmo
gaus lyra”, G. Rossini “Stabat Ma
ter”, K. Orfo “Catuli carmina”, G. 
Verdi “Requiem”, Beethoveno IX 
simfonijos užbaigą, A. Budriūno, V. 
Bagdono, J. Bašinsko, V. Jurgučio 
kantatas ir oratorijas, J. S. Bacho 
ir G. F. Haendelio kūrinių ištrau
kas. Per penkerius metus choras 
paruošė daugiau kaip 400 dainų bei 
giesmių, kurių didžioji dalis įrašyta 
plokštelėse ir magnetofono juostose.

KALBININKO KAZIMIERO JAU
NIAUS 60-tąsias mirties metines spe
cialiu minėjimu atžymėjo paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Vilniaus miesto kalbos sekcija. Pra
nešimus padarė: apie K. Jauniaus 
gyvenimą — docentas V. Drotvinas, 
apie mokslinę veiklą — docentas V. 
Grinaveckis.

DAIL. ANTANO ŽMUIDZINAVI
ČIAUS atminimui įamžinti bus pa
statytas paminklinis antkapis Petra
šiūnų kapinėse, velionies biustas 
prie muzėjumi padaryto jo namo. Šį 
Kaune esantį pastatą numatoma res
tauruoti, muzėjų papildyti pirmųjų 
lietuvių dailės parodų dalyvių J. Zi
karo, J. Šileikos bei kitų dailininkų 
kūriniais. A. Žmuidzinavičiaus gim
tajame Seirijų miestelyje, Lazdijų 
rajone, jo vardu bus pavadinta vie
na gątvė. Dailininkų Sąjungą paruoš 
monografiją apie lietuvių dailės 
draugiją, kurios steigėjų gretose bu
vo A. Žmuidzinavičius. Velionies gy
venimui ir kūrybai skirtą dokumen
tinę kino apybraižą pagamins valsty
binis kinematografijos komitetas.

KINO STUDIJA IR KINEMATO
GRAFININKU SĄJUNGA Vilniuje 
svarstė lietuvių klasikų kūrinių įfil- 
minimo klausimus. Pagrindinis dė
mesys buvo skirtas J. Grušo "Herkui 
Mantui”, Vaižganto “Dėdėms ir dė
dienėms”, V. Mykolaičio-Putino ro
manui "Altorių šešėly”.
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1320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

U.9W įmokėti 6 kambariu, dvi, 
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 

»r krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.090 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu {važiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Rioor tr High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, atominiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 {mokėti, 10 kambarių atski-

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

1928 Weston Rd,
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7% %; prašoma kaina $36.000.

ISLINGTON - WESTWAY, $32.500 
prašoma kaina, gražus atskiras vie
no augšto namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

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

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1 ' REALTOR •' !

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
MARTINGROVE — REXDALE BLVD., 7 dideli ir gražūs kambariai, i 
nauja statyba, atskiras, 2 prausyklos, 2 virtuvės, gražus sklypas; skola iš 
6¥4%, įmokėti apie $10.000.
OAKWOOD — REGAL RD., originalus 12 kambarių dvibutis (duplex). 
Viskas įrengta dviem šeimoms; vandeniu — alyva šildymas, platus priva
tus įvažiavimas, dvigubas garažas. Puiki vieta. Prašoma kaina žema; 
atvira skola 7%.

! RUSHOLME RD. — BLOOR, 8 gražūs kambariai per du augštus, atskiras, 
gerų plytų, alyva šildymas, įrengtas kambarys rūsyje, didėlis kiemas, dvi
gubas garažas. Įmokėti apie $12—15.000 ir viena atvira skola balansui.

f BLOOR — INDIAN RD., atskiras, mūrinis, 8 dideli ir gražūs kambariai, 
} 3 modernios virtuvės, 3 prausyklos, dvigubas garažas; idealus gyventi ir 

nomuoti Įmokėti $14.000 ir viena atvira skola balansui.
RUSHOLME RD. — DEWSON ST., netoli Prisikėlimo parapijos, origina
lus naujos statybos 10 kamb. dvibutis (duplex. Netoli parkas ir apsipir-

1 kimas. Įmokėti apie $15.000. Galima tuoj užimti.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — narni): 537-2869 I

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

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 kambarių vienaaugštis 
(bungalow), garažas, privatus įvažiavimas.

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 $28.000.

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 įvažiavimas; prašo $24.900.

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

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

Tel. 249-7691
WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

BLOOR — ROYAL YORK RD., 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.

ISLINGTON—NORSEMAN, $5.000 
įmokėti, 6 kambarių atskiras ply
tų namas, švarus, didelis kamba
rys rūsyje ir didelis sklypas.

Toronto Lietuvių Sporto Klubo "Vytis" jaunosios krepšininkės su 
savo vadove V. Balsiene, laimėjusios Kanados lietuvių ir CYO pir
menybes. Pirmoje eilėje: D. Balsytė, G. Čirvinskaitė, M. Macevi
čiūtė, G. Stankutė; antroje eilėje: D. Žukauskaitė, R. Underytė, E. 
Zubrickaitė, D. Jurkevičiūtė. LSK Vytis šiemet mini savo veiklos 
dvidešimtmetį

’J TORO NT
Lietuvių skautų verkia

• Religinio susikaupimo vakarai 
jaunimui rengiami Prisikėlimo baž
nyčioje. Pirmasis vakaras įvyks šį 
ketvirtadienį, kovo 28 d., 5.30 v. v. 
Kalbės ateitininkų, skautų dvasios 
vadas kun. G. Kijakauskas, SJ, iš 
Čikagos, dabartinis Tėvų jėzuitų pro
vincijolas. Kviečiami dalyvauti visi 
gimnazistinio amžiaus skautai ir 
skautės.

• Malonu pristatyti skautiškos 
veiklos rėmėją bei mecenatą, kurio 
nereikia jieškoti, nes visada pats at
eina skautams ir skautėms padėti. 
Tai žinomas verslininkas Stasys Kuz
mas ir ponia Genovaitė Kuzmienė. 
Jie dabar. paaukojo $500, kuriuos 
paskirstė: jūrų skautams ,$130, Ro
muvai $190, “Šatrijos” kanklėms 
$180 (nuo ponios). Didelį skautišką 
ačiū jiems taria Toronto skautiška
sis jaunimas ir vadovai.

• Neseniai įvykusiame Kanados 
rajono vadovų-vių suvažiavime V-to- 
sios tautinės stovyklos rajono trans

©^SPORTAS
NEPAPRASTĄ VISUOTINĮ SU

VAŽIAVIMĄ šaukia SALFASS cent
ro valdyba š.m. balandžio 6 d., 1 
v.p.p., Čiurlionio Ansamblio Namuo
se 10908 Magnolia Dr., Cleveland, 
Ohio. Suvažiavime su balsavimo tei
se . gali dalyvauti Sąjungos statute 
numatyti atstovai, remiantis 1967 m. 
duomenimis. Kaip svečiai kviečia
mi dalyvauti visi sporto darbuotojai, 
organizacijų ir spaudos atstovai. 
Smulkesnes informacijas teikia cent
ro valdyba (15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110). šis suvažia
vimas, atrodo, turėtų išspręsti pra
sidėjusį skilimą Sąjungoje. Čikago
je jau susidarė naujos organizaci
jos — š. Amerikos Lietuvių Spor
to Federacijos branduolys, kuris skel
biasi išsirinkęs ir laikinę valdybą. 
Pastarojon įeina: Ed. Vengianskas — 
pirm., J. Bagdonas — sekr., L. Mo- 
destavičius — ižd., Vyt. Grybauskas 
— specialiems reikalams, J. Šoliū- 
nas — informacijai, Al. Vakselis — 
įgaliotinis Rytams. Si valdyba yra 
išsiuntinėjusi spaudai savo pareiški
mą. Linkėtina, kol dar nevėlu, išsi
aiškinti nuomonių skirtumus ir iš
vengti skilimo.

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos profsąjungų bokso 

pirmenybės įvyko Nalčike. Jose da
lyvavo ir gausus būrys lietuvių bok
sininkų, kurie neblogai pasirodė. Pir
mas vietas laimėjo A. Zurza ir J. 
Čepulis. R. Misiūnas pralaimėjo baig
mėje ir liko II vietoje. Lietuviai dar 
laimėjo dvi trečias vietas.

Europos jaunių džiudo pirmenybės 
įvyko Londone. Vilniaus universite
to studentas Viktoras Kairys laimė
jo III vietą.

Kauno Žalgirio krepšininkai Sverd- 
lovske pralaimėjo dvejas pirmeny
bių rungtynes 76:81 ir 69:80. Tbi- 
lise jie nugalėjo vietinį Burevestni- 
ką 63:52. žalgiriečiai yra. VI vietoje.

A. Aleksiejūnas Leningrade įvy
kusiose uždarų patalpų varžybose 
5000 m. bėgime pasiekė gerą pasek
mę — 14:14,8. Tai geresnė pasek
mė už praėjusiais metais pasiektą 
stadijone.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė vėl Amerikos meis- 

terė. Prieš dvi savaites Detroite įvy
kusiose Amerikos stalo teniso pir
menybėse šešiolikametė vytietė mo
terų grupėje laimėjo I vietą. Šią 
meisterystę ji buvo išsikovojusi ir 
1966 m. Pirmenybės Detroite Viole
tai buvo ypatingai sėkmingos. Ji 
dalyvavo šešiose rungtynėse ir lai
mėjo 5. Salia moterų vieneto meis- 
terystės, ji dar laimėjo moterų dve
jetą, mergaičių iki 17 m. vienetą, 
mergaičių dvejetą ir iki 17 m. miš
rų dvejetą. Tik suaugusių klasės 
mišriame dvejete ji pralaimėjo baig
mėje ir turėjo pasitenkinti n vie
ta. Šie neeiliniai jaunos vytietės lai
mėjimai iškėlė ją į geriausią šio 
žemyno stalo teniso žaidėją.

G. Kernlūtė Ontario plaukymo pir
menybėse 200 jd. plaukime nugara 
atplaukė kartu su Kanados rekordis- 
te A. Walton, tačiau jai buvo už
skaityta II vieta. Abiejų laikas 
2:20,0.

F. Nešukaitytė, sekdama vyr. se
sutės pėdomis, Ontario stalo teniso 

porto vedėja pakviesta sutiko būti 
s. D. Keršienė, 487 Windermere 
Ave., Toronto 9. Vienetų vadovai vi
sais transporto reikalais prašomi 
kreiptis nurodytu adresu.

• Lietuvių Skaučių Seserija ir 
V-tosios tautinės stovyklos vadovy
bė skelbia stovyklos dainos ir sto
vyklinių vartų konkursą, kuriame 
kviečiamos dalyvauti skautininkės ir 
skautės. Sąlygos skelbiamos bendra- 
raštyje nr. 3.

• “Šatrijos” tunto vadovybė kvie
čia skautes, vykstančias į V-tąją tau
tinę stovyklą jau dabar pradėti tau
pyti. Taip pat tuntininkė prašo tuo
jau registruotis tas skautes, kurios 
važiuos į tautinių šokių šventę ir iš 
Čikagos vyks tiesiai į tautinę sto
vyklą.

• Dr. Martyno Anyso knygą “žy
mios lietuvės moterys” išleis LSS 
Kanados rajonas. Tai bus rajono 
skautų-čių gerasis darbelis sukaktu
viniais metais. C. S.

pirmenybėse laimėjo moterų C gru
pėje I vietą. B grupėje ji buvo II. 
Amerikos pirmenybėse mergaičių iki 
17 m. dvejete ji pasiekė baigmę, ku
rioje pralaimėjo seseriai.

J. Nešukaitis taip pat dalyvavo 
Amerikos stalo teniso pirmenybėse. 
Vyrų klasėje gerai sužaidė pirmuo
sius 3 ratuš, tačiau vėliau pralai
mėjo.

Jaunieji krepšininkai labai gerai 
sužaidė antrąsias baigminių peržaidi- 
mų rungtynes. Po skaudaus pralai
mėjimo pirmose rungtynėse Tridents 
komandai nesitikėta laimėjimo, ta
čiau nežiūrint E. Kazakevičiaus ir A. 
Duliūno susižeidimų, jie šias rung
tynes laimėjo 57:54 (31:13). Žaidė: 
Duliūnas 8, Vaičeliūnas 16, Sepulis 
8, Stankus 8, žolpis 5, Ignatavičius 
12. Kadangi laimėtojas nustatomas 
iš dviejų rungtynių krepšių skirtu
mo, vytiečiai iš tolimesnių varžybų 
iškrito.

Dvidešimtmečio paminėjimas - ba
lius. Vyčio klubo sporto darbuotojai 
nutarė ateinantį rudenį suruošti dvi
dešimtmečio paminėjimą. Numato
mas spalio 5 d. iškilmingas balius, 
sportinės varžybos ir leidinys. Ba
liui jau gauta Seaway Towers Ho
tel didžiulė Confederation salė. A. S.

Buvusiam vytiečiui Pranui GviL 
džiui, jo tėveliui Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

LSK “Vytis”

AUSROS ŽINIOS
Bathurst-College lygos baigminės 

rungtynės prasidės šį sekmadienį ir 
bus žaidžiamos Woodgreen Commu
nity Centre, 835 Queen St. E.; 1.30 
v., Tridents — Andys Sr.; 2.30 v. 
Aušros jauniai — Tridents.

Si šeštadienį mergaičių B koman
da vyksta į Niagara Falls rungtis 
dėl Ontario CLBA M klasės čempi- 
jonato. Mergaičių A komandai rung
tynės bus po Velykų.

B-C lygos pusbaigmių rungtynes 
laimėjo Aušros jauniai 48:43 ir 2:0. 
Praėjusio sekmadienio rungtynės, es
tams panaudojus vyrų klasės žaidė
ją, buvo anuliuotos ir laimėjimas už
skaitytas Aušrai.

YT moterų krepšinio baigminėse 
rungtynėse Aušra pralaimėjo CAD 
36:42; 40:39; 38:41 ir 38:47. Žaidė: 
M. Ramanovaitė, N. Kėkštaitė, I. 
Moynes (Romanovaitė), J. Klimaitė,

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

• IvoiHot medžiagos nomų taisymams
• Lentas, fanera, stabams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck SL (prie Rnnnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė Ir M. Vaitkienė 
Slavam bei taigom Įvairias užuolaidas. Parduodam medžiagas ir visas 

pakabinimui priemones, žemos kainos. Darbas garantuotas.
TeL 762.3838 arba 766.8839

OILS LTD.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 5334414

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

24 vaL veManti greita krosatotatayme tarayba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEKTLKURO ALYVOS BENĮ

Prtkapas

r ,<rnAteitininkų
Vyr. moksleivių bendras susirinki- 
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v., ateitininkų kambaryje. Visų bū
relių valdybos yra atsakingos, kad 
jų nariai susirinkime dalyvautų.

Kanados ateitininkų globėjų suva
žiavimas įvyksta šį savaitgalį Toron
te, Prisikėlimo par. parodų salėje. 
Posėdžiai prasideda šeštadienį, kovo 
30 d., 1.30 v. Laukiama globėjų iš 
Hamiltono, Montrealio ir kitų vieto
vių.

Ateitininkų šventė Toronte įvyks 
balandžio 28 d. Visiems, kurie duos 
įžodį, egzaminai bus balandžio 20 d. 
Negavę dar klausimų lapų ar norį 
kitokių informacijų prašomi kreip
tis pas savo globėjus. Įžodį duoda 
jaunučiai, dar nė karto jo nedavę, 
perėję į jaunesniuosius (7 ir 8 sk.) 
ir vyr. moksleiviai.

Vyr. moksleiviai ruošia savo tė
vams kuklius pusryčius-užkandžius, 
kurie įvyks šį sekmadienį, kovo 31 
d., tuoj po 10 vai. Mišių Prisikėlimo 
par. parodų salėje.

Rekolekcijų proga jaunimui bus 
keletas specialių konferencijų — 
dialoginių pasikalbėjimų. Šią savai
tę įvyks tik vieną kartą — ketvirta
dienį, kovo 28 d., 5.30 v. Prisikėlimo 
bažnyčioje. Visi gimnazistai skatina
mi dalyvauti. Po konferencijos- bus 
jaunimui Mišios. Rekolekcijų vedė
jas — kun. G. Kijakauskas, SJ, yra 
jaunimo mėgiamas. Jis daug dirba 
su ateitininkais ir skautais.

“Pasaulietis ir parapija reformų 
šviesoje” — tokia tema rengiamas 
simpoziumas kovo 31, sekmadienį, 4 
v.p.p.,' Prisikėlimo parodų salėje. 
Smulkiau žiūr. 10 psl.

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 gratos atskiras 
namas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD. — BLOOR, $8.000 įmokėti, originalus 10 kambarių dvibu
tis, garažai su privačiu įvažiavimu, neaugšta kaina.
KIPLING DUNDAS, $10.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis (bun
galow), garažas su privačiu įvažiavimu. Užbaigtas rūsys, netoli nuo bū
simo požeminio traukinio.
12 BUTŲ APARTAMENTAS, balkonai, terrazzo grindys, garažai, apie 
$50.000 įmokėti, duoda maždaug 10% grįžtančio kapitalo, labai gražus 
pastatas, maždaug 7 metų senumo pačiame mieste.
24 BUTŲ APARTAMENTAS, labai gerame stovyje, su balkonais, gauna 
apie $36.000 metinių pajamų, tik 6 metų senumo, žema kaina, skubus 
pardavimas, viskas išnuomota, puiki investacija.
6 BUTŲ APARTAMENTAS, $25.000 įmokėti, vandens - alyvos šildymas, 
garažai, geras nuomojimo rajonas.
30 BUTŲ APARTAMENTAS, Bayview rajone, apie $70.000 įmokėti, 
maždaug $46.000 metinių pajamų, virš 10% ant investuoto kapitalo. 
BENZINO STOTIS — RESTORANAS, apie $20.000 įmokėti, parduoda 
maždaug 140.000 galionų benzino, pajamos iš restorano ir kiti priedai, 
modernūs — nauji įrengimai, labai judrus plentas, tik 89 mylios nuo 
Toronto, gali keisti į namą ar kitą nuosavybę, labai skubus pardavimas,
graži vieta, priėjimas prie Georgian Bay.
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $12.000 įmokėti, 12 kambarių atskiras 
namas, virš $300 mėnesinių pajamų ir atskiras 5 kambarių butas šeimi
ninkui, dvigubas garažas, tik pora minučių iki Bloor.
BABY POINT — JANE, apie $10.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras na
mas, garažas, vandens alyvos šildymas.
GLENLAKE — BLOOR, apie $9.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras na
mas, išnuomotas kaipo dvibutis, 5 kambariai pirmame augšte, dvigubas

SEE

PR. KERBER1S
Antikomunistinius pašto atvi

rukus, vokus, lipdės yra at
spausdinęs latvis V. Grundma- 
nis (3116 N. Pennsylvania St., 
Indianapolis, Indiana 46205, U. 
S. A.). Ant vokų atspausdinti 
šūkiai, primeną Baltijos paver
gimą prieš 27 metus. Taipgi yra 
žemėlapis, rodąs tris pavergtas 
Baltijos valstybes. Visa tai gau
nama pas minėtą leidėją.

Viktoras Pundzius iš Windso- 
ro su šeima lankėsi Toronte, kur 
anksčiau gyveno 12 metų. Jis 
aplankė ir “TŽ”, kuriuos jau se
niai skaito. Ta proga sutvarkė 
šėrus ir laikraščio prenumera
tą. Dalį turėtų Spaudos Bend
rovės “žiburiai” šėrų paauko
jo laikraščiui. Windsore jis yra 
•gerai Įsikūręs ir numato ten pa
silikti.

Veronika Pundzienė, apie 75 
m. amžiaus, jieškoma giminių. 
Jei kas žinotų apie ją, prašoma 
pranešti “TŽ”' administracijai.

Toronto miesto kontrolieriai 
patvirtino algos pakėlimą bur
mistrui W. Dennisonui $3.500. 
Dabar jo metinė alga — $25.- 
000. Metropolinio Toronto ta
rybos pirm. W. Allen gauna 
$28.000, Yorko burmistras — 
$24.000, North Yorko — $23.- 
000, Etobicoke — $22.000, Scar- 
boro — $21.400, East Yorko — 
$15.000.

Dr. A. Pacevičius su ponia iš
vyko trijų savaičių atostogom Į 
Meksiką. *

Politinio pabėgėlio teisių St. 
John’s uoste, Newfoundlander 
pasiprašė du žvejai, pabėgę iš 
Rytų Vokietijai priklausančio 
žvejybos laivo. Jie buvo nuga
benti imigracijos Įstaigon Hali- 
faxe.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
f

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m A A BJi A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAfVlA 
KREDITO KOOPERATYVE r m-i

MOKAME
4% % ui depozitus
5V2% numatyta už šėrus

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

n DUODAME 
mortgičius iš 6H% 
asm. paskolas iš 7% 
MILIJONUS DOLERIŲ.

AL. GARBĖMS
REAL ESTATE

Du rusiški filmai 
Pagal Antano Čechovo 

apysaką spalvotas filmas 
"ŽIOGAS" 

(The Grasshopper) 
Priedo jūsų malonumui 
"NAMAS, KURIAME 

GYVENU" 
Abu angliškais Įrašais 

BRIGHTON KINO TEATRE, 
tel. 532-2710 

127 Roncesvalles Avė. 
Tik 4 blokai Į šiaurę nuo 

1736 Queen St. W.
— TIK 6 DIENAS — 

KOVO 28 — IKI BAL. 2 
Kasdien vienas seansas 

nuo 7.30 v.v.
šeštod. ir sekmad. nuo 5 v.p.p. 

be pertraukos

J. Simonaitytė, V. Beržinskaitė, I. Ja- 
neliūnaitė, V. Jurevičiūtė, R. Birš- 
tonaitė ir R. Radžiūnaitė. Komandai 
vadovavo A Žaliauskas.

Draugiškose rungtynėse Aušros 
berniukų B klasės komanda nugalė-
jo Hamiltono Kovo berniukus 49:43. 
žaidė: J. Norkus 5, Plačiakis 6, Si
monaitis 18, Tamošiūnas 9, Kakne
vičius 11 ir Stravinskas. Padėka Ha
miltono Kovui už nuoširdų priėmimą.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

BLOOR — DORVAL GATVES, $26.900 prašoma kaina, atskiras plytų na
mas, per 2 augštu, 6 kambariai," nauja šildymo sistema (oru — alyva), 
gana didelis sklypas ir garažas. Įmokėti apie $10.000.

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

ABBOT — GATVE, 7 dideli kambariai, atskiras plytų namas, automo
biliui vieta įvažiuoti, nepereinami kambariai, namas išmokėtas, savinin
kas ima balansui vieną atvirą mortgičių 10 metų. Prieinama kaina ir 
įmokėjimas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

10 AKRŲ PRIE DON MILLS RD., 697 pėdų priekis, lygi žemė, netoli 
Keswick’o. Prašo $10.000. . .
100 AKRŲ VASARVIETE - ŪKIS ties Wasaga prie dviejų plentų, pne 
miestelio, 2% mylios nuo lietuvių vasarvietės, lygi ir derlinga žemė, 
upelis; ūkis tinka padalinti į vertingus sklypus, namas su visais patogu
mais. tinkamas vasarojimui, didelis tvartas ir daržinė. Įmokėti apie 
$6.000; prašoma kaina nėra perdidelė.
PARKDALE, 2 AUGŠTŲ, $8.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 8 kamba

riai. 2 virtuvės, 2 prausyklos, apšildymas vandeniu.
BLOOR — BATHURST, 11 kambarių, 8.000 įmokėti; 3 prausyklos, 2 vir
tuvės, su visais baldais, šoninis įvažiavimas.
KRAUTUVE RONCESVALLES — DUNDAS, $8.000 įmokėti; modernus 
priekis, 5 kambarių apartamentas nauja krosnis, dvigubas garažas, 7% % 
vienas mortgičius. . .
ST. CLAIR, $2.500 įmokėti, pusiau atskiras, 5 kambariai, alyva apšildo
mas, garažas, 7% mortgičius. Prašo $15.900.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riom vietose ir įvairia kaina. Prateme nk kreiptis pas lauš. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliūdžiu. Alv. (Mieldažukė) Wistoski
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APDRAUDA (įlį)
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VA8ABVIEC1Ų • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPĮNIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES invalidumo pajamos nt kt.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

’“■'“‘ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ij radijo aparato*. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-616 5, • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

{VAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, LotVtfę, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir t L 
automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas, 
rai ir padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
ėjai, šaldytuvai, skalbiamosios maS- logus, kuriuose yra smulkus apraš
uos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškinimai Pažymėtos kai- 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, transistor!- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki- kuriuos gavėjas gali nusipirkti jvai- 
limai, baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus {vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,'prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

' — ......................... 1 1 ——

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirtjtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe k kainomis

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2299

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO,
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
S32 - 7733

1736 Dundas St. Scv. R. StasluSts

i DUFFERIN RADIO and TV
į SALES AND SERVICE
į Taisomi televizijos, HI-FI ii ratine aparatai. Parduodamos
į Lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika

1000 College Sh, » LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis Į

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

Bloor Autorite Garage das ir College). Tel. 531-1305 I

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 Sav. A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
PffTy

60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130 BALTIC MOVERS
Atlieka sąžiningai visus mecnaiilA- 
kus automoMlių pataisymu*. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus Ir duosime 
patarimus.

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas. 
Skambinti teL LE 4-1403 

30 Dewson St, Toronto, Ont.
Sav. ANTANAS PASKEV1CIUS PLUMBING and HEATING

International 
Driving School

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Aven Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191WALDI Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b

CoAfnn4 jttolųo 691 X.-.<ietto $*., automatinės transmisijos
Tol. RO 2-2100

Skyrius: 
S94 COLLEGE ST.

Dundas Auto Body 
n Max Kane Auto Body

Tel. LE 2-5461 Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Mokome su standartiitomb.
N Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

vh>^fttin*mis transarioiiomls 430 BATHURST ST, .
ir Volksiragaiiata. Į tek WA 14225 arba WA 44001

DELHI-TILLSONBURG, ONT

Sveikas, PAVASARI!
Štai iš LENKIJOS trys puikiausi būdai paro 
dyti per Velykų šventes savo vaišingumą

Wodka Wyboro; 
wa” tinka gerti
neatmiešta ir at
miešta. Vartokite

gerai atšaldytą.

Casis Liqueur 
nnikus ir turtingas Garsioji “Wismow- 

ka-Cherry Cordial 
—puiki juodųjų vyš

nių skonio degtinė

Produced 
and bottled 
in Poland

ATOSTOGOS RYTŲ EUROPOJE
(ĮSKAITANT LIETUVĄ)

Išvykstama iš Toronto
BIRŽELIO 7 DIENĄ

Galutinė data registracijai
BALANDŽIO 20 DIENĄ

Norintieji smulkesnių informacijų prašomi užpildyti 
šią atkarpą ir pasiųsti nurodytu adresu

GLOBE TOURS
Phone 536-1424 962A Bloor St. West

Toronto 4, Ont.

Name ...

Address _ phone

Please send me information on the June 7-th group 200

DIANA
COUGHS

COLDS

ASTHMA

SORE

Žmonai — vienas centas
Mr. Smith mirdamas paliko 

$15.000, bet savo žmonai testa
mente tepaskyrė 1 centą.

— Kaip tai? Gal paliko kokį 
1 cento pašto ženklą, kuris yra 
filatelistinė retenybė ir vertas 
keliasdešim tūkstančių? — tei
raujasi vienas iš artimųjų.

— Ne. Nieko panašaus. Jis 
jai iš tikrųjų tepaskyrė 1 cen-

GO LIETUVIŲ ŪKININKŲ KLUBO kas; $5: M. Bartulis, V. Miceika, L. 
VALDYBAI Tillsonburgo Lietuvių Pūkienė, VI. Vindašius, J. Zgrunda, 
Ūkininkų Klubas, įsikūręs 1948 m., A. Lapenas, V. Garnelienė-Judzen- 
kadaise šioje apylinkėje reiškėsi 
kaip stipri lietuviška kultūrinė or
ganizacija, bet paskutiniais penke- 
riais mętais ar daugiau jo veikimo 
veik nebegirdėti. Man, kaip buvu
siam ilgamečiam šio klubo valdy
bos nariui, rupi šio klubo likimas. 
Keliu šį klausimą spaudoje ne tam, 
kad norėčiau kam nors pakenkti, bet 
tik atvirai norėčiau išsiaiškinti. Gal
būt ir daugelis klubo narių taip pat 
to nori.

Būdinga, kad klubo valdyba jau 
daug metų nebesušaukia visuotinio 
narių susirinkimo ir nebeperrenka 
vykdomųjų organų. Tuo yra pažeis
ti klubo įstatai. Gi įstatuose pasaky
ta: “Bent vieną kartą metuose turi 
būti sušauktas visuotinis klubo na
rių susirinkimas ir perrinkti klubo 
vykdomieji organai.” Kiek man žino
ma, klubo ižde buvo nemaža suma 
pinigų, koks to iždo stovis dabar? Ar 
klubo nariai žino? Aš siūlyčiau esa
mai valdybai, jei dar tokia yra, tuo
jau sušaukti visuotinį klubo narių 
susirinkimą, kuris pasisakytų visais 
rūpimais klausimais ir tuo išsklai
dytų gandus, gal ir nepagrįstus.

M. Račys, Simcoe, Ont..
AUKOS TAUTOS FONDUL Delhi 

ir apylinkių organizacijos K. L. K. 
Moterų Dr-ja, skaučių-tų dr-vė, DJL 
K. Gedimino šaulių kuopa, Tillson
burgo Ūkininkų Klubas ir KLB 
Delhi apylinkės valdyba paskyrė 
$200 pelną, gauta iš Vasario 16 mi
nėjimo. $20: A. Augustinavičius, B. 
Dirse, S. Jakubickas, A. Rudokas, D. 
Žiogas; $10: P. Augaitis, A Budrei- 
ka, B. Gudinskas, kun. dr. J. Gu
tauskas, S. Jakubilius, M. Račys, G. 
Rugienis, B. Stonkus, N. N., E. Tui-

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

GAUNAMI VAISTINĖSE

RHM .MATR
AXTHR.tx ’
M( KT ; AR

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
S2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

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
jos Ir t L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
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.

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

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

teniso raketės, {vairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Smith našlė paaiškino:
— Mano vyras buvo paniuręs 

žmogus. Niekad gyvenime nesu
prato humoro ir, matyt, sugal
vojo, kad testamentas yra gera 
priemonė bent kartą pajuo
kauti ...

Reumatizmas
— Pagaliau atsikračiau reu

matizmo, — džiaugėsi vyras.
— Ir kas iš to? — atsakė 

žmona. — Kas gi dabar mums 
orą pranašaus?

Be laikrodžio
Novakas neturi laikrodžio. 

Laiką sužino pagal laikrodį 
bokšte, kuris matyti pro langą.

— O kaip naktį? — klausia 
pažįstamas.

— Beldžiu i grindis, kol gy
ventojas apačioje atsibunda ir 
šaukia:

— Gėdos neturite kelti žmo
nes’ trečią valandą ryto! Pr. Al.

Lethbridge, Alberta
VASARIO 16 MINĖJIMAS. Vasa

rio 17 d. Lietuvių Bendruomenė su
rengė Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukakties minė
jimą p. Noreikų namuose. Atidaręs 
minėjimą K. Leščinskas perskaitė 
laisvojo pasaulio lietuvių manifestą. 
Vytautas Arelis apibūdino Vasario 
16 Akto reikšmę lietuviti tautai, 
trumpai paliesdamas Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo eigą. J. Daugir
das ir P. Rojienė Tautos Fondui pa
rinko auka. Jų rinkimas tęsiamas 
toliau. Pagerbus žuvusius karius, 
partizanus ir visus kovotojus už Lie
tuvos laisvę tylos minute, minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Vasario 18 d. 
vietinė C. J. O. C. radijo stotis trans
liavo lietuviškai šios sukakties minė
jimo trumpą santrauką. K. L.

Patarimas
Viena moteris, siųsdama už

klausimą laikraščio redakcijai, 
prašė patarimo, kaip panaikinti 
smakro įdubimą. Pasirašė vy
riškio vardu. Redakcijos atsaky
mas buvo toks: “Užsiauginkite 
barzdą...”

tavičiūtė, S. Kairys, A. Miknevičius, 
Z. Obelienis, V. Vytas, S. Beržinis,
V. Pečiulis, J. Gudinskas, P. Ožalas, 
Br. Bačiūnas, V. Treigys, P. Kaau- 
konis, K. Girnys, M. Norkus, K. Ra- 
tavičius, J. Rimkus, A. Samas, D. 
šiurna, V. Galeękas, A. Kairys, A. 
Mažeika, dr. B. Povilaitis, P. Lapie- 
nis, V. Zadurskis, K. Lukošius, P. 
Pargauskas, J. Mačiulis; $3: St Jan
kauskas, F. Gurklys, Br. Čaika, A.

. Kuncevičius; $2: Alb. Mažeika, A. 
Martinkevičius, J. Vieraitis, M. Ja
nulis, P. Lileikis, V. Bulzgis, A. Ale- 
liūnas, V. Radauskas, J. Dadurka,
VI. Vindašius, A. Žebertavičius; 
$1.50: Pr. Žilvitis; $1: Č. Tiškevi
čius, A. Rekštis; 61 et. Lietuvos par
tizanas Augustavo miške. Iš viso 
$617.61. Visiems už auką nuošir
džiausias ačiū.

Pagal Jungtinio Finansų K-to bend- 
raštį, šiais sukaktuviniais metais au
kos bus renkamos per ištisus metus. 
Kas iš lietuvių jaučiatės dar aukos 
□eatidavęs, prašyčiau kreiptis į ma
ne: M- Račys, Governor Simcoe Ho
tel, Simcoe, Ont Tel. 426-0530.

Tautos Fondo
Delhi apyL įgaliotinis

DLK GEDIMINO DELHI ŠAULIŲ 
KUOPOS visuotinis metinis susirin
kimas, įvykęs 1968 m. kovo 7 d. Del
hi lietuvių parapijos salėje, perrinko 
kuopos valdybą: S. Jakubickas — 
pirm., A. Rudokas — sekr., G. Ru
gienis — pirm, pavad., Vyt Pečiulis 
_ iždn., J. Rimkus — meno sekcijos 
vadovas ir M. Rimkuvienė — šau
lių moterų reikalams. Kontrolės ko
misija: D. Žiogas, St Beržinis ir St. 
Jankauskas. Susirinkimas nustatė 
ateities veiklos planą, pasisakė uni
formų įsigijimo klausimu, paskyrė iš 
kuopos iždo žurnalui “Karys” $25, 
vietos šeštadieninei mokyklai $25, 
vietos knygynui nupirko ir paauko
jo R. Skipičio knygą “Nepriklauso
ma Lietuva” ir Lietuvių Fondui pa
didino savo įnašą iki $200. Sesės šau
lės paruošė bendrą vakarienę. S. J.

P. BARAUSKO AGENTŪRA

arba
233-3323

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

DR. E. Z U BRIE N Ė

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas;

Telefonas LE. 2-4108.

DR J. MATULIONYTi
DANTŲ GYDYTOJA 

■7** KLUOR ST W -urte 

Pnemimo votandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. .< 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p-

Telefouits RO. 6-137^

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkuriu verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
4G8 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

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

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

DR. V. J. MEILUViENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway)
Tel. 762-1009. __

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
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, {vykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visu svarbiausia
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 
!r 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 nebusi
te patenkinti.

sakinėto telefonas LE. 4-44*1

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

l«82 BLOOR ST. W- Toronte 
<) rytu, nuo Dufierin Si.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

— rezulta-

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytoja* 

794 BATHURST ST. 
(kamp«s Bloor 4 BaHiunt) 

Tel. 534-3370
Priima ooeientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
m (VAIBIUS DŪMUS.

Automatinis eieaira TŪymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
klitnuis. P. KAR ALTONAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6 JO vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

470 COLLEGE 8T„ TORONTO 
Telefonas WA 1-9924

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas plansojantiems keliones * parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalas be traukiniais, laivais, lėktuvais

ataHro atlyginime • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • paiarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612 
769 - 4131



g TORONTO
Prisikėlimo par. žinios

— Prasidėjo rekolekcijos. Vado
vauja kun. G- Kijauskas, SJ. Ši sa
vaitė — moterims ir merginoms, ki
ta — vyrams ir vaikinams. Sekma- 
dieniais pamokslai skiriami visiems 
oendrai. šiokiadieniais: Mišios — 7, 
7.30, 8 ir 9 v. ryto ir 8 v. vak.; pa
mokslai — po 9 v. Mišių ryto ir 7.30 
y. v.; išpažintys — per visas Mišias, 
o nuo ketvirtad. vakaro — nuo 7 v. 
Be rekol. vedėjo, ketvirtad. ir šeš- 
tad. vakarą išpažinčių klausys T. Bar
nabas. Visus raginame rekolekcijo
se gausiai dalyvauti.

— Rekolekcijos jaunimui (nuo 14 
m. amžiaus): šį ketvirtad., kovo 28 
d., 5.30 v.v. bažnyčioje, kitą ketvir
tad., bal. 4 d., 5.30 v.v. parodų sa
lėje — konferencija, klausimai, dis
kusijos ir kavutė, po to — išpažin
tis bažnyčioje; penktad, bal. 5 d., 
5.30 v. v. bažnyčioje — Mišios, pa
mokslas ir bendra Komunija. Vedė
jas — kun. G. Kijauskas.

— Toronto arkivyskupo prašyta 
rinkliava vargšams ir kun. semina
rijai šį sekmadienį per visas Mišias.

— Nuoširdžiai užjaučiame p. Čiur
lį, Lietuvoje mirus jo mamytei, ir 
p. Genčiuvienę, mirus jos sesutei a.a. 
E. Verbickienei.

— Mišios: trečiad., 9 v. —? už a.a. 
Danisevičienę, užpr. velionės sesers 
p. Kulvinskienės; penktad., 8 v. — 
už a.a. V. Vitartienę, užpr. p. Sen- 
ferių; šeštad., 8 v. — už a.a. O. Ta
mašauskienę, užpr. p. Tamašausko; 
šį sekmad., 10 v. — už a.a. O. Tre
čiokienę, užpr. p. Naudžiuvienės; 
11.15 v. — už a.a. M. Klevinskienę, 
užpr. p. Klevinskų; 12.15 v. — už a.a. 
Mortos vėlę, užpr. p. Tamulionių.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — įprastu laiku. 
Tėvelių pasitarimas — bal. 7 d. po 
11.15 vai. Mišių LV Namuose.

— Religijos pamokų gimnazistams 
iki Atvelykio nebus. Jie tedalyvau
ja parapijos rekolekcijose.

— Rekolekcijų ir Didž. Savaitės 
metu šeimos lankomos tik iš anksto 
susitarus.

— Sį savaitgalį T. Rafaelis vyksta 
vesti rekolekcijų Wellando lietu
viams, o kitą — Otavos. Aplankys 
ir lietuvius, gyvenančius Kingstono 
apyl.

— Chorų repeticijos: stud, bendra 
— trečiad., 7 v.v.; suaug. — ketvir
tad., 7.30 v.v. (pradeda vyrai, o mo
terys prisijungia po rekol.); vaikų 
choro repeticijų rekolekcijų metu ne
bus.

— Tradicinis religinis koncertas 
rekolekcijų užbaigimo proga — Ver
bų sekmadienį, 4.30 v.p.p. bažnyčio
je. Programą atliks smuik. I. Ro
manoff, sol. V. Verikaitis, Prisikė
limo par. choras ir kun. B. Jurk- 
šas.

— Par. tarybos jaunimo sekcija, 
susidedanti iš pirm. Al. Kuolo, Tėv. 
Pauliaus? A. Kairytės, D. Nausėdie
nės, K. Batūros, L. Kalinausko, B. 
Sriubiškio ir J. Stankaičio, kovo 19 
d. posėdyje plačiai diskutavo jauni
mo veiklos reikalus. Posėdyje daly
vavo ir Tėv. klebonas. Ypatingo dė
mesio susilaukė “Aušros” sporto 
klubas, vandalų sužalotos stovykla
vietės atstatymas ir šią vasarą jau
nimo stovyklų organizavimas bei ne
užilgo pradedąs veikti lituanistinis 
seminaras. Minėtais reikalais rūpin
tis patikėta Al. Kuolui (Aušra), J. 
Stankaičiui (stovyklavietė) ir K. Ba
tūrai (seminaras).

— Par. patalpų gražinimas vyksta 
pilnu tempu: parodų salė jau baig
ta; didž. salės sienos klojamos “teak" 
medžio stilizuotais kvadratais ir pra
vedamos naujos elektros linijos ge
resniam apšvietimui. Didieji darbai 
turi būti baigti iki Velykų.

— Pakrikštyta Vlado ir Onos Gir- 
čių dukrelė Vida Janina.

A. a. Juozas Gvildys, gimnazi
jos mokytojas, torontiškių inži
nierių Gvildžių tėvas, palaidotas 
okup/ Lietuvoje kovo 23 d.

Didžiosios Lietuvos Evangeli- 
kių Liuteronių Moterų Draugi
jos pirmininkė pernai ir šiemet 
yra p. E. šturmienė (22 Glen-^ 
dale Avė, Toronto 3, Ont. Tel. 
535-5530). Reikalui esant, prašo
ma kreiptis į ją tiesiogiai.

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį 10 vai. pamaldo

mis pradedamos Gavėnios rekolekci
jos. Pamokslai ir Mišios kasdien 
9 vai. ryto ir 730 vai. vakaro. Reko
lekcijas ves kun. Tomas Žiūraitis? 
O. P. Rekolekcijos užbaigiamos Ver
bų sekmadienį bendra parapijos aga- 
pe-pusryčiais.

— Sį sekmadienį per visas pamal
das daroma rinkliava šv. Augusti
no kunigų seminarijai Toronte ir Ka
nados vyskupų įkurtam fondui, šel
piančiam pagalbos reikalingus kraš
tus. šios specialios rinkliavos auką 
prašome įdėti į įprastus sekmadienio 
vokelius. Surinktos aukos bus pa- 

- skirstomos į tris dalis: parapijos iš
laikymui, kunigų seminarijai ir Ka
nados vyskupų fondui

— Katalikių moterų draugijos su
sirinkimas — šį sekmadienį po 11 
vai. pamaldų salės kambariuose. Nau
joji draugijos vafldyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. V. Otienė, vice- 
pirm. V. Norkienė, sekr. A. šimkie- 

----- ne, ižd. A. Smailienė, .narės — B. 
čirūnienė ir V. Sirutienė.

— Šią savaitę lankomi 
čiai: High Park, Quebec, 
Idyllwood.

— Dėkojame ilgamečiu:
salės tvarkytojui Jonui Sniečkui, ku
ris per metų eilę sąžiningai ir rū
pestingai rūpinosi salės tvarkymu, o 
taip pat atliko darbus kapuose. Am
žiaus 
išeiti

parapijie-
Durie ir

parapijos

našta šį darbštų žmogų verčia 
į poilsį.
Muz. S. Gailevičius Gavėnios 
suharmonizavo apie 15 gies*metu 

mių, kurių dalį išgirsime bažnyčioje 
per Velykas. Linkėtina, kad maestro 
minėtas giesmes plačiau paskleistų 
lietuvių tarpe.

— Šj sekmadienį 11 vai. pamaldose 
prisimenama a.a. Ona Trečiokienė 
mirties metinių proga.

— Augščiausiojo palaimos ir pa
laimintų ilgiausių metų Teklei Va- 
lądkienei, paminėjusiai 75 m.' am
žiaus sukaktį šaunių sūnų, dukros, 
anūkų bei plačios giminės jaukiam 
būry.

“Lithuanians in Canada” leidi
nys galutinai baigtas spausdin
ti, įrištas i kietus viršelius, pa
puoštas dail. T. Valiaus' piestu 
aplanku. Prenumeratoriams jis 
jau siuntinėjamas. Jo kaina — 
$8. Leidinio platinimu rūpinasi 
KLB valdybos sudaryta admi
nistracinė komisija, kurios pir
mininkas — dr. S. Čepas. Užsa
kymus su čekiais arba pašto 
perlaidomis siųsti: “Lithuanians 
in Canada”, 941 Dundas St. W., - 
Toronto 3, Ont. Torontiečiai ga
li gauti minimą leidinį parapi
jų spaudos kioskuose ir “TŽ” 
administracijoj pas St. Prakapą.

P. Kalnutienė iš okupuotos 
Lietuvos atvyko aplankyti savo 
tėvo, kurio nematė 40 metų, te
tos ir kitų artimųjų. Jos viza 
galioja 6 savaites.

Br. Tamošauskas iš Delhi apy
linkės gydosi General ligoninėje.

Ontario Etninės Spaudos Są
jungos, kuriai priklauso ir “T. 
Ž.”, metinis susirinkimas įvyko 
kovo 21 d. Molsono salėje. Prieš 
susirinkimą laikraščių atstovai 
turėjo progos apžiūrėti alaus da
ryklos modernius įrengimus 
(Fleet St.). Susirinkimas įvyko 
svečių priėmimo salėje. Daly
vavo beveik visų Ontario pro
vincijoje leidžiamų tautinių gru
pių laikraščių atstovai, daugiau
sia redaktoriai. Pirmininkavo 
slovakas dr. J. Kirschbaum, ku
ris praėjusį rudenį buvo išrink
tas Kanados Etninės Spaudos 
Federacijos pirmininku. Dėlto 
jis iš Ontario sąjungos pirmi- 
ninkystės pasitraukė. Jo vieton 
išrinktas italas Dan lanuzzi, pir
muoju vicepirmininku slovėnas 
V. Mauko, sekretoriumi suomis 
I. Sulla, iždininke lenkė M. 
Brodzki. Susirinkime pasi
džiaugta gerais ryšiais su vy
riausybe (Ontario ir Kanados) ir 
užsiminta anie reikalą šiuo me
tu kreipti dėmesį į visų tautinių 
grupių organizuotą vienybę.

DARAU NUOTRAUKAS vestuvių, 
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti Į 
namus. Skambinti tel. 766-5738, 277 
Runnymede Rd. fotografui B. Tar
vydui.

UŽPILDOME PAJAMŲ MOKĖS- 
CIŲ FORMAS, paimame ir pristato
me j namus. Skambinkite po 5 v.v. ir 
savaitgaliais kiekvienu laiku tel. 531- 
6650 G. and R. Associates.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 « 1. 
Namu telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radiju programos girdimos 
du kastus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 

Oakville, Ont, Kanada;

PARKDALE RAJONE pavieniams 
asmenims arba porai išnuomojami 
du kambariai su galimybe virti. Tel. 
532-5626.

banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Pragramot ved.—J. R. Simofiovičius, 
111 Roocosvolles Avė., Toronto 3, 
Ofit. Lt 4-1274. Tat pats adresas Ir 

"Dainos*' dovanų Ir plokštelių 
krautuvas.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

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

€1 lai VlbVO TT fl OVVV VTtOS fatOfll# 

1076 BATHURST ST.
T«l. LE 2-3656. Ryhrne HO 6*1331

BARONESSA
BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W.
(kampas Bloor-Durie gatvių),

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

TEL 7624252 
Sav. Alytė Kerberienė

Brigita Paliulytė, Toronto “Šatrijos" skaučių jauna veikėja, apdo
vanojama Kanados šimtmečio medaliu. Jj prisega LSS tarybos na
rė j. s. A. Vasiliauskienė

Simpoziumas — diskusijos te
ma “Pasaulietis ir parapija re
formų šviestoje” įvyksta šį sek
madienį, kovo 31 d., 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parodų salėje. Kal
bės kun. Placidas Barius, OFM, 
dr. J. Sungaila ir V. Kolyčius; 
pirmininkaus B. Sakalas. Disku
sijose galės dalyvauti visi susi
rinkusieji. Šiuo metu tai viena 
aktualiausių temų. Rengėjai — 
ateitininkai sendraugiai kviečia 
dalyvauti ne tik savo narius, bet 
ir visus besidominčius.

“Moters” žurnalo naujas nu
meris jau išėjo pasipuošęs nauju 
viršeliu.

Atvelykio sekmadienis jau 
nebetoli. Dar neįsigiję bilietų į 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
selių 50 m. sukakčiai paminėti 
popietę prašomi paskubėti. Bi
lietai gaunami abiejų parapijų 
kioskuose ir pas kolonijos or
ganizacijų atstovus - rengėjus. 
Bus įdomi programa, be to, to
rontiškiai turėtu jausti ir parei
gą pagerbti plačiai visuomenėje 
dirbančias seseles. Rengėjai

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas — kovo 31 d., 3 v. 
n.p., pas narę p. Ražauskienę, 
10 Aooledale Rd., Islington. 
Tel. 239-0293.

PETRĄ ČIURLĮ ir jo šeimę, mylimai MAMYTEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

A. B. Arūnai O. J. Juodikiai

M. Štendelienė

Mylimai Mamytei MARIJONAI ČIURLIENEI mirus 

Lietuvoje, PETRUI ČIURLIUI su šeima, broliui KAZI

MIERUI bei sesutei EMILIJAI su šeima reiškiame 

nuoširdžią užuojauta — '

M. M. Žaliauskai V. 0. Skukauskai

REIKALINGAS 
NEVEDUS TARNAUTOJAS - SARGAS 

lietuvio savininko viešbutyje 
Chalk River, Ont.

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

Chalk River, Ontario

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

PRIIMAME UŽSAKYMUS
TORTAMS IR NAPOLEONAMS

Velykų stalui pas mus galima gauti:

NESALDYTŲ KALAKUTŲ, ANČIŲ ir kitos PAUKŠTIENOS.
Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau 
paruošti valgyti ir eilė kitų rūkytų mėsų, dešrų ir jaunų 
paršiukų.

Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, kaviaras, laši
ša ir kiti skanėstai, gerai žinomi lietuviški sūriai.
Nemokamas pristatymas • Laukiam atsilankant

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St W. Tel. 233-9783

Jau galima gauti Velykų šventėms

šviežių kalakutų, ančių,

Filmas apie Sibiro lietuvaičių 16 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1968. III 28 — Nr. 13 (948) 
maldaknygę bus rodomas abie- -----—--------
jų parapijų salėse, šv. Jono Kr. 
salėje — balandžio 6, šeštadie
nį, 7 v.v., Prisikėlimo parodų 
salėje — balandžio 12, penkta
dienį, 1.30 v.p.p. ir 4 v.p.p. Fil
mas (statinis) pagamintas Balti- 
morės televizijos stoties, kur to
je srityje darbuojasi kun. K. 
Pūgevicius. Filmas jau nekartą 
rodytas televizijoje ir susilaukė 
gražaus įvertinimo. Jis pavadin
tas “De Profundis” (Iš gilumos). 
Priedo bus rodomas judamasis 
filmas “Ryto malda”, paruoštas 
JAV katalikų vyrų organizacijos 
iniciatyva. Filmo rodymu rūpi
nasi A. Lukas iš Oakvillės. Ha
miltono AV par. salėje tie fil
mai bus rodomi balandžio 7, sek
madienį, 6 v.v. Pelnas skiriamas 
BALFui.

Toronte gyvenančių konsulų 
žmonos suruošė Ontario min. ka
bineto sekretoriaus žmonos p. 
McIntyre garbei pietus, kuriuo
se dalyvavo ir p. H. Žmuidzinie- 
nė. P. W. M. McIntyre neseniai 
priimtas į Toronto Konsulų 
Draugiją garbės nariu.

Sporto klubas “Vytis” šiais 
metais mini savo veiklos dvide
šimtmetį. Ta proga spalio 5, 
Seaway Towers Hotel Confede
ration salėje įvyks iškilmingas 
balius.
Aukos Laisvės Kovos

Metų vajui
Jungtinis Finansų Komitetas 

Kanadoje gavo sekančias aukas 
Laisvės Kovos Metų vajui: 
“Paramos” kredito 
kooperatyvo ____
“Lito” (Montrealio)
kredito kooperatyvo_____  150
E. A. Kazlauskų, 
Aurora, Ont.____________ 20
Ant. Virbūno, Toronto____  4

Aukojusiems komitetas nuo
širdžiai dėkoja ir laukia aukų ir 
iš kitų, kurie Vasario 16 proga 
negalėjo paaukoti. Aukas siųsti: 
Mr. VI. Kazlauskas, 20 Brumell 
Avė., Toronto 9, Ont. čekius, 
perlaidas rašyti vardu “Lietuvos 
Nepriklausomybė”. — $200 au
ka įteikta p. Traškevičienės Tau
tos Fondui Toronte per Vasario 
16 rinkliavą, pareiškus pageida
vimą, grąžinta atgal, nes buvo 
skirta Lietuvių Fondui norint 
įamžinti jos vyro a. a. pulk. P. 
Traškevičiaus atminimą.

Komiteto inf.
Dr. V. Fidleris, atominės ener

gijos specialistas, dirba atominių 
tyrimų srityje Chalk River, Ont. 
Kovo 23 d. su žmona jis lankėsi 
Toronte ir skaitė paskaitą akade
mikų draugijai Prisikėlimo mu
zikos studijoje.

Viena švedė iš Stockholmo 
kreipėsi į gen. konsulą J. Žmui- 
dziną, prašydama mokslo tiks- 
lams^ Lietuvos himno su choru 
ar orkestru plokštelės. Muzikė 
Dalia Skrinskaitė pasiuntė jai 
tokią plokštelę. Už tai gen. kon
sulas reiškia “Varpo” dirigen
tei nuoširdžią padėką.

Toronto poezijos festivalis — 
nuo kovo 25 iki 31 d. Savo kūri
nius poetai skaito viešųjų biblio
tekų salėse. Užbaiga — kovo 31, 
8.30 v.v., Central Library Theat
re, College ir St. George St.

IIS MONTREAI(?ije

..$300

Terminuoti indėliai “Lite" pri
imami nuo balandžio mėnesio pra
džios vieniems metams iš 6%, dve
jiem metam iš 6,5% ir trejiem me
tam iš 7%. Pakankamai fondų esant, 
terminuotus indėlius bus galima iš
siimti ir terminui nesuėjus, tačiau 
tokiu atevju bus nustojama nuo 1 
iki 2 nuošimčių palūkanų, priklau
somai nuo termino ir išėmimo datos. 
Palūkanos už terminuotus indėlius 
bus prirašomos kasmet spalio 15 d. 
data. Papildomų informacijų dėl įsto
jimo į “Litą" nariais ir dėl termi
nuotų indėlių visi kviečiami skam
binti į “Litą" tel 766-5827 darbo va
landomis arba ved. P. Rudinskui tel. 
482-4094. Pageidaujant, pas suinte
resuotus bus nuvykstamą išsiaiškin
ti į namus.

“Lito” nariams, norintiems dalį 
savo santaupų pervesti į terminuotus 
indėlius, šiuo metu apsimoka tai da
ryti nebent tik iš depozitų sąskaitų. 
Pervedant iš šėrų būtų nustojama 
dividentų už vienų metų ketvirtį. Be 
to, nereikia užmiršti, kad terminuo
ti indėliai neturi gyvybės draudos, 
todėl norintiems ją turėti neverta 
savo santaupų Šeruose ir depozituo
se sumažinti žemiau $2000 sumos.

Taikydamasis prie besikeičiančių 
rinkos sąlygų, “Litas" visada stengė
si, kad jo nariai gautų bent 1% dau
giau už savo santaupas ir mokėtų 
bent 1% mažiau už paskolas nei 
kitur. Terminuotų indėlių įvedimu 
“Litas" siekia to paties tikslo, pa
sitarnaudamas tiem nariam, kurie 
turi stambesnes sumas ilgalaikiam in
vestavimui. Iš antros pusės, “Litas" 
nėra pajėgus pakelti žymesniu pro
centu dividendų ir palūkanų už 
trumpalaikes santaupas, nes arti 
vieno milijono paskolų tebėra iš 
6,5%. Tačiau priimant dėmesin 
0.75% “Lito” apmokamos premijos 
už šėrų ir indėlių drauda, išeina, kad 

Šablauskienei, A. Vazalinskui ir - “Litas" ir dabar už pirmus $2000
A. Zubienei; L. Gureckui — 
Keating Ford ir šakočio kepė
joms. Nuoširdžiai padėkojo vi
siems bilietų platintojams, o 
ypač D. Banienei, . M. Ramūnie- 
nei, B. Vilčinskienei Otavoje, St. 
Bublienei, M. Mikailienei Det
roite, A. Kuolienei, V. Ottienei,
B. Pabedinskienei, M. Tamulai- 
tienei Toronte ir Montrealio 
stud, ateitininkų draugovei. Dr. 
J. Mališka skaitė paskaitą “Es
tetinis momentas dantų gydy
me”; joje išryškino grožio reikš
mę dantų priežiūroje žmogaus 
išvaizdai bei savijautai. Skanius 
pietus pagamino Rosemonto ra
telio narės, o pyragus prie ka
vos parūpino p. Ūsienė. Popie
tė praėjo labai jaukioje nuotai
koje. J. L. B.

K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyr ■ metinis susi
rinkimas — kovo 31 d. tuoj po 
11 vai. pamaldų N. Pr. Marijos 
seselių namuose. Visos narės 
prašomos dalyvauti. Valdyba.

Solistas Antanas Keblys, atos
togaudamas Floridoj; sėkmingai 
koncertavo Miami lietuviams. 
Svečias buvo apdovanotas publi
kos nuoširdžiais plojimais.

Aušros Vartų par. žinios
— Trijų dienų rekolekcijos įvyks 

Didž. Savaitę — balandžio 9, 10 11 
dienomis. Vedėjas — kun. G. Kijaus-

— Pakrikštyta J. ir A. Gudų duk
ra Aldonos-KarolėsJLinos vardais.

— AV choro metinis parengimas 
— gegužės 4 d.

— Vaikučių pirmoji Komunija 
įvyksta Atvelykio sekmadienį. Re
gistruotis klebonijoje ar pas sese
les.

— Sveikiname seseles jų kongre
gacijos auksinio jubilėjaus proga. 
Linkime Augščiausiojo palaimos jų 
darbuose.

— $10 vajus Bažnyčios Fondui tę- 
siemas toliau. Aukojo: A. Pakulis, M. 
Pakulienė, A. Drevinskienė, A. My- 
lė, O. Šabliauskienė po $10; J. Go- 
rys — $15; A. Kirklioniai — $3. 
Rinkliava — $225.

— Toronte keliamas klausimas 
apie salės nuomojimą ir silpnesnes 
organizacijas, šis klausimas yra ak
tualus ir pas mus. Ten siūloma silp
nesnėm organizacijom susidėti, kad 
išvengtų nuostolių. Mūsų nuomone 
AV par. gali ir turi padėti silpnes
niem, bet iš kitos pusės mūsų pa
rapija, kuri organizacijoms daug pa
deda, turėtų iš jų narių realiai ma
tyti, kad jie atlieka parapijiečio pa
reigas: lanko sekmadieniais savo baž
nyčią, užsimoka p-jos mokestį, auko
ja bažnyčios fondui. Tai būtų natū
rali padėka parapijai; Tokiems yra 
malonu padėti

Sėkminga loterija. Kovo 10 
d. K. L. K. Moterų Dr-jos Mont- 
realio skyrius Aušros Vartų par. 
salėje suruošė įdomią popietę, 
kurią atidarė skyr. pirm. dr. V. 
Giriūnienė, išreikšdama padėką 
už dovanas dailininkams — R. 
Bukauskui, V. Remeikai, O.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

S-tos “Lite" nr. 752D

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė su baldais vienam asmeniui. 
Tel. 535-8798.

PARDUODAMAS MOTOR HOTEL 
RESTORANAS (dining room), suei
gų kambarys. 10 kambarių motelis su 
dvigubom lovom ir televizija gražioj 
vasaros bei žiemos vietovėj. Prašoma 
kaina $118.000. Galima nuomoti tik 
Motor Hotel su restoranu ir kamba
riais. Žiemos metu pilnai išnuomota 
slidininkams. Savininkui butas. Skam
binti Mr. Lapp tel. (705) 428-2105.

viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt.
Mielai kviečiame atsilankyti į krautuvę, kur rasite didelį pasi

rinkimų įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

produktų, jaunų paršiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį 

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avenue. Toronto.

MEAT 
MARKET

moka 6% už šėrus ir 5.25% už in
dėlius. Užtat pasinaudokite savo san
taupoms geromis “Lito" siūlomomis 
sąlygomis. Pr. R.

JAV ir Kanados kredito unijų ve
dėjų konferencija veiklos plėtimo ir 
sėkmingesnės konkurencijos su ban
kais ir kitomis finansinėmis institu
cijomis reikalu įvyko Toronte, West
bury Hotel, kovo 11-15 dienomis. Pa
skaitas skaitė ir seminarus vedė di
delis skaičius žinomų JAV univer
sitetų profesorių ir kitų tos srities 
specialistų. Dalyvavo 126 asmenys 
iš įvairių JAV ir Kanados vietų. Iš 
Kanados lietuvių kredito unijų ve
dėjų dalyvavo tik “Lito" ved. P. 
Rudinskas.

Kvebeko kredito unijų lygos me
tinis suvažiavimas įvyko kovo 16 d. 
Sheraton Mount Royal Hotel, Mont- 
realyje. Suvažiavime buvo svarstomi 
įvairūs kredito unijų reikalai. Disku
sijoms užsitęsus, suvažiavimas atidė
tas balandžio 6 d. “Litui"' atstovavo 
P. Rudinskas.

“Baltijos" stovyklavietės komiteto 
ir Lac Sylvere Savininkų Draugijos 
bendras posėdis dėl platesnio sto
vyklavietės panaudojimo įvyko kovo 
22 d. Aušros Vartų parapijos patal
pose. Pr. R.

Klaidos atitaisymas. Praeita
me “TŽ” nr. paskelbta Montrea
lio lietuvių dailės ir tautodailės 
parodos informacija, liečianti 
eksponatų pristatymo laiką. Turi 
būti: visf eksponatai priimami 
kovo 24, sekmadienį, nuo 10 v.r. 
iki 1 v. p.p.; kovo 27, 28, 29 d. d. 
nuo 7 v. iki 9 v. vakarais; kovo 
30 d. nuo 9 v. iki 12 vai. parodos 
rengimo vietoje — Aušros Vartų 
salėj. Informacijų reikalu skam
binti parodos vedėjui J. šiaučiu- 
liui PO 7-2781 vakarais ir DO 
6-3884 dienos metu.

Rengėjai

A. NORKELIŪNAS 
~'Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

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

“LITAS” MOKA 
už terminuotus indėlius

2 METAI -6,5%
3 METAI -7 % 

MAŽIAUSIAS INDĖLIS $500

I I T A C ’ 9 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I M O MONTREAL 26, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
DEPOZITUS 4.4% 
NUMATYTA Už SERUS 5% %

NEKILN. TURTO PASKOLAS 8%
ASMENINES PASKOLAS______ 9%

Nemokamas gyvybės draudimas įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
nimor^ bendros santaupų abiejų rūšių paskoloms.

Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, išskiriant šeštadienius.




