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Gimnazijų SOS

Pasaulio įvykiai

Amerikiečius ir kanadiečius jaudina sportas, o mus, lietuvius,
— politika. Per pastarąjį šimtmečio ketvirtį esame tiek ir tiek
prisiginčiję politiniais klausimais, o ir dabar nerandame aiškių
sprendimų. Mūsų spaudos puslapiai yra pilni politinių rūpesčių,
kurie niekad nesibaigia, nes tai sritis, kuri mus tebejaudina. Net
ir šiais lietuviškos šeimos ir švietimo metais, kurie turėtų būti
skirti švietimo bei auklėjimo problemoms, institucijoms, organiza
cijoms, politiniai bei visuomeniniai klausimai vis išplaukia pirmon eilėn ir nukreipia veiklos dėmesį nuo kitų rūpesčių, štai kad
ir lietuviškosios gimnazijos. Jos iriasi savo jėgomis, tvarkosi kaip
galėdamos, bet pagrindinio lietuvių visuomenės dėmesio nesulau
kia. Dažniau prisimenamos šeštadieninės mokyklos, bet gimnazijos
kažkaip\lieka mažiau pastebimos. Tai, matyt, jaučia ir gimnazijų
vadovybės. Antai, kun. L. Andriekus, OFM, vienintelės lietuvių
gimnazijos š. Amerikoje rektorius, nebeiškentęs mūsų visuome
nės pasyvumo, paskelbė atsišaukimą, kuriame sako: “Tačiau tenka
išpažinti, jog gimnazijos steigėjų viltys dar tebėra neišsipildžiu
sios. Tie trylika pedagoginio darbo metų esmėje buvo ilgesingas
laukimas, kada pagaliau lietuvių visuomenė tikrai susidomės šia
gimnazija. Deja, bendro dėmesio iki šiol nesusilaukėme. Susido
mėjo paskiros šeimos, asmenys, miestai, ir to dalinio dėmesio
vaisius yra mokinių būrelis, kuris dar niekaip negali pasiekti pilno
šimto.”
★

★

★

Neatrodo, kad šis balsas būtų tik vienos gimnazijos rūpesčių
išraiška. Kai pasiskaitai pranešimus apie kitas lietuvių gimnazi
jas, pasiklausai žodinių informacijų, pajunti, kad tai visų bendras
balsas, kuris konstatuoja permenką lietuvių visuomenės dėmesį ir
permažą mokinių skaičių. Juk tą patį matome Putnamo mergaičių
bendrabutyje. Kolegijos studentės, besimokančios amerikiečių ko
legijoj, bendrabutyje turi lietuvišką aplinką, papildomas lituanis
tikos paskaitas bei seminarus ir gali pakankamai formuoti savąjį
lietuviškumą amerikietiškoje žemėje. Deja, tokių studenčių skai
čius yra gana mažas. Reiškia, tik labai maža dalis lietuviškų šeimų
domisi ta institucija, nors ji verta didžiausio dėmesio. Pažvelgę
Europon irgi matome nedideli būrį mokinių Vasario 16 ir salezie
čių gimnazijose. Ar dėlto, kad lietuvių šeimose nebėra atžalyno?
Ar dėlto, kad tėvai jau nutautėję? Anaiptol! Svetimos gimnazijos
ir kolegijos yra pilnos lietuvių mokinių ir Kanadoj, ir JAV-se, ir
Europoj. Tėvai nėra nulietuvėję, didelė jų dalis yra lietuviai inte
ligentai, tačiau jų pagrindinis rūpestis yra nukreiptas ne į lietu
vybę, o praktinį gyvenimą. Tėvams pirmoje eilėje rūpi “pasta
tyti ant kojų” savąjį prieaugli, parūpinti ateities duoną — profe
siją, išmokslinti bei padaryti inžinieriais ar daktarais. Ne tik lie
tuvybė, bet ir religija tampa antraeiliais satelitais, kurie nelemia
jaunuolio ateities.
★

★

*

Tai bene pagrindinė lietuviškųjų gimnazijų dabartinių rūpes
čių priežastis. Tėvams trūksta lietuviškojo tikėjimo, savosios tėvy
nės misijos pajautimo. Jeigu jo netrūktų, lietuvių gimnazijos būtų
ne tik pilnos mokinių, bet ir perpildytos, kaip ir amerikiečių ar
kanadiečių. O su pilnu mokinių skaičiumi lietuviškosios gimnazi
jos galėtų lengvai išsilaikyti. Kun. L. Andriekus, OFM, savo atsi
šaukime sako, kad jo vadovaujamos gimnazijos ateitis būtų lai
duota, jeigu atsirastų bent 100 mokinių, kurie už išlaikyma bei
mokymą mokėtų po $1000 į metus. Jeigu atsirastu 130 mokinių,
esą galima būtų išsiversti ir su metiniu $750 mokesčiu. Tėvai pran
ciškonai esą pasiryžę statyti net naujas mokinių bendrabučio patal
pas, bet nuo tokio užmojo sulaiko lietuvių mokinių stoka (ameri
kiečiai veržte veržiasi). Taigi, ne tik Tėvų pranciškonų bet ir visų
kitų gimnazijų SOS — duokite daugiau mokiniu! Doleriai, žinoma,
reikalingi, bet šiuo atveju jie negali užtikrinti lietuviškuių gimna. zijų ateities. Tai gali padaryti tiktai šėmos, kurioms vaiko dorinė
ir tautinė ateitis yra ne tuščia deklamacija, o egzistencinis rūnestis. Dabar laikas pabudinti lietuviškąsias sąžines, nes artėja riba,
už kurios prasideda iokiom ašarom neatšaukiamas praradimas. Dar
visai nesenoje praeityje esame praradę poros gimnazijų lietuviš
kumą, nes šeimų ir visuomenės rūpestis buvo nukreiptas kitur —
gimnazijos liko šešėlyje ir iu lietuviškoji šviesa užgeso. Dabar tas
rūpestis teiškyla pirmon eilėn. Pr. G.

KANADOS /VYK/A/

BOMBOS SPROGSTA MONTREALYJE
Montrealio laikraščio “Jour
nal de Montreal” duomenimis,
paskutines tris bombas šiame
mieste susprogdino Kvebeko Iš
laisvinimo Frontas, kuris re
miasi kubietišku socializmu ir
Che Guevaros filosofija. Viena
šių bombų padarė dideliu nuos
tolių ir sužeidė daug žmonių
Montrealio akcijų biržoje. Laik
raščio redakcija sakosi gavusi
specialų pranešimą iš patikimų
šaltinių.
Montrealio George Williams
universiteto skaitytuvo (kompiu
terio) sunaikinimu kaltinamų 97
studentų dalis iki teismo palei
džiami laisvėn už užstatus. Ga
lutiniais duomenimis, suimtųjų
tarpe yra 55 baltieji ir 42 neg
rai. Pusę suimtųjų sudaro už
sieniečiai iš Karibų jūros salų,
Europos ir JAV. Karibiečiams
užstatus parūpino jų vyriausy
bių atstovai, kurie taipgi pasamdys ir advokatus kaltinamie
siems negrams ginti. Bermudos
premjeras H. Tucker kanadie
čių klube pasakvtoje kalboje Šį
incidentą pavadino tragedija,
nes jis gali nutraukti Karibų
jūros kraštu studentų studijas
Kanadoje. Daugelis jų buvo ga
ve Kanados vyriausybės stipen
dijas.
Montrealio McGill universite
to vadovybė nori atleisti iš pa
reigu politinių mokslų nrof.
Stanley Gray, marksista, kuris
tris kartus su kairiaisiais stu
dentais dalvvavo demonstracijo
se trukdydamas universiteto
darba ir netgi nutraukdamas va
dovybės posėdžius. Jo likimą tu
rės išsnresti Kanados Universi
tetų Dėstytojų Draugijos paskir
ti trys profesoriai.

Prancūziškai kalbančių kraš
tų konferencijoje, kuri buvo su
šaukta Nigerio sostinėje Nia
mey, Kanadai atstovavo Otavos.
Kvebeko. Ontario ir New Bruns
wick delegacijos, vadovaujamos
federacinės valstybės sekreto
riaus G. Pelletier. Konferenci
jos dalyviai įsteigė specialią
agentūrą prancūziškai kalban
čių 40 kraštų bendradarbiavi
mui skatinti. Jos būstinė bus
Paryžiuje. Agentūros vadovu
buvo išrinktas Montrealio dien
raščio “Le Devoir” žurnalistas
J. M. Leger, kuris iki sekančio
suvažiavimo 1970 m. turės pa
ruošti šios agentūros įstatus.
Otavos ir Kvebeko delegacijos
pažadėjo padengti 30% agentū
ros išlaidu. Vienintelį išsišoki
mą nadarė montrealietė daini
ninkė Pauline Julien, posėdžių
salėie sušukusi: “Vive le Que
bec libre!” Konferencijon ii bu
vo pakviesta ne politikuoti, bet
atlikti koncertine programa.
Valstybinio statistikos biuro
pranešimu, š.m. sausio 1 d. Ka
nada turėjo 20.940.000 gyven
tojų. 1968 m. sausio 1 d. gvventoiu buvo 20.630.000. Tai fi.
nrieauglis matuojamas 1,5%.
Tikimasi. jo« 21 milijono °vventojų skaičius bus pasiektas
kovo pradžioje.
Metropolinio Toronto gerovės
komisaras J. Andersonas paža
dėjo ištirti klausimą, ar būtu
įmanoma atminti susisiekimo
bendrovės TTC bilietėlius toront’nčiams kurie "wena iš senat
vės nensijos. TTC vadovvbė vra
pasiūliusi nardanti bilietėlius
Toronto transporto komitetui,
kuris juos perduotu gerovės
Nukelto f 9-+q pd.

Lietuvių gimnazijoj Kennebunkporte: yra laiko mokytis ir su gitaromis dainuoti. . .

Milijonai lietuviu šalpai
Į "Tėviškės Žiburių" pateiktus klausimus ąjsako Bendrojo
Fondo pirm. kun. V. Martinkus

— BALFui sukanka 25 metai
amžiaus. Kada ir kur BALFas
Įsisteigė bei kokiomis aplinky
bėmis?
—- Jo kilmės reikia jieškoti
ALToje. Dar tebevykstant II D.
karui, katalikų, tautininkų ir ki
tų grupių buvo įsteigti šalpos
fondai gelbėti nuo karo nukentėjusiems lietuviams. Jie ban
dė įsiregistruoti į Amerikos
Valstybinį Karo Fondą ir gau
ti iš jo lėšų, bet tas atsisakė tai
padaryti ir patarė sudaryti vie
ną jungtinį fondą. 1943 m. rug
sėjo 1-2 dienomis Pittsburgo
konferencijoj buvo nutarta tokį
fondą Įsteigti. Šis nutarimas
Įvykdytas 1944 m. kovo 24-25
dienomis, sušaukus šalpos fon
dų ir organizacijų atstovų pasi
tarimą Čikagoje, kur buvo su
rašyti bei priimti Įstatai ir Įre
gistruoti Illinois valstijos įstai
gose.
— Mielasis kunige pirminin
ke, kaip manote atžymėti šią su
kakti?
— Kovo 15-16 dienomis ren
giamas jubilėjinis 25 metų veik
lai paminėti seimas Čikagoje,
kur bus apžvelgta BALFo veik
la ir aptarti sėkmingesni veik
los būdai ateičiai. Seimo iškil
mes padidins M. K. Čiurlionio
ansamblis koncertu Maria High
mokyklos salėje. Be to, ren
kama medžiaga iš BALFo veik
los ir bus išleista atskira kny
ga jubilėjinių metų laikotarpy
je. Numatomi tos veiklos minė
jimai ir atskirose lietuvių ko
lonijose.
— Ar galėtumėte bent apy
tikriai na«akyti. kiek lėšų surin
ko BALFas per tuos 25 metus
šalpos reikalams?
— Negalima į tai trumpai at
sakyti, nes BALFas pradžiai ga
vo grąžintinai ir nesražintinai
nemažas sumas iš minėto karo
fondo, be to. didelius kiekius
maisto iš Amerikos valdžios. Tas
Gėrybes vertinant pinigais būtų
$4.580.206, nors dalis tu gėry
bių buvo BALFo surinkta ar
pirkta. Pinigais iki 1966 m. iš
leista $2.549.143. 1967-1968 m.
(1967. VII. 1 iki 1968. VI. 30 dJ
iš viso najamu turėta SI 16.907
pinigais ir gėrvbėmis už $31.000.
Išleista $1°4 737 pinigais ir gė
rybėmis. Iš to matosi, iog kas
met operuojame šimtatūkstantinėm sumom.
Iš kur gaunate aukas? Ar v’<”i
iš lietuvių, ar yra ir kitų šal
tinių?
— Jau dešimt metu lėšss
gaunam* vien iš lietuviu — iu
?”kas. Maiste gaudavom iš A™''rikos valdžios iki 1964 m. dali
dėvėtu drabužiu iš NCWC san
dėlių. Piniginių pajamų paskuti

niais metais gavome ir iš pali
kimų testamentais. Tokių pali
kimų vis daugėja.
— Iš pateiktų skaičių matyti,
kad BALFas praeityje sutelkė
dideles sumas savo tautiečių
šalpai. Kaip laikosi BALFas da
bar? Ar jis, šelpdamas kitus,
pats netapo vargšu?
— BALFo centras yra įsikūręs
savam keturių augštų name, kur
pirmajame aūgšte įrengta rašti
nė ir nemažas sandėlis, antraja
me
gyvena reikalų vedėjas, o
du augštai išnuomojami. Ižde tu
rime apie S80.000. Toji suma čia
didėja, čia mažėja pagal tuo me
tu gaunamas aukas arba daro
mas išlaidas.
— Kartais girdėti nuomonių,
kad BALFas dabar nebereikalin
gas, nes visi tremtiniai ir JAV, ir
kituose kraštuose pakankamai
gerai Įsikūrę. Ką dabar daugiau
sia šelpiate — paskirus tautie
čius, įstaigas, organizacijas?
— “Vargšų jūs visuomet turė
site”, pasakė Kristus. O lietu
vių priežodis sako: sotus alkano
neužjaučia. Kanadoj, JAV, Aust-

Kun. V. Martinkus, dabartinis
BALFo pirmininkas

Amerikos Lietuvių Šalpos

ralijoj, iš dalies Venecueloj lie
tuviai gerai yra Įsikūrę, mažai
kam ten reikia pagelbėti (nors
yra atvejų, kad reikia), bet Vo
kietijoj, Lenkijoj, Italijoj, Pran
cūzijoj, o ypJač Lietuvoj ir Sibire,
taipgi Pietų Amerikoj yra vargs
tančių žmonių varge, kurių viltis
— BALFas. Be Vasario 16 gim
nazijos, saleziečių ir šeštadieni
nių mokyklų Europoj, šelpiame
šeimas ir pavienius asmenis. Paremiam Europoj rengiamas va
saros jaunimo stovyklas, žiemą
— Kalėdų eglučių parengimus.
Pavieniai ir šeimos šelpiami pa
gal individualius jų prašymus
arba pagal tų prašymus, kurie
juos pateikia.
— Gal galėtumėte pasakyti,
kaip yra su šalpa okupuotoj Lie
tuvoj? Ar BALFui Įmanoma ras
ti kelius ten gyvenantiems tau
tiečiams padėti?
— Taip, mūsų dėmesys labiau
siai kreipiamas ten. šeimos ir
pavieniai asmenys, ypač Sibire
buvusieji, gauna individualius
siuntinius. Kasmet tam išleidžia
me dešimtimis tūkstančių dole
rių.
— Yra žinoma, kad šalia B AL
Fo atsirado Lietuvių Katalikų
Religinė Šalpa, t. y. naujas fon
das, veikiąs atskirai nuo BALFo.
Kodėl taip padaryta ir ar ši re
forma praktiniam gyvenime pa
siteisino?
— — Šis fondas atsiskyrė nuo
BALFo prieš dešimtmeti. Jis
kasmet iš Amerikos vyskupų
gauna po $20.000 religinei šal
pai. Iki to laiko šiuos pinigus pa
našiam tikslui gaudavo BALFas.
Balfininkai ir iki šiol to pilnai
suprasti negali, kodėl taip pada
ryta. Ir spaudoj buvo neigiamų
pasisakymų dėl to, nes tenka iš
laikyti atskirą įstaigą su dviem
tarnautojais, susidaro tam nema
žai išlaidų. Ar ši reforma prak
tiniam gyvenime pasiteisino, ga
lėtų tiksliau tik to fondo vadovy
bė paaiškinti.
— BALFas sudarytas iš įvai(Nukelta i 3 pusi.)

Lietuviškieji faktai
"Pravda" smerkia lietuvių "nacionalizmų", nemato rusiškojo

Prancūzijos dienraštis “Le
Monde” š.m. sausio 26-27 d. lai
doje paskelbė prancūzu spau
dos agentūros korespondento
r n nešimą iš Maskvos, kuriame
minimas nacionalizmo apraiškų
pasmerkimas, paskelbtas maskvinėįe “Pravdoje”. Tokiu “ne
sveiku” apraiškų esama Baltijos
respublikose, Ukrainoje ir Kau
kaze. Maskvoje kalbama, kad
būsiąs šaukiamas partijos cent

rinio komiteto posėdis svarstyti
“nacionalizmo” ir • “revizionizmo” nukrypimams. Straipsnis
esąs parašytas griežtu tonu, už
ima pusę “Pravdos” puslapio.
Jame išskirtinai paminėta Lie
tuva ir jos sostinė Vilnius. Nei
giama itaka ateinanti iš “kapi
talistinio pasaulio”, kuris esąs
suinteresuotas išlaikyti naciona
listines atgyvenas ir kiršinti
“vieną prieš kitą šalies tautas”.

PRANCŪZIJOS ATSISAKYMAS DALYVAUTI V. EUROPOS
SĄJUNGOS TARYBOS POSĖDŽIUOSE Londone yra naujas smū
gis europiečių vienybei. Prez. De Gaulle nesutinka įsileisti Brita
nijos į Bendrąją Rinką, bet lig šiol jis pritardavo politinėms dis
kusijoms V. Europos Sąjungos rėmuose, šiai organizacijai, be
šešių Bendrosios Rinkos kraštų, priklauso ir Britanija. Paskuti
niame tarybos posėdyje, kuris pagrindinį dėmesį skyrė įtampai
Artimuosiuose Rytuose, dalyvavo Britanijos, V. Vokietijos, Itali
jos, Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo atstovai, o Prancūzijos
ambasadoriaus G. de Courcel kėdė buvo tuščia. Priežastis — pre
zidento De Gaulle didėjantis įtarimas, kad Britanija šią orga
nizaciją naudoja kaip priedangą įsijungimui į Bendrąją Rinką.
Atsilygindama Britanijos vyriau- «---------------------------------------sybė paskelbė savo ambasado nas nušovė užpuoliką I. Tawfig
riaus Paryžiuje Ch. Soames po iš Haifos ir buvo suimtas švei
kalbį su prez. De Gaulle, siūliu carų policijos su kitais trim už
siu Prancūzijos ir Britanijos vy puolikais — arabais A. Mohsem,
riausybių specialią konferenciją M. Abu ei Haja, arabe mergina
Bendrajai Rinkai reformuoti. A. Dahbour. “EI Al” bendrovės
Pasak šio pranešimo, prez. De pareigūnai Tel Avive paskelbė,
Gaulle norėtų panaikinti Atlan kad buvo sužeisti tik du lėktuvo
to Sąjungą, sustabdyti JAV įta įgulos nariai. Šveicarų policijos
ką V. Europoje, o Bendrąją Rin duomenimis, ligoninėn teko nu
ką pakeisti keturių valstybių — gabenti ir keturis lėktuvo kelei
Prancūzijos, Britanijos, V. Vo vius. Atsakingu už šį incidentą
kietijos ir Italijos — direktora pasiskelbė Palestinos Išlaisvini
tu. Premjero H. Wilsono vyriau mo Populiarusis Frontas, mark
sybė apie šį pasiūlymą informa sistinė arabų partizanų organi
vo Bendrosios Rinkos narius, zacija Jordanijoje. Arabų parti
Kanadą ir JAV. Prez. De Gaulle zanai panašiais incidentais sie
nuomone, ši informacija yra aiš kia paralyžuoti Izraelio “EI Al”
kus diplomatinio etiketo pažei orinio susisiekimo bendrovės
dimas, kai tuo tarpu premjeras veiklą. Ši kartą Izraelio vyriau
H. Wilsonas ją laiko normaliu sybė dar nesiėmė tiesioginio at
dalyku draugų tarpe. Prez. De silyginimo priemonių, bet krei
Gaulle planas izoliuoti JAV iš pėsi i Jungtines Tautas, prašy
ryškėjo prez. R. Niksono išvy dama užtikrinti keleivinių lėktu
kos i Europą išvakarėse. Ne- vų saugumą. Įtampą Artimuo
paslaptis, kad šios kelionės pa siuose Rytuose didina Jeruzalės
grindinis tikslas yra pagerinti rinkoje sprogusi bomba, užmu
santykius tarp JAV ir Prancūzi šus! du ir sužeidusi 9 asmenis,
jos. Tokiose aplinkybėse sunku Sirijos sostinėje Damaske pa
karti 7 Izraelio šnipai, kurių ei
tikėtis betkokio pagerėjimo.
Izraelio orinio susisiekimo lėse ši kartą nebuvo nė vieno
benrovės “EI Al” keleivinį lėk žydo.
Sovietų Sąjunga paskelbė ka
tuvą Zuericho aerodrome, Švei riuomenės
manevrus R. Vokieti
carijoje, apšaudė keturi arabai jos teritorijoje
kovo pradžioje.
sovietinės gamybos Kalašnikovo Kadangi V. Vokietijos
preziden
puskulkosvaidžiais. Iš lėktuvo iš to rinkimai Berlyne Įvyks
šokęs Izraelio saugumo pareigū- 5 d., atrodo, pagrindinis šiųkovo
ma
nevrų tikslas yra trukdyti susi
VLIKo Elta savo pranešime siekimą su V. Berlynu, kaip jau
skelbia, kad minimasis “Prav buvo padaryta 1965 m., kai Ber
dos” straipsnis buvo atspaustas lyne posėdžiavo V. Vokietijos
š.m. sausio 24 d. laidoje ir pa parlamentas. V. Berlyno kom
rašytas G. Zimano, “Tiesos” re partijos vadas G. Danielius ir
daktoriaus Vilniuje. Jis yra sta R. Vokietijos kompartijos laik
linizmo šalininkas, kuriam vi raštis “Warheit” prezidento rin
sos lietuviškos apraiškos yra kimus šiame mieste mėgina su
“nacionalizmas”. Rusiškos ap trukdyti nauju manevru. Berly
raiškos jam, žinoma, nėra na niečiams buvo pasiūlyta Vely
cionalizmas. G. Zimanas puola kų švenčių metu atidaryti Ber
net savus lietuvius partiečius, lyną i dvi dalis padalijusią sie
kurie ir “prisiėmę socialistinę ną ir leisti 800.000 V. Berlyno
ideologiją vienu kitu klausimu gyventojų aplankyti savo gimi
ir toliau pasilieka nacionalisti nes R. Berlyne. Pasiūlymas, ži
nių pažiūrų bei tradicijų įtako noma. yra labai viliojantis, bet
je”. Girdi, tokie neįvertina rusų turbūt nepriimtinas. Už susitiki
teikiamos “broliškos” pagalbos, mą su giminėmis berlyniečiams
tautybių savitarpės talkos, “kad yra svarbesnis sausumo klausi
rų mainų reikšmės”. Pasak G. mas, V. Berlyno ryšiai su V. Vo
Zimano, nacionalizmas esąs pa kietija.
vojingas savo maskuota forma,
Sniego ir šalčio banga nusiau
prisidengęs partijos uždavinių bė Britaniją, Belgiją, Olandiją,
vykdymu, “savo respublikos Šveicariją, šiaurinę Italijos da
klestėjimo siekimu”, nepasiti li. Sniego susilaukė net ir sau
kėjimu kitataučiais pareigūnais. lėtasis Madridas, užšalo Ukrai
Iš minimo G. Zimano straipsnio nos uostas Odesa, kur, sovietų
matyti, kad senieji stalininkai pranešimu, leduose yra įstrigu
nori ir Lietuvoje grąžinti senuo sių daugiau kaip 50 laivų. Odesa
sius laikus. Kaip pretekstą to lig šiol visada buvo laikoma nie
kiam užmojui nurodo “pavojin kada neužšąlančiu uostu.
gą nacionalizmą”, kuris iš tik
Nuolatiniai maištai privertė
rųjų nėra joks nacionalizmas, o Pakistano prezidentą M. Ayub
tik elementarinės lietuviškumo Khan užbaigti diktatūros dienas.
apraiškos, dar nesunaikintos Per radiją pasakytoje kalboje
okupacinės mašinos. Jeigu ir jis davė pažadą nedalyvauti se
yra nacionalizmas, tai tik rusiš kančiuose prezidento rinkimuo
kasis. Jis yra neabejotinai pa se. Iš kalėjimų buvo paleisti
vojingas.
šimtai politinių kalinių, jų tar
pe buvęs užsienio reikalų min.
Amerikos žodis lietuviams
Praėjusios Vasario 16 proga Z. Ali Bhutto. Kraštui žadama
JAV naujasis valstybės departa grąžinti po Indijos - Pakistano
mento sekretorius William P. karo suspenduotas pilietines tei
Rogers atsiuntė raštą Lietuvos ses ir federacinę demokratija.
Komunistinė Kinija atšaukė
atstovui Vašingtone J. Kajeckui,
kuriame sako: “Lietuvos istori vasario 20 d. Varšuvoje turėju
ja pasižymi savo patriotų drąsa sią įvykti JAV ir Kinijos amba
ir žmonių ištverme priespaudo sadorių konferenciją abu kraš
je. Tos esminės lietuvių tautos tus liečiančiais klausimais. Nau
savybės buvo išbandytos daug ją lūži amerikiečių ir kiniečių
kartu svetimųjų valdymo me santykiuose sukėlė Kinijos am
tais. Ir 1918 metais Lietuva, pa basados Olandijoje reikalu ve
skelbdama savo nepriklausomy dėjo Liao Ho-šu pasitraukimas
bę, užėmė jai prideramą vietą iš šio posto. Politinę globa jis
tautų bendruomenėje. Jėga įvyk susirado JAV. Kinija dabar kal
dytas Lietuvos įjungimas Sovie tina Olandiją ir JAV šio diplo
tu Sąjungon 1940 metais sunie mato pagrobimu. Diolomato per
kino ta laimėjima. šio naujo ėjimas pas amerikiečius Kinijai
bandymo metu lietuviai parodė yra didelis smūgis, nes Olandi
ryžtą išlaikyti tautinei kultūrai jos ambasada buvo pagrindiniu
ir sąmonei. Amerikiečiai ir visi Kiniios špionažo centru.
Maskvos teismas nubaudė vielaisvieji žmonės žiūri su gilia
neriais
metais priverčiamam
simpatija i lietuvių tautos troš
kimą ateauti laisvę bei valstvbi- darbu stovklos Triną Beloeorodsne nepriklausomybe. JAV-iu kaia už atsišaukimu platinima.
v y r i a 11 s y bė, nepripažindama Maskviečiu tarpe ji bandė skleis
smurtinio Lietuvos iiungimo ti atsišaukimus, pasirašytus savo
Sovietu Saiun^on. išreiškia sa ^minaitės Larisos Danielienės.
vo tikėiima i Lietuvos teisę lais Pavelo Litvinovo ir kitų nuteis(Nukelta j 9-tą psl.)
vai apsispręsti.”
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JAUNIMO KONKURSAI KANADOJE
dencijomis, c. priklausymas lie
tuviškoms jaunimo organizaci
joms, chorams, tautinių šokių
grupėms ir pan. (nariu ar parei
gūnu), d. vieši asmeniniai pasi
rodymai scenoje lietuviškuose
parengimuose, e. dalyvavimas
lietuviškame sporto judėjime
(aktyviai sportuojant ar sportui
vadovaujant), f. minėjimų, pa
rengimų, lietuviškų koncertų
lankymas. Kiekvienas konkurso
dalyvis turi asmeninę registra
cijos kortelę (ar sąsiuvinėlį), ku
rioje pažymima veikla ir dalyva
vimas, data, jei įvykis surištas
su data, ir įrašų tikrumo patvir
tinimo parašai. Punktuose a ir f
įrašų tikrumą patvirtina tėvai ir
mokytojai, punkto c — tų orga
nizacijų bei junginių vadovai,
punkto d — rengėjai ir mokyto
jai, gi punkto b — parašomas
laikraščio pavadinimas, numeris
ir data. Kiekvienai veiklai skir
tas tam tikras taškų skaičius; su
rinkę daugiausia taškų, laimės
konkursą.
Iškarpų iš laikraščių konkurso
objektą sudaro paveikslų ir
PROVINCE OF OPPORTUNITY
straipsnių iš laikraščių iškarpos.
Konkurso dalyvis pats pasirenka
betkurią vieną temą iš Lietu
vos istorijos, geografijos ar pa
pročių ir tai temai renka vaizdus
bei straipsnius, juos tvarkingai
popieriaus lape ar sąsiuvinyje
suklijuodamas; rinkinio pradžio
je užrašo temos pavadinimą, o
po vaizdais — jų pavadinimą.
Jei straipsnio negalima iškirpti,
TEISINGUMO
galima jį nurašyti visą ar dalį.
DEPARTAMENTAS IR
Konkurso dalyvis gali klijuojamą straipsnį komentuoti ir pa
GENERALINIS
pildyti savo iliustracijomis - pie
šiniais. Laimėjimo pagrindą suPROKURORAS
darys temos pasirinkimas, iš
NUSAVINIMO ĮSTATYMAS
karpų apipavidalinimas, rinkėjo
1968 — 69
padaryti komentarai bei kitoks
Praėjusių, metų gruodžio mėnesi
jo įdėtas kūrybinis darbas.
Ontario parlamentas priėmė
Pirmiausia konkursai vyks pa
įstatymą, pavadintą “The
čiose mokyklose. Jose laimėję
Expropriations Act, 1968-69”,
pirmas tris vietas iš kiekvieno
kuri pasiūlė vyriausybė 1968 metų
kurso pristatomi KLB švie
lapkričio mėnesi.
timo komisijai, kurios sudary
Pagrindiniai Įstatymo bruožai
tos vertinimo komisijos išrinks
yra šie:
iš kiekvieno konkurso tris ge
Prieš betkuri nusavinimą,
riausius visos Kanados mastu.
pagal naująjį įstatymą,
Laimėjusiems pirmas tris vietas
kiekvienas suinteresuotas savininkas kiekviename
konkurse KLB
gali reikalauti viešo svarstymo,
švietimo komisija skiria pinigi
gvildenančio to nusavinimo
nes premijas: I premija — $20.
bešališkumą, priimtinumą
II — $15, III — $ 10. Kadangi
bei reikalingumą.
konkursų dalyviai skirstomi pa
Viešo svarstymo pareigūnas tada
gal amžių į dvi grupes, būtent,
padaro pranešimą, kuris pateikiamas
iki 12 m. imtinai ir nuo 12 iki 16
patvirtinti atitinkamam organui —
m., tai iš viso KLB švietimo ko
politiškai atsakingai grupei,
misijos premijų bus 30. Prašo
atstovaujančiai gyventojams.
ma, kad ir mokvklose laimėję
Tvirtinamasis organas, apsvarstęs
pirmas vietas pačių mokyklų bū
pareigūno pranešimą,
tų apdovanoti premijomis.
padaro sprendimą, liečiantį
Prašome tėvelius paskatinti
nusavinimą.
savo vaikus tuose konkursuose
šis įstatymas įveda taip pat
dalyvauti, nes tai dar vienas bū
atitinkamą apgyvendinimo
das* išmokyti juos lietuviškų žo
principą savininkams gyvenamųjų
džių, lietuviškai auklėti ir pada
namų, kurie turi būti
ryti jų gyvenimą kūrybiškesni,
nusavinti viešiems reikalams.
prasmingesnį.
Pagal įstatymą, žemės
KLB švietimo komisija
kompensacijos komisija (Land

Šiais Lietuvių švietimo ir šei
mos metais Kanadoje yra pa
skelbti mūsų jaunimui šie kon
kursai: 1. dalyvavimo lietuviško
je veikloje, 2. laikraščių iškarpų
rinkimo, 3. rašinėlių, 4.‘ dailiojo
skaitymo ir 5. deklamavimo.
Apie juos smulkiai yra pranešta
lituanistinėms mokykloms. Dek
lamavimo, dailiojo skaitymo ir
rašinėlių konkursai yra aiškūs.
Či.: duodami tėvams ir visuome
nei platesni paaiškinimai tik
apie dalyvavimą lietuviškoje
veikloje ir iškarpų iš laikraščių
konkursus.
Dalyvavimo lietuviškoje veik
loje konkursą sudaro: a. prenu
meravimas, skaitymas ir platini
mas lietuviškų laikraščių, b. da
lyvavimas lietuviškoje spaudoje
su savo rašiniais bei korespon-

ONTARIO

n
Government
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Compensation Board) gali
pridėti papildomą kompensacinę
suma prie rinkos kainos tais
atvejais, kai nuosavybė yra
gyvenamieji namai ir
atitinkamas savininko įkurdinimas
neįmanomas už rinkos kaina
gautą nusavinimo sumą bei dabar
gaunamus kitus priedus,
įstatymas taipgi numato, kad
kompensacija bus išmokama už
žemę rinkos kaina už nuostolius
ryšium su persikėlimu, už
nuostolingą sutrukdymą ir
aplamai už betkokius snecialius
nuostolius, kilusius persikraustant.
Pe-sikėlimo nuostoliais laikomi:
pats persikraustymas, teisinės ir
naujos vietos jieškojimo išlaidos
drauge su 5% priedu gyvenamųjų
namų savininkams, turintiems
susirasti naujus namus.
Nusavinančios įstaigos privalės
mokėti savininkams 100% rinkos
kaina už nuosavybę per tris
mėnesius nuo nusavinimo datos
arba prieš nuosavybės perėmimą,
pagal tai, kas anksčiau išpuola.
Tuo pačiu metu nusavinimo Įstaiga
pasiūlys bendrą sumą, kurią yra
pasiruošusi mokėti savininkui,
įskaitant nuostolius už trukdymą,
nuostolingą perkėlimą ir
perkraustymą.
įstatymas taip pat numato, kad
žemės kompensacijos komisijos
sprendimas gali būti apeliuojamas
apeliacijos teisme.

Deutsche Interhandel kofirma Miunchene už
$47.500 pardavė Mercedes-Benz
automobilį, kuriuo Adolfas Hit
leris pravažiuodavo pro stūgau
jančias minias didžiųjų iškilmių
metu Nuernbergo stadione, šis
automobilis, kaip istorinė rete
nybė. buvo siūlomas amerikie
čiams už $45.000. bet Amerikoie neatsirado pirkėjo. Automo
bilį nunirkusio vokiečio pavardė
neskelbiama. Dabar ta pati fir
ma įieško pirkėjų Hermanno
Goeringo ir Joachimo von Ribbertropo automobiliams.
o

Pagerbkime tuos,
kurie gyveno ir
mirė Dievui ir
Tėvynei!
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

Smūgiai Vokietijos sostinėje
šiemet Bonną ištinka smūgis
po smūgio. Kaikurie iš jų yra
visiškai nelauktu Iš tokių šį
kartą tebus paminėti du: parla
mento pirmininko pasitrauki
mas ir valstybės prezidento rin
kimai.
Krizė parlamente
“Fausto” operoje Mefistas
dainuoja, kad vien auksas valdo
pasaulį. Tai pasitvirtino parla
mento pirmininko Gerstenmaierio atvejyje — jį suviliojo pini
gai ir turėjo dėl jų atsisakyti
nuo pirmininkavimo. Tuo būdu
jis prarado savo didelį populia
rumą ne vien Vokietijoje, bet ir
užsienyje. Pagal savo teisinę pa
dėtį, jis buvo pirmas vyras po
valstybės prezidento. Tai didelio
takto ir valstybinės išminties
vyras. Jis prisidėjo labai daug
prie demokratinės V. Vokietijos
atstatymo. Kaip visi kiti nuken
tėję nuo nacių, taip ir jis įieš
koj o atitinkamuose įstatymuose
numatyto atlyginimo ir jį gavo.
Iš ginčų spaudoje atrodo, kad,
palyginus su kitais, gavo ji gana
neilgai, bet pagal silpnoką pa
grindą — už nacių sutrukdytą
profesoriavimą — ir perdidelę
sumą (virš ketvirčio milijono
markių). Nors panašių išmokė
jimų esą padaryta ir kitiems,
bet jie kažkodėl nepateko į vie
šumą. Žinia apie išmokėjimą
Gerstenmaieriui sukėlė didelį
nepasitenkinimą juo ir įstaigo
mis, nusprendusiomis tą išmo
kėjimą. Opozicija pareikalavo,
kad atlyginimo gavėjas tuoj at
sistatydintų. Teisindamasis Gerstenmaieris žadėjo grąžinti pini
gus, jei pasirodytų, kad yra ne
teisėtai juos gavęs. Buvo suda
ryta parlamento mišri komisija
klausimui ištirti. Pastaroji ra
do, kad neįvyko joks nusikalti
mas — viskas padaryta pagal
įstatymus. Bet. žinoma, “quod
licet Jovi non licet bovi” (kas
leistina Jupiteriui, draustina
jaučiui). Jei šitaip būtų atsitikę
su kokiu nors kitu asmeniu, grei
čiausia visuomenė nebūtų krei
pusi tiek daug dėmesio.
Skilimo pradžia?
Gerstenmaierio atsisakymas
nuo pirmininkavimo parlamen
tui yra didelis smūgis ne vien
parlamentui, bet visai vokiečių
tautai ir gal net daugiau. Tai
ypač didelis smūgis krikščioniš
koms politinėms grupėms, ku
riu jis yra narys ir kurios, esant
reikalui, būtų galėjusios pasiū
lyti jį kandidatu i kanclerius ir
gal net į valstybės prezidentus.

J. KAIRYS
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj

Išrinktas naujas parlamento
pirmininkas,' irgi krikščioniš
koms grupės priklausantis žmo
gus — von Hasselis, buvęs ministeris, prityręs politikas ir be
jokių priekaištų žmogus: Bet,
atrodo, jis neatstos Gerstenmaiero. Tai rodo ir balsavimo
rezuitatai. Renkant jį, nuo bal
savimo susilaikė ne vien social
demokratai, kurie yra koalicijo
je su krikščioniškomis grupė
mis, irppozicija, bet net ir dalis
krikščioniškųjų grupių narių. Iš
pastarųjų susilaikė kaikurie
evangelikai. Mat, von Hasselis
yra katalikas, o Gerstenmaieris
buvo protestantas. Socialdemo
kratų susilaikymą kaikas laiko
viena iš aplinkybių, įrodančių
didžiosios koalicijos prasidėjusį
skilimą, apie kurį daug kas kal
ba ryšium su ateinantį rudenį
įvyksiančiais parlamento rinki
mais.
Maskva grasina
Šiemet V. Vokietija rinks nau
ją savo valstybės prezidentą ko
vo 5 d. Berlyno vaakrinėje da
lyje. Dėl parinkimo Berlyno la
bai griežtai užprotestavo R. Vo
kietijos valdovai ir Maskva. R.
Vokietija pareikalavo V. Berly
no burmistrą ir senatą, kad su
trukdytų numatytus rinkimus
mieste. Priešingu atveju grasina
reaguoti visu griežtumu. Bur
mistras atmetė šį reikalavimą.
Esą V. Berlynas nesimaišo į ki
tų reikalus ir yra priešingas ki
tų kišimuisi į V. Berlyno gyve
nimą.
R. Vokietijos valdovai įtei
kė protestą ir Bonnai, Londo
nui, Paryžiui ir Vašingtonui. Bet
pastarieji nesvarstė jų nes R.
Vokietija nėra jų pripažinta
kaip valstybė.
Nuo R. Berlyno neatsiliko ir
Maskva, kuri taip pat protestuo
ja prieš Bonnos nutarimą rink
ti valstybės prezidentą V. Ber
lyne. Be to„ ir ji grasina rea
guoti griežčiausiomis priemonė
mis, jei Bonna neatsisakytų ano
užsimojimo. Greičiausia ši tema
vyravo ir tarp Maskvos pasiun
tinio R. Vokietijai su V. Berly
no burmistru neperseniausiai
įvykusiame pasikalbėjime.
Pagal Bonną, visi protestai
yra vien aštrinimas padėties
tarptautiniame forume. Teisė
nuspręsti, kas darytina ar neda
rytina V. Berlyne, yra sąjungi
ninkų reikalas, o ne R. Vokie
tijos ar vien Maskvos.

Vakariečių laikysena
Vakariečiai sąjungininkai ne
prieštarauja Bonnos nutarimui
rinkti prezidentą V. Berlyne,
nors, atrodo, būtų patenkinti,
kad panašaus erzelio nebūtų.
Ypač tokio nusiteikimo yra Pa
ryžius ir Vašingtonas.
Pačiuose vokiečiuose tenka
nugirsti balsų už atsisakymą V.
Berlyno prezidentui rinkti.
Kiti betgi tvirtina, kad toks at
sisakymas būtų lygus nusileidi
mui, kuris paskatintų R. Vokie
tiją ir Maskvą statyti naujus
reikalavimus ir t.t.
R. Vokietija jau pradėjo vyk
dyti suvaržymus. Nuo vasario
15 d. neleidžia per R. Vokieti
jos teritoriją vykti į V. Berly
ną: rinkikams prezidento rinkti,
parlamento sudarytai gynybos
komisijai, kariškiams, darbo
personalui, visų minėtų asme
nų šeimų nariams. Taipgi už
drausta gabenti medžiagą, lie
čiančią būsimus prezidento rin
kimus, lankyti R. Berlyną. Be
to, žada paskelbti ir daugiau su
varžymų. ’
R Vokietijos įvestus susisie
kimo suvaržymus su V. Berlynu
vakariečiai sąjungininkai laiko
neteisėtu dalyku ir juos pasmer
kė. Mat, šis susisiekimas yra nu
tartas bei nustatytas visų sąjun
gininkų, todėl tik jie visi gali
ir keisti. Tokios teisės neturi
viena Maskva, ypač R. VokiejaKariniai manevrai
Nors R. Vokietijos valdovai
daro viską laiminant Maskvai,
bet neatrodo, kad pastaroji pa
sitenkintų vien savo protesto
metu pareikštais grasinimais
Bonnai. Jau dabar yra nustatys
ta, kad prezidento rinkimo me
tu aplink Berlyną vyks Rytų
bloko manevrai. Kad jų inicia
torė bei organizatorė yra Mask
va, visiems aišku. Manevrų me
tu bus greičiausia užblokuoti į
V. Berlyną sausumos keliai, ga
li pasitaikyti trukdymų ore ir
pan. Kaikas užsimena ir apie
tai, kad manevrų proga gali ir
V. Berlynas sulaukti “išlaisvi
nimo”, koks ištiko Čekoslova
kijąŠiaip Bonna yra labai patenkita Wilsono ir Niksono kelio
nėmis i V. Vokietiją. Ji laiko
šias keliones ne vien ryšių su
stiprinimu tarp Londono, Va
šingtono ir Bonnos, bet ir ga
rantija prieš R. Vokietijos su
Maskva galimą agresiją ir kar
tu tam tikra demonstracija prieš
pastarąsias.

Pakšto žygis po Kanadą
(Tęsinys iš pr. numerio)

Į šitą nepaprastą žygį Pakš
tas išvyko (1940) balandžio pra
džioje. Temos ir formos atžvil
giu uždavinys sunkus, nes rei
kės kalbėti ne tik prieš kanadie
čių nemėgiamą Hitlerį, bet (ša
lia Mussolinio) ir prieš Staliną,
kuris jų akyse gal dar bus rei
kalingas. Vadinasi, referentas
negalės, kaip lokys, įvirsti į la
viruojančių. plonybių paisančių
džentelmenų kraštą, 6 turės vik
riai sukinėtis kaip ungurys. Ar
pavyks?
Balandžio 12 d. jis iš Frederictono, N- B., rašė senam savo
bičiuliui F. B. Laučkai, Brooklyne, N. Y., redaguojančiam
“Ameriką”: “Pajūrio provinci
jose beveik visur mačiau dar di
delius lopinius sniego. Ežerai ir
upiii daugumas dar stipriai už
šalę. Pirmą kalbą pasakiau St.
John. N. B., apie mažųjų tautų
konfederaciją ir apie teisingą
taiką”. Paskui jam teko (balan
džio 9 ir 10 d.d.) kalbėti Halifakso, N. S., institute ir DalLousie. N. B., universitete, kur
pasirinko šalkauskišką temą
“Lithuania — Land of Contact
of Two Civilizations”. Grįžda
mas iš ten, jis St. John, N. B.,
Canadian Clube iškėlė teritori
nio teisingumo klausimą, o ba
landžio 12, Frederictone, N. B.,
nušvietė Baltijos valstybes, pir
moje eilėje savo tėvynę: “Lithu
ania is the oldest nation of
North Europe and the youngest
daughter of Christianity”, kurios
sostinę Vilnių jis vadino “the
Florence of the North”. Neuž
miršo ta proga nei emigravusių
savo tautiečių ir pabrėžė, kad
jie “supporting the cause of
free nations against Communist
dictatorship.”
“Halifaksas, N. S., — taip
Laučka toliau iš jo sužino, —
artimiausias Europai Kanados
uostas. Pajūrio provincijos la
bai primena Suomiją, tačiau kli
matas čia šiltesnis ir oras švie
sesnis. Gyventojai daugumoje
britų kilmės su mažu priedu
prancūzų, žmonės labai manda
gūs ir teikia nuoširdų priėmi
mą, gerai apgalvotą svetingu
mą. Daugeliui kanadiečių Bal
tijos tautų kalbinė ir kultūrinė
prigulmybė vis dar didelė pa
slaptis. Jie nustebinti, kad ryti
niuose Baltijos krantuose nėra

JUOZAS ERETAS

veikiąs. Aut.) generolas Halnei slavų, nei germanų ir kad leris, ir daugelis jautė, kad pa
ten kuriasi nepriklausomos kul skaitos apie Lietuvą jam darė
žymią konkurenciją. Milijoninis
tūros židiniai.”
Nors tie kraštai visiems kana miestas Lietuvą jautė arti savęs.
diečiams buvo toli kaip mėnu Ir man asmeniškai ten pasiro
lis, jie jais pradėjo domėtis. dymas suteikė didelio džiaugs
Paskaitininkui tai žymiai pa mo, nes jaučiau, kad savo tiks
lengvino darbą. Ir kaip jais ne lą patarnauti Lietuvai esu pa
sidomėti, kad jam kalbant Ha- . siekęs.” Taip su pakelta nuotai
lifakse, N. S., Hitleris užėmė ka Pakštas (1940. V. 6) rašė ČarKopenhagą ir užpuolė Norvegi neckiui. Kad jis. taip džiugiai at
ją, kurios karalius turėjoj bėgti į siliepdamas apie savo viešnagę
Londoną, kaip tik tą dieną, kai Mont Royalio papėdėje, neperPakštas kalbėjo Frederictone? dėjo, paliudija kone visa spau
Visi tie užpuolimai sudarė tą da. pvz. “Le Canada”. “Le De
kruviną background, ant kurio voir”, “La Patrie”, “La Presse”
jis vaizdžiai piešė pavojų, šian ir “The Montreal Daily Star”.
dieną gresiantį Europai, rytoj Pranešėjams, tarp kito, patiko
ir Amerikai su Kanada. Apie tai ir jo “europietiška laikysena bei
prieš keletą metų buvo rašęs jo van Dyke'o barzdžiukė”.
Montrealyje jis, vienišas ke
(1895 m. Niujorke gimęs) Lewis
liaudamas,
prisiminė ir savo
Mumford savo knygoje “Men
must act”. Nevienas to Kanados prieš 16 metų čia įvykusias ves
elito kalbėtoją iš Lietuvos bus tuves. Bet akivaizdoje Hitlerio
laikęs europietiška Mumfordo furioso dabar nėra laiko pasiduo
versija, primygtinai raginančia ti kokiam melancholiškam an
pasipriešinti visiems diktato dante sensibile. Valdydamas sa
vo jausmus, jis metasi iš darbo į
riams.
darbą. Dabar jis savo žemėla
s *
*
pius ir paveikslus iš Montrealio
Po šios audringos uvertiūros tempia
į Otavą.
profesoriaus kelionė į Montrea❖
❖
«
lį buvo pilna asmeninių ne
Kanados sostinėje, kuri savo
smagumų. Mat, — taip Pakštas
(1940. IV. 21) rašė Laučkai, — sielininkais jam galėjo priminti
“pradėjęs smarkiai tirpti sniegas jo paties plukdymus per Šven
apsėmė gerą dalį geležinkelio ir tosios sūkurius, jis dar atvyki
sustabdė traukinius. Manasis 18 mo dieną (1940. VI. 18) Institu
valandų išstovėjo miškuose ir te referavo apie “Territorial Jus
balose. Klaikioje tuštumoje ne tice for the Future Peace Con
jauku buvo tūnoti. Montrealio ference”. čia jis itin turėjo pa
spauda mane svetingai sutiko, sistiebti, nes atsilankė parla
apie Lietuvą rašė maloniausiais mento bei valdžios grietinėlė.
žodžiais. Mūsų šalis publikai at “Tokios prakalbos nesukeldavo
rodė kaip kokia egzotiška ir kar jokio kartumo ar nepasitikėji
mo”, — pabrėžė Pakštas (1940.
tu moderniška pasaka”.
VI. 8) čarneckiui. Jis mielai dar
Montrealyje, dvelkiančiame būtų ilgiau pagyvenęs šiaurinia
prancūzų kultūra, profesorius me “Chateau Laurier” viešbu
jautėsi savo vandenyse. Ten So- tyje, bet siaubingi įvykiai Euro
ciete de Geographic (1940. IV. poje jį varė toliau į Kingstona,
17) suruošė viešą paskaitą, ku Ont., kur už keturių dienu kal
rią skaitė prancūziškai. “Ji, pa bėjo Institute. Balandžio 24 iis
įvairinta tuzino žemėlapių ir jau Londone, Ont. Ten tą pačią
daugelio paveikslų ekrane, pra dieną skaito dvi paskaitas: vie
ėjo labai draugiškoje atmosfe ną — University of Western On
roje”, — pranešė jis (1940. V. tario, kitą — Instituto žymū
6) apie ši, 450 žmonių lankytą nams. Ant rytojaus jam Hamil
vakarą. Prieš tai jis santūrie tone. Ont., pavyksta sudominti
siems institutininkams iš “tory” Instituto narius Pabaltijo res
giminės jau buvo referavęs ang publikomis.
(Bus daugiau)
liškai ir skyrium dar savo tau
M “EGLUTE” užsakysi. ~
tiečiams lietuviškai.
Vaikui džiaugsmą padarysi —
“Tuo metu Montrealvje lan
Skaitant nuotvkius Pnnūčio,
kėsi (Hitlerio iš Lenkijos išva
rytas ir dabar Londone prieš jį
Valandos pavirs minutėm.

PADĖKA
Mylimiems tėveliams — Antanui ir Aleksandrai mirus Lietu
voje, nuoširdžiai dėkojame kun. J. Gutauskui už atlaikytas šy. Mi
šias. Taip pat reiškiame, nuoširdžią padėką visiems, kurie dalyvavo
pamaldose; užprašiusiems šv. Mišias ir pareiškusiems užuojautas
mūsų liūdesyje.
Br. ir V. Dirsės

POGRINDŽIO BENDRIJA RUSIJOJ
Caristinės Rusijos ortodoksų
religinės misijos Jeruzalėje ar
chimandritas Antoni Grabbe pa
skelbė įdomią žinią: šiuo metu
Sovietų Sąjungoje esančios dvi
Bendrijos — legali, sovietų pri
pažįstama, ir carinė — pogrin
džio. Archimandrito nuomone,
ši pastarojij esanti daug gauses
nė, negu pirmoji. Turi savo pa
rapijas ir vyskupijas, įšventina
kunigus, laiko pamaldas, teikia
sakramentus. Dar įdomiau, kad
visa eilė augštesniųjų slaptos po
licijos karininkų savo vaikus
krikštija pogrindžio Bendrijoje.
Archimandritas Antoni atsisa
kė spaudos atstovams pateikti
smulkesnių žinių, nes tai galėtų
būti pavojinga carinei Bendrijai*
bet pabrėžė, jog kartais pogrin
džio kunigai eina oficialių kuni
gų pareigas ir tuo maskuoja savo
tikrąjį charakterį. Daugumas po
grindžio kunigų eina valstybės
tarnautojų pareigas. Jie pamal
das laiko miškuose, ekskursijo
se. ligoninių operacinėse salėse.
Archimandrito misija priklau
so rusų ortodoksų Bendrijai
užsienyje, turi savo atstovybę
Niujorke. Jai priklauso du su
puse milijono tikinčiųjų Ameri
koje, Europoje ir Australijoje.
Ši Bendrija laiko save teisėta
carine cerkve ir nepripažįsta ofi
cialios cerkvės Sovietų Sąjungo
je. nes ją laiko komunistų Įran
kiu.
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Archimandritas Antoni savo
kilme yra jugoslavas. Jis teigia,
kad diplomatiškai carinę Bend
riją globoja JAV valstybės de
partamentas, kuris atitinkamu
raštu kreipėsi į Izraelį, kad šis
nejudomo turto, priklausančio
carinei Bendrijai Izraelio oku
puotoje teritorijoje, neišduotų
rusų cerkvei, kaip tai padarė
1948 m. savo teritorijoje. Izra
elis pažadėjo tai padaryti.
Sunku pasakyti, ar spaudos
atstovai bešališkai perdavė ar
chimandrito mintis. Ir carai, ir
sovietai atstovauja cezarizmui ir
neturi teisės Kristaus Bendrijai
diktuoti. Tenka abejoti, kad ca
rizmas dar būtų Rusijoje toks
populiarus ir skeltų rusų orto
doksiją perpus. Galbūt pogrin
džio Bendrija atsirado ne iš
meilės carizmui, o iš noro palai
kyti krikščionybę, kuri yra So
vietų Sąjungoje varžoma. Gal po
grindžio Bendrija atsiras ir Lie
tuvoje. Kai kunigų prieauglis
taip žiauriai suvaržytas, gali pri
reikti kunigų, pogrindyje įšven
tintų, ir pamaldų “miške, eks
kursijoje, ligoninės operacinėje
salėje”. Ir tai nebus iš meilės ca
rizmui. o iš meilės Dievui. Ir JA
V valstybės departamentas už
stojo užsienio ortodoksu nejudomą turtą ne dėlto, kad ji carinė,
o dėlto, kad norėjo bažnytinį
turtą išlaikvti Bažnyčiai. J. Gb.
<
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Patarirmi tarnyba “Tėviškės Žiburiu” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakcija įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “T7”. Skyrių reda
guota teisininkas V. Mastis.
Pereitą rugsėjo mėnesį lėktuvu atvykau iš Europos į Montrealį.
Kelionėje dingo mano lagaminas. Lėktuvu bendrovė bandė atrasti,
bet nesurado. Mane paprašė atsiųsti įkainojimą ir pažadėjo už tai pil
nai atlyginti. Aš pasiunčiau savo daiktų, dingusių kelionėje, Įkainoji
mą, tačiau iš bendrovės iki šiol nieko negirdėjau. Aš manau, kad lėk
tuvų bendrovės turėtų būti atsakingos už keleivių dingusius daiktus.
Prašau pagelbėti. M. G., Torontas
Čekis už Jūsų daiktus buvo pasiųstas i Winnipegą. Jei Jūs iki šiol dar
pinigų negavote, prašau parašyti lėktuvų bendrovei ir jie atsiųs Jums
kitą čeki.
KLAUSĖJŲ DĖMESIUI

Kaikurie skaitytojai, siųsdami klausimus, prideda įvairius dokumen
tus. Mes suprantame, kad tokiu atveju skaitytojas sau pasilieka doku
mentų nuorašą (fotostatą). Visur yra priimta bendra praktika, kad tie
dokumentai nėra grąžinami, nes jei jie būtų buvę svarbūs siuntėjui, jis
jų nebūtų siuntęs, nepasidaręs fotografinių nuorašų. Mes tuos dokumen
tus siunčiame į “The Telegram” klausimų tarnybą, iš kur jie eina į ati
tinkamas įstaigas. Prašome dokumentų originalų mums nesiųsti, nes
mes negalime būti atsakingi už jų grąžinimą.
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Amerikoje kylantis naujosios kairės sąjūdis daro įtakos ir lietuviams

Lietuvos kankinių koplyčios įrengimo darbus Romoje apžiūri: kar
dinolas A. Samore, architektas Vacchini, vysk. V. Brizgys, dail. V.
K. Jonynas, mons. dr. J. Tadarauskas

FILMAI IR SKAIDRĖS IŠ LIETUVOS
AL. EIMANTAS

Viename inžinierių ir archi
tektų sąjungos skyriaus susirin
kime buvo rodomas filmas iš
Lietuvos. Tai buvo vieno Bosto
ne gyvenančio tautiečio, pernai
besilankiusio okupuotoje Lietu
voje, turistiniai stebėjimai, už
fiksuoti spalvoto filmo juostos
kronikoje. 8 mm. “naminio” ob
jektyvo rodomi vaizdai buvo ga
na išsamūs. Demonstravimas
truko beveik pusantros valan
dos. Ir, reikia pasakyti, kad iš
visų iki šiol matytų ši filminė
juosta buvo bene pati išsamiau
sia ir plačiausia. Tiesa, ir čia bu
vo nemažai giminių ir visų kitų
artimųjų veidų, bet buvo ir už
tenkamai Įdomių objektų, trau
kusių dėmėsi kiekvieno žiūrovo.
Iki šiol buvome užtektinai prisi
žiūrėję Vilniaus vaizdų, ši kar
tą mums teko matyti ne taip jau
mažą Lietuvos dali: gimtiniai fil
mo autoriaus sodžiai šiaurės ry
tų Lietuvoje, Klaipėda, Palanga,
jos parkai, paplūdimiai, naujai
atstatytasis jūros tiltas, Pažais
lis, Petrašiūnai, artimesnės Kau
no apylinkės, visa eilė Kauno
miesto vaizdų, iki šiol dar nema
tytų panašaus pobūdžio filmuo
se. Filmuotojas parodė ir savo
gyvenamąjį namą viename Kau
no pakrašty, kuriame dabar Įsi
kūrus vietinės apylinkės biblio
teka. Ir sodas dar likęs, ir vais
medžiai. ir kiemas, kur autorius
tiek daug laiko praleisdavo ano
mis dienomis... Eilė žiūrovu, dar
net nebaigus rodyti viso filmo,
reiškė nuomonę, kad toki filmą
reikia parodyti ir mūsajam jau
nimui.
Viena jauna mergina, taipgi
turėjusi progą neseniai aplanky
ti senąja tėvynę, parsivežė visą
eile spalvotu skaidrių — lietu
viškojo kraštovaizdžio vaizdu.
Tos skaidrės jau buvo rodytos ir
eilei jaunesniosios kartos atsto
vu. Ir. bandvkite spėti, koks bu
vo jaunųjų Įspūdis? Toli gražu
netoks, kokio tikėjosi jaunųjų
tėtukai ir mamaitės. Tas jauni
mas nebuvo tain sužavėtas, kaio
mes. vidurinioji ar vyresnioji
karta, galėiome laukti. Jei Lie
tuvoje gimusiems. augusiems,
brendusioms ir ilsesni laika gy
venusiems beveik kiekvienas

kampas, kiekvienas pastatas,
kiekviena žemės pėda, kiekvie
nas pakrypęs prie kelio smūtkelis, kiekvienas giliomis vėžėmis
išmaltas kelelis traukė ilgesio
ašarą, tai mūsų jaunimui visi tie
vaizdai teliko tik paprasčiausiais
vaizdais, nekėlusiais jokių pri
siminimų ar sentimentų, nebent
tik eilę klausimų, Į kuriuos atsa
kyti ne kiekvienas suaugęs tuo
metu buvo tinkamai pasiruošęs.
Štai lietuviškojo sodžiaus vaiz
das. Rodomas kolchozininkas
dar gyvena savoje sodyboje. Gy
venamasis namas, tegu dar ir
nepalinkęs po metų našta, bet
toks pilkas, nespalvingas, ne
imponuojantis. Va, iš rąstų su
ręstas geriamo vandens šulinys.
Svečias iš Amerikos turėjo pro
gą pernakvoti viename ūkio pa
state ant šieno. Jam — vienas
malonumas, kurio jis nemainytų
už joki pinigą su geriausių šio
kontinento motelių lovomis.
Jaunajam žiūrovui — nei šis, nei
tas. Taipgi klausiančiomis aki
mis ir su nepasitenkinimu stebė
jo jaunieji ir prausimąsi: kieme,
ant medinės kėdutės, padėtas
dubuo su vandeniu. Klausimai
beveik trafaretiniai — nėra
tekančio vandens, nei šilto, nei
šalto? Nėra atskiros prausyklos
name? Toliau — rankomis mel
žiamos karvės. Suaugusiam toki
vaizdą matyti — vienas malonu
mas; rodos, jauti to šilto pieno
skoni ir kvapą. Jaunieji klausia:
ar nėra mašinų karvėms melžti?
Va, ten toliau, matosi už kampo
tupykla. Ką gi, visai normalus
dalvkas, labai reikalingas pasta
tėlis. Jauniesiems kyla klausi
mas: ar nėra viduje sanitarinių
Įrengimu?
Išvada gana aiški. Geras da
lvkas ir tie filmai, ir skaidrės.
.Tokie vaizdai labai padeda pa
žinti mūsų iaunimui savo tėvu
gimtąjį kraštą. Jaunimas, kaip
jau ne iš vieno teko girdėti, napeidauia vaizdu iš Lietuvos. Bet.
tie rodomi vaizdai turėtu būti
bent kiek narinkti ta prasme,
kad jaunimui nesudarytu Įspū
džio. io? Uetuva nėra nakankamai civilizuota. Reikalinga ne
cenzūra, bet tik atranka.

Nepakankamai panaudojamos jėgos
Politinės savaitgalio diskusijos Los Angeles mieste ir jų
išvados, liečiančios kaikurias reformas

Pastaruoju metu ėmė kilti vis rimu įkurta Amerikos Lietuvių Ta
daugiau balsų, siūlančių viso ryba. Anuo metu šios institucijos at
laisvinimo darbo reformas. Los sakė į laiko reikalavimus ir atliko
Angeles mieste vietinis Lietuvių reikšmingus darbus kovoje už Lietu
Fronto Bičiulių sambūris tuo vos laisvę. Daugiau negu šimtmečio
klausimu 1969 m. sausio 25-26 ketvirtis atnešė didelių pasikeitimų
d. surengė politines diskusijas pavergtoje tautoje, užsienio lietuvių
ir pagrindinę temą taip sufor diferenciacijoje ir sąlygose, kuriose
mulavo: “Jėgų ir priemonių mo kova už laisvę turi reikštis. Institu
bilizacija kovai už Lietuvos lais cijos visada linkusios sustingti for
vę”. Ji buvo gvildenama paskai mose ir veiklos metoduose. Neimlios
tose ir simpoziume. Prof. St. Žy laiko reikalavimams liko ir užsienio
mantas kalbėjo tema “Matykime lietuvių laisvės kovai vadovaujančios
ir veikime is naujo”, poetas B. viršūnės. Intelektualinis, kūrybinis ir
Brazdžionis — “Kūrėjo vaidmuo finansinis lietuvių visuomenės poten
kovoje už Lietuvos laisvę”. Sim cialas nepakankamai panaudojamas
poziume dr. P. Pamataitis išdės laisvės kovai. Pasaulyje ir JAV-se
tė savo mintis apie laisvinimo įvvkę pasikeitimai mums stato rei
veiksnių struktūrą, dr. J. Žmui- kalavimus permąstyti strategiją, pa
dzinas — anie jaunimo dalyva tikrinti artimesnius ir tolimesnius
vime laisvės kovoje. L. Valiukas kovos tikslus ir pradėti veikti iš nau
- kitataučiu talką Lietuvos lais jo. Vyriausio Lietuvos Išlaisvinmo
vinimui. Prof. dr. A. Klimas at Komiteto ir Amerikos Lietuvos Ta
skiroje naskaitoje gvildeno te rybos persitvarkymas stiprėjimo link
ma “Laisvojo lietuvio parei me — svarbus ir neatidėliotinas rei
kalas. Reformų delsimas nuostolingas
gos”.
Apžvelgus visu pareikštas Lietuvos laisvės kovai. Rūpestį lais
mintis galima sudaryti sekan vinimo institucijas reformomis stip
rinti sąmoninga visuomenė atskiria
čia suvestine.
1. Lietuviu išeivija turi gausius in
telektualiniu ir moralinių jėgų ištek
lius kovai už Lietuvos laisvę vesti.
Siu jėgų veiksmingumą esame pa
jėgūs paremti lietuvių visuomenėje
sutelktais finansiniais ištekliais.
2. Lietuvai nraradus nepriklauso
mybe, Lietuvoje ir užsieniuose bu
vo sukurtos kovai už laisve centri
nės organizacijos. Rusų okupacijos
pogrindyie Lietuvių Aktyvistų Fron
tas ir vokiečių — Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas kovojan
čios tautos vieningai buvo remiami.
JAV-se visų patriotinių grupių suta

nuo priešo pastangų jas griauti.
3. Demokratišku charakteriu ir pri
gimtimi i laiko reikalavimus atsako
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Lie
tuvon Charta ir visuomenės valia
Lietuvių Bendruomenę natūraliai
įpareigoja rūpintis, kad laisvinimo
institucijos normaliai funkcionuotu.
Įvykus sutrikimams, Lietuvių Bend
ruomenė imasi iniciatyvos kliuvi
niams pašalinti, o reikalui iškilus,
pati tiesiogiai imasi laisvinimo užda
vinius vykdyti.
4. Artimiausioje ateityje laisviniNukelta j €-tą psl.

Naujoji kairė Amerikoje yra
tvaikios gerovės ir nuobodulio
išdava. Tą sąjūdį galima apibū
dinti kaip radikalių socialistų,
anarchistų, kovingų kūtvėlų, pa
cifistų junginį. Prie jų galima
priskaityti negrus ekstremistus
ir maotsetungininkus. Visi jie
neturi aiškios programos, jų
nuotaika fanatiška. Jie stengiasi
sugriauti esamą santvarką, vadi
namąją baltųjų anglosaksų pro
testantų santvarką. Juose glūdi
esminis nusivylimas Amerikos
visuomene, jos vertybėmis ir sa
vimi.
Šis nusivylimas ir slegiantis
-nuobodis skatina išsišokimus.
Dėlto naujoji kairė labai kovin
ga ir destruktyvi savo žodžiuose
bei veiksmuose, tarsi kovingu
mas, santvarkos susprogdinimas
atneš jiems dvasinę paguodą.
Naujosios kairės sąjūdžio atitik
menys istorijoje buvo XIX am
žiaus nihilistai Rusijoje ir Di
džiosios prancūzų revoliucijos
“enrages” (pasiutėliai).
Piktoji karta
Kodėl toks jaunųjų pyktis
prieš pasiturinčią Ameriką? Iš
kur atsirado toks fanatiškas nu
siteikimas prieš praeitį ir ypač
prieš dabartį?
Iš dalies kaltinantį pirštą ga
lima rodyti i krašto perteklių ir
prabangą. Maištaująs jaunimas,
gimęs po 1945 m., jokio vargo
nėra patyręs. Jau nuo 1948 m.
jo smegenys plaunamos televizi
jos, kurios nuolatinis Įtaigosi
mas sukuria polinki į spontaniš
kumą ir sensaciją. Tas jaunimas
neturi šaknų, nes Amerikos vi
suomenė dėl darbo spartos ir
pramonės įsigalėjimo pasidarė
labai judri. Išnyko pastovumas,
grįstas visuomeniniu sėslumu.
Sukomercinto gyvenimo ir hedo
nizmo dėka krito moralė — as
meninė ir visuomeninė, atbuko
pasišventimo ir darbštumo jaus
mai.
Pasekmės? Pokarinės kartos
neturi jokio tikslo, jokio paska
ta didvyriškiem darbam. Sun
kiai dirbti nereikia, o be fizinio
' darbo jaunime lieka neišnaudoti
milžiniški energijos rezervai.
Šiandien daugybei jaunuolių ne
reikia dirbti po pamokų ar pa
skaitų. Jaunimas turi daug lais
valaikio, išlepintas. Užtat jau
niai nuobodžiauja ir nerimauja.
Jie jieško progų išlieti savo
energijai. Telekomunikacijos ir
pigios spaudos sensacingumas
skatina juos Į didesnius kraštu
tinumus. Jaunimas jieško tiks
lo ir savo buities prasmingumo,
o naujoji kairė jam siūlo reiš
kimosi priemones (riaušės, apžėlimas protesto ženklan, neklus
numas, narkotikai, pornografija,
laisva meilė), tikslą (senos “veid
mainiškos” santvarkos nuverti
ma). motyvą, (veidmainiški ka
pitalistai tave slegia ir neleidžia
pasireikšti).
Žydų Įtaka
Kyla klausimas, kodėl iškilo
naujoji kairė? Kas tam sąjūdžiui
duoda toną ir kryptį? Juk tokie
dalykai savaimingai neatsiranda.
Kodėl tokios išraiškos formos,
o ne kitokios? Minios ir “sa
vaimingi sąjūdžiai” turi savo
kurstytojus ir opinijų formuluo
tojus. žinoma, aplinka sumaži
na ar padidina polinki priimti
tam tikras idėjas, tačiau kam
nors reikia vadovauti. Kas tie
vadai?
Pasižiūrėję Į vadų ir jų ideo
logų metriką, matome kelis neg
rus aktyvistus, kelis anglosak
sus, bet didesnė pusė vadų ir
“išminčių” yra žydų kilmės.
Naujoji kairė yra jauiiuju žydų
protestas prieš tėvus. Ir jei ne
suprasime Amerikos žydų visuo
menės krizės, nesuprasime nei
kas tie naujieji radikalai, anar
chistai bei kairieji.
Visų pirma statistikos. Ketvir-

ALGIRDAS BUDRECKIS
tadalis tikrųjų studentų yra žy
dų kilmės. Reiškia, beveik 80%
jaunų žydų kopia į augštuosius
mokslus. Jų dauguma yra iš ma
žens linkę į literatūrą ir socia
linius mokslus. Jų proporcija li
teratūros, dailiųjų menų, socia
linių mokslų bei teisių fakulte
tuose yra žymiai didesnė už ki
tų. Be to, jie -puikiai valdo
plunksną ir liežuvį. Dėlto uni
versitetų bei kolegijų laikraš
čiai, studentų tarybos,' korpora
cijos bei klubai yra žydų stu
dentų rankose arba jų įtakoje.
Sugebėdami formuluoti mintis ir
jas sklandžiai išreikšti, jie nu
stato toną. Slavų ir lotynų kil
mės studentai stengiasi pamėg
džioti anglosaksus (jankius), nes
jie dar serga mažavertybės kom
pleksu. (Užtat seniau ir dabar
daug lietuvių, italų, lenkų nu
tautėją — suamerikėja).
Lietuviai studentai
Naujoji anglosaksų karta nu
stojo savo dinamiškumo ir ten
kinasi pasyviu vaidmeniu. Jie
užleidžia savo vietas universite
tuose ir telekomunikacijoje.
(Kiek didesnio atsparumo jie
parodo Wallstreete.) Tuo tarpu
žydai reiškiasi aktyviai ir net
savo siekius bei interesus suge
ba primesti' “liberalams anglo
saksams”. Jie iš dalies turi įta
kos ir lietuviams studentams,
nes mūsiškiai yra pasyvūs aka
deminiame gyvenime ir neturi
aiškių nusistatymų bei siekių.
Gamtos mokslai nereikalauja,
kad studentai domėtųsi savo ap
linka ir visuomeninėm proble
mom. Dėlto mūsų studentai pri
ima kaip gryną pinigą kitataučių
suformuluotas mintis. Įsidėmė
tina, kad mūsų “liberalai” linkę
priimti žydų ' studentų idėjas
(net ir sionizmą!), o mūsų kon
servatoriai — užkietėjusių ang
losaksu fundamentalistų ideolo
giją. Tai nėra sveikas lietuvių
visuomenei reiškinys, nes abid
vi pozicijos svetimos mūsų kul
tūrai ir bendruomenei.
Kad žydai turi įtakos studen
tijai, matyti ir iš Niujorko ra
binų nusiskundimo, esą 85%
naujosios kairės veikėju bei se
kėju yra žvdų kilmės (maždaug
40.000). Tai pačių žydų dvasinin
kų ir mokslininkų tvirtinimas.
Kodėl i kairę?
Kodėl Amerikos žyduose toks
polinkis į kairėjimą? Dalinė
priežastis glūdi jų protėvių heb
rajiškoje tradicijoje, atseit, mesijanizme ir kolektyvizme.. Talmudinė drausmė ir gyvenimas
getuose sustiprino kolektyvizmo
dvasią. Marksas pasiūlė jiems
vietoje religinio pasaulietinį mesijanizmą. Marksizmas pasirodė
patrauklesnis pasauliečiams žy
dams todėl, kad'kapitalistinėje
santvarkoje įžvelgė neišvengia
ma Dolinkį į antisemitizmą.
-(“Buržuazija savo esmėje yra
nusistačiusi prieš žydus.”) Išva
da: marksizmas apsaugos žvdus
nuo antisemitizmo. Fanatiškas
mesijanizmas visuomet viliojo
. energingus ir sansviniškus žy
dus.' Juokaudami jie net prasi
taria, kad toks ir toks karšta
košis serga “Mozės kompleksu”.
Per tris kartas
Šitos mintys išryškėjo Ameri
koje trijų išeivijos kartų raido
je. Pirmiausia socialistinį radi
kalizmą ėmė skleisti trockininkai, atvykę Amerikon, ypač
Niujorkan, tarp 1923 ir 1930 m.
Trockį ninku daugumą sudarė
žydai, kurių daugelis gavo dės
tytojų vietas Niujorko universi
tetuose. Senieji liberalūs anglo
saksai jiems parūpino universi
tetų katedras. Nacių persekioji
mo metu daug žydų kilmės in
telektualu atbėgo i Ameriką tarp
1930 ir 1941 m. Ju tarne buvo
visokio plauko radikalu ir mark
sistų. kurie ilgainiui įsijungė į

JAV akademinį gyvenimą ir pa
ruošė kadrus tęsti radikalinei
tradicijai. Jų tarpe iškilo Jarmonskis, Marcuse, Morgenthal,
Morgenthau ir kt. Depresijos
laikotarpis jiems sudarė puikias
sąlygas dėstyti radikalines idėjas
liberalizmo ir antinacizmo prie
dangoje. (Beje, buvo ir nuošir
džių liberalų bei demokratų žy
dų pabėgėlių tarpe. Jų įnasas į
Amerikos intelektualinį gyveni
mą yra atskira tema). Rezulta
tas: tarp 1930 ir 1950 metų su
brendo Amerikos žydų karta,
kuri palaikė bei aktyviai rėmė
socializmą, laicizmą, nukreiptą
prieš katalikų ir protestantų
Bendrijų hierarchijas, lygių tei
sių principą mažumoms ir neg
rams.
Tarp 1930 ir 1950 m. Ameri
kos ūkinis bei socialinis gyveni
mas radikaliai pasikeitė. Gero
vė pakilo. Depresijos metu tie
žydai liberalai buvo nepasiturį
studentai; iki 1950 m. jie tapo
gydytojais, advokatais, profesijonalais, verslininkais. JAV žy
dų idėjinis kelias buvo savotiš
kas: jaunystėje buvo radikalūs,
pagyvenę ir prasimušę konservatyvėjo, bet neatsisakė libera
linių šūkių. Gerovė padarė tą
kartą dar konservatyvesnę. Visdėlto liberaliniai šūkiai ir ver
tybės pasiliko, tik pastaruoju
metu daugiau formos pavidalu.
Išryškėjo dviguba moralė ir dve
jopas mastas. Viešumoje toji
karta atrodo liberali, bet asme
niniame gyvenime — anaiptol.
Vadinasi, vienaip sako, kitaip
daro.
Ta 1930-1950 metų karta savo
vaikuose įskiepijo socialistinius,
laicistinius ir pronegriškus prin
cipus. Be to, pokarinė, trečioji
išeivių karta pergyveno “etninį
atgimimą” ar romantizmą. Vie
ni ju tapo sionistais, kiti su ro
mantizmu ir su nostalgija žiūrė
jo į bolševikų revoliuciją, į anar
chistų, eserų ir trockininkų idea
lus. Bolševikų revoliucijoje,
“New Deal” laikotarpyje ir is
panų pilietiniame kare jie jieš
ko j o didvvrių. Liaudiškumas ir
primityviškumas jiems atrodo
patrauklūs. Pete Seeger ir Bobbv Dylan “protesto dainos” li
ko pasisavintos. Daugelis jau
nųjų radikalų dievina “liaudies
herojus”, kaip Maotsetungą,
Castro, Che Guevara, Regis
Debray. net Hočiminą. Su primityvistine dvasia jie ėmė “gin
ti vargšu negrų teises” ir lais
vąją meilę.
Prieš veidmainiškumą
Tų žydų jaunatviškas entu
ziazmas kovoti už lygybę nesu
tapo su tėvų laikysena ir tikro
ve. Jaunuoliai įžvelgė veidmai
niškumą tėvų liberalizme ir ra
dikalizme. Jie pastebėjo, kad jų
tėvai yra ne principingi revoliucininkai, o lėkšti ir suminkš
tėję buržujai. Staiga atsivėrė ne
apčiuopiama praraja tarp jauni
mo ir suaugusių. Jauni radika
lai sutapatina kapitalistinę san
tvarką su buržujais tėvais. Iš
liedama savo pyktį prieš tėvų
veidmainystę, jie puola ir pačią
visuomenę. Maištavimas, nepagarbumas. mišrios rasių vedy
bos, paleistuvavimas, anarchiz
mas, pornografija ir visu verty
bių atmetimas yra sukilimas ir
prieš tėvus, ir prieš visuomenę.
Apie 30.000 radikalių žydų
ėmė maištauti šiaurės rytų At
lanto pakraščio, vidurvakariu ir
Kalifornijos universitetuose. Va
dinasi, tose mokyklose, kuriose
studijuoja Niujorko radikalus
jaunimas, kyla naujosios kairės
manifestacijos. I šitą kovą su tė
vais ir autoritetu jiems pavyko
įvelti ir nežydus, ypač juoduo
sius mahometininkus bei nacio
nalistus. Nors komunistai išnaudoia šitą sąjūdį savo kėslams, jis
yra daugiau anarchistinio pobūNukelta j 8-tą psl.

BALFo jubilėjiniam seimui rengti komitetas. Iš kairės: Antanas Gintneris, vicepirmininkas, kun. Ansas Prakiš, iždininkas, kun. Vaclovas Martinkus, BALFo pirmininkas, Dalia Babelienė, vicepirmi
ninkė, Albinas Dzirvonas, k-to pirmininkas, ir Jurgis Janušaitis, narys. Fotografijoje trūksta kun. dr.
Felikso Gurecko, vicepirm., kun. Prono Garšvos, vicepirm., Algirdo Pužausko, vicepirm., ir Vytauto
Kasniūno, sekretoriaus.

Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjus Čikagoje rengia kultūrinių fil
mų vakarus. Direktorius St. Balzekas, jr., (dešinėje) įteikia pažy
mėjimą dr. J. Jerome ir Ed. Mankui už sėkmingus filmų vakarus,
kuriuos jiedu pradėjo

MILIJONAI LIETUVIŲ ŠALPAI
Atkelta iš 1-mo psl.
rių srovių organizacijų ir asme
nų. Iki šiol, rodos, nebuvo girdė
ti trynimosi, kaip kituose jungi
niuose. Kur glūdi tokios darnos
paslaptis?
— Taip, net malonu yra dirbti
BALFe, nes nėra nesusipratimų,
kylančių iš kokių nors srovinių
siekimų^ Pasigihčijam pvz. ar
seimą šaukti Hartforde ar Čika
goj, ar BALFo centrą palikti
Niujorke, ar kelti Čikagon, bet
tai kyla ne iš atskirų srovių už
kulisinio veikimo viena prieš ki
tą, bet iš nesrovinio svarstymo
— kaip būtų geriau. Kur paslap
tis? Gal, sakyčiau, asmenyse, ku
rie ateina dirbti į BALFą ne iš
ambicijos, o su atvira širdimi ir
meile padėti kur nors pasauly
vargstančiam broliui lietuviui.
Tikiu, jog BALFas ir toliau tuo
pavyzdingu tarpusavio susiprati
mo keliu eis.
— Kanados lietuviai BALFo
veikloj tiesiogiai nedalyvauja,
nes turi savo Bendruomenės rė
muose šalpos fondą ir kitas šal
pos organizacijas. Ar turite ry
šių su jomis, ar yra koks nors
be n dradarbiavimas?
— Seku per spaudą Kanados
lietuvių visuomeninę veiklą, ku
ri kaikūriais atžvilgiais yra kur
kas sėkmingesnė ir pasigėrėtina,
jieškau ir skaitau, kaip vykdoma
karitatyvinė veikla. Deja, ji nė
ra koordinuota, nedidelėm su
mom operuojama, o lietuvių šal
pai Lietuvoj, Sibire, Lenkijoj ne
daug kas padaroma. Pasikalbė
jęs vienoj lietuvių kolonijoj su
šalpos darbą vykdančiais asme
nim patyriau, jog pvz. Lenkijos
lietuviai ar jų vardu rašantieji
apgaudinėja; vienai šeimai ten
ka po keliasdešimt siuntinių,
kitiem — nieko. Neturima ir pa
kankamai .gerų drabužių siunti
niams.
Užpernai, dalyvaudamas Ka
nados Lietuvių Dienos užbaigi
me, kviečiau Bendruomenės va
dovybę sueiti į artimesnį kontak
tą su BALFu ir bendradarbiauti.
Buvo pažadėta atsiųsti atstovą į
BALFo direktorių posėdį Detroi
te. Posėdis ten įvyko, bet pažadė
tas atstovas neatvyko.
BALFo valdybos sekretorius
praeitais metais du kartu lankė
si Toronte, suėjo į kontaktą su
labdaros organizacijų atstovais,
taipgi bendruomenės vadovybe,
ir, berods, gavo pažadą, kad bus
vykdomas labdarai piniginis va
jus. Kaip jis ten vykdomas, jūs
geriau žinote.
Žinome, jog BALFas formaliai
veikia tik JAV ribose, bet pana
šius BALFus privalėtų turėti lie
tuviai ir kituose kraštuose, kur
jų daugiau gyvenama. Turint
surinktas lėšas, galima su BAL
Fo centru susitarti ir koordinuo
ti. kas, kaip, kur ir ką pasiims
šelpti. Kanados lietuviai yra ne
blogiau įsikūrę, negu JAV-ių, ir
jiems, lygiai kaip ir mums, tūrė
tų rūpėti pasauly pagalbos reika
lingi lietuviai.
— Ar BALFas nesirengia už
migti ant jubilėjinių laurų? Ko
kias perspektyvas numatote atei
čiai?
— Trejopas uždavinys tenka
mums visiems, gyvenantiems už
Lietuvos ribų: kova už Lietuvos
laisvę, lietuvybės išlaikymas ir
lietuvių šalpa. Ko verta būtų betkuri tautinė grupė, jeigu ji nesi
rūpintų savo vargingaisiais?
Kain solidariai laikosi žydai ir
kokias dideles sumas sudeda sa
vųjų pagalbai. Tuo iu bendruo
menė ir yra tvirta. Tad ir BAL
Fas savo veikla šiais jubilė jiniais
metai privalo tik paspartinti.
Kokios perspektyvos? Visuo
menėj BALFas yra “isinilietinęs”. žinomas, turi pasitikėjimą.
Aukų surenkama daugiau dabar,
negu prieš 10 metu, bet kai kur
mūsų veikėjai paseno, pasitrau
kė, reikės jieškoti nauju nasišventusių veikėjų. Daug turime

aukotojų, bet nedaug formaliai
priklausančių narių, o organiza
cija be narių'kaip medis be šak
nų. Kadangi' daug lietuvių dėl
susidariusių sąlygų pasitraukia
nuošaliau gyventi, atsijungia nuo
lietuviškų kolonijų, teks stropiau
sudaryti jų kartoteką, kreiptis
per BALFo' centrą į juos prašant
aukų. Besilankydamas Europoj
ir keliuose Pietų Amerikos kraš
tuose kėliau mintį, kurią sklei
džia ir mūsų sekretorius Alb.
Dzirvonas, kad ten susiorgani
zuotų platesnio masto bendros
labdarybės organizacijos. Su
jomis bendradarbiaudami galėme sėkmingiau plėsti lietuvišką
ją labdarą.

Jei esate naujai atvy
kęs i Kanada, Jums
reikia štai kę ž i n o t i

apie pajamų mokes
čius.
Pirmiausia, jei turite pajamų,
reikia užpildyti pajamų mokes
čių formas. Nesvarbu, ar esate
pilietis, ar ne. Jei gyvenate Ka
nadoje, pajamos iš visų šaltinių,
ar jos būtų gautos Kanadoje ar
iš kitur, yra apmokestinamos.
Tai nėra taip komplikuota, kaip
atrodo.
Jei gavote pajamas atlyginimo
arba algos pavidalu, darbdavys
bus jau atskaitęs pajamų mokes
čius. Visdėlto ir jūs turite užpil
dyti pajamų mokesčių formas.
Tai liečia tiktai 1968 metais tu
rėtas pajamas. Jei turite iš anks
čiau nesumokėtų mokesčių, rei
kia sumokėti iki balandžio 30 d.
Turbūt pastebėjote, kad kar
kas gauna paštu mokesčių for
mas, adresuotas pavardėmis, ir
klausėte save, kodėl Jūs negavo
te? O galbūt pagalvojot, kad
Jums nereikia užpildyti mokes
tinių formų.
Įsidėmėkite, kad mes adresuo
tas formas galime siųsti tiktai
tiems asmenims, kurie užpildė
mokesčių formas praėjusiais
metais. Kitais metais jau gau
site ir Jūs. Šiais metais pasiim
kite pajamų mokesčių formas
(Income Tax Forms) iš vietinės
mokesčių įstaigos arba pašto.
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.

Department of National
Revenue, Taxation
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@ PAVERGTOJE TFVTIHEJE
BIRŽIEČIŲ ALUS

Alaas mėgėjams gerai yra žinomas
^iržų alaus daryklos gaminys "Bir
žiečių alus”, atžymėtas bronzos me
daliu Maskvoj rengiamoje liaudies
ūkio parodoje, eksponuotas Leipci
go mugėje, R. Vokietijoje. Daryklos
technologė D. Jasinskienė, laborato
rijos vedėja V. Samulionienė, virėja
A. Udrienė ir fermentatorius J. Pau
lauskas neseniai pagamino naują
alaus rūšį — “Augštaičių alus”. Jis
esąs šviesiai gintarinės spalvos, ma
lonaus skonio ir stiprumu nenusileidžiąs “Biržiečių ahii”. Biržų alaus
darykla taipgi gamina bealkoholinius
gėrimus “Sajanai”, “Raudonkepurai
tė”. “Lietuviška gira”.

ATŽYMĖTI SPORTININKAI
Meksikos olimpinėse žaidynėse
Lietuvos sportininkų laimėtus taš
kus susižėrė Sovietų Sąjungos rink
tinė. Maskvinio augŠčiausio sovieto
prezidiumas “už sportinius laimėji
mus” atsilygino rinktinės dalyviams
sovietiniais medaliais, kurių tik trys
paskirti Lietuvos sportininkams. Bok
sininkas Danas Pozniakas gavo “Dar
bo raudonosios vėliavos” ordiną, irk
luotojai Antanas Bagdonavičius ir
Žiemas Jukna — medali “Už pasižy
mėjimą darbe”. Nei ordinais, nei me
daliais nebuvo atžymėti bronzos me
dalį laimėjusios “Žalgirio” valties
kiti irkluotojai—V. Briedis ir J. Jagelavičius, sidabro medali iškovojęs
boksininkas Jonas Čepulis.
K. DONELAIČIO ATMINIMUI
Prie Mokslų Akademijos lietuvių
kalbos ir literatūros instituto vei
kianti nuolatinė K. Donelaičio komi
sija jau yra atlikusi Tolminkiemy
je vykdytų archeologinių kasinėjimų
medžiagos apibendrinimą, šiuo metu
ruošiami planai Tolminkiemiui su
tvarkyti.

VAIKŲ BALETO STUDIJOS
Švenčionių kultūros namuose jau
antrus metus veikia vaikų baleto
studija. Antradieniais ir penktadie
niais baleto pamokas dėsto lietuvių
baleto teatro veteranė M. Juozapaitytė. Panaši studija yra suorgani
zuota ir Švenčionėliuose, turinti di
desnį vaikų skaičių. Tikimasi, jog
vienas kitas šių studijų lankytojas
galės įstoti i Vilniaus M. K. Čiurlio
nio meno mokykla ir vėliau papildyti
baleto šokėjų eiles.
“SNAIGĖ” DARO GĖDĄ
Su dideliu džiaugsmu ir pasididžia
vimu buvo sutiktas Alytuje gami
namas lietuviškas šaldytuvas “Snai
gė”. Deja, šiandien “Snaigė” daro
gėdą ne tik Alytui, bet ir visai lie
tuviškai pramonei. Rašinį ta tema
paskelbė Maskvoje leidžiamas dien
raštis “Izvestija”, primindamas gau
sius pirkėjų skundus iš Sevastopo
lio, Galičnos, Vitebsko ir Pskovo.
Pasirodo, “Snaigės” genda, neatitar
navusios nė garantinio laiko. Aly
taus šaldytuvų gamykla “Snaigėms”
remontuoti turėjo atidaryti specia
lias dirbtuves keliuose miestuose.
Šis malonumas pernai atsiėjo apie
50.000 rublių. Kaltė tenka gamyklos
ankštoms patalpoms, darbininkų ap
sileidimui, technologinių procesų pa
žeidinėjimui ir neatidžiam kontrolės
darbui.

LIETUVIŠKI BALDAI
Tarptautinės baldų parodos Pary
žiuje du trečdalius Sovietų Sąjun
gos eksponatų sudarė lietuviški bal
dai — Kauno baldų kombinato ir
“Vilniaus” baldų įmonių susivieniji
mo svetainės komplektas, Vilniaus
eksperimentinio baldų konstravimo
biuro valgomojo komplektas, Šiaulių
baldų kombinato įvairių modelių kė
dės ir Jonavos baldų kombinato vai
kiški baldai. Iš viso buvo išstatyti 33
baldų pavyzdžiai, pagaminti iš uosio,

Statistikos biuro duomenimis, š.m.
sausio 1 d. Kaunas jau turėjo 301.000 gyventojų. Taigi, buvo perženg
ta ilgai lauktoji 300.000 gyventojų
riba. 1950 m. Kaune buvo tik 157.000
gyventojų, 1959 m. pradžioje —
214.000.

GĖRIMŲ MĖGĖJAMS
“Tiesos” redakcija, gavusi skun
dų, kad parduotuvėse pritrūksta kaikurių gėrimų, kreipėsi į maisto pra
monės
“ministerio”
pavaduotoją
Juozą šipylą. Jo atsakymas skelbia
mas “Tiesos” nr. 26: “Įvairių gėri
mų, kaip ir kitų maisto pramonės
produktų, pagaminama vis daugiau
ir įvairesnio asortimento. Palyginti
su 1965 metais bus pagaminama vaisių-uogų vyno 287% daugiau, alaus
— apie 120% daugiau. Be to, labai
padidėjo bealkoholinių gėrimų asor
timentas.. Pastaruoju metu vasaroto
jai reikalauja vis daugiau natūralių
vaisių-uogų sulčių. Jų gamybą padi
dinome 3,7 karto. Mineralinio van
dens gamyba išaugo 278%. Dvigubai
padidės ir kitų bealkoholinių gėri
mų kiekis. Kas liečia degtinę, tai
jos išgeriama daug. Alkoholizmas
yra viena iš didžiausių ydų, pasitai
kančių mūsų visuomenėje...” Gir
tavimą pripažinęs viena didžiausių
ydų sovietų okup. Lietuvoje, J. šipyla ramina stikliuko mėgėjus: “Ta
proga norėčiau pasakyti, kad visų
gėrimų, taip pat ir degtinės, kainos
liks visiškai tos pačios, kaip ir visų
kitu gaminių.” Belieka pridurti: “Į
sveikatą, ik, į sveikatą!” Okupantas
degtinės nepašykštės ir jos nepaprangins.
V. Kst.

Welland, Ont.
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI. KLB
Wellando apylinkė Vasario 16 pami
nėjo vasario 8 d. Minėjimas gana
gražiai praėjo. Jis buvo turtingas sa
vo programa, atsilankiusių skaičiumi
ir giedria nuotaika. Minėjimą atidarė
apylinkės pirm. kun. Barnabas Mika
lauskas. OFM, savo trumpa, vaizdžia
kalba ir paskaitė invokaciją. Paskai
tai jis pakvietė jaunosios kartos ats
tovą Brock universiteto studentą Vy
tą Gudaiti. Pastarasis pirmiausia at
siprašė susirinkusius, kad negalėsiąs
taip vaizdžiai kalbėti apie Vasario 16
reikšmę, nes dar neturėjęs laimės bū
ti tėvų žemėje — Lietuvoje. Apie Lie
tuvą ir Vasario 16 žinąs tik iš per
skaitytų knygų, spaudos bei tėvelių
pasakojimų. Visdėlto paskaitininkas
vaizdžiai ir įsijausdamas pasakojo
apie
Lietuvos
neprik^usomybcs
reikšmę ir laisvės netekimą. Tikrai
gražu, kad mūsų jaunoji karta taip
puikiai žino mūsų tėvynės problemas.
Meninėje programoje dainavo so

J. A. Valstybės

FILMAI LENINO GARBEI?

300.000 KAUNIEČIŲ

listė B. čypienė iš Ročesterio. Tai
buvo tikras koncertas. Taip pat p.
žmuidzinienė iš Ročesterio padekla
mavo inscenizuotą kūrinį “Mirtis ant
morų”. Jai deklamuojant apie vei
kale rašomus milicininkus - enkave
distus, salėje pasidarė taip tyku, lyg
i ją būtų atėję pasakojami enkave
distai. Po meninės dalies buvo vaišės
ir šokiai. Nuoširdi padėka Ročesterio
meninikėms už taip puikią menine
programą. Jos atsisakė nuo honora
ro ir tuo būdu palengvino rengėjų rū
pesčius. Taip pat nuoširdi padėka
mūsų prekybininkams: vietinio
viešbučio savininkui Petrui Šidlaus
kui ir Hardware Store savininkui V.
Vitauskui už paaukotus turtingus lai
mės staliukus. — Tenka pasidžiaugti,
kai Wellando apylinkės valdyba, va
dovaujama kun. B. Mikalausko, OFM,
suskubo suruošti vos pusantro mėne
sio laikotarpyje du taip puikiai pavy
kusius ir daug tautiečių sutrauku
sius parengimus. Koresp.

Toronto jaunimo ansamblis "Birbynė" su savo vado e Dalia Viskontiene (priekyje). Ansamblis puose
lėja senoviškąsias lietuvių sutartines ir muzikos ins ramentus. Vasario 16 proga jis dalyvavo meninė
je programoje
Nuotr. B. Tarvydo

g HAMILTON

STUDENTŲ SIMPOZIUMAS. Sek
madienį, kovo 2 d., 4 v. p.p., McMas
ter lietuviai studentai ruošia simpo
ziumą tema “The Future of Ethnic
Culture in Canada with reference to
the Thinkers’ Conference on Cultu
ral Rights” (Dec. 1968). Dalyvaus įvai
rių tautybių . atstovai iš Toronto ir
Hamiltono. Kviečiame visus Hamilto
no lietuvius dalyvauti. Mūsų kultūri
nė ateitis Kanadoje yra svarbus klau
simas ne tik jaunimui, bet visiems
lietuviams. Būtų įdomu pasiklausyti
jūsų minčių. Laukiam studentu iš
Londono ir Toronto. Hamiltono lietu
viai, paremkit mūsų veiklą savo gau
siu atsilankymu. Simpoziumas įvyks
McMaster
universitete,
Council
Chambers, Gilmour Hall. Iki pasima
tymo. ..
Hamiltono Lietuvių Studentų
Draugija
DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPOS
metinis susirinkimas — kovo 1, šeš
tadienį, 6 v.v., AV parapijos salėje.
Darbotvarkėje, be kitko, numatytas
valdybos rinkimas ir šaulių kandida
tų priesaika. Valdyba kviečia visus
šaulius ir jų bičiulius dalyvauti.
KAZIUKO MUGĖ įvyks kovo 2 d.
Jaunimo Centre po kiekvienų pa
maldų. “Širvintos” ir “Nemuno”
tuntų skautės ir skautai kviečia vi
sus Hamiltono lietuvius joje apsi
lankyti. Galima bus apžiūrėti ir nu
sipirkti skaučių paruoštų įvairių
darbelių, kurie jau stropiai ruošia
mi nuo metų pradžios, pabandyti lai
mę įvairiuose skautų sugalvotuose
laimės žaidimuose. Mažiesiems veiks
pereitoje mugėje didelį pasisekimą
turėjęs lėlių teatras. Tobulinama lė
lių teatro scena, gaminamos naujos
lėlės ir net žadama parodyti naują
pasaką. Taigi, tėveliai atveskite vai
kučius lėlių teatro pažiūrėti, o pa
tys pasivaišinsite lietuviškomis na
mų darbo dešromis su kopūstais,
bulviniais vėdarais, atsigaivinsite lie
tuviška gira. Didžiausias pasirinki
mas įvairiausių saldumynų su kava.
Turėsite progos išbandyti laimę ver
tingų lietuviškų premijų loterijoje.
Gera proga ir Hamiltono apylinkių
lietuviams pabendrauti su hamiltoniečiais ir malonioje aplinkumoje
praleisti porą valandų. Ten pat skau
tų tėvai turės progos užsakyti “Skau
tų Aidą” 1969 m. Lauksime!
Rengėjai — skautai ir skautės
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS,
rengiamas ateitininkų, įvyks kovo 9.
sekmadienį, Jaunimo Centre. Kalbės
M. Ramūnienė iš Otavos. Meninę da
lį atliks jaunimas — vaidins dvie
jų veiksmų vaizdelį apie Sv. Kazi
miero gyvenimą. Vaizdelį parašė
mons. dr. J. Tadarauskas. Visi kvie*
čiami dalyvauti šiame minėjime.
VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS, reng
tas ateitininkų vasario 9 d., praėjo
gražioje nuotaikoje, nors dalyviais
nebuvo gausus. Paskirtos penkios
premijos. Kaukėms premijuoti buvo
sudaryta komisija: R. Ročytė, K.
Deksnys ir P. šiulys. Pirmoji premi
ja teko V. Vaitiekūnaitei — spauda,
II D. Pajerskaitei — vėliava, III R.
Pleinytei — senutė, IV L. Kopersky-

tei — čigonė ir V. R. Budininkui —
meksikietis. Premijas paskyrė ateiti
ninku sendraugių skyrius.
ATEITININKAI
MOKSLEIVIAI
vasario 15 d. turėjo susirinkimą,
kuriame kalbėjo M. Leparskienė apie
jaunuolių draugystę, pateikė daug
gražių ir naudingų minčių. Mokslei
viai ateitininkai nuoširdžiai jai dėkoja.Visas ateitininkiškasis jaunimas
vasario 16, sekmadieni, dalyvavo or
ganizuotai bendrose pamaldos? mi
nint
Lietuvos
nenriVaus^mybės
šventę.
JAUNIMO ŠOKIAI, kuriuos vasa
rio 15 d. paraoiios salėje surengė
moksleiviai ateitininkai, praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Jaunimo prisi
rinko arti šimto, keli buvo atvykę
net iš Toronto. Gaila, Hamiltono
moksleiviai ateitininkai nusivylė To
ronto moksleiviais. Žadėjo atvykti
net visas autobusas, o atsirado tik
keturi ir tai pavėlavo į susirinkimą
visą valandą.
“GRANDINĖLĖ” vėl atvyks į Ha
miltoną ir ateitininkų pavasario šo
kiuose — kartūnų baliuje gegužės 3
d. atliks nuotaikingą programą.
NAUJAUSIŲ MUZIKOS PLOKŠ
TELIŲ galima gauti sekmadieniais
parapijos salėje arba pas J. Pleinį
tel. 527-4876. J. P.
ĮSPŪDINGAS BUVO Vasario 16
minėjimas. Pagrindinę kalbą pasakė
PLB švietimo tarybos pirm. A. Rinkūnas, meninę programos dalį atli
ko vietinės meno pajėgos. (Gaila,
kad iki šiol nė vienas Hamiltono ko
respondentas minėjimo neaprašė.
Red.).
BIRUTĖ - TERESĖ PALČIAUSKAITĖ vasario 1 d. susituokė AV pa
rapijos šventovėje su torontiškiu Jo
nu Lėliu. Sutuoktuvių apeigose ir
vestuviniame pokylyje dalyvavo daug
draugų ir draugių. Hamiltono lietu
viai neteko susipratusios lietuvaitės.
VĖDARŲ BALIUS, rengtas šau
lių kuopos, dėl eilės privačių pri
ėmimų, nebuvo gausus dalyviais. Į
tai atsižvelgdamas, mons. J. Tada
rauskas sumažino nuomos kainą, ir
rengėjams liko nedidelis pelnas. Už
tai šaulių kuopa nuoširdžiai dėkoja.
Taip pat ji dėkinga tiems, kurie au
kojo laimės staliukams: “Moose” vieš
bučio savininkams —■ A. Dirsei ir
Alf. Pilipavičiui, šauliui J. Juodžiui
(taipgi už stambią sumą daiktinei lo
terijai). Kuopos valdyba reiškia
bendrą padėką visiems aukojusiems
pinigais ir fantais, prisidėjusiems
darbu ir visiems dalyviams.
T/XUTOS FONDO v-bos pirmas
bandymas pradėti rinkti metinius įna
šus per Vasario 16 minėjimą davė ge
rų rezultatų. Iš viso Scott Park mo
kyklos salėje surinkta $266. Atsira
do daug tautiečių, kurie jautė pareigą
patys neprašomi tai padaryti. Kiti bus
TF atstovų ir jų talkininkų šiomis sa
vaitėmis aplankyti namuose. Stambes
ni aukotojai: $15 — G. Skaistys; $10
— K. Grudzinskas, E. Lengnikas, Pr.
Sakalas, K. Gudinskas, A. Obcarskis
ir A. Povilaitis. Visiems didesne au
ka prisidėjusiems su lietuvišku nuo
širdumu dėkojame. Ačiū taip pat ir p.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS nemokamas, kreiptis bet kuriuo laiku.
30 83409 ANCASTER, ONT.

KNIGHT Si.
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton

Tel. 522-5028

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame už:
Darbo valandos:
5%
9.30 — 5 v. p.p. depozitas . .....................
pirmadieniais
9.30—5 v. P-P- Serus ____ .....
.._____
antradieniais
terminuotas
indėlius
_____ 6%
9.30
—
5
v. p.p.
trečiadieniais
. ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. Duodame:
asmenines paskolas iŠ
9%
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak.
nekiln. turto paskolas iŠ
8*4 %
Šeštadieniais 9.80 — 1
p.p.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — viri $1,600,000.00.
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beržo, ąžuolo, eglės ir kareliškos pu
šies. Prancūzijos specialistų didžiau
sio dėmesio susilaukė valgomojo
komplektas, kurio projekte laikomasi
lietuviškų tautinių tradicijų.

“Literatūros ir Meno” 5 nr. pa
skelbtas pasikalbėjimas su Vilniaus
kino studijos direktorium Julium
Lozoraičiu. Redakcijos paprašytas pa
aiškinti, ką reiškia prieš metus vie
name jo straipsnyje padarytas prasitarimas, kad “svarstant specifinius
kiekvienos nacionalinės kinematogra
fijos klausimus..i pirmąjį planą
turi iškilti bendri visos tarybinės ki
nematografijos reikalai”, J. Lozorai
tis atsakė: “...Mūsų kinematografi
ninkai gerai supranta, kad jau seniai
pribrendo laikas pradėti kurti lietu
viškus filmus apie revoliuciją. Dabar
pagrindinis kūrybinis klausimas, ko
kiu principu atrinkti istorinę medžia
gą, kokiu požiūriu traktuoti revoliu
cinės.praeities įvykius...” Taigi, Le
nino šimtojo gimtadienio proga
duoklę, atrodo, turės atiduoti ir lie
tuviai filmų kūrėjai, šiuo metu Vil
niaus studijoje rež. R. Vabalas ku
ria filmą “Birželis, vasaros pra
džia”, rež. A. Grikevičius — “Avė,
vita”, rež. A. Žebriūnas — “Gražuo
lė”. Pirmieji du sprendžia idėjinius
konfliktus, trečiasis atskleidžia vaikų
pasaulį. Apie tolimesnius Vilniaus
kino studijos planus J. Lozoraitis pa
sakoja: “Socialinę dramą “Žilvinas
Antrasis”, keliančią moralines pro
blemas, rašo D. Urnevičiūtė. Maskvos
valstybinio kinematografijos institu
to absolventas A. Bovkis pateikė sce
narijų “Asmeninis Matulionio gyve
nimas”, nagrinėjantį žmonių charak
terius ir santykius visiškai naujoje
mūsų kinematografijai — darbinin
kų — sferoje. E. Tamuolis imasi ekranizuoti savo apysaką “Susikertan
čios linijos”. V. Žilinskaitė pradėjo
“Dėdžių ir dėdienių” ekranizavimą.”
Dabartinėse sąlygose Vilniaus kino
studija per metus gali sukurti 5-6
meninius filmus.

>

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH
BENDROVĖMS

• Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.
• Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.

• Taisom radijo aparatus stereo, televizijos priimtuvus
patefonus ir kt
Savininkas ALGIS (AL) PIL\ PAITIS

Trumpickui. kuris nemokamai padarė
TF graių užrašą. Skirkime tautos lais
vinimo reikalams nuoširdžią sumą.
Kas prieš keletą metų atrodė pakan
kamai, šiandien, pinigo vertei nu
kritus, pasidarė jau labai maža. Visi,
kurio aukojo Tautos Fondui, kovoja
už Lietuvos laisvę.
TF valdyba
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS. S. Rakštienės vadovaujamos katalikės mo
terys vasario 18 vakarą vėl vaišino
hamiltoniecius savo tradiciniais Už
gavėnių blynais. Pobūvis įvyko Jauni
mo Centro salėje, kur mūsų gerosios
šeimininkės buvo prisikepusios ska
naus kugelio, koldūnų, spurgų, žagarėlių. tortų ir kitokių skanumynų.
Be to, veikė baras. Alf. Žilinskui gro
jant. kas norėjo, galėjo ir pasišokti.
Tekiame vakare žmonių galėjo būti
daugiau, nes čia buvo daug ruoštasi
ir daug įdėta darbo. Tą vakarą kat.
moterų v-bos narei J. Pranckevičienei suėjo 19 metų vedybinė sukak
tis, tad valdybos pirm. S. Rakštienė
pasveikino ją ir įteikė vazoną žydin
čių gėlių, o salėje buvę svečiai sugie
dojo “Ilgiausių metų”. Buvo ir lo
terija, kur laimingus bilietus ištrau
kė K. Meškauskienė, laimėdama pū
kinę antklodę, o St. Samus — didelį
tortą. Dalyvavusiem nesusidarė įspūd .s, kad tai buvo pinigui pasidaryti
parengimas. Kiekvienas jautėsi, kad
mūsų katalikės moterys nori tik ge
rai paruošti visus ilgam Gavėnios pas
ninkui. K. M.
SKAUTAMS REMTI komitetas ko
vo 2 d., 1 v.p.p. šaukia tėvų ir. rė
mėjų visuotinį susirinkimą Jaunimo
Centre.

LONDON, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMO PRO
GRAMA šiemet buvo ypač miela žiū
rėti. nes pagaliau išeita iš ligšiolinio
trafareto. Nevienas pasakydavo: “Aš
ir nėjęs galiu nupasakoti visą progra
mą”. Nauja buvo tai, kad visa pro
grama buvo įglausta į dviejų montažų
rėmus. Pirmasis “Maironio Lietuva”,
mokyt. Gr. Petrauskienės, atliktas
šeštadieninės mokyklos, o antrąjį —
“Pavasarėjant”, kun. B. Paicevičiaus.
atliko “Baltijos” ansamblis. Kiek šis
buvo įdomus scenos pilnumu ir jau
natvišku žaismingumu, tiek pirmasis
jaudino tėvus, stebinčius savo prie
auglio pirmuosius žingsnius. Paša
liečiams irgi buvo malonu pasigėrėti
priaugančiu atžalynu. Minėjiman su
sirinko net kelios kartos, sklidinai už
pildydamos parapijos salę, tačiau vi
sas jas jungė tas pats kraujo ryšys ir
bendras troškimas, įvairiomis progo
mis besibeldžiąs į pasaulio sąžinę:
laisvę Lietuvai! Pirmą sykį stipriau
scenoje pasirodė broliai Repšiai, mu
zikaliai ir nuotaikingai akordeonais
atlikdami porą dalykų. Savo uždavinį
gerai atlikti stengėsi ir visi kiti —
dekJamuotojai. dainininkai etc., bet
ypač savo vaidyba išsiskyrė Gražina
Petrauskienė. Miras Chainauskas,
Remigija Bliskytė ir mažoji Bersėnaitė. Buvo ir dar kaikas naujo —
jaunimas pirmą sykį išėjo su atviru
žodžiu. Studentų atstovas Eug. Bliskis skaitė pagrindinę paskaitą, kurio
je mėgino atsakyti į nevienoje apy
linkėje vyresniosios kartos jaunimui
daromą priekaištą, kad jis nenoriai
jungiasi lietuviškon veiklon. Jo nuo
mone, vyresniosios kartos tarpusavio
nesutarimai, tiek tarp asmenų, tiek
ir tarp organizacijų savotiškas lenk
tyniavimas ir trynimasis yra pirmoji
to nenoro priežastis. Ypač kenksmin
gi nesutarimai, jei jie vyksta parti
niu pagrindu. Tai jaunimui yra dar
mažiau suprantama. Jis ragino pa
miršti nesantaiką, senas partijas ir
turėtus garbingus titulus ir pradėti
žvelgti į ateitį naujomis akimis: at
gimstančioj! Lietuva nebus tokia, ko
kią vyresnioji karta paliko, bet bus
tokia, kokia kristalizuojasi jaunimo
širdyse. Lietuvą pažinti čia užaugu
sieji gali tik iš savo tėvų ir kitų vyresnėns kartos lietuvių elgesio, išsita
rimų ir tt čia ir didžioji atsakomy
bė vyresniajaji kartai. Jis siūlė dau
giau pasitikėti jaunimu, suteikiant
jam savarankiškumo ir nebijoti to,
kad jis yra kitoks. Kitoks todėl, kad
išaugęs kitokiose gyvenimo sąlygo
se. Kad ir kitoks, bet jis yra... lietu
viškas! Už šį atvirą žodį stud. E.
Bliskiui susirinkusieji gausiai pa
plojo. Minėjimą rengė apyl. valdyba,
o jam sklandžiai vadovavo vicepirm
J. Aušrotas ir v-bos narė Danutė
Bliskienė. Ji pranešinėjo meninę pro
gramą, o J. Aušrotas tarė įžanginį ir
baigiamąjį žodį, kurio metu jis pa
skaitė apyl. pirm. Z. Paulionio at
siųstą priminimą, išreikštą JAV prez.
R. Niksono žodžiais: mažiau viens
prieš kitą šaukime, kad galėtume iš
girsti, ką antroji pusė sako... J.
Aušrotas palinkėjo sergančiam apyl.
pirm sveikatos, ši Vasario 16-oji buNukelta j 6-tą psl.

L. K DEMOKRATŲ SĄJUNGOS
centro komitetas Vasario 16 proga
paskelbė atsišaukimą, kuriame sako
ma: “Atverkime savo širdis pavergtajai tautai ir pašvęskime savo gy
venimą jos naudai ir gerovei. Panau
dokime visas progas visais galimais
būdais padėti pavergtiesiems bro
liams jų tylioje ir šventoje kovoje ,
prieš okupantą. Nedarykime nieko,
kas galėtų kenkti pavergtosios tau
tos kovai už laisvę. Atsispirkime vi
soms Kremliaus okupanto vilionėms
ir žabangoms. Atskleiskime visus
okupanto būdus ir priemonės su
skaldyti kovojančią išeiviją. Išjunki
me iš savo gretų visas subversyvines
piktžoles, kurių šaknys maitinamos
okupanto sultimis ar savanaudišku
mo syvais. Politinės emigracijos eg
zistenciją įprasminkime pasišventu
siu tarnavimu pavergtos tautos in
teresams. Suremkime pečius politi
nei ir bendruomeninei veiklai ir su
sirikiavę po Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto vėliava paspar
tinkime savo žingsnius darbo, kovos
ir aukos keliu į laisvę.”
KLEVELANDO VYSKUPAS Cla
rence G. Issenmann prisiminė Lie
tuves 50 metų jubilėjų ir jos paverg
tuosius, paskelbdamas paskutinį 1968
m. sekmadieni — gruodžio 29 d. spe
cialia maldos diena už kenčiančiąją
Bendriją. Pareiškimas buvo paskelb
tas visose Klevelando vyskupijos
bažnyčiose. Savo laiške vyskupas at
kreipė tikinčiųjų dėmesį į Lietuvos
nepriklausomybės praradimą — So
vietų Sąjungos okupaciją bei jos re
liginį persekiojimą. Jis prašė pasi
melsti už kenčiančiąją Lietuvą ir jos
jaunimą, siūlydamas tam tikslui ir
ypatingas apeigas. Kiek plačiau Lie
tuvos tragišką likimą vyskupas api
būdino specialiu straipsniu Kleve
lando vyskupijos laikraštyje “Uni
verse Bulletin”. Visa tai padaryta
Jaunimo Žygio Už Tikėjimo Laisvę
Komiteto iniciatyva. Delegacijai pas
vyskupą vadovavo Klevelando ALTos skyrius. Delegaciją sudarė: pirm.
R. Kudukis, kun. K. žemaitis, Rimas
Laniauskas ir Marija Gailiušytė.
PRANAS VAINAUSKAS atžymė
jo 79 metų amžiaus sukaktį. Sukak
tuvininkui yra tekę būti nepriklau
somybės kovų savanoriu, žemės ūkio
ministerijos pareigūnu, laikinosios
vyriausybės ministeriu, LKD S-gos ir
Leono XIII fondo pirmininku, Vidu
rio Europos Krikščionių Demokratu
Sąjungos iždininku. Šiuo metu jis
yra LKD S-gos tarybos vicepirminin
kas.
ANTANINA IR JUOZAS LIUTKONIAI, bostoniečiai, nekantriai
laukė iš Lietuvos atvykstančios duk
ros S. P. Stankevičienės, su kuria
buvo išskirti karo metais. Deja, ke
lionę ir susitikimą su tėvais sutruk
dė netikėta liga, sunki operacija ir
pagaliau mirtis. S. P. Stankevičienė
mirė sausio 23 d., sulaukusi tik 39
m. amžiaus.
TRADICINĖ STUDENTŲ MUGĖS
tautybių programoje, kurią kasmet
rengia Mičigano universitetas Ann
Arbore, lietuviams atstovavo Gali
nos Gobienės vadovaujama Detroito
lietuvių tautinių šokių grupė “Šilai
nė”, dviejuose vakariniuose spektak
liuose pašokusi “Pakeltkojį”, “Kepu
rine” ir “Malūną”. Publikai taip pa
tiko lietuviški šokiai, kad akordeo
nistą R. Kasputi net šokio viduryje
užgoždavo plojimų banga. Tokios
sėkmės susilaukė tik “šilainė” ir
negni grupė. Gegužės mėnesį “Šilai
nė” atžymės savo veiklos dvidešimt
meti. Mugės metu veikusioje paro
doje buvo ir lietuvių skyrius su dai
lininkų paveikslais, knygomis, gin
taro dirbiniais, Baltijos kraštų so
vietinę okupaciją skelbiąs Europos
žemėlapis. Didžiąją eksponatų dalį
parūpino Ann Arbore gyvenantys Jū
ratė ir Lionginas Pečiūros. Mičigano
universitete šiais mokslo metais stu
dijuoja truputį daugiau kaip tuzi
nas lietuvių.
DR. JULIUS KAKARIEKA, Con
ception universiteto profesorius Či
lėje, dalyvavo LF bičiulių surengta
me politinių studijų savaitgalyje
Los Angeles* ir keletą dienų viešėjo
pas p. Gimžauskus Čikagoje.

Lenkija
“TŽ” SKYRIAUS “SKAITYTOJAI

PASISAKO” skiltyse jau buvo kele
tas laiškų apie lietuviškų knygų siun
timą Suvalkų trikampio lietuviams,
šiek tiek duomenų šiuo klausimu pa
teikia Lietuvių Visuomeninės Kultū
ros Draugijos centro valdybos Var
šuvoje leidžiamos “Aušros” 1968 m.
rugsėjo nr. 13 paskelbtas vyr. red.
Z. Stoberskio rašinys “Įspūdžiai iš
Seinų padangės”. Punske aplankęs
valsčiaus bibliotekos vedėją, Z. Stoberskis rašo: “Kultūros Namų rū
mai ir bibliotekos vidus šiemet buvo
atnaujinti. Bibliotekos viduje įvyko
pasikeitimai: gražios ir švarios len
tynos, įrištos knygos patraukia kiek
vieno akį. Bibliotekos vedėja p.
Anuškevičienė džiaugiasi, kad pasi
baigė sunkumai su lietuviškų knygų
persiuntimu iš LTSR. Paskutiniu me
tu visos lietuviškos knygos ateina
greitai ir reguliariai..Taigi, su
varžymai iš okupuotos Lietuvos siun
čiamoms knygos jau yra atšaukti.
Tai, žinoma, dar nereiškia, kad toks
pat principas bus taikomas Kanados
ar JAV lietuvių knygų siuntoms bei
spaudai. Kokias knygas gauna biblio
teka, sunku pasakyti, bet Z. Stoberskis, aplankęs Šlynakiemio ūkininką
P. Vilkelį, pasakoja: “Pietų metu
įsikalbėjome apie kultūrinį gyveni
mą tuose namuose. Dėl elektros ne
buvimo šeimininkas neturi televizo
riaus, tačiau yra baterijinis radijas
ir plačiai skaitoma spauda: “Tiesa”,
“Gimtasis Kraštas” ir kt. Kartu su
laikraščiais gaunamos ir knygos. La
biausiai mėgiamos knygos tai Avy
žiaus “Kaimas kryžkelėje”, T. Iva
nausko “Apie žvėris ir paukščius”
J. Korolkovo “Partizanas Lionia
Golikovas”, latvių autorės D. Zigmantės apysaka “Jūros vartai” ir
daugel kitų...”
PUNSKO GIMNAZIJOS direkto
rius A. Uzdila prasitarė Z. Stoberskiui, jog vadovėliuose reikėtų dau
giau medžiagos apie dabartinius Len
kijos ir, žinoma, ‘tarybų” Lietuvos
laimėjimus. Vadovėliai leidžiami
Lenkijoje: 1958 m. buvo išleistas
Juozo Vainos elementorius I klasei
“Šaltinėlis”, 1964 m. — M. Kmitos
redaguota Z. Karpinskos ir J. Stos
keliūno “Saulutė” II klasei, 1958 m.
— B. Lisieckos ir T. Kovzano “Skai
tiniai” III klasei (H laida išėjo 1966
m ), 1961 m. — B. Lisieckos ir E.
Tumaitės “Skaitiniai” IV klasei. Abu
“Skaitinius” redagavo M. Kmita. Ki
toms klasėms “Skaitinius” ruošia G.
Grabauskaite, J. Karčiauskas, V. Pa
jaujienė, A. Stoberskienė, J. Stoske
liūnas ir A. Uzdila. Autorių sąraše
šį kartą jau nematyti pavardžių B.
Lisiecka ir T. Kovzan. Matyt, vilniš
kė kompartija įtikino W. Gomulkos
atstovus, kad vadovėlius gali paruoš
ti patys lietuviai, atiduodami atitin
kamą duoklę ir Lenkijos, ir Lietuvos
kompartijoms.

Italija
DIPLOMATIJOS ŠEFAS S. LOZORAITIS Vasario 16 proga tarė žo
dį per radiją, primindamas lietu
viams užsienyje ir tėvynėje šios die
nos reikšmę. Užsienio lietuviai iškil
mingai švenčia Vasario 16, kai tuo
tarpu sovietų okup. Lietuvoje ši da
ta visiškai nutylima. Išsilaisvinimo
viltį žadina paskutinieji įvykiai Če
koslovakijoje, auganti jaunųjų inte
lektualų nepakanta komunistiniam
režimui pačioje Sovietų Sąjungoje.
Be abejonės, Kremlius visomis prie
monėmis stengsis užgniaužti laisvės
prošvaistes, tačiau sovietų paverg
toms tautoms išauš laisvės diena. S.
Lozoraitis taipgi priminė šiemet
Kaune mirusį nepriklausomybės ak
to signatarą, ministers Petrą Klimą,
kovoje už Lietuvos laisvę pažinusi
kalinio dalią nacių ir sovietų kalėji
muose: “Teneužmiršta lietuvių tauta
šio žymaus valstybės vyro, davusio
jai savo jėgas ir už ja kentėjusio.
Lietuvos žemė, kurioje palaidotas
Petras Klimas, bus jam lengva, nes
jis mirė, tikėdamas, kad ji vėl bus
laisva.”
’

Vokietija
GAUSIAUSIA LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ Memmingene Lietuvos
nepriklausomybės šventę vasario 16
d. pradėjo pamaldomis Šv. Ulricho
bažnyčioje. Kultūros Namų didžiojo
je salėje surengtą minėjimą sveiki
nimu dalyviams ir svečiams pradėjo
kun. dr. J. Petraitis. Paskaitą apie
Vasario 16, PLB III seimo paskelb
tus Lietuvių švietimo ir šeimos Me
tus, visus tautiečius jungiančią Lie
tuvos praeiti skaitė kun. dr. K. Ža
lasis. OFM, svečias iš kaimyninio
Bad Woerishofeno. 1968 m. jauni
mo suvažiavimo nutarimus vokiškai
?tna*akojo VLB Memmingeno apy
linkės valdybos narys jaunimo rei
kalams M. Dresleris. Lietuvių šeš
tadieninės mokyklos buvusio moky
tojo V. Bernoto paruoštą programa
atliko deklamatorės — B. Damijonaitytė, K. Radzevičiūtė, F. Butku
tė, S. Damijonaitytė ir D. Pungitytė,
tautinių šokiu grupė pašoko “Sadu
te” ir “Audėjėle”, velionies M. Budriūno choro “Dama” repertuaro
liaudies dainas išpildė dainos mėgė
jų rat^’is ir jo kvartetas. Progra
mos p-anešėja buvo lietuvių Šešta
dieninės mokyklos mokytoja ž. Vykintaitė-Pagels.

Prancūzija
Jonas Govėdas, vargonų ir piani
no muzikos studentas, dažnai
akompanuojąs chorams ir solis
tams Toronte Nuotr. S. Dabkaus

EKONOMISTAS RIČARDAS BAČKIS, Prancūrijos LB tarybos pirmi
ninkas, dirbąs tarptautinėje “Uniteve*" orsanizacijoje, nuo L m. sau
sio 1 d. buvo pakeltas i autfttpju
pareigūnų kadrą.
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jaunimo žiburiai
KURIS PRANAŠESNIS?

Lietuviškasis ar angliškasis jaunimas?
stebėti skirtumą vaišingume
tarp anglų ir lietuvių. Pas lietu
vį užėjęs žmogus neišeis nepa
vaišintas. Jeigu mokinys pasi
kviečia draugą po mokyklos pus
valandžiui pamokų paruošti, tai
svečias grįš už pusantros vai.,
neparuošęs pamokų, bet sotus.
Pas anglus yra kitaip. Aš pats ži
nau pavyzdžių, kad užėjęs mokiz nys po pamokų pas anglą draugą
' turėjo palaukt atskiram kamba
ry, kol šeima pavalgys, nes jis
nebuvo oficialiai pakviestas. Šis
paprotys Kanadoje pamažu kei
čiasi, nes europiečių įtaka ang
lams yra labai didelė. Be abe
jonės, angliškasis jaunimas yra
vaisingesnis už savo tėvus, ta
čiau skirtumas iki šiol tebėra.
Kitas skirtumas — tai lietuvio
jaunuolio nepaprastai uolus įsi
jungimas į lietuviškas organiza
cijas. Yra ateitininkai, skautai,
chorai, tautinių šokių grupės.
Jos visos yra pilnos narių. Iš vi
so, aktyvaus lietuviško jaunimo
nuošimtis yra labai didelis. Paimkime^anglus. Jie taip pat turi
įvairius klubus — YMCA ir kito
kias organizacijas, bet narių juo
se, palyginus, yra mažai. Daugu
mas angliško jaunimo, šalia mo
kyklinių užsiėmimų, nepriklau
so jokiom kitom organizacijom.
Ir gal todėl, kad daug šio jauni
mo niekur nepriklauso. Jie pra
deda jieškoti progų susitikti su
kitais draugais ir išlieti savo
energiją. Iš to atsiranda viso
kiausios “gengės” bei “hipių” ir
“ypių” grupės. Tik pažiūrėkim i
statistikas ir pamatysim, kad
pvz. Toronte anglų kilmės moki
niai trigubai daugiau vartoja
narkotikus už betkokioš kitos
kilmės jaunimą. Tuo tarpu lietu
viu tarpe ši problema yra maža.
Pažiūrėję giliau i faktus ma
tome, kad lietuviškasis jaunimas
yra ne tik nemenkesnis už ang
lus, bet kaikuriais atžvilgiais
pranašesnis. Tuo mes turėtume
visi didžiuotis.
-Almis Kuolas

Šaltas oras, šilta nuotaika
Sausio 25 — 26 d. suvažiavo
studentai ateitininkai iš Klevelando, Montrealio, Otavos, Buffa
lo, Vindsoro, Toronto ir Čikagos
i Vasagą — p. Jonaitienės vasar
namį. Buvo labai šalta. Visi nie
ko nelaukę susikraustė daiktus Į
vidų ir sėdo prie šiltais valgiais
padengto stalo. Tai buvo šešta
dienio rytas. Pavalgę visi pasi
skirstė užsiėmimams — vieni va
žiavo čiuožti, kiti slidinėti, o dar
treti — rogėmis pasivažinėti.
Išbuvę šaltame ore Mėlynuose
Kalnuose visi grįžo sušalę po ke
turių valandų sporto, čia vėl lau
kė šilti pietūs. Pavalgę, pasišne
kučiavę visi susėdo priekiniame
vasarnamio kambaryje klausyti
paskaitų ir diskutuoti.
Pirmąją paskaitą skaitė stu
dentų ateitininkų sąjungos pir
mininkas Antanas Razgaitis iš
Klevelando apie “Studentą atei
tininką ir jo identiteto krizę”. Po
to sekė diskusijos apie organiza
cijos tikslus. Visi sutiko, kad
mūsų tikslai yra labai abstrak
tūs, labai sunkiai prieinami, bet
dauguma nusprendė, kad yra
verta jų siekti, nors jie ir taip
toli atrodo. Siekdamas tolimo ar
ba labai augšto tikslo, turi pir
miausia pereiti per menkesnius
ir tuo pasidarai geresnis žmogus.
Po to sekė seselės Ignės paskai
ta apie “Kristų kaipo pavyzdi
kiekvienam ateitininkui ir krikš

čioniui”. Kristus, tapdamas žmo
gumi, galėjo nurodyti mums
kaip gyventi šventą žmogišką gy
venimą. Kristus nevertė žmonių
priimti, ką jis mokė, bet leido vi
siems laisvai apsispręsti ir kas
savu noru pas jį ateidavo, mielai
priimdavo. Jis nesmerkė kitų,
kurie apsisprendė pas jį neiti.
Taip pat ir mes neturime smerk
ti kitų, kurie gal netaip, kaip
mes galvoja. Po to sekė trumpas
susikaupimas.
Vakare visi atsisėdę apie žva
kėmis apšviestą stalą dainavo,
pasakojo savo Įspūdžius, juokavo
iki ankstyvo ryto.
Sekmadienio rytą visi važiavo
Mišioms į netoliese esantį mies
teli. kur pamatė tipišką mažą
Kanados šiaurės koloniją. Ji sa
vo paprastumu ir visų bendru
Įsijungimu, ypač Komunijos me
tu, labai skyrėsi nuo didmiesčių.
Grįžę ir pavalgę pusryčius vieto
vių atstovai padarė savo veiklos
pranešimus, pasidalino minti
mis. rūpesčiais. Nepajuto, kaip
atėjo laikas skirstytis. Vėl visi
susitvarkė ir per sniego pūgą pa
suko savais keliais namo. Vi
siems didžiausias savaitgalio at
siminimas bus gilus draugišku
mo jausmas, kuri pajuto visi su
važiavusieji net iš taip tolimų
Kanados ir JAV miestų. Visi pa
juto susiv;eniję toje pačioje or
ganizacijoje.
Gabija

Studentai ateitininkai iškylauja Vosagoje, kur buvo surengto susi
kaupimo dieno ir slidžių savaitgalis. Viršuje — diskutuojame, apa
čioje — dainuojame f t
Nuotr. L. Giriūno
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Lyginant lietuvišką jaunimą
su angliškuoju, susidaro pora
problemų todėl, kad prie kiek
vieno palyginimo atsiranda iš
imčių. Yra beveik neįmanoma
apibūdint vienos ar kitos tauty
bės jaunimą ir nerasti jokių skir
tingų bruožų. Visdėlto, jeigu paimtu’mėm daugumą lietuviško
jaunimo ir palygintumėm su tuo
pačiu procentu angliško jauni
mo, surastumėm keletą įdomiai
skiriančių savybių.
Pradėkim nuo aiškiausio skir
tumo — kalbos. Jaunuolis, užau
gęs lietuviškoj aplinkoje, be abe
jonės, gauna daug daugiau žinių,
negu Kanadoje ar Amerikoje už
augęs anglų kilmės jaunuolis.
Lietuvis moka anglų ir lietuvių
kalbas, o mokėjimas betkokioš
kitos kalbos jau iš karto praple
čia akiratį ir padidina galimybes
studijuoti — ypač kalbas. Prie
kalbos prisideda ir visa mūsų lie
tuviška kultūra. Nors dabartiniu
metu išeivijoje gal jaunimas ir
nelabai rūpinasi' lietuviškos kul
tūros išlaikymu, visdėlto kiek
viename jaunuolyje daugiau ar
mažiau pasilieka tėvų Įskiepytos
meilės lietuviškiems papročiams
— kultūrai. Angliškasis jauni
mas to neturi. Jis turi tik savo
angliškąją kultūrą, o dabartiniai
“hipiai” ir visi kiti panašūs dar.
mažiau rūpinasi ja, negu mūsų
lietuviškasis jaunimas savo tėvų
kalbos bei kultūros išlaikymu.
Įdomų pastebėti, kad angliškose
mokyklose ne tik pamokų, bet ir
pertraukos metu lietuviai susiti
kę labai dažnai kalbasi tarpusa
vyje lietuviškai, tik gaila, kad
dažnai pritrūksta žodžiu ir reikia
pavartoti angliškus terminus,
šiuo metu yra net pasklidę “lie
tuvių jėgos” (Lithuanian Power)
ženklai, kuriuos daugumas lietu
vių mokinių nešioja pasididžiuo-.
darni anglų tarpe.
Skirtumas tarp lietuviškojo ir
angliškojo jaunimo nesibaigia su
kalba ar tauta. Labai Įdomu pa

•

Lietuviai mokiniai gyvi ne tiktai mokslu, bet ir kitais dalykais; vieniem rupi barzda ir pypkė,
kitiem — svajonė

Jaunimas ir Vasario Šešioliktoji
Tėvai supranta vienaip, vaikai — kitaip • Jaunimui dainos,šokiai, kalba nėra savi dalykai
• Jaunimas bus lietuviškas, jei tėvai bus lietuviški ir neapsileidę
Pasirinkau šią temą, nes manau, rodyti lietuviškas grupes, juos susiimti — persvarstyti savo liekad jau laikas mums ši klausimą ge įjungti i veiklą, šiame moder tuviškumo laipsnio klausimą ir
rai pasvarstyti ir suprasti, ką mums niame pasaulyje yra tiek daug tada reikalauti iš savo jaunimo
Vasario šešioliktoji reiškia ir ką mes pasimetusių žmonių, kurie jau Ją lietuvybę išlaikyti. Lietuviš
šioje srityje galime padaryti.
čiasi pasimetę vien dėlto, kad koji Vasario 16 prasmė gyvuos
Jau eilė metų švenčiame Vasa nepriklauso jokiai grupei, nes tol, kol ją tėvai laikys gyvą.
Taip pat reikia nepamiršti,
rio šešioliktosios—Lietuvos ne neranda su ja bendrų ryšių, ne
priklausomybės atgavimo šveh- turi komunikacijos. Tėvų gerai kad ir dabartinis jaunimas yra
tę. Jau 51-ji metai nuo to lietu lietuviškai išauklėtas vaikas, būsimi*, i tėvai. Jums taip pat
viams svarbaus Įvykio. 1968-tieji Įpratęs su lietuviais savo grupė kris ši atsakomybė kaip lietu
metai buvo paskelbti Lietuvos je veikti, prie lietuvių savaime viams. Jūs turėsite apsispręsti,
Laisvės Kovos Metais. Per tuos prisiriša ir toliau jieško lietuvių. ar priimti jums tėvų pavestą pa
metus buvo skelbiamos Įvairios Jis prie lietuvių pritaps, su jais reigą toliau tęsti lietuvybės iš
rezoliucijos Lietuvai laisvinti, pasiliks. Jis pritaps ir gyvena laikymą.
jos nepamiršti ir dėl jos kovoti. mojo krašto visuomenėje, nes
Neišsiblaškykime!
Laisvojo pasaulio lietuvių di turės Įsijungti jon iš reikalo. Tai
Maironis yra pasakęs: “Nors
džiausias uždavinys yra be palio Įvyks savaime. Pritapdamas ten, mūsų brolių nedaugei yra, tačiau
vos dirbti Lietuvos išlaisvinimui. jis nepamirš ir lietuvių. Tai vis tvirti mes, jei riš mus vieny
Jau virš dvidešimt metų praėjo, kas, ko gali tikėtis iš jaunimo bė ...” Jis tuos žodžius buvo pa
kai dėl to išsilaisvinimo lietuviai tėvai. Suprasdami, kad tai yra sakęs anais sunkiais vergijos
kovoja, bet Lietuva dar nelaisva. natūralus moderniajame pasau laikais. Jie parodo lietuvio dva
Ar tas dvidešimties metų darbas lyje gyvenančio jaunimo bruo sią ir pasiryžimą aukotis. Susi
eina veltui? Ar tėvai nori už žas — įsijungti grupėn, tėvai vieniję lietuviai stojo nelygion
krauti mums visiškai beprasmi sudarys sąlygas tam jaunuoliui kovon už laisvę. Tik šitokioje
darbą? Ar mes tikrai suprantam pajusti, kad jis priklauso lietu pasiaukojimo dvasioje galėjo bū
vių grupei, iš kurios jis neišsi
Vasario 16 dienos reikšmę?
ti iškovota laisvė Lietuvai. Mūsų
skiria.
dabartinė pareiga kiek galint
Mes ir tėvai
Tėvai — kelrodžiai
daugiau palaikyti tarp savęs ry
Kiekvienam lietuviui vaikui,
Geriausia jaunimui įtaka yra ši, kad neišsiblaškytumėm į vi
užaugusiam lietuviškoje šeimo pačių tėvų pavyzdys. Jei tėvai sas puses, nes išsisklaidę nieko
je, Vasario 16-toji turi prasmę, nori, kad jaunimas priklausytų negalėsime padaryti Lietuvai.
bet ši prasmė skiriasi nuo jo tė lietuviškai visuomenei, patys tu Mes, jaunimas, turime daugiau
vų. Tėvams tai reiškia, kad po ri tai visuomenei priklausyti ir populiarinti lietuvio vardą kita
eilės metų okupacijos ir didelio joje pilnai dalyvauti bei veikti. taučių tarpe! šiuo keliu eidami
darbo Lietuva pagaliau atsikratė Atrodo, kad dalyvių skaičius pa mes galėsime prisidėti prie Lie
savo priešų ir dvidešimt metų rengimuose ir organizacijose tuvos išlaisvinimo.
buvo laisva. Tėvams ta laisvė mažėja. Jei skaičius pasilieka
Baigsiu ištrauka iš Vašingto
reiškė lietuviškų knygų leidimą* tas pats, tai labai mažai pasi no moksleivių kuopos laikraštė
ir skaitymą be baimes, savo reiškia veikloje. Jei vyresnieji, lio vedamojo straipsnio: “Po ka
krašto įstaigų ir pramonės sava kuriems Lietuva yra sava ir ge ro daug lietuvių išsisklaidė po
rankišką tvarkymą, viso krašto rai pažįstama, nedirbs, nepalai visą pasaulį, Įsikurdami Ameri
laisvą valdymą. Viskas buvo pa kys visuomeninės lietuviškos koje, Kanadoje ir kituose kraš
grista lietuviškumu.
veiklos, jaunimo organizacijų, tuose. Visi jie deda pastangas at
šiandieną jaunimui Vasario nerems lėšomis, nevadovaus, ne kovoti nepriklausomybę. Dabar
šešioliktosios didžiausia prasmė skatins savo vaikų prisijungti mes, jaunimas, ruošdamiesi tai
glūdi žodyje “laisvė”. Visi šian prie lietuviškų grupių, jų ne kovai, turime pareigą prie to
dien tos laisvės, kaip ir prieš 51 leis Į lietuviškas mokyklas, — prisidėti. Turime skleisti tas
metus, nori, jieško. Jaunimas jos tai lietuvybės išlaikymo klausi idėjas, kurias pasisavinom iš tė
jieško savyje. Jis nori būti lais mas nekaip atrodys ir ateityje. vų būdami lietuviais.”
vas pasirinkti kuo būti, kur eiti, Pirmoje eilėje patys tėvai turi
Gabija Juozapavičiūtė
ką daryti. Jis nori laisvai pasisa
kyti ką galvoja. Jis trokšta asme
Kur musuc. studentai?
ninės laisvės. Užtat jam Vasario
16-tosios tikroj ji prasmė yra pra
Š. m. vasario mėn, 9 d. To siteto Massey College rašytojas
ronto
universiteto Convocation Jack Ludwig. Protarpiais grojo
nykusi. Jis gali tik iš dalies pa
justi lietuviškumą. Atėjęs i mi Hall Įvyko susideginusio čeko gedulo muziką vargonais, piani
nėjimą jis klausosi paskaitos, Jan Palach mirties paminėji nu ir vamzdiniu instrumentu.
išgirsta dainą, pamato šokį. Tė mas, surengtas Toronte gyve
Pabaigoje kalbėjo ministeris
vams šis šokis, ši daina, šie žo nančių čekų ir slovakų, kurie Allan Grossman. Jis savo kalbo
džiai yra mieli ir brangūs. Jie kvietė dalyvauti visas sovietų je papasakojo apie savo įspū
jiems yra savi. Jaunimui tai nėra pavergtas tautas. Buvo kviesti džius, kai po Čekoslovakijos
sava. Jaunimas negali pilnai iš ir pabaltiečiai, iš kurių dalyva okupacijos pateko į Prahos
gyventi to lietuviškumo dvasios. vo tik lietuvių atstovas dr. M. miestą, kur stovėjo rusų tankai
Tai. ko jis pilnai nepažįsta, ne Anysas. Buvo susirinkę apie 400 ir tūkstantinės minios žygiuodažmonių, jų tarpe ir Ontario pro mos demonstravo prieš tą prie
gali pasisavinti.
vincijos vyriausybės atstovas vartos akta. Tai buvusi 'didelė
čia ne Lietuva
ministeris Allan Grossman.
sovietų klaida, kuri laisvame pa
Manoma, kad didžiausiose lie
Minėjimą pradedant buvo už saulyje iki šiol nebuvusi pakan
tuvių kolonijose Kanadoje ir degta žvakė. Profesorė Dagmar kamai Įvertinta.
“Kur mūsų
JAV-se jaunimas pajunta lietu Ledlova - Kapecka vargonais pa studentai, kurių Toronte yra
višką dvasią, kurią pradžioje tė grojo “O Canada”. Labai trum tūkstančiai? Išskyrus kelis at
vai imigrantai taip sunkiai ir pas kalbas ta proga pasakė stovus, jų nei vieno nematyti.
nuoširdžiai bandė jiems perduo Toronto universiteto administ Ar studentai, mūsų jaunoji kar
ti. Tai visdėlto yra neįmanoma racinės tarybos pirmininkas Ste ta, nėra suinteresuota tuo, kas
padaryti. O neįmanoma dėlto, ven Langdon ir Toronto univer- darosi už geležinės uždangos?”—
kad čia nėra Lietuva. Jie gali
pakeltu balsu kalbėjo ministe
jiems perduoti identiteto jaus
ris. “Studentų turėtų būti tūks
mą, pažinimo nepilnutinį jaus
tančiai, kai kalbame apie idea
mą, t. y. tiek, kad . tas kraštas
listo jaunuolio pasiaukojimą
jiems pasidaro jau nebesveti
grąžinti tautai atimtą politinę
mas. Jie žino, kad iš ten jų tėvai
laisvę. Mes galime būti sekan
kilo, iš ten jų visa giminė, visos
tieji, jeigu mūsų studijuojąs jau
dainos, kurias dainuoja, visi šo
nimas net nedalyvauja ir nereiš
kiai, kuriuos šoka, ir kalba, ku
kia protesto čia, kur jis yra reiš
ria jie kalba. “Dainuoja, šoka” ir
kiamas. Mes turime tvirtai kal
“kalba”. Tai visa, ką tėvai, bū
bėti už visos žmonijos kalbos ir
dami tremtyje, gali perduoti sa
sąžinės laisvę”, — baigė jis.
vo vaikams. Jie tegali iš mažens
Pabaigoje studentais Bu gala
su jais dainuoti, šokti ir kalbėti
paskaitė susideginusio studento
lietuviškai. Jie gali juos leisti Į
Jan Palach paliktą tokio turi
šeštadienines mokyklas, į vasa
nio laišką: “Turėdami galvoje,
ros stovyklas, juos įjungti į lie
kad mūsų tauta yra beviltiškoje
tuviškas organizacijas, kitaip sa
padėtyje, mes nutarėme išreikš
kant, skatinti jų lietuvišką veiki
ti savo protestą ir pabudinti
mą. Svarbiausia yra tai, kad vai
mūsų krašto žmones tokiu ke
kai ir jaunimas šoktų, dainuotų
liu: susidarė grupė savanoriu,
ir kalbėtų lietuviškai.
kurie yra pasirengę susideginti.
Priklausyti grupei
Aš turiu garbę būti pirmuoju,
turiu
teisę rašyti pirmą laišką ir
Jauniesiems yra malonu ir
Įžiebti pirmąjį deglą.” Prieš sa
lengva, kai jie jaučia, kad kartu
vo mirtį jis yra draugams pa
su grupe daro, o ne pavieniui.
Jeigu jauniejji pajunta, kad ne Torontietė Linda Marcinkutė, sakęs: “Mano veiksmas pasiekė
priklauso jokiai grupei, jie jos choristė ir jauna solistė, daly savo tikslą”.
jieško. čia ir prasideda tėvų lie vauja įvairiuose koncertuose
Minėjimas buvo baigtas Če
tuviškoji pareiga —- jiems* nuNuotr. S. Dabkaus koslovakijos himnu. A.

“The Toronto Globe and
Mail” dienraštyje 1969 m. sau
sio 9 d. buvo paskelbti Ontario
Addiction Research Foundation
rezultatai anketų, kurios parodė,
kad alkoholis yra daug didesnė
problema jaunimui, negu narko
tikai. Anketa buvo atsakyta
6.447 mokinių nuo VII iki XIII
skyriaus ir buvo rasta, kad per
šešių mėnesių laikotarpį prieš
šios anketos * užpildymą 23%
septinto skyriaus mokinių buvo
gėrę alkoholinių gėrimų; . 71%
trylikto skyriaus mokinių buvo
gėrę per tą patį laikotarpį. Tik
6.7% visų mokinių buvo vartoję
marijuaną, 2.6% — LSD,37.6%
buvo rūkę tabaką. Taigi, alkoho
lis yra daug didesnė problema,
negu narkotikai dėlto, kad. jis
yra daug daugiau vartojamas.
Rasta Įdomių statistinių duo
menų, kurie parodė daugumos
narkotikus vartojančių aplinky
bes. Berniukai dvigubai daugiau
vartojo “vaistus”, negu mergai-'
tės. Turtingumas, tėvų socialinis
stovis nesudarė didelio skirtu
mo, tačiau buvo pastebėta, kad
daugumas vartotojų gyveno tik
su vienu tėvu ir dažnai tėvas bu
vo bedarbis. Vienas ketvirtis
vartojančių prisipažino, kad jie
buvo draugų prikalbinti narkoti
kus išmėginti. Taip pat pastebė

tas didelis skirtumas vartojime
tarp atskirų etninių grupių.
Daugumas vartotojų buvo anglo
saksų kilmės mokiniai; mažiau
siai vartojo narkotikus italai ir
portugalai.
Pastebėta, kad tikyba taip pat
turi įtakos. Katalikų tik 7% bu
vo vartoję, o 75% jų pasisakė
nenori niekad ir bandyti. Protes
tantų buvo 9% ir 73.8% nepla
navo vartoti. Žydų kilmės stu
dentų buvo 14.6% vartojančių ir
63.9% nenorėjusių bandyti. Iš
mokinių, kurie sakėsi neturi jo
kios tikybos, buvo 19% varto
jančių ir tik 57.6% neplanavo
vartoti.
Mokinių, gavusių 75% ir dau
giau per praėjusius egzaminus,
tik 6.7% buvo vartoję narkoti
kus.
Mokiniai, lujrie buvo aktyvūs
kitose srityse!sporte, organiza
cijose ir t.t.), daug mažiau var
tojo “vaistus”, negu tie, kurie
niekur nebuvo Įsijungę ir gauda
vo nepatenkinamus pažymius.
Mokiniai pasisakė, kad mo
kyklose buvo permažai kreipia
ma dėmesio Į ši reikalą ir per
mažai duodama žinių apie šią
sritį. Mokytojai dažniausiai tik
savo nuomone pareiškia, bet ne
duoda pilnų žinių.
Almis Kuolas

Dalia Viskantienė (viduryje) tarp savo ansamblio “Birbynės" cho
risčių
Nuotr. B. Tarvydo

Rašinių konkursas Australijoje
Lietuvos Laisvės Kovos Metams
atžymėti Australijos LB krašto kul
tūros tarybos lituanistinė sekcija šeš
tadieninių mokyklų mokiniams buvo
paskelbusi rašinio konkursą tema
“Ką aš žinau apie Lietuvą?” Iš li
tuanistinės sekcijos narių sudaryta
vertintojų komisija — pirm. A. Krau
sas, L Didžytė ir A. Šeikis— gavo
106 rašinius, kuriuos atsiuntė pen
kios mokyklos. Konkurso laimėto
jams buvo paskirtos lietuviškų kny
gų ir lietuvių dailininkų kūrinių ap
lankų premijos. Premijų mecena
tais buvo Melburno lietuviai, rašinių
konkursui aukoję: Socialinės Mote
rų Globos Draugija S40, Lietuvių
Katalikių Moterų Draugija S20, Lie
tuvių Studentų Sąjungos skyrius S10
ir gimnazijos mokytoja L Didžytė
$10.
Premijas laimėjo: ALB Adelaidės
mokykloje antrokas Povilas Vasi
liauskas — II premiją, šeštokė Aud
rė Bielskytė — II, septintokė Dalia
Bielskytė — I ir aštuntokė Liuda
Stalbaitė — I; šv. Kazimiero mo

kykloje pirmokas Sietynas Kubilius
— I, antrokas Saulius Kubilius —
I, trečiokas Edis Jucius — II ir
penktokas Viktoras Vitkūnas — II;
Melburno parapijos mokykloje ket
virtokas Juozas Petraitis — I, penk
tokė Dalia Mucienikaitė — I, šeš
tokas Juozas Vaitiekūnas — I; Dr.
V. Kudirkos mokykloje Geelonge
ketvirtokas Donatas Slavickas — I;
Lidcombės (Sydnėjaus) mokykloje
trečiokė Regina Laukaitytė — I pre
miją. Taigi, pirmosiomis premijomis
buvo atžymėti 9 mokiniai, antrosio
mis — 4. Atranka, matyt, buvo di
delė, nes iš 106 rašinių premijuota
tik 13. Daugiausia pirmųjų premijų
— tris — laimėjo Melburno para
pijos mokyklos mokiniai.
Džiugu, kad ir kengūrų žeme va
dinamoj Australijoj mūsų tautiečiai
savo jaunimo širdyse skiepija mei
lę lietuviškam raštui. Tokius kon
kursus turėtų surengti bei jų laimė
tojus garsinti ir kitų kraštų Lietu
vių Bendruomenės.

Jei būčiau Toronto burmistru...
Kiekvieną dieną labai daug
žmonių naudoja Toronto susisie
kimo priemones. Bet ar jos pa
kankamos? Nesu žinovas, bet
manau, kad tos priemonės yra
nepakankamos.
Mūsų požeminė sistema yra
perdaug maža. Požeminė staty
ba vyksta nuostabiai lėtai. To
rontas pirmąją liniją Įrengė
1952 m. Tai buvo Yonge linija
nuo Eglinton iki Union stoties
(apie 4 mylias). Prie to dar pri
sidėjo 20 mylių per 15 metų —
truputi daugiau, negu viena my
lia per metus! O Montrealyje 15
mylių irengta per trejus metus
— penkios mylios Į metus! Ir
dar norėčiau priminti, kad Mont
realyje yra sunkiau kasti, nes
žemė yra labiau akmenuota. Ko
dėl Toronte vyksta tokia lėta
statyba?
Toronto eismo komitetas nu
rodo finansines priežastis. Mūsų
politikai sako, kad tai ne jų rei
kalas. Kodėl gi taip yra? Neturė
tu būti tiek daug “red tape”.
Aš kaltinu politikus.
Mūsų požeminė eismo siste
ma turėtų būti dabar, o ne ry
toj, dvigubai ilgesnė. Yonge li
nija dabar turėtų pasiekti Finch.
Queen linija turėtu išsiplėsti
nuo Roncessvalles iki Woodbi
ne, o Spadina linija nuo Wilson
iki Spadina stoties. Pagal dabar
tinę sparta, mes neturėsim net
P’lnos požeminės sistemos iki
1990 m. O ją turėti reikia da
bar.
Automobilių susisiekimas ma
žai kuo geresnis. Pratęsimas
400 plento iki Eglinton atrodo
kaip didelis projektas. Pagaliau
Don Valley plentas nutiestas,
bet Spadina nlento turbūt netu
rėsim iki kito šimtmečio. Per
beveik dešimt metų Spadina
plento yra nutiesta tik viena
mylia. Kodėl Amerikoje galima
nutiesti kelias mylias nauio
plento per dieną, o čia, Toron
te, užtrunka taip ilgai?
Kaip minėjau, aš kaltinu poli

tikus ir visą jų sistemą. Yra ne
sąmonė manyti, kad TTC gali
finansuoti net ir trečdalį pože
minės statybos tik iš to pelno,
kuri jie gauna iš keleivių. Tie
sa, kad jie gauna visą pelną iš
sistemos, bet jo neužtenka ap
mokėti statybai net ir per kelis
metus. Mūsų eismo sistema tu
rėtų būti kontroliuojama mies
to valdžios. Lėšos turėtų ateiti
iš mokesčių (nes beveik kiek
vienas naudoja sistemą) ir iš ke
leivių (jie mokėtų mažiau), ši
taip mes visi laimėtumėm. Ne
reikėtų kiekvieną kartą tiek
daug mokėti už autobusą ir pa
tarnavimas būtų geresnis. Gal
net ir statyba greičiau eitų.
O plentų tiesimas yra kitas
reikalas. Plentams dabar panau
dojami mokesčiai. Plentų tiesi
mas galėtų vykti greičiau. Net
būtų pinigų sutaupyta, nes juo
ilgiau jie ten žais su Spadinos
plentu, juo daugiau reikės mo
kėti už darbą ir už medžiagą,
nes kainos vis kyla.
Algis Čepas

Kęstutis Gužas mėgsta gitara, o
gitara — jį. Neseniai jis dalyva
vo radijo valandos "Tėvynės pri
siminimai" baliaus programoje
Nuc'tr. S. Deb1 aus
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS
ti JAV viceprezidentą Spiro Agnew,
USA
miningi dalykai. Tai patvirtino dail. kurte kaip tik tą dieną buvo Čikago
A. Kurauskas, atidarydamas Lietu je ir kalbėjo graikų draugijos vaka
vių Dailės Instituto jubilėjinę pa rienėje, tačiau pas lietuvius bent
rodą vasario 15 d. Čiurlionio Gale trumpam atvykti atsisakė. Gub. Ri
rijoje. Jis paskaitė A. Nykos-Nyliū- chard Ogilvy savo kalboje pažymėjo,
no “Šeštąją elegiją”, kuriai kaip kad jį sujaudino patirtas lietuvių
motto yra paimti Kristaus žodžiai: patriotizmas, ir pažadėjo mūsų tau
“Argi gyvenimas nėra daugiau, ne tiečiams tolimesnę savo paramą. Gu
gu maistas ir kūnas, daugiau, negu bernatorių lietuviškai pristatė minė
apdaras?” Iš dailininko lūpų Įtiki jimo rengėjų — ALTos Čikagos sky
nančiai skambėjo poeto teigimas: riaus pirm. A. Pužauskas, o angliš
“Virš mūsų kūnų išsiplėš žmogaus kai — i amerikiečių politiką bandąs
kūrybos ir tiesos galingos liepsnos, prasimušti — V. Adamkus.' Invoka/ Ir amžinybės horizonte pasirodys cijas skaitė kun. dr. V. Rimšelis,
nešantys gyvenimą į nebūti laivai.” MIC, ir kun. Neimanas. Trumpą kal
Gana elegiškai nuskambėjo Lietuvių bą pasakė ir Lietuvos gen. konsulas
Dailės Instituto pirmininko ir paro Čikagoje dr. P. Daužvardis. Meni
dos vyr. organizatoriaus Adolfo Va- nėje minėjimo dalyje pasirodė “Dai
leškos kalba, kurioje jis pranašavo navos” ansamblis, kuris sudainavo 8
liūdną lietuvių dailės ateitį išeivijo dainas, jų dvi — kartu su sol. P.
je. Jis nurodė, kad lietuvis dailinin Bičkiene. Tą pačią dieną minėjimai
kas dabar yra kryžkelėje ir po 5 įvyko ir daugelyje kitų JAV lietu
metų pajusime, jog nebeturime dai viškų kolonijų. Būrys čikagiečių:
lininkų. Kalbėtojas ypatingai nepa inž. E. Bartkus, dr. L. Kriaučeliūlankių žodžių pabėrė veiksnių pusėn, nas, J. Jasaitis ir kun. Pr. Garšva,
nes “jų kultūriniuose pobūviuose MIC, skaitė paskaitas kituose mies
nematysi, o jie skaitosi vadovauja”. tuose įvykusiuose minėjimuose.

Fort William, Ontario, Friendship Garden parke Kanados šimtme
čiui paminėti bus statoma lietuviška koplytėlė, kurios projektą pa
ruošė dr. inž. A. Kulpavičius. Pj-ojekto planą miesto taryba patvir
tino. Savo tautinius paminklus turi jau pastatę, vokiečiai, italai,
olandai ir kiti. Statybos iniciatorė yra veikli KLB vietinės apylinkės
pirmininkė dr. E. Jasevičiūtė, kuriai talkina vietos lietuviai. Lėšom
sutelkti vykdomas vajus — loterija įvairiose vietovėse. Traukimas
— š. m. kovo 15 d.

Nepakankamai panaudojamos jėgos
(Atkelta iš 3-čio psl.)
mo institucijos turėtu koncentruotis
i šią konkrečių tikslų vykdymą:
a. Aktyviai siekti, kad JAV-bės ir
kitu laisvojo pasaulio kraštų vyriau
sybės iš “Baltijos valstybių okupa
cijos nepripažinimo” politikos per
eitu i nepriklausomybės reikalavimo
politiką, šiam tikslui siekti gerai ga
lėtų pasitarnauti JAV kongrese pra
vestoji ECR 416 rezoliucija.
b. Baltuosiuose Rūmuose suorga
nizuoti oficialaus nepriklausomos
Lietuvos respublikos atstovo priėmi
mą.
c. Išrūpinti lietuvių skyrių “Free
Europe” radijo programoje.
5. Nuo kovos už laisvę pareigos
neatleidžiamas nė vienas sąmonin
gas lietuvis net ir kūrybinės laisvės
pretekstu. Tiesa, kūryba negali bū
ti pajungta betkokiems tikslams, bet
kūrybiniai laimėjimai gali ir turi
būti panaudoti kovai už Lietuvos
laisvę.
Į kūrybinių laimėjimų kategoriją
Įjungti ir mūsų mokslininkų atsiekimat Laisvųjų lietuvių kūrybinei
dvasiai kelti, kūrybiniams laimėji
mams ir kūrėjams pasauliui pristaty
ti jkurtina lietuvių mokslo ir meno
draugija.
6. Didelės ir neišnaudojamos jė
gos glūdi jaunojoje lietuvių intelek
tualų kartoje. Racionalūs planai ir
pastangos galėtų jas pilniau Įjung
ti i aktyviąją laisvės kovą.
7. Kovai už Lietuvos laisvę turime
daug draugų laisvajame pasaulyje.

Yra būdų ir priemonių juos laimėti
ir jų talką Įjungti i savo tikslų sie
kimą. Sektiną pavyzdi svetimųjų tal
kos organizavime duoda Rezoliuci
joms remti Komitetas.
8. Tautinio susiklausymo ribose
jieškoti kelių į pavergtą tautą ir jo
je palaikyti laisvės vilti. Daugeliu
atveju išvadas apie pavergtos tautos
nuotaikas darome iš sąlyčio su Vil
niaus lietuviais. Provincija ir, kaimu
iki šiol mūsuose metodiškiau nebuvo
domimasi.
9. Sėkmingam finansinių išteklių
mobilizavimui laisvinimo instituci
jos visuomenei turėtų pasiūlyti kon
krečius veiklos planus. Klaidingas
kelias — pirma organizuoti finansus,
o veiklos sritį užpildyti pažadais, ku
rie labai dažnai neištesiami. K.

LONDON, ONTARIO
(Atkelta iš 4-to psl.)
vo kartu ir parapijos penkmetis. Ta
proga apylinkės valdyba klebonui
kun. B. Pacevičiui įteikė auksinį Vy
čio ženklą, tuo simboliškai padėkoda
ma už jo darbą su jaunimu per pra
ėjusius penkerius metus. Minėjimas
pradėtas “O Canada” ir baigtas Tau
tos himnu. Dar pažymėtina, kad lie
tuviško gamtovaizdžio gražios deko
racijos buvo kun. B. Pacevičiaus.
APYL. PIRM. Z. PAULIONIS po
operacijos grįžo iš ligoninės ir sveiks
ta namuose. Linkime atgauti pir
mykštę sveikatą. D. E.

Dail. Valeška pabrėžė, jog mūsų po
litikos veikėjams reikėtų neapleisti
ir kultūrinės srities. Taip pat nepa
sitenkinimo žodžių jis pareiškė dėl
lietuvių koplyčios meno darbų Va
šingtone. Atidaryme taip pat kalbė
jo rašytojų sąjungos pirm. A. Ba
ronas ir Lietuvos gen. konsulas Či
kagoje dr. P. Daužvardis. Pirmasis
pabrėžė, jog mums reikia daugiau
darbų, o ne žodžių, nes ir mažesni
darbai yra reikšmingesni už didelius
žodžius. Baigdamas savo neilgą kal
bą, A. Baronas palinkėjo kūrybinės
ugnies, kuri sudegintų neviltį. Kon
sulas pabrėžė, jog ši paroda yra
simboliška ir reikšminga, nes ji su
kurta laisvųjų menininkų.
Daugiau kaip 200 tautiečių, atvykę
i parodos atidarymą, ilgai stebėjo
žymiųjų dailininkų darbus, kuriuos
sukūrė Vyt. Kasiulis, P. Kiaulėnas, V7.
Petravičius, V. Ratas, A. Valeška, T.
Valius, L. Vilimas,, V. Vizgirda, P.
Augius. J. Bakis ir kt. Kaip garbės
dalyvis parodoje su vienu darbu pri
stato tas Justinas Vienožinskis, moder
niojo meno Lietuvoje pradininkas.
Bendras parodos vaizdas, jos su
tvarkymas — geras, šalia dailės dar
bų pakabintose lentelėse pateikia
ma žinių apie pačius kūrėjus ir jų
kūrybą. Tai graži pamoka ateities
parodų rengėjams. Norėtųsi, jog ši
paroda būtų perkelta ir Į kitas lie
tuvių kolonijas, kad visi galėtų pa
sidžiaugti mūsų meno turtais.
• • •
MINĖTOJI PARODA, kaip jos ka
taloge pažymėta, surengta auksinei
Lietuvos nepriklausomybės sukak
čiai paminėti, nors sekančią dieną
Čikagos lietuviai rinkosi i nepriklau
somybės 51-jų metinių iškilmes. Apie
1,000 tautiečių susirinko į Marijos
Augšt. Mokyklos salę. Pagrindinę
kalbą pasakė VLIKo pirm. dr. J. K.
Valiūnas, o iš amerikiečių tarpo
trumpą sveikinimo žodį tarė nauja
sis Illinois gubernatorius Ogilvy.
Anksčiau panašioms iškilmėms pa
sisekdavo gauti Amerikos senatorius,
tačiau šį kartą turėta sunkumų, nes
rinkimai dar toli. Norėta buvo gau

Kadangi šių metų minėjime nebu
vo didesnės amerikiečių figūros (ša
lia gub. Ogilvy), vietinė spauda jam
neskyrė daug vietos, išskyrus guber
natoriaus partijos (respublikininkų)
valdomus dienraščius. Tačiau kita
taučių publikai apie Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą pa
pasakojo Clarence Manion savo “Ma
nion Forum” programoje, kuri Či
kagoje buvo perduota per stiprią
WAIT radijo stotį ir 26-jį televizi
jos kanalą. Programa taip pat buvo
girdima ir kituose Amerikos mies
tuose per vietines stotis. Iš 15 min.
programos Lietuvos nepriklausomy
bės sukakčiai ir Lietuvos proble
moms buvo skirta apie 5 min., nu
pasakojant sovietų okupaciją Lietu
voje ir palyginant ją su Įvykiais Če
koslovakijoje bei kitur, kur tik so
vietai yra įkėlė koją.
Gen. konsulo P. Daužvardžio raši
nėlis buvo atspaustas “Chicago SunTimes” laiškų skyriuje vasario 16
d. šiame laiške, pavadintame “For
Free Lithuania”, yra nupasakojama
Vasario 16 reikšmė ir sovietinė oku
pacija.

ČIKAGOJE YRA vienas iš ne
daugelio lietuvių žurnalistų sambūrių
Amerikoje, kuris veikia kaip Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos Čikagos sky
rius. Neseniai šiam skyriui suėjo 10
metų. Ši sukaktis buvo atžymėta sky
riaus pirm. A. Gintnerio namuose
Įvykusiame susirinkime bei pobūvy
je. Savo gyvavimo pradžioje skyrius
buvo gana veiklus ir yra atlikęs ne
maža darbų. Ilgainiui kaikurie akty
vieji nariai dėl Įvairių nesutarimų
išėjo į “pensiją” ir pasilikęs nuola
tinis pirmininkas su keliais talkinin
kais pasitenkino kuklia veikla, šia
me susirinkime buvo aptarti nesuta
rimai tarp centro valdybos ir sky
riaus pirmininko. Diskutuotas ir
centro valdybos pirm. V. Alanto laiš
kas, nukreiptas pireš A. Gintneri.
Daugumos narių nuomone, netakto
būta iš abiejų pusių ir reikia
jieškoti susitarimo. Be to, buvo pra
nešta apie čikagiečių žurnalistų pla-
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nuojautą dešimtmečio knygą, kurią
redaguoti yra pasiryžęs A. Gintneris, jau jai surinkęs nemažai medžią*
gos. Susirinkime kalbėjo BALFo vei
kėjas A. Dzirvonas ir ALTos Čikagos
skyriaus pirm. A. Pužauskas. Visi
susirinkusieji, kurių buvo virš 20,
buvo pavaišinti šeimininko, kaip tik
tą dieną minėjusio savo gimtadie
nį. Ta proga visi dalyviai jam su
giedojo “Ilgiausių metų”.

EDMONTON, ALTA
MIESTO IR APYLINKES lietuviai

gražiai paminėjo Vasario 16 sukaktį
šio mėnesio 15 d. Iškilmes surengė
abi valdybos — Lietuvių Namų ir
Bendruomenės. Minėjimą atidarė
Bendruomenės pirm. L. Kasperiūnas
“O Canada” himnu ir skaitė gerai pa
ruoštą paskaitą. Užbaigoje sugiedotas
Tautos himnas. Perskaityti sveikini
mai, atsiųsti raštu — Calgario LB
pirm. A. Nevados, latvių ir estų.
Trumpai sveikino Baltiečių Federaci
jos pirm. A. Osis. Meninę dalį prane
šinėjo G: Karosaitė ir T. Uogintas,
kurie pakaitomis aiškino programą
lietuvių ir anglų kalbomis. J. Kynas
padeklamavo humoristinį eilėraštį
“Atbula taika”. G. Karosaitė padek
lamavo iš partizanų kūrybos, palydi
ma tyliais muzikos garsais ir švel
nia O. Šmidtienės melodija. Nenuils
tama kolonijos dainininkė O. Smidtienė padainavo keletą dainų akomponuojant pianistui J. Baronui. Po
meninės programos apie 100 dalyvių
buvo ponių pavaišinti suneštiniais su
muštiniais ir skaniais pyragaičiais.
Susirinkusieji linksmai šoko iki 12 v.
nakties, grojant geram orkestrui. Bu
vo padaryta rinkliava Tautos Fondui.
— Vasario 16 d. Lietuvių Namų kop
lyčioje atlaikytos pamaldos už gyvus
ir žuvusius laisvės kovotojus su pri
taikintu kun. I. Grigaičio pamokslu.
Pamaldos baigtos Tautos himnu. Po
pamaldų Lietuvių Namų valdybos vi
si dalyviai pavaišinti kavute, įvyko
Liet. Namų šėrininkų susirinkimas.
Naujais L. Namų valdytojais - direk
toriais išrinkti ir pasiskirstė pareigo
mis: dr. J. Pilipavičius — pinų., T.
Jągoldienė — vicepirm., V. Kaspera
vičius — sekr.. J. Karosas — ižd.. J.
Pašukoms — reikalų vedėjas. Po L.
Namų narių susirinkimo sekė Bend
ruomenės susirinkimas. Išrinkti ir pa
siskirstė pareigomis: A. Dudaravičius
— pirm.. T. Uogintas — vicepirm.,
E. Karosienė — kultūros reikalų ve
dėja, L. Kasperiūnas — ižd., kun. L
Grigaitis — sekr. Susirinkimai praė
jo pakilioje nuotaikoje. Buvo pasiū
lyta naujų sumanymų ir pasiryžta tęs
ti šį kilnų lietuvybės išlaikymo dar
bą. * K. I. G.
STASYS SURVILA, 84 m. amžiaus,
mirė sausio 23 d. Palaidotas su reli
ginėmis apeigomis, kurias atliko
kun/lz. Grigaitis. Tai senosios kar
tos ateivis, priklausęs vadinamų “pa
žangiųjų” grupei. Palaidotas Šv. Joakimo kapinėse. Jo liūdi žmona Ur
šulė, sūnus Julius«ir kiti giminės.

Niagara Falls, Ont.
PAGERBTI VAŠKELIAI, čia gy
venantieji lietuviai kai kuriais atžvil
giais negali skųstis: yra pasiekusių
augštąjį mokslą, studijuojančių, ge
rai ekonomiškai įsikūrusių. Vieni to
kių yra p. Vaškeliai. Jie čia valdo
viešbutį “Venetian Tavern”, kur kiek
vienam lietuviui yra ir bus pakanka
mai vietos. P. Vaškeliai, mylėdami sa
vus tautiečius bei norėdami su jais
pabendrauti, vasario 8 d. vakare su
kvietė apie 40 viešnių bei svečių, ku
rie pagerbė gražaus amžiaus sulauku
sį Antaną Vaškelį. Po įžanginės vieno
kalbėtojo kalbos žodį tarė J. šarapnickas. Esą sukaktuvininkas yra kuk
lios pensijos pensininkas, bet labai
myli skaityti ir prenumeruoja beveik
visus lietuviškus gerus laikraščius,
perka knygas. Nelengva buvo įspėti,
kokios jis knygos neturi. Pagaliau bu
vo išsiaiškinta, kad jis neturi dr. Anyse “Senprūsių laisvės kovų”. Po įtei
kimo šios knygos ir “Ilgiausių metų”
žodį tarė Stepas Setkus. Dar pasakė
kalbas: LB pirm. A. Setikas ir iš mo
terų tarpo — Vanda Alonderienė, ku
ri sveikino A. Vaškelį ir įteikė žydin
čių rožių puokštę. A. Vaškelis padė
kojo susirinkusiems jo gimtadienio
proga ir įteikusiems dovaną ir pareiškusiems' linkėjimus. Iš savo pu
sės jis palinkėjo visiems tautiečiams
geros sveikatos. Be to, jis paaukojo
ta proga $10.20 Tautos Fondui. U. S.

NORITE SUSIPAŽINTI SU
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?
ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI

...Dauguma Kanados gyventojų yra

Kanados

gimę

piliečiais.••

Bet apie 60,000 žmonių J metus gauna pilietybę pasirinktoje naujoje
tėvynėje per vieną iš 13 Kanados pilietybės teismų, veikiančių šiame
krašte.
LONDONE, WINDSORE, WINNIPEGE,

* Ar turite teisę naudotis privilegijomis?

KITČENERY,

* Ar esate pasiruošęs priimti Kanados bendruomenės

REGINOJ, SASKATOONE, CALGARY, EDMONTONE IR

nario atsakomybę?

VANKUVERYJE.

Sužinokite, kreipdamiesi j artimiausią Kanados piliety*
Taip pat galite kreiptis raštu j Kanados pilietybės regis

bės teismą.

Jie pasiruošę jums padėti šiuose miestuose:

tracijos ištaigą, valstybės departamente, O t a v o j e.

HALIFAKSE, MONKTONE, MONTREALYJE, OTAVOJE,

(Registrar of Canadian Citizenship, Secretary of State

SUDBURY, TORONTE, HAMILTONE, ST. CATHARINES,

Department, Ottawa)

KANADOS

VYRIAUSYBĖ

•
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NAUJAS PROF. DR. ANTANO RAMONO VEIKALAS

Development of the
Whole Man Through
Physical Education
Išleido Oto vos universitetas, 435 psl.
įvadą parašė Avery Brundage, tarptau
tinio olimpinio komiteto pirm. Prof. J.
Moritoin pareiškė apie šį darbą: “Tai
galutinis klausimo išryškinimas“.
Tas pats autorius neseniai yra parašęs
veikalą

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

YOMGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton)
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, P hm .B.

j

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

betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums
padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ' MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLE,

"C” TERMO

METRAI IR KT.

VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

Į
J

TEL. LE. 5-1944.

I

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI

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

R0X0DIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo,
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir
rankose,* alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą,
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno.
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Rozodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų.
$2.00 bonkutė.
GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančią
hemo rojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra
do nepaprastą gydomąją medžiagą
sugebančia sutraukti hemorojus be
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei
pagreitina uždegimo pažeistų audinių
gijimą.
Visais tyrimo atvejais švelnėjant
skausmams. įvykdavo hemorofų susi
traukimas.
Tačiau visu svarbiausia — rezulta
tai h*’d*vo toki nuostabos, kad Sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.
To buvn pasiekta naudojant gvdnmaja medžiaga <Bio-Dvne>. kuri erei‘M nededa uževtf pažeistoms celėms
*r sužadina naujų audinių augimą.
Dabar Bib-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation
H" vardu Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebosi
te patenkinti

vienus metus
vartojo 16 savaičių
pusę metų
JIB
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai JIB 8 uncijų
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:
JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI
Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

1 psi. • Tėviškės Žiburiai
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Daina galingesnė už naktį
HENRIKAS NAGYS
Daina galingesnė už mirtį.
Dainuokite, seserys. Dainuokite, broliai.
Daina galingesnė už priespaudą.
Dainuokite mūsų ir mano seserys, kaip volungės senoj, skaidrioj
'liaudies dainoj.
Daina galingesnė už sielvartą.
Dainuokite, broliai, jauni mano broliai.
Už jus kadaise dainavo kunigaikščių pilių kieme jūsų žemės
poetai, pritardami kanklėmis, už jus dainavo, savo juodą ne
dalią nešdami, basi baudžiauninkai, už jus dainavo pilksermėgiai savanoriai ir už jus dainavo, neišvengiamos mirties pažy
mėti, mūsų miškų broliai.
Dabar jūs dainuojate už visus juos, nes jie užmigo po tylos
velėna. Po juodžemiu. Po lekiančiu Neringos smėliu. Po žalia
samana ir po raudonu žvyru.
Daina galingesnė už naktį.
Daina yra amžina, kaip Kristijono Donelaičio žodis.
Daina buvo lopšinė ir nuotakos goda ir subatvakario svaigu
linga trauka ir šermenų raudos.
Daina vedė į mūšį, daina guodė našlaičius, daina buvo lakštin
gala, savo daugiabalse giesme papuošusi Lietuvos prietemą, ji
buvo vieversys, sidabriniu varpeliu išskambinantis pavasarį, ir
kasdienybės žodį išdailinanti gaida.
Broliai ir seserys, dainuokite, kolei jauni. Tik jauna širdis dai
nuoja. Dainuokite. Šokite. Būkite linksmi ir jauni, nes jūsų vienų
yra rytojaus diena. Be jūsų — nei mes neturime prasmės. Be jūsų
— Lietuvos istorija bus supelėję knygų puslapiai. Be jūsų —
mūsų žemė tebus geografinių atlasų žymuo.
Išdainuokime, iššokime save. Jeigu tai tėra vienintelė jungtis
tarp jūsų ir mūsų — tebūna palaiminta daina ir tebūna palaimin
tas kūno ritmas. Nes nėra nieko gražesnio už šitą paprastą
žodžio ir judesio damą.
Girdėjau miškus ir vandenys dainuojant — jūs dainavote.
Mačiau baltus krioklio vandenis ir debesis šokant ir plaukiant —
jūs šokote.
Girdėjome ir matėme juodžemį, gintarą, banga — lietėm ran
kas, veidus, plaukus — jūs buvote visur. Ir visados. Lygiai, kaip
mes. Kaip pati Lietuvėlė — Lietuva.
Žiema praėjo, nes jūs esate pavasaris.
Mirtis dar nugalėta, nes jūs ir jūsų seserys ir broliai savam
krašte gyvi.
Nuolatiniam prisikėlime jūs esate savos žemės stebuklas. Jūs
nežinote tai, bet žemė žino. Žemyna motinėlė žino.
Todėl šita valanda nuostabi ir šviesi — net liūdesio dieną.
Todėl šitas — ne mano, bet savųjų poetų nuo Kristijono Done
laičio iki Jurgitos Saulaitytės ir Sigito Gedos — žodis nuosta
bus ir nenužudomas. Ir todėl, kad jaunos lūpos jį kartoja iš
šimtmečių į šimtmečius.
Ir aisčiai gali dar ramiai miegoti po kopų smėliu, po juod
žemiu — vėjai ir vandenys gimtinėje, sūnūs ir dukterys, čia ir
tenai, tebedainuoįa ir tebekalba sava sena iškilia protėvių tarme.
Tebešoka greitų ir lėtų savo vandenų ir debesų ritman. Kraujo
ritman. Vėjuose linguojančio beržo ritman.
Mūsų širdis tebegyva. Mūsų žemės širdis tebegyva. Lietuva
tebegyva.
(Kalba, skaityta Vasario 16 minėjime Toronte 1969. II. 16)

Andriekaus “Amens in
Šio rašinio autorius yra lietuvių
kilmės gimnazijos .mokytojas Toron
te. Jis yra gimęs Kanadoje, studi
javo angių kalbą bei literatūrą; šiuo
metu yra anglų kalbos bei literatū
ros skyriaus vedėjas ir mokytojas.
Jo skyriuje dirba 17 mokytojų. Red.

Poezijos knyga “Amens in
Amber”, parašyta JAV lietuvių
pranciškonų provincijolo, iš
versta į anglų kalbą Demic Jo
naitienės, gvildena Dievo, gam
tos, tėvynės meilės temas, kaip
ir didžiųjų poetų kūriniai. Kun.
Andriekus rašo kaip tremtinys
ir tas temas nuspalvina betėvynio žmogaus ilgesiu bei melan
cholija. Jo pasitikėjimas Dievu
yra tvirtas, tačiau jo eilėraš
čiuose matyti ne tiktai visaga
lis, bet ir kenčiantis Dievas.
Jo gamtos pergyvenimas yra
jautrus, netgi jaudinantis, ta
čiau skaitytojas pastebi, kad au
torius regi metų laikų kaitą ša
lyje. kurios jis daugiau nema-

nuliu. O profesorius Endzelins
vargu mokėjo kiek lietuviškai,
o patį kraštą pažino tik iš grei
tojo traukinio, važinėjančio nak
ties metu tarp Rygos ir Berlyno.
Kiek mažai net dabartinių lie
tuvių inteligentų tarpe yra žino
mi senprūsių kraštų pavadini
mai, matome' iš prieš keletą mė
nesių atspausdinto geografinio
žemėlapio, kur yra pateikti visai
klaidingi senprūsių kraštų pava
dinimai. Sambija klaidingai pa
vadinta Barta, o Barta pavadin
ta Sambija, Pomezana klaidin
gai pavadinta Pogezana, o Pogezana pavadinta Pomezana.
Kuršių marios yra pavadintos
Aistų - mariomis, o šios paženk
lintos Kuršių mariomis. O tai
padarė tariami Lietuvos praei
ties žinovai, jau ilgoką laiką ti
rtą tą klausimą. Ką sakyti apie
eilinius skaitytojus? Senprūsių
istoriją reikia studijuoti atidžiai,
kaip kiekvieno kito krašto isto
riją.
Gerb. recenzentas mano, kad
lietuviai savo istoriniams asme
nims irgi vartoja K. Būgos pa
siūlytus nelietuviškos formos
vardus, kaip Mindaugas, Jogai
la, Skirgaila, Vytautas ir t.t. Jie
esą prigiję. Jeigu mokyklose ši
tie vardai buvo mokomi, moki
niai juos išmoko ir, negirdėdami tikrų lietuviškos formos var
du, juos įsisavino. Žmonės sali
išmokti net mirusių ir dirbtinių
kalbų, pvz. lotynų ir esperanto.
Iš svetimšalių istoriku atro
do, kad tik lenkas Paszkiewicz
vartoja būgiškus vardus. Kiti te
berašo Jogiello. Skirgiello. Wi
told ir t.t. Paszkiewicz protėviai,
kaip iš io navardės matyti, yra
kilę iš Lietuvos, ir todėl jis reiš
kia tam tikrą simpatiją šių dienų
lietuviams.
Pragmatizmas, imperializmas
Gerb. recenzentas mano vei
kale randa pragmatinių momen
tu kai aš rodąs nepridengta sim
patiją senorūsiams ir aiškią pa
nieką vokiečių ordinui. Manau,
kad oastaba stipriai perdėta.
Stengiausi rašvti “sine ira et ,
studio”, bet skaitant* anie įvy
kius ir žiaurumas, kurie buvo
įvykdyti prieš senprūsių gen
tis. kurios, pagal Rėza, “netrokšdamos aukso ir užkariavi
mu ąžuolynų tyliame pavėsyje
garbino tik savus dievus”, sim
patija savaime linksta nuskriaustuju pusėn. Simnatiiu nuskriaus
tom gentim protarpiais reiškė ir

Vietomis bedalio vienatvė, ku
Visdėlto perskaitęs šį rinki
ri sudaro įtampos pagrindą dau
gelyje kitų eilėraščių, prasiver nį žmogus nepasilieka romanti
nėj melancholijoj. Jame kyla ra
žia paviršiun šauksmu:
mybės ir drąsios kantrybės jaus
Weep for me
mas, kantrybės, kuri bus atly
Wail for me,
ginta amžinybės triumfu:
Little Baltic amber
Cast out by the sea in darkness.
(Amber)

My heart composed
By the long nights’ vigil
You will lead my sun with
your glance
Beyond the dunehills.

Tokiais momentais eilėraščiai
būna labiausiai pagaunantys.
Autorius sugeba atskleisti pa
Daugelis anglų skaitytojų,
prasto dalyko reikšmę, papras vartydami “Amens in Amber”,
tumo grožį, kuris perteikia skai susidurs su kliūtimi — kad tai
tytojui gyvenimo kasdienybės vertimas ir kad kun. Andriekus
rašo didžiai romantišku mastu.
Pastarasis gali būti pateisintas
skoniu, bet pirmoji kliūtis yra
sunkiau nugalima. Aplamai, ver
timas yra patenkinamas ir vieto
mis tikrai poetiškas:

From the same arable lands
We have drunk for ages.”

Atsakymas į dr. J. Jakšto pastabas apie knygą “Senprūsių laisvės kovos“, kurią jis pava• dino “Istorija iš studijų ir patirties“
Dėl kraštų ir vietovių
pavadinimo
Gerbiamas recenzentas mane
vadina konservatyviu, nes aš
nepripažįstąs vadovaujančių bal
tistų -kalbininkų sudarytų var
dų, kuriais, kaip spėjama, va
dinosi ten gyvenusios gentys. Jis
mano, kad aš esąs nenuoseklus,
maišąs tradicinius vardus su
naujoviškais. Betgi taip nėra.
Savo veikalo 60 ir 61 puslapyje,
daviau aiškų sąrašą vardų, kaip
jie knygoie bus naudojami. Vi
same veikale vartoju tradici
nius. ilgus šimtmečius naudotus
pavadinimus, o naujadarus kar
tu rašau skliausteliuose, kad
būtų išlaikytas identiškumas.
Neginčytinas faktas, kad kaikurie naujadarai- yra dirbtinio
pobūdžio ir neturi nieko bend
ro su istorija ir tų laikų gyven•ojais. Senprūsiai mums nepali
ko jokių užrašytų pavadinimų,
iš’kurių būtų galima pateisinti
minėtų kalbininkų naujadarus,
šių dienų lietuviai veltui jieškotų pasaulinėje istorinėje litera
tūroje Pamėdės, Pagudės, Sem
bos. Nadruvos, Skalvos, Sūduvos
ir t.t. Pamėdė neturi nieko bend
ro su Pomezana, o kalbininku iš
vestoji Pagudė yra geografiškai
klaidinantis pavadinimas. Lietu
viai per šimtmečius vadino Gu
dija ir gudais savo lytinius kai
mynus. Šį klausimą smulkiai
nagrinėjau savo veikalo 63 pus
lapyje ir toliau. Tokie pavadini
mu pakeitimai, kaip Labguva.
Vėluva. Ruduva. Yluva, Kasy
čiai. Tolkemyčiai ir t.t., eina
nrieš visą senprūsių krašto kalboi tradiciją.
Gerb. recenzentas mane giria
už senprūsiškų kraštų ir vieto
vių nažinima. Manau, kad tai bū
tinai reikalinga rašant senorūsiu istorija. Bet keičiant vieto
vių ir kraštu pavadinimus, ma
nau. irgi reikia pažinti kalbamą
kraštą. jo žmones ir jų kalba.
Pavadinimų keitėjai neišpildė
šių sąlygų.
K. Būga, gimęs 1879 m., vi
sus mokslus ėjo Rusijoje, bai
gė Petrapilio universitetą ir ten
ruošėsi profesūrai: 1914 m. at
vyko i Karaliaučių studijuoti,
bet no keliu mėnesiu dėl prasi
dėjusio kam ias nutraukė ir gri
žo atgal. 1924 m. nateko i Ka
raliaučiaus ligonine kurioje no
keli” mėnesiu mirė. Jo Rytų
Pruriios krašto, žmonių ir ju
kalbos pažinimą reikia vertinti

Had someone even warned me
I would have disbelieved
Such simple things —
A sere leaf,
A bit of earth,
A cob web in the stubble field —
Would one day
Be so clear
(Priceless)

Visdėlto kartais skaitytojas
susiduria su iškreiptais vaizdais,
kaip “while grasshoppers fiddle
in the fields” arba su tokiu rai
diniu vertimu, kaip “Who can
explicate a dream completely?”
Arba dar “... water

Istorija iš studijų ir patirties
DR. M. ANYSAS

Were this boundless ocean frozen,
I’d run home along the ice,
I'd run to see if trees have frozen,
Wrapped in hoar — frost woven
sheets,
And if the poplar that prayed
for me
Trembles still at her destiny
(Sea — Dream)

Dail. Jonas Rimša

žių istorijos.
1190 m. kovo 29 d.. Friedrich
I Barbarossa su Kryžiaus karų
kariuomene Įžengė pro šių lai
kų Konstantinopolį į Mažąją
Aziją. Po kelių sėkmingų su
sikirtimų su turkais jo kariuo
menė ėjo aplinkiniais keliais
Šventosios žemės link, o pats
imperatorius su maža palyda
vyko trumpesniais keliais per
kalnus Akkono link. Sis miestas
.yra pietų Sirijoje ir buvo apsup
tas krikščionių kariuomenės. Pa
keliui arba netoli Akkono mies
to 1190 m. birželio 10 d., mau
dydamasis Kalikodnos (Saleph)
upėje, imperatorius gavo širdies
smūgį ir buvo negyvas ištrauk
tas iš vandens.
Iš turimų žemėlapių negalė
jau nustatyti, kaip toli nuo Ak
kono yra minėtoji upė ar upelis.
Jeigu jis yra netoli miesto, im-.
peratorius tikrai buvo pasiekęs
prie Akkono miesto esančią ka
riuomenę, nors jo paties ka
riuomenė galėjo būti neatvyku
si. Parašiau taip, kaip minėto or
dino istorijoje pažymėta. Nebu
vo jokio tikslo tikrinti vokiečių
pateiktas žinias.
Sutinku, kad Hermann von
Salcza, gimęs apie 1170, buvo
laikomas ne Friedricho-Barbarossos bet Friedricho II-jo di
delėje pagarboje. Vokiečių li
teratūroje abu Friedrichai daž
nai sumaišomi, nes juodu skiria
neilgas laikotarpis. Negalėjau
natikrinti, ar Heinrich V patvir
tino ordiną kaip karalius, ar
kaip imperatorius, nes abu at
vejai — patvirtinimas ir karū
nacija įvyko 1091 m. balandžio
15 d., reiškia nepilnai metus po
friedricho I — Barbarossos mir
ties. Tikslesnės literatūros tuo
klausimu čia neradau.
Skaitant ordino istoriją, ten
minėtas B u r z e n o kraštas,
skliausteliuose Siebenbuergen,
atrodė nemažas žemės plotas.
Dabar suradus žemėlapyje ma
tyti. kad yra mažas, apie 1.000
kv km., atitiktu maždaug vieną
Klainėdos krašto apskriti. Dėl
to ir buvo lengva ordino bro
lius iš ten iškrapštyti. Už tai
jiems vėliau buvo nasiūlytas žy
miai didesnis ir riebesnis kąs
nis — senprūsių kraštas, kurio
r’mcovvbe jie iau iš anksto užritikirino ir nebepaleido iš ran
ku.

žymieji istorikai, kaip Grunau,
Hartknoch, Johannes - Voigt,
Ewald, Prutz, nekalbant apie
kaikuriuos romantikus neseniai
praėjusiais laikais.
Aš žiūrėjau į visą darbą prak
tiškai, mūsų laiko akimis, nes
rašant grynai akademiškai, re
miantis tik atskirų faktų ir įvy
kių registravimu, be artimesnio
vertinimo ir be jokio sąryšio su
dabartimi, — veikalas liktų sau
sas ir nesuprantamas. Jis taptų
dusburgiškas, pateisintų ordino
žiauriuosius žygius ir pasmerk
tų senprūsių gentis, kad jos tuo
jau nepasidavė ordinui ir nėjo i
jo vergovę. Iliustracijai norė
čiau pažymėti, kad tuo metu, kai
ėjo pasitarimai dėl mano veika
lo atspausdinimo, kaikurie su
veikalu arčiau susipažinę asme
nys ji rado net perdaug palankų
ordinui.
Toliau daromas priekaištas
mano pavartotai imperializmo
sąvokai. Aiškinama, kad impe
rializmo sąvoka prasidėjusi tik
su naujųjų laikų tautinėmis vals
tybėmis. kurių viduramžiais dar
nebuvo. Kas yra imperializmas?
Tai yra sąmoningai vedama už
sienio politika užimti jėga arba
apgaule artimus ir net tolimes
nius kraštus, siekiant panaikinti
ių valstybini savarankiškumą ir
iuos panaudoti savo tikslams.
Nors imperializmo sąvoka iški
lo tik naujais laikais, bet impe
rialistinė politika užimti kitas
teritorijas ir pavergti kitas tau
tas ir t.t. buvo praktikuojama
iau nuo neatmenamų laikų ir la
bai griežtai pasirodė Vokiečių
Riterių Ordino laikais užkariau
jant senprūsių kraštus. Ordino
veiksmuose matomas “imperia
lizmas par excellence”.
Jeigu mes remiamės humaniš
kumo principais, turime smerk
ti kiekviena imperialistini žvgi.
ar i’s ateitu prisidengęs krikščio
niška skraiste, ar raudona ko
munistine vėliava.
Friedrich I Barbarossa.
Akkon. Burzeno kraštas
Vokiečiu Riteriu Ordino istorijoie skaičiau, kad Friedrich I
— Barbarossa ir Svabiios her
Dėl prutėnų kalbos
cogas Friedrich buvo su kryžiuo
čiu kariuomene 1190 m. prie AkGerb. recenzentas mano, kad
kono miesto. Gerb. recenzentas šis kalbos skyrius galėjo būti iš
ši fakta neigia, aiškindamas, leistas. Tikslesnio motyvo jis ne
kad Friedrich I Barbarossa mi nurodo. Senovėje, istoriją ra
res iau 1189 m., reiškia sekan šant, nebuvo įprasta rašyti ir
ti o’s meteis negalėjęs būti nrie an»e tos tautos arba valstvbės
Akko^o. Čia re'*<‘T”entas sukly kalba. Pavvzdi turime Dusburdo. kaip matyti iš vidurinių am go kronikoje. Jeigu po nepilnai

O KULTŪRINE VEIKLOJE

prasmę. Mes pajuntame, ką reiš
ČIKAGOS LIETUVIŲ TEATRAS
kia įprasti dalykai tremtiniui:
kovo 1 d. Klevelando šv. Jurgio lie

Each year, birds swarm
To bind up empty spaces
With black wreathes.

Cirkas

(Tęsinys iš pr. numerio)

J. PLUSČIAUSKAS

Amber”

Knyga “Amens in Amber”
išleista gražiai. Telesforo Va
liaus iliustracijos tinkamai pa
naudotos suskirstyti eilėraš
čiams i grupes pagal idėjas.
Stiprus Valiaus iliustracijų moderniškumas sudaro labai ryš
kų kontrastą daugiau tradicinei
kunigo Andriekaus kūrybos for
mai ir turiniui.
Šis leidinys vertas visų dėme
sio, bet Įdomiausias jis turėtų
būti tiems, kurie yra lietuvių
kilmės, kurie žino apie savo se
nolių kraštą tiktai iš savo tėvų
ir senelių pasakojimų. Tokie
kunigo Andriekaus asmenyje
ras poetą, atskleidžiantį šalį, ku
rios jie dar niekad nėra matę.

dviejų šimtmečių Grunau nebū
tų davęs keleto prutėniškų žo
džių, neturėtume nei mažiausio
supratimo apie jų kalbą. Tą
spragą vėliau išlygino Prūsijos
hercogo potvarkiu išverstas ka
tekizmas ir bažnytinė agenda į
prutėnų kalbą. Nenorėjau eiti
Dusburgo pavyzdžiu.
Dabar esu dar daugiau įsiti
kinęs, kad senprūsių istoriją ra
šant skaitytojus būtinai reikėjo
supažindinti ir su išmirusią pru
tėnų kalba. Išskyrus kelis moks
lininkus, eiliniai skaitytojai jos
visai nežino. Mano laikais mo
kykloje, kalbant apie mūsų kraš
to praeitį, mokiniai buvo supa
žindinami su “Tėve mūsų” pir
muoju posmu prutėnų kalba
“Tave nuosson kas tou aesse aendengon.” Tai buvo viskas. O
Didžiosios Lietuvos žmonės su
šiuo klausimu niekuomet nesu
sidūrė.
Vėlesniais Lietuvos nepri
klausomybės laikais, o ypač
tremties metu, žurnalų ir laik
raščių straipsniuose buvo sklei
džiama nuomonė, kad prutėnų
kalba esanti lietuviška ir prutėnai lietuviai. Prof. Pakarklis
apie juos kalbėjo kaip apie va
karu lietuvius, bet nepateikė jo
kio įrodymo šiam tvirtinimui.
Dabar prieš keletą savaičių su
mano veikalu susipažinęs pagy
venęs lietuvis akademikas pa
sakė. esą jis visai nežinojęs, kad
prutėnu kalba tiek daug skiria
si nuo lietuviu kalbos. Ji skam
banti kuršiškai, o lietuviams sunrantamų žodžių esą labai ma
žai. Tas pats akademikas paste
bėjo. kad lietuvių kalba, kaip
matyti iš atspausdinto lietuviško
“Tėve mūsų” teksto, per be
veik 500 metų esanti labai ma
žai pasikeitusi Iš to jis darė iš
vadą. kad Mindaugo laikais, kai
ėio ordino karai su sennrūsiais.
lietuviai kalbėję panašiai, kaip
dabar.
Kalbos tekstus palyginęs,
kiekvienas skaitytojas gali susi
daryti nuomonę apie prutėnų ir
lietuvių kalbų giminingumą.'
Gerb. profesoriaus minėtas
1966 m. Vilniuje išleistas lei
dinys “Prūsų kalbos paminklai”
man nebuvo žinomas rašant šį
veikalą, ir dabar jo nemačiau.
Nežinau iš kokiu pirmykščių šal
tiniu sali būti paimti seni prutėn” kalbos tek«tai. nes be vo
kiečiu tuomet niekas nesijaudi
no dėl mirštančios nrutėnu kal
bos. Lietuviai kaip visuomet,
nieko nėra rašę, o rusai savo
žinias sėmė iš vokieti". Ta m°s
aiškiai matome iš Pašuto* vei
kalo Visos anie nrutėnu kalba
egzistuojančios man žinomos ži
nios buvo įdėtos ma«o veikale.
(Bus daugiau)

tuvių parapijos salėje suvaidins An
tano Rūko trijų veiksmų pjesę “Bu
bulis ir Dundulis”. Šio spektaklio
premjera įvyko Čikagoje. Pjesę re
žisavo Algimantas Dikinis, scenovaiz
džius sukūrė dail. Jurgis Daugvila,
drabužius — dail. Bronė Jameikienė.
Svečius iš Čikagos globos Vysk. M.
Valančiaus mokyklos tėvų komitetas.
DRAMATURGUI ANTANUI ŠKĖ
MAI paminėti balandžio mėn. Det
roite rengiama akademija, kurioje
bus paskaita apie jo kūrybą, “Šven
tosios Ingos” inscenizacija, ištraukos
iš “Živilės” (paskutinis veiksmas).
Akademijos rengimu rūpinasi spe
cialus komitetas: pirm. Leopoldas
Heiningas, nariai Rimas Korsakas,
Saulius Šimoliūnas, meno vadovai
Vytautas Ogilvis ir Danutė Jankienė.
DAIL. ADOMO VARNO kūrinių
apžvalginė paroda 90 metų amžiaus
sukakties proga rengiama kovo 1—
21 d. d. Čikagoje, Balzeko muzėjaus
galerijoje, 4012 Archer Avė.
REŽ. ALGIS BUTAVIČIUS Kanberos teatre, Australijoje, pastatė
amerikiečio rašytojo Megan Terry
avangardinę, prieš Vietnamo karą nu
kreiptą pjesę “Vietrock”. Teatro me
ną A. Butavičius yra studijavęs Grai
kijoje, ' Italijoje ir V. Vokietijoje.
Australijos sostinėje Kanberoje jis
yra suorganizavęs savo teatrinę gru
pę “Prompt”, kuri pagrindinį dėmesį
žada skirti moderniems veikalams.
Mielai būtų statomi ir lietuvių auto
rių kūriniai, jeigu jų pavyktų gauti.
A. Butavičius tikisi su Australijos
valdžios parama įsteigti Kanberoje
valstybinį dramos teatrą.
HUTCHINSON LEIDYKLA BRI
TANIJOJE išleido “Australijos me
no enciklopediją”, spaudai paruoštą
Melburne gyvenančio dailininko, dai
lės kritiko ir rašytojo A. McCulloch.
Enciklopedijon yra įtraukti austra
lai dailininkai bei jų žymieji darbai
nuo 1770 m. iki šių dienų, jų tarpe
lietuviai — Vincas Jomantas, Eva
Kubbos, Vladas Meškėnas, Jieva Po
cius, Vaclovas Ratas. Henrikas Šal
kauskas, Leonas Urbonas, Adolfas
Vaičaitis, Teisutis Zikaras ir Leonas
Žygas. Enciklopedijoje taipgi yra
trys lietuvių dailininkų kūrinių nuo
traukos: Teisučio Zikaro skulptūra
“Moters figūra”. Vlado Meškėno nu
tapytas paveikslas “Poilsiaujanti po
ra” ir Vinco Jomanto skulptūra
“Mąstytojai”. Minima Lietuvių Me
no Dienų Melburne 1964 m. sureng
ta konkursinė dailės paroda bei jos
laimėtojai — H. Šalkauskas, E. Kub
bos ir J. Pocienė. Australijoje lie
tuviai dailininkai pradėjo reikštis
tik nuo 1948 m., kai tuo tarpu jų
varžovai yra įleidę žymiai gilesnes
šaknis laiko atžvilgiu.
DAIL. ADOLFAS VALEŠKA daly
vaus kas dveji metai rengiamoj šeš
tojoj religinio meno parodoj, kuri
šiemet balandžio mėn. bus atidary
ta Detroite, Cranbrook meno akade
mijos galerijoje. Šimto kviestų dai
lininkų darbus šiai parodai atrinko
speciali vertintojų komisija Niujor
ke.
J. KARVELIS Čikagoje išleido il
go grojimo plokštelę, kurion savo
kūrinius yra įskaitė rašytojai ir
poetai — Birutė Pūkelevičiūtė, Liū
ne Sutema. Henrikas Nagys, Aloy
zas Baronas ir Kazys Bradūnas. Vir
šelio spalvotą apvalką sukūrė dail.
Z. Morkūnienė. Antroje jo pusėje
yra autorių nuotraukos ir jų kūrybos
trumpas apibūdinimas.
DAIL. A. TRINKŪNAS sukūrė 17
iliustracijų R. Spalio “Gatvės ber
niuko nuotykių” antrajai laidai, ku
rios leidėjas yra Akademinio Skau
tų Sąjūdžio dr. Vydūno vardo šal
pos fondas.
M. K. ČIURLIONIO PJESES “Miš
ke” ir “Jūra” viename koncerte at
liko Goeteborgo simfoninis orkest
ras Švedijoje. Šių kūrinių gaidas, pa
prašius orkestro dirigentui Frikbergui, tarpininkaujant Švedijoje gyve
nančiam lietuviui Z. Kalvaičiui, iš
Vilniaus atsiuntė Kompozitorių Są
junga. Poema “Miške” skambėjo ir
tarptautinio studentų klubo muzikos
valandėlėje. Čia ateityje bus atlikti
M. K. Čiurlionio kūriniai fortepijo
nui.
ATEITININKŲ S E N D R A U GIŲ
centro valdybos iniciatyva bus išleis
ta prof. Prano Dovydaičio monografi
ja, kurią sutiko paruošti žurnalo “Ai
dai” redaktorius dr. Juozas Girnius.
Lėšas monografijai išleisti telkia va
jaus komitetas — Jonas žadeikis, Da
lia Damijonaitytė ir Antanas Tauginas Čikagoje. Aukas (čekiai rašomi
Pranas Dovydaitis Fund) prašoma
siųsti J. žadeikiui, 4162 So. Fairfield
Ave., Chicago, Ill. 60632, USA.
“AVE MARIA”, amerikiečių katali
kų savaitinis žurnalas, sausio 25 d.
laidoje savo puslapius padabino mū
sų fotografijos* menininko A. Kezio,
SJ. nuotraukomis. Trys puslapinės
nuotraukos yra panaudotos Mark G.
McGrath straipsnio apie Katalikų
Bendriją P. Amerikoje iliustracijai,
o kituose penkiuose puslapiuose pa
teikiama A. Kezio, SJ, nuotraukų se
rija “Veidai iš Meksikos”. Redakcijos
pastaba skaitytojus supažindina su jų
autoriumi, primindama jo tautybę ir
pasiektus laimėjimus fotografijos me
ne.
MUZIKOLOGIJOS ARCHYVAS Či
kagoje iš Varšuvos gavo žymaus len
ku tautosakininko Oskaro Kolbergo
folklorinį “Litwa” (“Lietuva”) to
mą, kuriame skelbiama 1846 m. Su
valkijoje ir Vilniaus apylinkėse su
rinkta etnografinė medžiaga.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAIL. ALDONOS SKIRUTYTES
spalvotų linograviūrų ciklas “Lietu
va — taikos sesė” yra išstatytas Egip
to sostinėje Kaire surengtoje sovie
tų grafikų darbų parodoje šio mies
to tūkstantmečiui atžymėti.
PAVEIKSLŲ GALERIJA pavers
toje Vilniaus katedroje skambėjo P.
Tamošaičio vadovaujamas Vilniaus
konservatorijos liaudies instrumen
tų ansamblis “Sutartinė”. Kanklinin
kės ir solistė J. Ščavinskaitė grojo
J. Švedo kūrinius, solistai birbyni
ninkai P. Tamošaitis ir R. Apana
vičius — L. Abariaus ir J. Juzeliūno
kompozicijas, birbynių kvintetas —
B. Dvariono ir J. Gaižausko pjeses,
o visas ansamblis — L. Povilaičio
“Sutartinę”. Lietuvių liaudies dai
nas, harmonizuotas kompozitorių, dai
navo konservatorijos studentai G.
Apanayičiūtė ir V. Bakas.
VILNIAUS PARODŲ RŪMŲ dvie
jose salėse atidaryta lietuviškų tau
tinių drabužių paroda. Vienoje sa
lėje išstatyti XVIII-XX š. augštaičių, žemaičių, klaipėdiečių, dzūkų,
kapsų, zanavykų vasariniai ir žiemi
niai šventiniai drabužiai, etnografų
pieštų tautinių drabužių nuotraukos,
dr. H. Kairūkštytės-Jacinienės re
konstruotų senovinių drabužių pie
šiniai, kitoje — dabartiniai tautiniai
drabužiai, scenai ir ansambliams su
kurti J. Balčikonio, V. Bartkuvienės.
V. Juršio, D. Mataitienės. V. Palai
mos bei kitų dailininkų. Parodą pa
pildo dabartiniai ir senoviniai žal
vario, sidabro, gintaro papuošalai,
archeologiniai radiniai — I-XVI š.
segės, II-XIII š. apyrankės, žiedai,
antkaklės, krūtinės papuošalai, karo
liai. Parodos proga surengta mokslinė
konferencija svarstė lietuviškų tauti
nių drabužių raidą, jų vystymo kryp
tis.
VANDA ZABORSKAITĖ, Mokslų
Akademijos istorijos instituto vyr.
mokslinė bendradarbė, Vilniaus uni
versitete gavo filologijos mokslų
doktoratą. Jos disertacija — pernai
“Vagos” išleista monografija “Mairo
nis” su marksistiniu atspalviu.
LIETUVIŲ KULTŪROS FESTIVALIN, kuris kovo pradžioje rengia
mas Orisos valstijoje, Indijoje, bus
pasiųsta augštojo ir specialiojo vidu
rinio mokslo “ministerio” Henriko
Zabulio vadovaujama delegacija. Jos
sudėtyje — žymiausias sanskrito spe
cialistas Ričardas Mironas, Vilniaus
universiteto docentas, Vilniaus ope
ros tenoras Valentinas Adamkevičius, “Lietuvos” ansamblio birbyni
ninkas Kazys Budrius ir kanklinin
kė Bronė Simonaitienė.
“ESTRADINĖS MELODIJOS”, Juo
zo Tiškaus vadovaujamas instrumentinis-vokalinis ansamblis, pradėjo du
mėnesius truksiančias gastroles cent
rinės Rusijos miestuose. Vasaros pra
džioje “Estradinės melodijos” su
rengs koncertų seriją poilsiautojams
Rygos pajūryje, o po vasaros ato
stogų pradės koncertinę kelionę po
Uralą ir Sibirą.
ALFONSO BIELIAUSKO “Kauno
romano” naują laidą rusų kalba iš
leido Maskvos leidykla “Izvestija”.
Anksčiau šis • romanas jau buvo
skelbtas literatūros žurnale “Družba Narodov”, atskira laida išleistas
Maskvos leidyklos “Sovetskij pisatel”
LIETUVIŲ POEZIJOS 1968 m.
derliui atstovauja lyrikos knygos —
Albino Bernoto “Karšti lapai”, An
tano Drilingos “šiluma”, Jono Lapašinsko “žemė ilgisi meilės”, Juozo
Macevičiaus “Kasdieniška knyga”,
Broniaus Mackevičiaus “Palydėk ma
ne, vėjau”, Justino Marcinkevičiaus
“Liepsnojantis krūmas”, Algimanto
Mikutos “Paukščių žemė”, Vacio Kei
merio “Delnai”, Vlado Šimkaus “Ge
ležis ir sidabras”, Juditos Vaičiūnai
tės “Po šiaurės herbais”, Janinos
Degutytės. Vlado Grybo, Eugenijaus
Matuzevičiaus, Eduardo Mieželaičio
ir Teofilio Tilvyčio poezijos rinkti
nės.
KOMJAUNIMO
LITERATŪROS
PREMIJAS laimėjo: I — Justinas
Marcinkevičius už eilėraščių rinkinį
“Liepsnojantis krūmas”, II — Jonas
Mačiukevičius už apysaką “Laikro
džiai nesustoja”, III — Antanas Drilinga už poezijos knygą “Šiluma”.
Skulptoriaus G. Jokūbonio vadovau
jama vertintojų komisija pirmąją
dailės premiją paskyrė Juozui Kali
nauskui už reljefus “Kova” ir “Per
galė”, antrąsias premijas — Leonar
dui Tuleikiui už darbus “Tėvų jau
nystė” ir “Komjaunuoliai”, Donatui
Lukoševičiui ir Aloyzui Toleikiui už
paminklą B. Grigui.
DAINŲ ŠVENTEI 1970 METAIS
buvo paskelbtas konkursas, kuriame
dalyvavo jaunieji kompozitoriai ir
poetai, kompoz. P. Tamuliūno va
dovaujamai vertintojų komisijai pa
teikę apie 60 naujų kūrinių. Pirmą
sias premijas laimėjo kompoz. V.
Budrevičius ir teksto autorius K.
Lukėnas už dainą vyrų chorui “Vy
rai dainuoja”, kompoz. A. Bražinskas
ir V. Bložė už dainą moterų chorui
“Rūta, žydėk”, kompoz. A. Bražins
kas ir V. Barauskas už dainą miš
riam chorui “Padangėj mūsų šven
tė”, antrąsias premijas — kompoz.
B. Gorbulskio ir V. Bložės daina “Ei
sim į girią”, kompoz. V. Budrevičiaus ir K. Inčiūros “Sesė Lietuva”
kompoz. J. Šidlausko ir E. Mieže
laičio “Dainos daina”, trečiąsias pre
mijas — kompozitoriai L. Povilai
tis ir V. Budrevičius, poetės R. Sku
čaitė ir T. Dambrauskaitė.
V. KsL

8 psL • Tėviškės Žiburiai

MANIM MARTEL
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
riu, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis
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,
*8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

Tel RO 2-8255
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.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras., mūrinis, 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu •
alyva; viena atvira skola 10 metų.
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau
užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef RO. 2-8255
Namų telef. 766-8479
P.S. ^eigu 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:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30

Moka:
už depozitus -5%
už šėrus
1968 m. išmokėta 5%%

Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt 10 -1-30 ir 4.30 - 8

šešt. 9-12
Sekm. 9.30-1

i

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.

Tel. 534-9286

WINDERMERE — ANNETTE, 7 gražūs naujai išdekoruoti kambariai,
2 modernios virtuvės, naujas dvigubas garažas, platus šoninis privatus
įvažiavimas, didelis sklypas. Įmokėti apie $8.000 ir 10-čiai metų išsimo
kėj imas.
MARTINGROVE — BURNHAMTHORPE, rupių plytų vienaaugštis
(bungalow), 3 miegamieji naujai išdakoruoti kambariai, garažas, pri
vatus įvažiavimas, didelis sklypas. Arti krautuvių ir mokyklų; įmokėti
apie $10.000.
HIGH PARK BLVD. — SUNNYSIDE, atskiras, mūrinis, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, garažas, didelis kiemas. Puikūs gyventi ir nuomoti,
lietuvių mėgiamas rajonas. Įmokėti $10—12.000 ir viena skola dešimčiai
metų.
BLOOR — ISLINGTON, netoli požeminio ir krautuvių, 4 miegamųjų
vienaaugštis, beveik visai naujajs. įmokėti $10.000.
BLOOR — HIGH PARK, 8 kambariai per du augštus, nauja statyba, aly
va - vandeniu šildymas. Privatus įvažiavimas, garažas. Įmokėti $12—
15.000. Skubus pardavimas, galima tuoj užimti.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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.
BERESFORD ST., atskiras namas 7 dideli kambariai, be to, poilsio kam
barys. Nauja šildymo sistema, 2 prausyklos, garažas; netoli Bloor gat
vės; prašoma kaina $34.900, įmolkėti $10.000.
BABY POINT rajone — geros rūšies namas, 12 metų senumo, iš ak
mens ir plytų, centrinė vieta, kilimai, privatus įvažiavimas, dvigubas ga
ražas, įmokėti $10.000, ilgametė atvira skola iš 8%.
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.
LE1-1161, namų 783-2105

Toronto jūrų skautų grupė — laivas su savo vadovu Teodoru Galiniu

TORONTE
Lietuviu skautų veikla
• Tradicinė “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų Kaziuko mugė — šį sek
madienį, kovo 2, Prisikėlimo visose
salėse. Jos atidarymas — po 10 v.
Mišių. Mugę atidaryti sutiko KLB
krašto valdybos pirm. dr. S. Čepas.
Visa lietuvių visuomenė kviečiama
mugę aplankyti, papietauti tėvų ko
miteto valgykloje, nusipirkti rank
darbių bei kitokių įdomybių ir tuo
paremti lietuvių skautų veiklą.
• Kovo 11 d., 7.30 v.v., skautų
būkle šaukiamas “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų draugininkų-kių bei
draugovių globėjų posėdis. Visi draugininkai-kės šiame pasitarime būtinai
dalyvauja.
• Pirmasis priešstovyklinis vadovų-vių suvažiavimas numatomas ko
vo 23 d.
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų vienetų vadovai-vės sutiko pa
rinkti aukų dr. M. Anyso ir V. Anysienės leidžiamai knygai “žymiosios
lietuvės moterys” paremti.
• “Rambyno” tuųto skautų-vyčių
kandidatų būrelio globėjas s. E. Ka
zakevičius persikėlė į naują namą.
Telefonas 282-0719.
• Dr. Vydūno šalpos fondas skiria stipendiją skautei, studijuojannčiai lituanistiką. Suinteresuotos ra
šo adresu: The Lithuanian Program,

Fordham University, Box AA,
Bronx, N.Y., 10458, U.S,A. Plates
nių informacijų teikia s. L. Gvildienė tel. AT 2-5995.
• Skautišką ačiū taria skautai-tės
J. Mačiuliui už lentynų padarymą
skautu būklo sandėliuke.
• “Šatrijos” tutininkė yra gavusi
registracijos lapelius į vadovių su
važiavimą Dainavoje.
Registruotis
iki balandžio 1 d., įmokant $5. Suva
žiavimas įvyks balandžio 19-20 d.d.
• Mažosios Lietuvos Moterų Drjos suruoštame tradiciniame šiupi
nio vakare vasario 18 d. programo
je dalyvavo v. s. S. Kairio vadovau
jama “Šatrijos” tunto jaunesniųjų
kanklininkių grupė.
• Skautybės įkūrėjo Baden-Powwellio gimtadienio proga vasario 23
d. Queen-Dovercourt lenkų salėje
tremties skautai turėjo bendrą sueigą-laužą. Lietuviai, vadovaujami v.
s. S. Kairio, pasirodė su kanklėmis
ir skudučiais, šiame tarptautiniame
laužė dalyvavo eilė “Šatrijos” ir
“Rambyno” tuntų vadovų-vių, skautų-čių. č. S.
• Metinis “Šatrijos” ir “Ramby
no” skautų tuntų tėvų susirinkimas
— kovo 16 d. Prisikėlimo par. parodų
salėje.

SPORTAS

KANADOS LIETUVIU STALO
TENISO PIRMENYBĖS

Sausio 22 d. Toronto stalo teniso
klube buvo surengtos Kanados lie
tuvių stalo teniso pirmenybės. Da
lyvavo tik Toronto ir Hamiltono žai
dėjai. Pirmenybių naujovė — vyrų
B klasėj, šios klasės nugalėtoju, lai
mėjęs visus žaidimus, tapo Aušros
Almis Kuolas. Antruoju liko Aloy
zas Kuolas ir trečiuoju žemaitis (abu
Aušros). Vyrų klasės vieneto meis
teriu tapo E. Vaičekauskas (Vytis),
II vietoje liko Z. Stanaitis (Kovas)
ir III — Aušros O. Rautinš. Mote
rų vieneto varžybų laimėtojos: 1. V.
Nešukaitytė, 2. E. Sabaliauskaitė, 3.
F. Nešukaitytė (visos Vyčio). Jau
nių meisteriu tapo Almis Kuolas, nu
galėjęs M. Gvildį (Vytis). Vyrų ko
mandines pirmenybes laimėjo Toron
to Vytis. žaidė J. Nešukaitis, E. Vai
čekauskas ir E. Zabiela. II vieta ati
teko Aušrai, III — Kovui. Mišraus
dvejeto varžybose I vietą laimėjo E.
Vaičekauskas — V. Nešukaitytė, nu
galėję J. Nešukaitį — F. Nešukaitytę. Pirmenybėms sklandžiai vado
vavo J. Nešukaitis. A. S.

SPORTAS VISUR

AL G A R B E N S
1611 Bloor St. W.

& CO. LIMITED REALTORS

kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartraentinis pastatas, privatus įvažiavimas,
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira
skola balansui, STSOO^metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
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R. CHOLKAN

REALTOR

2320 Bloor St. W.
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STALO TENISAS. Nuo 1927 m.
kartu su komandinėmis pasaulio sta
lo teniso pirmenybėmis yra vykdo
mos ir individualinės. Kaip ir ko
mandinėse pirmenybėse, vyraudavo
vengrai ir čekai, tačiau 1929 m. pir
menybes netikėtai laimėjo anglas F.
J. Perry. Po to iškilo vengras C. V.
Barna, kuris šias pirmenybes laimė
jo 1930, 32, 33, 34 ir 1935 m. Jis
pralaimėjo 1931 m. Kitam čekui W.
Szabados ir galutinai prarado meisterystę 1936 m. čekui S. Kolar. 1937
m. ir 1939 m. meisteriu tapo ang
las R. Bergmann. Po karo pirmeny
bės pirmą kartą įvyko 1947 m. ir
jas laimėjo čekas B. Vana, kuris jas
buvo laimėjęs ir 1938 m. C. V. Bar
na po karo įsikūrė Anglijoje ir čia
treniruoja stalo tenisininkus. Dėlto
anglų R. Bergmann ir J. Leach lai
mėjo meisterystes 4 metus iš eilės.
Tačiau jų dinastiją nutraukė azijie
čiai — 1952 m. japonas H. Satoh ta
po pirmuoju Azijos kilmės pasauli
niu stalo teniso meisteriu. Nežiūrint
didelio Azijos tautų pranašumo stalo
tenise, vengras F. Sido 1953 m. dar
sugebėjo tapti pasaulio meisteriu.
Toliau 4 metus iš eilės meisterys
tes vėl dalijosi japonai I. Ogimura
ir T. Tanaka. Po to atėjo Kinijos
eilė. 1959 m. meisteriu tapo kinie
tis Kuo-tuan Jung. 1961, 63 ir 65 m.
pirmenybes laimėjo vėl kinietis
Chuang Tse-tung. Kinijai pasitrau
kus iš tarptautinio sporto, pirmeny
bes 1967 m. vėl laimėjo japonas Ha
segawa. Lietuvos nepriklausomybės
laikais pasaulinių pirmenybių indi
vidualinėse pirmenybėse, berods, ge
riausiai pasirodė Variakojis ir Dzindziliauskas, kuriam daug padėdavo
“amerikietiški” servai. Be jų Lietuvoje stalo tenisą dar gerai žaidė Remeikis, Gerulaitis, Nikolskis. Duškes ir Adomavičius. Okupuotoje Lie
tuvoje gerai stalo tenisą yra žaidę
R. Paškevičius ir A. Saunoris. Jie

1959 m. Europos pirmenybėse vyrų
dvejete laimėjo II vietą. Finale jie
pralaimėjo vengrams Berczik ir Sido.
Išeivijoje turėjome keletą iškilesnių
žaidėjų, kaip Gerulaitis, Garankštis,
Meilus, Adomavičius, Nasvytis ir
Andriulis, bet gal geriausiai yra pa
sirodęs P. Gvildys, kuris yra buvęs
Kanados meisteriu.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai A B-C lygos pirmenybėse
pralaimėjo pirmaujančiai Tridents
komandai 58:74. Vytiečiai buvo arti
laimėjimo — likus 3 minutėms iki
žaidimo galo priešininkas teturėjo 1
taško persvarą. Neapdairus žaidimas
paskutinėse minutėse nulėmė neuž
tarnautai didelį pralaimėjimą, žaidė:
Ignatavičius, 18, Sepulis, Vaičeliūnas
4, Sprogis 18, Akelaitis 2, Kazake
vičius 14, Duliūnas.
Sekančios rungtynės: šį sekmadie
nį 2.30 v. Woodgreen salėje jauniai
žaidžia paskutines B-C pirmenybių
rungtynes su latviais; mergaitės irgi
sekmadienį 4 v. Prisikėlimo salėje
žaidžia atidėtas CYO lygos rungtynes
su Aušra.
Mūsų rėmėjams — J. Danaičiui, K.
Lukošiui, J. Gustainiui, E. Šlekiui,
A. Bugieniui Detroite, E. Daniliūnui Londone ir K. Gaudrinui Čika
goje nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Ketvirta
dienį 7 v.v., Prisikėlimo salėje mer
gaitės D žaidžia CYO lygos rungty
nes; šeštadienį Loretto patalpose
mergaitės B — Niagara Falls; sek
madienį 4’v.p.p., Prisikėlimo salėje
mergaitės A — Vytis.
Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. CYO lygoje mergaitės D nu
galėjo St. Leo 32:4. Žaidė: B. Plučaitė 8 A. Plučaitė 17, I. Paškauskaitė 2 A. Klibingaitytė 4, P. Simutytė ir B. Užbalytė 2. B-C lygoje jau
niai laimėjo prieš latvių Y 91:54, o
vyrai nugalėjo latvių H 83:68. Draug.
rungtynėse jauniai nugalėjo šv. Au
gustino seminarijos rinktinę 96:51.
žaidė: vyrų komandoje — Žaliaus
kas 5, Genys 12, Stonkus 34, Stru
mila, Kušneraitis 11, Tamulionis 1,
Zentinš 18 ir Starkutis 2: nns jau
nius — Rautinš 31, 27, Plačiakis 8,
23, Linka 10, 5, Akelaitis 19, 12, Kak
nevičius 33, 9, Tamošiūnas 20.
Kanados sporto apygardos sfa’o
teniso pirmenybėse Almis Kuolas iš
sikovojo I v. jaunių A ir vyrų B kla
sėse; Al. Kuolas II v. vyrų B klasė
je ir O. Rautinš III v. vyrų A. kla
sėje.
Š. Amerikos pabaltiečių ir lietuvių
slidinėjimo pirmenybėse Ričardas
Ručys išsikovojo 5 pirmąsias vietas
ir 1 antrąją bei gavo geriausiam lie
tuviui slidinėtojui klubo “Kirvis”
skirtą taurę.
“Telegram” rengtose lengvosios at
letikos pirmenybėse Gina Draudvilaitėišsikovojo HI v. 50 j. bėgime.

Nuotr. B. Tarvydo

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų metinė šventė
įvyks balandžio 19-20 d. Laukiama
daug svečių iš kitų miestų, šventės
metu bus duodamas įžodis, kuriam
jau dabar pradedama ruoštis.
Sekmadienį, kovo 2 d., 2 v. įvyks
ta visų jaunesniųjų būrelių susirin
kimai. Mergaičių susirinkimai — L.
V. Namuose, berniukų — Prisikėli
mo patalpose. Berniukai pradžioje
visi susirenka ateitininkų kamba
ryje.
Dar po $1.00 privalo šiais metais
sumokėti visi ateitininkai. Tai specia
lus nario mokestis, kuris buvo nu
statytas MAS suvažiavimo. Tėvai pra
šomi vaikams priminti, kad eidami
sekmadienį į susirinkimą nepamirš
tų. Mokestis privalomas visiems:
vyr. ir jaun. moksleiviams.
Tėvų komitetas nuoširdžiai dėkoja
visiems, prisidėjusiems prie jaunimo
popietės surengimo, ypač ponioms,
atnešusioms pyragus. Ačiū p. Čiži
kui ir “Mohawk” krautuvės savinin
kams už fantus loterijai.

Jaunimas scenoje
Ateitininkų tėvų komitetas, rūpin
damasis padėti jaunimo veiklai lėšo
mis, suorganizavo jaunimo popietę.
Lietingą sekmadienį Toronto Prisi
kėlimo salėn susirinko nelabai didelis torontiškių būrys. Ir gaila. Gaila
tų, kurie iš programos gal daug ko
nesitikėjo. Tie, kurie atvyko, tikrai
nenusivylė. Visa programa buvo at
likta ateitininkų moksleivių ir stu
dentų. Ji buvo tikrai įvairi. Smagu,
kad jaunimas duotų Dievo talentų
neužkasa, bet juos lavina ir kitiem
parodo.
Dalios Vaškevičiūtės solo nuskam
bėjo šioje salėje pirmą kartą. Vida
Javaitė skambino pianinu, Mačernio
poeziją skaitė Ramūnė Sakalaitė, ka
ro žiaurumus priminė Algio Žabo
montažas, kurį atliko A. žabas, A.
Kuolas, D. Černiauskaitė ir P. Kolyčius. Leonardo Andriekaus porą
eilėraščių paskaitė Rūta Urbonaitė.
Trumpą, realų epizodą “Gerasis sa
marietis” suvaidino Alg. Puteris ir
Eug. Girdauskas. Eug. Krikščiūno
pianino solo buvo meistriškas. Rimas
Danaitis skaitė sava kūrybą. Komiš
kai trijų moksleivių pavaizduotas
“Jūratė ir Kastytis” vertė visus
juoktis iki ašarų, švelniai skambėjo
studenčių dainos ir ašaras išspaudė
dienoraštis žmogaus, kuris mūsų ne
mato ir kurio mes nematome — jis
dar negimęs. Andriaus Paškausko,
skambinusio pianinu, publika neno
rėjo paleisti nuo scenos. Pagaliau vi
siems pažįstama poetė Laima švėgždaitė pasirodė su savo kūryba. Už
baigai jaunas solistas Jonas Vaške
vičius, akompanuojant J. Govėdui,
padainavo Ūdrio ariją iš “Pilėnų”.
Reikėjo kartoti. Programą labai vy
kusiai su humoru pranešinėjo And
rius Paškauskas ir Jonas Vaškevi
čius. Pabaigoje p. Sekonienė ateiti
ninkų kambariui papuošti įteikė me' džio drožinį ir didelę juostą, kuri bu
vo išausta lietuvaitės, ištremtos į Si
birą. Savo gražiu žodžiu p. Sekonie
nė pasidžiaugė jaunimu. Jai padėko
jo Eug. Girdauskas. K. Čepaitis tvar
kė tėvų komiteto organizuotą lote
riją. štai tie laimingieji: $100 lai
mėjo Ed. Stravinskas, radijo apara
tą, padovanotą p. Čižiko — A. Vai
čiūnas (Whitby), lempą, padovano
tą “Mohawk” baldų krautuvės — V.
Jankutė (Detroit); po $25 laimėjo
A. Baltrūnas ir D. Dalindaitė. Tėvų
komiteto pirm. J. Danaičiui visiems
padėkojus, dalyviai pasivaišino py
ragais ir kava, dalindamiesi įspū
džiais. Tikrai smagi popietė!
Dalyvis

PIKTOJI KARTA..
(Atkelta iš 3-čie psl.)’

džio Naujosios kairės vadai pa
smerkė Čekoslovakijos invaziją,
bet remia Izraelį (šis faktas iš
duoda vadovybės kilmę).
Naujoji kairė daro įtakos ir
lietuviams studentams, ypač
tiems mūsų radikalams, kurie
liguistai nusisuka nuo lietuvių
visuomenės. Nors tų lietuvių
kairiųjų saujelė dar neryški, ta^
čiau ilgainiui anarchistiniai ir
nihilistiniai daigai giliau Įsi
skverbs. Reikia apdairumo, o
y-^ač supratimo, nes ir lietuvių
visuomenė gali susilaukti tokių
pat skaudžių pasekmių, kurių
yra sulaukusi žydų visuomenė su
savo jaunikiu.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414
1

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 pietų 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. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454

Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- r> A n A
A
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
______

PARAMA

MOKAME
DUODAME
mortgičius iš 1V1 %
5!4% už depozitus
asm. paskolos iš 7Yi%
53/4% už šėrus išmokėta
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
nasal valdžios nustatvfn norma — 66% įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai, 30 min.
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir,
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

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

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
$5.500 Įmokėti, dvibutis College - Dovercourt rajone, 11 didelių kamba
rių ir vienas kambarys rūsyje, vandeniu šildomas (nauji įrengimai), 3
virtuvės, 2 prausyklos; prašoma kaina $25.900.

2.500 Įmokėti, Dundas — Lansdowne rajone, 6 kambariai, nauja šil
dymo krosnis, pusiau atskiras, yra Įvažiavimas; prašoma kaina $16.900

25 AKRAI, Yonge St. arti Bradfordo, gera daržovėms auginti žemė,
puiki galimybė padalinti į mažesnius daržovių auginimo sklypus; vie
nas savininkas per 30 metų, dabar išeina Į pensiją; 1,672 pėdų pločio ir
662 pėdų ilgio sklypas.
VIENAAUGŠTIS (bungalow) Islington — Bloor, plytinis, atskiras, 6 di
deli ir šviesūs kambariai, užbaigtas poilsio kambarys, 2 virtuvės, 7%
mortgičius, 2 prausyklos, garažas.

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

GERIAUSIA MĖSA
ir

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

krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
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. veikianti rreita krosnin taisvmo tarnvba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St Prakapas
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

gpsL • Tėviškės žiburiai
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ALFA RADIO & TV

A. ČIŽIKAS

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TATSOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ

PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
295 Roncesvalles Avė.,
Tel. 536-1373

672 Lansdowne Ave.,

TeL 531-6165

Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.
Ket. ir penkt. 9—9 vaL

Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan logus, kuriuose yra smulkus apra
gos, motociklai, dviračiai, skalbia šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
mosios mašinos, siuvamosios ma
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.
a Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1-3098
Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia
j
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis

Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė
Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
drabužių.
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)

1

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

______ —

-------

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

•

4

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St. W.,
(prie Gladstone). Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-)
jos ir L L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- YĮįĮ
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6--8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 1—1)
atidaryta visą parą — 24 valandas.

►

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.
Hamiltone skyrius:

293 Onawa St. N., Hamilton, Ont.

Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
to

EincoPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

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

BALTIC MOVERS

A.P. GARAGE
A. PASKKV1CIVS

30 Dewson St, Toronto, Ont.

2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)

Towers — Loblaw’s kiemas
Įvažiavimas tiesiai tt
Dundas gatvės.

Atkelta iš 1-mo psL
tų antisovietinės demonstracijos
dalyvių. Atsišaukimai protesta
vo prieš rašytojo Anatolijaus
Marcenko uždarymą darbo sto
vykloje. Oficialiai jis buvo nu
baustas už apsigyvenimo Mask
voje taisyklių pažeidimą, tačiau
jo tikruoju “nusikaltimu” ten
ka laikyti prašytą knygą apie
darbo stovyklas. Jo teigimu, gy
venimo ir darbo sąlygos neįtikė
tinai žiaurios, nė kiek negeres
nės, kaip Stalino laikais. Iš teis
mo salės išvedamą Iriną Belogorodskają jos gerbėjai apmėtė
gėlių puokštėmis.
Amerikiečių žurnale “Harper”
laikraštininkas ir rašytojas John
Fisher paskelbė rašinį, kuriame
atskleidžiamos KGB viršininko
L. Berijos sulikvidavimo aplin
kybės 1963 m. Sovietų Sąjunga
buvo paskelbusi, kad L. Beriją
mirties bausme nubaudė oficia- •
lūs sovietinis teismas už ryšius
ir ruoštą sąmokslą su užsienio
valstybių agentais. J. Fisher ci
tuoja vieno vakariečio diploma
to žodžius, kad L. Beriją nušovė
N. Chruščiovas Kremliuje. Ge
rokai įkaušęs N. Chruščiovas,
paklaustas, kaip jiems pavyko
susitvarkyti su L. Berija, diplo
matui atsakė: “Jis padarė vie
ną kvailą klaidą — atėjo konferencijon be savo sargų, ir aš jį
nušoviau.”
JAV krašto apsaugos departa
mentas iššovė i erdves bando
mąjį ryšių satelitą kariniams rei
kalams. Naujasis satelitas galės
perduoti žinias mažus priimtu
vus turintiems kariams Vietna
mo džiunglėse, lakūnams lėktu
vuose. Komerciniai telefono ir
televizijos satelitai jau yra įro
dė savo praktiškumą, tačiau jų
silpniems signalams priimti rei
kia snecialių įrenginių su di
džiulėmis antenomis.
KANADOS ĮVYKIAI

© SKAHYTOJAI PASISAKO
kai saknys prabyla

ti vokeliais ir po minėjimo tuos, ku
Nebaigusiam meno akademijų žiū rie dar neaukojo. Padeda ir aukotojų
rovui gal ir sunku įvertinti skulpto pavardžių skelbimas laikraštyje. Tau
riaus darbus, tačiau kiekvienas lan tos Fondo Atstovybė Kanadoje netu
kytojas gali pasakyti nuomonę, kurią rėtų grąžinti aukotojų sąrašų apylin
kėms, kad šios pasirūpintų paskelbi
susidaro meno kūrinių parodą aplan
mu. Jei sąrašų atspausdinimas laik
kęs. Montrealio lietuvio, laisvo me
raštyje reikią apmokėti, tegu tai pa
nininko Prano Baltuonio darbų padaro centrinė atstovybė ir nesiuntinė
••oda, kurioje buvo išstatytos 103 me
ja atgal gautųjų sąrašų apylinkių
džio šaknų skulptūros, pagavo, suža
valdyboms. Mat, renkant aukas daug
vėjo daug žiūrovų. Tai lyg miško pa
kas į tai kreipia dėmesį, nenori vie
sakoje. Įeini į salę ir pamatai, kad
šos gėdos ir duoda. Be to, yra to
iš medžio šaknų atsirado natūrali gy
kių, kurie varžosi dėl pirmavimo
vūnija, žmonės, pasakos, svajonės. P.
duosnume. Pamatęs laikraštėlyje, kad
Baltuonis atėjo su natūraliais kūri
draugas daugiau davė, kitą kartą pa
niais, kurie visiems tokie artimi.
didina savo duoklę. Tai žinau iš paty
J. Vaidlonis
rimo, nes tenka rinkti aukas.
St. Jackus
AUKŲ RINKIMAS
GERU KELIU
Visai teisingai daro tie, kurie au
Aš labai džiaugiausi skaitydamas
kas Tautos Fondui renka vokeliais,
juos suregistruoja ir atžymi kartote laišką “Štai kodėl “Birbynė”, o ne
koje. Neįteikusiems vokelių galima “Kanklės”! O tai yra labai paprastas
pasiųsti į namus, nes būna tokių, ku kelias — kad vaikai mus suprastų.
rie Vasario 16 minėjime negalėjo da Man atrodo, kad ir mūsų vadai nuo to
lyvauti. Pvz. keli tautiečiai buvo iš pradėjo — nuo liaudies instrumentų,
vykę į JAV-es. Tokiam reikia pasiųsti nuo piemenėlio dainos, nuo tos dū
aukų vokelius. Sudburio ir panašioms delės, padarytos iš karklo. O kaip
apylinkėms to nereikia, nes jose ne švilpdavome! Kanklės tai buvo pasi
daug tautiečių gyvena ir galima juos turinčių žmonių instrumentas. Vai
aplankyti namuose. Pvz. Sudbury lan kui reikia paprastų, jam prieinamų
kydami namus surenkam $420 iš 100 dalykų. Juk mes patys darėme terkšdirbančiųjų (su vaikais — apie 200 las iš vėjo malūnėlio, kur buvo vele
asmenų). Torontas iš 6000 asmenų nėlis su išpjaustytais dantimis, o
surenka S4.000. Vokeliai reikalą pa birbynes darydavome iš žąsų plunks
K. činčius
taiso, bet nereikėtų bijoti bombarduo nų.

JŪSŲ ONTARIO LIGONINIU
DRAUDA NORĖTU

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

Patarimas
— Atrodo, kad manoji tar
naitė vaginėja cukrų!
— O manoji — tegul tik pa
mėgina. Tuojau sugaučiau.
— Ir kaip?
— Aš į cukrinę visada įlei
Du ukrainietiški filmai
džia gyvą musę. Jeigu musės
su angliškais įrašais
cukrinėje nerasčiau, žinočiau,
kad kažkas ėmė cukrų...
“N. LIMIRIWNA”
ir spalvotas filmas-legenda
Dialogas
Banke plėšikas per langą tar
“SKRENDANTIS LAIVAS”
nautojui paduoda raštelį ir ta
VASARIO 27 — KOVO 4 d.
ria:
— Greičiau duok pinigus ir
BRIGHTON
netark nė žodelio!
— Kvaily, pasitaisyk kakla
KINO TEATRE
raištį, juk tave fotografuoja, —
tel. 532-2710
atkerta tarnautojas.
127 Roncesvalles Avė.
Restorane
Kasdien nuo 7.30 v.v.
Sovietiniame restorane pada
Sekmad. nuo 5 ir 8 v.v.
vėja klausia klientą:
— Ką jūs gėrėte: kavą ar ka
KOVO 6— 11 D. D.
kavą?
— Nežinau, nes labai atsida
“MEKSIKIETIS”
vė žibalu.
pagal rašyt. Jack London, spalv.
—• O, tai tikriausiai buvo ka
Priedo-"PULKO SŪNUS"
va, nes kakava pas mus atsiduo
da naftalinu...
— su angliškais įrašais —;
Po minėjimo
Vėliau bus rodomi du lenkiški
— Bet kam tos paskaitos, kal
filmai
bos ir sveikinimai? Ar neužten
ka šokių, dainų ir sumuštinių?
Pajieškojimai
— Je. Ir man taip rodos. Svei
Jieškomas buvęs antrojo ulo kinimai gali būti daug trumpes
nu pulko Alytuje sanitarijos pus ni: — Sveiks! — Į sveikata...
❖
karininkis Antanas Vaičiulis, ži
— Tol draugai, kol skyrium
nantieji jo likimą maloniai pra
šomi pranešti V. Anskiui, 152 pinigai.
Parinko Pr. Al.
Roxton Rd., Toronto 3, Ont.

Laikraščiai
— Iš kur tie mokslininkai ži
no, kada bus saulės užtemimas?
— Jie laikraščiuose pasiskai
to...

v

Kai persikeliate naujon
darbovietėn, galite pa
laikyti drauda pagal
nurodymus, išdėstytus
ligoninių draudos pažy
mėjime “Certificate of
Payment Form 104”,
kurį turi išduoti Jūsų
I
darbdavys, paliekant
turėtąjį darbą.

♦

Kai pakeičiate
- adresą, praneškite savo
|a grupei. Jei nepriklausopte grupei, rašykite
| H.LR.B.

H-I-R-B

th InsuTanre
Poard,
Ypntv Srr?':*, 'Toronto 7.
.
;
x Lzuranre Plans.

VIENUOLIKA
METŲ
“TIP-TOP” MĖSOS KRAU
TUVĖMS, Siegfried Wauro atšventė vienuoliktą su
kaktį savo mėsos krautuvių
įsteigimo. S. Wauro atvyko į
Kanadą 1954 m., tęsdamas
savo šeimos tradiciją, atida
rė pirmąją mėsos krautuvę
1957 m. 1727 Bloor St. W.
(prie Keeie gatvės). Po pir
mųjų sunkenybių S. Wauro
išplėtė savo verslą — įsteigė
rūkyklas, mėsos paruošimo
įmones ir net naują krautu
vę Yorkdale Plazoje. švarus
ir puikus gaminių paruošimas pritraukė klientus iš visų miesto dalių. Ne
mokamas pristatymas įgalina visus mieste gyvenančius pasinaudoti šių pui
kių krautuvių gaminiais. (Skelb.)
—j*—
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Owners

CZ ENTRE

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

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

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. Ir HiFi
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532*7733

1613 Dundas St W.

Sav. R. Stasiulis

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.
Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

’■r

y

9P *

»

w

w

w '

BAROHESSA
:
*

Kai sulaukiate 21 metų
amžiaus. Jūsų nebedengia tėvų turima ligoni
nių drauda. Privalote
tapti atskiru nariu per
30 dienų. Prašymų
blankus galite gauti
bankuose, ligoninėse
arba H.I.R.B. įstaigoje.

Kai susituokiate, privalote
mokėti šeiminius ligoninių
draudos įnašus, kurie
apimtų vyrą ir žmoną.
Jei priklausote grupei,
nedelsdami praneškite jai;,
jei abudu mokate Įnašus
tiesiogiai, praneškite
H.LR.B.

v

BEAUTY SALON

(kol dar ne pervėlu)

(Atkelta iš 1-ro psl.)

įstaigoms, čia juos papiginta
kaina galėtų įsigyti pensininkai,
tačiau Toronto miestas turėtų
padengti susidariusį skirtumą.
Ontario provincija planuoja
steigti savitarnos principu vei
kiančias alkoholinių gėrimų par
duotuves. Pirmoji tokia parduo
tuvė jau atidaryta Toronte, prie
Lawrence ir Jane gatvių kam
po. Provincijos sekr. R. Welch
taipgi pranešė, kad perkantiems
alkoholį nereikės duoti pavar
dės ir adreso. Panašius pakei
timus planuoja ir alaus parduo
tuvės, kur taip pat nereikės nei
pavardės, nei adreso, šį rudeni
Toronte bus atidarytos dar dvi
alkoholinių gėrimų savitarnos
krautuvės.
Montrealyje buvo įsteigta spe
ciali organizacija “Pro Canada
Association” Kanados federaci
jai stiprinti. Jos oirmininku iš
rinktas Pointe Claire Montrea
lio priemiesčio burmistras ir
Kvebeko parlamento narys A.
E. Seguin. Į šios -organizacijos
eiles. tikimasi sutraukti milijo
ną prancūzu ir ančių kilmės ka
nadiečių visose Kanados provin
cijose. Jie atstovaus tiems, ku
rie tiki i vieningą Kanadą. Pirmašis visų skyrių atstovų su
važiavimas numatomas _ š. m.
gruodžio 31 d. Naujosios orga
nizacijos pagrindinis siekis —
visu kanadiečių lygybė betkurioje Kanados vietovėle. Organiza
torių eilėse yra finansininkai,
verslininkai ir miestų savival
dybių nariai.
šių mokslo metu pradžioje
federacinė vyriausybė studen
tams parūpino S59.802.000 pa
skolas bankuose. Nuošimčius
studijų metu moka vyriausybė.
Paskolas gražinti turės studi
jas užbaigę ir profesijas įsigiję
studentai per pusdešimtų metų.
Nuo studijų užbaigos jie patys
perima nuošimčių mokėjimą už
paskolas. Federacinė vyriausy
bė bankams yra davusi garan
tijas, kad paskolos bus grąžin
tos. Tokios paskolos pakeičia
nevisiems studentams įmanomas
gauti stipendijas ir atidaro durię i a u estai i mokslą.

ŠYPSENOS

GAUTI ŠIAS ŽINIAS

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas tortas pilnai apdraustas
Skambinti teL LE 4 • 1403

laikinai persikėlė i

PASAULIO ĮVYKIAI

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

-A-

A

TEL. 762-4252
Sav. Alė Kerberienė
AAA

A. A A

A Ą A A

<
A,

DUFF ER IN RADIO and TV
SALES AND SERVICE
a
a
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. ParuGoaame*
lempos ir batarejos. Prityręs’ specialistas su ilga praktika

1000 College St., • LE. 1-3074 ®

Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

BROCK AVĖ. (tarp DunDloor Auronte uarage 296
dasir
college).Tet531-1305

TO DON T ('>'■’

visus j

1 KAZIUKO MUGE!!!

Toronto kroniką žifir. ir 8 puslapyje
Prisikėlimo par. žinios

šv. Jono Kr. par. žinios

— Parapijos biuletenyje vasario
— Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 7.30 vaL vakarais bažnyčio- 23 d. surašytos Mišios bus laikomos
je laikomos Mišios. Kviečiame tikin sekmadienį, kovo 23. Praeitą sekma
dienį Mišios buvo laikomos: 8 v. už
čiuosius atsilankyti.
— šią savaitę lankomasi New To a.a. Barborą Žilinskienę, 9 v. — a.a.
ronto, Long Branch ir Mimico ra- Veroniką Kartavičienę, 10 v. — a.a.
Francisco Ceras, 11.15 vaL — mirujone.
— šį sekmadienį pagal kurijos po rius tėvus, užpr. p. L. Norvaiša, 12.15
tvarkį pamaldų metu supažindina v. — už a.a. Vincentą Girdauską,
ma su katalikiškųjų gimnazijų pa- užpr. žmona. Už klaidą atsiprašome.
— Mišios šį sekmadienį: 9 v. —
skirtimi ir būkle.
tretininkų
intencija; 11.15 — už a.a.
— Kapinėse tęsiami koplyčios sta
tybos darbai, kurie, žiemai užėjus, Adolfą Šapoką, užpr. žmona ir dukbuvo sulaikyti.
— Sį sekmadienį, kovo 2, dėl Ka
— Sergančiam Pranui Motiejūnui
ziuko
mugės, nebus jokių pamokų.
linkime greitai pasveikti.
— šį sekmadienį 11 vai. pamaldo Savaitės dienomis katechetinės pa
se prisimenama a.a. Eleną Kat- mokos ir lituanistinis seminaras vyks
įprastu laiku.
chienė.
■abss? ■
— Studentų choro repeticijos tre
Laisvės kovų paminklo staty
čiadieniais
nebus, kol pasibaigs eg
bos išorės darbai liet, kapinėse
vykdomi toliau, šią savaitę tiki zaminų laikas; jos įvyks sekmadie
masi užbaigti gelžbetonio pyli niais, 12 vai. Suaugusių ir vaikų re
mą. Paminklo statybai aukojo: peticijos — kaip įprata.
— T. Rafaelis grįš penktadienio
šv. Jono Kr. par. kat. moterų
draugijos skyrius $100, O. Mita- vakare.
— S. Kvietienės paroda bus atda
lienė $50 ir O. Klūgienė $20.
ra: šeštad., nuo 12 iki 7 v.v., sekma
Pr. Motiejūnas, ankstyvesnės dienį — nuo 10 v. iki 3 v.p.p.
imigracijos veikėjas, jau kuris
— Parapijiečiai bus lankomi Mul
laikas serga. Prieš šešias savai lock St., Austin Cres., Albany Ave.,
tes jam buvo padaryta tulžies Keele St., Aziel St., ir Medland St.
operacija. Gijžus iš ligoninės į Cr.

savo namus Keswicke prie Sim
coe ežero, sveikata nepagerėjo.
Jis vėl paguldytas New Market
ligoninėje tolimesniems tyri
mams. Savo laiku Pr. Motiejūnas
ypač pasižymėjo kaip choro or
ganizatorius ir dirigentas.
Toronte Vasarios 16 iškilmių
proga Tautos Fondui suaukota:
Brocton salėje — $1738,04; prie
bažnyčių — Prisikėlimo parapi
jos — $390,57, prie Šv. Jono Kr.
— $200,45 ir prie evangelikų —
$64; iš viso $2393,06. Nuoširdi
padėka aukotojams ir rinkliavą
pravesti padėjusioms ponioms.
Vardinis aukotojų sąrašas bus
paskelbtas vėliau. Tautos Fon
do Toronto skyriaus einamosios
sąskaitos: “Paramos” bankelio
nr. 763 ir Prisikėlimo parapi
jos bankelio nr. 1255. Valdyba
Vaikų laikraštį “Eglutę” To
ronte prenumeruoja 93 skaityto
jai, Hamiltone — 14, kitose Ka
nados vietovėse — 58. Taigi, vi
soje Kanadoje, kur yra apie
30.000 lietuvių, “Eglutę” pre
numeruoja tik 165 asmenys.
John Rosettis, lietuvių kilmės
Toronto policininkas, drauge su
kitu policininku ir policininke
vasario 20 d. Rytų Toronte bu
vo sužeistas susidūrime su kitu
automobiliu, kuris buvo polici
jos gaudomas.
Tarptikybinė moterų taryba
(40 St. Clair Ave. East, Toron
to 7, Ont) kovo 7, penktadienį,
organizuoja įvairių tikybų mo
terų bendrą Maldos dieną ir
kviečia visas moteris savo baž
nyčiose, ligoninėse, įstaigose,
šeimose rengti specialias pamal
das. kuriose būtų prisiminti pa
saulio vargšai. Ta proga bus da
romos rinkliavos ir pasiunčia
mos minėtu adresu. Lėšos bus
panaudotos vargšams šelpti įvai
riuose kraštuose.
AUKOJO "T. ŽIBURIAMS"
$25: K. L. K M. Dr-jos šv. Jono
Krikštytojo parapijos skyrius; $5: J.
Vaidotas; rėmėjo prenumeratą po
$10 už dvejus metus: St. Laurinavi
čius; rėmėjo prenumeratą už viene
rius metus po $10: J. Jasiūnas, J.
Linkūnaitis, A. Kužmaitis, kun. J.
Pragulbickas, J. Petronis, J. Danys,
V. Ignatavičius, P. Raudys, J. Pažemėnas, kun. I. Grigaitis, V. Pilėnas,
S. Daugėla, H. Sakalauskas; $4: O.
Dabkus, S. Zulpa, S. Ažubalis; $3:
M. Guoba, B. Žulytė; $2.50: A. Sen
kus; $2: K. Stonkus, A. Elijošius,
M. Biekša, A. Paleckis, J. Jauneika. B. Misevičius, J. Narušis, J. šapočkinas, F. Tauras, A. Ignaitis, V.
Balnius, M. Olšauskas, A Prunskis;
SI: L. Romanowski, B. Jackus, I.
Conrad, J. Radzevičius, Z. Dobilas,
J. Kalainis, A. Gatautis, A. Biveinis,
J. Jablonskis, I. Mališka.

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVE., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

1

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus

923-7194.

Sav. A. Čeponį*

Parduodamas
nepasterizuotas
medus
IŠ NUOSAVO BITYNO
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

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

NAUJI SAVININKAI

V. W V. IVANAUSKAI

SUOMIŠKA PIRTIS —
MAUDYMASIS IR MASAŽAS
583 Annette St Tel. 7674686
Atidaryta vyrams ir moterims
nuo antradienio iki šeštadienio
1—11 vaL vakaro
z
r

šv. Kazimiero par. žinios

— Rosemonto Vinco Kudirkos šeš
c taaienine
tadieninė moKyua
mokykla surengė įskuminiškilmin* gą Vasario 16 minėjimą vasario 22
d. mokyklos patalpose. Dalyvaujant
tėveliams ir svečiams, buvo iškil
mingai įnešta Lietuvos tautinė vė
liava,
kurią sekė visi mokiniai su
Joje pamaty$ime ir galėsime nusipirkti rankdarbių ir įvairiausių kepinių, gamin
mokytojoms. Pirmą žodį tarė mokyk
tų paukštyčių, vilkiukų, skaučių ir skautų.
Ten galėsime pavalgyti tradicinių
los vedėja E. Navikėnienė, paskui
kun. J. Gaudzė ir tėvų komiteto pir
lietuviškų patiekalų pietus. Bus cepelinai, bulvinės dešros, koldūnai, kava, vais
mininkas dr. P, Lukoševičius. Įdo
vandeniai, pyragaičiai...
miausia buvo meninė programa. Ma
žesnieji su tautinėmis vėliavėlėmis
Iki pasimatymo didžiausiame Toronto lietuvių susibūrime — Kaziuko mugėje.
išsirikiavę pasakė po trumpą eilėraš
tuką, o trys mergaitės pavaizdavo
“Šatrijos” ir “Rambyno” skautų tuntai skalbėjėles. Pranešėjas buvo J. Geir tėvų komitetas
čius. Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios mergaitės atliko plastinę pro
gramėlę. Vėliau mergaitės ir berniu
kai pašoko “Noriu miego”. Pianinu
skambino ir dainavo: Adomonytė,
Piečaitis, seserys Norkeliūnaitės. Ga
liausiai visų mokinių choras padai
navo 4 dainas. Svečiai ir tėvai buvo
dėkingi už gražiai paruoštą progra
mą mokytojai E. Navikėnienei, p.
Blauzdžiūnienei, p. Malcienei.
— Parapijiečiai ir svečiai, nepa
mirškite atsilankyti į metinę kazimierinių vakarienę kovo 1 d.!
— Senelių namuose “Residence
Veikalo pastatyme dalyvauja: "Aukuras", rež. E. Dauguvietytės-Kudabienės, Aušros
D’Anjou Ltd.” sausio 24 d. mirė Ig
nas Skikas, sulaukęs 82 metus am
Vartų parapijos choras, vad. A, Paulionio ir "Gyvataras", vad. G. Breichmanienės
žiaus Kanadoje artimų giminių ne
VIETA — Prisikėlimo parapijos auditorija,
BILIETAI — $2.50, $2.00 ir studentams $1.00
turėjo; visą laiką gyveno Montrea
lyje; priklausė Vytauto D. Klubui
LAIKAS — 4 v. p. p.
gaunami iš anksto parapijų spaudos kioskuose ir
ir net yra buvęs jo pirmininku. Pas
prie įėjimo.
kutinius kelis metus praleido įvaiRengėjai
VISI SENI IR JAUNI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
riose ligoninėse įr galiausiai senelių namuose. Pagal įstatymą, tuos
K
MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYS. kurie neturi artimų giminių ir būna
Mažlietuvių Moterų Draugijos valdžios globoje, mirties atveju per
surengtas Šiupinys vasario 18 d. ima sveikatos departamentas, kuris
Tėveliui ir Mamytei mirus Lietuvoje,
Toronto Prisikėlimo salėje su perduoda universitetų medicinos sky
traukė gausų būrį tautiečių. riams. — Anksčiau miręs lietuvis,
BRONIŲ DIRSĘ ir jo šeimą nuoširdžiai
Draugijos pirm. Elzė Jankutė kuris neturėjo giminių, irgi pateko
atidaromuoju žodžiu pasveikino į medicinoj skyrių. Su specialiu lei
užjaučiame —
susirinkusius svečius ir pakvie dimu kunf J. Gaudzė gavo susipa
tė tarti žodį gen. konsulą J. žinti su visa padėtimi. Pirmiausia
Žmuidziną. Pastarasis gėrėjosi mirusieji suvežami į specialią salę,
šiupinio papročiu, primenančiu kur kunigas atnašauja už visus Mi
Delhi Šv. Kazimiero parapijos
Kr. Donelaičio laikus ir tapusiu šias, po to visi lavonai yra pripil
choras ir komitetas
. tradicija Toronte. A. Sutkaitis, domi balzamuojančio skysčio ir lai
prieš 4 metus persikėlęs iš Bri- komi šaldytuvuose. 9 .mėnesius, ne
į taniios į Torontą, paskaitė iš bent atsirastų giminės ir reikalautų.
traukų iš Donelaičio “Metų” Vėliau studentams leidžiama daryti
aoie šiupinį ir tų laikų lietuv operacines praktikas ir tik po to
ninkų pažiūrą į vokiečių dvari palaikai sudedami j dėžę ir palaido
ninkų mėgiamus valgius." Pabai jami kapuose nepažymėtoje pamink
gai paskaitė savo sukurtus eilė lais sekcijoje.
JONUI KARDELIUI mirus.
— Užpraėjusio sekmadienio rink
raščius apie lietuvninkus, pava
liava
— $167.32. K. J. G.
dindamas juos “pamario milži

Mugė vyks visose Prisikėlimo parapijos salėse

-------- ----------------------

kovo 2 - šį sekmadienį.

Sekmadienio, kovo 9, popietę praleiskime su Hamiltono lie
tuvių jaunais šokėjais, artistais, dainininkais, kurių atvyksta
apie 70 asmenų grupė. Sis Hamiltono meninių pajėgų an
samblis stato G. Veličkos dviejų veiks, pjesę “Šienapjūtė” -

ŽYDINTIS VASAROS VEJAS

Ateitininkų studentų ir sen
draugių bendrame vakarojime
Prisikėlimo parodų salėje vasa
rio 22 d. kalbėjo prof. R. Mita
las, Londono, Ont., universitete
dėstąs astronomiją. Gausiai su
sirinkusiems ateitininkams ir
svečiams bei viešnioms jisai nu
švietė dabarties studentų smur
tą bei riaušes universitetuose.
Po paskaitos įvyko ilgos disku
sijos, kuriose dalyvavo ir stu
dentai, ir sendraugiai. Iš disku
sijų paaiškėjo, kad studentuose
yra kilusi nepasitenkinimo ban
ga. Dalis studentų reikalavimų
yra pagrįsti (atsilikusi švietimo
sistema), bet šalia jų yra daug
nepagrįsto vandalizmo, revoliucinio-marksistinio kurstymo, ne
matomos svetimos įtakos. Tokia
universitetų atmosfera veikia ir
lietuvius studentus. Vakarojimą
atidarė sendraugių pirm. B. Sa
kalas, vadovavo — Vyt. Aušro
tas. Prie jaukiai paruoštų stalų
ir kavos greitai prabėgo vaka
ras. Sekantis panašus susirinki
jo žmonai Elzbietai gilią užuojautą
mas — kovo 23, sekmadienį.
Kalbės — kun. dr. Jucevičius.
K. L. K. Moterų Dr-jos Pri
reiškia —
sikėlimo par. skyriaus vasario
23 d. susirinkime pristatyta nau-'
P. A. Šalnos
joji valdyba. Padarytas praneši
mas apie pavykusi Užgavėnių ba
lių ir padėkota talkinusiems jo
ruošos metu. Skyr. pirm. A.
Mylimai MAMYTEI Vokietijoje mirus,
Kuolienė ragino susidomėti ko
vo 9 d. įvyksiančiu “šienapjū
tės” pastatymu jungtinių Hamil
MĖTĄ GAIVELIENĘ ir šeimą nuoširdžiai
tono choro ir dramos pajėgų. A.
-Sungailienė informavo apie ba
užjaučiame —
landžio 12 d. ruošiamą “Ginta
rėlių” balių. Dr. A. Užupienė
Z. V. Gvoldos
kvietė nares pavasario iškylai į
savo vasarvietę. Dr. O. Gustaitienė savo paskaitoje “Lietuvių
Muzikinė pjesė “Žydintis va
Kaziuko mugė vyks šį sekma
tautos charakteris” iškėlė lietu dienį, kovo 2 d., Prisikėlimo sa saros vėjas”, parašyta G. Veviui būdingus bruožus. Juose la lėse? Skautai ir tėvų, komitetas liškos, statoma Toronte kovo 9,
biau išlaikyta pusiausvyra tarp visus kviečia dalyvauti šiame di sekmadienį, Prisikėlimo salėje.
jausmo ir proto. Dėlto jie pa džiausiame Toronto lietuvių su Iš Hamiltono atvyks par. choras,
rodę daug praktinės išminties siėjime ir pamatyti ką daro teatras “Aukuras” ir tautinių šo
praeityje. Dabartinė karta išei mūsų skautiškasis jaunimas. kių grupė “Gyvataras”. Juos
vijoje esanti perdaug konserva Žiūr." skelbimą.
kviečia spektaklio rengėjai —
tyvi — jautriai priima idėjas,
Gavėnios paskaitų eilę rengia Prisikėlimo katalikių moterų
bet energiją išeikvoja ginčams.
draugija ir radijo programa “Tė
Lietuviškas jaunimas, augdamas Katalikų Informacijos Centras vynės prisiminimai”, žiūr. skel
šio krašto demokratiškoje auliu anglų kalba kas sekmadienį, 8 bimą.
koj e, krikščioniškos moralės ir v. 830 Bathurst. Šį sekmadie
Estijos nepriklausomybės pa
pasaulėžiūros principus turėtų nį, kovo 2, kalbės Winnipego ar skelbimo 51-ji sukaktis iškilmin
gauti savo šeimoje, kad išliktų kivyskupas Flahiff. Įėjimas — gai paminėta Ryersono institu
atsuarus. Paskaita sukėlė gyvas $2.50.
Dail. Stefos Kvietienės dailės to salėje vasario 23 d. Pagrin
diskusijas. Susirinkimas baigtas
darbų paroda atidaryta vasario dinis kalbėtojas buvo R. Toi.
malda. B. D.
22 d. Prisikėlimo par. parodų sa Meninę programą atliko estų
Akademikų Draugijas sureng lėje. Atidaromąją kalbą pasakė jungtinis choras su pučiamųjų
toje paskaitoje vasario 22 d. Pri dr. O. Gustainienė, KLK Moterų orkestru ir solistai. Lietuvos
sikėlimo muzikos studijoj daly Dr-jos centro valdybos pirminin vardu sveikinimo kalbą pasakė
vavo apie 30 asmenų. Paskaitą kė. Paroda bus atidaryta iki ko gen. kons. J. Žmuidzinas, latvių
vardu — Latvių Federacijos
apie senprūsių laisvos kovas vo 2 d.
skaitė dr. M. Anysas.
Lenkų menininkų grupė iš pirm. J. Niedra, kuris įteikė lat
Jugoslavas J. Matasic, gyve Lenkijos lankysis Toronte kovo vių medalį estų veikėjui p. Parknąs Ošavoje, buvo nuvykęs savo mėnesio pradžioje. Grupėje da ma. Iš lietuvių minėjime daly
tėvynėn aplankyti giminių ir bu lyvaus ir Antoni Jaksztas, buvęs vavo, be jau "minėto konsulo,
vo suimtas. Atsėdėjęs 6 mėn. prieš karą Vilniaus teatro “Mi- K LB krašto valdybos pirm. dr.
S. Čepas, Baltiečių Federacijos
kalėjime pagaliau grįžo Kana- niatur” aktorius.
pirm.
J. R. Simanavičius, Bal
don. Jis buvo apkaltintas kaip
Ligoniai, sergą namuose ir
karo nusikaltėlis.
reikalingi gailestingųjų seserų tiečių Moterų Tarybos pirm. I.
Ošavos medžiotojų ir meške pagalbos, gali kreiptis į organi Meiklejohn - šernaitė, šaulių at
riotojų klubas “Ešerys” išleido zaciją “Victorian Order of Nur stovas St. Jokūbaitis ir kt. Spe
jau 11 nr. neperiodinio laikraš ses”, tel. 921-3184. Tos seserys cialus priėmimas svečiams buvo
tėlio “žuvėdra”. Spausdinamas nebudi prie ligonių visą laiką — suruoštas vasario 21 d. Estų Na
duplikatorium, iliustruotas, su atlieka tiktai gydytojų pavestą muose. Ten iš lietuviu dalyvavo:
gydymą bei slaugymą ypač chro gen. konsulas J. žmuidzinas. dr.
S. Čepas, J. R. Simanavičius,
nišku ligonių atvejais.
Dr. M. Ramūnienė iš Otavos adv. G. Balčiūnas su Ponia, p.
ATLANTIC
vasario 22-23 d. lankėsi Toron Sernaitė-Miklejohn su vyru. n.
te ir dalyvavo Ontario provinci Vasiliauskai, A. ir G. Tarvydai.
valgykla
jos Folk Art Council posėdžiuo
IŠNUOMOJAMAS priekinis kamse._________________ _______ barys prie Prisikėlimo bažnyčios.
1330 DUNDAS ST. W.,
DARAU NUOTRAUKAS vestuvių, Pageidaujama moteris. Skambinti tel.
TORONTO 3.
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti j 533-7306.
Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

AS! MONTREAL

namus. Skambinti tel. 766-5738, 277
Runnymede Rd. fotografui B. Tar
vydui.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos.
Baigią šia mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami
nurodymai klasėje ar namuose
turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.
1976 BATHURST ST.
Tol. LE 2-3656. RytuoM HO 6-1331

nais”. Kun. A. Žilinskui sukal
bėjus maldą, ant papuoštų sta
lų atsirado šiupinys ir kiti val
giai. Visiems pasistiprinus, va
karo pranešėja p. Miklejohnšernaitė supažindino svečius su
kanklininkių ir skudutininkų
grupėmis, kurias sudaro skau
tės ir skautai, vadovaujami Stp.
Kairio, šios grupės atliko gražią
programą, kurią dar praturtino
jūrų skaučių ir skautų tautiniai
šokiai. Programos pabaigai p.
Biškevičienė dailiai paskaitė S.
Nėries eiliuotą pasaką “Eglė,
žalčių karalienė”. Loterijoje
dail H. žmuidzinienės paveiks
lą “Mergaitės galva tarp vyš
nių žiedų” laimėjo o-lė Baltaduonytė, knygas — Pr. Alšėno
parašytą M. Jankaus biografiją
ir dr. M. Anyso “Senprūsių lais
vės kovos” laimėjo A. Sutkaitis.
Buvo ir kitų vertingų paveikslų,
kaip J. Dagio paveikslas, rank
darbiai ir t.t. Kaikurie laimėjo
net po keletą fantu. — Šiupinio
rengėjos — M. Lietuvos Dr-ja
gavo sveikinimų raštu iš “Lie
tuvos Pajūrio” red. A. Lymanto ir M. Lietuvos Bičiuliu Dr-'
los centro valdybos pirm. P. V.
Pėteraičio Montrealyje. Pastara
sis pažymėjo: “su kiekvienu šiu
piniu artėja mūsų tautos laisvė
jimas.” A. Lymantas priminė,
kad Užgavėnės be šiupinio Ma
žojoj Lietuvoj buvo neisivaiz-'
duojamos”. Vakaras praėjo labai
jaukioje nuotaikoje. V. A.
Visiems Ontario vairuotojams
min. Haskett primena, kad pas
kutinė diena gauti automobilių
plokštelėms yra vasario 28. Pra
tęsimo nebus.
“Paramos” kredito kooperaty
vo susirinkime vasario 23 d. i
valdomuosius organus perrinkti:
buvęs pirm. H. Stepaitis, kredi
to komisijon — M. Abromaitis,
revizijos komisijon — A. Ju
cys. Kultūriniams reikalams pa
skirta $2000. Palūkanos už de
pozitus nuo š.m. balandžio 1 d.
pakeliamos iki 5^4%. Už praėju
sius metus Šėrininkams išmokė
ta dividendu 5%%. Susirinkime
dalyvavo 205 nariai.
RYTŲ TORONTE, ramiame latvių
šeimos name išnuomojami naujai de
koruoti du kambariai be baldų ir
virtuvė. Pageidaujama vidutinio am
žiaus moteris. TeL 699-1714.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.,
Tel. LE 1-3088
PRANEŠA, kad jau vėl galima užsakyti ŠALDYTUVUS
j Lietuvą, Latviją, Estiją ir SSSR.

Aušros Vartų par. žinios
— Šios gavėnios proga Montrea
lio arkivyskupas Paul Grėgoire yra
parašęs tikintiesiems pirmąjį savo
pastoracinį laišką. Kunigai savo pa
moksluose kalbės to laiško temo
mis.
— Vasario 23 d. iškilmingai ati
dengtas naujasis altorius. Mūsų, baž
nyčioje buvo pirmosios koncelebruotos Mišios. Po jų įvyko bendra vaka
rienė.
— Vasario 23 d. po 10 vai. Mišių
parapijos salėje įvyko skautų tėvų
ir rėmėjų susirinkimas.
— Jau pradėjome ruošti vaiku
čius pirmajai Komunijai ir Sutvirti
nimo sakramentui. Jei dar būtų ne
įsiregistravusių vaikučių, kviečiame
tuoj pat įregistruoti pas NPM sese
ris. Tiksli šių sakramentų teikimo da
ta bus pranešta vėliau. Jei atsiras
tų suaugusių žmonių, kurie dar būtų
nepriėmę Sutvirtinimo sakramento,
irgi galėtų priimti atitinkamai pasi-

Pen«t-

— Vasario 26 d., 7.30 v.v., NPM
seserų pauupose
patalpose bus
religinė Konkondus religine
ferencija. Kviečiame visus atsilankyti. Prašome atsinešti Naująjį Tes
tamentą.
— Prieš Velykas mūsų parapijoje
rekolekcijas praves kun. Alfonsas
Grauslys. Pamokslininkas daugeliui
montrealiečių gerai pažįstamas ne tik
iš anksčiau vestų rekolekcijų, bet ir
iš savo turiningų straipsnių spaudo
je ir pamokslų Lietuvoje. Rekolek
cijos prasidės kovo 16 ir baigsis kovo

— Vasario 16 d. pamaldų metu
Aušros Vartų parapijos choras atli
ko naujai išmoktą P. Beinorio “Šlo
vė Tam”. Tarp kitų giesmių gražiai
skambėjo VL Jakubėno “Tremtinių ir
išvežtųjų giesmė”.
— Montrealio ateitininkai yra nu
tarę ir šiais metais ruošti vasaros
stovyklą jaunimui nuo liepos 19 iki
27 d.
— Sugrįžo į Montreal} T. Stasys
Kulbis, SJ, o T. J. Aranauskas, SJ,
pabuvojęs su mumis, sugrįžo į Čika
gą. Jam dėkojame už pagalbą para
pijoje.
— Lietuvoje mirė Elena šarkienė
ir Juzė Niedvarienė. Liūdinčioms Keturkų ir Niedvarų šeimoms reiškia
me gilią .užuojautą.
— Sv. Onos Draugijos rengiama
vakarienė bus balandžio 19 d.
— Už praėjusį sekmadienį surink
ta $212.55.

Baltijai” paaukojo $50 lietu
viai Tėyai jėzuitai per Tėvą KRaudeliūną; kun. V. Stankūnas
— $20, ir J. J. Blauzdžiūnai —
$10. Visiems nuoširdus ačiū.
Pr. R.
Visą Montrealj sukrėtė biržo
je sprogusi bomba, kuri pada
rė apie milijoną dolerių nuos
tolio ir sužeidė 27 asmenis. Po
licijos nuomone,: bomba buvo
padėta svečiam skirtoj galerijoj.
Aukų galėjo būti žymiai dau
giau, nes tuo metu biržos salė
je buvo apie 300 asmenų. Įvai
rios organizacijos paskyrė dau
giau kaip $50.000 tiems, kurių
informacijų dėka bus suimti
bombą padėję piktadariai. Pas
tarųjų vienuolikos mėnesių lai
kotarpyje Montrealio mieste
sprogo apie 60 bombų, tačiau
jos dažniausiai būdavo susprog
dinamos nakčia tuščiuose pa
statuose. Separatistai ir organi
zuotų nusikaltėlių gaujos Montrealiui padarė daug žalos. Tarp
tautinės firmos jau yra sustabdžiusios investavimus Montrea
lyje ir didelę dalį kapitalo per
kėlusios į "kitas provincijas.
Montrealio statybos ir inžineri
jos firmos yra priverstos mažinti
tarnautojų skaičių. Daugelis
naujųjų pastatų jau neįstengia
išnuomoti patalpų. Finansinin
kų žvilgsnis vis daugiau kryps
ta" į saugesnį Torontą, kur jų
investuotam kapitalui nesudaro
grėsmės separatistų sąjūdis ir
galimas Kvebeko atsiskyrimas
nuo Kanados.
“Nepriklausoma Lietuva” iš
leido specialų numerį buvusiam
red. J. Kardeliui pagerbti. Be
velionies atvaizdo, įdėtas platus
laidotuvių aprašymas ir velio
nies straipsnių ištraukos. Veda
masis parašytas naujojo red. dr.
H. Nagio.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
3907A ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545

RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite" nr. 752D
I—■■■

LITAS

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

_9 %
Asmenines iš _ ____
Nekiln. turto iš____
_.83%
įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
' iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
Depozitus______________ 5.0%
Šerus (numatyta) .... ......__5,5%
Term. ind. 1 met_______ 6,5%
Ter. ind. 2 met_______ 6.75%
Term. ind. 3 met____ „.. 7.0%
Nemokamas gyvybės draudimas
iki $2.000 šėru sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v..
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik.
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.
I Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
ir per visus ilguosius savaitgalius.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES REG'D

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS
6695 - 35-to Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que.
Tol. RAymond 7-3120
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