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Ko nesunaikina tankai?

Pasaulio įvykiai

Rašytinė lietuvių literatūra yra keturių šimtmečių senumo.
Lietuvių sukurta valstybė, kad ir pergyvenusi visokius negandus,
matuoja savo praeitį septyniais šimtmečiais. Visdėlto tautinė lie
tuvių sąmonė plačiau prasiveržė tik devynioliktame ir dvidešim
tame šimtmetyje. Žinoma, nebuvo ji mirusi ir anksčiau, bet glū
dėjo lyg neišsprogęs pumpuras. Dvidešimtasis šimtmetis yra Lie
tuvos kolektyvinės tautinės sąmonės sušvitimo šimtmetis. Ypač
ryškiai ji prasiveržė 1918—1940 metais. Tada ji pasiekė pilną
dienos šviesą, kuri po ilgo priespaudos bei tamsos laikotarpio
buvo juo ryškesnė. Deja, pilnatis liko užtemdyta svetimos jėgos
ir dirbtinai prislopinta. Visdėlto tasai saulėtasis Lietuvos prazy' dimo laikotarpis, nors palyginti trumpas, paliko lietuvių tautos
kelyje neišdildomus pėdsakus. Per du dešimtmečius tautinė są
monė prasiveržė taip ryškiai, kad ji ir šiandieną yra aiškiai gyva.
Rusiškasis imperializmas siekia ją užslopinti ir net numarinti, bet
kartu yra priverstas ir skaitytis su ja. Rusų ekspansijos vadai,
pridengę savo siekinius idealistine komunizmo skraiste, aiškiai
mato, kad tautinių apraiškų negalima sunaikinti nei tankais, nei
raketomis. Tai labai ryškiai matyti dabartinėje Čekoslovakijoje.
Panašiai yra ir Lietuvoje, nežiūrint beveik trisdešimt metų siau
tėjančio rusų priverstinio komunizmo. Tai pripažįsta ir patys ru
sai, pastaruoju metu savo spaudoje ėmę pulti ir lietuvius už “na
cionalizmą”. O Lietuvos komunistai nuolat bara savo krašto žmo
nes už “nacionalistines, buržuazines atgyvenas.”
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Lietuvių tautos kelias yra tragiškas ir kartu viltingas. Tai
skamba paradoksiškai, bet taip yra. Lietuviškoji tragiką prasidėjo,
kiek istorija siekia, nuo Mindaugo. Juk tasai valdovas, apjungęs
trylikto šimtmečio Lietuvą, žuvo nuo savųjų rankos kaip tik tuo
metu, kai tauta įžengė savo didybės kelian. Viduriniais amžiais
iškilusi Lietuva ir pasiekusi savo didybės pasineria tamsoje ir
išdraskyme. Atgavusi laisvę bei nepriklausomybę, Lietuva staigiai
pakyla, pražysta sodriu pumpuru ir lieka vėl sutrempta. Tai tikras
Golgotos kelias, nutysęs per ilgus šimtmečius. Vienos kartos ėjo
lengvesnes varsnas, kitos sunkesnes, o trečioms teko pati sunkiau
sia dalis — kopimas į sunkios kančios kalną — Golgotą. Bet kaip
Golgotoje slypėjo Prisikėlimo viltis, taip ji glūdi ir Sėtuvių tautos
kelyje. Nežiūrint sutemų, kančių, pralaimėjimų, vergijų, priespaudų, persekiojimų, okupacijų, lietuvių tauta atsilaikė. Ir tai nuosta Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas R. Niksonas tarp lietuvaičių. Jis nekarta yra palankiai pa
bus dalykas. Tokioje kryžkelėje gyvenanti tauta, nepasižyminti sisakęs apie lietuvių ir kitų pavergtų tautų siekimusw
gausumu, atrodo, senai turėjo išnykti, kaip išnyko kitos giminin
gos aisčių šakos. Bet lietuviai neišnyko. Tai jų nepaprasto gajumo
faktas, kuriuo šiandieną džiaugiamės, nors nesakome, kad praei
ties tragiką lietuvių tautos nepalietė. Tuo norime priminti, kad
išlikome gyvi, tačiau esame negausūs. Palankesnėse sąlygose mūsų Pasikalbėjimas su dr. J. K. Valiūnu, VLIKo pirm., ryšium su artėja nčia Vasario 16 sukaktimi
tauta būtų išaugusi į gausią bendruomenę, kurios vieta Europos
— Praėjo Lietuvos Laisvės išlaisvinimas greičiausiai ateis talėms, kad ribotos jėgos, ku
tautų mozaikoje būtų buvusi nepalyginamai iškilesnė.
Kovos Metai. Dalyvavote jų pla evoliucijos būdų, o ne beveik vi rios yra išeivijoj, nebūtų eikvo
*
w
*
navime
ir vykdyme. Kaip atrodo są pasaulį sunaikinti gresiančio jamos tapatingų uždavinių at
Žengdami Į paskutini dvidešimtoj’o šimtmečio trečdalį, meta
likimui. Jos ir toliau turėtų
me žvilgsni priekin ir klausiame, kokia Lietuva bus dvidešimtojo atlikti darbai žvelgiant iš per karo keliu. Visa eilė vyriausy įvykti
kas metai, nes, kaip pra
šimtmečio pabaigoje. Su tikrumu to pasakyti negalėtų nė išmin spektyvos? Ar išeivijos sujudi bių nuoširdžiai pareiškė, kad eitis parodė,
per tokį laikotar
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mas
Lietuvos
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srityje
tingiausi žyniai. Remdamiesi tragiškąja Lietuvos praeitimi, vis
pį susitelkia visa eilė aptartinų
dėlto galime tarti, kad prisikėlimo viltis nėra tuščia deklamacija. pagyvėjo? Kuriuos darbus lai didžiausia gėda humanizmui.
klausimų.
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Lietuva išgyveno jau daug tragiškų momentų, bet kartu ir laimė
— Girdėti, kad vėl organi
tuvos laisvinimui šiuo metu?
jimų. Nėra pagrindo manyti, kad dabartinė Lietuvos vergija yra vos Metų apimtyje?
zuojama veiksmų konferencija.
— Kiekviena organizacija ar Gerėja ar sunkėja?
galutinis pralaimėjimas. Istorijos kelias yra grįstas ir laimėjimais,
nutarė šaukti ją Detroite,
—
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nuomone,
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ir pralaimėjimais. Stiprieji nyksta ir žūsta, silpnieji stiprėja ir institucija, kuri nusistato veik siekiuose jau esame perėję sun Vieni
Čikagoje. Kur ji iš tikrųjų
keliasi. Žuvo jau daugybė imperijų, nors ruošėsi gyvuoti tūkstan los uždavinius, norimus atlikti kiausią kelią ir mūsų ateitis su kiti
bus
ir
tam
tikrame
laikotarpyje,
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čius metų. Antai, Hitlerio Reichas skelbė savo galybės tūkstant daro veiklos planą. VLIKas Lie mažais niuansais tikrai šviesė las? koks jos pagrindinis tiks
metį, ruošėsi ilgai tautų priespaudai, o žuvo vos vieną dešimtmetį tuvos Laisvės Kovos Metams to ja. Europos politinis veidas kei
— Veiksnių pasitarimai yra
ištvėręs. Neamžina ir Maskvos imperija. Išgyvenusi vos pusę šim kį planą buvo paruošęs, kuris čiasi mums palankia linkme ir kviečiami
vieno ar kelių veiks
to metų, ji pradeda braškėti. Užgrobdama svetimus kraštus, ji buvo skelbiamas spaudoje, ir jį geležinė uždanga yra jau stipro nių. Jų data ir vieta sutariama.
manė sustiprinsianti savo jėgą — karinę ir ūkinę, bet nepaste yra beveik pilnai įvykdęs. Be jo kai aprūdijusi. Šūviai, nuaidėję Jau pernai buvo girdėti nuomo
bėjo, kad tuo būdu atsivedė savo imperijon ir pavojų. Laisvės kios abejonės lietuviai visame prieš kelias savaites Raudonojoj nių, kad konferencijos turėtų
trokštančios tautos yra ta silpnoji vieta, kuri šiandieną rusams
susikaupė šio auksinio Aikštėj, nuskambėjo viso pasau vykti ne vien Niujorke, ir buvo
teikia daugiausia rūpesčių. Jie nebesijaučia nenugalimi. Ir milži pasaulyje
Lietuvos nepriklausomybės at lio ausyse, ir iš to kiekvienas ga pareikšta nemažai pageidavimų,
nas Siegfridas, išsimaudęs drakono kraujuje manė esąs nenugali statymo
jubilėjaus proga ir iš li pasidaryti tik vieną išvadą: kad sekanti konferencija įvyk
mas. bet užkritęs lapas paliko vieną pažeidžiamą vietą, kuri buvo vystė kiek
galėdami savo veik Kremliaus jėga ima sprogti iš tų Čikagoje.
fatališka — dėl jos žuvo. Tai milžinų likimas, kuris laukia ir rau lą. Įvairios lietuvių organizaci vidaus.
— Kuriuos darbus numato
donosios rusų imperijos. Mūsų gi pagrindinis uždavinys — gyventi jos, esančios laisvame pasauly
VLIKas, berods, laisvini VLIKas artimoje ateityje?
Lietuvos prisikėlimo dvasia. Toji nenugalima viltis tepalaiko mū je, turėjo papildomą progą mo—darbe
visą dėmesį skiria po
— Mūsų padėtyje yra neįma
sų tautos kovą ir teįprasmina visą mūsų veiklą.
kreiptis į savo gyvenamų kraš litinėms priemonėms. Ar nema noma vykdyti politikos valsty
tų vyriausybes ne tik kasmeti note, kad kultūrinės pastangos bės mastu. Net ir nepriklauso
ne Vasario 16 dienos proga, bet taipgi reikalingos Lietuvos lais mų valstybių vyriausybės turi
ir atžymėdami šią ypatingą su vinimui?
taikytis prie bendrų pasaulinės
kaktį.
Mūsų
jubilėjaus
rezulta

—
Politinės
ir
kultūrinės
politikos įvykių. Nebuvo įmano
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto žodis pasaulio lietu
tams sustiprinti daug padėjo So priemonės tautos gyvenime at ma pramatyti 1968 metų pra
viams, kovojantiems už Lietuvos nepriklausomybę
vietų Sąjungos smurtas prieš Če lieka du skirtingus uždavinius, džioje Čekoslovakijos įvykių ir
koslovakiją ir dar kartą parodė būtent: politinis — valstybinė atitinkamai pasiruošti. Kai rusai
Laisvuosius
lietuvius
ir
jų
or

Lietuvos Taryba prieš pen
pasauliui
Rusijos komunizmo je pasireiškimo formoje, kuri įžygiavo į Čekoslovakiją, VLI
kiasdešimt vienerius metus Lie ganizacijas kviečiam spiestis
susideda iš vidaus ir užsienio Kas tą pačią dieną padarė ati
tuvos sostinėje Vilniuje pasirašė apie Vyriausiąjį Lietuvos Išlais kovos metodus.
— VLIKas paminėjo 25 metų politikos, o kultūrinis — civi tinkamus žygius, kurie pastatė
Vasario 16 Aktą, išreiškiantį lie vinimo Komitetą Lietuvos vada
tuvių tautos lūkesčius ir politi vimo darbe ir visokeriopai jį veiklos sukaktį. Kuriuos momen lizacinių pasisekimų apvainika Lietuvos laisvinimo klausimą
nę valią, atkuriantį ilgaamžę ne remti. Mums, laisviems lietu tus laikote sėkmingiausiais VLI vime kultūriniais vaisiais. Juo daug stipresnėn švieson. Artimo
priklausomos Lietuvos valstybę viams, nepakanka išlaikyti pra Ko veikloje ir kuriuos tamsiau tauta savo kultūra stipresnė, je ateitvie, šalia įvairių leidi
juo lengviau jai užsitikrinti ir nių, VLIKo komisijos turės at
ir sudarantį būtinas sąlygas lie ėjusių Lietuvos Laisvės Kovos siais?
— Sėkmingiausi VLIKo veik valstybės ar tautos politinį pa likti įvairius joms pavestus vi
tuvių tautos kūrybinei galiai Metų veiklos apimtį ir lygi, iš
vien
visiems
siekiant
didžiojo
los
metai buvo Lietuvoje, kai grindą. Todėl aišku, kad ne tik. siems svarbos turinčius uždavi
skleistis. Lietuvių tautos žodis,
tartas Lietuvos Tarybos lūpomis lietuvių tautos tikslo — nepri jame apsijungė visi už Lietuvos politinės, bet ir kultūrinės pa nius, aiškins bei interpretuos
ir įvykdytas kraujo auka, vir klausomos Lietuvos valstybės nepriklausomybę kovoją lietu stangos reikalingos mūsų tau bendravimo su kraštu proble
to kūnu — atsikūrė laisva ne atkūrimo. Mums reikia dar la viai ir ėmė vieningai veikti Lie tos išlikimui ir nepriklausomos mas. stengsis dar artimiau bend
radarbiauti su visomis lietuviš
priklausoma demokratinė Lie biau išplėtoti ir patobulinti veik tuvos nepriklausomybei atsta Lietuvos atstatymui:
—
Kartas
nuo
karto
girdėti
la,
įjungiant
daugiau
intelekti

tyti.
Tamsiausi
metai
mūsų
komis organizacijomis bei jau
tuva.
Jau ilgas laikas, kai lietu niu pajėgų į Lietuvos laisvinimo veikloje buvo, kai. nežiūrint At nuomonių, kad VLIKas sudary nimu ir talkins visiems geros
vių tauta mini Vasario šešiolik darbą. Mums, ypač šiemet, svar lanto Chartos užtikrinimo, kad tas “nedemokratiniu” būdu, kad valios lietuviams visame pasau
tosios Aktą be džiaugsmo, nes bu pabrėžti bei laisvajam pasau po antrojo pasaulinio karo visos reikėtų jį rinkti išeivijoj. Ką lyje, kad būtų galima kaip ga
lint daugiau nuveikti Lietuvos
beveik prieš trisdešimt metų liui išryškinti tikrąją prasmę tautos atgaus savo nepriklauso manote tuo klausimu?
— VLIKas, kaip ir mūsų di vergijai palengvinti. Vienas iš
hitlerinės Vokietijos ir bolševi Ribbentropo—Molotovo suokal mybes. — tie iškilmingi pažadai
kinės Rusiios sąmokslas (Rib- bio. nulėmusio Lietuvos ir kitų buvo Sovietų Rusijos paneigti ir plomatinė tarnyba, turi organi sunkiausių uždavinių yra užsie
bentrono—Molotovo 1939 metu nepriklausomų Europos vidurio iu smurtas vykdomas dar ir zacinę ir teisinę struktūrą, atsi niečiu. informavimas. VLIKo
vežtą iš Lietuvos. VLIKo kom valdyba, kain Jūs žinote, radijo
susitarimai ir slapti protokolai) vaJstvbiu likimą. Svarbu taip šiandien.
—
Esate
ankeliaves
daugybe
nat.
bendraujant
su
pavergtosios
petencija vesti kovą už Lietuvos bangomis. Eltos biuletenių lei
sužlugdė Lietuvos valstybe ir
Įstūmė lietuvių tautą į istorijoje Lietuvos žmonėmis, visada turė kraštų. Kain žiūrima i Lietuvos nepriklausomybės atstatymą vi dimu svetimomis kalbomis sten
dar negirdėto nuožmumo prie ti prieš akis Vyriausiojo Lietu bvla valdžių sluogsniuose? Ar sų lietuvių Lietuvoj buvo pa giasi informuoti ne tiktai pa
vos Išlaisvinimo Komiteto tei Lietuvos klausimas laikomas pa tvirtinta. Jeigu VLIKas būtų vergta Lietuvą, bet ir užsienie
spauda.
laidotu. beviltišku?
renkamas išeivijoje balsavimo čius. Bet to nepakanka. Mes tu
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini kiamas laikysenos gaires.
— Kaip žinoma, beveik kiek būdu, tai prarastu savo statusą rėtume įsteigti užsieniečiams in
Lietuvos meilė, visu mūsų
mo Komitetas, bylodamas už lie
tuvių tauta, netekusią balso. Va rvžtas’ ir suderintos pastangos viena vyriausybė veda daugiau užsienio vyriausybių akyse, nes formuoti ^naudos biurą, kuris
sario šešioliktosios sukakties priartins lietuvių tautai laisvės sia pragmatišką nolitika. bet įdo tai būtų tik dar viena emigraci turėtu būti pastatytas kaip ga
mu pastebėti, kad ir didieii nė organizacija, atstovaujanti lima augštesniame lygyje. Lan
proga kreipiasi į lietuvius Sibiro ryta.
pragmatikai
rūninasi pagrindi Galbūt tik keliolikai tūkstančių kymaisi užsienių vyriausybėse
Tegul
meilė
Lietuvos
dega
tremtyje, pavergtus Lietuvos
nėmis žmonių teisėmis. Kadangi balsavusiu.
mūsų širdvse ...
vra atneše visai konkrečiu re
žemėje ir laisvame pasaulyje.
Vyriausias
Lietuvos
mūsų
siekiai
nėra
nei
savanau

— Lietuvos laisvinimo darbe zultatų ir tai reikės tęsti toliau.
I tolimąsias sovietinės impe
Išlaisvinimo Komitetas diški. nei materialistiniai, nei dalyvauta visa eilė veiksniu. Ar Turiu pabrėžti, kad visi VLIKo
rijos sritis ištremtiesiems bro
politiškai pavoiingi mūsų kai ;»e vieni kitiem nekliudo ir ar valdvbos nariai rodo didelį pa
liams trokštam stiprybės ištver
SEKANČIAME “TĖVIŠKES mynams, — ligi šiol visose vy koodimuoiąma jų veikla?
siaukojimą ir paffal mūsų sąly
ti žiaurias tremties salvgas; pa
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”
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— Jau kuris laikas veiksnių gas mums oavyksta padaryti ga
vergtoje tėvvnėie esantiems —
patvaros atsisnirti priespaudai, me spausdinti profesoriaus Juo kytis. suradau pilną mūsų sie tarpusavio santykiai yra labai na dau?. Artimoje ateitvie noryžto ir Įstangos išlaikyti gwa zo Ereto rasini anie nrof. Kario kiu sunratima. ^unrantama. kM darnūs, ir aš dėsiu visas nastan- rirnp vėl išsirūpinti ne tik Niu
Lietuvos valstybingumo minti ir Pakšto kelione no Kanada 1940 šiuose vandenilio bombos grės gas, kad jie ir toliau tokie bū jorke. bet ir kituose miestuose
stingria iš priespaudos išsivada metais II D. karo išvakarėse ir mės dešimtmečiuose vyriausy tu veiksniu konferencijos yra televizijos programas, kurių mejo pradžioje.
bės yra įsitikinusios, jog mūsų reikalingos sutarti veikimo deNukelta j 9-tq psl.
vimo viltį.

Lietuvos ateitis tikrai šviesėja

Išryškinti priešo suokalbi

j

JAV PREZ. R. NIKSONAS VASARIO 23 — KOVO 3 DIE
NOMIS VIEŠĖS EUROPOJE. Į naujojo prezidento kelionės pla
nus yra įtrauktas Briuselis, Londonas, Bonna, Vakarų Berlynas,
Roma ir Paryžius. Numatomas ir susitikimas su popiežium Pau
lium VI Vatikane. Šios kelionės tiksiąs yra pagerinti ryšius tarp
JAV ir V. Europos pagrindinių valstybių. Prez. L. B. Johnsono
laikais europiečiai politikai buvo nusivylę jo permenku dėmesiu
Europai. L. B. Johnson as netgi nerado laiko bent vieną kartą
apsilankyti Europoje. Prez. R. Niksoną lydės valstybės sekr. W.
Rogers ir valstybės saugumo tarybos pirm. dr. H. Kissinger. Briu
selyje bus aptarti Atlanto Sąjungos reikalai, o Paryžiuje bus ban
doma gerinti JAV ir Prancūzijos santykius. Prez. R. Niksonas
pareiškė spaudos konferencijojoje, kad jis planuoja susitikti džiančią atominių ginklų gamy
su Sovietų Sąjungos vadais, ta bą ir jų skleidimą pasaulyje.
čiau jo pokalbis su Kremlium Sutarties nepasirašymas yra
bus po kelionės į Europą. Tai tvirčiausia V. Vokietijos korta
yra sveikintinas diplomatinis prieš Sovietų Sąjungą. Kancle
ėjimas, nes Europoj jau seniai ris K. G. Kiesingeris pareiškė,
baiminamasi, kad Amerika, siek kad sutartis tol nebus pasirašy
dama susitarimo su Sovietų Są ta, kol Maskva neatsisakys gra
junga, gali padaryti V. Europai sinimų kištis į V. Vokietijos vi
nuostolingų nuolaidų. Pagrindi daus reikalus. Susirūpinimą V.
nis prez. R. Niksono dėmesys Vokietijoje sukėlė pernai Krem
Europai pašalins šią baimę ir liaus vadų padarytas pareiški
taipgi duos tvirtesnį balsą pa mas, kad Sovietų Sąjunga, kaip
čiam R. Niksonui pokalbiuose karą prieš Vokietijų laimėjusi
valstybė, turi teisę užimti V. Vo
su sovietų vadais.
kietiją,
jeigu ten įsigalėtų fa
Sovietų kompartijos, oficiozas šizmas ar
militarizmas. Sovie
“Pravda” apkaltino Suomijos so tų ambasadorius
S. Carapkinas
cialdemokratus ir dešiniojo spar V. Vokietijos užsienio
reikalų
no politikus antisovietinių nuo min. W. Brandtui įteikė
taikų kurstymu. Jau pernai ru Maskvos gautą raštą, kurio tuiš
denį buvo imta spėlioti, kad So rinys nėra paskelbtas, bet sa
vietų Sąjunga didina spaudimą koma;
kad Sovietų Sąjunga mė
Suomijai, kai ten karo laivu bu gina švelninti
pernykštį grasi
vo nuvykęs premjeras A. Kosy nimą. Rašte pabrėžiama,
kad
ginas. Maskva Suomijai stato Kremlius neturi jokių agresy

tris pagrindinius reikalavimus: vių planų prieš V. Vokietiją.
1. Suomija turi laikytis visiško
Čekoslovakijos premjeras O.
neutralumo, 2. plėsti prekybi
nius ryšius su Sovietų Sąjunga, Černikas pranešė spaudos kon
3. vengti didesnio suartėjimo su ferencijoje, kad Čekoslovakija
Skandinavijos kraštais. Didžioji yra gavusi $300 milijonų pasko
rakštis ir yra prekyba su so lą Vakarų pasaulyje. Už šiuos
vietais, nes suomiams tenka pinigus bus perkami nauji įren
pirkti menkos kokybės sovieti giniai pramonės įmonėms sumo
nius gaminius. “Pravdos” ašt derninti. Jau pernai ^pavasarį'
rius žodžius, matyt, iššaukė Suo Praha tokią paskolą norėjo gau
mijos politikų tarpe prasidėjęs ti iš Maskvos, bet jos negavo,
ginčas dėl sovietinių elektrinių nors didžiąją dalį Čekoslovaki
lokomotyvų pirkimo. Kaikurie jos gaminių importuoja Sovie
socialdemokratų partijos nariai tų Sąjungą? Tada buvo imtasi
siūlo lokomotyvus pirkti ne So žygių jieškoti paskolos V. Vo
vietų Sąjungoje, bet laisvajame kietijoje. Kremliaus vadams to
Vakarų pasaulyje, kur jie yra kia Čekoslovakijos politika la
žymiai geresni už sovietinius. bai nepatiko, nes cekoslovakų
Tokį pasisakymą “Pravdą” jau pavyzdžiu galėjo pasekti ir kiti
laiko antisovietinių. Pernai Suo satelitiniai kraštai. Finansiniai
mija norėjo pirkti atominį reak ryšiai galėjo pagerinti santy
torių ir jau buvo pradėjusi de kius su V. Vokietija. Dabargi
rybas su Kanada, bet -sovietai paskola buvo leista. Matyt, Če
pasiūlė savo gamybos reaktorių. koslovakijos suartėjimo su Vaka
Suomijai teko padaryti diplo rais nebijoma, kol Čekoslovaki
matinį sprendimą ir iš viso at ją yra okupavusi sovietų kariuo
menė. Toje pačioje spaudos kon
sisakyti reaktoriaus.
ferencijoje
premjeras O. Černi
Sovietų ambasadorius x S. Cakas
taipgi
pabrėžė,
kad bus sten
rapkinas K o e 1 n o laikraštyje
“Koelnische Rundschau” pa giamasi normalizuoti santykius
skelbtame pasikalbėjime įspėjo su Katalikų Bendrija ir Vati
V. Vokietijos vyriausybę nerink kanu.
Vienos kardinolas F. Koenig
ti naujojo prezidento kovo 5 d.
Vakariniame Berlyne. Ambasa aplankė JAV ambasadoje Buda
doriaus teigimu, tokiu atveju pešte politinę globą suradusi
Sovietų Sąjunga imtųsi atitinka kardinolą J. Mindszenty. Kaip
mų priemonių. Panašų spaudi paprastai tokiais atvejais, kilo
mą Bonnai daro ir Rytų Vokie Spėliojimų, jog Vengrijos vy
tija. Sovietai nori, kad V. Vo riausybė atšauks absurdiškus
kietija pasirašytų sutartį, drau
Nukelta į 9-tą psl.

Senasis paminklas zuvusiems uz Lietuvos laisvę, kurio akme
nys buvo surinkti iš mūšio laukų. Jis stovėjo Kaune prie Karo
Muzėjaus, bet užėję sovietai ir okupavę Lietuva, nugriovė

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “žiburiai”
Redaktorius — k. dr. Pr. Gaidamavičius; redakcijos narys — Vyt Kastytis
Metinė prenumerata $6, pusmetinė-$3.50. Rėmėjo metinė prenumerata $10
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra.
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland —

Lithuanian Weekly

Publ. by žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc.
Subscribtion rates: $6 per year, $3.50 pėr 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday
Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa,
and for payment of postage in cash.

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

BELDŽIAMĖS Į JUNGTINES TAUTAS
ALG. VAIČIŪNAS

Lietuvos laisvinimo darbą
dirbti yra kiekvieno lietuvio
garbinga pareiga. Deja, dažnai
patys save klausiame, ką turi
me daryti, kaip tą pareigą vyk
dyti?
Svarbu yra būti lietuviais,
remti visas lietuviškas organi
zacijas ir spaudą, auklėti jauną
ją kartą lietuviškoje dvasioje,
■nejieškoti krislo savo brolio
akyje, bet darbu prisidėti prie
lietuviškos talkos. Visa tai pa
dės mums išlikti lietuviais, bet
to dar maža — reikia išvystyti
savo veiklą ir tarptautinėje plot
mėje. Čia veiklos dirva yra la
bai plati. Joje mes gana droviai,
lyg vogčiomis, verčiame vagas.
Šiai spragai užpildyti, prieš tris
metus gana atsitiktinai gimė
BATUN.
Kas jis?
1965 m. lapkričio 13 d. apie
14.000 baltiečių (daugiausia lie
tuvių) manifestacija ir eisena į
Jungtines Tautas atkreipė diplo
matų dėmesį į Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos dabartinę padėtį.
Šios manifestacijos atstovai lan
kėsi pas daugelį augštų parei
gūnų su prašymu iškelti mūsų
tautų pavergimą Jungtinių Tau
tų sesijoje. Visa tai buvo daro
ma baltiečių vardu ir vadinosi
“Baltic Appeal to the United
Nations”, sutrumpintai — BA
TUN. Po to pavykusio žygio bu
vo nutarta ir toliau klabinti įta
kingųjų asmenų duris Baltijos
kraštų laisvinimo reikalais tuo
pačiu BATUN vardu.
Pas diplomatus
Pradžioje gana sėkmingai bu
vo kalbinamos “didžiosios galy
bės”, tačiau BATUNas nukrei
pė savo veiklą į mažesniąsias
tautas, kurios Jungtinėse Tauto
se turi tą patį vieną balsą, kaip
ir didžiosios. Mažosios tautos yra
prieinamesnės, nes čia BATU
Nas gali kreiptis į atstovus ne
tik su prašymais, bet gali kaiką
ir pasiūlyti. Pvz. su laikraščių
korespondentais pasikalbėjimai
kurie vėliau būna spausdinami
šimtų etninių laikraščių; pokal
biai per radiją “Lithuanian
Word Review”, N.Y., arba “Free
Latvian Voice” Europoje. Tokie
pokalbiai daugiausia liečia opius
tarptautinius klausimus, tačiau
diplomatai tuo būdu įtraukiami
pasisakyti ir Baltijos kraštų rei
kalais. Mažųjų tautų ambasados
dažnai turi verstis gana ribotu
biudžetų, todėl mielai atsilanko
i baltiečių parengimus. Latviai
gan dažnai tai praktikuoja, žino
ma, tinkamai ir oriai diploma
tus priimdami bei pagerbdami.
BATUNas nesiriboja vien
Jungtinėmis Tautomis. Jis ren
ka medžiagą apie Baltijos kraš
tuose padarytą ir daromą skriau
dą, telkia dokumentaciją ir lai
ko ja paruoštą taip, kad galėtų
pateikti betkuriuo atveju ar pa
sitaikiusia proga spaudai, radi
jui. televizijai, organizacijų at
stovams, diplomatams. BATU
Nas plečia savo veiklos dirvą
nėr studentus ir intelieentiia.
Universitetuose studijuoja jau
nimas įš daugelio kraštų. Jų visų
ausys ir širdys yra atviros, už
jaučiančios mūsų tautu nelaimę.
Šioje srityje yra labai jaučia
mas darbininkų trūkumas.
Neišnaudotas ginklas
Naujausia BATUNo veiklos
priemonė yra laiškų rašymo va
jus. Laiškai yra labai rimta ir
Įtakinga politinė priemonė. Laiš

kai yra rašomi visoms vyriausy
bėms, kurios turi atstovus Jung
tinėse Tautose. Vajus yra tęsia
mas bei plečiamas ir tuo būdu
atskleidžiamos pavergėjų daro
mos skriaudos mūsų krašte. Pra
džioje diplomatai, atsakydami į
laiškus, buvo gana šalti, tačiau
vajui plintant, gerėjo ir atsaky
mų turinys. Iš to matyti, kad
laiškų vajus yra labai naudin
ga įr galinga priemonė kiekvie
no individualaus išeivio ranko
se.
Temų sąrašą, vyriausybių są
rašus bei jų titulus galima
gauti kreipiantis į BATUNą. Ne
turintieji laiko tų laiškų patys
perrašinėti, gali savo tekstą pa
siusti BATUNui šiuo adresu:
BATUN, 2789 Schurz Ave.,
Bronx N. Y. 104565, USA. Ten
tekstas bus perrašytas mašinė
le ir paruoštas maždaug šimtui
vyriausybių, vokai tinkamai ad
resuoti ir prisiųsti atgal. Beliks
tada tik pasirašyti ir išsiųsti.
(Popierius, vokai ir perrašymas
kainuoja apie 17 dolerių). Jau
yra išsiųsta virš 20,000 laiškų.
Be konkurencijos
BATUNas nesistengia sujung
ti tris Pabaltijo tautas į vieną
ar perimti darbą ir garbę iš da
bar jau veikiančių organizacijų
bei veiksnių. BATUNas tiktai
kviečią talkon to pat likimo bro
lius lietuvius, latvius ir estus
bendron kovon su mūsų krašto
pavergėjais. Ar nedažnai mums
kalbant su kanadiečiais ar ame
rikiečiais tenka aiškintis, kad
esame ne “Lutheranians” arba
“Lucrainians”, bet “Lithuanians
— people from Baltic states”.
Taigi baltiečių vardu mes pasau
lyje esame plačiau žinomi, bet
tai ir nenuostabu, nes per pas
kutinius 28 metus okupantai
stengėsi išdildyti mūsų tautos
vardą iš tarptautinės plotmės ir
jį pakeisti rusiškuoju.
Kviečia visus
Dvidešimt aštuoneri metai yra
ilgokas laiko tarpas žmogaus gy
venime. Mes kartais pailstame,
supasyvėjame arba net nemato
me reikalo dalyvauti tradicinė
je tautinėje veikloje. Kažkurie
drovimės, nes turime sukūrę
mišrias šeimas arba persilpnai
mokame savo tėvų kalbą. Širdy
se dar rusena meilė savo tėvų
kraštui, būtų gal ir noras prisi
dėti prie bendro darbo, bet
trūksta palankių tam darbui są
lygų. BATUNas kviečia ir juos
talkon.
Kiek Kudirkų ir Mickevičių,
suradę patogesnį gyvenimą šia
me “pienu ir medumi” tekan
čiame krašte, yra baigiami už
liūliuoti saldžiu miegeliu ir jau
nebemato reikalo budėti tėvynės
laisvės sargyboje. Laikas pabus
ti, išeiti viešumon, stipriau šauk
ti pasauliui apie mums padary
tas ir daromas skriaudas, šaukti
kad norime laisvės, pavergtie
siems.

* Vatikano radijas nevieną nu
stebino užgirdamas čekoslovaki‘o e įvykusį protestą prieš rusų
okupaciją savižudybėmis, kurias
palygino su krikščioniu kankinių
mirtimis už tikėjimą. Šv. Tėvas,
vėliau kalbėdamas šv. Petro
aikštėje, tą užgyrimą patikslino,
pareikšdamas, jog niekada nega
lima pateisinti savižudybės, tatačiau įvertintina pati protesta
vusiųjų mintis, statant pasiauko
jimą ir kitu meilę augščiau už
savąją gyvybę.
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Intelektualų sąjūdis išdrįso pasipriešinti dusinančiai fizinei ir dvasinei priespaudai

Santykiai tarp literatų ir po
litinio režimo komunistų valdo
muose kraštuose yra komplikuo
ti, supainioti. Tų santykių šak
nys siekia priešrevoliucinius lai
kus, kai caristinėje Rusijoje po
litinė ir socialinė kritika buvo
savaime suprantamas rašytojų
uždavinys bei jų privilegija. Spa
lio revoliucija padarė lūžį šito
je tradicijoje; nuo Lenino laikų
iš rašytojų režimas reikalauja
griežto prisitaikymo prie politi
kos. Toks prisitaikymas dauge
liui rašytojų buvo sunkus, to
dėl nemažai jų pasitraukė į už
sienį. žinoma, atsirasdavo ir
oponentų rašytojų tarpe, bet
Stalino laikais jie tyliai būdavo
pašalinami iš viešo gyvenimo.
Po Stalino mirties atsirado atolydžių, kurių metu dalis rašyto
jų laisviau prabilo. Partija li
teratūros ir meno nelaiko priva
čiu dalyku ir reikalauja,' kad
menas bei literatūra tarnautų
komunistinei ideologijai, reži
mui. Intelektualai į tai žiūri kaip
į praėjusios stalinizmo epochos
kėlimą iš numirusių. Jaunoji li
teratų karta pakrypo į dvasinį
ir politinį “socializmo” atnauji
nimą.
Čekoslovakijoje
Dvidešimt metų Čekoslovaki
joje buvo vykdoma “socialisti
nė” kultūros politika, kurią pri
slėgė penkių Varšuvos Sąjungos
valstybių karinė intervencija.
Rašytojai ir mokslininkai savo
politine laikysena, humaniškesnio socializmo ir spaudos lais
vės reikalavimu tapo akstinu mi
nėtai intervencijai. Pastaroji bu
vo iš anksto numatyta ir minima
sovietų vyriausybės bei partijos
laikraščiuose “IzvestijoSe” ir
“Pravdoje”. .
Čekoslovakijoje sujudo ne tik
literatai, bet ir ekonomistai, ku
rie ėmė skelbti naują ekonomi
nę sistemą. Spaudoje ėmė reikš
tis socialistinės tikrovės kritiką,
kurią cenzūra slopino. 1960 m.
prieita prie nerašyto susitarimo

tarp intelektualų ir valdžios:
buvo leista kritikuoti socialisti
nę tikrovę mene bei literatū
roje, nors iš toliau draudžiama
liesti kompartijos ideologiją. Tą
ribą peržengė čekoslovakų lite
ratai savo IV kongrese Prahoje
1967 m. liepos mėnesio gale.
Ten Prahos rašytojas Ludvik Vaculik skaitė referatą, kuriame
griežtai sukritikavo viešpatau
jančią socialistinę sistemą ir
kritiškai nagrinėjo totalistinę
valstybę. L. Vaculik reikalavo,
darant politinius sprendimus,
laikytis dorinių kriterijų. Jo kri
tika buvo nukreipta ne prieš pa
čią socialistinę sistemą, o tik
prieš valdžią, kurį save identi
fikuoja su socializmu.
Toji ketvirto rašytojų kon
greso “provokacija” komparti
jos vadovybei buvo labai nema
loni, juoba, kad kritikuojančių
rašytojų tarpe buvo daug vidu
rines ir jaunesniosios kartos
kompartijos narių. Partijos va
dovai griežtai reagavo ir išmetė
iš partijos vadovaujančius lite
ratus, kaip A. Liehmą, Ivaną
Kūmą ir patį L. Vaculiką. Be
to, jie griežtai papeikė visą ra
šytojų sąjungą, o jos žurnalą
“Literarni Noviny” pavedė tvar
kyti kultūros ir informacijų mi
nisterijai.
*

♦

♦

♦

Prie šios įtampos prisidėjo
sunki ekonominė Čekoslovaki
jos būklė, kuri paskatino eko
nomistus reikalauti išstojimo iš
sovietinio Komekono. Ryšium
su tuo iškilo reikalas pakeisti
partijos vadovybę. Tuo būdu at
sirado Al. Dubčekas komparti
jos priešakyje, o L. Svoboda —
respublikos prezidento parei
gose.
Ryškiausiai literatai, meni
ninkai ir mokslininkai pasireiš
kė “2000 žodžių manifeste”, ku
rį pasirašė rašytojas L. Vaculik
ir 70 žymių kultūros atstovų, jų
tarpe ir Prahos universiteto rek
torius E. Zatopek. Tą manifes

tą atspausdino “Literarni Listy” 1968. VI. 27 laidoje, kuri
siekė 300.000 egzempliorių. Ta
me manifeste vienas sakinys da
ro jo intenciją aiškią: “Šįkart
mes turime visu savo ryžtumu
eiti iki galo, naikindami reži
mą”. To manifesto leidykla su
silaukė 40.000 skaitytojų pritari
mų laiškų, kurių tarpe buvo ke
li šimtai kolektyvių fabrikų dar
bininkų laiškų. Sovietų rašytojų
žurnalas “Literaturnaja Gazeta”
į tą “2000 žodžių manifestą”
1968. VII. 10 atsakė irgi aiš
kiai: manifesto autorius yra “antikomunistas”, “kontrarevoliucionierius”, “provokatorius” ir
“politinis vaikas”. To laikraš
čio nuomone, Vaculikas norė
jęs sukelti -“dezorganizaciją ir
chaosą” bei įvesti paties Lenino
pasmerktą “gryną demokratiją”.
Viena diena vėliau “Pravda” pa
smerkė tą manifestą ne kaip
“izoliuotą reiškinį”, bet kaip
ženklą, rodantį, kaip toŪ yra pa
žengusios dešiniųjų kontrarevoliucinės jėgos, jeigu išdrįso kri
tikuoti, pulti Čekoslovakijos so
cialistinę santvarką. Esą jiems
rūpi perversmas. Dar vieną die
ną vėliau tą “Pravdos” straips
nį persispausdino Rytų Vokieti
jos “Das neue Deutschland” ir
Lenkijos “Trybuna Ludu”. Jau
okupacijos dienomis 32 Čekoslo
vakų intelektualai Vienos mies
te paskelbė pasauliui pareiški
mą “Manifestą prieš agresiją”.
Jame reiškiama viltis, kad “žo
džio ir idėjų ginklai stipresni už
totalistinių diktatūrų valdžią”,
ir Čekoslovakijos užpuolimas pa
vadintas “tarptautiniu nusikal
timu”. Kokias pasekmes turės
karinė intervencija Čekoslova
kijos intelektualams, šiuo metu
sunku numatyti. “Pravda” 1968.
VIII. 31 pareikalavo “likviduoti
40.000 čekoslovakų1 intelektua
lų”. Tai reiškia, kad meno kū
rybai dar nėra didelių vilčių
ateityje. J. Gbs.
(Bus daugiau)

Kaunas, kaimas ir kariai
PLK. LEON MITKIEWICZ, buvęs Lenkijos karinis atstovas Kaune
(Tęsinys iš pr. numerio)

Pas ulonus
1939 m. gegužės ir birželio
mėn. gavau Lietuvos kariuome
nės vado gen. St? Raštikio kvie
timą aplankyti Lietuvos kariuo
menės pulkus.
Pirmiausia aplankiau DLK
Birutės II ulonų pulką Alytuje
— praleidau ten beveik visą
dieną. Turėjau progą iš arti ste
bėti Lietuvos kavalerijos pulko
kasdieninį gyvenimą. Vedžiojo
manė visur: į kareivines, arkli
des, virtuves, pratimų aikštes,
neišskiriant net mobilizacinių
sandėlių.
Antrasis ulonų pulkas buvo
puikus vienetas, labai geras ka
valerijos pulkas, tad ir Savo pra
nešime Lenkijos štabui jį įver
tinau augštu laipsniu. Jis buvo
patogiai ir gerai įsikūręs dide
lėse buvusiose rusų kareivinė
se, tik 1 km atstume nuo Aly
taus.
Į pulką atvažiavau automobi
liu ankstyvą rytą iš Kauno, ly
dimas Lietuvos štabo mjr. A.
Pulke jau virė gyvenimas. Tuoj
už kelio, plačioj aikštėj, vyko
raitųjų užsiėmimas. Keliolika
pamainų, po 18-24 raitelius, jo
dinėjo zovada arba risčia, dary
dami voltus arba pusvolčiųs, tai
vėl keisdami kryptis. Truputį
šone, kitoj vietoj, buvo atlie
kama voltižiruotė., Iš pratimų
aikštės buvo girdėti komandų
garsai, šimtų arklių kanopų dun
dėjimas ir,sveikas arklių prunkš
timas. Koks man artimas ir mie
las daugelio metų kavalerijos
atmosferos dvelkimas!
Pratimų aikštėje
Pasisveikinęs su budinčiu pul
ko karininku, nuvykau su ofi
cialiu vizitu pas pulko vadą gen.
štabo pik. Žilį. Atlikę oficialaus
vizito formalumus, kartu nu
ėjom pratimų aikštėn. Visiškai
prisiartinom prie jojimo prati
mus atliekančiu ulonų. Mane
daugiausia domino — kokiais
žirgais jodinėja Lietuvos ulonai,
nes Lenkijoj ėjo gandai, kad
iie naudoja Rytprūsių trakėnus.
Tiesa, daug buvo trakėnų, tačiau
nevisi. Daug žirgų buvo išaugin
ti Lietuvoj. Žirgų veislė labai
gera, gerų išmatavimų, nepersunkūs, gerai šeriami, kruopš
čiai valomi ir puošiami. Žirgo
šarvuotė — rusiško fino balnai,
nauji ir tvarkingai laikomi.
Šaunūs kareiviai
Lietuvos ulonai — jauni vy
rai, geros išvaizdos, tvarkingai
aprengti, ramiai sėdi ant ark
liu. o dar geriau juos valdo. Tai
praėjusių metu rudens šaukimo
kariai, taigi, pulke apmokomi
tik šeštą mėnesį. Ju anmokvmo
laipsnis yra lygus Lenkijos ka
valerijos, t.v. labai augštas.
Eiliniu ulonu elgesys yra la
bai pavyzdingas. Savaime aišku,

jie žino, kas aš esu — Lenkijos
karinis atstovas, tačiau nė ma
žiausiu žvilgsniu ar judesiu ne
parodo kiek didesnio nei reikia
susidomėjimo manimi. Stebiu
lietuvių ulonų veidus. Kaip ma
ne informavo, tai stambesnių
ūkininkų sūnūs. Tik tokie pri
imami tarnybai Lietuvos kava
lerijos pulkuose. Rimti, beveik
akmeniniai veidai ir rinktiniai
vyrai.
Staiga į pratimų aikštę įjo
ja trimitininkų komanda raiteliškoj rikiuotėj ant 34 baltų
kaip pienas arklių. Visi jie pa
radinėj uniformoj: baltom ke
purėm su raudonu lankeliu,
etišketais ir paradiniais baltais
diržais.
Laikydamasi atokiau nuo ma
nęs ir pik. Žilio, trimitininkų
komanda, atlikdama pratimus
ant arkliu, davė puikų kavale
rijos maršų koncertą su fanfa
romis, įjungdami į tą pynę len
kišką krakoviaką ir trankią ma
zurką. Tuo buvau maloniai su
jaudintas ...
Ulonų kareivinių ir arklidžių
lankymas užėmė gana daug lai
ko. Patys kareiviai gyvena pa
togiai. Kaip buvęs kavalerijos
pulko vadas, mečiau žvilgsnį į
patalus, antklodes — viskas
tvarkinga, švarios paklodės ir
geros antklodės, gera virtuvė,
pavyzdinga švara ir tvarka, ska
nus maistas. Lietuvos ulonas
gauna žymiai daugiau riebalų ir
mėsos už Lenkijos kavaleristą.
Prie stiklelio
Apie 2 v. nuvykom su pik.
Žiliu į karininkų ramovę, kur
mūsų jau laukė visi pulko ka
rininkai. Pasisveikinę, susėdom
visi iškilmingų ir malonių pie
tų, kurie užsitęsė iki 7 v.v.
Su malonumu išgėriau nesu
skaitomą eilę stikliukų, bendrai
keltų II Lietuvos ulonų pulko
karininkų už ginklo brolystę
“antrojo Lietuvos ir antrojo
Lenkijos ulonų pulko”, kaip
man nuolatos vis koks nors nau
jas pulko karininkas priminda
vo. Jie žinojo, kad mano pulkas
yra II-sis Lenkijos kariuomenės
ulonų pulkas. Jokių oficialių
prakalbų nebuvo, tačiau lietu
viai karininkai kėlė tostus lietuviu-lenkų draugystei.
Aktyviausiais dviejų pulku su
siartinimo ir tautinės taikos
tarp Lietuvos ir Lenkijos šali
ninkais pasirodė pulko kapelio
nas ir pulko komendantas (major-kvatermistrz). Tie du .vyrai
(gaila, neužsirašiau jų pavar
džių) buvo nepralenkiami stik
lelių pilstyme gero lietuviško
krupniko ir vėliau vyno.
Prie automobilio mane atly
dėjo visi pulko karininkai. La
bai geroj nuotaikoj su majoru
A. grįžome į Kauną.
Savo įspūdžius iš nuikaus II
Lietuvos ulonų pulko taip sufor

mulavau: raitoji kavalerija su
daro savotišką tarptautinę bend
ruomenę, ir būna momentų, ka
da pamirštama apie kitus reika
lus, nepaisoma jų reikšmės bei
svorio ir gyvenama draugiškais
jausmais. Be to, kavalerija yra
pati' konservatyviškiausia gink
lo rūšis, kuri gal tik tada pakeis
tradicinį kavaleristą, ištikimą
savo tradicijoms, kai senoji ka
valerija neteks arklių — kava
leristų draugų ir jų vietą užims
motorai.
Vilniaus klausimas
Antrą kartą su Lietuvos rei
kalais teko susidurti 1942 m.
Tai įvyko gen. Sikorskiui antrą
kartą atvykus į JAV. Gen. Si
korskis buvo labai palankiai nu
siteikęs Lietuvos atžvilgiu. Sa
vo memorandumuose JAV-ių ir
Britanijos vyriausybėms jis kė
lė reikalą išsaugoti visiškai ne
priklausomos Lietuvos valsty
bę, nes esą to reikia Lenkijos
saugumui. Tais metais Lietuvos
reikalus tvarkyti JAV-se buvo
pavesta prof. Klemensui Jędrzejevskiui Niujorke. Gen. Sikors
kis pavedė man padaryti princi
pinius pasikalbėjimus su lietu
viais. Tarpininkaujant prof. K.
J. , susitikau su buvusio Lietuvos
prezidento sūnumi pik. Gri
nium. Gen. Sikorskis pavedė
man pranešti lietuviams, kad
Dilnos Lietuvos nepriklausomy
bės klausimą jis iškėlė tarp
tautiniame forume, o busimoji
Lenkija pripažinsianti jos nepri
klausomybę, kad Lenkijos res
publikos vyriausybė Londone ir
Lenkijos štabas siūlo Lietuvai
visą galimą paramą, įskaitant ry
šiu užmezgimą Lietuvoj (gen.
Raštikis).
Visdėlto gen. Sikorskis aiškiai
nepasisakė svarbiausiu lietuviųlenkų santykių byloj klausimu,
būtent, Vilniaus priklausomu
mo. Gen. Sikorskis manė, kad
lietuviai gali gauti Vilnių, bet
tik su viena sąlyga — federaci
joj su Lenkija, užtikrinant len
kų gyventojams Vilniuje ir Vil
niaus krašte pilnas teises. Nie
ko nepadėjo nei mano, nei prof.
K. Jędrzejevskio aiškinimai ir
protestai. Abu sakėm genero
lui Sikorskiui, kad jau tą patį
siūlė ir maršalas Pilsudskis. Juk
ir aš buvau 1938 m. iš Varšuvos
pasiųstas su tokiom pat instrukdiom ir kad tai neišsprendžia
lietuvių-lenku bylos bei ginčo.
Tačiau gen. Sikorskis tvirtai lai
kėsi savo nusistatymo ir mūsų
pasikalbėjimai — pik. Gri
niaus, prof. K. Jędrzejevskio ir
mano buvo nesėkmingi. Pik.
Grinius tvirtai laikėsi nusistatvmo. kad Vilnius, kaip amžino
ji Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės sostinė, priklauso
Lietuvai.
Išvertė K. Baronas
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Mylimai Mamytei ir uošvei Lietuvoje mirus, reiškiame
nuoširdžią padėką už atlaikytas Mišias Otavos lietuvių ka
pelionui kun. dr, V. Skilandžiūnui ir svečiui kun. St Kulbiui, SJ. Taipgi nuoširdi padėka už pareikštas užuojautas
spaudoje, žodžiu ir raštu: p.p. O. V. Eižinams, N. P. Preibiams, P. čeciui, V. Vaičiūnui ir visiems Otavos lietuviams.
Pranas ir Elena Ališauskai, Otava

Mylimoj žmonai ir motinai mirus, dr. O. PUDYMAITĮ ir sūnus — JURGĮ, VYTAUTĄ, KOSTĄ

bei Jų šeimas skausmo valandoje giliai užjau

čia —

A. Baliukonis
H

Mhb

PLIAS

Centro

revizijos

komisijos

pirmininkui

inž. EUGENIJUI BUBELIUI

mirus, jo žmonai, šeimai ir artimiesiems reiškia
gilią užuojautą —

Pasaulinės Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungos (PLIAS)
centro valdyba

VASARIO 16 IR TAUTOS FONDAS
Suskamba telefonas.
— Kalba Banelis, Tautos Fon
do Atstovybės Kanadoje pirmi
ninkas.
— Kuo galiu būti naudingas?
— klausiu.
— Norėčiau gauti, straipsni
Artinasi Vasario 16, reiktų pa
raginti tautiečius daugiau auko
ti Tautos Fondui.
— Raginti aukoti? Kanados
lietuvius? Man rodos, jų ragin
ti nereikia, nes jie ir taip duosniai aukoja.
— Tą aš gerai žinau, — at
sako pirmininkas, — net ir Tau
tos Fondo pirm. prel. J. Balkūnas VLIKo posėdyje tai pabrė
žė. Kanados lietuviai nuo pat
pradžios, nuo M. Arlauskaitės
pirmininkavimo laikų, yra su
aukoję $91.000 su kaupu. Ir
1968 metais Kanados lietuviai

Jungtiniam Finansų Komitetui
suaukojo per $11.000. Man bu
vo malonu girdėti, kad kanadie
čiai atsistojo labai arti ameri
kiečių, nors pastarųjų yra daug
daugiau.
— Taigi, mūsiškiai aukoja la
bai gerai ir pagal žmonių skai
čių yra pirmoje vietoje, — sa
kau pirmininkui.
— Taip ir yra, bet man rūpi,
kad nesmuktume žemyn. Dabar
mums svarbu išsilaikyti aukštu
moje. Gal mano minėtas žodis
“paraginti” ir nevisai tinka, tad
galėtume vartoti žodį “primin
ti”, jog ir šiemet reikia aukoti
nemažiau, nes Lietuva tebėra
pavergta. Pasauliui vis reikia
priminti, kad ją reikia išlais
vinti iš sovietinės okupacijos.
Taip ir sutarėm. Pažadėjau —
ištesėjau.
J. Matulionis

TAUTIETI! TAVO AUKOS
LAUKIA PAVERGTA TĖVYNĖ!
AUKOK LAISVINIMO REIKALAMSTAUTOS FONDUI!

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių“ skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ“ redakciją įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.
Praėjusių metų spalio mėnesi gavau OMSIP draudos pašalpą —
vienų metų nemokamą drauda. . Tačiau ši pašalpa buvo oficialiai pa
tvirtinta tik lapkričio mėnesį. Aš supratau, kad įmokos padarytos iki
to laiko bus man grąžintos. Kadangi OMSIP atsiuntė sąskaitą sumo
kėti lapkričio mėnesio įmoką, aš ją sumokėjau, bet tikėjau, kad man
tie pinigai bus grąžinti. Iki šiol jokios grąžos negavau. Malonėkite tą
dalyką išaiškinti. R. J-iene
Kažkur kažkas padarė klaidą. Jums nereikia įmokų mokėti ištisus
metus. OMSIP įstaiga Jums tuojau grąžins lapkričio įmoką.
Kai aš praėjusiais metais atvykau į Kanadą, gavau darbą radijo ir
televizijos krautuvėje, kuri greit bankrotavo. Savininkas pradėjo ki
tą verslą ir iš manęs pasiskolino nemažą sumą pinigų. Aš pas jį dir
bau ir toliau. Naujas verslas gerai sekėsi, bet savininkas man temokė
jo tik $25 į savaitę. Po kiek laiko jis mane iš darbo atleido ir pasam
dė kitą. Aš negaliu gauti bedarbio pašalpos, nes nebuvo atskaitoma
bedarbio drauda. Ką daryti? P. K.
Nieko nelaukdamas pasisamdykite advokatą, jei dar turite kiek pi
nigų. Jei finansinė padėtis nėra gera, galite gauti nemokamą teisinę
pagalbą.
REDAKCIJOS PRIERAŠAS. Pats išimčių buvo. Velionis maršalas Juo
autorius šį rašinį buvo pavadinęs zas Pilsudskis, lietuvių kilmės, nie
“Nuotrupomis Lietuvos atsiminimų kad nebūtų sutikęs su 1938 metų
iš 1938—1939 metų”. Ryšium su tuo Lenkijos vyriausybės sprendimu. Jis
straipsniu autorius viename savo nuoširdžiai norėjo Lietuvos—Lenki
laiškų “TŽ” redakcijai (1968. VI. 11) jos federacijos, kurioje Vilnius (taip
rašė: “Labai dėkui už Jūsų laišką, rašo pats autorius, Red.) būtų Lietu
rašytą birželio 3 d. Jaučiuosi pagerb vos sostine su sąlyga, kad lenkų kil
tas Jūsų pastabos apie mano knygą; mės piliečiai turėtų tas pačias tei
ypač dėkingas už žodį “congratula ses, kaip ir lietuviai. — Visai tei
tions”. Tai iš tikro geriausias žodis singai rašėte man apie velionį ge
apie mano darbą ir mano jausmus nerolą Sikorskį. Kiek atsimenu, pro
Lietuvai. — Truputį apgailestauju fesorius Klemensas Jędrzejevski tarė
Jūsų pastabą: “ten nėra tradicinės po pasikalbėjimo su generolu: “Tai
neapykantos lietuviams”. Turiu Jus sena Becko ir kitų politika, dabargi,
užtikrinti, kad lenkų tautos daugu 1942 metais, mes, lenkai, turime pra
ma niekad neturėjo neapykantos lie dėti naują Lietuvos politiką Vilniaus
tuviams. žinoma, kaip ir visuomet, klausimu.”

3 psl. • Tėviškės Žiburiai
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Maskvinė koja lietuviškame bate
Svetimtaučiams skirtuose leidiniuose autoriai 'neiškenčia nenusispjovę į nepriklausomą Lietuvą

Bene prancūzų kalbėtojas Fenelonas pasakė: “Aš myliu tė
vynę labiau už šeimą, bet tiesą
— labiau už tėvynę”. Taip pa
sakyti šiandien nereikia būti nei
prancūzu, nei kalbėtoju, užten
ka pasisakyti maskvinio Intu
risto skyriaus Vilniuje leidžia
mų propagandinių brošiūrėlių
apie Lietuvą. Inturisto vilniš
kiai propagandistai liaupsina
“tarybinę” Lietuvą, jos laimėji
mus, bet neiškenčia nenusispjo
vę į 1938-40 metų Lietuvą. Ro
dos, taip netiktų ypač svetimo
mis kalbomis leidžiamose bro
šiūrose svetimtaučiams: nėra
mandagu teršti savo, kad ir per
nykštį, lizdą. Bet kaip tik čia iš
lenda maskvinio velnio kanopa
iš lietuviško bato. Nusispjovę
propagandistai minėton Lietu
von. kiek išgalėdami balzamuo
ja carų imperializmo Lietuvą.
Pusiau tiesomis ir istorijos klas
tojimu jie stengiasi XX š. gale
sudominti išeivius, jų prieauglį
Dail. Mikalojaus Ivanausko degintinės tapybos kūrinys "Vilniaus ir šiaip užsieniečius turistus.
vizija", kurį autorius padovanojo lietuvių bičiuliui Romoje kardi Tikrumoje betgi tokie propa
gandistai apmeluoja Lietuvą, o
nolui A. Samore
melui išlindus, ta šalis darosi
nemiela nei išeivijos jaunimui,
nei svetimtaučiams.
Tai irgi “faktai”
Š. m. vasario 2 d. įvyko Ka si. Pasiūlyta naujai valdybai apie
Savo išvedžiojimus remiu 1966
nados Baltiečių Federacijos me tai pagalvoti. Dėl pasiūlymo Bal m. Vilniuje pasirodžiusia bro
tinis susirinkimas Toronto Lat tiečių Federaciją padaryti “In šiūra “Litauen — das Land des
vių Namuose. Dalyvavo apie 50 corporated”, kaip Edmontone. Bernsteins” (Lietuva — gintaro
asmenų, jų tarpe keletas svečių adv. G. Balčiūno buvo neigiamai šalis).
Leidinukas, atrodo, skir
iš Sudburlo, Londono ir Ha pasisakyta, nes tai esanti ilga ir tas vokiečių
kraštų turistams. Ne
miltono. Metinį pranešimą pada komplikuota procedūra. Reikia pagaili Inturistas panašių skai
rė valdybos pirm, latvis Kron- statutą sudaryti pagal teisinius
ir kitomis kalbomis, kitų
bergs. Jo nuomone, veikla bu reikalavimus, pakeitimai gali tinių
keliautojams. Minėta bro
vusi labai sėkminga. Buvo su įvykti tik tam tikrus valdžios pa šalių
šiūrėlė
besišypsančia
rengtas didesnio masto deporta geidavimus iš anksto išpildžius. ilgakase,padabinta
auto
cijų minėjimas, Baltiečių Savai Be to. tokia registracija Federa stradomis,vingiuojančiomis
šokančiu
ir
dainuo
tė su paskaitomis ir tautinėmis cijai. nedarančiai jokių finansi jančiu jaunimu, kriuksinčiais
parodomis. Apgailestavo, kad pa nių* transakcijų, būtų nereika bekonais, rūkstančiais kaminais,
čių baltiečių dalyvavimas įvai lingas apsunkinimas.
įvairiais statiniais ir 1.1. Gaila,
riuose parengimuose nebuvo
Baltiečių Moterų. Taryba pra kad Vakaruose niekas nebeiš
toks gyvas, kokio buvo laukia nešė apie savo veiklą 1968 m. leidžia nelietuviui patrauklios
ma. Prie rašomo scenos veikalo Esą ji suruošusi įvairių paren- literatūros, nors labai anvalias
“Baltic Story” Baltiečių Federa
kanadiečių moterų draugi- suma s skiria trumpalaikėm
cija prisidėjo darbu ir pinigais.
s’.'sipažinimo arbatėlių ir demonstracijom ar neaiškios
Ir ateinančiais metais šis daly
dalyvavusi parodu organi■ės užmojam.
kas iš Federacijos pareikalaus zav e Baltiečių Savaitėje.
rašo Vilniaus Inturistas
daug darbo. Pažymėjo, jog na.įjas oiUužetas 1959 m. nu- prie: ką
mielų nuotraukų? Ir čia išvyko užmegzti artimesnius san
tykius su kaikuriomis baltiečių negu pernai, nes tuo tarpu ne lemila kipšo kanopa. O rašo štai
Prieš ketvirtį šimtmečio Lie
kolonijomis Kanadoje, kurios numatoma jokių didesnių paja
nori įsijungti į Federacijos veik mų ir išlaidų. Buvo plačiai kal tuva buvusi bereikšmė ir poli
lą. Tam tikslui reikės kiek pa bėta apie ruošiamą "Baltic Sto tikoje. ir tarptautiniame ūkyje.
keisti bei papildyti Federacijos ry". Rankraštį skaitę asmenys Priežastys? Nelaiminga Lietuvos
statutą. Sudaryta komisija, kuri aiškino, kad veikalas esąs įdo istorija, karai su kryžiuočiais,
švedų ir prancūzų armijomis, is
jau yra pradėjusi savo darbą.
mus. bet abejojo, ar tokį dalyką torijos
nelaimės XVIII š. Kai
Baltiečių Federacijos veikio galima teatre pastatyti, ar jis
je labai trūksta veiklių žmonių. ras pakankamai žiūrovu ir ar ne Lietuva buvo įjungta (eingegliePirmininkas privalėtų turėti be bus perbrangus užmojis. Buvo dert) į rusų reichą-imperiją. pra
veik nuolatinę sekretorę laiš sugestijų iš veikalo padaryti fil sidėjo Lietuvai ūkinė gerovė
kams rašyti, taip pat — spau mą. kurį galima daug lengviau (dies foerderte Litauens wirtdai sekti patyrusį asmenį, ku parodyti kiekvienoje didesnėje schaftliche Entwicklung). 1919
ris prezidiumą nuolatos infor salėje. Nereikėtų vežioti i įvai m. reakcionieriai ir užsienio inmuotų apie įvykius, surištus su rias vietas brangiai apmokamų terventai. sužlugdė sovietinę ga
lybę (Sowietmachtj sukūrė Lie
Pabaltiju. Šis darbas dabar už artistų.
tuvoje policinį terorą: krašte
ima beveik visą pirmininko lais
Valdyba sutiko ištirti, ar šiais - siautėjo nedarbas, tamsumas,
valaikį. Federacijos veiklą labai
trukdo trumpa vienerių metų ka metais būtų galima minėjimą varžytinės. 1940 m. lietuvių tau
dencija. Siūlė pagalvoti, ar ne surengti visoms trims tautoms ta. įsteigusi socialistinę respub
būtų galima prailginti pirminin kokioje nors didesnėje bažny liką, įstojo i soviete šeimyną.
Hitleris išžudė virš 700.000 žmo
ko kadenciją bent dvejiem me čioje.
Baltiečių
Federacijos
vadovy

nių
pelenais pavertė Vilnių,
tam.
bė
1969
m.
teko
lietuviams.
Su

Kauną. Po karo Lietuva esą
Diskusijose buvo pasiūlyta pa
daryta
tokios
sudėties
valdyba:
trumpu
laiku toli pažengė ūky
keisti Birželio deportacijų mi
J.
R.
Simanavičius
—
pirm.;
L.
je. kultūroje, moksluose ir pa
nėjimo datą, nes birželio vidu
Matukas.
I.
Heinsoo,
estas.
A.
garsėjo užsieniuose. Dabar Lie
ryje. ypač Toronte, prasideda
Kalins,
latvis,
vicepirminin

tuvos vardas esąs garsus visa
šiltos pavasario dienos, ir dėlto
minėjimai negausiai lankomi. kai: A. Kalendra — sekr.: dr. me pasauly. Lietuvą lanko gau
Pasak edmontoniečių, geriau- E. Aruja, estas, — ižd.; T. E. sybė turistų, atostogininkų. Ten
visur galima susisiekti, važinėtis.
s;as minėjimo laikas esąs rug Kronbergs. latvis, narys.
Dr.
M.
Anysas
Jei kas iš užsieniečių nori smul
sėjis. Iš torontiečių pusės buvo
kesnių informacijų, tesikreipia:
keliama abejonė, ar būtų patei
Vilnius. Kosciuškos g. 36. Užsie
sinama birželio mėnesio depor
• Bostone buvo pademonst niečiai keliautojai bus Inturisto
tacijų minėjimą perkelti į rude
nį; buvo siūloma minėjimą da ruota dirbtinė ranka, kurią po skyriaus Vilniuje “Gintaro”
ryti kelias savaites anksčiau, kol šešerių metų išrado Massachu-. viešbutyje aprūpinti.
dar yra vėsus oras ir žmonės setts technologijos instituto spe
Ką sako šaltiniai?
nevažiuoja į užmiestį. Iš lietu cialistai, panaudodami elektro
Ką į šias pustieses ir kaikuvių pusės buvo pastebėta, kad ninių impulsų principą. Prie
rias
klastas? Pavarčiau vokiečių
Federacija, bent lietuvių tarpe, rankos likusios dalies pritvirtin
labai mažai informuoja apie sa ta dirbtinė ranka pagauna žmo istorijos rinkinį — storąjį Ploetz
vo darbus. Informacijos pagy gaus smegenų raumenims siun ir Brockhauso enciklopediją.
čiamus impulsus. Atitinkamai Manau, kad ir kiti Vakarų is
vinimas būtinai reikalingas.
Dėl Federacijos pirmininko sustiprinti elektroninių įtaisų, torijos šaltiniai nenutyli, kad
kadencijos prailginimo buvo jie užveda dirbtinės rankos ju Lietuva XV š., anuometinės Eu
įvairiu nuomonių. Su Federaci desius kontroliuojantį motorą, ropos imperija, valdė Rusijos
jos pirmininko darbu ir veikla kuriam yra naudojama prie žmo žymia dalį; nenutyli, kad ir Jo
susipažinę baltiečiai kėlė abejo gaus juosmens pritvirtinta ba nas Žiaurusis ir kiti grobuonys
nes, ar galima bus rasti žmogų, terija. Tokiu būdu žmo^U’ pa carai nuožmiai rijo Lietuvos pa
kuris be jokio atlyginimo norė kanka tik panorėti pakelti ran kraščius: nenutyli, kad ne tik
tu dvejus metus ar dar ilgiau ką. paimti kokį nors daiktą, ir kryžiuočiai, švedai ir prancūzai
pirmininkauti, luoba, kai kiti ji visus veiksmus atlieka lyg bū teriojo gintaro kraštą; nenutyli
prezidiumo nariai kasmet keičia- tų jo kūno dalis. I imamo daik balanų ir baudžiavos ūkio “pa
to svorį ranka taip pat reaguo žangos”: nenutyli Kražių sker
ja automatiškai, sustiprindama dynių, begėdiško spaudos drau
GERIAUSIA IR VERTINGIAU
dimo, politinių kalinių, 1831 ir
ar sumažindama jėgą.

Šiemet baltiečiams vadovauja lietuviai

ŠIA DOVANA —

63 m. sukilėlių trėmimo Sibi
ran net XIX š. gale, kai Vaka
rų Europoje sklido prancūzų
revoliucijos iškovotos žmogaus
teisės ir laisvės; nenutyli 1939
m. rusų karinių bazių Lietuvo
je ir 1940 m. sovietinių šarvuo
čių šešėliuose lietuvių tautos
“laisvo” įsijungimo į Sov. Są
jungą.
Nėra kuo nustebinti
Kodėl sovietinis Inturistas ne
siliauja niekinęs Lietuvos pra
eitį? Vargu rasi Vakaruose ša
lį, kur turizmo agentūra spjau
dytų šimtmečiais atgalios. Net
ir Pietų Amerikoje, Afrikoje
nauji režimai pasikolioįa kurį
laiką ant išlikusių “politinių ne
prietelių”, bet tautos praeities
nebeliečia. Lietuvoje gi kitaip.
Inturistininkai, jūs dabartinius
Lietuvos laimėjimus lyginate su
specialiai (čia suktumas!) pasi
rinktu 1926-36 metų ūkinės kri
zės la’kotarpiu. Jūs puikiai žino
te, kad ne tik Lietuvoj, bet ir
plačiojo pasaulio šalyse dūsavo
bedarbiai, gniužo ūkininkai,
braškėjo fabrikai. Protingi eko
nomistai šios krizės anaiptol ne
laiko normaliu krašto gyveni
mu. O sovietiniai inturistinin
kai tai laiko. O gal. inturistinin
kai, palygintute krizės laikotar
pį. su giriamuojo XVIJI š. carų
baudžiavos laimėjimais Lietuvo
je? Su kolchozinės Ukrainos
badmečiu?
Ne tik sovietinės Lietuvos lie
tuviai džiaugiasi, išskyrus kaikada “Šluotą”, krašto visa eile
ūkinių pagerėjimų. Ir Vakarų
išeiviai tai mato. Lietuvių tau
ta bando ir dabartinėse sąlygose
laimėti. Bravo darbštiems ir su
maniems lietuviams, bravo ir są
žiningiems lietuviams komunis
tą:;.s. Bravo visiems, kurie su
geba dabartinius ekonominius.
mis vertinti
kūrinius
r 130 36 ar balanų lai

L'etuvos pakilimas iš
:»ų matomas. Paika ir
iau, kai inturistininkai
3un« savigyros aažais
prisi' ilioti svetimšalių
no gi gali vokiškai kalįčias tautas okupuotos Lietu
vos Inturicta; nustebinti? Autost ra.lom’s, rūkstančiais kamim:;s. skaitytuvais, bekonais, stu
dentais? Vokiečiui, perskaičiu
siai; brošiūrą, išsprunka žodžiai:
“Matai, tie lietuviai tik dabar
giriasi laimėjimais, kuriais mes
Bismarcko laikafs diažiavomės”.
Vakarų Voketijos naujieji tur
čiai pūškinasi Afrikos pakrantė
se. vartosi Rumunijos. Bulgari
jos paplūdimiuose todėl, kad tos
pakrantės prieinamos be inturistinininkų globos, todėl, kad
ten galima apsigyventi ne tik
vieno miesto nurodytame vieš
butyje. Sumanūs rumunai, ap
sukrūs bulgarai susiglemžia Va
karu vokiečių ’taip geidžiamas
markes. Lietuvių vasarvietėmis
ir toliau naudosis tik socialis
tinės šeimos apyskurdžiai “bro
liai”. kol markiniams. doleri
niams, frankiniams užsienie
čiams reikės naudotis neišven
giama Inturisto palyda ir vieš
bučiu.
laetuva garsi Vakaruose?
Ką sako atlasai? Istorijos at
lasai rodo Lietuvą dar didelę —
nuo marių iki marių. 1918-40
metų laikotarpyje mokyklų at
lasuose Lietuva buvo atskiria
ma nuo kitų valstybių sienomis
ir skirtinga spalva. O dabar?
“Įbrolintos” sovietinės Lietuvos
Vakarų atlasai jau neberodo
skirtinga spalva, dažnai nė sie
nų brūkšnelių nematyti. Lietu
va — Sovietų Sąjungos pakraš
tys ir tiek. Lietuva = CCCP.
Lietuvos “Žalgirio” valtinin
kai vokiečių sporto spaudoje žy
mimi tik “CCCP”. Vieno kito
studento pastangos kaikurių
laikraščių redaktorius atitaisyti,
išaiškinti, kad ir po “CCCP” ga
li plakti kitokia širdis, buvo pa
laikytos “tautinės mažumos no
ru išlikti”. Jeigu sporto, meno,
kultūros galvos Vakaruose at
skiria Čado negrą nuo Kongo

J LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYME.miAT
(JAV dolerių pažymėjimai)
Jūsų giminės galės pasirinkti,
KAS jip’rs natiks KADA norės
ir gaus daug DAUGIAU už iuos.
Jūsų riminės galės tai patvirtin
ti. D^ug tūkstančiii asmonu jau
vra išsiuntė DOVANU PAŽY
MĖJIMUS savo giminėms per
INTERTRADE EXPRESS CORP.
Ju giminės parašė, kad buvo pa
tenkinti. Siunčiant pažymėjimus
neimamas joks mokestis už na
tamavima jums, nei jūsų gimi
nėms. n^s gauname nuošimti už
darbą. Jei jūs dar nesate siuntė
DOVANU PAŽYMĖJIMU, pra
švkite musu NEMOKAMAI duo
damu katalogų su pilnomis in
formacijomis.
UŽSAKYKITE DABAR
TIK PER
INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street.
New York. N.Y. 10010 U.S.A.
PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMU KATALOGU

M

Užsienio korespondentas, apsilankęs dabartinėje Lenkijoje, padarė šią nuotrauką. Gatvėse matyti
ne tiktai korių ir milicininkų, bet ir vienuolių

negro, o neskiria lietuvio nuo
sovietinio ruso, tai ar čia ta Inturisto pagyra pasitvirtina, kad
Lietuva gerai žinoma pasauly
(der Name “Litauen” ist jetzt
gut in der Welt bekannt). Lie
tuva = CCCP.
“Smetoninę Lietuvą” pasau
ly negarsiai, bet neužmirštamai
ir nuolat garsino savi pašto
ženklai! O dabar? CCCP! Lie
tuva jautėsi pilnateisė Ženevo
je Tautų Sąjungos rūmuose. Jos
balsas svertų ir dabartinėse
Jungtinėse Tautose šalia JAV,
SSSR ir kitų įvairaus kalibro
pajėgų. O dabar kas? Lietuva =
CCCP.‘
“Public relations” laikais
svarbu tautai turėti draugų, dar
svarbiau mažai valstybei paran
kėje jausti užtarėjų. Džiugu, kad
sąmoningi tautiečiai sovietinėje
Lietuvoje tokių draugų daino
mis ir šokiais randa bent socia
listinėje stovykloje. O kad ras
tų Vakaruose! Maždaug prieš
metus V. Vokietijos televizija
kalbėjo apie gyvenimą Estijoje,
. Latvijoje ir ... nieko iš Lietu* vos. Sausio 1 d. ta pati televizi
ja perdavė lietuvio “Scherbjuno” (Žebriūno?) filmą “Mergai
tė ir aidas”, kurį pranešėja taip
pristatė: “Veiksmas vyksta Lat
vijos pajūryje”.
Na gi rask Vakaruose meno,
literatūros, muzikos šventovėse
tą garsųjį Čiurlionį? Rask, žmo
gau. nors knygpalaike apie Lie
tuvą. Nieko. Nieko! O inturisti
ninkai drįsta tvirtinti Lietuvos
pagarsėjimą?!
Kur lėktuvai ir laivai?
Kur tau Lietuva pasauly pa
garsės. jei sovietinės Lietuvos
lėktuvais iš Vilniaus galima
skristi tik į Leningradą, Mask
vą, Dniepropetrovską. Simfero
pol, Varšuvą. R. Berlyną. Kur
gi sprausminiai į Londoną. Pa
ryžių. Romą. Briuseli? Inturisto brošiūra savo žemėlapyje to
kių linijų nepažymėjo! Iš Va
karų miestų irgi nėra oro lini
jų i Vilnių. Nėra!
O gal “tarybiniai” lietuviai
mėgsta laivus? Gal iš Klaipėdos
pūškuoja Į Helsinkį. Stockholira. Oslo. Kopenhagą. Lisaboną?
Kur tau! Jokios laivų linijos in
turistininkai nepažymėjo. Kam
ei kas ten keliaus? Ar tik ne
anksčiau bus galima laisvai mė
nuliu keliauti, negu sovietinėn
Lietuvon. Pabrėžiu: laisvai ke
liauti. ten laisvai, kur nori pa
važinėti ir atsigaivinus lietuviš
ku alumi laisvai pro betkur iš
keliauti.
Skaitytojau Lietuvoje, anaip
tol ne įžeidinėti ar menkinti no
rėjau ten pasiektus laimėjimus,
bet priminti, ko reikia vakarie
čiams iš Lietuvos. Nemanykite,
kad “pasaulis” tėra sovietu įta
kos plotai (gerai, kad Lietuva
ten garsėja). Lietuvai naudin
giau ne polemika, ginčai, pusiau
tiesos, bet teisinga ir nuosaiki
informacija.
Išeivis
Jei’“EGLUTĘ” užsakysi,
Vaikui džiaugsmą padarysi —
Skaitant nuotykius Pupučio,
Valandos pavirs minutėm.
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PENKI DOLERIAI? - DAR NE!
AL. GIMANTAS
derėtų užmiršti ir mūsiškiams.
Gražūs žodžiai, šūkiai ir posa
kiai, perpinti dailiu patriotiz
mu, nevisada lems, kai šeimai
reiks nutarti: eiti ar neiti į lie
tuviškąjį parengimą. Jei šeimo
je yra tik du suaugusieji, gal
net abu dirbantieji, susidaro ki
tokia padėtis, bet kai šeimoje
yra tik vienas dirbantysis ir du
ar daugiau priaugančio jaunimo,
sąskaita atrodo visai kitaip. O
kur mūsų pensininkai? Kiek gi
turime tokių, kurie pajėgtų už
vieną vakarą sumokėti dešimt
dolerių?
Penkinė — nepinigas?
Tie visi teigimai nėra vien tik
“Magaryčios”
šio rašinio autoriaus. Jau visa
Tiesa, rengėjai, matyt jaus eilė asmenų atkreipė dėmesį į
dami. kad vargiai bus rastas pa šią temą, kviesdami pasisakyti
teisinimas imti tokią augštą kai spaudoje. Niekas nekelia balso
ną neretai prideda ir “magary prieš labdarybės naudai suruoš
čių". Sakoma, bus kava, pyragai tus vakarus, balius, tegu ir su
čiai, kitu atveju ir šokiai nemo pernelyg išpūstomis kainomis.
kamai. Žinoma, kai sumoki pen- Čia pelnas yra būtinas. Bet
kis dolerius, tai jau galima šį šiaipjau parengimai turėtų lai
bei tą duoti ir nemokamai. At- kytis įvairių kainų skalės. Ko
sei amerikietiškai tariant, išei- dėl neturėtų būti bilietų ir pi
t:: ‘package deal”. Bet ar tas gesnėmis kainomis? Jomis visa
_
tikrai prigys mūsų tar
“deal
da galėtų pasinaudoti mažiau
pe? Tiesa, visi žino, kad inflia pasiturintieji, gausesnės šeimos,
cija seka kiekvieną mūsų gyve pensininkai. Jei. sakysime, po
nimo žingsnį, kad visa yra itin koncerto, vaidinimo ar kurio ki
pabrango kainos išpūstos, vis to vakarojimo yra bufetas ar
dėlto doleris nėra jau taip be net ir mažesnio pobūdžio vaišės,
viltiškai smukęs. kad šiandien kodėl neimti už tai atskiro mo
penkinė jau nieko nebereikštų kesčio? Kas norės, galės gerti
eilinio tautiečio kišenei.
kavą, vaišintis kepiniais. Kodėl
versti kiekvieną užsimokėti už
Vakaras — 15 doleriu
tai. ko tas asmuo visai nepagei
Norime ir siekiame, kad kiek dauja? Gal, programai užsibai
vienas lietuviškas parengimas gus, toks norėtų traukti tiesiai
susilauktų kiek galint didesnio namo. O tie visi priedai kaip
tautiečių dėmesio. Norime, kad tik išpučia ir bilieto kainą. To
tie visi mūsų parengimai būtų dėl lietuviškajame gyvenime gal
gausiai lankomi, kad į juos eitų ir nevisai tiktų tas “mokėk vie
daugiau priaugančio jaunimo, ną ir visiems vienodą kainą”.
moksleivių, studentijos, jaunųjų Žmonių padėtis nėra vienoda,
intelektualų. Reiškia, norima su jų pajamos skirtingos. Vieniems
daryti sąlygas, kad visi lietuviš penkinė gal ir niekas, kitiems
kieji parengimai būtų visiems — netoks jau mažas pinigas.
prieinami ir net viliojantys. Bet Visų, aišku, niekad nepatenkinjei lietuviškieji parengimai kai- si, bet kur kas mažiau būtų nenuos šeimai didesnę sumą pini pasitenkinimo ir daugiau būtų
gų, gali ji susilaikyti nuo daly- patarnauta lietuviškiems reika’vavimo. Kai šeima paskaičiuos * lams, jei ir mūsų parengimų bi
to parengimo išlaidas (tėtukas, lietų kainos būtų daugiau pri
mamaitė 4- prieauglis), siekian taikytos tai padėčiai, kuri yra
čias iki penkiolikos dolerių, pra visiškai reali; ypač tų parengi
dės domėtis to vakaro televizi mu, kurių ruošimas tikrai nerei
jos stočių programomis. Tai la kalautų išpūstų infliacinių kai
bai reali galimybė, kurios ne- nų.

Kanadiečių lietuvių veikloje
šis paprotys gal dar ir neprigi
jo, bet Jungtinių Valstybių tau
tiečių tarpe jau pradeda dažnėti parengimai, kurių bilietai da
rosi pernelyg brangūs. Kalbame
apie atvejus, kai nustatoma vie
na Įėjimo kaina, besisukanti apie
5 dolerius. Yra ir bus atvejų,
kai tokia, ar net ir žymiai dides
nė, kaina bus ne tik pateisina
ma bet ir būtina, bet kai toji
praktika persimeta net i papras
tus mūsų gyvenimo socialinius
ir kultūrinius parengimus pasi
pinigauti, kažin, ar tai pateisi
nama.

C.

Užmiršti senieji nesklandumai
ŠALFASS-GOS ATSTOVŲ METINIS SUVAŽIAVIMAS DETROITE PASUKO JAUNIMO LINKME
Sigitas Krasauskas
gėjais paruoš planus ir skelbs
Centro valdybos šauktas klu
bų atstovų ir sporto darbuotojų organų pranešimai, protokolo iš anksto spaudoje.
Neplečiant, tačiau laikantis
suvažiavimas Įvyko š.m. vasario skaitymas ir trumpos diskusijos.
1-2 d.d. Detroite. Malonu paste- Tenka apgailėti, kad daugelis metinių baltiečių žaidynių ir
bėti, kad į šį suvažiavimą atvy- perėjusio suvažiavimo įgalioji varžybų su ukrainiečiais buvo
ko net 26 atstovai su 51 balsu mų centro valdybai liko neįvyk aptartos šių metų varžybinio
(klube nuo 20 narių buvo ren dyti. Negerai, kad organizacijos kalendoriaus datos, kurios grei
kamas vienas atstovas). Kanados vidaus reikalai pamirštami. Kai tai bus paskelbtos spaudoje.
apygarda buvo gausiausiai atsto svarbūs klausimai, kurie turėtų Krepšinio ir tinklinio metinės
vaujama — net 11 atstovų, ku būti per spaudą pateikiami vi žaidynės įvyks š. m. balandžio
rių 10 iš Toronto ir vienas iš suomenei, yra užmirštami, ken 19-20 d.d. Klevelande. Priimtas
Londono. Pilnai buvo atstovau čiame patys, šis nerangumas yra nutarimas vyrų krepšinyje įves
jami Detroitas ir Klevelandas. sudaręs abejingą visuomenės pa ti B klasę, šios klasės įvedimas
Čikaga — trys klubai. Nieko iš žiūrą Į sportininkus. — Antro duos daugiau galimybių silp
rytų apygardos. Aplamai buvo ji darbotvarkės dalis apėmė vi nesnėms komandoms, kurios
atstovaujama 90% sąjungos na daus organizacinius reikalus, anksčiau, būdamos sugrupuotos
rių.
santykius su Bendruomene, šeš su žymiai stipresnėm koman
Darbotvarkė, centro valdybos tadienines mokyklas, jų sporto dom, po pirmo pralaimėjimo jau
paruošta, suvažiavimo patikslin ir fizinio auklėjimo programas, turėdavo važiuoti namo.
Ryšiai su lietuvių bendruome
ta sudarė gerą bazę diskusijoms. lietuvybę, lėšas, sportinę spau
ne
buvo nagrinėjami ir šiame
Gaila, kad centro valdyba pati dą ir kt.
Į ši suvažiavimą atvyko tik su
Sporto sąjunga, kaip lietu suvažiavime. Konkretūs siūly
sudaryti planą
darbotvarke. Nebuvo pasiruošu viškos bendruomenės dalis, dir mai buvo
si ir suvažiavimui nepajėgė pa ba ir lietuvybės išlaikymo sri sportui lituanistinėse mokyklo
teikti konkrečiau keliamu klau tyje. Dalis jaunimo mėgsta dai se. Kaikuriose vietovėse jau ju
simų. Dėlto teko gaišti laiką for nuoti, šokti, skambinti, kita da dama šia linkme. Tai rimtas
muluojant ir bendrinant kone lis — sportuoti. Reikalingi yra klausimas, kuris turėtų būti rim
kiekvieną punktą. Pasiūlymai ir šokių ansambliai, chorai, bet tai ir paruoštas. Tenka apgai
diskusijos vyko su rimtu dėme taip pat ir snorto klubai. Tokių lestauti sporto sąjungos vado
siu ir draugiškoje nuotaikoje. nuotaikų vedini suvažiavimo da vybės nepasiruošimą pasiūlyti
Buvo jaučiamas noras sudaryti lyviai planavo ir pagrindini dė kandidatus sporto reikalams at
eera pagrindą sąjungos veiklai. mesį skyrė jaunimui. Juozas stovauti Bendruomenės valdy
Nesikartojo praeities nesklandu Balsys ir Aloyzas Kuolas pla bose. Pastarosios pasikviečia to
mai. Seniau kaikurie atstovai at čiai nušvietė sporto stovyklų kius asmenis, kurie dažniausiai
vykdavo tik pareikšti savosios naudą mūsų jaunimui (Toronto neturi nieko bendro su sporto
nuomonės ir be jokio noro iš klubai — "Aušra” ir “Vytis” to sąjunga.
klausyti kitų nuomonių. Tokie kias uždaras stovyklas nereitą
Sudaryta visa eilė specialių
yra nepopuliarūs ir dauguma jų vasarą turėjo Vasagoje). Abu pa komitetų, iš kurių vienas — in
nedalyvavo. Jie visdėlto, kiek reiškė, kad tokios stovyklos bus formacijos reikalams. Jo tiks
nrisitaikę prie visumos, būtų organizuojamas ir šiais metais, las — informuoti visuomenę ir
laukiami.
ir kvietė saiuneos visus jaunuo sąjungos narius įvairiais spor
Centro valdybos pirm. A. sius sportininkus dalyvauti. tiniais klausimais ir tuo būdu
Bielskus pradėjo suvažiavimą Kvietimas buvo labai mielai sueiti Į glaudesnį kontaktą. Pa
kvietimu susikaupti, pagerbiant priimtas. Tokiu stovvklų pro kartotinai ir šiame suvažiavime
mirusĮ PLB pirmininką ir SAL- grama galės būti Įvairi: normos pasisakyta už sąjungos žurnalo
FASS-gos garbės narj Juozą sporto ženklui įgyti, pagrinde — “Sportas” leidimą, šio komite
Bačiūną. Pirmąją darbotvarkės krepšinio mokykla ir lengvoji to pareiga sušaukti redakcinį
(Nukelta į 5 pd.)
dali sudarė Įvairūs valdomųjų atletika. Centro valdyba su ren-
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© PAVERGTOJE TEVYKEJE
ŠŪVIAI I KOSMONAUTUS

“Sojuz IV” ir “Sojuz V” erdvė
laivių įgulos pakeitimą orbitoje ap
link žemės rutulį komunistinė spau
da sutiko kaip didžiausią žmonijos
laimėjimą, nors iš tikrųjų šis žygis
toli gražu neprilygsta amerikiečių
astronautų dešimčiai orbitų aplink
mėnulį. Propagandai skirti pirmieji
laikraščių puslapiai turėjo aiškų tiks
lą — užmaskuoti sovietų atsilikimą
nuo amerikiečių. Kauno radijo ga
mykloje, Vilniaus pedagoginiame ins
titute bei kitose Lietuvos įmonėse ir
įstaigose buvo sušaukti specialūs mi
tingai kosmonautams garbinti, sovie
tinei technikai girti, kai tuo tarpu
amerikiečių istoriniam žygiui buvo
skiriami tik labai trumpi pranešimai
vidiniuose laikraščių puslapiuose.
“Valstiečių Laikraštis” sausio 25 d.
laidoje skaitytojams užsiminė apie
incidentą prie Kremliaus vartų:
“1969 m. sausio 22 d., iškilmingai
sutinkant lakūnus kosmonautus, bu
vo įvykdytas provokacinis aktas —
keliskart buvo šauta į automašiną,
kuria važiavo kosmonautai drg. drg.
Beregovojus, Nikolajevą - Tereškova,
Nikolajevas ir Leonovas. Buvo su
žeisti automašinos vairuotojas ir ly
dėjęs koloną motociklininkas. Nie
kas iš kosmonautų nenukentėjo. As
muo, kuris šaudė, sulaikytas nusi
kaltimo vietoje. Vykdomas tyrimas.”
PAGERBĖ KRAŠTOTYRININKĄ
Kauno kraštotyrininkai ir organi
zacijų atstovai pagerbė 72 metų am
žiaus sulaukusį Balį Buračą, krašto
tyrai skyrusi 50 savo gyvenimo metų.
Jis yra skersai ir išilgai išvaikščio
jęs visą Lietuvą, domėdamasis krai
čių skryniomis, namų langinėmis,
įvairiaspalviais audiniais, Užgavėnių
kaukėmis, šventiniais papročiais,
Lietuvos piliakalniais ir liaudies
meistrų darbais. Didžiulį atliktą dar
bą liudija 10.000 fotonegatyvų rin
kinys, nuo 1922 m. laikraščiuose ir
žurnaluose skelbti gausūs rašiniai. B.
Buračui suteiktas nusipelniusio kul
tūros veikėjo vardas. Paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugijos var
du sukaktuvininką sveikino pirminin
ko pavaduotojas A. Stravinskas,
miesto vardu — vykd. komiteto pir
mininko pavaduotoja J. Narkevičiū
tė.

plauko komunistų pataikūnas Justas
Paleckis 70 metų amžiaus sukakties
proga buvo apdovanotas sovietiniu
Lenino ordinu, “Pjautuvo ir kūjo”
auksiniu medaliu ir priimtas į so*
cialistinio darbo “didvyrių” eiles.
Atžymėjimo jis susilaukė ne tik už
dabartinį augščiausio sovieto tauty
bių tarybos pirmininko postą, bet ir
už 1940 m. paslaugas Maskvai “prem
jero” ir “prezidento” pareigose, ku
rių dėka Lietuva, susilaukė priversti
nio įjungimo į Sovietų Sąjungą, Sta
lino “saulės” ir masinių trėmimų į.
Sibirą.
MEŠKERIOTOJŲ VARGAI
Vištyčio ežere du vištytiečiai ir
keturi kybartiečiai meškeriotojai,
žiemos pradžioj traukdami žuveles,
nepastebėjo, kad juos nuo kranto
atitrūkusi lytis neša į vidurį ežero.
O kai pastebėjo, jau buvo pervėlu.
Gerai, kad vėjas lytį nuplukdė prie
Maraviliaus iškyšulio. Tokių meške
riojimo entuziastų dabar priskaitoma apie 40.000. Gamtos apsaugos ko
miteto žuvininkystės skyriaus virši
ninkas E. Skorupskas “Valstiečių
Laikraščio” 3 nr. nusiskundžia, kad
pernai gerų norų kupini žvejai mė
gėjai 243 kartus pažeidė žvejybos
taisykles. Pasirodo, kaikurie ežerai
yra rezervuoti žvejybos ūkiams ir
pramoninei žūklei, o įspėjančias len
teles turi nevisos jų pakrantės. Juo
se mėgėjams nevalia įmerkti meške
rės. Toks ežerų suskirstymas, pasak
E. Skorupsko, nėra teigiamas reiš
kinys: “Palei Salaką telkšo didžiu
lis Luodžio ežeras. Salake daug žve
jų mėgėjų. Bet savame ežere ne
pameškeriosi — pramoninis! Kraus
tykis, mėgėjau, už kelių kilometrų į
Gražutės tarpumiškio ežerėlius, kai
žuvys nardo tavo namų palangėje!
Ne kiekvienas pagundai atsispi
ria ...”

O LIETUVIAI PASAULYJE
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didžiulį kaukių balių

J. A. Valstybės

vasario 15, šeštadienį, 7 v.v., Jaunimo Centro salėje

Benny Ferri orkestras, kaukėms piniginės premijos, šilti
užkandžiai, pyragai ir kavutė, vertinga loterija, laimės
staliukai.
VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI.
įėjimas suaugusiems — $2.50, studentams — $1.00

Tėvų komitetas

Nuoširdžiai kviečiame visus į St. Catharines

Didingą Vasario 16 minėjimą
vasario 22, šeštadienį, 6.30 vai. vakaro
Dennis salėje (Carlton St.)
PROGRAMOJE:

iškilmingoji dalis

• šokiai

"Varpo" choro koncertas

• turtingas bufetas
• jauki nuotaika
KLB St. Catharines apylinkės valdyba

KALNAI KELMUOTI....

S HAMILTON
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ ruo
šia K. L. K. Moterų Dr-jos Hamilto
no skyrius vasario 18, antradienį, 7
v.v.. Jaunimo Centre. Nuoširdžiai
kviečiam visus atsilankyti ir pasi
vaišinti lietuviškais valgiais. Įėjimas
— S2.50, jaunimui — $1.00. Vaišės
— nemokamai; veiks ir geras bufe
tas. Valdyba

LIETUVIŲ BIČIULIAI Mr. Mrs
James Redmond vasario 12 d. pami
nėjo auksinį vedybų jubilėjų. J. Red
mond kartu su ponia Edith HyderJester yra daug pasidarbavę Lietu
vai ir lietuviams. Linkime jiems
daug gražių ir sveikų metų! K. ž.

TAUTOS FONDO VAJUS. “Įteiki
čia Tautos Fondui savo auką, kad
rinkėjui nereiktų belstis Į Tavo na
mų duris”. — Prie tokio užrašo atei
nantį sekmadieni salėje per Vasario
16 minėjimą sėdės Tautos Fondo
žmonės su sąrašais ir pakvitavimų
knygutėmis ir duos progos kiekvie
nam atėjusiam atiduoti savo metų
skiriamą įnašą Tautos Fondui. Su Va
sario 16 Hamiltone ir visoje Kana
doje Tautos Fondas pradeda savo
metinį vajų-rinkliavą. Nors Laisvės
Kovos Metai jau pasibaigė, bet lais
vės kova dar ne. Tai kovai tęsti rei
kalingos lėšos. Skirkime tam nuošir
džia sumą, o ne vien tik vienu do
leriu bandykime save atžymėti lietu
vių sąrašuose.
Duokime sąžiningą
auką savo pavergto krašto laisvini
mo reikalui. Minėjimo išlaidoms
Bendruomenė rinks aukas prie įėji
mo, o salėje — Tautos Fondas me
tinius įnašus. TF valdyba
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liotekos knygų dalį padovanojo Ha
miltono miesto bibliotekai — 39, atei
tininkų tvarkomai bibliotekai — 24.
Nuoširdžiai dėkoja Hamiltono lietu
viai J. Zabulionienei už paaukotas
knygas abiem bibliotekom.
JAUNIMO ŠOKIAI. Moksleiviai
ateitininkai ruošia vasario 15, šį šeš
tadienį, parapijos salėje Valentino
šokius. Kviečia visą kolonijos jauni
mą dalyvauti. Atvyks jaunimo ir iš
Toronto. Gros geras orkestras. Pra
džia 8 v.v. Įėjimas tik $1.25.
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ su
sirinkimas — šį šeštadienį, vasario
15 d., 4 v. p.p., kartu su Toronto
moksleiviais ateitininkais, kurie šį
savaitgalį atvyksta į svečius. Susi
rinkimo tema — “Draugystė”. Na
riams dalyvavimas būtinas, kviečiami
ir nenariai.
“MOKSLEIVIO BALSO”, mokslei
vių ateitininkų laikraštėlio, šį sa
vaitgalį išeina naujas numeris. Bus
platinamas sekmadienį. Jaunimas pra
šo lietuviškąją visuomenę įsigyti šį
laikraštėlį ir paremti laisva auka jų
pastangas išlaikyti lietuvišką žodį.
ATEITININKIŠKASIS JAUNIMAS
atskirai nerengia Vasario 16 minė
jimo ir jungiasi į bendrą minėjimo
programą. Minėjimas įvyks šį sekma
dienį. Visi organizuotai dalyvauja
11 vai. iškilmingose pamaldose, pri
ima šv. Komuniją Lietuvos inten
cija. Eisenai renkasi visi į parapijos
salę 10.30 vai. ryto. Prašome nesi
velti oti. J. P.

PADĖKA

Sirgdama Toronto General ligoninėj
patyriau daug nuoširdumo ir užuojau
tos iš savo draugų bei pažįstamų, ku
riems noriu nuoširdžiai padėkoti. Esu
dėkinga mons. J. Tadarauskui už ap
PASKUTINIAI ŠOKIAI prieš Ga lankymą, rožes ir maldas, Tėvui Pau
vėnią — kaukių balius įvyks vasa liui, OFM, už dažną lankymą ir dva
rio 15 d„ 7 v.v., Jaunimo Centro sa sinius patarnavimus. Taip pat dėko
lėje. (žiūr. skelbimą). Papildomi šio ju: dr. O. Valaitienei už rūpestingą
parengimo aukotojai: Knight Radio priežiūrą, gailestingajai seseriai N.
ir TV sav. A. Pilypaitis — “Blen Vitkauskaitei už dažną lankymą ir
der” $36 vertės. Moose Head Hou suraminimą, visiems aplankiusiems,
se sav. Dirsė ir Pilipaitis $15, Grand atsiuntusiems dovanas, gėles ir svei
House sav. Butkevičius ir Adomaus- kinimus: A. Arūnienei, G. P. Breichkas $15, Sakas Percel Service — fan manams, O. K. čeliauskams, O. J.
tas $15 vertės; po $10: V. Seniūnas Čelkams, L. K. Moterų Dr-jos Ha
ir A. šilinskas, dr. Galius — $8; po miltono ir Toronto Prisikėlimo par.
$5: K. Norkus, Z. Bolskis, A. Liau skyriams. Prisikėlimo par. tretinin
kus, X. Y., T. Kochanka, p. Žalimai- kėms, E. J. Inkratams, E. St. Kai
tienė: Bella studio sav. A. Juraitis riams. J. A. Kaniavoms, A. Kontaus— nemokamas laimėtojo portretas. kienei, E. A. Mažeikoms, L. Petrytei.
Aukotojams nuoširdi padėka. Hamil Pilkauskienei, O. Puodžiūnienei, L.
tono bei visų apylinkių lietuvius su D. Stukams, M. A. Tumaičiams, T.
kaukėmis nuoširdžiai prašome gau Tumaitytei, H. Rickienei, M. Vuikiesiai atsilankyti. Kaukės susirenka ne nei. p. Zabulionienei, A. K. Žilvivėliau 9 v.v. Tėvų komitetas
čiams. Niekados nepamiršiu Jūsų pa
JOANA ZABULIONIENĖ savo mi rodyto nuoširdumo —
Magdalena Martinkienė
rusio vyro Napoleono Zabulionio bib
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St J. Dalius, būrelio vadovas

DIEVO APVAIZDOS parapija Det
roite kovoja už tautinės parapijos
teises. Dėl vedamo greitkelio dabar
tinė bažnytėlė turės būti nugriauta
iki 1970 m. Arkivysk. J. Dearden
pasiūlė lietuviams statyti naują baž
nyčią kitoje vietoje ir steigti teri
torinę parapiją, kurioje tik dalis
pamaldų būtų lietuvių kalba. Šiai
minčiai lietuviai nepritarė, nes jie
nori turėti lietuvišką religinį ir kul
tūrinį centrą. Arkivysk. J. Dearden
pastatė sąlygą susirasti lietuvį ku
nigą ir parapijiečių skaičiumi įro
dyti tokios tautinės parapijos finan
sinį pajėgumą. Lietuvių parapijiečių
skaičius pakilo iki 418 šeimų. Į pa
rapijos posėdį atsiųstas arkivyskupo
J. Dearden įgaliotinis vysk. T. J.
Gumbleton dar kartą mėgino įtikinti
lietuvius, jog geriausia būtų sutikti
su teritorinės parapijos mintimi, ta
čiau Detroito lietuviai vienbalsiai pa
sisakė už tautinę parapiją. Parapijos
komitetas dėl naujos bažnyčios pro
jekto tarėsi su 7 architektais, ku
rių du yra lietuviai — Alfredas Kulpavičius ir Jonas Mulokas. Sklypą
bažnyčiai norima gauti 9 Mile ir
Beech-Daily rajone, šis noras išsipil
dė — sklypas jau gautas.
E. MODESTAVIČIUS, pasižymėjęs
čikagietis krepšininkas, buvo gavęs
viliojančių pasiūlymų Įsijungti i pro
fesinių krepšininkų komandas, bet
juos atmetė, norėdamas ir toliau
dalyvauti Čikagos lietuviškoje veik
loje.

KAZIMIERAS MOTUŠIS, buvęs
torontietis verslininkas, buvo gerokai
sutrenktas automobilio nelaimėje
Long Beach greitkelyje, netoli Los
Angeles. Gydosi dr. J. Gudausko ir
dr. A. Pautienio priežiūroje Santa
Monica mieste.
ANTROPOLOGIJOS DR. DAN
GUOLĖ VARIAKOJYTĖ, gyvenanti
Los Angeles, Kalifornijoje, Chap
man kolegijos buvo pakviesta dėsty
ti įvairių tautų etnografiją 590 stu
dentų grupei, kuri laivu išsiruošė vie
ną semestrą truksiančiai studijinei
kelionei i Japoniją, Hong Kongą,
Tailandiją, Indiją, Ceiloną, Tanzani
ją, Senegaliją, Maroką, Ispaniją,
Portugaliją bei kitus kraštus. Stu
dentai laive mokysis archeologijos,
etnografijos, muzikos, kalbų ir kitų
dalykų.
ELENA LENARTAVIČIŪTĖ-MARCINKUVIENĖ, vysk. P. Marcinkaus
motina, apie naujojo vyskupo pir
muosius žingsnius “Draugo” redak
toriui Juozui Prunskiui pasakojo:
“Kai jis gimė 1922 m. sausio 15 d.,
daktaras pasakė, kad negyvens, ir
paragino greičiau pakrikštyti. Gimė
šv. Povilo dieną, dėlto ir pakrikš
tijome Povilu. Kai už 4-5 mėn. dak
taras atvažiavo gydyti kito sūnaus,
pirmas jo klausimas buvo: ‘Ar se
niai palaidojote aną sūnų, kur gims
tant sakiau, kad mirs?’ Aš daktarą
nuvedžiau prie lopšio, kur gulėjo
jau atsigavęs, išbuinėjęs mūsų Poviliukas. Tada daktaras pasakė, kad
kol gyvas niekada nebesakys tėvams,
jog naujagimis mirs, nes šio visi
ženklai rodė, kad persilpnas, neišgy
vens, o va — gyvena!”
LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS
vyr. skautininkas Vladas Vijeikis,
grįžęs iš skautų jubilėjinės stovyk
los Australijoje, Čikagos Jaunimo
Centre skaitė paskaitą “Australijos
lietuvių gyvenimas šiandien”, tekstą
papildydamas spalvotų skaidrių vaiz
dais ekrane.
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba Detroite Įvy
kusiame posėdyje nutarė Įsteigti

LŽS savišalpos fondą. Keturių para
grafų savišalpos fondo įstatus patei
kė LŽS valdybos pirm. V. Alantas.
Kaip fondui bus telkiamos lėšos, in,
formuos biuletenio “Pranešėjas” se
kantis numeris. Į LŽS centrinį sky
rių priimti du nauji nariai — Jero
nimas Cicėnas ir prof. kun. Stasys
Yla.
RYTINIO ATLANTO PAKRAŠČIO
lituanistinių mokyklų mokytojų kon
ferencija — kovo 15-16 <Ld. Mairo
nio lituanistinės mokyklos patalpo
se Brooklyn©, N. Y. Darbotvarkė bus
išsiuntinėta visų lituanistinių mo
kyklų vedėjams ir paskelbta spau
doje. Busimieji konferencijos daly
viai prašomi registruotis pas Mairo
nio mokyklos vedėją A. Samušį, 11608 95th Ave., Richmond Hill, N.Y.
11419, tel. 212 — 849-2036.

Argentina
ELENA KRIŽANAUSKAITĖ, prieš
15 metų gimusi Alta Gracia vieto
vėje, Kordobos provincijoje, KareeHorn firmos suorganizuotame gra
žuolių konkurse laimėjo pirmą vie
tą.
VAISTININKĖS DIPLOMĄ La
Platos universitete gavo Milda Rač
kauskaitė. Ji yra ketvirtoji diplo
muota vaistininkė šioje lietuvių ko
lonijoje. čia savo vaistines jau turi
Antonija Neniškytė ir Olinda Lastauskaitė, o J. Stankus dirba Fran
co Inglesa.
DVI LIETUVIŠKOS ŠEIMOS Bue
nos Aires. Sausio 11 d. Aušros Var
tų bažnyčioje kun. A. Steigvilas su
tuokė veiklius Lietuvių Centro ir
“Aušros” choro narius — Emiliją
Zdanevičiūtę ir Rikardą Banili. Jau
nasis yra inžinerijos fakulteto stu
dentas, o jaunoji mokytoja. Povestu
vinei kelionei jaunavedžiai išvyko i
Mar del Plata bei kitas Atlanto pa
jūrio vietoves. Sausio 18 d. Santo
Cristo bažnyčioje susituokė Dana
Rasiūnaitė ir Rikardas MuŠketas.
Abu jie yra studentai: Dana gimusi
Austrijoje, Rikardas — Buenos Ai
res. Abejų vestuvių metu bažnyčio
je giedojo Argentinos Lietuvių Cent
ro choras “Aušra”. Apeigas atliko
kun. A. Steigvila.
SVAJŪNAS MIKALČIUS, baigęs
studijas San Juan universitete, gavo
kasyklų inžinieriaus diplomą.

Vokietija
PAGRINDINIS VASARIO 16 MI
NĖJIMAS — kovo 1 (L, 4 v. p.p.,
Kurfuerstenschloss salėje, Mainz
mieste. Paskaitą skaitys Vokietijos
parlamento narys, koncertinę progra
mą atliks Vasario 16 gimnazijos mo
kinių choras, tautinių šokių grupė,
Eliza Tamošaitienė ir Regina Tamo
šaitytė.
ŠV. ULRICHO VOKIEČIŲ PARA
PIJOJE Bad Woerishofene sausio 5
d. buvo dvigubos iškilmės — Romo
je Į kunigus Įšventinto Kajetono Sa
kalausko primicijų Mišios ir šios pa
rapijos klebono kun. Antano Bungos 59 metų amžiaus sukaktis. Koncelebracines Mišias su primicijantu
laike Augsburgo vyskupijos genera
linis vikaras prel. Achter, kun. A.
Bunga, kun. V. Damijonaitis ir kun.
Br. Liubinas. Pagerbtuvių pokylyje
dalyvavo apie 59 svečių su Bad Woerishofeno burmistru, jų tarpe apie 29
lietuvių. Klebonas kun. A. Bunga,
vadovaudamas vokiečių parapijai, iš
populiarino lietuvių vardą. Šio mies
telio gyventojai dar nėra užmiršę čia
gyvenusio velionies vysk. P. Brazio
Namas tebėra saugojamas naujajam
lietuviui vyskupui, kurio laukia ne
tik lietuviai, bet ir Bad Woerishofeno
vokiečiai.

HAMILTONO LIE TUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVfAS “TALKA”
21 Main St. East, kart>b. 203, tel. 528-0511
Mokame už:
narbo valandos:
5%
pirmadieniais
9.39 — 5 v. p.p. depozitus
5,5%
antradieniais
9.39 — 5 v. p.p. Šerus
6%
trečiadieniais
9.39 — 5 v. p.p. terminuotus indėlius
ketvirtadieniais 9.39 — 5 v. p.p. Duodame:
asmenines paskolas iš
9%
; penktadieniais 9.39 — 8 vai. vak.
turto paskolas iš
8^ %
šeštadieniais 9.00 — 1
ĮMį_
Nemokama gyvybės ir asm. pasko lų drauda. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Ūžtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $1,600,900.09.
i

-Mr

RADIO &
TELEVISION
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH
BENDROVĖMS
* Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

V. GERULSKIS ROOFING
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Hamiltono Vyskupo Valančiaus mokyklos tėvų komitetas

Rašinį tokia antrašte apie kolcho
zams ir sovchozams priklausančius
miškus paskelbė “Valstiečių Laik
raščio” 12 nr. koresp. R. Grikevičius
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
su miškų ūkio ir miško pramonės BĖS astatymo 51-sios sukakties mi
“ministerijos” vyr. inž. D. Petraus nėjimas įvyks vasario 16, sekmadie
ku. Valstybiniai miškai yra prižiū ni. Jis prasidės 11 vai. pamaldomis,
rimi. tvarkomi ir atželdinami spe iškilmingas aktas — 4 v.p.p, Scott
cialistų, kurie miškus turintiems Park gimnazijos auditorijoje, King
kolchozams ir sovchozams nepašykšti St. E. ir Balsam Avė. Dalyvaus mies
10.000 DIPLOMŲ
atitinkamų patarimų, bet jų, deja, to burmistras V. K. Copps, pakviesti
Vilniaus
pedagoginio instituto niekas nesilaiko. Rašinio autoriai parlamento nariai ir kitų tautų at
10.099-tasis diplomas buvo įteiktas konstatuoja: “Gaunasi užburtas ra stovai. Paskaitą skaitys PLB valdy
studijas su pagyrimu baigusiai Kre tas. Vykdomasis komitetas Įpareigo bos narys ir švietimo tarybos pirm.
tingos vidurinės mokyklos mokytojai ja ūkius atlikti miško priežiūrą. A. Rinkūnas. o meninėje dalyje pa
Bronei Pažūsienei. Ji priklauso šie Ūkiai nutarimų nevykdo, nes nesu sirodys Hamiltono Mietinės jėgos:
met institutą neakivaizdiniu būdu geba Įgyvendinti reikalavimų. Ir taip “Aukuras”, parapijos choras, “Gyvabaigusiai 140 mokytojų laidai. Pirmą metai po metų. Ir nevien Utenos taras” ir pradžios mokyklos moki
jį šio instituto diplomą pokario me rajone. Skursta ketvirtadalis Lietu niai. Nuo vasario 14 iki 17 d. plevė
tais taipgi yra gavusi su pagyrimu vos girių. Tiek jų yra kolūkių, ta suos mūsų trispalvė vėliava prie
moteris — L Adomavičiūtė-Šarkinie- rybinių ir kitų valstybinių ūkių nuo miesto rotušės. Visi dalyvaukime
nė, dabartinė Vilniaus universiteto savybėje. ? Visokių negandų patyrė šiame mums brangiame tautos šven
gamtos mokslų fakulteto prodekanė. šie miškai.' Buvo metai, kada ūkiams tės minėjime.
Jis prasidės labai
Pirmuoju Vilniaus pedagoginio ins labai stigo statybinių medžiagų. Grie punktualiai, todėl prašome nesivėtituto rektorium buvo pedagogikos bėsi miškus kirsti. Vertė pasirinkti luoti
Apylinkės valdyba
mokslų dr. J. Laužikas, o šiuo metu nai — pačius drūčiausius medžius. Į
TEBEVEIKIA VIENAS iš seniau
institutui vadovauja V. Uogintas.
miškininkų draudimus neretai ranka
siai Įsteigtų būrelių (1955 m.), va
numodavo. Taip kasmet savavališ
SENIAUSIAS VAISTININKAS
dovaujamas Z. Orvido; dabartiniu
kai buvo iškertama daugiau kaip po
Į pensiją išėjo turbūt seniausias 200.000 kietmetrių medienos. Dabar metu sumažėjęs narių skaičiumi, bet
vaistininkas Lietuvoje — 88 metų panašių negerovių rečiau pasitaiko. pastoviai beremia Vasario 16 gimna
amžiaus Steponas Žvirblis, nuo 1924 Kiek pagerėjo miškų apsauga. Ta ziją. Š. m. sausio 30 d. iš šio būre
m. dirbęs Anykščių rajono Skiemo čiau dažniausiai nebekertama todėl, lio narių gauti Įnašai už 1967 ir
nių vaistinėje. Už šią tarnybą jis bu kad nieko vertingo ūkių miškuose 1968 m. Sumokėjo po $24: J. Andvo atžymėtas vyriausios farmacijos neliko. O malkoms pakanka medie rukaitis, J. Jasimienė, A. Jasimas.
valdybos viršininko J. Eišvydžio nos, kuri gaunama, melioruojant bei Už 1967 m. sumokėjo $12 G. Marti
Įteiktais sveikatos apsaugos “minis kultūrinant laukus. (...) Tokio šei šius. Iš viso į Šalpos Fondo sąskai
terijos” ir medicinos darbuotojų mininkavimo išdavoje didesnę dali tą įnešta $84. — Z. Orvidas taip pat
profsąjungos respublikinio komiteto kolūkiams, tarybiniams ir kitiems vadovauja ir saleziečių gimnazijai
Italijoje remti būreliui, kuris Įsteig
“garbės raštais”.
valstybiniams ūkiams priklausančių
tas irgi 1955 m. Jis pastoviai siun
PARODŲ RŪMAI
miškų šiandien užima jaunuolynai.
čia aukas šiai gimnazijai, šio būrelio
Parodų rūmų projektą paruošė ar Brandūs medynai tesudaro juose vos
nariai, sumokėję už 1967 ir 1968 m.
chitektai E. Čekanauskas ir A. Alek du procentus. Tokiuose miškuose pa
po $24 yra: J. Astas. A. Jasimas, J.
sa, konstruktoriai R. Jakas ir J. Šy prastai bujoja tik menkaverčiai
Jasimienė, mons. dr. J. Tadarauskas,
vis. Sis liaudies ūkio parodoms skir minkštieji lapuočiai. Šias girias bū
A. Urbonavičienė. Surinkti $120
tas pastatas išaugs Vilniuje, nauja tina rekonstruoti, atželdinti. Reikia
įnešti į Šalpos Fondo sąskaitą “Tal
jame Lazdynų rajone, kur dabar sta nedelsiant pasirūpinti jų apsauga, iš
koje” persiųsti saleziečių gimnazi
tomas tiltas per Neri, ir pėsčiųjų til valyti gaisravietes ir kirtimus...” R.
jai. — Nuoširdi padėka Z. Orvidui,
tu bus sujungtas su Vingio parku. Grikevičius ir inž. D. Petrauskas siū
kuris, kad ir būdamas nestiprios svei
Didžioji 4.000 kv. metrų ploto salė lo prie girininkijų įsteigti etatą spe
katos. pastoviai jau 15 metų vadovau
turės vantinės konstrukcijos hiper- cialisto, atsakingo už tvarką ūkiams ja abiem būreliam. Taip pat ačiū
bolinių paraboloidų stogą, čia taip priklausančiuose miškuose.
abiejų būrelių nariams, kuriuos su
gi bus į keletą dalių padalinta 1.000
SPALVOTI METALAI
daro beveik tie patys asmenys.
kv. metrų mažesnė patalpa kilnoja
St. J. Dalius, Šalpos Fondo narys
Šiaulių miesto pietiniame pakraš
moms parodoms. Statybos darbus ti
tyje statoma 8.000 kv. metrų gamy
VASARIO 16 GIMNAZIJAI REM
kimasi užbaigti 1973 m.
binio ploto spalvotų metalų liejyk TI būrelio vadovas St. Dalius surin
J. PALECKIUI — 70 METŲ
la, kuri per metus tieks apie 1.500 ko iš būrelio rėmėjų Įnašus už 1969
tonų
spalvotų metalų liejinių. Ji m. Sumokėjo už visus metus priekin
Maskvinio augščiausio sovieto pre
zidiumo pirm. N. Podgorno ir sekr. bus viena didžiausių tokios rūšies po $12: L. Bacevičius, J. Bulionis,
M. Georgadzes Įsaku karjeristinio įmonių Pabaltijy.
V. Kst. A. Dirsė, B. Grinius, A. Jankūnas,
M. Juodis, St. Kačinskas, J. Krišto
laitis, E. Kronienė, dr. V. Kvedaras,
Alf. Kybartas, VI. Kybartas, E. Lengnikas. E. Lengnikienė. V. Leparskas,
J. Liaugminas, A. Liaukus, J. Mikšys.
K. Mikšys. V. Miškinis, V. Navic
kas. A. Pilipavičius, Z. Pulianauskas. F. Rimkus. R. Rimkevičienė. E.
Sakavičienė. L. Skripkutė, A. Stasevičius, J. Svilas, J. Tarvydas. A. Tė
velis. dr. O. Valaitienė. J. Valevičius,
M. Purlienė. Sumokėjo už pusę me
tų po $6: V. Burdinavičienė, St. Da
lius, dr. A. Gailius, B. Grajauskas,
A. Kaušpėdas, V. Kazlauskas, P. Lesevičius, A. Mingėla, V. Narkevičius,
P. Sakalas, P. Savickas, mons. J. Tadarauskas, I. Varnas. Nuo 1959 m.
sausio 1 d. iš būrelio narių-rėmėjų
St. Catharines, Ont, tėvai seka šeštadieninės mokyklos mokinių at pasitraukė A. Keršys, kuriam reiš
liekamą kalėdinę programą. Iš dešinės: J. Zubrickienė, J. Žemai kiu nuoširdžią padėką. Nuo sausio
tis, S. Zubrickas, V. Žemaitienė, M. Gverzdienė, p. Kuraitienė su 1 d. būrelio nariu-rėmėju tapo A.
sūnumi, A. GverzdyS ir S. Zubrickienė
Nuotr. J. Vyšniauko Liaukus, sumokėdamas rėmėjo mo
kestį už visus metus. Sveikiname.
Dabar šį dvigubą būrelį sudaro 47
pastovūs nariai. — Surinkti $486 sau
sio mėn. pabaigoje įnešti į šalpos
Fondo sąskaitą “Talkoje” išsiųsti
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR
gimnazijai Vokietijoje. Nuo būrelio
įsteigimo 1965. IX. 1. iš viso surink
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS |DEDU.
ta ir išsiųsta gimnazijai $2.070. Vi
ĮKAINOJIMAS nemokamas, kreiptis bet kuriuo laiku.
siems būrelio nariams nuoširdžiai
MI 83400 ANCASTER, ONT.
dėkoju.
******

•

* Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.
Laisvės Kovos Metai St. Catharines, Ont., buvo užbaigti specialia iš
kilme: atlaikytos pamaldos ir uždėtas vainikas ant paminklo žuvusiems pagerbti, ties kuriuo ištisus metus degė jubilėjinė ugnis. Nuotraukoįe — Pr. Meškauskas uždeda vainiką Nuotr. J. Vyšniausko

* Taisom radijo aparatus, stereo, televizijos priimtuvus
patefonus ir kt.
Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS
——--------—-------------- — - <

OAKVILLE, Ont.

ŽIBURĖLIAI |

NAUJA VALDYBA Sausio 11 d.
p.p. Vaičeliūnų namuose sušauktame
vietos LB apylinkės narių susirinki
me praėjusių metų valdyba, vad. p.
V. žemecko, atsistatydino. Naujai
išrinkti valdybos nariai sausio 25 d.
p.p. Žiūraičių namuose pasiskirstė
pareigomis: Vyt. Mačikūnas — pirm.,
dr. S. Kazlauskas — sekr., A. Vaičeliūnas — ižd., parengimų ir kul
tūrinių reikalų vadovai — R. Žiūraitienė ir M. žemeckienė. Į revi
zijos komisiją įeina A. Aulinskas ir
K. Rimkus. Tarpe kitų einamųjų rei
kalų nutarta ir šiais metais ruošti
Vasario 16 minėjimą kovo 8 d., 7
v.v., Tralsfargar ir Hwy nr. 5. Šiais
metais bus kviečiamas ir vietos vyr.
amžiaus jaunimas dalyvauti. Po ofi
cialių kalbų seks užkandžiai ir šo
kiai. Kviečiame visus vietos tautie
čius bei jų draugus gausiai dalyvauti!

rnūsu* mažiesiems^
Nepažįstama senutė
Kartą mačiau senutę. Jos vei
das buvo raukšlėtas. Ji ėjo pa
lengva, drebančia ranka pasi
ramsčiuodama lazdele. Ji tyliai
kalbėjo su priežodžiu “vaikuti”.
Ji sakė: “Vaikuti, nepamiršk am
žiais vargstančios senelės. Var
gingas mano gyvenimas — išti
sas dienas ir naktis kentėjau
skausmus. Vos 20 metų turėjau
skaidraus gyvenimo. Ak, kokia
aš tada laiminga buvau!” Vėliau
ir vėl ašaros ėmė plauti veidą.
“Netekau visko. Dieną ir naktį
gyvenau baimėje. Rodos, ateina
svetimšalis su durtuvu ir varo
mane stumdydamas į vagoną,
kaip didžiausią kaltininkę. Nie
kas mūsų ašarų nesurinks. Jos
išbarstytos po visą pasaulį. Vai
kuti, nepamiršk pats ir kitam
primink, kad neužgestų lietuviš
ka kibirkštėlė širdyje, kur ji be

būtų, kovok už laisvę”. Aš pa
klausiau: “Senele, kuo tu vadi
niesi?” “Mano vardas Lietuva”.
Tai išgirdęs pabudau.
Romas Ledas

Pavergti namai
Gūdžiai šlama girių medžiai
Vakarinę maldą,
O vėjelis išnešioja
Toli, toli aidą...
Sklinda raudos į pasaulį
Pavergtų namelių,
Tylūs auga ten sūneliai —
Nelaisvoj šalelėj.
O brangi, tu, mūs tėvyne,
Kada laisvi būsim?
Kada mes visi užaugę —
Vėl linksmai dainuosim?
Stasė Slavinskienė

Mano kalėdinė eglutė
RAŠO TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS MOKINIAI
Mano atostogos buvo labai
Pirmadienį prieš Kalėdas
mano tėvelis parvežė eglutę. Ki smagios. Vieną dieną važiavau
tą dieną mes ją puošėm. Pir žuvauti ir pagavau daugiausia žu
miausia uždejom lemputes. Ta vų. Kitą dieną ėjau slidinėti ir
da pradėjom kabinti burbuliu vos kojos nesulaužiau. Ir taip
kus. Visi buvo tokie gražūs — maždaug pasibaigė mano atosto
jeigu sudužtų, būtų labai gaila. gos.
Kai aš viena kabinau, vienas iš Raimundas Paškauskas, Vllb sk.
krito iš rankos, bet nesudužo.
Labai gražiai atrodė eglutė, kai
Atostogos. Kiekvienam tas žo
buvo visa papuošta.
dis buvo kaip magika. O šiais
Giedrė Cepaitytė, IV skyrius metais buvo dar geriau — turė
dvi savaites atostogų. Kai
Buvo Kūčių diena. Anksti iš jom
paskutinę
mokykloje su
ryto atsikėlusios, su sesute ren skambėjo dieną
mes jau
gėme Kalėdų eglutę. Ant pat tėmės lyg skambutis,
ilgai
kankinti
paukš
viršaus buvo žvaigždė, kuri ži čiai, kurie po ilgo laiko buvo
iš
bėjo. Mėlyni, raudoni, geltoni ir leisti į laisvę.
žali papuošalai kabėjo ant šakų.
Rima Bumbulytė, Vile sk.
Zuzana Baliūnaitė, Vllb sk.

Giminės suvažiavo pas mus ir
skaniai pavalgėm Kūčių vakarie
nę. Po to pradėjom burti. Degi
nom popierius, traukėm šiaudus.
Aš ištraukiau ilgą šiaudą, reiš
kia, mano gyvenimas bus ilgas...
Daina Grabauskaitė, Vllb sk.
Man labai patinka žiemos atos
togos. Gali sportuoti ir pailsėti.
Labai gera pailsėti, kad vėliau
galėtum gauti gerus pažymius
mokykloj.
Algis Janušauskas, Vile sk.
Aš praleidau atostogas gana
smagiai. Tik vienas dalykas su
gadino atostogas — sugedo tele
vizija. Tada aš ėjau pas draugę
žaisti. Kai vakaras ateidavo, mes
skaitydavom įdomias knygas iki
nuvargimo. Rytui atėjus, drau
gės šuo atbėgdavo Į viršų ir mus
prikeldavo.
Aldona Jasinevičiūtė, Vile sk.

Šalčio puota
Krenta baltos snaigės,
Lyg lengvi pūkeliai,
Šaltis darbą baigęs
Šaunią puotą kelia.

Supkitės snieguolės,
Šokite j taktą,
Minkštą sniego guolį
Ras kiškučiai naktį.
A. Abromaitienė

Mano atostogos buvo labai
nuobodžios. Aš nieko gero neda
riau, tik miegojau. Kai prisnigo,
ėjau sniego kasti. Vis laukiau,
kada ateis Kalėdų diena. Mano
geriausia dovana buvo lošimas
šachmatais. Tikrai, mano atosto
gos nebuvo tokios nuobodžios.
Gintaras Dalinda, Vile sk.

Visi žmonės mini Kristaus gi
mimo šventę, kuri lietuviškai va
dinasi Kalėdos. Aš jų labai lau
kiau, nes per atostogas nereikia
eiti i mokyklą. Galima daugiau
pažaisti ir patingėti. Taip pat
gaunam dovanų. Aš kaip jau
niausias šeimoje turėjau papuoš
ti eglutę. Tai ir papuošiau gra
žiai. Per Kalėdas turėjau daug
Įvairenybių. Daug turėjau
džiaugsmo, kai kartą aplošiau tė
tę šachmatais.
Romas Oleka, Vila sk.

Raganų naktis
Raganos — su ilgais nagais
Ir baisiai juodais plaukais.
Jos visada turi katę,
Kurią vaikai tampo po gatvę.
Kai mėnulis patekės,
Visos raganos išlėks,
Po pasaulį išlakstys,
Ir tada vaikus baidys.
Regina Krasauskaitė,
Vile skyrius. Torontas

Kelionė į mėnulį
Pas mane atėjo draugas ir pa
siūlė lėktuvu paskraidyti ir pasi
žiūrėti, kaip atrodo žemė iš augštybių. Aš jau seniai apie tai bu
vau svajojęs, bet neturėjau drą
sos to prašyti. Turiu prisipažin
ti, kad bijojau lėktuvu skristi.
Bet dabar nebuvo patogu pasiro
dyti bailiu, tad jo pasiūlymą pri
ėmiau. Nuvažiavęs pas jį, pama
čiau nedideli lėktuvą suglaustais
trumpais sparnais, panašų į ra
ketą, .stovinti pievoje už jo na
mų. Jis buvo varomas atominės
energijos, ir jo greitis turėjo bū
ti labai didelis. Jam nereikėjo il
gų sparnų, kurie būtų kliudę
greičio išsivystymui. Mes paki
lom beveik iš vietos labai stačiu
kampu ir dideliu greičiu. Už ke
lių minučių jau buvome išsinėrė
iš žemės traukos ir skridome mė
nulio link. Gal už kokių dešimt
minučių nusileidom ant mėnu
lio. Mėnulis atrodė taip pat, kaip

žiūrint nuo žemės: kalnuotas su
daug duobių. Bet nuo mėnulio
viskas kitaip atrodė — ir žemė,
ir žvaigždės. Pabuvus ten apie
valandą, man nusibodo ir pradė
jau prašyti draugą skristi namo.
Įlipę i lėktuvą pradėjom kelionę
atgal. Beskrendant pasirodė rau
dona šviesa lėktuvo kontrolinėje
lentoje. Tai reiškė, kad kas nors
netvarkoj su motoru. Tikrai bu
vo sugedęs motoras — negalim
iššauti lėktuvą pristabdančios ra
ketos. Taigi, reikės smarkiai at
sitrenkti i žemę. Žiūrėdamas pro
langą mačiau, kaip žemė vis ar
tėjo ir artėjo. Jau beliko tik dvi
minutės laiko ir atsitrenksime i
žemę. Bet per miegus girdžiu,
kaip mama judina mane ir kelia
pusryčiams. Dar eidamas i mo
kyklą vis tebegalvojau apie nu
trauktą sapną.
Alfredas Keliačius,
Hamiltono šeštadieninė mokykla

Jei būčiau turtinga

saite labai barė kitas drauges.
Kitą dieną visos mergaitės žai
dė su neturtinga mergaite.
L. Ulbaitė
JI ĮDOMIAI PASAKOJO
Toronto lietuvių Maironio šeš
tadieninės mokyklos dešimtųjų
skyrių mokinių vardu reiškiu di
delę padėką p-lei R. Matukaitei
už jautrią ir įdomią paskaitą apie
žmonių socialines problemas. Plė Matukaitė, būdama “social
worker”, pati tas problemas pa
deda išsnresti. Ji irgi pasakojo
apie alkoholikų organizaciją.
Žmonės, kurie priklauso tai or
ganizacijai. pasiryžta atsikratyti
alkoholio ir nori pasidaryti ge
rais šeimos nariais. Kalbėtoja
pasakojo, kad ši problema yra
pati sunkiausia.
Mačionytė, 10a klasė

Jei aš būčiau turtinga, ati
duočiau visus savo pinigus ne
turtingiems žmonėms. Yra daug
neturtingų žmonių. Jie gyvena
mažuose ir negražiuose namuo
se. Visi žmonės, kurie turi daug
pinigų, gyvena dideliuose rū
muose.
Vieną kartą nauja mergaitė
atėjo į mūsų mokyklą. Ji buvo
murzina ir jos suknelė buvo sunlėšvta. Turtingos mergaitės ne
kalbėjo su ja. Viena sakė: “Ta
mergaitė yra neturtinga, o mes
esam turtingos. Aš nežaisiu su
ja.” Ir kitos mergaitės nežaidė
«u ja. Ji verkė eidama namo.
Viena mergaitė pamatė ją ir pa
sidarė geros draugės. Ta mer-

Antanukas, sulaukęs Vasario 16: “Mano tėvynė Lietuva turi būti
laisva, kaip Kanada!“

LONDON, ONT.
DU MONTAŽAI VASARIO 16JAI! Šiemet numatoma dar įdomes
nė Vasario 16 programa: šeštadie
ninė mokykla pateiks mokyt. Gr.
Petrauskienės montažą, naudojantis
Maironio kūryba, pavadintą “Mairo
nio Lietuva”, o “Baltijos” ansamblis
— kun. B. Pacevičiaus montažą “Pa
vasarėjant” su įpinta Maironio kūry
ba. Talkon gal ateis ir studentai.
Kasmet daug lietuvių iš Londono
apylinkių suvažiuoja Vasario 16-osios
minėjiman, kad didesniame būryje
galėtų išreikšti pagarbą mūsų svar
biausiai metų dienai ir tiems, kurie
kardu, drąsiu žodžiu ar plunksna ko
vojo dėl Lietuvos nepriklausomybės.
Tą tautinį solidarumą parodykime ir
šiemet — antrojo penkiasdešimtme
čio įžangoje. Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 16 d., parapijos salė
je, 1414 Dundas St. E., ir prasidės
5 v. p.p. Kaip tikri sūnūs savo gau
siu dalyvavimu pagerbkime motiną
— nepriklausomą Lietuvą!

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government
Information
SAVIVALDYBIŲ
DEPARTAMENTAS
ONTARIO MOKESČIŲ
SUMAŽINIMO SISTEMA
Dauguma nuomininkų ir savininkų,
kurie skambino savivaldybių
departamentui nuo sausio 1
dienos, teiraudamiesi apie Ontario
mokesčių sumažinimo sistemą,
kėlė sekančius tris
klausimus:
— Ar jie turi teisę gauti
mokėjimą?
— Ar mokėjimo suma buvo
tiksliai apskaičiuota?
— Kaip ir ar iš viso mokėti
specifinėse (paprastai sudėtingose)
aplinkybėse?
Savivaldybių departamento
speciali infirmacijos įstaiga
turėjo labai daug telefoninių
pasiteiravimų. Jų skaičius sumažėjo
po sausio 2 dienos. Galutinis
mokestinio sumažinimo
išmokėjimo terminas buvo
gruodžio 31 diena.
Daugiausia telefoninių
pasiteiravimų turėta iš
nuomininkų, bet netrūko ir
iš nuomotojų bei žemės
savininkų.
Ištyrus šimtus pasiteiravimų,
gautų pirmosiomis dienomis,
paaiškėjo, kad virš 99 nuošimčių
asmenų, turinčių teisę i mokesčių
sumažinimą, gavo jį be jokiu
sunkumų, kaip ir buvo numatyta.
Daugelis nuomininkų, kurie
teiravosi telefonu, neturėjo
teisės gauti išmokėjimo.
Vyriausybė mano, kad šis
metodas, nežiūrint visos eilės
komplikacijų, yra kur kas geresnis
nei betkokie kiti būdai praktikuojami
kitur palengvinti gyvenamųjų
namų nuosavybės mokesčių
naštai ir sulaikyti apleidimo
tendencijai. Tuo būdu
išvengiama perdidelio
kietumo tiems, kurie
mažiausiai išgali.
ftikiMiMati
Mm MHrttrtf (Marta

APYL. PIRMININKUI Z. PAULIONIUI Viktorijos ligoninėje pa
daryta operacija. Apyl. lietuviai lin
ki jam greitai pasveikti ir grįžti į
savo pareigas bendruomenėje. D.E.

WINDSOR, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks
sekmadienį, vasario 16 d. Šventė bus
pradėta 11 vai. pamaldomis Sv. Kazi
miero bažnyčioje, 808 Marion Ave.
Tuojau po pamaldų kroatų salėje iš
kilmingoji dalis su įdomia ir turi
ninga paskaita bei menine dalimi.
Paskaitai pakviestas jaunas ir ener
gingas veikėjas iš Niujorko. Numa
tyta iškelti tautinė vėliava miesto
valdybos aikštėje ir programa per
CBE radijo stotį. Tautos Fondo at
stovas mielai priims aukas Tautos
Fondui. Windsoro ir apylinkės lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.
Apylinkės valdyba

Sudbury, Ont.
LIETUVIŲ BENDRUOMENES vi
suotiniame susirinkime išrinkta 1969
m. nauja valdyba, kuri pareigpmis
pasiskirstė sekančiai: Izidorius Ra
gauskas — pirm.. Aldona Kručienė
— vicepirm., Rita Zlatkutė — ižd.,
Juozas Valančius — sekr., Kliaudijus Kuncevičius — narys kultūri
niams reikalams. Susirašinėjimui adresas: KLB Sudburio apylinkės val
dyba, P. O. Box 954, Sudbury, Ont.
A. Kručienė, vicepirm.

V. STAŠKŪNAS susilaukė gimi
naitės Stasės Daugėlienės iš okup.
Lietuvos. Paviešėjus grįžta Lietuvon.

TAUTODAILĖS PARODA. Sausio
mėn. antroje pusėje Oakvillės mies
to naujojoje bibliotekoje buvo su
rengta įvairių tautų tautodailės pa
roda. Vinco Žemecko iniciatyva lie
tuviai irgi buvo joje atstovaujami.
Vincui talkino Regina Žiūraitienė,
Irena Mačikūnienė ir tautiniais dra
bužiais pasipuošusi Daina Grabaus
kaitė. Paroda buvo atidaryta miesto
burmistro Andersono. Vietinė spau
da apie lietuvius gražiai atsiliepė. Vi
siems vietos tautiečiams, prisidėju
slėms darbu bei paskolinusiems lie
tuviškus meno papuošalus, etc., —
nuoširdus ačiū! Apylinkės valdyba
DAUGELIS OAKVILLĖS lietuvių
ruošiasi dalyvauti Vasario 16 minė
jime Toronte vasario 16 d.

5 psi. • Tėviškės Žiburiai

•

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS
VIENA VERTINGIAUSIŲ lietuvių
dailės parodų Čikagoje šį sezoną bus
atidaryta vasario 15 d. Čiurlionio Ga
lerijoje. Šią parodą rengia Lietuvių
Dailės Institutas. Dalyvauja: J. Bakis, T. Valius, J. Daug vilas, A. Kurauskas, P. Augius, P. Kiaulėnas, J.
Akstinas, L. Vilimas, A. Dargis, P.
Kaupas, V. Petravičius, V. Ignas, A.
Valeška, V. Ratas, B. Jameikienė, V.
Kasiulis, V. Vizgirda ir kt. Dalis šių
dailininkų jau yra mirę, tačiau savo
pajėgumu ir darbų kokybe dar ir
šiandien niekieno nepralenkti. Paro
da rengiama Lietuvos nepriklausomy
bės sukakčiai paminėti. Lietuvių Dai
lės Institutui šiuo metu vadovauja
dail. Adolfas Valeška, kuris Čikagoje
turi religinio meno studiją.

• • ♦

MARIJA GRABAUSKIENĖ, pas
kutiniu metu gyvenusi Gargždų mies
telyje, Tauragės apskrityje, atvyko
pas savo vyrą Juozą Grabauską, įsi
kūrusį Town of Lake kolonijoje, Či
kagoje. Jos vyras net 8 metus rūpi
nosi atvykimu ir bandė įvairias prie
mones savo žmonai Amerikon atkvies
ti. Pagaliau J. Grabauskas sulaukė
savo žmonos Čikagoje. Jų džiaugs
mas nėra pilnas, nes Lietuvoje tu
rėjo likti sūnus ir duktė. — Elzė
Auzelienė neseniai atvyko iš Lietu
vos keliems mėnesiams paviešėti pas
savo seserį Julę Bičiūnienę, kuri tu
ri restoraną Bridgeporto lietuvių ko-

UŽMIRŠTI SENIEJI NESKLANDUMAI
(Atkelta iš 3 psl.)

kolektyvą ir centro valdybą kar
tu su komitetu bendram posė
džiui ir paruošti planus žurna
lo leidimui, kuris būtų finan
suojamas prenumeratomis.
“Sportas” yra redaguojamas
K. Čerkeliūno Niujorke. Sekan
tis pasirodys š.m. kovo gale.
Džiugu, kad lauko teniso
komitetui vadovauti tapo išrink
tas jaunosios kartos atstovas
šembergas iš Detroito. Golfo ko
miteto vadovo pareigas sutiko
^||| h i............ n
'-.a* .iui-tiwii*

Pagerbkime tuos,
kurie gyveno ir
mirė Dievui ir
Tėvynei!
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eiti A. Rugienius, taip pat iš
jaunesniųjų, detroitiškis. Vidu
rinių vakarų sporto apygardos
vadovu patvirtintas dr. Ringus
iš Čikagos. Ilgamečiu! vadovui
Z. žiupsniui suvažiavimas šiltai
padėkojo už atliktą darbą vado
vaujant apygardai.
Suvažiavimui sumaniai ir be
priekaištų pirmininkavo Jaunu
tis Nasvytis iš Klevelando ir
Aloyzas Kuolas iš Toronto. Sek
retoriavo J. Bagdonas, R. Dir
voms ir K. Gandrimas — visi iš
Čikagos.

BULAITIS
lonijoje. Pastaroji sparčiai nulietuvėją; net ir garsiąją Lietuvių Audi
toriją administruoti perėmė meksi
kiečiai.

• • •

BALZEKO LIETUVIŲ Kultūros
Muzėjuje buvo išstatyti kalėdiniai
papuošalai eglutei, kuriuos sukūrė
Uršulė Astrienė. Ji ne tik kalėdinius
papuošalus moka dirbti, bet taip pat
iš šiaudelių ir paveikslus sukurti. To
kie paveikslai yra reti kūriniai lie
tuvių tarpe ir savo originalumu trau
kia lankytojo akį. Reikia nepaprasto
kruopštumo, norint iš mažų šiaude
liu išgauti įvairias figūras, kurios iš
Astrienės rankų išeina kaip gyvos
Si savamokslė menininkė yra gabi
įvairiose šakose: jos lietuviškų mo
tyvų margučiai praėjusį pavasarį bu
vo išstatyti Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muzėjuje ir atkreipė kitataučių
dėmesį. Norintieji susisiekti su šia
gabia menininke gali rašyti: U. Ast
rienė, 1421 Widdicomb M. W., Grand
Rapids, Mich.
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Lietuvių
jūrų skautai buvo surengę tradici
nę Klaipėdos uosto mugę vasario 2
d. Jaunimo Centre. Atsilankė dau
giau kaip tūkstantis tautiečių. —
Akademikai skautai naujausiąjį sa
vo žurnalo “Mūsų Vytis” numerį pa
skyrė Vydūno 100 m. sukakčiai pa
minėti. Akademinis skautų sąjūdis
turi savo šalpos fondą, kuris yra pa
vadintas dr. Vydūno vardu. Šis fon
das leidžia rašytojo R. Spalio kny
gos “Gatvės berniuko nuotykiai” ant
rąją laidą, kuriai iliustracijas pie
šia čikagietis daiL A. Trinkūnas. —
Lietuvių Bendruomenės Cicero apyl.
valdyba rengia Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties minėji
mą vasario 23 d., 4 v. p.p. Sv. An
tano par. salėje. — “Chicago Ameri
can” dienraštis sekmadieninėje lai
doje, skirtoje televizijos programai,
įdėjo lietuvaitės artistės Rūtos LeeKilmonytės nuotrauką ir pastabą, esą
jos motina primenanti, kad kaip pa
vyzdinga lietuvaitė turi jieškoti sau
vyro.

Lietuvos Kankinių Koply
čia Šv. Petro Bazilikoje
Romoje laukia kiekvieno
lietuvio atsiliepiant savo
auka.

Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:
LITHUANIAN MARTYRS’
CHAPEL FUND

2701 W. 68 St. Chicago,
III. 60629, USA

Londono, Ontario, Šiluvos Marijos parapijos lėšų telkimo sky
riaus valdyba, išrinkta 1969 ir 1970 metams. Iš kairės K. Kudukis, U. Bliskienė, R. Bartkienė, viena iš pirmųjų iniciatorių ir lig
šiolinė šio skyriaus administratorė, klebonas kun. B. Pacevičius, p.
Daniliūnienė ir J. Butkus, pirmasis ir dabartinis skyriaus adminis
tratorius.
Nuotrauka L. Bliskio

KANADOS PILIETIS

...Dauguma Kanados gyventojų yra gimę Kanados piliečiais...
Bet apie 60,000 žmonių į metus gauna pilietybę pasirinktoje naujoje
tėvynėje per vieną iš 13 Kanados pilietybės teismų, veikiančių šiame
krašte.
• Ar turite teisę naudotis privilegijomis?

Sužinokite, kreipdamiesi j artimiausią Kanados piliety

* Ar esate pasiruošęs priimti Kanados bendruomenės

bės teismą.

nario atsakomybę?

Jie pasiruošę jums padėti šiuose miestuose:

HALIFAKSE, MONKTONE, MONTREALYJE, OTAVOJE,

Taip pat galite kreiptis raštu j Kanados pilietybės regis

SUDBURY, TORONTE, HAMILTONE, ST. CATHARINES,

tracijos įstaigą, valstybės Departamente, Otavoje.

KITČENERY, LONDONE, WINDSORE, WINNIPEGE,
REGINOJ, SASKATOONE, CALGARY, EDMONTONE IR

(Registrar of Canadian Citizenship, Secretary of State

Department, Ottawa)

VANKUVERYJE.

KANADOS

VYRIAUSYBĖ
i

-

-______________________________ _________________________

•

.
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6 psi. • Tėviškės Žiburiai
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Ij^įParapija, kurią tvarko taryba
Sėkmingas naujas bandymas • Parapijiečiai svarsto savo reikalus • Įvairios sekcijos •
Pajamų — $100.000, išlaidų —$127.000, skolų — $320.0000

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos tėvų komiteto surengta
me vakare-baliuje meninę programą atliko mokytojai. Viršuje mo
kytojų kvartetas humoristiškai apdainuoja mokyklos gyvenimą; iš
kairės: B. Čepaitienė, A. Kuolienė, L. Senkevičienė, R. Gvildytė.
Apačioje — satyrinis vaizdelis, kurį vaidino: V. Kuprevičiūtė, L.
Nakrošienė ir J. Jankaitis (vaizdelio autorius) Nuotr. S. Dabkaus

Ne pirmas sykis... šiupinį verdam
POKALBIS SU MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJOS
PIRMININKE ELZE JANKUTE
Perskaičiusi “Tėviškės Žibu pirmas mets, kaip mes gyven
riuose” apie Mažosios Lietuvos dami vargstam. Ir ne pirmas
Moterų Draugijos ruošiamą šiu sykis jau, kaip šiupinį verdam.”
pinį. panorau susipažinti su tos Nepriklausomais laikais Klaipė
draugijos veikla. Užėjau pas doje, pavyzdžiui, tai būdavo di
p-lę Elzę Jankutę, tos draugi delio masto parengimas. Visi no
jos pirmininkę, kurios buvau rėdavo paragauti šiupinio.
maloniai sutikta. Į mano klau
— Kada įsisteigė Mažosios
simus ji mielai atsakė.
Lietuvos Moterų Draugija ir
— Girdėjau, kad Mažosios koks jos tikslas?
Lietuvos Moterų Draugija vėl
— Draugija įsisteigė 1962 me
ruošia šiupinį. Vis dar nežinau, tais. Jos tikslas: suburti vien
kas tas “šiupinys”, kokia jo tra mintes Mažosios arba Prūsų Lie
dicija, prasmė ir t.t.
tuvos moteris lietuviškoj dirvoj;
— Tiesą pasakius šiupiniu palaikyti Mažosios arba Prūsų
Mažojoj arba Prūsų Lietuvoje Lietuvos lietuviškus papročius;
užšvęsdavo “gerus laikus”, nes savo šeimose auklėti vaikus lie
kitą dieną prasidėdavo Gavėnia. tuviškoj dvasioj; paminėti sau
Visi gerai žino, tai esti, visi ge sio 15 diena, tą dieną, kai Ma
ri krikščionys žino, kas yra Ga žoji arba Prūsų Lietuva susi
vėnia. Nereikia nei aiškinti. jungė su Didžiąja Lietuva; pa
Vaizdžiai sakant, “paskutinė va galiau, rengti šitą mūsų šiupinį.
karienė” prieš Gavėnią. Senas
— Ar gaunate iš šiupinio daug
krikščioniškas paprotys. Jau pelno ir kaip jį skirstote?
Tolminkiemio klebonas Kristi
— Atskaičius visas parengi
jonas Donelaitis sakė: “Juk ne mo išlaidas, gautom pajamom
remiame, kiek galime. Vasario
16 gimnazija. Mažosios Lietuvos
laikraštį “Pajūrį”, skiriame
vienkartines pašaipas, kaip an
tai, veikėjams Erdmonui Simo
naičiui, J. Kardelio fondui ir
pan. Buvome užsimojusios pri
statyti visuomenei dr. Martyno
Anyso knygą “Senprūsiu kovos
su ordinu”, bet dėl lėšų sto
kos turėjome kol kas nuo to už
simojimo susilaikyti.
Padėkojau p-lei Elzei Janku
tei, nenuilstamai visuomeninia
me bare darbuotojai, ir skubu
pasidalinti įspūdžiais su “Tėviš
kės Žiburiu” skaitvtojais.
E. B.

City Driving School

Toronto šeštadieninės mokyklos
mokytojo V. Kuprevičiūtė skaito
vyskupo A. Baranausko "Anykš
čių šilelio" ištrauką mokyklos tė
vų komiteto surengtame vakare

Pripažinta Ontario Safety lygos.
Baigią šią mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami
nurodvmai klasėje ar namuose
turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.
1076 BATHURST ST.
Tek LE 2-3656. Rytuoso HO 6-1331

NAUJAS PROF. DR. ANTANO RAMŪNO VEIKALAS

Development of the
Whole Man Through
Physical Education
Išleido Otovos universitetas, 435 psi.
Jvodą parašė Avery Brundage, tarptau
tinio olimpinio komiteto pirm. Prof. J.
Moritoin pareiškė apie šį darbą: "Tai
galutinis klausimo išryškinimas".
Tos pats autorius neseniai yra parašęs
veikalą

Iš sutemų j aušra
Jame iškeltos naujos mintys apie žmo
gų, tautą ir žmoniją kosminiam am
žiui prasidedant. Abu veikalai gaunami
per "TŽ" administraciją.

SIUNČIU “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”
PRENUMERATĄ UŽ 1969 METUS
Vardas ir pavardė

.............

Gatvė ir namo nr.

Miestas ar miestelis, pašto zonos nr.

.......

Provincija, valstija (zip code number)
............................
Valstybė
...................................
Metinė prenumerata — $6.00, auka $

, skola $

Rėmėjo metinė prenumerata — $10.00
Pastaba. Pirmamečiams skaitytojams metinė “TŽ” prenumerata
— $4.00. Keičiantieji adresus prašomi pridėti 25 et ir pažymėti
senąjį adresą. Maloniai prašome sumokėti prenumerata iš anksto
bent už vienerius metus. Sumokantiems už trejus metus į priekį
prenumerata $17.00. čekius ar perlaidas rašyti: “Tėviškės žiburiai”,
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

mals, kad būtų rušiamos diskusijas
religiniais klausimais ir pan.
Jaunimo sekcijos pranešimą pada
rė L. Kalinauskas. Sekcijos uždavi
nys — globoti parapijai priklausan
tį jaunimą, sudaryti jo veiklai rei
kalingas sąlygas. Didelis dėmesys yra
kreipiamas jaunimo stovyklavimui T.
pranciškonų stovyklavietėje, kur, pa
gal paruoštą programą, buvo pra
vedamas dainavimas, tautiniai šokiai,
sportas, grupiniai pašnekesiai tikybi
niais, tautiniais, visuomeniniais ir ki
tais jaunimo auklėjimo klausimais.
Daug dėmesio buvo kreipiama į fizi
nį jaunimo auklėjimą, globojant įvai
riose sporto šakose pasireiškusį pa
rapijos sporto klubą “Aušra”. Sekci
jos žinioje yra parapijos patalpų
koordinavimas, vasaros stovyklos
priežiūra ir jos tvarkymas.
Visuomeniniai darbai
Visuomeninės - socialinės sekcijos
pirm B. Sakalas savo pranešime pa
žymėjo, kad sekcija darbą pradėjo
vadovaudamasi Vatikano santarybos
kvietimu visiems įsijungti į parapi
jos visuomeninę veiklą pagal savo
sugebėjimus ir išgales. Sekcija savo
darbu prisidėjo prie surengimo pa
rapijos 15 metų sukakties minėji
mo, kurio metu buvo kukliai pagerb
tas mūsų klebonas T. Placidas jo 25
metų kunigystės jubilėjaus proga.
Viešo ir iškilmingesnio jo pagerbimo,
pačiam sukaktuvininkui nesutinkant,
buvo atsisakyta. Buvo suruošta kanadiškų įstaigų pareigūnams bei val
džios atstovams padėkos vakarienė,
kaip kuklus atsilyginimas už įvairias
parapijai paslaugas. Sekcija savo pa
skirtį vykdė glaudžiai bendradar
biaudama su Bendruomene, parapi
jos bei visuomeninėmis organizacijo
mis.
Išlaidų — $127.000
Su dideliu dėmesiu buvo išklausy
tas ekonominės-finansų sekcijos pirmin. inž. St. Vaitiekūno kruopščiai
paruoštas pranešimas. Išvardinęs šios
sudėtingos sekcijos talkininkus ir
reikšdamas jiems padėką už atliktą
darbą, pirmininkas palietė skaudžiau
sią sekcijos sritį — finansus. Pagal
surinktus duomenis, dirbančių para
pijiečių yra apie 2000, iš kurių 400
šeimų su 600 dirbančiųjų, daugumo
Ar žinote, kiek paja je jaunų šeimų, parapijos statybai
nieko nėra aukoję, nors jų vaikai
mų įrašyti pajamų jau naudojasi arba greit naudosis
parapijos patalpomis.
mokesčių formoje ir Per 1968 m. parapija turėjo paja
mų: aukų parapijai išlaikyti $29,989.39,
aukų skoloms mokėti $16,894.87,
kiek neįrašyti?
pajamų iš salės, kavinės ir parengi
Nevisi pernai Jūsų uždirbti pi mų $42,042.69, įvairių pajamų $10.-

Toronto Prisikėlimo parapijos me
tinis susirinkimas įvyko vasario 2 d.
didžioje salėje. Tarybos pirm. dr. J.
Sungaila pakvietė kleboną T. Placidą
sukalbėti maldą, prisimenant ir mi
rusius parapijiečius.
Sėkmingas užmojis
Pirmininkas, darydamas parapijos
tarybos praeitų metų apžvalgą, susi
rinkusius supažindino su tarybos su
darymu pagal Vatikano santarybos
gaires, įtraukiant daugiau pasaulie
čių parapijos darban. Tarybos sudė
tis: 9 asmenys išrinkti vieneriems
metams parapijos metiniame susirin
kime, 9 parapijos organizacijų de
leguoti ir 9 klebono pakviestieji. Be
to, į tarybą ex officio įeina klebonas
su parapijos kunigais ir Nekaltai
Pradėtosios Marijos seselių 2 atsto
vės. Tarybos prezidiumą sudaro pir
mininkas, vicepirmininkas, 2 sekre
toriai ir sekcijų pirmininkai su kle
bonu. Sekcijos savo reikalus svarsto
sekcijos posėdžiuose, jų pricipinius nutarimus tvirtina tarybos pre
zidiumas, o reikalui esant — tary
ba. Baigdamas savo pranešimą pirm,
dr. J. Sungaila pasidžiaugė, kad nau
jais pagrindais sudarytos parapijos
tarybos darbas jau iš pirmų metų
atnešė gražių vaisių. Reiškė padėką
tarybos nariams, sekcijų vadovams
ir bendro darbo talkininkams.
Religinė veikla ir jaunimas
Religinės sekcijos pirm. V. Kolyčiaus paruoštą pranešimą perskaitė
K. Čepaitis. Sekcijos uždaviniai bu
vo: liturgija, parapijiečių švietimas
liturgijos srityje, katekizacija ir pa
galba rekolekcijų organizavime. Bu
vo ir daugiau darbų suplanuota, bet
nevisi buvo įvykdyti. Sekcija paruo
šė anketą parapijiečių religinei pa
dėčiai sužinoti, taip pat prašė pa
sisakyti įvairiais religiniais klausi
mais, liečiančiais parapją. Iš užpil
dytų anketų paaiškėjo, kad daugu
mas parapijiečių mėgsta lietuviškas
dialogines Mišias, kad 11.30 v. r. sa
lėje Mišios nepageidaujamos, kad bū
tų daugiau supažindinti parapijiečiai
su Vatikano II santarybos pakeiti-

nigai yra apmokestinami. Pa
vyzdžiui, vaikų ir šeimos priedai
(Youth and Family Allowances)
nėra apmokestinami.

Nedarbo draudos išmokos, ku
rias gavote praėjusiais metais,
darbininkų kompensacijos para
ma ir kaikurios invalidumo pen
sijos taip pat neapmokestina
mos.
Bet yra pajamų, kurias priva
lote įrašyti. Jūsų atlyginimas,
kaip nurodyta T4 pažymėjime,
turi būti tiksliai įrašytas. (Jeigu
keičiate darbą metų laikotarpy
je, pasirūpinkite, kad darbdaviai
atsiųstų T4 pažymėjimus. Pa
naudokite T4 pažymėjimus ap
skaičiuoti visam savo atlygini
mui).
Jei gaunate arbatpinigių, irgi
reikia įrašyti kaip apmokestina
mas pajamas. Jei turite papildo
mą tarnybą prie turimos regulia
rios tarnybos, reikia taip pat įra
šyti visas pajamas, gautas iš pa
pildomosios tarnybos.
Nepamirškite, kad visos palū
kanos ir dividendai yra apmokes
tinami ir turi būti įrašyti.

Šiais metais bankas atsius
Jums T5 pažymėjimą, jeigu Jū
sų sąskaiton bus įrašyta $10 ar
daugiau palūkanų. Nepamirški
te pridėti to pažymėjimo prie sa
vo užpildytos mokesčių formos
kartu su T4 pažymėjimais, ku
riuos gavote iš savo darbdavių.
Jei reikia pagalbos užpildyti
formai ir pridėtasis vadovas ne
padeda, ateikite pas mus. Netoli
Jūsų yra apylinkės mokesčių įs
taiga (District Taxation Office),
kuri paaiškins visus klausimus
apie pajamų mokesčius. Dauge
lis įstaigos tarnautojų moka ke
letą kalbų. Jei norite, galite at
sivesti draugą kaip vertėją. Vie
nu ar kitu būdu sutvarkysime
Jūsų pajamų mokesčius ir nerei
kės rūpintis.
Mes esame tam, kad pagelbėtume.

322.72, iš viso $99,249.77. Per tą lai
ką turėta išlaidų: vyskupijai specia
lios rinkliavos ir mokesčiai $1,561.80,
bažnyčios reikmenys $4,094.66, algos
kunigams $12,120.00, kitos algos $9,615.00, maistas ir virtuvės reikme
nys $4,413.12, kuras, elektra, van
duo $4,943.55, nuosavybės mokesčiai
ir CPP $2,776.97, nuosavybės drau
da $2,925.07, automobilių drauda ir
išlaikymas $ 3,154.28, įvairios išlai
dos $1,265.12, parapijos namų sta
tybai sena skola $7,193.32, remontai,
patobulinimai ir inventorius $27, Mokytoja V. Balsienė tarp savo šokėjų, Toronto šeštadieninės
609.19, šalpos reikalams $8,389.97, mokyklos mokinių
Nuotr. S. Dabkaus
salės ir kavinės tarnautojų algos $6,000.00, produktai ir parengimų reik
menys $10,183.14, įvairiems ūkio rei
kalams $2,312.85, skolos privat. as
menims $13,420.00 ir palūkanos už
paskolas $5,795.45. Iš viso išlaidų
$127,773.49. Trūkumui padengti už
traukta nauja skola $28,300.00 sumai.
JOHN V. MARGIS, PhmJS.
Skolų — $320.000
408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
1969 m. sausio 1 d. parapija tu
rėjo skolų: $166,000.00 bankams, pri
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio
vatiems asmenims $154,354.22, iš viso
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
$320,354.22. Skolos iš 5%, bet palū
kanos sudaro nemažą sumą. Be dides
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite
nės visų parapijiečių finansinės pa
ramos skolų mažinimas sunkiai įma
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums
nomas. Baigdamas savo išsamų pra
padėti geriausiai.
nešimą, sekcijos pirm. inž. St. Vai
tiekūnas su viltimi pažvelgė į pa
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
rapijos šviesesnę ekonominę ateitį ir
JOS DEVYNETUOS, RAMUNĖLES, ZUBRA2OLĖ, “C” TERMO
kvietė visus parapijiečius nuošir
džiau įvertinti parapijos pastangas
METRAI IR KT.
sudaryti sąlygas krikščioniškajam ti
kėjimui ir lietuvybei išlaikyti.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
Parapijos ekonomas T. Benedik
tas savo trumpame žodyje priminė,
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI
kad ekonominės sekcijos išsiuntinėti
TEL. LE. 5-1944.
1
parapijiečiams atsišaukimai davė šio
kių tokių vaisių ir sekmadieniais da
romos bažnyčioje rinkliavos padidėjo
2-3 šimtais dolerių.
Klebonas T. Placidas dėkojo pa
JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
rapijos nariams ir sekcijų vadovams
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI —
už pagalba įvairiuose parapijos rei
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę
kaluose, talką parapijos kunigams
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
bei didesnę galimybę rūpintis para
______ DftOPS,
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
pijos dvasiniais reikalais.
coughs
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
Užklausus, ar už nuomojamas pa
COLDS
talpas priešvestuviniams, sukaktuvi
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite
niams ar kitiems asmeninio pobū
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DLANA DROPS,
džio pobūviams visi parapijiečiai vie
kurie greitai veikia. Tik S2.00 už bonkutę.
nodai moka nuomą, atsakyta, kad yra
GAUNAMI VAISTINĖSE
daromi skirtumai pagal tai, kiek kas
savo duokle prie parapijos išlaikymo
R0X0DIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo,
ir skolų mokėjimo yra prisidėjęs.
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
Į parapijos tarybą dauguma balsų
jos
skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos
išrinkti: J. Danaitis, L. Kalinauskas,
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą,
V. Montvila, M. Petrulis, J. Puteris,
nuo susižeidimų, Įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
I. Žemaitienė, J. Stankaitis, V. Lu
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno.
kas ir V. Taseckas.
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų.
S. B-lis
$2.00 bonkutė.

Margis Drugstore

DIANA

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

KAN ADOS^ ĮVYKIAJ

Luscoe Products Limited

SVARBI KONFERENCIJA SOSTINĖJE
Dėmesio centre praėjusią sa
vaitę buvo pasiruosimas Kana
dos premjerų konferencijai, ku
ri prasidėjo vasario 10 d. Prem
jeras P. E. Trudeau pagrindi
niu punktu į darbotvarkę yra
Įrašęs konstitucijos reformą ir
teisių užtikrinimą prancūzų kal
bai visose Kanados provincijose,
kai tuo tarpu kiti premjerai žy
miai svarbesniu klausimu laiko
krašto finansines problemas.
Manitobos, Albertos ir Saskačevano premjerai pasisakė prieš
prancūzų kalbos Įvedimą šių
provincijų valdinėse Įstaigose ir
teismuose dėl permažo prancū
zų skaičiaus. Jie žada kreiptis
Į Kanados augščiausiąjĮ teismą
ir išsiaiškinti, ar dvikalbiškumo
įtraukimas į naująją konstitu
ciją yra teisiškai galimas. Prem
jeras P. E. Trudeau savo pasiū
lymus konferencijai pateikė fe
deraciniame parlamente, pabrėž
damas. kad svarbiausi darbo
tvarkės punktai bus dvikalbiš
kumo ir žmogaus teisių klausi
mai. nes nuo jų priklausys fe
deracinės Kanados ateitis. Jis
taipgi pasiūlė senato reformą,
pagal kurią dalis senatorių at
stovautų provincijoms. Senato
pagrindinis uždavinys būtų rū
pintis dvikalbiškumo įgyvendi
nimu Kanadoje. Šiuo klausimu
senatas turėtų veto teisę — sva
resni balsą už federacinį par
lamenta. Konservatorių vadas R.
Stanfieldas patarė premjerui P.
E. Trudeau padaryti provinciioms nuolaidų finansiniuose rei
kaluose, nes priešingu atveju
premjerų konferencijai gresia
visiška nesėkmė. NDP partijos
uarlamento vadas D. Lewis rei
kalavo užmiršti konstitucijos re
formas ir svarstyti ekonomines
bei socialines problemas.
Finansų min. E. J. Bensonas
antrą kartą pateikė federaci
niam parlamentui numatomas
1969-70 m. biudžeto išlaidas —
$11.858.000.000. Prie šios sumos
tenka pridėti $1.760.000.000 se
natvės pensijas, mokamas iš spe
cialaus fondo. Taigi. iš viso iš
laidų bus $13.618.000.000, ku
rias padalinus mokesčiu mokė
tojams, kiekvienam tektų po
8650. Nors E. J. Bensonas buvo
žadėjęs ankamyti vyriausybės iš
laidas, anksčiau numatytą išlai
du sumą jis dar ei padidino
§183.000 000. Ir vėl biudžetas
nebus subalansuotas. 1968-69 m.
biudžetui gresia §675 milijonų
deficitas, ši deficitu problema
kelia dideli' rūpesti mokesčių

mokėtojams, nes biudžetų nesu
balansuoja ir provincijos. Fede
racinė vyriausybė jau Įsivedė
2% papildomą pajamų mokes
ti. kurio nė dalelės nenori duoti
provincijoms. Tokiu atveju pa
jamų mokesčius bus priverstos
didinti ir provincijos. Ant mo
kesčių mokėtojų pečių užguls
dar sunkesnė našta. Eiliniam
kanadiečiui daugiau rūpi pinigas
nei naujoji konstitucija.
Kanada skundžiasi, kad suma
žėjo kviečių paklausa pasauli
nėje rinkoje. Kviečių atsargos
jau netelpa prerijų provincijų
ir Vankuverio elevatoriuose. Ne
maža jų dalis tebėra pas ūkinin
kus. “Time” žurnalas atskleidė
antrą medalio pusę — Vanku
verio uoste jau nuo 1968 m.
gruodžio pradžios kviečių lau
kia laivai, kurių praėjusią sa
vaitę ten buvo 26. Pasirodo,
Vankuverio elevatoriai buvo už
pildyti praėjusios vasaros neiš
džiovintais kviečiais. Džiovini
mo įrenginiai yra persilpni pa
klausai patenkinti, o eksportui
paruoštų kviečių iš prerijų pro
vincijų elevatorių dėl gilios žie
mos i Vankuveri neįstengia pri
statyti geležinkeliai. Dėl šios
priežasties kviečių paklausos šią
žiemą nebus Įmanoma patenkin
ti. ši problema nebūtų kilusi,
i eigų derliaus nuėmimo metu
kviečių pardavimą planuojanti
taryba būtų susipratusi bent da
li sausų kviečiu iš prerijų pro
vincijų pervežti Į Vankuverio
elevatorius.
Kaikurios kanadiečių darbo
unijos, matyt, jau pritruko rei
kalavimų darbdaviams. Fleet
Manufacturing bendrovės darbi
ninkai Fort Erie, Ont., po trijų
savaičių streiko pasirašė sutar
ti kuri atlyginimus pakelia iki
§3.39-4.45 į valandą ir duoda 10
d’enų apmokamų kalėdinių ato
stogų. neįskaitomų į normalias
vasaros atostogas. Tai pirmas
tokio pobūdžio patenkintas rei
kalavimas Kanados istorijoje.
Ontario karališkai! m u z ė j ų
Toronte norima padaryti valstvbiniu. Lig šiol ji rėmė provin
cija ir privatūs asmenys savo
aukomis, kurios nėra pakanka
mos. Muzėjaus direktorius Pe
ter Swann kreinėsi i valstvbės
sekr. G. Pelletier nrašvdamas
šiai institucijai val^fvbinio muzėiaus teisiu ir mjliiono dole
riu i metus iš federacinio iždo,
res ’š t’knii’i šis murėjus vra
skirias ne tik Ontario nrovincijai. bet ir visai Kanadai.

559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB
vartojo 16 savaičių
pusę metų
vienus metus
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:
JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI
Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
•

RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle

Directors

• PATOGI VIETA

•
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7 psl. • Tėviškės Žiburiai

"ATŽALYNAS" LATVIŲ SCENOJE
Sausio 26 d. Toronto latvių
dino K. Binkio “Atžalyną”.
Daugumas artistų buvo latvių
gimnazijos jaunimas, kurie jau
eilė metų pasirodo scenoje. Buišėjo į sceną. Artistų įdėtas dar
bas ir režisoriaus pastangos bu
vo pasigėrėtinos. Pažymėtini
artistai, kurie savo vaidmenis at
liko tikrai puikiai: gimnazijos
direktorius — Keraitienė — Žio
gas — Jasius ir eilė kitų, kurie
bendromis jėgomis supynė pasi
gėrėtiną jaunimo gyvenimo vaiz
dą “Atžalyno” rėmuose. Pagrindinis asmuo Petras (R.
Rūtitis) savo rolę atliko gana
puikiai, galbūt tik truputį perlėtas. Kaimo jaunuolis turėtų
būti daug gyvesnis savo drau
gų tarpe (pvz. lėtas ir sustin
gęs pokalbyje su Keraitiene).
Tijūną, klasės auklėtoją, vaidi
no pats režisorius H. Mikelsons.
Jis pasigėrėtinu įsijautimu ir
vaidyba puikiai atliko savo už
davinį. Tik galbūt jo pasirink
tas tipas buvo perdaug susendintas ir žiūrovas negalėjo įsi
vaizduoti, kaip tokio senumo
žmogus dar gali būti aktyvus
gimnazijos mokytojas ir dar vy
resnės klasės auklėtojas, o ne
pensininkas.

Apybraižų rinkinys

Pilnutėlė salė žmonių buvo
neapvilta ir gėrėjosi savo tautos
meniniu atžalynu.
Po vaidinimo įvyko vaišės, į
kurias latviai pakvietė ir lietu
vius, atvykusius pažiūrėti prem
jeros. Vaišių metu vyko ir jau
nimo šokiai, kurie patraukė mū
sų dėmesį. Jaunimo buvo viso
kio amžiaus ir visi šoko. Šokiai,
mūsų nustebimui, visai senoviš
ki, su rateliais ir tradiciniais
vingiavimais. Išsikalbėjus su To
ronto latvių atstovais paaiškėjo,
kad Latvių Namuose yra drau
džiama jaunimui šokti moder
niuosius šokius. Kai užkalbino
me gimnazijos direktorę, ji at
sakė: “Mes stengiamės ne tik
gimtosios kalbos išmokyti savo
vaikus, bet norime, kad ir šo
kiai primintų Latviją. Latvių
Namai yra vieta jų išmokti. Pra
džioje turėjome vargo. Sulaiky
tas jaunimas nuo moderniško
kraipymosi, užpykęs išeidavo,
bet dabar jau kas kita”. Ir iš
tiesų visas jaunimas šoko su di
džiausiu malonumu vien tik lat
viškus šokius, palydimus dažnai
net su dainomis.
Baigiant norėtųsi palinkėti režisoriui ir latvių jaunimui sėk
mingai gastroliuoti su lietuvišku “Atžalynu”.
K. K.

Ošiančios pušys”

Išlipus iš apšildyto vagono, stotvje pasirodė šalta ir nejauku, žvar
bus vėjas plėšė stoties budėtojo kai
linių skverną, ir jo ranka iškėlusi
žalia signalą buvo pamėlusi. Garve
žiui sušvilpus ir išspiovus juodų dū
mų gaurus, budėtojas atsigręžė i
mus ir atpažinęs pasisveikino. Atro
do, kad jis tikrai nudžiugo mus taip
nelauktai pamatęs, nes tik vasaros
metu mes lankydavome tėviškę.

— Arkliai jau laukia, ponas dak
tare, — linktelėjęs mandagiai jis
pasakė tėvui.
Nusistovėję arkliukai lengvai bėgo
vieškeliu, ir ratai skardžiai bildėjo,
atsimušdami i neatšilusio gruodo pro
vėžas. Apsidairiau po apylinkę, vis
labiau įsisiausdama į kailių apikaklę, užsmaugdama giliau studentišką
kepuraitę.
— Šalta, Haliut, tai tau ne vasaros
atostogos, — kalbėjo tėvelis, paspar
tindamas vadelėmis kumelaitę.
— Šalta, bet vis tiek malonu. Oras
kaip krištolas, nesulyginti su Kauno
dulkėmis.
— Na, kokios čia dulkės žiemą,
nušnekėjai! — šypsojosi tėvelis.
— Kaunas visada dulkėse skęsta ... — skundžiausi nedrąsiai.
— Užmiršk Kauną, Dabar važiuo
jam tėviškėn, čia ir dulkės — ne
dulkės, čia visad kvepia medumi!
Taip. Mano tėviškėje visas oras
kvepėdavo medumi, kai žydėdavo do
bilienos, rugiai, grikiai, vasarojus!...
(12-13 psl.).
Halina Didžiulytė - Mošinskienė,
OŠIANČIOS PUŠYS. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Čikago
je 1968 metais. Aplanką piešė
Paulius Jurkus. Knygoje — 178
psl., kaina $2.50 .

Toronto
augštesniųjų skyrių mokinai
moki tiai suvaidino Kazio Binkio "Atžalyną". Iš vir
loronro latvių mokyklos augstesmųjų
šaus žemyn: mokinė L. Kalnins sako kalbą prieš vaidinimą; vienas iš aktorių; latvių liuteronų arki
vyskupas A. Lusis (dešinėje) pertraukos metu kalba su "TŽ" atstovu; čigonė Sandra Indzere ir Skaid
ote Leja
Nuotr. J. Ligerio, klišė "Latvijos-Amerikos"

rašo apie nelaisvę
Kiekvienas nusikaltėlis bijo
teismo. Mūsų tautos kaimynai
naikino ir naikina mūsų žmones,
kad nebūtų kam reikalauti už
grobtų turtų, kad nebūtų kam
apie tai kalbėti. Visdėlto skriau
džiamųjų balsas kartas nuo kar
to iškyla, liudydamas žudikų de
talius darbus ir iš pagrindų at
skleisdamas valstybinės propa
gandos planingus melus.
Taip turime Červenėje (1941)
žmonių žudymo liudijimą “Mir
ties kolona” ir pik. Petruičio

Lietuvio legijonieriaus atsiminimai
Prieš 1968 m. Kalėdas lietuviškoje
knygų rinkoje pasirodė nauja kny
gelė “Lietuviai legijonieriai Vietna
me”. Jos autorius
energingasis
Bronius Vrublevičius, kuris su šiuo
leidiniu bando savo “bajorišką” pavarde sutrumpinti Į Bruno Vytis
(taip ji ir vadinsime). Kaip Lietuvių
Enciklopedija sako, jo silpnybė yra
dainos menas. Tad nenuostabu, kad
ir žiauriausiame karo košmare —
tiek Europos frontuose, tiek Vietna
mo džiunglėse, tiek Afrikos tyruose
— jis organizavo dainininkų grupe
les, kiekviena proga studijavo pran
cūzų konservatorijose ir vėliau dai
navo net Paryžiaus ir Orano (Alžy
ro) operų choruose. Toronte jis te
bėra Prisikėlimo parapijos choro se
niūnas, dainavo vyrų kvartete ir dės
tė šeštadieninėje mokykloje. Reikia
manyti, kad šis entuziazmas yra pa
veldėtas iš maestro A. Mikulskio, kai
Br. Vytis tebedainavo Čiurlionio an
samblyje Vilniuje. Jeigu dar prisi
minsime, kad šis komunistų kulkų
sužeistas ir Prancūzijos garbės meda
liais apdovanotas Svetimšalių Legi
jono seržantas beveik kas vasarą yra
Tėvų pranciškonų kviečiamas vado
vauti “Aušros” jaunimo stovyklai
Vasagoje, tai belieka tik stebėtis jo
energija ir pasišventimu. Juk ir šią
atsiminimų knygą Br. Vytis rašė ne
atostogaudamas, o dirbdamas ir mo
kydamasis. Kai prieš 7 metus su
Prancūzijos pasu jis atvažiavo i Ka
nadą, Br. Vytis net nemokėjo anglų
kalbos, o šiandien jis jau tarnauja
imigracijos Įstaigoje.
Reikia tikėtis, kad ir lietuviai, ku
rie skaitys Br. Vyčio atsiminimus,
autorių vertins ne pagal stiliaus ar
rašybos “nuodėmes” (kas be jų?), o
pagal knygos Įdomumą ir nuoširdu
mą. šios abi dorybės knygoje yra
pilnai išlaikytos, todėl “Lietuviai le
gionieriai Vietname” skaitoma kaip
sklandi nuotykių apysaka. Nors vis
kas pasakojama žiūrint iš siauro as
meninio taško, bet skaitytojui nėra
laiko nuobodžiauti. Ypač jautriai yra
aprašytas lietuvių jaunuolių privers
tinis paėmimas i vokiečių kariuome
ne, baisus gyvenimas ir badas be
laisvių stovyklose ir apsisprendimas
jieškoti išsigelbėjimo per Svetimša
lių Legijoną.
Nors Svetimšalių Legijonas turi didele istoriją ir buvo vienintelė šios
rūšies karinė institucija visame pa
saulyje, tačiau prieš karą lietuviai
mažai apie ji žinojo — gal tik iš
romantiškų filmų ar vieno kito
straipsnio spaudoje. Vyravo nuomo
nė, kad ten eina tik avantiūristai,
nusivvle meilužiai ir Įvairūs nusi
kaltėliai, nes, esą, ten niekas neklausdavo nei tikros pavardės, nei
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PR. NAUJOKAITIS
Halina Didžiulytė - Mošinskie
nė savo debiutinėje knygoje
“Ošiančios pušys” ateina mūsų
literatūron su 17 kūrinėlių. Tai
literatūrinės apybraižos, vaizde
liai, novelės, atsiminimai — vie
noje knygoje. Autorė turi vaiz
dingą, lengvai plaukiantį lite
ratūrinį sakinį, menininkės nuo
jautą. Atrodo, kad autorei ge-'
riausiai yra pavykusios trumpu
tės literatūrinės apybraižos, ly
riniai, kiek į sentimentalumą
linkę, vaizdeliai, kaip “Motinos
akys”, “Ošiančios pušys”, “Vely
kos pas tetą”, šiek tiek sudraminta — “Rugiapjūtė tėviškė
je”. Čia randame idilišką, švie
sų, betarpišką autorės išsisaky
mą, atvirą nuoširdumą, grakš
čią literatūrinę formą. Atsimi
nimų elementas vykusiai įvilk
tas į beletristinę formą. Gražiai
pinamas ir tikrų atsiminimų
vaizdelis “Anūkės atsiminimai”
— apie savo senelę, draudžia
mojo laikotarpio rašytoją Di
džiulienę.
Daugumas novelių nukelia
skaitytoją į pavergtą Lietuvą.
Pati ilgiausioji “Augustinos sap
nas” mėgina atskleisti niūrią
pavergtos Lietuvos tikrovę: in
validė Austina vienintelė tėra
likusi tėvynėje iš gausios ir tur
tingos giminės, ištremtos į Si
biro gūdumas ir kančias. Tik
rovės iškarpa — nykiai tragiš
ka. Tačiau autorei nepavyko su
kurti pilnai įtikinančio, spalvingesnio tikrovės vaizdo. Tai lyg
slinkimas bailiu žingsniu prie
'
temoje, būties migloje.
Drąsesnių teptuko brūkšnių,
tikresnių vaizduojamo gyvenimo
spalvų pasigendame ir kituose
kūriniuose, vaizduojančiuose pa
vergtos Lietuvos tikrovės iškar
pas: “Agotos malda”, “Po pil
kuoju skliautu”, “Mergaitė pro
vėžoje”, “Sutemos”, “Kalėdų
burtai". “Viešnia iš Sibiro”.
Matyt, šie pasakojimai rašyti ne
vienu laiku, nes dvelktelėja pa
našumu, nuvesdami skaitytoją
vis prie Kūčių stalo. Iš tų kū
rinių ryškėja tiesa: sunku vaiz
duoti tikrovę, kurios pats nesi
iš arti patyręs, o tik apie ją ži
nai, mėgini įsivaizduoti.
Gerokai spalvingesnė yra “Ja
poniška skarelė”, kurios veiks
mas vyksta dviejose plotmėse —
Pietų Amerikoje ir pavergtoje
Lietuvoje. Nors ir juntamas
lengvas šaržavimas. bet sugebė
ta ir personažas kiek ryškiau iš
kelti. Šviesiu žmoniškumu dvelktelėja karo laikų vaizdelis iš
Vienos ligoninės “Naktis išsi
blaivė". Kiek abstraktus vaizda
vimas yra “Peleninė”. Gaiviu
humoru ataustas pasakojimas iš
lietuviu gyvenimo P. Ameriko
je — “Orchidėja ir eglės šaka”,
šiame kūrinėlyje autorės
plunksna pakilo augščiau eili
nio feljetono ir tragikomiškose
situacijose palietė gilesnę pro
blemą. I stipresniųjų eile rikiuo
ja d ir grakšti noveliukė “Varna
lėšos”.
Trūkumu laikytinas subloškimas į viena knygą įvairių da
lyku. Nuotaikinciausi yra atsi
. minimu pobūdžio vaizdeliai, tos
miniatūros. kur autorė prabyla
šiltai, atvirai, beveik lyriškai.
Išrašome keletą ištraukų iš
“Velykos pas teta”, kad pama
tytume, kokia vaizdinga ir leng
va autorė mažosiose literatūri
nėse apybraižose:

•

gimimo vietos. Po karo, kaip Br. Vy
tis sako, net apie 450 lietuvių Įsto
jo i legijoną, bet ne dėl išpūstos ro
mantikos. o tik galbėdamiesi nuo
bado ir Sibiro. Apie Vietnamą (Indo
kiniją) jie tada turbūt mažai žinojo
ir tikėjosi sutarti atlikti “civilizuoto
je” Afrikoje. Tačiau kaip daugeliui
D.P., taip ir jiems teko skaudžiai nu
sivilti. Mažai apmokytus ir menkai
apginkluotus, prancūzai juos tuojau
išvežė Į Indokiniją, kur Maskvoj iš
mokslintas senas revoliucininkas Ho
Chi-Minh jau organizavo partizanų
būrius ir patrijotizmo vardu stengė
si užvaldyti visą kraštą dar prieš
prancūzų bandymą po žlugusios ja
ponų okupacijos sugrąžinti senąją
kolonine sistemą. Svetimšalių Legijonas partizaniniame kare buvo di
džiausia prancūzų viltis, bet ir jis
trispalvės neišgelbėjo. Po istorinio
mūšio Dien-Bien-Phu prancūzai ka
pituliavo, Vietnamas buvo padalintas,
bet ten dar ir šiandiena taikos nėra
ir žmonių kančioms galo nematyti.
Gaila, kad Br. Vytis, pateikdamas vi
są eile net anamitų kalbos žodžių,
beveik nieko nepasako apie Vietna
mo ir kitų Indokinijos karališkųjų
kraštų istoriją. O juk tai senos kul
tūros tautos, kuriu praeitis, kalba,
tradicijos ir net alfabetas neturi
nieko bendro su mandarinu Kinija,
nors autorius vietos gyventojus dažnai vadina tik ... kiniečiais.
Taip pat kiek plačiau vertėjo ap
rašyti legijono istoriją ir jo struk
tūrą, nes tai išeivijoj pirma ir turb”t nnskutinė lietuviška knyga apie
legijoną, kuris jau baigė savo egzis
tenciją. Pvz. autorius aprašo svar
biausią legijono švente “Kameron”,
bet niekur nepaaiškina, kaip 1863 m.
legijonieriai atsirado Meksikoje? Net
ir 20 psl. išvardintose šalyse, kur
legijonas kovėsi, nei Meksikos, nei
Kamerono vardo nerandame.
Kaikurių žiaurumų ir beteismių
žudymų aprašymas yra pasibaisėti
nas ir gal net atstumiantis, bet au
torius sako pateikiąs tikrus faktus.
Juo abejoti nėra pagrindo, nes Br.
Vytis yra gana religingas žmogus ir
buvęs skautas vytis.
Polegijoniniai atsiminimai knygos
pabaigoje yra daugiau asmeniniai ir
dėl trumpumo sunkiai derinasi su
knygos visuma bei ilgesinga nuotaika. Bet tai jau autoriaus reikalas,
nes jis rašė niekieno nepadedamas ir
knvgeię išleido savo lėšomis. Tačiau
gaila, kad naudojant toki gerą krei
dinį popierĮ, yra Įdėtos tik 26 mažos
iliustracijos. Daugiau ir geresnių nuo
traukų iš Lietuvos, iš Indokinijos
miestų, iš legijono paradų, iš ope
ros, kur Br. Vytis dainavo, o ir pa
ties autoriaus nuotrauka pilnoje ser-

knygą “Kaip jie mus sušaudė”.
Kanados lietuvis komunistas,
perskaitęs tas knygas, man pasa
kė, kad tai išgalvotas šmeižtas,
nes jis nesupranta ir negali pri
leisti tokių žudymų civilizuota
me pasaulyje. Ten nebuvo jokio
išgalvojimo, o tiktai pergyventi
faktai žmonių, kurie krito nuo
enkavedistų kulkų ar per krau
jus laimingai pabėgo liudyti pa
sauliui. Pulkininkas Petruitis,
tik grįžęs iš Červenės i Alytų,
man kartą parodė išdegintus
ženklus nugaroje ir šonuose bei
kitus gilius randus, kuriuos jam
padarė Kauno kalėjime rusai ir
mūsų krašto vienos mažumos
tardytojai. Tose knygose aprašy
tų nukentėjusių ir juos kankinu
sių asmenų pavardės bei vietos
lengvai patikrinamos.
Vėliau susilaukėme kun. St.
Ylos ir B. Sruogos atskirų liu
dijimų knygose apie vokiškų na
cių žvėriškumą, suplanuotą ir
vykdytą pagal valstybės planus.
Tais faktais visi tiki, nes ten ne
liečiami komunistų padaryti žvė
riški darbai. Skaitėme Armonienės atsiminimus knygoje “Palik
ašaras Maskvoje”,kuriuose ji at
skleidė pasauliui tikrąjį komu
nizmo veidą praktiniame gyve
nime. Komunistų darbai yra vi
siškai priešingi raudonajai kons
titucijai. Mažoje knygelėje ma
tėme komunistų “išvaduotuo
sius” naikinamus tundrose. Kiti,
griže iš Sibiro vergijos kančių ir
patekę į laisvę, sugebėjo žymiai
mažiau pasakyti straipsniuose
arba tik žodžiu papasakoti. Žino
ma. kurie galėjo grįžti Lietuvon,
dar ir dabar turi tylėti ir dėkoti
už “pasivažinėjimą”.
Dabar susilaukėme mokytojos
Stefanijos Rūkienės “Vergijos
Kryžkeliuose” — 450 psl. kny
gos — liudijimo apie mūsų tau
tos naikinimą Sibire. Tai yra tik
pirmoji dalis. Tuoj bus išleista
ir antroji. Knygą išleido “Viltis”
Klevelande. Išleista tik 1500
egzempliorių, kurių, atrodo, la
bai ?reit neliks rinkoje.
Stefanija Rūkienė išvežta i Si
birą 1941 m. ir ten išbuvusi 16
mHii. vra pastabi liudininkė, nes
puikiai prisimena asmenis pa
vardėmis. vietas ir laiką. Ji
vaizdžia kalba įveda skaitytoją į
Lietuvos gyvenimo aplinką rusų
atėjimo metu ir parodo mūsų
tautos sūnų-dukterų planingą
naikinima: suėmimus, išvežimą
"O’-riios darbams, lėtai bado ir
šalčio mirčiai. Knvgoje randame
pavardėmis suminėtus kankinto
jus ir nuskriaustuosius. Jos kan
čios kelias yra sujungtas su tūks
tančiu kitų lietuviu naikinimu.

Daugelis skaitytojų ras pažįsta
mų, giminių, kurie ten kartu su
ja kentėjo vergiją, kurie ten žu
vo ar grįžo invalidais ir vėliau
mirė. Kiekvienas ten randame
savo motinos — tėvo, sesers —
brolio, vyro — žmonos ar dė
džių kankinimų kelią, kurių dau
gelio ir dabar nežinomas likimas
po pirmųjų ar vėlesniųjų išveži
mų. Rūkienė visur mato gamtos
groži< žmones ir žmones - žvėris,
kurie yra naujos raudonosios sis
temos vykdytojai — naikintojai.
Kaip ji ir kiti lietuviai netikėjo
gandais apie rusų komunistų sis
temą bei žmonių vergišką gyve
nimą. kol patys pamatė, — taip
ir dabar šio krašto laisviems
žmonėms yra neįsivaizduojama,
kad taip galėtų kur nors būti.
Juo labiau, kad sovietinė kons
titucija ir melo propaganda taip
plačiai skleidžiama iš Maskvos.
Juk ir mūsiškiai komunistai Ka
nadoje, JAV, Brazilijoje ar kitur
moka pakartoti tik tai, ką Mask
va įgroja prieš Lietuvą, Čeko
slovakiją ir pan. Šitų “raudon
odžių” dalis aplankė Lietuvą, iš
sikalbėjo apie išvežtus artimus ir
gimines, apsiverkė krokodilo
ašaromis ir, grįžę atgal į laisvą
pasaulį, gieda tą pačią Maskvos
propagandą; Tai nusikaltėliai
prieš žmoniškumą ir savo tautą.
S. Rūkienė rašo: “Savo seseriai
A. Sniečkus padarė paslaugą. Iš
anksto jis pranešė, kad ji su žen
tu bus tremiama Sibiran, liepė
pasiruošti ir pasiimti daugiau
maisto ir šiltesnių drabužių”. Ta
šeima kartu su mokyt. S. Rūkiene buvo vežama į vergiją.
Ši S. Rūkienės knyga yra de
talus liudijimas vykdomos rusų
kruvinos kolonizacijos, skelbiant
laisves, išvadavimus, lygybes ir
rojų žemėje, o sukuriant praga
rą. Šią knygą turėtų perskaityti
visi lietuviai: moksleiviai, stu
dentai ir suaugusiejji. Ji leng
vai skaitoma, nes įvykiai bėga
vienas no kito, pateikti lengva ir
sklandžia kalba. Būtų labai gera,
kad ši knyga būtų išleista ir ang
lu kalba atitinkamai perredaga
vus, išleidus pasikartojimus ir
pritaikius pasakoįima nelietu
viui skaitytojui. V. Talis

ALFONSO MIKULSKIO vadovau
jamas Čiurlionio ansamblis surengė
koncertą Detroito lietuviams Mercy
kolegijos McAuley auditorijoj. Programon buvo įtraukti lietuvių kom
pozitorių M. K. Čiurlionio, A. Mi
kulskio, J. Žilevičiaus, J. Dambraus
ko, J. Naujalio, B. Budriūno, J. Karnavičiaus, V. Klovos ir J. Karoso
kūriniai, kuriuos atliko mišrus cho
ras, vyrų choras ir moterų choras
su kanklių palyda, solistais Roma
Mastiene, Algimantu Grigu, Irena
Grigaliūnaite, Algiu Giliu, Vladu
Plečkaičiu ir P. Petraičiu. Kanklių
orkestrui vadovavo Ona Mikulskie
nė. Koncerto metu skambėjo pirmą
kartą Čiurlionio ansamblio išpildo
ma B. Budriūno “Mano protėvių že
mė”, kurios teksto autorius yra poe
tas Bern. Brazdžionis.
LB KULTŪROS KLUBAS Bostono
tarptautinio instituto salėje sureng
tą kultūrinį subatvakarį paskyrė
Kiprui Petrauskui jo mirties pirmų
jų metinių proga. Didžiojo daininin
ko kūrybinį kelią nušvietė ir atsi
minimų pluoštu dalijosi Kauno ope
ros buvusi sol. V. Jonuškaitė-Leskaitienė. Kipro Petrausko įdainavimų
montažą, papildytą aktorės Alek
sandros Gustaitienės poetiniu žodžiu,
paruošė velionies bičiulis Jonas Va
siliauskas. buvęs Kauno baleto teat
ro artistas.
DAIL. PAULIAUS JURKAUS dar
bų paroda šv. Jurgio lietuvių para
pijos salėse, Rochester, N. Y., ren
giama kovo 1-2 d.d.
KUN. V. VALKAVIČIUS, barito
nas, surengė pirmąjį A. Caldaro, G.
Haendelio, A. Dvorako. T. Dubois, F.
Schuberto, McDowell, č. Sasnausko
ir VI. Jakubėno dainų ir giesmių re
čitali savo gimtojo miesto Hudson,
N.Y.V bibliotekos salėje. Solistui
akompanavo Vytenis Vasyliūnas.
Kun. V. Valkavičius yra parašęs kny
gą apie lietuvių įsikūrimą Hudsone.
MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖ MO
KYKLA Niujorke naujuosius metus
pradėjo pasakos “Miegančioji gra
žuolė” spektakliu. Pasakai eiliuotą
tekstą parašė Paulius Jurkus, veiks
mą suskirstydamas Į šešis trumpus
paveikslus. Spektaklį režisavo Tadas
Alinskas, šokius ir drabužių eskizus
paruošė Jadvyga Matulaitienė.
VINCENTAS LIULEVIČIUS yra
paruošęs spaudai knygą “Lietuvių
švietitnas Vokietijoje 1945-49 m.”,
kuri Įamžins pokario metais veikusių
lietuvių švietimo įstaigų darbą išei
vių stovyklose. Knygos puslapiuose
aprašoma veikla 26 vaikų darželių,
49 pradinių mokyklų. 34 gimnazijų
ir progimnazijų, įvairių kursų, 72
specialiųjų mokyklų, kunigų semina
rijos ir baltiečių universiteto. Ap
žvalgas parūpino šių įstaigų direk
toriai, vedėjai ar kiti kompetentin
gi asmenys. Knyga turės beveik 600
psl. ir apie 100 nuotraukų. Teisinga
yra V. Liulevičiaus pastaba, jog
šiandien mes turime labai nedaug ži
nių apie lituanistines mokyklas I D.
karo metais Vokietijoje ir Rusijoje,
nes niekas tais laikais nepasirūpino
surinkti išsamių duomenų ir juos iš
leisti atskira knyga. 1970 m. minė
sime lietuviškųjų mokyklų pokari
nėje Vokietijoje organizavimo pra
džios 25 metų sukaktį. Taigi, knyga
“Lietuvių švietimas Vokietijoje 194549 m.” būtų tinkamiausias šios su
kakties atžymėjimas ir kartu vertin
ga dovana Lietuvos istorikams. Kny
gą planuoja išleisti Kultūrai Remti
Draugija, kuri betgi yra reikalinga
visų išeivių paramos iš anksto paža
dėtom prenumeratom. Pinigų nerei
kia siųsti, tik pažadą, kad išleistoji
knyga bus perkama ir už ją bus
atsilyginta. Kreiptis šiuo adresu:
Kultūrai Remti Draugija, 7026 S.
Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636,
USA. Knygos kaina priklausys nuo
tiražo. Ją pirmiausia turėtų įsigyti
šiose švietimo įstaigose dirbę asme
nys. Knygos puslapiuose paskelbtuo
se sąrašuose savo pavardes ras 115
vaiki] darželių auklėtojų, 296 pradi
nių mokyklų, 615 gimnazijų bei pro
gimnazijų mokytojų. Leidiniu taip
gi turėtų susidomėti ir šių Įstaigų
buvusieji auklėtiniai, kurių vaikų
darželiuose buvo 1.935, pradinėse
mokyklose — 3.961, gimnazijose ir
progimnazijose — 2.858. Knygoje
taipgi bus 1.200 gimnazijas baigusių
abiturientų sąrašas.
J. ŽMUIDZINAS yra paruošęs
spaudai jau trečią savo beletristikos
knyga “Runcė ir Dandierinas” ir ati
davęs “Nidos” leidyklai Londone,
Britanijoj. Tikimasi, kad rinkinys
neužilgo bus atspaustas.

Atsiųsta paminėti

Skautybė, nr, 13 1968 m “Skautu
Pzsanlio Lietuvis nr. 3 f 39), 1969
Aido” nr. 10 priedas sesėms vado Lietuvių Švietimo ir Šeimos Meti
vėms, broliams vadovams ir tėvams, sausis. PLB valdybos biuletenis,
redaguojamas v. s. Ant. Saulaičio, 18021 Hiller Ave,, Cleveland, Ohio
Old Colonial Rd., Oakville, Conn. 44119, USA.
06779, USA.
Gabija nr 4(8), 1968 m. gruodis.
Eglutė, 1969 m. sausis. Laikraštė LSS skaučių seserijos vadijos biule
lis vaikams, leidžiamas, redaguoja tenis. Adresas: M. Jonikienė, 6346 S.
mas ir administruojamas Nekaltai Washtenam Ave., Chicago, Ill. 60629,
Pr. Marijos seserų. Immaculate Con USA.
uniformoje sn visais savo or ception Convent, Putnam, Conn.
Karys nr. 9(1446), 1968 m. lapkri
dinais bei medaliais būtu padare šia 06260, USA.
tis. Sis nr. skirtas kariuomenės pen
Evangelijos Šviesa nr. 6. 1968 m. kiasdešimtmečiui paminėti. Buvusių
knvgelę ir didesnę, ir Įdomesnę.
Kynga turi 98 psl., gražiai atsoaus- lapkritis-gruodis. Redaguoja kun. K. karių ir šaulių žurnalas, redaguoja
ta “Darbininko” spaustuvėj Brook- Burbulys. 656 West 35th St., Chicago mas Z.Raulinaičio, leidžiamas L.V.S.
Ivne. Skoningas viršelis, pieštas jau 16. Ill., USA.
Ramovė Niujorko skyriaus. Adresas:
Pranešėjas
nr.
1.
1969
m.
sausio
nes Toronto dailininkės Aldonos To916 Willougby Ave., Brooklyn, N. Y.
toraitienės. Kaina $2. Gaunama liet 15 d. Lietuvių žurnalistų Sąjungos 11221, USA.
parapijų kioskuose ir pas platinto centro valdybos neperiodinis biule
Gimtoji Kalba nr. 1-2(39-40), 1968
jus. Galima paštu užsisakyti ir pas tenis. Galima gauti pas LŽS valdy m. sausis-birželis. Kalbininko L. Dabautorių Bruno Vytis, 146 Crawford bos -vicepirm. V. Mingėlą, 33546 riūno redaguojamas bendrinės kal
Clifton Dr.. Warren, Mich. 48235. bos laikraštis, leidžiamas JAV LB
St, Toronto 3, Ont
K. BR. USA.
Kultūros Fondo.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE
sausio 22 d. buvo surengtas išeivių
kompozitorių Dariaus Lapinsko, Vy
tauto Bacevičiaus ir Gražinos Bacevi
čiūtės kūrinių koncertas. V. Bacevi
čiaus “Meditaciją” ir “Apmąstymus”
atliko pianistas R. Kontrimas, III sty
ginį kvartetą — A. Vainiūnaitė, P.
Kunca, D. Katkus ir I Kučinskas. Su
G. Bacevičiūtės kūryba supažindino
jos “Trijų dalių simfoninės muzikos”
įrašas, o D. Lapinskui atstovavo A.
Stempužienės įdainuotos plokštelės
liaudies dainų ciklas “Mergaitės da
lia”. Žodį apie šiuos kompozitorius
bei ‘jų kūrybą tarė konservatorijojs
studentai J. Andrejevas, P. Fledžinskas ir J. Širvinskas. Šis pirmasis išei
vių kompozitorių kūrinių koncertas
buvo surengtas jaunųjų muzikų ini
ciatyva.
VIRGILIJAUS NOREIKOS debiu
to G. Puccini operoje “Mergina iš
auksinių vakarų” įvertinimą paskel
bė S. Baliūnas “Literatūroje ir Me
ne”. Priminęs skaitytojams, kad pa
grindinio vaidmens paruošimą V. No
reikai sutrukdė gastrolės Kanadoje
ir JAV, recenzentas rašo: “Atlikda
mas Džonsono partiją, V. Noreika
parodė sugebąs nugalėti vokalinius
sunkumus. Nors mūsų teatro akus
tika prasta, dainininko balsas gerai
girdėjosi ne tik abiejuose aukštuose,
bet ir parterio gale “po kepure”.
Reikia pagirti Noreiką už aiškią ir
gana taisyklingą tartį. Malonu klau
sytis, kai tariama u, bet ne o, e, bet
ne ė, kaip daro kai kurie mūsų voka
listai. Skirdamas daugiausia dėmesio
dramatinėms vietoms, artistas kiek
primiršo lyrines. Ateityje norėtųsi iš
girsti piano ir mezza voce, o tokių
puslapių operoje nemaža. Gal dėl re
peticijų stokos prasčiau skambėjo an
sambliai. Nelabai “lipo” balsai due
tuose su Minija. Rimtų priekaištų
reikėtų padaryti orkestrui — jis
griežė per garsiai, čia, matyt, jau
sena orkestro liga, nes dažnai spek
takliuose “rėžiama iš peties”, kad
net kai kurių dainininkų negirdėti.
Ypač nukenčia ansambliai. Toks gar
sus orkestro griežimas daro meškos
paslaugą solistams — nejučiomis
Įpratina juos forsuoti balsus. To ne
išvengė ir V. Noreika, kai kur visai
be reikalo perspausdamas žemas gai
das. Džonsono partija gana sudėtinga
ne tik balso, bet ir vaidybos atžvil
giu. Pirmasis spektaklis parodė, kad
sceninis vaidmens apvalkalas iš V.
Noreikos dar pareikalaus nemaža
darbo ...”
DAINOS IR LITERATŪROS VA
KARĄ Kėdainiuose surengė poetas
V. Barauskas, kompozitoriai A. Bra
žinskas, L. Povilaitis, V. Budrevičius,
Vilniaus radijo ir televizijos vokali
nis oktetas, Vilniaus operos solistai
R. Tumalevičiūtė, E. Kuodis ir J.
Girijotas. Kompoz. L. Povilaitis ir
poetas V. Barauskas sukūrė kėdainiečiams skirta daina “Mano mies
tui”.
PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRE
buvo surengtas simpoziumas teatro
meno klausimais, kuriame, be lie
tuvių režisorių, teatrologų ir kino
kritikų, dalyvavo scenos meistrai iš
Rygos. Talino, Kievo, Leningrado ir
Maskvos. Simpoziumo dalyviai buvo
supažindinti su Panevėžio teatro ge
riausiais pastatymais — J. Grušo
“Pražūtingu apsvaigimu”. F. Diurenmato “Fizikais”, V. Borcherto
“Lauke už durti”, amerikiečių dra
maturgo A. Millerio “Keliaujančio
pardavėjo mirtimi” ir lietuviškais
filmais, kuriuose vaidina Panevėžio
dramos teatro aktoriai.
VILNIAUS FILHARMONIJOS sim
foninis orkestras išvyko gastrolių Į
Latviją. Liepojoje, Rygoje, Jelgavo
je ir kituose miestuose lietuvių kom
pozitorių kūrybai atstovaus M. K.
Čiurlionio simfoninė poema “Jūra”,
A. Bražinsko koncertas fortepijonui.
V. Laurušo simfoninė poema “Audronaša”. Išvykoje dalyvauja orkest
ro dirigentai J. Domarkas ir M. Dva
rionaitė, pianistės E. Elinaitė ir H.
Radvilaitė.
LIETUVIU FOTOMEISTRU meni
nės fotografijos darbų paroda atida
ryta Prahoje. Parodoje dalyvauja A.
Kunčius, R. Rakauskas, L. Ruikas
bei kiti žymiausieji fotografijos me
nininkai su 75 darbais. Bergamo
mieste. Italijoj, surengtoj parodoj
"Europa 68” buvo išstatyta M. Bara
nausko nuotrauka “Jis neatėjo". A.
Macijausko — "Ratas”, A. Sutkaus
— “Tėvystė”, "šeima” ir J. P. Sart
re portretas.
DAII-. VIKTORO PETRAVIČIAUS
1935-38 m. darbų parodoje Vilniuje
išstatyta apie 80 iliustracijų ir 26
estampai. Recenzentas Kazys Abramavičius “Literatūros ir Meno” pus
lapiuose mini 24 linoraižinius liau
dies pasakai “Gulbė — karaliaus pa
ti”, 44 medžio graviūras ir išraižy
tą pasakos tekstą knygai “Marti iš
jaujas”, iliustracijas L. Janušytės
“Korektūros klaidai”, B. Sruogos
“Giesmei apie Gediminą”, estampus
“Piemenaitė”, “Piemuo ir banda”,
“Antys prūde”, “žvejo šeima”, “Li
nus rauna”, “Linus mina”, “Pavasa
ris”, “J bažnyčią”, “Į kapus”, “Se
niai eina”, “Bernai trimituoja”. K.
Abramavičius konstatuoja: “Jau vien
šie parodoje eksponuojami kūriniai
byloja, kad Viktoras Petravičius įra
šė ryškų, šavitą žodį lietuvių dailėje,
šiuo metu dailininkas gyvena ir dir
ba JAV.” Parodoje išstatytus kūri
nius parūpino juos saugojąs Vilniaus
dailės muzėjus.
V. KsL

TORONTO, ONT.
Ateitininkų žinios

MANN MARTEl.
REALTOR

2320 Bloor St. W.

Tel RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

INDIAN RD.—BLOOR, $15.000 įmo.
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; vandens-alyvos šildymas. Viena atvira
skola balansui.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas
su garažu ir įvažiavimu, įrengtas
rūsys. Prašoma kaina $25.900. Įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE,
$10.000 įmokėti, 12 didelių kamba
rių, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis į
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos.
Geros pajamos.
BERRY DR. RAJONE, 4 butai po 2
miegamuosius; $25.000 įmokėti. 14
metų senumo, 4 garažai, vandens
alyvos šildymas. Pirma skola tik iš
5% ir ilgam laikui.
WINDERMERE — BLOOR.
13.000 Įmokėti. 10 kambarių atskiras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4

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 apartmentinis pastatas, privatus įvažiavimas,
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira
skola balansui. $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavi&as.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - Indian Grove, $7 000 įmokėti, atski
ras. mūrinis. 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu alyva; viena atvira skola 10 metų.
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutini butą galima tuojau
užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. R O. 2-8255
Namų telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Moka:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr. 10-1.30
Tree, uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8

už depozitus - 5%
už šėrus
1968 m. išmokėta ^3A%

Sešt. 9 -12
Sekm. 9.30-1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ
$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 gloor Str. W.

TeL 534-9286

PARKDALE, King-Jameson Ave, astuoni gražūs kambariai, dvi virtu
vės, dvi prausyklos. Geras rajonas nuomojimui. Įmokėti $4-5.000.
BURNAHAMTHROPE — MARTINGROVE, rupių plytų, gražus 6 kam
barių vienaaugštis (bungalow). Didelis ir gražus sklypas, garažas su
privačiu įvažiavimu. Namas naujas ir skoningai išdekoruotas. Tik ke
lios minutės nuo apsipirkimo ir susisiekimo bei mokyklų. Įmokėti apie
$10.000. Galima tuoj užimti.
BLOOR _ RUNNYMEDE, atskiras, 8 kambariai per per du augštus,
2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, naujas šildymas. Garažas ir didelis
kiemas. Arti Bloor krautuvių ir požeminio. Įmokėti apie $10-15.000.
Namas be skolų.
COLLINGWOOD, 100 akrų žemės, 2 vasarnamiai, traktorius ir kitas
ūkio inventorius. Apie 20 akrų dirbamos žemės, kita dalis apaugus me
džiais ir vaismedžiais. Trykštantis šaltinio vanduo. Prašo $14.500 su
$8.000 įmokėjimu. Vertas dėmesio investavimas.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

A L. G

R B E N S

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543
WESTONE $21.000 pilna kaina, pusiau atskiras plytų namas, 6 kamba
riai, užbaigtas pramogų kambarys, 12 metų senumo, privatus įvažiavi
mas, geras sklypas; įmokėti apie $5.000.
SUNNYSIDE GATVE, 11 kambarių didelis, atskiras plytų namas, la
bai geram stovyje, vandeniu apšildomas, 3 virtuvės, 2 prausyklos; įmo
kėti apie $15.000.
JANE — BLOOR GATVĖ, $32.000 pilna kaina, 7 gražūs kambariai per
2 augštus, vandeniu apšildomas; privatus įvažiavimas; įmokėti apie
$10.000.
DURIE GATVĖ, $5.000 įmokėti, atskiras vienaaugštis (bungalow), ge
ram stovyje, ant didelio sklypo, nauja apšildymo sistema, automobiliui
privažiavimas.
ALHAMBRA GATVĖ, $15.000 įmokėti, atskiras 3 butų namas, 14 kam
barių per 3 augštus, 2 garažai, ant atskiro sklypo, apšildymas vandeniu.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161
BLOOR — RUNNYMEDE, 2-jų butų namas, 2 garažai. Prašoma kaina
$38.000 grynais.

ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 3 mod.
virtuvės, I augšte 4 kambariai; prašoma $30,000. Liks viena atvira
skola balansui.
BLOOR — JANE, $20,000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų apartamen
tas, geras investavimas. Liks viena atvira skola balansui.
SWANSEA PRIE BLOOR, $14,000 įmokėti, mūro, atskiras. 2 butų apar
tamentas, kiekviename bute po 6 kambarius.

WINDERMERE — ANNETTE, $5,000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kam
bariai per 2 augštus. Prašoma kaina $24,900.

J.

KUDABA

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

Tautos Fondo Toronto skyriaus valdyba. Iš kairės: A. Firavičius —
vicepirm., J. Švėgžda — pirm., P. Morkūnas — ižd.; stovi: T. Stanulis — informacijos pareigūnas, inž. Vyt. Liuima — vajaus,
Vyt. Montvila — sekr., K. Manglicas — vajaus pareigūnas
Nuotr. S. Dabkaus

KULTŪRINIAMS REIKALAMS - $2050
Prisikėlimo par. kredito koopera
tyvo metinis narių susirinkimas įvy
ko vasario 9 d. Pirm. dr. S. Čepas,
atidarydamas susirinkimą, priminė
praėjusiais metais mirusius narius
ir pakvietė Tėvą Placidą sukalbėti
maldą. Savo pranešime pirmininkas
nušvietė praėjusių metų veiklą ir
pažymėjo, kad, nežiūrint šiek tiek
sulėtėjusio finansinio augimo, narių
skaičiumi kooperatyvas dar auga.
1968 m. kas savaitę įstojo maždaug
2-3 nauji nariai.
Metų pabaigoje
bendras kooperatyvo kapitalas siekė
$2.728.391. Artėjama prie S3 milijo
nų, tačiau savaime aišku, kad augi
mas negali eiti tokiu pat tempu, kaip
pirmaisiais įsikūrimo metais. Pabai
goje savo pranešimo pirm, pristatė
naują kooperatyvo reikalų vedėją,
kuris pradeda kooperatyve dirbti nuo
vasario 15 d. Naujasis vedėjas yra J.
Varanavičius, anksčiau gyvenęs Ha
miltone. Ižd. J. Palys perskaitė ba
lansą ir kitas finansines apyskaitas,
paaiškindamas smulkiau atskiras
skaitlines. Pranešimus padarė pa
skolų ir revizijos komisijų pirmininkai, taip pat ir samdomasis re
vizorius (auditor). — 1968 m. pelnas

Vasario 16 minėjimas, kurį kas me
tai jaunimui ruošia moksleiviai atei
tininkai, praėjo su pasisekimu. Visi
organizuotai su vėliavomis dalyvavo
Sv. Jono Kr. par. 10 vai. Mišiose,
kurių metu pritaikytą progai pa
mokslą pasakė kun. P. Ažubalis. Po
Mišių salėje įvyko trumpas minėji
mas su bendrais jaunimui ir tėvams
pusryčiais. Ateitininkiškas jaunimas
nuoširdžiai dėkoja Sv. Jono par. mo
terims ir kun. P. Ažubaliui už pa
ruoštus pusryčius bei padengimą visų
susidariusių išlaidų. Ačiū labai!
Studentų ir sendraugių bendras
pobūvis — vasario 22, šeštadienį,
7 v.v., Prisikėlimo parodų salėje.
Kalbės prof R. Mitalas iš Londono,
Ont.
Toronto ateitininkų metinė šven
tė įvyks balandžio 19-20 d. Jau pa
ruošti egzaminams klausimai ir grei
tu laiku bus pradėta ruoštis šven
tei ir įžodžiui.
Tėvų komiteto ruošiama jaunimo
popietė jau neužilgo — vasario 23
d., 4 v. Visi moksleiviai prašomi grą
žinti loterijos knygutes Eug. Girdauskui šį sekmadienį, vasario 16 d.
Hamiltono vyr. moksleiviai kviečia
torontiškius į bendrą susirinkimą ir
į šokius šio šeštadienio vakarą. Ku
rie norėtų važiuoti, prašomi paskam
binti Pauliui Kolyčiui. Išvykstama
šeštadienį po pietii ir numatoma
grįžti sekmadienį apie pietus.
Nuoširdi padėka dailininkei R.
Žiūraitienei, padovanojusiai ateiti
ninkų kambariui gražų paveikslą.
Dalyvaukime bendrame Vasario 16
minėjime šį sekmadienį Brockton
auditorijoje!

— $62,088. Perkėlus 20% ($12,417)
į garantijos fondą, pelno liko $49,
603. Pasiūlyta šėrininkams už 1968
m. mokėti 5% % dividendo vietoje
anksčiau mokėtų 5% %. Susirinki
mas tą pasiūlymą priėmė ir dividen
dai sudarys maždaug $47.552 sumą.
Likę $2,050 paskirstyta: Toronto šeš
tadieninei mokyklai $500, Prisikėli
mo parapijai S500, skautų stovyklai
$100, ateitininkų stovyklai $100,
“Aušros” stovyklai $100, Toronto
Lietuvių Vaikų Namams $250, Va
sario 16 gimnazijai $100, Tėvų pran
ciškonų gimnazijai $100, sporto klu
bui “Vytis” $100, sporto klubui
“Aušra” $100. K.L.B. Šalpos Fondui
$50, Tautos Fondui $50. — Iš val
dybos šiais metais rotacine tvarka
išėjo S. Čepas ir V. Kolyčius. S.
• šį sekmadienį, vasario 16, “Šat
Čepas vėl išrinktas valdybon, o vie rijos” ir “Rambyno” tuntai organi
toje V. Kolyčiaus — K. Čepaitis. Pa zuotai su vėliavomis dalyvauja Lie
skolų komisijon perrinktas B. Saka tuvos nepriklausomybės atstatymo
las, o revizijos komisijon vietoje iš šventės namaldose Prisikėlimo baž
ėjusio A. Kiškio išrinktas J. Stan nyčioje. Į salę tuntai renkasi 9.30 v.r.
kaitis. Susirinkimo nuotaika buvo
o Vasario 14, penktadieni. 7.30 v.
darbinga ir visas susirinkimas užtru
v.,
‘‘Šatrijos” tunto jūrų skautės šv.
ko tik 2 vai. Pabaigoje visi dalyviai
Jono Kr. parapijos salėje rengia šo
pavaišinti kava ir pyragais. K.
kių vakarą. Bus gera muzika. Ren
gėjos kviečia ir laukia daug svečių.
G Šį šeštadienį, vasario 15 d.. 4
v. p.p.. “Rambyno” tunto vilkiukų
šventė Prisikėlimo muzikos studijo
je. Bus įžodis, sueiga ir vaišės. Kvie
š kebą vietų. Svarbiausias ir pavo- čiami vadovai-vės ir tėveliai.
© Bendrame ‘‘Šatrijos” ir "Ram
inblausias etapas yra kalnų keliais
aplink Monte Carlo. Nepriklausomy byno” tuntų vadijų posėdyje vasario
bės laikais iš lietuvių tokiose lenk 4 d. aptarti aktualūs skautiškos
tynėse dalyvavo inž. Hiksa.
Šios veiktos klausimai. Sekantis bendra
lenktynės taip pat būdavo vykdo sis posėdis — vasario 19 d.. 7.30 v.v.,
skautų būkle.
mos Lietuvos keliais.
e> "Rambyno” tunto Dariaus-Girė
VYČIO ŽINIOS
no oro skautų dr-vės vyresniesiems
Mergaitės CYO lygos pirmenybėse sekmadieniais vykstančių sueigų me
nesunkiai įveikė Joan of Arc krep
tu einama I-jo patyrimo laipsnio pro
šininkes 55:8. žaidė: Nacevičiūtė 16, grama ir daromi egzaminai. Talkina
Underytė 8, Zubrickaitė 2, Stankutė skautininkai. C. S.
12. Žukauskaitė 13.
e Stovyklavietei “Romuva Ine.”
Mūsų rėmėjams A. Bielskiui, J. aukojo S100: dr. J. Yčas: $50:
Nasvyčiui, R. Babickui, V. Jokūbai PLIAS Toronto skyrius; S30: I.
čiui, A. Motiejūnui (visi iš Klevelan- Meiklejohn; S25: G. Šakienė: po $20:
do) ir A. Kuzmarskiui nuoširdžiai dr. A. Dailydė, D. Barzdžius. V.
dėkojame.
Juškevičius; po S10: G. Stauskienė.
Jauniai A Kanados lietuvių pir M. Vasiliauskienė, p. Jankauskas, E.
menybėse nugalėjo Aušrą 73:70. Abi Bubelis, P. Vaitkus, P. Savickas; po
komandos gerai žaidė. Vytiečiai visą $5: p. Vaidotienė. V. Balsienė. S.
laiką vedė ir turėjo 15 taškų per Ciplijauskas, S. Jakubauskas, S. Vid
svarą. Vėliau Aušra išlygino ir Igna mantas. Kiti aukojo mažiau. Auko
tavičius paskutinėse sekundėsi toli jusieji skautų-čių stovyklavietei ir
mu metimu išplėšė pergalę. Vyčio norintieji gauti pakvitavimus paja
komandoje gerai žaidė: Ignatavičius, mų mokesčiams už 1968 m. aukas,
Vaičeliūnas, Duliūnas ir T. Akelai prašomi pranešti iždininkui V. Sentis, kuris gerai dengė Aušros Rau- džikui, 19 Bermuda Ave., Toronto
tinšą. Žaidė: Akelaitis 2, žolpis, Ig 18, Ont. Tel. 233-4188.
natavičius 28, Sepulis 16, Vaičeliūnas
Jaunimo talentų popietė, su
13, Duliūnas 13, Nacevičius, Užupis,
rengta vasario 2" d. katalikių
Laurinavičius.
moterų
skyriaus šv. Jono Kr. sa
L. Kirkiliui už naujas uniformas
krepšininkams nuoširdžiai dėkojame. lėje, rado nemažą atgarsį. Ren
Berniukai D (iki 12 metų) šį sek gėjos susilaukė gražaus būrio
madienį 12.30 v. žaidžia su Aušra. jaunųjų talentų ir pilnos salės
A. S. žiūrovų. Popietę pradėjo T. Se-

Šiaulių baseine įvyko vaikų plau
kymo rungtynės. Pasiekti keli Lie
tuvos rekordai. Vilnietis A. Juozaitis,
11 metų, krūtine nuplaukė 200 m.
per 3:03,4 sek. Vilnietis S. Urbonas,
14 metų. 100 m. 1. s. nuplaukė per
1:01.2 sek.
Vilniaus Statybos krepšinio koman
da, žaidžianti Sov. Sąjungos II gru
pės pirmenybėse, laimėjo 3 rungty
nes iš eilės, ketvirtąsias pralaimėjo
Leningradui 73:81.
Zenonas Vilimas, boksininkas, ang
liakasys Intoje, vykusiose RTFS res
publikos pirmenybėse laimėjo I vie
tą sunkaus svorio grupėje.
Kauno Politechnikos krepšininkės,
žaidžiančios Sov. Sąjungos II grupės
pirmenybėse, Minske nugalėjo Ašchabado krepšininkes 117:42.

SPORTAS VISUR
PABALTIEČIŲ SLID INĖJIMO
(SKI) VARŽYBOS. 1969 m. vasario
22 d.. Blue Mountain Ski Resort,
Callingwood, Ont., $ALFASS-ga ren
gia estų, latvių ir lietuvių Alpine
(Slalom ir Giant Slalom) slidžių var
žybas šiose klasėse: vyrų — virš 45
m., 18-45 (open), 14-17, 13 ir jau
nesni; moterų — virš 18 m. (open),
14-17, 13 ir jaunesnės. Registracija
9-10 v., Toronto Ski Club patalpose
(chalet). Varžybų pradžia — 10.30
v. Registracijos mokestis $2 suaugu
siems, $1 jauniams. Remiantis šių
varžybų rezultatais bus nustatyti ir
lietuvių slidininkų nugalėtojai minė
tose klasėse. Smulkesnių informa
cijų kreiptis: Stasys Kėkštas, 47 St.
George’s Road, Islington, Ont Tel.
233-1372. Kadangi -šias rungtynes
ruošia ir vykdo lietuviai, skatiname
lietuvius varžovus ir žiūrovus gau
siai dalyvauti. Rengėjai
Monte Carlo automobilių lenkty
nės yra vienos sunkiausių. Jos rei
kalauja patvarios mašinos ir gabaus
vairuotojo. Šių metų lenktynėse da
lyvavo 196 ekipos, o užbaigė tik 54.
Lenktynes laimėjo švedai Bjorn
Waldegaard ir Lars Helmer. Jie pra
dėjo iš Varšuvos ir padarė 3.500 my
lių. Lenktynės paprastai pradedamos

AUŠROS ŽINIOS

Šios savaitės rungtynės. Penkta
dienį, 7 v.v., King Edward mokyk
loje mergaitės D žais su St. Ed
wards; šeštadienį mergaitės B vyks
ta į Niagarą Falls atstovauti Toron
to CYO lygai Ontario CLBA pirme
nybėse; sekmadienį, 12.30 v., Prisi
kėlimo salėje berniukai D (gimę
1957 m. ir vėliau) žais su Vyčiu
Kanados LKL rungtynes, o Loretto
pamainose, 2.30 v., mergaitės B II
(Juvl.) žais su St. Leo. Mergaičių A
rungtynės su Vyčiu dėl Vasario 16
minėjimo yra nukeltos į kovo 2 d.
ir bus žaidžiama Prisikėlimo salėje
4 v.p.p. — B-C lygos paskutinės re
guliarios rungtynės vyrams ir jau
WILLOWDALE
niams bus vasario 23 d.
Praėjusios savaitės runrfvnių re
RAJONE
zultatai. CYO lygoje mergaitės A nu
galėjo Joan of Arc 42:9, o mergai
tės B II laimėjo prieš Corpus Chris
ti 13:8. Žaidė: A komandoje — Ra
NAUJI 3 ir 4 MIEGAMŲJŲ
džiūnaitė 13, Mačionytė 8, Urbonai
tė 2, Janeliūriaitė 7, Krikščiūnaitė 12,
NAMAI
Petronytė ir Kairytė; merg. B ko
• užbaigti šeimos kambariai
mandoje —' Sodonytė 9, Virkutytė
• stiklinės durys Į kiemą
2, Klibingaitytė 2, Vaškevičiūtė, Sal• kilimai salone ir
vaitytė, Birštonaitė, Plučaitė. Kana
valgomajame
dos LKL rungtynėse jauniai A pra
• natūralių akmenų židiniai į laimėjo Vyčiui 70:73. žaidė: Rautinš
34, Sodonis 2, Akelaitis 9, Plačia
• dvi prausyklos
• arti mokyklų, parduotu- |. kis 4, Simonaitis, Norkus, Juzėnas
15, Linka 5, Tamošiūnas, Kaknevi
vių, susisiekimo
čius, Kareckas, Vaškevičius 1. To
ronto stalo teniso lygoje jauniai nu
Skambinti —
galėjo West End YMCA 10:0, o veVIC. BARTUSEVIČIUS
(Nukelta į 94ą psl.)

$2.900 įmokėti

Namų tel. 231-7403,
įstaigos tel. 222-2164

Ed. Nelson R.E. i
(Broker) LTD.

•
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS
ROYAL YORK — BLOOR, apie $7.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, rupių plytų, 7 kambarių atskiras
namas, kvadratinis planas, garažas, naujas vandens-alyvos šildymas,
graži vieta.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, garažas, lieka
viena atvira skola, balansui, netoli Bloor bei požeminio traukinio sto
ties, puiki vieta dantistui, gydytojui ir pan.
KINGSWAY, puikus, visai naujas 6 kambarių vienaaugštis; dvigubas
garažas su privačiu įvažiavimu, nemažas sklypas, 4 kambariai rūsyje
su atskiru įėjimu; galima panaudoti kaip atskirą butą, puiki vieta,
arti visko.
HIGH PARK — BLOOR, originalus dvibutis, 2 atskiri šildymo įren
gimai, dvigubas garažas, nepertoli nuo požeminio traukinio stoties,
puiki vieta.
'
RONCESVALLES — HIGH PARK, apie $20.000 įmokėti, 18 kambarių
atskiras namas, paverstas į 6 butus, apie $8.500 metinių pajamų, pri
vatus įvažiavimas.
HIGH PARK — BLOOR, keleto metų senumo, šešiabutis, dvigubas tributis, 3 ir 2 miegamųjų, garažai su privačiu įvažiavimu; galima pirkti
pusę. Kas jieškote panašaus pastato, nepraleiskite progos, nes labai
retai pasitaiko.
JANE — BLOOR, septynbutis, 2 ir 1 miegamųjų, apie $14.000 metinės
nuomos, labai graži vieta, netoli nuo požeminio traukinio stoties.
20 BUTŲ APARTAMENTAS, maždaug 8 metų senumo, požeminė autoaikštė, elevatorius, terraso, apie $35.000 metinių pajamų, puikus ra
jonas.
28 BUTŲ APARTAMENTINIS PASTATAS, vos keleto metų senumo,
elevatorius, garažai ir autoaikštė, 2 ir 1 miegamųjų; apie $52.000 meti
nių pajamų.'
$25.000 ĮMOKĖTI, 3 krautuvės ir 6 apartamentai,, virš $18.000 metinių
pajamų, gana geras prikinys, turi būti parduota; tik keleto metų se
numo.
BABY POINT — apie $10.000 įmokėti, gražus kvadratinio plano. 7
kamb. namas. Užbaigtas rūsys, garažas su plačiu įvažiavimu Netoli
susisiekimo.

2232 BLOOR ST. W.

Tel. RO 7-5454

PR. KER BERI S
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454

Namų LE 5-1584

Skautų veikla

Bb SPORTAS

SPORTAS LJFTUVOJE

8 psl • Tėviškės Žiburiai

koniene, KLK Moterų Dr-jos
centro valdybos narė, iškelda
ma lietuviškų šeimų pastangas
išugdyti savąjį atžalyną krikš
čioniškoje ir tautiškoje dvasio
je. Popietės pranešėja Regina
Stončiūtė kvietė scenon vieną
po kito atlikti savo mėgiamo kū
rinio. Pirmiausia pasirodė patys
jauniausi — vieni su deklamaci
jomis, kiti su akordeonų, tre
ti su pianino muzika. Vieniems
sekėsi geriau, kitiems silpniau.
Bene sunkiausias menas buvo
lietuviškų eilėraščių deklamaci
ja. Muzika pasirodė lengviau
prieinama. Kaikurie pasirodė jo
je gerokai pažengę. Tokių tar
pe pažymėtini: Vita Ramanaus
kaitė, Linda Marcinkutė, Regi
na Stončiūtė, Rūta Vaišvilaitė.
Jonas Govėdas, Edvardas Trin
ka. Pirmą kartą su savo poezi
ja pasirodė Ant. Šileika, paskai
tęs du eilėraščius. Padėkos žo
di rengėju vardu tarė skyriaus
pirmininkė V. Ottienė, kuri pa
sidžiaugė jaunųjų pasirodymu
ir išreiškė viltį, kad jis taps me
tine tradicija*. Ji apdovanojo
mergaites lietuviškais dainorėliais su gaidomis Petro Matekūno “Ten gintarėliai”, o berniu
kus — saldainių dėžutėmis. Me
ninės priežiūros vadovas Vyt.
Balčiūnas savo žodyie pareiš
kė, kad jaunųjų pradžia sunki,
bet už 10 metų bus visai kitas
vaizdas. Po programos visi pro
gramos dalyviai ir žiūrovai bu
rn navaiJ-infi kava ir Veniniais.

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

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU
KREDITO KOOPERATYVE

a

a

AS A

HAkA/VIA

MOKAM F
DUODAME
5%
už depozitus
mortgičius iš 7%
5’/2% už šėrus
asm. paskolas iš 7%
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM PASKOLAS duodame :ki §5 000 ir MORTGTCTUS
na^al valdžios nncf.’+vfn norma — 66°^ įkainuoto turto.
VISŲ NARTŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
npdaueiau S2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenas Kanadoje

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį 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).

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

A. J. M 0 R K I $
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
$3.000 ĮMOKĖTI, Yonge St. North, vienaaugštis (bungalow) 5 kamba
rių, atskiras, plytinis, alyva šildymas, privatus įvažiavimas, moderni
virtuvė, poilsio kambarys; prašoma $22.900.
$28.500, Bloor-Dufferin, dvibutis, 2-5 kambarių butai, šiltu vandeniu
šildymas, dvigubas garažas, lieka vienas mortgičius.
$5.000 ĮMOKĖTI, Bloor-Pauline, plytinis, 8 didelių ir šviesių kambarių
namas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 8% mortgičius, dvigubas garažas, keli
žingsniai nuo Bloor.
$8.000 ĮMOKĖTI, Jane-Bloor, atskiras, plytinis, 6 švarūs kambariai,
2 virtuvės, šiltu vandeniu šildymas, šoninis įvažiavimas, garažas, lieka
vienas mortgičius.
$2.500 ĮMOKĖTI, Dundas-Keele, 6 švarūs kambariai, dvigubas garažas;
prašoma $14.900; lieka vienas mortgičius.

1082 BLOOR St. WM Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALY. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
ir

SKANUMYNAI
Pirkite moderniausiose, geriausios
kokybės, europinio stiliaus, š.
Amerikos mėsos ir skanumynų
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-topMEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982
Yorkdale Shopping Centre 783-8866

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vai. velldanti greita krosnin taisvmo tarnvba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto Ir patarnavimo planai. Išsimtūcėiimas 5-riems metams ir ilgiau
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildvmo reikalais kreiptis: St Prakapas
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

9 psL • Tėviškės Žiburiai
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BALIO MASKELIŪNO
D RAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864

Namų tel. 277-0814

VISŲ ROŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

— alfa

RADIO & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus.
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.
TELEFONAS LE 1-6165. * 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ
BE MUITO DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus kata
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
automobiliams motorai ir padan logus, kuriuose yra smulkus apra
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus,
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
įvairių prekių specialiose doleri
laikrodžiai, kilimai ir baldai.
Maisto siuntinių svoris neribotas. nėse krautuvėse.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
a 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.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

SKAITYTOJAI PASISAKO
STAI KODĖL “BIRBYNĖ”,
O NE “KANKLĖS”!
Labai malonu, kai kas nors mū
sų jaunimu stipriau domisi. Dar
maloniau, žinoma, kad yra galvoja
ma, jog pasirinktas vardas yra permenkas. Vis geriau, negu būtų at
virkščiai!
Gaila tik, kad straipsnio autorius
tiek energijas sunaudojo, kol pri
ėjo prie išvados, kad žodis “birby
nė“ turi ir humoristinę prasmę. Tei
singai, mes ir norėjom humoristiško, paprasto vardo ir pasivadinom
“Birbyne”!
Vos tik susikurdavo koks choras
ar kitas koks meno vienetas, tuo
jau būdavo išrenkami skambūs, ypa
tingai reikšmingi vardai, nors, jieškant ypatingai tikslaus tų chorų
skambesiui nusakymo, daug geriau
pritiktų kokia “paprūdė“.
Mūsų vienetas susitelkė mokytis
savo senųjų dainų ir jas pateikti
publikai ne tam, kad galėtų sukelti
kokį ypatingą estetinį pasigėrėjimą,
bet kad išlaikytų puikią ir įdomią
lietuvių kultūrą. Jau vien iš mini
mo straipsnio yra puikiai matoma,

PASAULIO ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psl.
kaltinimus ir leis kardinolui J.
Mindszenty grįžti laisvėn. Ame
rikiečių ambasadoje 77 metų
amžiaus kardinolas jau yra pra
leidęs 12 metų. Kardinolas F.
Koenig šiuos gandus paneigė —
dė] kardinolo J. Mindszenty
ateities nenumatoma jokių pasi
keitimų. Vizitas buvęs grynai
asmeninio pobūdžio.
Šiaurinės Airijos premjeras T.
O’Neill paskelbė naujo parla
mento rinkimus vasario 24 d.
Šio žingsnio jį privertė imtis ne
sibaigiančios protestantų oranžistų demonstracijos, kuriose
pirmuoju smuiku groja šovinis
LIETUVIŲ ĮTAIGA
tas pastorius I. Paisley, nenorįs
pripažinti lygių pilietinių teisių
katalikams. PremjerasT.O’Neili
yra pasisakęs už lygias teises
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
katalikams. Pastoriaus I. Paisley
Telefonas LE 1-3098
šalininkai dabar sudarė jo var
Savininkai A. ir S. KALUZA
du pavadintą partiją.
Didėjanti įtampa Artimuoriuose Rytuose paskatino JAV
vyriausybę siūlyti neoficialius
pasitarimus Jungtinėse Tautose
tarp Sovietu Sąjungos, JAV,
Britanijos ir Prancūzijos. Oficia
lius keturių didžiųjų pokalbius
Artimųjų Rytų klausimais yra
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
pasiūliusi Prancūzija. Prez. R.
A
su gaminių kokybe ir kainomis
Niksonas, matyt, nori sužinoti,
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
ar tokiai minčiai būtų gautas visu pritarimas. Kaire Įvykusio
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. je arabų partizanų konferenci
joje Palestinos išvadavimo or
K. Striaupis
Res. tel. LE 6-5363
ganizacijos pirmininku buvo iš
rinktas karingiausios Al Fatah
partizanų grupės vadas M. Y.
CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
Arafatas. Toks partizanų grupių
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi
susijungimas bendroje vadovy
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
bėje gerokai sustiprins partiza
532 • 7733
1613 Dundas St. W.
Sav. R. Stasiulis I ninius veiksmus Izraelio užim
tose arabų žemėse.
Santa Barbara pakrantes pie
tinėje Kalifornijoje nusiaubė iš
eksploatuojamo šaltinio 6 my
Sav. A. B. Beresnevičius
lių atstume nuo kranto išsiver
žusi nafta. Skylę pavyko užkimš
343 Roncesvalles Avė
ti su dumblu sumaišytu cemen
Toronto 3
tu. bet nafta jau yra užteršusi
(TARP GRANAD1ER RD. IR NEEPAWA AVĖ)
800 kv. mylių plotą. Daugiau
sia nukentėjo jūrų gyvūnija,
Tel. 531-1432
oaukščiai ir kurortinio mieste
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių kraulio Santa Barbara panlūdimiai.
Karibų jūros Anguilla sala nu
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
traukė
ryšius su Britanija ir pa
drabužių.
(mod conservative FORMAL)
siskelbė respublika, kuri bus
mažiausia nepriklausoma vals
780 Queen St. W.
tybė vakariniame žemės pusru
prie Gore Vale
tulyje.
Tel. EM. 4-7994
Iš amerikiečių Vandenbergo
aviacijos
bazės Kalifornijoje i
Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
orbitą aplink žemės rutuli buvo
Portretai ir kt.
iššautas trečiasis Kanados sateHtAs “Isis” jonosferai tirti. Ši
darbą nuo 1962 ir 1965 m. sėk
mingai vykdo du kanadiečiu erd
viu satelitai — “Alouette I” ir
“Allouette II”. Jonosferos
Įelektrintos dalelės sukelia šiaurėš pašvaiste ir radijo bangų
trukdymus šiaurinėje rutulio dalyje Surinktų duomenų dėka
kanadiečiai mokslininkai tikisi
rasti nriemones radijo trukdy
mams pašalinti.

/^LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136 Tel. LE 2-5191

A.P. GARAGE
A. PASKEVKTVS
laikinai persikėlė j
2264 DUNDAS St. W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)
Towers — Loblaw’s kiemas
(važiavimas tiesiai B

Dundas gatvės.

(Atkelta iš 8-to psL)
teranai sužaidė lygiom su Hamiltonu 5:5.
Detroite įvykusiame ŠALFASS su
važiavime nustatytos šio sezono pir
menybių datos: vasario 22 d. Toron*
te — pabaltiečių slidinėjimo pirme
nybės, organizuoja S. Kėkštas; ba
landžio 12 d. Klevelande — S. Ame
rikos liet, krepšinio pirmenybės vy
rų A, vyrų B, moterų, jaunių A ir
B klasėse; rengia Žaibas; gegužės
17-18 d.d. Toronte — pabaltiečių
krepšinio ir tinklinio pirmenybės;
rengia estai; birželio 28 d. Toronte
— lietuvių-ukrainiečių lengv. atleti
kos pirmenybės; rengia Aušra; lie
pos 26-27 <Ld. Klevelande — pabal
tiečių ir sykiu lietuvių lengvosios at
letikos ir plaukimo pirmenybės vy
rų, moterų ir jaunių A klasėse
(plaukimas visose klasėse); tuo pa
čiu laiku įvyks ir lauko teniso pir
menybės, bet tik pabaltiečių; pir
menybes rengia CV su Žaibu; rug
sėjo 6 d. Toronte — pabaltiečių ir
sykiu lietuvių leng. atletikos pirme
nybės prieauglio klasėse; rengia lat
viai.
Pabaltiečių stalo teniso pirmeny
bės įvyks Toronte; rūpinasi Al. Kuo
las.

kaip greitai viskas išnyksta...
Šie jaunuoliai pašventė savo laiką
ir nepaprastai nuoširdžiai dirba tam,
kad Kanados muzėjui galėtų pade
monstruoti mūsų liaudies meną. Jie
gerai jaučia ir supranta senąją mu
ziką ir randa ją žymiai priimtinesnę
už slaviškon įtakon pakliuvusias,
daug menkesnės vertės daineles, ku
rių nemažo skaičiaus net ir liaudies
dainomis negalima vadinti.
Niekas negalvoja apie garbę, o dar
mažiau apie tai, ką kiti veikia ir
kokiais vardais vadinasi. Jei kur
yra vienetai, vadinami “Kanklėmis”,
tai mūsų tas visiškai neliečia. Kiek
tai liečia patį jaunimą, jie mielai
būtų pasivadinę ir “Vyža”, nes ir to
žodžio skambesys jiems labai patiko.
Kad vardas “Birbynė” mums pasi
liko po sol. Noreikos koncerto, tai
yra pernelyg juokinga! Ar autoriui
yra žinoma, kad birbynės buvo ga
minamos ir Kanadoje gerokai prieš
minėtojo solisto atvykimą?
Nekartą tenka atsakyti į jaunųjų
klausimus, kodėl vyresnieji nieko pa
našaus nedainuoja? Kodėl jie ver
čiau pasirenka tarptautinę muziką
Taigi... kodėl?
Be ypatingos vyresniųjų pagalbos
Du filmai
susibėgęs vienetas norėtų ir pasilik
“TYKIAI PLAUKIA
ti savo išsirinktame kelyje. Duokite
mums juo kiek toliau paėjėti, nes
DONAS”, III dalis
dirva darbui plati: reikia ne tik sve
pagal Šolochovą
timam apie save kalbėti, bet ir ne
— su angliškais įrašais —
vienam iš saviškių, kuris staiga su
Priede — “BE PRIETARŲ”
sirūpina liaudies menu tik “navatną” žodį išgirdęs.
M. Macklays ekspedicija į
Jauniesiems vyresniųjų priekaiš
Gvinėjos džiungles
tai yra gerokai nusibodę, ypač kai
VASARIO 13—18 D. D.
jie daromi net konstruktyvaus darbo
metu. Palikite mums “Birbynę”, ne
Du lenkiški filmai
junkite mūsų su bolševikmečiu ir
“SPRENDIMAS” (Dcyzja)
užmerkite akį, kai matysite žodį “an
Pirmą kartą Kanadoje
samblis”. Jis nėra lietuviškas, bet
Priede — spalvotas filmas
neperdaug lietuviški ir žmonės, ku
“VARŠUVOS SIRENA”
rie savo pačių tautosakos nepažįstą.
(Warszawska syrena)
Tautosaka yra didelis mūsų turtas!
VASARIO 20—25 d. d.
Ansamblietė
“ŠVENTOJ ŽEMĖJ..”
Du ukrainietiški filmai
NATALIJA LYMERYVNA’
Su tikru malonumu sekiau “T. Ži
buriuose” įspūdžius “šventoj žemėj
Priede legenda —
nešventi žmonės”. Įspūdžiais susido
“SKRENDANTIS LAIVAS”
mėjimas priklauso nuo to, kas daly
spalvotas filmas
kus stebi ir kalboje ar spaudoje per:
VASARIO 27 KOVO 4 D.D.
duoda. Kaip dvasiškis, daug teorinių
žinių turįs, žinojo kur, ką pasitikrin
ti ir tuo pačiu jautrumu perduoti
KINO TEATRE
skaitytojui.
tel. 532-2710
Nustebau — jau pasibaigė. Gai
127
Roncesvalles Avė.
liuosi, kad pergreit. O vis tik jau
čiuosi, kad ir aš ten buvau...
Kasdieną vienas seansas nuo 7.30
8v.v. šeštad. ir sekmad. be pertr.
Mano lietuviškas ačiū!
M. F. Yokubynienė

BRIGHTON

Lietuvos ateitis tikrai šviesėja
(Atkelta iš 1-ro psl.)

tu galėtume diskutuoti politi
nius Lietuvos klausimus.
— Žydai įvairiomis kalbomis
yra paskeidę labai nepalankios
literatūros apie lietuvius. Ar
VLIKas nenumato kokio leidi
nio, kuris atskleistų ir kitą me
dalio pusę ir parodytų tikrąją
padėtį?
— Lietuvos Karalystės ir ne
priklausomos Lietuvos laikotar
pyje lietuvių tauta sudarė la
bai palankias sąlygas mažu
moms mūsų tėvynėje reikštis.
Vokiečių okupacijos metais
daug lietuvių nukentėjo ar net
buvo nužudyti, begelbėdami žy
dus nuo nacių. Tai yra kaikuriuose žydų išleistuose veika
luose taip pat minima. Dabarti
nėse sąlygose yra sunku surink
ti visą medžiagą, kuri nušvies
tu lietuvių paramą žydams. To
kia studija būtų nepilna, jei joie nebūtų duomenų, kuriuos ga
lėtume surinkti tik turėdami ir
šaltinius, esančius Lietuvoj,
Principe toks leidinys būtų rei
kalingas, bet, kaip minėjau, jis
turėtu būti labai rimtai paruoš
tas. VLIKas turi tam tikrų ry
šių su Izraeliu ir tie ryšiai yra
plėtojami.
— Ko laukiate iš visuomenės
Lietuvos laisvinimo srityje?
— Lietuviai išeivijoje niekuomet nebuvo nei intelektuali
niu. nei materialiniu nežiūriu
tokie najėgūs. kaip šiandien.
Mes dabar galime oadarvti tam
tikros Įtakos ir gvvenamu kraš
tų vyriausybėms. VLIKas laukia

iš visuomenės vieningumo, di
desnio pasišventimo Lietuvos
reikalams bei nusikratymo menkavertybės kompleksu, neva
mes. lietuviai, esame antros kla
sės žmonės ir negalime garsiai
ir ryžtingai prabilti, reikalau
dami Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo. Nesibijokime
kiekviena proga pareikšti, kad
Europoje yra trys Sovietų Rusi
jos kolonijos, kurioms jau at
ėjo laikas pasinaudoti žmogaus
teisių Chartoj pareikštais nuo
statais.
Šia proga noriu pasveikinti
visus Kanados lietuvius ir palin
kėti jiems ir toliau taip darniai
bei vieningai dirbti Lietuvos
laisvinimo bei lietuvybės iš
laikymo baruose. Jūsų vieningu
mas ir veržlumas gali būti dau
geliui pasauly išsiblaškiusių lie
tuvių uždegantis pasididžiavimo
vertas pavyzdys.
INTERTRADE EXPRESS bendro
vė skelbia, kad geriausia dovana į
Lietuvą savo giminėms šiuo metu
yra JAV dolerių pažymėjimai. Jos
įstaiga yra 125 East 23rd St., New
York, N. Y. 10010. USA. Lietuvoje
giminės, gavę šiuos pažymėjimus ir
nuėję į specialias dolerių krautuves,
galės pasirinkti norimų reikmenų.
Ten yra iš JAV ir Vakarų Vokietijos
importuotų prekių, taip pat ir vie
tinių gaminių. Ten jie parduodami
daug žemesnėmis kainomis. Mažiau
sia siunčiama suma yra S50.00. Krau
tuvės atidarytos kiekviename dides
niame mieste. Kur jų nėra, prisiun
čiamas katalogas ir galima pasirinkus
užsisakyti norimus reikmenis (sklb.).

Nutraukus sužiedotuves
— Kai tu nutraukei sužiedo
tuves su savo gydytoju, ar jis pa
reikalavo grąžinti tau pirktas jo
dovanas?
— Ne, jis tik prisiuntė sąskai
tą už 50 vizitų!
Patarimas
— Jei nori mažai laiko turėti,
nedaryk nieko.
(A. Čechovas)
Priešų meilė
Klebonas senam nusidėjėliui:
— Tamstą žudo keturi didžiau
si priešai: kortos, lenktynių ark
liai, moterys ir alkoholis.
— Betgi, dvasiškas tėveli, jūs
ir savo pamoksle dažnai prime

Pas tardytoją
— Kaip galėjai įsigyti “Vol
gą” būdamas fabriko sargu? —
klausia tardytojas sovietų pilietį.
— Pardaviau “Moskvičių”!
— O iš kur gavai “Moskvi
čių”?
— Tai bereikalingas klausi
mas, nes dėl “Moskvičiaus” jau
atsėdėjau dvejus metus kalėji
me.
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BEAUTY SALON
*

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

TEL. 762-4252
Sav. Alė Kerberienė

;
.

Owners
ENTRE

Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171
• {vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

DUFFERIN

RADIO ond TV

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Pardoodamoe
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas so ilga praktika

1000 College St., • LE. 1 “3074 •

Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Rl^^x Aii^av^a
296 BROCK AVE. (tarp DunConege). TeL 531-1305

Dioor Autorite Lscirage das
DR. E. ZUBRIENĖ

NOTARAS

DANTŲ GYDYTOJA

A. LIŪDŽIUS, B.L.

1577 BLOOR ST. WEST

Bendradarbis V. S. MASTIS, IX. D.
Karnų, ūkių ir betkurio verslo
pirkimo-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai.
498 Roncesvalles Avenue - Toronto.
Margio vaistinės namų II augštas.

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

(tejimos U Howord Park Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10. v.r. Ud 1
Antradieniais ir po akta dieniais nao 64r.r.
v.p.p. išskyrus treciadien. If sekmadienius.

DR. J. MATULIONYTE
DR. D. ANDRIULI0NYT6
DANTŲ GYDYTOJOS
1796 Bloor St. W. (prie Keele)
Pirm., antr. ir penkt.: 930-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS

Tel. 766-1372

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.

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
184

ELLIS

AVE.

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal
susitarimą.

OKULISTAS

Kabineto telefonas LE 4 - 4451

S. BROGOWSKI, O.D.

DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(f rytus nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

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

Tel. 543-33ų0

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Autobuse
Autobuso vairuotojas, kuria
me mažamečių bilieto kaina nu
statoma pagal‘metus, įlipusį autobusan berniuką klausia:
— Ar tu esi tik penkerių me
tų?
— Yep, — atsakė berniukas.
— O kada tu būsi šešerių?
— Kai išlipsiu iš autobuso!
Parinko Pr. Al.

B/tROVESS/l

749 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

nate, kad reikia mylėti ir savo
priešus...
Iš Ezopo pasakėčios
Pievoje ganėsi asilas. Pamatęs
atsėlinantį vilką, jis apsimetė
raišu. Prisiartinęs vilkas paklau
sė, kodėl jis šlubuoja. Asilas at
sakė, kad lipęs per tvorą ir įsi
varęs į koją rakštį; dabar prašąs
vilką pirma ištraukti rakštį, o
paskui jį ėsti, kad kramtydamas
neįsidurtų. Vilkas paklausė.
Kai jis pakėlė asilo koją ir ėmė
žiūrėti į nagą, tas spyrė į gerklę,
ir vilko dantys išbyrėjo. Iš
skausmo sukaukęs vilkelis tarė:
— Taip reikėjo! Iš tėvo išmo
kau mėsininko amato, o panorau
būti gydytoju.

ŠYPSENOS

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

PLUMBING and HEATING

SPORTAS

OKULISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Priima pacientus iš anksto susitarus

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

VALAU FOTELIUS

470 College St Toronto

IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Tel. 921 - 3924

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30

vj*.—6

v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

BALTIC MOVERS

dx*audima.i

VISU ROSIU PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4-1403

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ
KOMERCINIŲ IR KITŲ

30 Dewson St, Toronto, Ont

draudi: .o Įstaiga

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.
430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

231 -2661

3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONT.

231 -6226

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

769*4612
769-4131

10 psl. • Tėviškės Žiburiai •

TORONTO"
Toronto kroniką žiūr. ir 8 puslapyje
šv. Jono Kr. par. žinios
Prisikėlimo par. žinios
— Sį sekmadienį švenčiame 51-ją
sukaktį Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo. Mūsų gausus dalyvavi
mas minėjime tebūna barometru mū
sų lietuviško nusiteikimo. Lietuvos
laisvės intencija pamaldos 11 vai. Jo
se organizacijos dalyvauja su vėlia
vomis. Pamaldos užbaigiamos Lietu
vos himnu.
— 10 vai. moksleivių pamaldose
įjungiamas jaunimas į liturginių
tekstų skaitymą.
— Metines rekolekcijas ves kun.
dr. F. Jucevičius, Montrealio Sv. Ka
zimiero par. klebonas.
— Vasario 6 d. iš par. bažnyčios
palaidota a.a. Elena Vyšniauskienė.
Velionės vyrui, mokyklinio amžiaus
dukrelėms ir plačiajai giminei, ypač
motinai, gili užuojauta.
— Lankomi parapijiečiai Etobico
ke rajone.
— Sveikiname Oną Ališauskienę
jos 70 metų amžiaus sukakties pro
ga. Sukaktuvininkės intencija padė
kos pamaldas užprašė jos vaikai šį
šeštadienį 8 v.r.
— Šeštadienį 9 vai. gedulingos
pamaldos už brolius Adolfą, Joną ir
Antaną Mitalus, palaidotus liet, ka
pinėse.
— Pakrikštyta: Kristina Beatty.

Kapinių koplyčios statybai au
kojo: $100 V. E. Dailydės; po
$50 dr. O. Pūdymaitis ir J. A.
Budriai; $25 E. Girdauskienė.
Šv. Mykolo ligoninėje vasario
10 d. padaryta gerklės operacija
Ant- Švažui iš St. Catharines.
Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita įvyks vasario 22,
šeštadienį, 7.30 v.v., Prisikėli
mo par. muzikos studijoj. Pa
skaitininkas — dr. M. Anysas.
Parengimai Toronte šį savait
galį: vasario 14, penktadienį, jū
rų skaučių šokių vakaras Šv. Jo
no Kr. par. salėje; vasario 15,
šeštadienį, Užgavėnių balius,
rengiamas Prisikėlimo katalikių
moterų Prisikėlimo par salėje;
vasario 18, antradienį, šiupinys,
rengiamas Prisikėlimo salėje
Maž. Lietuvos Moterų Draugi
jos; vasario 18, antradienį, Už
gavėnių vakaras, rengiamas šv.
Jono Kr. par- katalikių moterų
Šv. Jono Kr. par. salėje, žiūr.
skelbimus.
Bendras studentų ateitininkų
ir sendraugių vakarojimas - po
būvis rengiamas vasario 22, šeš
tadienį, Prisikėlimo parodų sa
lėje .7 v. v. Kalbės prof. R. Mi
talas apie dabarties radikaliuo
sius studentus. Bus diskusijos ir
vaišės. Dalyvauti kviečiami stu
dentai, sendraugiai, viešnios ir
svečiai.
Estijos nepriklausomybės
šventė — vasario 23, sekmadie
nį. 3 v. p.p., Ryersono instituto
salėje. Į šventę pakviesti ir lie
tuvių atstovai- Priėmimas sve
čiam — vasario 21 d. Estų Na
muose. 958 Broadview Ave.
Viktoras Staškūnas, žinomas
Sault St. Marie miesto statybos
rangovas, su pussesere iš Lie
tuvos Stase Daugėliene, mokyto
ja. aplankė Torontą, Montreali,
Niagara Falls ir kitas Įdomesnes
Ontario vietoves. Pastaroji už
savaitės lėktuvu grįžta į savo
darbą, paviešėjusi porą mėnesių
Kanadoje- Kartu su ja grįžta ir
Bronė Mickevičienė, viešėjusi
pas savo gimines —p. Laurina
vičius.
čekoslovaku studento J. Palacho susideginimo įtaka jau pa
siekė Torontą. W. J. Gage įmo
nėje susidegino naktinis sargas
Paul Balaski, o iš Fulton Ave.
gerokai apsideginęs Peter Tho
mas buvo nuvežtas į Sunnybrook
ligoninę. Abiem atvejais polici
ja rado benzino skardines. Tai
liudija, kad abu nelaimingieji
mėgino nusižudyti ugnies pa
galba.

— Nuoširdūs sveikinimai ir ge
riausi linkėjimai M. ir V. Senkevičiams auksinės vedybų sukakties, B.
ir V. Saulėnams — sidabrinės ir L.
Gataveckui 90 m. amžiaus sukakties
proga.
— Mišios: šį penktad. pradedamos
gregorinės Mišios už a.a. Veroniką
Kartavičienę; šeštad., 8.30 v. Mišios
už a.a. N. Cherry, užpr. p. Dunde
nu šeimos; sekmad., 10 v. — už a.a.
A. Užbalį, užpr. p. Užbalių; 11.15 v.
— už a.a. G. Indrišiūną, užpr. p.
Indrišiunų.
— šeštad. mokyklos auklėtinių
užpr. Mišios už a.a. Eug. Bubelį kaip
užuojauta auklėtojai p. Bubelieneiir
vaikučiams bus kovo 30, sekmad.,
10 vai.
— Šį sekmadienį Vasario 16. Prie
bažnyčios aukojama Tautos Fondui;
nebus pirmosios Komunijos, kate
chetinių, nei religijos pamokų gim
nazistams; Mišiose 10 v. (ne 11.15
vai-!) organizuotai dalyvauja abu
skautų tuntai ir užima vietas rezer
vuotuose suoluose: visi kviečiami
gausiai dalyvauti viešame šventės
paminėjime 4 v.p.p. Brockton gim
nazijos auditorijoje.
— Chorų repeticijos: trečiadienį,
7 v.v. — studentų bendra; ketvirta
dienį, 7.30 v.v. — suaugusių; penk
tadienį, 6.30 v.v. — vaikų.
— Pensininkų laisvavakaris > —
vasario 17, pirmadienį, 6.30 v.v. pa
rodų salėje.
— Katalikių Moterų ir Katalikų
Vyrų dr.-jų susirinkimai — sekma
dienį, vasario 23, po Sumos.
— Nuoširdus ačiū Prisikėlimo par.
banko visuotiniam susirinkimui ir
banko vadovybei už duosnią $500
auką parapijai.
— Nuoširdi padėka p. Baltuoniui,
nuostabiam medžio šaknų skulpto
riui, už gražią skulptūrą par. patal
poms papuošti.
— Lituanistinis seminaras —
penktadienį, 7 v.v., par. namuose.
— Parapijos tarybos visumos po
sėdis — šį trečiadienį, vasario 12 d.,
7.30 v.v. parodų salėje. Kviečiami ir
tie tarybos nariai, kurie paskutinio
par. susirinkimo metu iš tarybos
pasitraukė.
— Kvitai už 1968 m. aukas jau
visiems išsiųsti. Kurie jų nebūtų
gavę, prašom skambinti LE 3-0621.
1968 m. parapijos finansinė apyskai
ta ir aukotojų-aukų sąrašas gaunami
sekmadienį prie įėjimo į bažnyčią
arba par. raštinėje.
— T. Rafaelis dalyvauja kunigų
pastoraciniame“ seminare Šv. Augus
tino seminarijoje; grįš šio mėn. pa
baigoje. T. Ambrozijos yra išvykęs į
Otavą Ontario ir Kvebeko kunigų
pastoracinėn konferencijon; grįš šios
sav. pabaigoje. Šį sekmadienį T. Pla
cidas išvyksta į JAV dalyvauti liet,
pranciškonų vadovybės metiniuose
posėdžiuose; grįš kt. sav. pabaigoje.
— Kt. sav. lankomos šeimos:
Frank Cr., Perth Ave., St. Helens
Ave., Somerset Ave.. Sterling Rd.,
Westmoreland Ave.

Toronto susisiekimo bendrovė
TTC pabrangino bilietėlius ke
leiviams, siekdama pašalinti šie
met gresiantį $7,3 milijono de
ficitą, kuris pasidarė neišvengia
mas. kai pernai vasarą buvo pa
kelti atlygintinimai TTC tarnau
tojams. Vienos zonos 4 bilietė
liai suaugusiems dabar kainuos
$1, o mokant grynais, reikės
įmesti 30 centų. Už vaikams skir
tų 12 bilietėlių reikės mokėti
$1 arba 10 et. grynais už kiek
vieną kelionę. Bilietėliai dviem
zonom bus parduodami suaugu
siems 5 už $2. Senieji bilietėliai
be priemokos bus priimami iki
vasario 18 d. Po šios datos juos
bus galima išsikeisti į pinigus
TTC įstaigoje. Moksleiviams pa
liekama senoji bilietėlių kaina
iki kovo 1 d. Tada jie turės mo
kėti $2 už 14 bilietėliu ir galės
naudoti senuosius bilietėlius iki
kovo 14 d.
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

"ATITAISYMAS. Vyt. Siminkevičiaus padėkoje “Tž” nr. 6 yra atitaisytina klaida. Pirmasis sakinys
turėjo būti: “Sužeisti automobilio ne
laimėje. aš ir sūnus Antanas, susi
laukėm daug nuoširdumo ...” Atsi
prašome už klaidą.
SV. JONO KR. PAR. KNYGYNE
DARAU NUOTRAUKAS vestuvių,
gauta: 1. Lietuvių literatūra svetur
krikštynų;
atvažiuoju fotografuoti Į
(1945-1967), red. K. Bradūnas. 2.
Vergijos kryžkeliuose, S. Rūkienė. namus. Skambinti tel. 766-5738, 277
Runnymede Rd. fotografui B. Tar
vydui.

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
!
įrengimo darbus
923-7194. Sav. A. Čeponis
_____
-i —
-r------------ —

Parduodamas
nepasterizuotas
medus
IS NUOSAVO BITYNO
ĮVAIRIAIS kiekiais.

.

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St,
Toronto 4, Ont

IŠNUOMOJAMI suaugusiems du
kambariai be baldų, virtuvė su ply
ta ir šaldytuvu antrame augšte arti
Prisikėlimo bažnyčios. Skambinti
tel. 2334774.
Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti A. Zaremba 767 - 7084.

CHRISTIE — DAVENPORT rajone
išnuomojamas šviesus kambarys su
moderniais baldais. Yra vieta auto
mobiliui pastatvti. Tel. 532-6850.

SUOMIŠKA PIRTIS —
MAUDYMASIS IR MASAŽAS
583 Annette St. Tel. 7674086
Atidaryta vyrams ir moterims
nuo antradienio iki šeštadienio
1—11 vaL vakaro

Visi maloniai kviečiami vasario 15, šeštadienį,
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MIRĖ JONAS KARDELIS

7.30 v.v. Prisikėlimo salėn į

vęs “Nepriklausomos Lietuvos”
savaitraščio redaktorius, po ilgos
ir sunkios ligos mirė vasario 10,
pirmadienį, apie 8 v.v., Reddy
Memorial ligoninėje Montrealyje. Pašarvotas Verduno prie
miestyje, 5551 Wellington St.
laidotuvių namuose. Viešas at
sisveikinimas su velioniu įvyks
Aušros Vartų parapijos salėje
vasario 14, penktadienį, 7 v.
vakaro. Laidotuvių pamaldos —
Žagarėliai, turtinga loterija, gėlių valsas
vasario 15, šeštadienį, 11 v. ry
to,
Aušros Vartų bažnyčioje.
BUFETE — CEPELINAI, KOLDŪNAI, STIPRŪS IR GAIVINANTYS GĖRIMAI.
Velionis prieš mirtį buvo aprū
D'AMICO ORKESTRAS
pintas ligonio sakramentais. Dėl
tolimesnės laidotuvių eigos, ra
įėjimas — suaugusiems $2.00, studentams $1.00
šant šią informaciją* dar netu
KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius
rėta tikrų žinių. Velionies liūdi
žmona, artimieji, Montrealio,
Kanados ir visos išeivijos lietu
viai. Jis buvo tikra prasme nuo
“TŽ” SPAUDOS BALIUS va
širdus kovotojas už Lietuvos
sario 8 d. Prisikėlimo par. sa
laisvę ir lietuvybės likimą išeilėse susilaukė labai gausios pub
Gautomis
žiniomis
telefonu
iš
viioi.
Plačiau — sekančiame
likos iš Toronto ir kitų vietovių.
Atidarymo žodį tarė' pirm. P. Montrealio, Jonas Kardelis, bu “TŽ” nr.
!
BALIUS
! Bražukas ir pranešėju pakvietė
Vyt. Aušrotą. Studenčių ir stu
dentu choras, vad. kūn. Br.
Jurkšo,
atliko nuotaikai
J
vasario 18, antradienį, 7.30 v.v.,
J pritaikytąpuikiai
programą. K. JasiūKaukių balius, surengtas L.
Sv. Kazimiero par. žinios
nas
ir
D.
sablmskas
padainavo
J SV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE j
K.
Moterų Katalikių Dr-jos
komišką duetą, choras — liau
— Si sekmadienį, vasario 16 d., Montrealio skyriaus, buvo ga
u Visi atsilankę bus pavaišinti šilta vakariene: koldūnais, | dies dainų, Regina Kryžanaus- bus minima Lietuvos nepriklausomy
na sėkmingas. Tai buvo kartu ir
C dešromis su kopūstais, blynais, kava, spurgomis ir žaga- į kaitė atliko išraiškos šokį, bės šventė. Ta proga 11 vai. bus Užgavėnių vakaras. Prie jo pa
akompanavo ir solo padainavo aukojamos Mišios už Lietuvą.
sisekimo prisidėjo gera vaka
c rėliais * Bufete stiprūs ir gaivinantys gėrimai * LoteriLinda Marcinkutė, jai talkino
— Kovo 1 d. vakare bus parapijos rienė, orkestras, kuris nepašykš
Julija Norkutė. Baliaus daly metinė Kazimierinių vakarienė. Pra
ja * Šokiai ir žaidimai * Visi maloniai kviečiami
ĮĖJIMAS — $2.50 (ĮSKAITANT VAKARIENĘ),
I vių tarpe buvo: gen. konsulas J. šoma įsigyti bilietus iš anksto. Tai tėjo itališkų serenadų, gausi
fantais loterija, kurioje kiekvie
\
STUDENTAMS IR PENSININKAMS — $1.00
\ Žniuidzinas su Ponia, KLB kraš palengvins vakarienės paruošimą.
nas dalyvis ką nors laimėjo.
to valdybos pirm. dr. S. Čepas
— Metinės parapijos rekolekcijos Kaukių buvo mažoka. Pirmoji
Rengėjos: K.L.K. Moterų Dr-jos šv. Jono Kr. parapijos skyrius
su Ponia, PLB valdybos narys bus kovo 24-30 dienomis. Jas ves
premija už kostiumą teko V.
A. Rinkūnas, prof. A. Ramūnas kun. Alf. Grauslys iš čikakos.
Jurėnienei,
kuri buvo apsiren
su Ponia, prof. R. Mitalas, inž.
— Žinomi mūsų parapijai ligoniai: gusi japonišku “kimono”.
► Ankus su profesore N. Ankiene
Mažosios Lietuvos Moterų Draugijos rengiamas
Petras čipkus — Royal Victoria li
►
Iš okupuotos Lietuvos atvy
ir
kt.
goninėj; Juozas Kalinauskas — ko E. Čepaitienė, p. Rudinskie►
Pr. Baltuonio skulptūrų pa Montreal Convalescent; Violeta Pu- nės ir p. Vazalinskienės motina,
►
► roda, kuri sudarė spaudos ba zarauskienė — Jewish Hospital of kuri Montrealyje ir apsigyvens.
► liaus programos dalį, traukė vi Hope; šlapelis — Montreal Protes
► sų dėmesį. Beveik visi baliaus tant ligoninė; Marija Milerienė — Linkėtina jai nedelsiant įsijung
vasario 18, antradienį, 7 v.v.,
ti į Kanados lietuvių gyvenimą.
► dalyviai ją aplankė parodų sa Reddy Memorial ligoninė.
► lėje, keliolika jų įsigijo medžio
Jaunimo stovyklavietės pas Ki
Prisikėlimo salėje.
— Netrukus visi parapijiečiai gaus
►
Linksma programa, turtinga loterija, skani vakarienė. Įėji ► šaknų skulptūrų. Paroda buvo metinę apyskaitą, klebono atsišauki tataučius ir pas lietuvius yra pa
<
mas, įskaitant vakarienę — $ 3.00, studentams — $2.00. ► atidaryta ir sekančią diena, taip mą į parapijiečius ir aukotojų są rapijų, vienuolijų ir jaunimo
organizacijų išlaikomos. Pirmas
<
Bilietai iš anksto gaunami pas E. Jankutę tel. 535-9379. ► kad labai daug torontiečių ją rašą.
— Nesant zakristijono, kas sa ir vienintelis pavykęs kitos rū
Kviečiame visus dalyvauti.
Rengėjos ►► aplankė.
<
Loterijos fantus laimėjo: vaitę ateina išvalyti bažnyčios Paz- šies bandymas — tai Montrea
“Nordmende” radijo priimtuvą nokaičiai ir Girdauskienė. Taip pat lio Liet. Bendruomenės stovyk
VASARIO 16 IŠKILMĖS
(J. Tumosos dovana) — Vyt. Ur išskalbia ir bažnytinius drabužius; lavietė Laurentidų kalnuose. Ją
dail- V. Stančikaitės pa visa padaro nemokamai. Didelis ačiū! sėkmingai suorganizavo Bend
Lietuvos nepriklausomybės pa 7 v.v., Šv. Jono Kr. par. salėje bonas,
— Užpraėjusio sekmadienio rink ruomenė, Pr. Rudinskui vado
— N. Petrulis, dail. A.
skelbimo- 51-sios sukakties mi rengiamas priėmimas kanadie veikslą
Tamošaitienės paveikslą — V. liavoje buvo surinkta $175.97. K.J.G. vaujant. šiuo metu statybos dar
nėjimas Toronte įvyksta šį sek čiams svečiams.
bai baigti, bet reikia atlikti
Kuprevičius, dail. J. Bakio ke
Iš
“
Lito
”
valdybos
šiais
me

madienį, vasario 16 d., 4 v.p.p.,
daug pagerinimo darbų, nes no
Apylinkės valdyba prie įėji ramikinę skulptūrą — Br. Maritais rotacine tvarka išeina Pet rima, kad stovyklaviete ateity
Brockton High School salėje mo i minėjimą Brocktono gim jošius,
Pr. Baltuonio medžio ras Adamonis, iš revizijos ko
(Bloor ir Brock gatvių sankry nazijos salėje renka aukas išlai šaknų skulptūrą
A. Kerberie- misijos Bronius Staškevičius ir je galėtų naudotis ne tik jauni
žoje). Paskaita — dr. H. Nagio. doms padengti, o Tautos Fon nė, Stp. Šetkaus —
paveikslą — I. iš kredito komisijos Vincas Pie- mas, bet ir vyresniųjų organi
Meninę programą atliks Toron das — Lietuvos laisvinimo rei Kablienė, P. Misevičiaus
medžio čaitis. Visi jie išbuvo po trejus zacijos, klubai bei šeimos iš vi
to “Varpas” ir “Birbynė”, va kalams.
drožinį — Z. Mažonas, Br. Šim metus. Be to, dėl asmeninių sos Kanados bei JAV.
dovaujami muz. D. ViskontieGausus tautiečių dalyvavimas
drožinį — A. Bumbulis, O. priežasčių iš kredito komisijos
Stovyklavietės. pagerinimui ir
nės, ir tautinių šokių grupė minėjime tebūna ištikimybės kaus
Derliūnienės austą rankšluostį išeina Juozas Bulota, išbuvęs skoloms išlyginti organizuojama
“Gintaras”, vad. R. Narušytės. pareiškimas tėvynei ir kartu su
Lietuvos himno tekstu — p. dvejus metus. Pareiškimų for plataus masto meno kūrinių lo
Sekmadienį 11 vai. specialios Lietuvos laisvės manifestacija. Petraitis,
cigarečių kartoną iš mų kandidatams išstatyti gali terija. Savo kūrinius pažadėjo:
pamaldos liet, katalikų bažny
Kohl
a.
Frish
firmos — J. Sta- ma gauti abiejuose “Lito” sky R. Bukauskas, V. Lapinienė, A.
KLB Toronto apylinkės
čiose. o 1.30 v.p.p. — liet, evan
lioraitis, foto aparatą (Margio riuose. Be to, jos bus išsiunti Lymantas, V. Remeika, O. šabvaldyba
gelikų bažnyčioje. Po minėjimo,
vaistinės dovana) — p. Baltuo- nėtos kartu su metine apyskaita lauskienė, J. Šiaučiulis, A. Vanienė iš Montrealio. raguotį —
zalinskas, A. Zubrienė. Tuo bū
“Šienapjūtė”, dviejų veiksmų V. Kuprevičius ir dr. M. Any šio mėnesio gale. “Lito” meti du Montrealio menininkai užsi
Kredito kooperatvvas “Para
ma” šaukia visuotinį, metini na muzikinė pjesė, parašyta G. Ve sas, nemokamą savaitgalio ke nis susirinkimas — Aušros Var tarnavo garbės rėmėjo vardo,
rių susirinkimą vasario 23. sek ličkos, Toronte bus vaidinama lionę lėktuvu Otavon dviem as tų parapijos salėje kovo 15, nes nuo stovyklavietės įsteigimo
madieni, 3 v.p.p. (registracija kovo 9. sekmadieni. Prisikėli menim (V. Bačėno “All Seasons šeštadieni.
ją remia savo kūriniais. Šia pro
nuo 2 v. p.p.) Club Bloordale mo par. salėje. Vaidins Hamil Travel Agency dovana) — J. K.
Pajamų pažymėjimai, prade ga atsiprašome už netikslumus;
salėje, 1610 Bloor St. W. (tarp tono jungtinės jėgos: “Auku Strimaitis, dešrą (Meat Market dant nuo* $10. “Lito” nariams vietoje H. Lapinienė turėtų bū
Indian ir Dorval gatvių). Bus ras”, “Gyvataras” ir Aušros Var krautuvės savininkų — p. p. bus netrukus išsiuntinėti paštu. ti V. Lapinienė (ant loterijos bi
svarstomos šių dienų finansinės tų par. choras — apie 70 asme Punkrio ir Matulaičio dovana) —
“Nepriklausomos Lietuvos” lietų). Traukimas įvyks balan
problemos ir 1968 m. apyskaita. nų. Spektakli organizuoja Prisi J. Starkevičius, pastatomą stalo spaudos balius įvyks vasario 15, džio 19 d. Montrealio* Otavos ir
Išsiuntinėti pranešimai su dar kėlimo par. katalikių moterų lempą (Mohawk krautuvės savi šeštadienį, 7 v.v., Vytauto Klu kaimyniniu kolonijų tautiečiai
botvarke. Jeigu kas yra pakeitę draugiia ir radijo programa “Tė ninkų dovana) — I. Antanaitis, bo salėje Programoje — Bosto kviečiami šią loteriją paremti ir
savo adresus ir negautų tų pra vynės Prisiminimai”.
staltiesę — J. Kablys.
išbandyti savo laimę. J. Ladyga
no vyrų sekstetas ir kt.
nešimų. prašom paskambinti te
Spaudos balius, praėjęs su di
KLB Šalpos Fondas nuošir
lefonu LE 2-8723 ir pranešimai džiai dėkoja J. Tumosai, “Nord- deliu pasisekimu, buvo visų
bus išsiųsti papildomai. Kviečia mende” firmos atstovui Kanado bendros talkos parengimas. “T.
me visus dalyvauti ir spręsti sa je, už $125 auką šalpos reika Ž.” leidėjai visu nuoširdumu dė
vo įstaigos finansinius reikalus. lams.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
koja dailininkams ir verslinin
Vedėjas
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ
Paaukojo “Tž” $10 Toronto kams už puikias ir gausias dova
nas
loterijai,
meninės
progra

Filatelistų - numizmatikų susi šaulių kuopa, kurios valdyba mos atlikėjams, visoms talkinin
P. ADAMONIS
rinkimas — vasario 23, sekma laiške rašo: “VI. Pūtvio kuopa kėms ir talkininkams, prisidėjudienį, 4 v.v.. Prisikėlimo muzi yra dėkinga už parodytą palan siems savo darbu, programos
Chartered Insurance Broker
kos studijoje. Tarp kito, bus kumą šauliams bei spausdini pranešėjui ir pagaliau visiems
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
parodyti archit. V. Kvedaro mą mūsų žinių. Kad “Tėviškės snaudos baliaus dalyviams, ku
3907A ROSEMONT BLVD.
olimpiadų rinkiniai. Kviečiami Žiburiai”dar aiškiau šviestų atei rių dėmesys lietuviškos spaudos
Tel. OFF.: 722-3545
RES. 256-5355
ne tik nariai, bet ir visi, kurie tyje. kuooos valdyba nutarė pa išlaikymui buvo pasigėrėtinas.
remti
$10
čekiu.
”
domisi filatelija ir numizmatika,
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
K. L. K. Moterų Dr-jos Šv.
šiame susirinkime dalyvauti.
S tos "Lite" nr. 752D
Toronto gimnazijų muzikinia Jono Kr. parapijos skyrius pa
Šaulių kuopos visuotinis me me festivalyje sausio 30 d. Mas aukojo “T. Žiburiams” $25. Lei
tinis susirinkimas — kovo 2 d., 4 sey salėje jungtiniams chorams dėjai nuoširdžiai dėkoja.
v.p.p., šv. Jono Kr. par. Po su dirigavo Dalia Viskontienė ir
Toronto viešojoj bibliotekoj
ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
f
Walter
Verikaitis.
Jiedu
yra
mu

sirinkimo šaudymo sekcijos pa
1303 Queen St. W., Toronto 3,
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827
Į
rūpinta ir sesių šaulių pagamin zikos mokytojai Danforth Tech Ont., yra ir lietuviškų knygų
ta zuikienos vakarienė. Kviečia nical School. -T‘
skyrius, kuris kasmet papildei
MOKA UŽ:
I
mi prijaučiantieji ir norį įsi
DUODA PASKOLAS:
Toronto arkivyskupas Philip mas naujais leidiniais. Būdinga
jungti į šauliu eiles. — Pamal F. Pocock vasario 23, sekmadie tai. kad sąraše yra nemaža ko
Depozitus ... .................. .. 5.0% |
Asmenines iš .... . .......... ...9 %
dose ir susirinkime šauliams da nį, 8 v.v., Katalikų Informaci munistinės propagandos leidi
Šerus (numatyta)
...... ... 5,5% r
Nekiln. turto iš
8.5%
lyvavimas būtinas. Valdyba
jos Centre (830 Bathurst St. nių, parašytų tokių “kūrėjų”
Term. ind. 1 met.
6,5% (
įskaitant gyvybės draudimą
kalbės tema: “Protestantų ir ka kaip A. Bimba. S. Markonis, S.
Dr. Pūdymaitis. dėstęs medi taliku santykiai”. įėjimas — Matulaitis. J. Paleckis. A. Petri
Ter. ind. 2 met. _______ 6.75%
iki $10.000.
ciną Vytauto Didžiojo universi $2.50'.
ką, J. Ragauskas. C. Zgirskis ir
Term. ind. 3 met. _____ 7.0%
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
tete Kaune nepriklausomos Lie
kt. KLB krašto valdyba yra su
Nemokamas gyvy bes draudimas
iki termino lieka senomis palū
Istorikas dr. K. Jurgėla. pa dariusi kultūros komisiją. Jai
tuvos laikais, dirba sayo specia
iki
$2.000 šėnr sumos.
kanomis (pradedant 6.5%)
lybės srityje Halifakse. Rvšium skaitęs “Tž” anglo Martin Sher vertėtų pasidomėti, kaip paten
su savo žmonos laidotuvėmis, ku ry straipsnį apie “Lithuania->s ka propagandinės knygos ton
rios įvyko šv. Jono Kr. bažny in Canada”, susidomėjo šiuo bibliotekon, ir pasirūpinti, kad
Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., I
čioje ir lietuviu kapinėse, lan darbu ir paprašė leidėjus aprū atsirastų daugiau tikrai vertin
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. I
kėsi Toronte. Tuoj no laidotu pinti jį leidiniu. Dr. K. Jurgėla gų lietuviškų leidinių. Dalis jų
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
I
vių grįžo i savo darboviete. Po yra prisidėjęs prie šio leidinio jau yra. bet vis kažkas pasirū
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik- F
poros metų numato persikelti į paruošimo savo informacijomis pina ir komunistine propa
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. j
Torontą, kur gyvena jo sūnūs anie lietuvių atvykimą Kanadon. ganda.
Jo tėvas Petras Jurgelevičius
bei artimieji,
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 1
apie 1890 m. atvyko Montrėalin,
ir per visus ilguosius savaitgalius.
|
Dail. Jurgio Račkaus kūrinių būdamas 17 metų, ir dvejus me
ATLANTIC
paroda atidaryta iki vasario 15 tus dirbo siuvyklose
valgykla
d. Jau daug kas ją aplankė. Lan
A. NORKELIŪNAS
kytojams ji imponuoja savo nau Dirbtiniai dantys
1330 DUNDAS ST. W.,
ja technika. “The Telegram”
juda, slankioja, slysčioja?
Commissioner of the Superior Court of Montreal
TORONTO 3.
meno kritikė parašė apie paro
i
MONTREAL ENTERPRISES REG'D
Tel. LE 3-6045
dą ir autorių ilgą straipsnį. “The
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS
LIETUVIŠKI PATIEKALAI
Globe a. Mail” apžvalgininkė
6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
taipgi atkreipė dėmesį į naujuo
NAUJI SAVININKAI
Montreal, 36 Que.
Tel. RAymond 7-3120
sius kūrinius ir jiems skyrė ne
V. k V. IVANAUSKAI
mažai dėmesio.
Retfcotottkfte FASTKTH vfcote voMMm.
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