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Idealai ir stabai

Pasaulio įvykiai

Tokia jau yra istorijos eiga, kad pasaulis kartas nuo karto,
kas keli šimtai metų, įeina į dvasinę krizę, mūsiškai sakant, pasi
meta. žmonij'ą lieka be idealų — senuosius idealus sukritikuoja ir
išmeta. Naujų, t.y. tokių, kurie patrauktų mases, nebesukuria.
Danguje užgęsta žvaigždės, kurios rodytų žmonijai kelią. Užgęsta
Žvaigždės ir žmonių širdyse. Tada žmogus priartėja prie gyvūno.
Vietoje didžiųjų dievų, pradeda garbinti savo pasigamintus sta
bukus; vietoje tarnavimo didiesiems idealams, pasineria į tarnavi
mą pačiam sau — beatodairišką turto siekimą, moralinį palaidumą.
Nežinome, kiek tokių žmogaus dvasinės krizės laikotarpių yra
mačiusi mūsų senutė žemė. Šv. Raštas tačiau sako, kad viename
tokiame laikotarpyje buvo pasaulinis tvanas, kitame — žuvo Sodo
ma ir Gomora. Krikščioniškos eros pradžioje dėl pasileidimo žuvo
didžioji Romos imperija, o Prancūzų revoliucija pradėjo karalių
laikotarpio galą. Visų tų sukrėtimų jpradžia yra ta pati — neteki
mas idealų, besaikis lėbavimas ir ištvirkimas.
, Nereikia didelių studijų, kad pamatytume, jog ir šiandien
žmonija pergyvena vieną iš savo didžiųjų krizių. “Senąjį pasaulį
išardysim iš pačių pamatų”, — paskelbė Leninas šio šimtmečio
. pradžioje. Viename iš labiausiai atsilikusių pasaulio kampų susi
kūrė naikinanti ugnelė, kuri palengva surado kelius į visą pa
saulį. Įvairūs yra tie keliai. Vienur jie aplaistyti krauju ir iškloti
Sibiro tremtinių kaulais, kitur jie grįsti rasine ar religine neapy
kanta. Kaikur juos dengia nekaltas kultūrinio bendradarbiavimo
terminas. Įvairūs yra tie keliai, bet jų tikslas vienas — “senąjį
pasaulį išardyti iš pačių pamatų”.
Akivaizdūs yra ir tos akcijos rezultatai. Nebeliko autoriteto
šeimose, nebėra valstybinių ar organizacinių autoritetų. Mokyk
lose, o ypač universitetuose, žingsnis po žingsnio vadovavimą pra
deda diktuoti moksleiviai, ir nebetolimas tas laikas, kai mokiniai
mokysis tik to, ko norės. Net ir tradicinėje autoritetinėje Bažny
čios santvarkoje jau atsiranda kunigų, kurie nebeklauso vyskupų.
Atsiranda vyskupų, kitaip aiškinančių paties popiežiaus valią. Tuo
pasinaudodami barzdočiai ir jų plaukuotos draugės jau pasirodo
su plakatais, skelbiančiais, kad Dievo nėra, kad Dievas “miręs”.
Kodėl visa tai prisimename? Pirmiausia tai darome dėlto,
kad norime pabrėžti, jog mes, t.y. mes visi, ne tik mūsų vaikai,
jaunimas, bet ir vyresnieji, ir senieji esame šio žudančio sūkurio
srovėje. Dalis mūsų ramiai šiai srovei ir pasidavė, užmiršę senuo
sius idealus, pasistatę savo puošniuose namuose dievuką banko
knygelės ar triukšmingų puotų pavidalu. Tai kas, kad kažkada, Pavasaris artėja, bet Kanados žiema taip lengvai nepasitraukia. Išvykos dalyviai džiaugiasi saule
Nuotr. Vyt. Maco
šimtmečio pradžioje, savanoriai žuvo už Lietuvą; tai kas, kad ir sniego likučiais
Lietuvos miškuose palikome partizanus, kurie pasirinko mirti už
idealą. Tai kas... Tai praeitis, konservatizmas, o mes, naujieji
'"žmonės, “gaudeamus” — “linksminkimės, kol dar gyvename”.
Jaunimui tie senųjų pasidarytieji dievukaLneįdomūs,bet
69 m
Londo
is E. Simonaitis
VLIKo’ taryba 19o9
m.’.' vasario padėtą Britanijos banke
b.
Palaidotas
silHK patiemš"dievukus darytis, tai kodėl nepasidaryti
jeigu jau galima
________
_ — modernesnių?
_t.Vienas
-----------------------------_________
Telefonu gauta žinia, kad va- 1 d. savo posėdyje i tą reika ne. Britanijos vyriausybė, susi
dar
kitokių
kitas tik pagalvoja,
bet atsiranda tokių, kurie ir pasidaro. Kai senieji, įvedę3 madą dievukus sario 28 d. V. Vokietijoje palai- lą pažiūrėjo kiek kitaip ir vieto tarusi su Šov Sąjungos vyriau
privataus bendravimo Įvedė sybe, okupavusia Baltijos vals
* jaunimo
*
‘______
-- ---------- _________
’_________
darytis, pamato
pasidarytuosius
kitokius dievukus,
per- dotas žymusis Mažosios Lietuvos je
tarpusavį asmenini bendravimą, tybes, nusprendė baltiečių turtą
sigąsta ir pradeda jaunimą už modernią stabmeldybę barti, ne veikėjas Erdmonas Simonaitis. kuris yra siauresnės apimties. panaudoti savo reikalams, bū
benori matyti, kad patys neretai yra tapę didesniais ar mažesniais Rašant šias eilutes dar neturėta Ar tai Įneš daugiau aiškumo, ar tent, kompensuoti savo pilie
tikslesnių žinių apie velionies
stabmeldžiais.
mirtį ir laidotuves. Dar neseniai painiavos, parodys pats gyveni čius, netekusius turto Baltijos
Kol kas viena yra aišku, valstybių teritorijose. Š.m. sau
šitokios tai mintys verčia mūsų visuomeninio gyvenimo veik buvo iškilmingai atžymėta jo 80 mas.
kad
minimasis
žingsnis padary
22 d. britų parlamentas pri
loje padaryti sustojimą. Perdaug jau įsibėgėjome į didžiuosius, metų amžiaus sukaktis ir paso tas ne visų veiksnių, o tik VLI- sio
ėmė tuo reikalu įstatymo pro
iškilminguosius įvykius. Plataus masto kongresai, šventės, suva dintas jo garbei, ąžuoliukas prie Ko tarybos, štai “Eltos Informa jektą, už kurį balsavo 161, prieš
žiavimai, seimai* pareikalavo ne tik viso mūsų dėmesio, bet ir Vasario 16 gimnazijos. E. Simo cijų” skelbiamas pareiškimo — 115 atstovų. Vasario 4 d.
šimtatūkstantinių dolerių sumų. O tuo tarpu apleidome pagrindi-. naitis gimė 1888 m. Spečiuose, tekstas.
įstatymo projektas pradėtas
nes tų įvykių šaknis — lietuviškąją šeimą ir mokyklą. Trupiniai Tilžės apskr. Gyveno Tilžėje,
svarstyti
Lordų Rūmuose, čia
“Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
;oms tetenka nuo didžiojo mūsų visuomeninio judėjimo stalo. Ir Klaipėdoje, Kaune ir pagaliau
projektas susilaukė aštrokos kri
jeigu šios gyvybinės institucijos iki šiol dar nesugriuvo, tai tik V. Vokietijoje. Jis visą gyveni nimo Komiteto taryba, vykdyda tikos ir buvo grąžintas žemie
daugelio tylių ir pasišventusių darbininkų dėka, kurie be reklamos mą kovojo už lietuvybę ne tik ma 1968 m. gruodžio 7-8 d. VLI- siems Rūmams persvarstyti.
ir asmeninės naudos dirba patį sunkiausią lietuvybės išlaikymo žodžiu, bet ir ginklu. Kai 1923 Ko seimo pavedimą ir remda
darbą šeimoje ir mokykloje. Šie lietuvių šeimos ir mokyklos me m. kilo mintis rengti sukilimą masi seimo posėdžiuose atstovų
Kad tai gėdingas įstatymas,
pasisakymais,
savo
1969
m.
va

Klaipėdos
kraštui
sujungti
su
tai kaip tik ir yra skirti, kad į šias mūsų gyvybines institucijas
skriaudžias okupuotas Baltijos
giliau pasižiūrėtume, jų problemas suprastume ir joms padėtume. Lietuva E. Simonaitis pasirodė sario 1 d. posėdyje priėmė šias valstybes„pabrėžė opozicijos at
Siauro straipsnio ribose neįmanoma problemos plačiau panag kaip drąsus kovotojas. Sukilimui išvadas pavergtųjų ir laisvųjų stovai, ypač Sir Tufton Bea
mish. Anot jo, šis įstatymo pro
rinėti. Galime tik konstatuoti, kad mūsų šeimai ir mokyklai pa vadovavęs J. Budrys jį taip api lietuvių bendravimo klausimu:
būdino:
“
Nebūtų
Simonaičio,
ne

Pavergtoje
tėvynėje
esantieji
grindinis pavojus ateina ne iš tų institucijų nusilpimo, bet iš ša
jektas “abejotinas teisiniu ir vi
lies — iš bendrojo idealų netekimo amerikietiškoje visuomenėje, būti? ir 1923 sukilimo... S. bu ir laisvajame pasaulyje gyvenan sai nepateisinamas moraliniu
iš pasistatymo stabų vietoje idealų. Nuo šios būklės taisymo, bent vo tas . asmuo, kuris, sukilimo tieji lietuviai yra reikalingi tar požiūriu.”
savųjų tarpe, reikia ir pradėti. Tegul tie senieji idealai, šimtme idėjai iškilus, ne tik persiėmė pusavio ryšio, nes vienų su kitais
Kaip reagavo lietuvių ir ki
čiais vedę lietuvių tautą per vergijas, okupacijas, terorą, depor ja, bet dirbo energingai, suma bendravimas stiprina ištvermę, tų baltiečių veiksniai? Iki šiol
tacijas ir kitas moderniu stabmeldžiu tapusio žmogaus sugalvotas niai ir drąsiai. Ruošdamas tikėjo Lietuvos valstybingumo idėją, iš tuo klausimu viešumoje mažai
‘
’
•išsivadavimo
• - •
ryžtą kas tesužinota. Buvo viena kita
žiaurybes, šviečia mums visiems, seniems ir jauniems, ir šiandien. sukilimo pasisekimu ir ištesėjo priespaudos
iki
galo."
ir padeda išlaikyti dvasinę, kul užuomina, kad mūsų veiksnių
Nevadinkime jų pasenusiu konservatizmu. Tai yra mūsų tautinės
tūrinę
bei tautinę tapatybę.
gyvybės kraujas.
A. Rinkūnas
griežtas protestas šiuo atveju
Abišalio
bendravimo
kliūtys
pablogintų padėtį. Britanijos
KANADOS ĮVYKIAI
yra Sovietų Sąjungos klasta ir paimtoji pinigų suma nėra di
smurtu Lietuvai primestoji ir te- delė, o jos parama už Lietuvos
betęsiama okupacija. Okupantas išlaisvinimą labai reikalinga. At
PREMJERAS RUOŠIASI AMERIKON
įvairiausiais būdais kliudo natū gavus Lietuvai nepriklausomy
JAV prez R. Niksonas pakvie tinių naftos iš kitų kraštų, mo
ralią abipusę dvasinių, kultūri bę, esą nesunku bus atgauti pra
tė premjerą P. E. Trudeau ofi kėdami tik po $1,50 už statinę.
nių ir tautinių vertybių apykai rastąjį turtą. Galbūt dėl šių mo
cialiam vizitui kovo 24-25 d.d. Aliaskos šaltiniai gali būti di
tą ir stengiasi lietuvių bendra tyvų mūsų veiksniai nesiėmė
Lig šiol pirmuoju kiekvieno nau delis smūgis Kanados naftos pra
vimą išnaudoti savo kėslams: a. griežtesnių* žygių. Lietuvos par
jo JAV prezidento svečiu būda monei. Naftos eksportuoti į ki
pripratinti pavergtąjį ir laisvą duoto aukso reikalas galbūt ir
vo Kanados premjeras, šį kar tus kraštus neįmanoma dėl jos
jį prie Sovietų Sąjungos jėga būtų praėjęs be žymesnės reak
tą prez. R. Niksonas didesnį dė peržemos kainos pasaulinėje rin
Lietuvoje sudarytos dabartinės cijos iš baltiečių pusės, jeigu ne
mesį skyrė V. Europos vadams, koje.
politinės padėties, b. kelti lais Britanijos Lietuvių Sąjunga ir
Montrealio parodą “Žmogus
susitikimą su P. E. Trudeau nu
vuosiuose lietuviuose tarpusavio panašios estų bei latvių organi
stumdamas į antrą planą. Gali ir jo pasaulis” išgelbėjo prem
nesantaiką, c. mažinti lietuvių zacijos. Dar prieš svarstant par
mas dalykas, įtakos turėjo prem jero P. E. Trudeau nuolaidos
tautos iš prievartos išsivadavi lamente minėtąjį įstatymo pro
jero P. E. Trudeau prasitari- Kvebeko provincijai, šiemetinė
mo pastangas bei ryžtą ir d. jektą, tos organizacijos, prita
mas apie galimą Kanados pasi paroda gali duoti $8,5 milijono
siekti tarptautinio Lietuvos riant Baltijos valstybių diplo
traukimą iš Atlanto Sąjungos ir nuostolių, kurių $5,5 milijono
aneksijos pripažinimo.
matiniams atstovams, paruošė ir
jo bandymas užmegzti diploma sutiko padengti Kvebeko provin
įteikė
abiejų rūmų parlamento
Pavienių
asmenų
ir
grupių
tinius ryšius su komunistine Ki cijos iždas. Už “Expo 67” Montkelionės, apsprendžiamos ir tvar nariams išsamią studiją. Joje
nija. Be tarptautinės politikos realis Otavai tebėra skolingas
komos okupanto, į pavergtą Lie faktais ir teisiniais argumentais
klausimų, pokalbiuose tarp R. $25 milijonus, Kvebekas — $60
tuvą ir iš Lietuvos į laisvąjį pa įrodoma, kad Britanijos vyriau
Niksono ir P. E. Trudeau iškils milijonų, nes šios parodos defi
saulį slepia tas pačias okupan sybės pasielgimas su Baltijos
kanadiškos naftos eksporto rei citas buvo $200 milijonų. Fede
Erdmonos Simonaitis
to užmačias ir yra jo mėginamos valstybių Anglijos bankui pati
kalai. Prudhoe įlankoje, šiauri racinės vyriausybės iždas jau
kėtais fondais yra nepateisina
panaudoti savo kėslams.
nėje Aliaskoje, amerikiečiai su yra padengęs likusią deficito
Bendravimas su
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini mas tarptautinės teisės požiū
rado gausius naftos šaltinius, dalį — $115 milijonų. Premje
Jis būtų pateisinamas tik
okupuota
Lietuva
mo Komiteto taryba prašo lais riu.
kuriuose yra apie 10 bilijonų ras P. E. Trudeau sutiko leisti
Laisvųjų lietuvių bendravimas vuosius lietuvius neprarasti tuo atveju, jeigu Britanijos vy
statinių naftos. Spėjama, jog Montrealiui ir Kvebekui skolą
riausybė konfiskuotus Baltijos
Aliaska gali turėti apie 40 bi sumokėti dalimis iki 1972 m. Po su pavergtosios Lietuvos tautie budrumo ir laikytis atsargumo, valstybių aktyvus įrašytų kaip
lijonų statinių naftos atsargų. pasikalbėjimo su Montrealio čiais tebėra jautrus, kontraver- kad neapdairus veiksmai nepa skolas toms valstybėms, žino
Naftos bendrovės planuoja pra burmistru J. Drapeau jis leido sinis klausimas. Veiksnių kon tarnautų okupanto siekiams; ma. britų valdžios politikos bal
vesti naftotiekio vamzdžius į Kvebekui atskaityti šiemetinės ferencija Klevelande 1966 m. kviečia veikliai stiprinti lietuvių tiečių memorandumas neoakeis,
pietine Aliaską. JAV rytinei da parodos nuostoliams padengti savo pareiškime visuomenei pa tautai naudingą ryšį su paverg bet bus ryškus protesto žingsnis
liai jais kasdien bus galima tiek skirtą sumą iš kas mėnesį po brėžė, kad bendravimas su tau tais broliais abipusiu asmeniniu iš laisvųjų baltiečių "pusės. Jis
ti 1,5 milijono statinių naftos, $1,5 milijono grąžinamos sko tos kamienu yra reikalingas, ta pagrindu, o iškylančias abejones bus įregistruotas aukso byloje ir
kuri pilnai patenkins visą pa los už “Expo 67”. Ji bus sumo čiau esamom sąlygom tegali būti aiškintis su Vyriausiu Lietuvos liudvs, kad laisvėje gyvena balklausą ir padarys nereikalinga kėta Otavai, kai bus galutinai privataus pobūdžio. Veiksnių Išlaisvinimo Komitetu.”
tiečiai budėjo. Kitaip gėdingas
kasdienini 500.000 statiniu naf atsiskaityta už “Exno 67’. šie konferencija Vašingtone 1967
Parduotas
auksas
britu
žingsnis būtu palydėtas
tos importą iš Kanados. Kana kompromisai išgelbėjo “žmogų m. patvirtino Klevelande nusta
Jau nekartą “TŽ” buvo rašyta godinga baltiečių tyla.
diečiai už tuos 500.000 gauna iš ir jo pasaulį”, tačiau paroda ga^ tytas gaires ir pavedė VLIKui
šiuo metu laukiama galutinio
JAV po $3 už statine, o patys Ii atnešti didesnių nuostolių nei sudaryti komisiją, kuri labiau apie Lietuvos ir kitų Baltijos
(Nukelta { 6-tą psl
jas konkretizuotų bei išplėstų. valstybių auksą, dar prieš karą britų parlamento sprendimo. Ms.
kasdien importuoja 600.000 sta-

Lietuviškojo gyvenimo faktai

JAV PREZ. R. NIKSONO KELIONES PAGRINDINE TEMA
BUVO VIENYBĖS KLAUSIMAS. Briuselyje Atlanto Sąjungos ta
rybai pasakytoje kalboje jis pabrėžė, kad Amerika yra pasiry
žusi pradėti derybas su Sovietų Sąjunga, tačiau jų rezultatai pri
klausys nuo JAV ir V. Europos vienybės. Apie Vašingtono ir
Maskvos pokalbius sąjungininkai bus pilnai informuojami. Bonnoje prez. R. Niksonas buvo pakviestas tarti žodį V. Vokietijos
parlamente. Vokiečius nuramino jo pažadas remti V. Vokietijos
nutarimus didėjančioje Berlyno krizėje, šilčiausiai prez. R. Nik
sonas buvo sutiktas V. Berlyne, nors čia daug kas tikėjosi studentų
antiamerikietiškų demonstracijų. Audringiausias sutikimas prez.
Niksono laukė Romoje, kur komunistų partija demonstracijoms
mobilizavo tūkstančius studentu o---------------------------------------ir darbininkų. Susikirtimai su sulaukti spaudimo prez. R. Nikpolicija vyko prie JAV amba sonui, kad jis atitrauktų kariuo
sados ir amerikiečiams priklau menę iš P. Vietnamo. Amerikie
sančių įmonių. Didelio diploma čių delegacijos. vadovas Pary
tinio takto pareikalavo prez. R. žiaus konferencijoje H. C. Lod
Niksono susitikimas su Britani ge įspėjo komunistus, kad iš
jos premjeru H. Wilsonu ir ofenzyvos jie neturės jokios nau
Prancūzijos prez. De Gaulle dėl dos. P. Vietnamo viceprez. N. C.
pastaruoju metu iškilusios po Ky pagrasino Š. Vietnamo bom
litinės Įtampos tarp Londono ir bardavimų atnaujinimu, jeigu
Paryžiaus, ši tema, atrodo, li komunistai ir toliau mėgins ap
ko nepaliesta. Prezidentą De šaudyti miestus.
Gaulle sušildė prez. R. Nik
New Orleans mieste, Luiziasono pažerti komplimentai, kvie noue, pasibaigė Clay Shaw byla.
timas apsilankyti Vašingtone. Iš Siekdamas asmeninės reklamos
Paryžiaus prez. R. Niksonas bu spaudos puslapiuose, prokuroras
vo užsukęs į Vatikaną pas po Jim Garrison jį buvo apkaltinęs
piežių Paulių VI, su kuriuo kal suokalbiu su L. H. Oswaldu ir
D. W. Ferrie prez. J. F. Kennebėjosi 75 minutes.
džiui
nužudyti. Teisme buvo mė
Už keleivinio lėktuvo apšau
ginta
įrodyti, kad Warreno ko
dymą Zueriche Izraelis atsilygi
no arabams partizanų bazės misijos pranešimas apie prez. J.
bombardavimu Sirijoje. Atpil F. Kennedžio mirti esąs netei
do veiksmus kuriam laikui nu singas, nes šūviai į prezidento
traukė netikėta premjero Levi galvą buvo paleisti iš priekio.
Eškol mirtis. Al Fatah partiza Liudininkais prokuroras J. Gar
nų organizacija paskelbė, kad rison pasirinko labai nerimtus
premjeras mirė nuo gautų žaiz asmenis, abejotinos protinės
dų, kai partizanai apšaudė jo sveikatos. Prisiekusiųjų taryba
vasarinę rezidenciją, tačiau iš išteisino kaltinamąjį.*
Amerikiečiai iššovė televizijos
tikrųjų jį į kapus nuvarė trečia
sis širdies priepuolis. Laikiniu aparatais aprūpintą erdvėlaivį
premjeru ministerių kabinėtas “Mariner VI”, kuris liepos 31
išsirinko premjero pavaduotoją d. praskris 2.000 mylių atstume
gen. Yigal Alloną. Į premjero pro Marsą. Erdvėlaivio aparatū
kėdę taipgi taikosi ir antrasis ra Marso vaizdus ir surinktus
generolas — krašto apsaugos duomenis perduos žemėn. Į or
ministeris M. Dayanas, prieš ku bitą aplink abu žemės ašigalius
rį yra nusistačiusi stipri Mapai iš Cape Kennedy buvo iššautas
partija. Jeigu kiltų aštresnės oro tyrimo satelitas, kurio užda
varžybos tarp abiejų generolų, vinys yra sekti besiformuojan
galimas dalykas, premjere bu čias audras. Dėl astronautus už
tų išrinkta buvusi ministerė klupusios slogos amerikiečiams
Goldą Meir. Abu kandidatai į teko atidėti “Apollo IX” skrydį.
premjerus, kaip Izraelio karų Pastarasis pradėtas kovo 3 d.
didvyriai, yra griežtesnės linijos
Sovietų Sąjunga ir komunis
su arabais šalininkai, nors jie tinė Kinija apsikeitė protesto
yra prasitarę, kad Izraelis vis- notomis dėl sienos pažeidimo.
dėlto arabams turės sugrąžinti Maskva kaltina Pekingą kinie
bent dalį okupuotos teritorijos. čių pasienio sargybinių įsiverži
Sirijos prez. N. Al-Atassi vy mu į Sovietų Sąjungos teritori
riausybę be kraujo praliejimo ją Nižnemichailovkos rajone,
nuvertė kariuomenės sukilimas, 110 mylių į pietus nuo Chabavadovaujamas krašto apsaugos rovsko miesto. Pekingas kaltina
ministerio gen. H. Al-Assad. sienos pažeidimu sovietus. Susi
Spėjama, jog sukilimo priežas šaudymas pareikalavo abipusių
timi buvo gen. H. Al-Assado su aukų. 1968 m. spalio 31 d. Ki
sirūpinimas didėjančia sovietų nija paskelbė, kad sovietų karo
įtaka ir Sirijos izoliacija. Prez. lėktuvai yra 119 kartų pažeidę
N. Al-Atassi vadovybėje Sirija Kinijos oro erdves. Abiejų mil
nedalyvavo arabų kraštų vyriau žinų 4.000 mylių pasienyje jau
sybių posėdžiuose, jeigu juos čiama didėjanti įtampa. Vaka
rengdavo Egiptas ir Jordanija. riečių žvalgybos duomenimis, so
Skelbiama, kad saugumo polici vietai* palaipsniui stiprina ka
jos viršininkas pik. Abdel Ka riuomenės įgulas Kinijos pasie
rim Jundi nusižudė. Jis buvo nyje. Varšuvos Sąjungai pri
senosios vyriausybės šalininkas. klausantys geriausieji sovietų
Centrinėje Prahos aikštėje su daliniai pervežami į Sibirą, 6
sidegino 19 metų amžiaus stu Europoje juos pakeičia menkiau
dentas Jan Zajic, priklausęs paruošti vienetai. Spėjama, jog
mirti pasiryžusių studentų pen kiniečių įsiveržimas į sovietinį
ketukui, kurių pirmasis buvo Sibirą galėjo būti sąmoningas
tautos didvyriu tapęs Jan Pala- bandymas Berlyno krizės metu
chas. Protestą prieš sovietinę priminti Maskvai jos nepakan
okupaciją reiškiančiai savižudy kamai saugų užnugurį Sibire.
bei J. Žajic pasirinko sukaktu Dešimtys tūkstančių kiniečių su
vinę datą — vasario 25 d. Ko rengė antisovietines demonstra
munistai yra paėmę valdžią Če cijas prie Sovietų Sąjungos am
koslovakijoje 1948 m. vasario basados Pekinge. Demonstran
tai, iškėlę sugniaužtus kumščius,
25 d.
Šiaurinės Airijos parlamento kartojo šūki: “Pakarti Kosygi
rinkimus laimėjo premjero T. ną, iškepti Brežnevą!”
Ganos vyriausybė $200 pabau
O’Neill partija. Rinkiminiame
vajuje jis žadėjo politinę lygy dą užkrovė dviejų sovietų žve
bę trečdalį gyventojų sudaran jybos laivų kapitonams už teri
čiai katalikų mažumai, bet savo torinių vandenų pažeidimą. Jie
populiarumo nepadidino. Rinkė buvo įtariami ginklų gabenimu
jai į parlamentą grąžino 12 par revoliucininkams, kurie į Ganą
tijos atstovu, kurie yra aiškūs vėl norėtų sugrąžinti nuverstą
premjero T. O’Neill reformų jį prosovietinį diktatorių K.
priešai. Jie nenori nė girdėti Nkrumah. Teisme kapitonams
apie lygias teises katalikams. mestas kaltinimas, kad jų lai
Didžiausias katalikybės priešas vai buvo užsukę į Gvinėją, kur
pastorius I. Paisley kandidatavo dabar gyvena nuverstasis dik
ir rinkimus pralaimėjo prieš tatorius. Kapitonai sakėsi Gvinė
premjerą T. O’Neill palyginti joje nebuvę. Maisto ir vandens
atsargas jų laivai pasipildė Abinedideliu balsų skaičiumi.
Komunistų partizanai buvo džano uoste, Drambliakaulio
pradėję ofenzyvą prieš dides valstybėje.
niuosius P. Vietnamo^ miestus,
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” dė
bet nė vieno jų užimtf neįsten
gė. Kautynėse žuvo apie 6.000 koja skaitytojams, kurie jau at
komunistų. Būdinga, kad mies naujino savo prenumeratą 1969
tų apšaudymas šį karta sutapo metams. Deia, dar yra skaitvtosu prez. R. Niksono kelione V. jų, kurie iki šiol neatnaujino
Europoje. Atrodo, kad š. Viet prenumeratos. Kviečiame nedel
namas norėjo padaryti Įtakos V. siant tai padaryti. To reikalauja
Europos vadams jų pokalbiuose pašto nuostatai ir labai pagei
su svečiu. Matyt, buvo tikėtasi dauja savaitraščio leidėjai.
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* Otavos arkivyskupas JosephAurele Plourde sušaukė savo ar
kivyskupijos sinodą. Tai trečioji
Kanados vyskupija, įvykdžiusi
tokį visos vyskupijos parapijų
atstovų suvažiavimą. Pirmasis
toks sinodas sušauktas Londone,
antrasis — Sault Ste. Marie. Ota
vos sinode atstovaujamos visos
102 parapijos. Numatyta sudary
ti 12 komisijų sekančių reikalų
svarstymui: kunigų darbas ir gy
venimas; vyskupo ir tikinčiųjų
bendras atsakingumas; šeima';
jaunimas ir krikščioniškoji bend
ruomenė; vienuoliai vyskupijo
je; krikščioniškasis švietimas;
socialinis bendravimas; religinė
laisvė ir ekumenizmas; medžia
ginė vyskupijos administracija.
* Apie 3,000 moksleivių, lan
kančių Ontario provincijos' kata
likiškąsias gimnazijas, pradėjo
“Katalikiško švietimo Savaitės”
vajų, kuriuo reikalauja pilnos
valstybinės paramos katalikiš
koms gimnazijoms. Iki šiol ta oarama buvo teikiama tik kataliku
nradinėms mokykloms ir 9-tai
bei 10-tai gimnazijų klasėms.
Dabar moksleiviai reikalauja,
kad ta parama būtų teikiama
iki 13-tos klasės imtinai.
* Religinė spauda Kanadoje
susirūpinusi savo ateitimi. Be
kylančių techninio darbo išlai
du. nuo balandžio 1 d. pakils ir
pašto išlaidos 300% — 700%.
Smarkiausiai bus paliesti Kana
dos baptistų leidiniai, kurių paš
to išlaidos pakils iki 700%. Ka
talikiškojo “The Canadian Re
gister” laikraščio išlaidos pakils
300%. Nuostoliu sumažinimui
daugelis laikraščių bei žurnalų
ketina pakelti prenumeratą.
* Vysk. Alexander Carter iš
Sault Ste. Marie pareiškė, kad
kardinolų kolegija “yra atgyven
tas dalykas”. Jos vietą turėtų
užimti tikintiesiems atstovaują
vienetai. Jo manymu, popiežiaus
natarėjais turėtu būti ne dabar
tiniai kardinolai, bet vyskupų
konferencijų atstovai, o popie
žius turėtu būti renkamas ne
kardinolų, bet pasaulio vyskupu
sinodo narių. Tai nebūtinai
reikštų kardinolų panaikinimą.
Kardinolais būtų galima vadin
ti vyskupų konferencijų išrink
tuosius atstovus i pasaulini vys
kupų sinodą, kurie tą titulą tu
rėtų, kol tas pareigas eitų.
* Otavoje įvyko pirmoji ka
taliku kunigų konferencija, ap
imanti Ontario ir Kvebeko ang
liškai kalbančias sritis. Buvo
svarstomas kunigo vaidmuo da
bartiniame pasaulyje. Dalyvavo
350 kunigų. Iš lietuvių dalyvavo
T. Ambrozijus Prakapas. OFM,
ir kun. dr. V. Skilandžiūnas.
Kcnferėncijos tikslas — apjunfti visus centrinės Kanados ku
nigus. kad jie galėtų organizuo
tai reikšti savo nuomone vysku
pu konferencijoms. Panašios
dos Atlanto pakrašty ir Kana
dos vakaruose su lygiagretėmis
kalbančiu sričių
konferencijomis. Dabartine kon*erencija. anot vysk. Remi De
poo buvo žengtas tik pirmas
žingsnis. Sekantis būtų: įjungti
?n visus tuos 3.150 šios srities
kunigu, kurie toje konferenci
joje nedalyvavo. Trečias žings
nis — pasauliečiu Įjungimas
snrendžiant dabartini Kanados
Kataliku Bendriios vaidmenį vi
suomenėje. Susiorganizavimas
užtruks nuo 3 iki 5 metų.
* Popiežius Paulius VI keti
na šiais metais aplankyti Afri
ka. Tokią išvadą daro stebėto
jai iš vyskupo P. Marcinkaus
kelionės Afrikon. Manoma
kaip ir praeityje, vysk. P; Mar
cinkui yra pavesta atlikti paruo
šiamuosius darbus popiežiaus
kelionei. Galimas dalykas, po
piežius nori atidaryti Ugandos
22 kankiniam paminklą Kampolos mieste.
★ Naujai išrinktasis Venecue
los prezidentas Rafael Caldera
Sradęs eiti pareigas kovo 12 d.
is yra krikščioniškos grupės na
rys, socialinių reformų šalinin
kas, 53 m. amžiaus, universiteto
profesorius. Krašte yra 10 mili
jonų gyventojų ir apie 30 poli
tinių partijų. Calderos grupė
laimėjo 29,08% balsų, o val
dančios partijos kandidatas G.
- Barrios — 28,24%. Prezidento
rinkimuose buvo net šeši kan
didatai. Caldera prieš tai dalyva
vo prezidento rinkimuose net du
kartus. P. Amerikos dešinieji
naująjį prezidentą laiko “komu
nistu”. Pvz. brazilų vysk. G. P.

Sigaud prieš rinkimus Calderos
grupę pavadino “heretikais”,
kurių programa esanti pavojin
ga, kaip ir “komunistų draugo”
Frei Čilėje. Caracas vyskupas
pagalbininkas L. H. Jimenez pa
neigė brazilų vyskupo priekaiš
tą ir apgailestavo jo kišimąsi į
Venecuelos reikalus. Venecuelos vyskupai nuo politikos lai
kosi nuošaliai.
* Šveicarijos vyskupai per
spėjo tikinčiuosius dėl tariamų
Išganytojo Motinos Marijos pa
sirodymų San Domiano, Italijo
je. Kadangi maldininkų kelio
nės buvo pradėtos organizuoti
ir Prancūzijoj, panašų perspė
jimą paskelbė ir Strasburgo vys
kupas. Griežčiausiai pasisakė
prieš tai Piacenza vyskupas.
Ginčo centre yra Rosa Quattrini
ir jos šalininkai, kurie tvirtina,
kad ta moteris yra Marijos re
gėtoja ir Jos nurodymų pertei
kėja.
Kum J. Stš.
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GENERALINIS
PROKURORAS
ONTARIO TEISINĖS
KOMISIJOS PRANEŠIMAS
APIE SAVININKŲ IR
NUOMININKŲ ĮSTATYMĄ
Vyriausybė pateikė Ontario
parlamentui laikini pranešimą apie
savininkų ir nuomininkų Įstatymą,
paruoštą Ontario Įstatymų reformos
komisijos ir taikomą nuomojamoms
rezidencijoms.
Pranešime yra dvidešimt keturios
rekomendacijos.
Kaikurios jų yra ypač svarbios tiek
šios provincijos nuomininkams,
tiek savininkams.
Rekomenduojama, kad ateityje
užstatai būtų laikomi neteisėtais,
bet savininkai turėtų teisę
reikalauti nuomos pinigų vieną
mėnesi iš anksto su sąlyga,
kad įmokėtoji suma būtų laikoma
tiktai nuomos užtikrinimu.
Rekomendacijose taipgi numatomas
tvarkymo būdas iki šiol buvusių
užstatų.

Tarp Bendrijos ir partijos
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Tragiškose aplinkybėse Londone, Ontario,
irus, mie-

Lenkijos katalikų grupės "Pax" dvigubas žaidimas — tarp Dievo ir ciesoriaus

1968 m. lapkričio 25 d. Lenki
jos “Pax” sąjūdis minėjo savo
23 metų gyvavimo sukaktį. Ta
organizacija save laiko “pažan
giųjų Lenkijos katalikų sąjū
džiu”, kurio steigėju, motoru ir
pirmininku visą laiką yra Boles
law Piasecki — nacionalistas ir
antisionistas.
Kas jis?
Šiuo metu Piaseckiui 53 metai.
Prieš antrąjį pasaulinį karą jis
studijavo teisę Varšuvos univer
sitete ir jau studentaudamas da
lyvavo “Falangos” organizacijo
je, kuri palaikė glaudžius ryšius
su Italijos fašistais. Kai vokie
čiai Lenkiją okupavo, Piaseckis
buvo suimtas. Nepriklausomoj
Lenkijoj buvo užmezgęs draugiš
kus santykius su Luciana Frassati, kuri draugavo su Mussoliniu. Lucianos prašomas Mussoli
ni padarė intervencijją pas Hit
lerį. Piaseckis iš kaceto buvo
paleistas į laisvę ir nuėjo dirbti
į “pogrindį”. Ten jis suorganiza
vo “liaudies federaciją”, kuri ko vojo su vokiečių okupacija, o į
karo galą — ir su sovietų armija,
žygiuojančia per Lenkiją į Vo
kietiją. Pateko sovietams į ne
laisvę, 1945 m. vasario mėn. bu
vo nuteistas mirti, bet po eilės
pasikalbėjimų su armijos slap
tosios tarnybos viršininku Mins
ko ir Maskvos kalėjimuose Pia
seckis netikėtai buvo paleistas i
laisvę. Kokia kaina jam buvo gy
vybė dovanota, “Pax” veikėjas
nenori prisiminti. Iš lenkų epis
kopato rašto 1963. VI. 6 valsty
bės sekretoriatui matyti, jog so
vietai Piaseckiui gyvybę dovano
jo ta sąlyga, kad jis drumstų ka
talikų Bendriją ir ją pajungtų
komunistinei revoliucijai. Prie
monė tam tikslui siekti “pažan
giųjų Lenkijos katalikų” organi
zacija, kuri turi ir politinių tiks
lų — tapti politine partija? Pia
seckis yra gabus organizatorius,
garbėtroška ir apsukrus politi
kas, norįs tapti tarpininku tarp
valstybės ir Bendrijos.
“Pax” nuomone, revoliucija
padarė Lenkijoje pagrindinių
pakeitimų, kurie nėra laikinis
reiškinys. Bendriia turi iš- to pa
daryti oraktišką išvadą. Kadangi
komunizmas Lenkijos liaudyje
turi silpną užnugari, esą “socia
listinė” Lenkija turi “katalikiš
kai” socializmą įgyvendinti. Kad
ši idėja buvo pagrįsta, parodė 20
metu praktika. Piaseckis turėjo
pagrindo manyti, kad katalikas
socialinėj ir ekonominėj plotmėj
gali būti “socialistu” ir tuo bū
du taoti tarpininku tarp režimo
ir Bendriios. Ir “Pax” or<?anizaciia savo kūrimosi pradžioje tu
rėjo kardinolo Hlondo pritarimą.
Sąjūdžio darbai

“Pax” pradėjo nuo laikraščio
“Dzis i Jutro” (Šiandien ir Rytoj)

pirmo numerio pasirodymo. Tą
laikraštį redagavo Piaseckis ir
konservatyvus katalikas chirur
gas Hagmajer. Jau pirmame to
laikraščio numeryje aiškiai pa
sisakyta, kad katalikams socializ
mas, kaip socialinė ir ekonominė
teorija, priimtinas.
1949 m. buvo įkurta leidykla
— “Leidyklinis Pax Institutas”,
kuris spausdina maldaknyges,
katekizmus, savų ir užsienio ra
šytojų, teologų raštus; leidžia
dienraštį “Slowo Powszechne”
99.000, sekmadieniais—200.000
egz. tiražu, žurnalistiniu požiū
riu tai vienas pačių geriausių
Lenkijos laikraščių. Ta pati lei
dykla leidžia savaitraštį “Kierunki” — 12.000 egz., iliustruotą
“Zarza” — 50.000 egz., “Wroclawski Tygodnik Katolikow”. Pa
starasis ypač rūpinasi Lenkijos
vyriausybės politikos palaikymu,
kad Oderio — Neissės siena am
žina, nekeistina. “Pax” leidžia
žurnalą “Žycie i Mysli” (Gyveni
mas ir Mintys). Tai krikščioniškos filosofijos žurnalas. Pir
mas jo numeris išėjo 1954 m.; ti
ražas — 3.000 egz. Be to, “Pax”
spausdina laikrašti užsieniui
“Katalikų Gyvenimas Lenkijoj”
vokiečių, prancūzų, anglų ir ita
lų kalbomis; gamina kulto daly
kus bei devocionalijas 10 įmo
nių, esančių Piaseckio kontrolėj;
naudojasi valstybinėmis lengva
tomis ir net privilegijomis. Tai
stipri “Pax” finansinė atrama.
Sąjūdis turi tik 5804 narius, bet
100.000 “aktyvių simpatikų”.
Politinė taktika
Reikia manyti, kad Piaseckis
yra komunistiniam režimui įsi
pareigojęs traukti katalikus i ak
tyvų bendradarbiavimą su kom
partija, panaudojant tautinius ir
religinius jausmus bei tradicijų
kompleksą.' kuris būdingas Len
kijos katalikybei. Piaseckio
darbdaviams buvo aišku, kad ne
katalikų priespauda, o jų vieny
bės ardymas yra jiems sėkmin
giausias. Po Vatikano santarybos
Piaseckis gavo naują uždavinį:
vertinti santarybos darbą socia
lizmo bei komunizmo naudai,
ypač rengiant dialogą ir praktiš
ką katalikų bendradarbiavimą su
ateistais, socialistais ir komunis
tais. Ši politika, kurią Piaseckis
turi vykdyti, yra lenkų, ir sovie
tų slaptosios tąHjyboa?jam duo
tas uždavinys. Bet tai' nereiškia,
kad šalia uždavinio Piaseckis ne
turi siekti ir nesiekia savo politi
niu*- tikslu.
CPiaseckis teigia, kad “Pax” —
tai “katalikiškoji kairė”, kuri
kartu su marksistais siekia per
tvarkyti pasaulį, ir todėl mielai
bendradarbiauja su socialistais,
komunistais ir ateistais sociali
nėj ir ekonominėj srity. Piasec
kis yra pasakęs, kad gal Lenkijos
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katalikybei buvo lemta būti pa
sauliniu bendradarbiavimo su
socializmu modeliu. Ši idėja bū
tų gera, jei marksizmas apsiribo
tų socialinio ir ekonominio gyve
nimo pertvarkymu. Deja, jis sie
kia giliau — nori žmogaus sąžinę
pertvarkyti. O toje srityje kata
likybė negali bendradarbiauti su
marksizmu. Be to, marksistinis
ateizmas yra karingas ir netole
rantiškas religijai, čia ir glūdi,
jo nedorumo šaknis.
Vyskupai pasmerkė
Lenkijos episkopatas yra ne
patenkintas Piaseckiu ne dėl jo
“Pax” sąjūdžio bendradarbiavi
mo. o dėl jo dvilypės politikos.
Per paskutinį nesutarimą tarp
“Pax” ir episkopato vyskupai
pareiškė, kad Piaseckio sąjūdis
yra nepatikimas. Esą kardinolo
Wyszynskio ir dabartinio Pozna
nės arkivyskupo Baraniako su
ėmimas 1953 m. buvo parengtas
ir įvykdytas “Pax” organizacijos.
Taip pat apaštališku administra
torių ir vienuolių ištrėmimas iš
buvusių Vokietijos vyskupijų
esąs “Pax” darbas. Vyskupai nu
rodė, kad ir “Pax” propagandos
šūkis, jog politikai priklauso pir
menybė prieš religiją, yra prie
šingas episkopato pažiūrai.
Kompartijos nuomonė
Ir Lenkijos komunistų vado
vybė pripažįsta, kad Piaseckis
yra dvilypis agentas: dirba ir ko
munizmui, ir katalikybei. W. Go
mulka per vieną pasitarimą esąs
Piaseckiui pasakęs, kad liaudies
respublikoje esanti viena moksli
nė pasaulėžiūra, būtent, marksis
tinė, kuri nesuderinama su jokia
religine pasaulėžiūra.
Pastarųjų laikų “Pax” organi
zaciją ėmė labiau glaustis prie
“partizanų” politinės grupės, ku
riai vadovauja generolas Moczar.
Ši grupė yra kieta vidaus politi
koje, bet Katalikų Bendrijos at
žvilgiu yra atsargesnė ir labiau
palinkusi Į nuolaidas. Maskvoj’e
“partizanai”- vaidina ideologinio
švarumo “kietų sargų” vaidme
nį, o Lenkijoje stengiasi masėms
rodytis ir jas laimėti kaip “geri
patriotai”.
“Pax” rimtai stengiasi Įveikti
katalikų nepasitikėjimą ir iš
vengti pasmerkimo iš episkopato
pusės. Piaseckis bijo, kad Gomulkos režimas nesusitaikytų su epis
kopatu be jo tarpininkavimo.
Neseniai kardinolui Wyszynskiui
netikėtai buvo leista nuvykti į
Vatikaną. Į tai žiūrima kaip Į
valstybės ir Bendrijos santykių
pagerinimą. Ar tai Įvyko Piasec
kiui tarpininkaujant, ar jį aplen
kiant, tuo tarpu dar-nėra paaškėję(Pagal “Herder - Korrespondenz” 1968. XII. nr. 12). J. Gbs.
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ALDONAI ir BIRUTEI, sūnui ALGIRDUI bei jų
šeimoms reiškiame giliausią užuojautą ir kartu

liūdime —
Ona Leskauskienė

Balandžio 26 ir 27 d.d. Pakš
tas praleidžia Toronte: Čia jis in
formuoja ne tik Instituto na
rius. bet ir gausius savo tautie
čius. Atskleidęs saviesiems pa
rapijoje “Lietuvos pažangą per
20" metų”, jis skubinasi Į Windsorą, Ont., kur (1940. IV. 29) Ins
titute atsisveikina su rytine Ka
nada. Jau rytojaus dieną jis
grižta Į JAV ir ten Detroito,
Mich., organizacijai “Council of
Tarp kitų sąlygų numatvta,
Social Agencies” kalba apie Pa
kad savininkas turi mokėti
baltijo respublikas, o kitą die
ną — Ann Arboro, Mich., uni
nuomininkui palūkanas už paimtą
versitete.
u'Vatą, kuris yra grąžinamas
Niekur jam nestigo smalsių,
nuomos terminui pasibaigus.
net sujaudintų klausytojų, nes
Jeigu savininkas sulaikytų visą
Hitleriui baigiant užimti Norve
užstatą ar jo dali kaip kompensaciją
giją su Danija ir besiruošiant
už tariamai padarytą žalą be raštiško
pulti ne tik Olandiją su Belgi
ja. bet ir Prancūziją, net šalto
nuomininko sutikimo, jis
ki kanadiečiai kėlė klausimą:
(savininkas) būtų Įpareigotas per
kada teutonų viešpats savo gro
dešimtį dienų iškelti nuomininkui
buonišką ranką išties ir Į British
bylą, liečiančią atitinkamą
Commonwealth, t. y. i juos pa
užstatytų pinigų sumą.
čius? Ir amerikiečiai nebesijautė
saugūs
savo God’s own country.
Jeigu byla nebus iškelta teisme
Jų bundančias sielas kaitinda
per nustatytą laikotarpi,
mas, mūsų “pasiuntinys”, tuo
savininko reikalavimas bus laikomas metu, tarsi' visų laisvės gynėjas,
nepagrįstu.
visur pasisakė prieš diktatorius,
neišskiriant nei Stalino. Tai kal
Kita reikšminga rekomendacija:
bėtojui leido aplinkiniu keliu
savivaldybės turėtų teisę įsteigti
prieiti prie mūsų bylos.
savo nuožiūra patariamąjį nuomos
3. Vakarų Kanadoje (1940. V.)
biurą (Leasehold Advisory
Nors Pakštas visiškai išsisė
Bureau), kur savininkai ir
mė, keliaudamas po rytinę Ka
nuomininkai, iškilus reikalui, galėtų nadą, Čikagoje sustojo atsikvėp
gauti patarimų.
ti tik vienai savaitei. Gegužės 7
nuvyko į Winnipegą, Man., tą
Savivaldybės taipgi turėtų teisę
milžinišką javų aruodą, kur duo
įsteigti nuomų peržiūrėjimo
na boluojantys laukai džiugino
komisijas (Rent Review Beards).
lietuvio širdį, čia per porą die
Vyriausybė planuoja peržiūrėti tas
nų jis padarė net keturis pra
nešimus. “liūto dalį užleisdamas
rekomendacijas esamų problemų
Lietuvai”, kaip jis pats išsireiš
šviesoje ir nuspręsti tolimesnius
kė. Gegužės 10, ty. tą pačią die
žingsnius ryšium su jų
ną, kai Churchillis pakeitė dik
pateikimu parlamentui.
tatoriams nuolaiduji Chamberlainą, Pakštas kalbėjo Regino
je, Sask. Ir tuo pat laiku, kai (V.
13) naujasis premjeras britams
težadėjo “kraują, vargą, ašaras
ir prakaitą”, mūsų laisvos Euro

Ryžtingasis Pakštas dabar per
skrodžia Rocky kalnus, gegu
žės 20 vėl atsiduria prie Pacifiko ir Vankuveryje, B.C., didžiau
siame Kanados uoste prie šio
vandenyno, prabyla net du kar
tus Į kaistančią publiką, nes,
kaip jis konstatuoja, “Kanada
vis labiau įsitraukia Į karo veiks
mus”. Kai jis po dviejų dienų
pasirodė Viktorijos, B.C., estra
doje, publika buvo priblokšta
žinios, kad Hitleris jau stumia
britų kareivius i La Mancho ka
nalą?
Žiauresnės
sinchronizacijos
profesorius savo maršrutui ne
galėjo tikėtis. Ji čia, vakaruose,
išaugo į tikrą kampaniją už lais
vę ir demokratiją. Mes žinome,
kad Churchillis, jei tik Hitleriui
būtų pavykę užimti Angliją, Ka
nadą būtų padaręs savo pasiprie
šinimo širdimi ir iš Otavos Lon
donui ir Europai būtų atkovojęs
laisvę, šiame lemtingame aki
mirksnyje Pakštas dar uoliau
stiprino kanadiečių nugarkaulį,
kad nenusilenktų diktatoriams
— Canadians must act!
♦
♦ ♦
Nors nacių žaibai visuomenės
dėmesį gerokai atitraukė nuo
siauresnio Pakšto tikslo propa
guoti Lietuvą ir kitas Pabaltijo
respublikas, visdėlto jis (1940
m. birželio 8 iš Los Angeles)
pranešė čameckiui: “Tinkamai
nušviesdavau Vilniaus ir Mažo
sios Lietuvos klausimus. Visa
tai sukeldavo draugiškoje atmo
sferoje Įdomių diskusijų”. Gilų
įspūdį rinktiniams Instituto na
riams padarė jo. geopolitiko,
tvirtinimas, jog Hitleris ilgai

niui prakiš karą, nes Europa yra
prasta dirva diktatoriams.
Aiškios linijos ir tvirtos va
lios kanadiečiams, ipratusiems
atkakliai siekti savo tikslo, pati
ko šis patvarusis laisvės ir savo
tėvynės gynėjas, jo vaizdinga
kalba, jo “fluent English” bei
jo “savoureux francais” ir —
last but not least — jo “ready
ssnse of humour”. Bet mūsų
“pasiuntinys” gynėsi nuo kom
plimentų: “Mano-asmuo čia ne
svarbu. Bet kad lietuviui teko
žymioje Britų Imperijos dalyje
kalbėti labai ekskliuzyviai drau
gijai — tai manyčiau, kad iš to
šiokia tokia nauda pateks Į Lie
tuvos -prestižo sandėlius”. Taip
pranešė jis (1940. VI. 8) Kaunui.
Nors pranešėjui ir atrodė, kad
jo asmuo čia nesvarbu, visdėlto
reikia pripažinti, kad tuomet ne
daug lietuvių su tokia misija bū
tų galėję aplėkti mūsų daugia
lypes kolonijas ir dviejose kul
tūrose žydinčią Kanadą. Be to,
atrodo, kad jo savimeilę glostė
ši reta galimybė — kitiems pa
demonstruoti savo gabumus. Kas
be ko...
# # #
Tie 1939/40 metų žygiai mū
sų “antrojo fronto” pirmūnui
brangiai atsiėjo. Tai rodo šis ne
tiek išdidus, kiek nuoširdus žo
dis Čameckiui (1940. VI. 8):
“Penkis kartus perskrodžiau di
džiulį Amerikos kontinentą, išraizgydamas jame apie 40.000
km. Prakalbos, kurių išvardi
nau 119, toli gražu neapima viso
darbo. Neturiu supratimo, kiek
būtų tomų, jei visos tos kalbos
būtų užrašytos. Iš interview pa
sidarė apie 100 puslapių knyga.
Suprantama, po dvylikos tokių
mėnesių pajutau didelį nuovar
gį. Tai buvo vargingiausi mano
gyvenimo metai.”
Prieš padėdamas plunksną,
profesorius dar atidengia arti
miausią savo plana: “Dabar il
siuos keletą savaičių ir (1940)
liepos 1 d. pradėsiu (Los Ange
lėse) skaityti paskaitas”. Mat,
Europoje užsiliensnojus karui,

Genė ir Napalys Leskauskai

Ona Svarinskienė

Gerda ir Jurgis Leskauskai

Irena ir Juozas Morkūnai

Valentina ir Jonas R. Simanavičiai su šeimomis

MAMYTEI tragiškai žuvus, liūdinčią ALDONĄ

DRAGONEVIČIŪTE-MARKOV giliai užjaučia —
"Aukuras"

Gilaus liūdesio valandoje, TĖVELIUI Lietuvoje

mirus,

ANGELĘ BŲNGARDIENĘ giliai užjau

čia —
"Aukuras"

DLK Gedimino-Delhi šaulių kuopos šauliui BRO
NIUI DIRSEI, jo TĖVUI ir MOTINAI Lietuvoje

mirus, reiškiame gilią šaulišką užuojautą —
DLK Gedimino-Delhi šaulių
kuopos valdyba

At A
STASIUI SIMUČIUI Tillsonburge, Ontario, mirus,

jo žmoną ir brolį PETRĄ ŠIMUTĮ bei kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia —
E. Dickson

J. O. Pavilioniai

A. S. Pundziai

Patarimų tarnyba "Tėviškės Žiburių9 skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio "The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba "TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.
1966 m. pirkau naują automobilį “Oldsmobile-Toronado” pas vie
ną pardavėją Fort WiEiam mieste. Automobilis turėjo dvejų metų
arba 24,000 mylių garantiją. Kai po kiek laiko persikėliau į Saskačevano provinciją, automobilis sugedo. Prieš išvažiuojant man buvo
pasakyta, kad garantija galioja visoje Kanadoje. Vietos garažas mano
automobilį sutaisė ir aš mniau, kad pardavėjas už tai man atlygins, ;
bet jis atsisakė, girdi, aš pirkau ne naują, bet seną automobilį. Tai yra j
aiški apgavystė. Prašau pagelbėti. V. Z., Prince Albert, Sask.
Ontario finansinių ir komercinių reikalų departamentas Jūsų
skundą išnagrinėjo ir atsiuntė sekantį atsakymą: “Šio skundo tyri
nėjimas parodė, kad V. Z. pirko naują automobilį. V. Z. manė, kad
garantijos išduodamos pardavėjų, bet iš tikrųjų automobilių gaminto
jai jas išduoda. Pardavėjas paaiškina, kad pagal sutartį automobilio
pataisymas turėjo būti atliktas įgalioto pard a vėjo-garažo. Kaikurie pa
taisymai buvo padaryti garantijai pasibaigus. Šios rūšies skundų daž
nai pasitaiko, nes pirkėjai neskaito teksto apie garantijas. Automo
bilio taisymas turi būti daromas įgaliotuose garažuose, kurie išreika
lauja atlyginimą iš automobilio gamintojų, o ne iš pardavėjų.”

JUOZAS ERETAS-----------------------------

pos žygiuotoj as prabilo i sukrės
tus Saskatoono piliečius. O jam
gegužės 15 atsistojus prieš Edmontono, Altą., klausytojus, šie
jau žinojo, kad Olandijos kara
lienė turėjo prisiglausti Londo
ne. Kitą dieną, jam kalbant Calgaryje, Altą., auditorija buvo su
jaudinta žinios apie nacių Įžen
gimą Į Briuseli.

I

tam mūsų bičiuliui jos vyrui PETRUI, dukroms —

Pakšto žygis po Kanadą
(Tęsinys iš pr. numerio)
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MOHAWK
FURNITURE LTU.
PILNAS NAMU APSTATYMAS

Į
Į

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:
Vakaruose —137 RONCESVALLES Avė. — TeL 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9 - 4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Kalifornijos universitetas rado
reikalinga pratęsti tarnybą geo
politikos žinovo, taip tiksliai pramačiusio tą gaisrą, kuris savo
ugnies liežuviais jau ėmė laižy
ti ir Amerikos pakraščius.
♦

♦

♦

Prierašas: Gerbiamas skaity
tojas šiame rašinyje turbūt pa
siges Kanados lietuvių atsiliepi
mų apie Pakšto žygį. Autorius
tokius mielai būtų įterpęs, jei
jis tokių būtų sulaukęs. Pakšto
biografas tad kreipiasi į visus,
kurie 1940 m. pavasarį S'itiko

profesorių, atsiųsti savo prisimi
nimus, įspūdžius, nuotraukas ir
t.t. Visiems rėmėjams iš anksto
nuoširdžiai dėkoja: Juozas Ere
tas, Florastr. 44, Basel (Switzer
land).
(Pabaiga)

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

3 psl. » Tėviškės Žiburiai

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Kardeliu Montrealyje ir Čikagos lie
tuviai atidavė šiam ilgamečiu! lie
tuvių spaudos darbuotojui savo pas
kutinę pagarbą. Pervežus velionies
pelenus į Čikagą, jie buvo padėti
Petkaus laidojimo koplyčioje, kur
vasario 22 d. vakare įvyko atsisvei
kinimo iškilmės, čia kalbėjo: dr. P.
Grigaitis, B. Kviklys, M. Mackevi
čius, J. Bertulis, A. Kučys ir kt. Vadovavo L. Šmulkštys, o jas suorga
nizavo Valstiečių Liaudininkų Sąjun
ga. Sekančią dieną J. Kardelio pa
laikai buvo nuvežti į Lietuvių Tau
tines Kapines ir ten palaidoti.

• • •

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” žarnalo tradicinis parengimas įvyks kovo
8 d., 7 v.v., Jaunimo Centre. Bus su
vaidinta G. B. Pergolesi komiška ope
ra “Ponia tarnaitė”. Taip pat bus šio
žurnalo straipsnio konkurso premijų
įteikimas jų laimėtojams ir vaišės.
Iš spaudos išėjo antrasis 1969 m.
žurnalo numeris, kuriame rašo:
Kleiza, A. Grauslys, P. Maldeikis,
mons. V. Balčiūnas, G. Valiulienė ir
kt. Yra puikių J. Dagio skulptūrų
nuotraukų. Nuo 1969 m. šio žurnalo
prenumerata pakeliama iki $5.
• • •
TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Atgijo
“Antrojo Kaimo” trupė, kuri pirmą
jį šio sezono pasirodymą turėjo va
sario 23 d. Tai kolektyvas, kuris hu
moristiniais vaizdais nori praskaid
rinti tautiečių gyvenimą ir sugeba
dažnai pasijuokti iš savęs. — Muz.
Dariaus Lapinsko muzikos studijos
mokiniai surengė viešą pasirodymą
vasario 23 d. Jaunimo Centre. Buvo
atlikti R. Šumano kūriniai. — Komp.
J. Gaidelio operos “Dana” premjera
įvyks balandžio 12 d. Marijos Augšt.
Mokyklos salėje. Vėliau ten pat ji
dar bus dukart pakartota.

GERIAUSIA IR VERTINGIAU
SIA DOVANA —

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
(JAV dolerių pažymėjimai)

Jūsų giminės galės pasirinkti, /
KAS jiems patiks, KADA norės
ir gaus daug DAUGIAU už juos.
Jūsų giminės galės tai patvirtin
ti. Daug tūkstančių asmenų jau
yra išsiuntę DOVANŲ PAŽY
MĖJIMUS savo giminėms per
INTERTRADE EXPRESS CORP.

Jų giminės parašė, kad buvo pa
tenkinti. Siunčiant pažymėjimus
neimamas joks mokestis už patarnavima jums, nei jūsų gimi
nėms. nes gauname nuošimtį už
darbą. Jei jūs dar nesate siuntę
DOVANU PAŽYMĖJIMŲ, pra
šykite mūsų NEMOKAMAI duo
damų katalogų su pilnomis in
formacijomis.
UŽSAKYKITE DABAR
TIK PER
INTERTRADE EXPRESS CORP.
125^ East 23rd Street,
New York, N.Y. 10010 U.S.A.

PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMŲ KATALOGŲ

Argentinos lietuvių būrelis, susirinkęs Buenos Aires mieste pas inž. J. Čekanauską, kuris suruošė
"asado criollo" susipažinti su svečiais iš JAV — inž. A. Rudžio šeima
Nuotr. Pr. Ožinsko

Kunigas, kuris dirbo vaistinėje
Monsinjorui kanauninkui dr. Z. Ignatavičiui — 60 metų amžiaus
Sukaktuvininko asmuo
Kuklus, nesiekiantis pasirody
ti ar kuo nors užimponuoti, ven
giąs išorinio blizgesio ir paradų
viešumoje, tik nepaprastai uolus
ir visa būtybe atsidavęs savo tie
sioginėms kunigiško pašaukimo
pareigoms. Toks yra ne tik iš
pirmo žvilgsnio, bet ir iš arčiau
ji pažjstantiems mons. dr. Zeno
nas Ignatavičius, Popiežiškosios
Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegi
jos Romoje vicerektorius, ku
riam neseniai sukako 60 metų
amžiaus.
Įdomu pastebėti, kad čia su
minėtieji asmeniniai būdo bruo
žai nepavertė sukaktuvininko sa
vo profesiniame kiaute užsida
riusia sraige ir nepaslėpė jo nuo
visuomenės. Tai didele dalimi
dėlto, kad kunigystė yra ne tik
dvasinis pašaukimas ir profesija,
bet ir reikšminga visuomeninė
padėtis. Kunigas veikia visuome
nėje. Į jį nuolat nukreiptos dau
gelio draugiškai ir priešiškai nu
siteikusiųjų akys, kurios Įdėmiai
seka ir stebi jo žingsnius, vaid-

Apsižiūrėkite, kad
kartais nepraleistu-

mėte galimybių pasi
naudoti mokesčių at
skaitomis.
Jei pasiryžote pasinaudoti ga
limybe pasitobulinti ar pažengti
savo profesijoje ir Įsirašėte i spe
cialų kursą ar mokyklą, valdžios
pripažintą kaip švietimo Įstaigą,
— galite savo mokesčių formoje
nurašyti mokslapinigius nuo pa
jamų.
Taipgi mokesčiai, sumokėti ry
šium su profesija, kaip pvz. na
rio mokestis unijai, gali būti at
skaityti nuo pajamų, nes nėra
apmokestinami.

Tačiau Įsidėmėkite, kad nura
šant nuo pajamų mokslapinigius
ir mokestį unijai, reikia pridėti
prie pajamų mokesčių formos
atitinkamus pakvitavimus.
Kaikuriais atvejais, jei 1968
metais turėjote daugiau nei vie
ną darbą, galbūt Įmokėjote per
daug Kanados Pensijos Planui
(Quebec Pension Plan). Jei taip,
permokėjimus gausite atgal.

Aptariant Lietuvos kankinių koplyčia Romos Šv. Petro bazilikoje.
Iš kairės: dail. V. K. Jonynas, mans dr. J. Tadarauskas, mons. V.
Mincevičius, kardinolas A. Samore, vysk. V. Brizgys, archit.
Vacchini

MŪSŲ BROLIAI SAUKIASI DVASINĖS
IR MEDŽIAGINĖS PAGALBOS
Jiems padedame per
LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ
Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religinės ir
tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia daugiau
jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Komitetas

veikia su Amerikos vyskupų žinia.
Pirmininkas — vysk. Vincentos Brizgys.
šiemet sueina 10 metu sukaktis: 1959 — 1969.
Aukas siųsti ir palikimus rašyti taip:
I give, devise and bequeath to

Kad būtų matyti, ar kiek pini
gų priklauso Jums, užpildykite
mažą sekciją mokesčių formos
antrajame puslapyje apačioje.

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.

DR. J. VIDZGIRIS

menį, asmenį dėl Įvairių moty
vų.
Mons. Ignatavičius, galima
sakyti, yra šiuo metu vienas
labiausiai išgarsintų Lietuvos
dvasininkų, nes jo vardas plačiai
žinomas kaip pavergtajame kraš
te, taip ir už jo ribų — tarp sa
vųjų ir svetimųjų. Tuo pasirūpi
no Maskvos antireliginė centri
nė, kurios propagandinis apara
tas jau eilė metų šitą tikėjimo vy
ra yra pasirinkęs savo su priemo
nėmis nesiskaitančių puolimų
taikiniu.
Dalininkas kančioje ir
garbėje
Būti niekinamu, šmeižiamu ir
morališkai kryžiuojamu masi
niais tiražais veikiamų minių
akyse nėra ir negali būti malo
nus išgyvenimas, ypač kai tuo
būdu dar sąmoningai pikta va
lia apgaudinėjama ir suvedžioja
ma daugybė Įvairių tautų skaity
tojų. Argi gali būti kas skaudes
nio žmogui, visą savo gyvenimą
paskyrusiam Dievo tarnybai,
kaip matyti savo vardą išnaudo
jamą akcijai, kurios vienintelis
tikslas — išrauti iš šaknų tikėji
mą Dievu žmonių širdyse?
Be abejonės, yra ir kita daly
ko pusė. Kiekvienas demokrati
nių pažiūrų asmuo, kuris sovie
tų ' antireliginėje kovoje mato
žmogaus teisių ir orumo panieki
nimą, o tikybinę laisvę ir pakan
tą laiko esminėmis demokrati
nio gyvenimo sąlygomis, natūra
liai jaučia pagarbą persekioja
miems už savą, jsitikinimus ir
lenkia galvą pries tuos, kuriems
tenka pakelti nebaudžiamai totalistinio režimo paunksmėje iške
rojusios savivalės smūgius.
Dar didesnę pagarbą jaučia ti
kintieji, kuriuos jaudina ne tik
elementaraus žmoniškumo lau
žymas tikėjmo laisvės srityje,
bet ir kunigo asmenyje niekina
ma jiems brangi, nes šventa, ku
nigystė. Gyventi laisvėje ir drau
ge su pavergtaisiais tikėjimo
broliais asmeniškai kentėti nuo
tų pačių persekiotojų — tai yra
savos rūšies privilegija, kuri
duota tik nedaugeliui. Tai jau
dalis paties sukaktuvininko ku
nigiškoj o.pašaukimo, jo biografi
jos.
Gyvenimas karų
pašvaistėje
Mons. Ignatavičius yra būdin
gas mūsų neramaus amžiaus vai
kas. Jam teko išgyventi dviejų
pasaulinių karų sukrėtimus. Abu
kartu karo audra jį nubloškė toli
nuo gimtojo krašto, bet nepa
skandino savo verpetuose. Iš jų
jis išėjo sveikas, nepaliestas. Da
bar, kai į nueitą gyvenimo kelią
žvelgiame atgal iš šešių dešimčių
metų nuotolio, nesunku įžiūrėti,
jog tai buvo išorinis jo pašauki
mo ženklas -—būti kariu ne ko
voje už praeinančius žemiškus
dalykus, bet už krikščioniškąjį ti
kėjimą, už sielų išganymą, vie
nu žodžiu, būti Kristaus kariu.
Sukaktuvininkas gimė 1909 m.
sausio 1 d. Vilkijoje, gausioje
amatininko šeimoje. Dar vaikas
būdamas, Didžiojo karo metu su
evakuotųjų tremtinių kolonomis

atsidūrė Rusijos gilumoje, kur
anksti patyrė benamio buitį tarp
.svetimųjų, karo ir revoliucijos
žiaurumus. Seimai sugrįžus Į be
sikuriančią nepriklausomą Lie
tuvą, atsivėrė durys į mokslą.
Kylančio laisvam gyvenimui
.krašto entuziazmas stiprino na
tūralų jaunystės polinkį i augštus idealus.
Reikėjo apsispręsti
Vykstančios grumtynės tarp
senųjų ir naujųjų visuomenės
gaivalų nepaliko nuošalyje nė
mokyklos, kurioje anais laikais
nemažą įtaką dar turėjo iš pra
eities paveldėtas rusiškojo mate
rializmo ir nihilizmo raugas. Ėjo
arši kova už sielas. Senoji Rusi
jos mokyklų antireliginė dvasia
nenorėjo lengvai pasiduoti atgi
musios Lietuvos visuomenėje sa
vo teisių pareikalavusiai krikš
čioniškajai liaudies tradicijai.
Gimnazistams reikėjo rinktis
ir patiems įsijungti Į vykstančias
dvasių grumtynes. Vieni jų, kaip
klasės draugas, būsimas gabus
rašytojas P. Cvirka, tame idėjų
sūkuryje vis labiau nutols nuo
savo tėvų ir vaikystės tikėjimo.
Kitiems, kaip mūsų sukaktuvi
ninkui, tai buvo akstinas pagilin
ti savo tikėjimą ir jam pašvęsti
gyvenimą.
Gimnazijos suole apsisprendęs
už kunigo pašaukimą, jis kurį
laiką svyravo, traukiamas vilio
nės tapti saleziečiu vienuoliu,
net buvo nuvykęs Italijon, tačiau
persvėrė noras likti pasauliečiu
kunigu gimtajame krašte. 1928
m. Įstojęs į Kauno kunigų semi
nariją, ją baigė 1934 m. ir gavo
šventimus.* Gabumais ir teigia
momis būdo savybėmis atkreipęs
i save dvasinės vyriausybės akis,
buvo pastebėtas arkivyskupo,
dirbo kurijoje, studijavo teisę,
ėjo prefekto pareigas seminari
joje Kaune.
Slaptas kunigas
Čia ir užklupo lemtingasis
1940-jų birželis, kai sovietiniai
tankai nutraukė taikingą kūry
bos darbą Lietuvoje. Jaunasis
kunigas žinojo, ką reiškia bolše
vikų invazija. Jis juos pažino
dar vaikystėje iš patirties. Apie
juos pats rašė spaudoje, kurioje
anksti pradėjo reikštis. Neatsi
tiktinai ir savo pirmąjį straipsni
paskelbė, perskaitęs “Pravdos”
numerį, nusipirktą pakelyje,
grįžtant iš Italijos Lietuvon 1926
m.
Jis neturėjo iliuzijų, kad fa
natiška bolševikų neapykanta
leis laisvai darbuotis tikėjimo la
bui. Iš kitos ęusės, jauna, sun
kumų nepripažįstanti ir pasiduo
ti neketinanti dvasia, įsitikini
mas, kad Kristus nugalėjo pa
sauli, vertė jieškoti labiau pri
taikintų būdų pasiruošti veik
liam apaštalavimo darbui sovie
tinės priespaudos sąlygomis.
Taip gimė mintis tapti slaptu
kunigu. Sumanyta — padaryta.
Gavęs arkivyskupo leidimą, iš
vyko dirbti nuošalaus provinci
jos miesto vaistinėje, kur pralei
do visą bolševikmetį beveik ne
pastebėtas, nors ir ne be nuoty
kių. Kilus karui, kaip vaistinin
kas buvo net į Raud. Armiją mo
bilizuotas.
‘
(Bus daugiau)

Mes esame tam, kad pagelbėtume.
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Mintys degančiom pastabom prigesinti

EDVARDAS BULAITIS

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES atstatymo minėjimai Čikagoj ir
apylinkėse vyko visą vasario mėne
sį. Salia didžiojo minėjimo Marijos
Augšt Mokyklos salėje, kurį suren
gė Čikagos Lietuvių Taryba, atski
rus minėjimus ruošė Čikagos bei
apylinkių organizacijos. Vienas di
desniųjų minėjimų įvyko Cicero
mieste vasario 23 (L Susirinko apie
300 tautiečių, kurie išklausė jauno
sios kartos lietuvių ir amerikiečių
veikėjo Valdo Adamkaus paskaitos.
Kalbėtojas pažymėjo, esą, kad ir kaip
mielas būtų nepriklausomybės perio
das, tačiau jo jau nesugrąžinsime —
reikės naujos Vasario 16, naujo is
torijos lapo. Ragino būti atviriems
tikrovei, siūlė užbaigti kalbas, jog
esame nuskriaustieji, ir patiems kal
ti ateitį. Pasak jo, šių dienų dar
bas turi remtis lietuvybės apaštala
vimu. Reikia daugiau nuoširdumo pa
reigai, lietuvio — lietuviui. Pabrėžė
būtinumą derinti žodžius su veiks
mu. "Žodinis deklaravimas yra ne
tik tuščiažodžiavimas, bet, jeigu ne
paremtas darbu, yra ir nusikalti
mas”. Trumpą sveikinimo žodį tarė
JAV Liet Bendruomenės c.v. pirm.
Br. Nainys, o invokaciją sukalbėjo
Šv. Antano par. klebonas kun. J.
Stankevičius. Atidarymo žodį tarė Ci
cero LB apylinkės (minėjimo ren
gėjo) pirm. S. Ingaunis. Meninėje
dalyje pasirodė Cicero jaunieji —
vietinės lituanistinės mokyklos dai
nininkai, deklamatoriai, taut, šokių
šokėjai. Daugiausia dėmesio sutrau
kė jaunųjų choras, kuriam vadovau
ja mokyklos vedėjas muz. J. Krei
vėnas. Minėjimo metu buvo renka
mos aukos. Aukų sąrašuose aukoto
jai galėjo pasirinkti — kam auka tu
ri atitekti — Liet. Bendruomenei,
lietuviškoms mokykloms ar Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kuri iki šiol
siekė monopolizuoti minėjimų aukas.
Daugiausia aukotojų savo aukas nu
kreipė L. Bendruomenei ir mokyk
loms. Aukų buvo surinkta netoli
tūkstančio dolerių.
• • •
VASARIO 20 D. savo bute buvo
rastas numiręs muzikas Juozas Strolia, kurio sūnus Faustas irgi aktyviai
reiškiasi Čikagos lietuvių muzikinia
me gyvenime. Velionis buvo gimęs
1897 m. Lietuvoje. Čikagon atvyko
1952 m.; po to gyveno Los Angeles
mieste, Brazilijoje, o nuo 1960 m.
— vėl Čikagoje, čia davė muzikos
pamokas, nemažai laiko skyrė kū
rybai, rašė straipsnius. Sveikata ve
lionis jau senokai skundėsi. Kai prieš
dvejus metus Lietuvių žurnalistų Są
jungos Čikagos skyriaus susirinkime
buvo diskutuojamas centro valdybos
projektas imti nario mokestį už 3
metus į priekį. J. Strolia pažymėjo,
• kad toks sumanymas jam nepriim
tinas, nes turįs silpną širdį ir galįs
taip ilgai negyventi. Nujautimas bu
vo tikras. Velionis mirė staiga. Pa
laidotas vasario 24 d. šv. Kazimiero
kapinėse.
• • •
PO ATSISVEIKINIMO su red. J.

•

Department of National
Revenue, Taxation
Lietuvos nepriklausomybės minėjimo Niujorke programos dalyvės;
iš kairės: sol. Violeta Cižauskoitė - Balčiūnienė, pianistė Aldona
Kepalaitė, pranešėja Vida Lušytė
Nuotr. P. Ąžuolo

Perskaičiau “Tėviškės Žiburių”
š. m. 5(992) nr. išspausdintą
straipsnį “Naujieji išeivijos ba
jorai”. Straipsny pažerta eilė
karštai degančių minčių—žarijų,
bet, atrodo, nepergiliausiai iš
mąstyti} ir kai kur perdaug ne
gatyviai nudažytų, Į kurias ir
man norisi reaguoti turbūt ly
giai tokiu pat paviršutinišku
samprotavimu.
Korespondentas priminė, jog
artinamės, o jo nuomone gal jau
ir priartėjome, prie masinės iš
Vokietijos stovyklų emigracijos
į užjūrius dvidešimtmečio, kuris
lietuvių spaudoje kažkaip liko, o
gal ir liks be pėdsakų. Jo nuomo
ne, visas tas kunkuliuojantis,
veikla ir energija pulsavęs poka
rinių metų lietuvių gyvenimas
Vokietijos stovyklose mažai pėd
sakų yra bepalikęs.

* * ♦

Iš idealistinio taško žiūrint,
jei korespondentas norėtų, kad
kiekviena praeitų dienų smulk
menėlė būtų užfiksuota, galbūt
permažai padaryta tai praeičiai
suregistruoti. Tačiau sumarinės
apžvalgos apie kiekvieną lietuvių
stovyklą Vokietijoje yra paskelb
tos 35 Lietuvių Enciklopedijos
tomuose. Kantriai ir kruopščiai
Vincentas Liulevičius “Tautos
Praeities” žurnale skelbia deta
les apie švietimo židinių veiklą
tremtinių stovyklose Vokietijoje
ir, matyt, turi archyvuose sutelk
tos medžiagos visiems jiems ap
rašyti. O ta medžiaga yra sutelk
ta jo, iniciatyva įkurtame ir jau
20-mečio jubilėjų atšventusiame
Pasaulio Lietuvių Archyve, ku
riame, be abejonės, rado prie
glaudą nemažai medžiagos bei
dokumentų, liečiančių ir kitas
lietuvių Vokietijos stovyklose
veiklos sritis. Atrodo, lietuviai,
kaip bitelės, ką turėdami vertes
nio praeitų dienų užfiksavimui,
nemažą dali jau yra ten sukrovę
ir vis dar krauna.,
Lietuviškoje spaudoje yra te
kę skaityti atsiliepimų, kad yra
užmojų panašios rūšies archyvus
įsteigti ir kitose šalyse, kur yra
šusispietęs didesnis lietuvių išei
vių skaičius. Tegu tik tie suma
nymai nelieka vien sumanymais,
bet kuo greičiau tampa tikrove.
Toks darbas reikalingas tam tik
ros koordinacijos, direktyvų ir
propagavimo. Tai padaryti būtų
kompetentinga Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė ir atitinkamų
kraštų lietuviškoji spauda.
Šalia Pasaulio Lietuvių Archy
vo lygiai vertingą darbą atlieka
ir lietuvių muzikologijos bei fo
tografijų archyvai. Tokius istori
nės medžiagos telkimo centrus
Amerikos lietuvių pavyzdžiu tu
rėtų organizuoti ir visų kitų
kraštų lietuvių bendruomenės.
Jei to Vokietijoje nedaroma,
kaip korespondentas nusiskun
džia, Lietuvių Benruomenės or
ganai turėtų Į tai atkreipti dėme
sį ir tokios medžiagos rinkimu
susidomėti, pajudinant reikia
mus akmenėlius, kad darbas pra
dėtų riedėti, žinoma, stebėtis
reikia, kad jis nepradėjo riedėti
kur kas anksčiau, sakykim, kad
ir su Vasario 16 gimnazijos suor
ganizavimu ir pilies nusipirki
mu.
Gražų pavyzdi toje srityje Vo
kietijoje yra davęs vienas “varg
šas žmogus” — meno istorikas
dr. Povilas Rėklaitis, jau 28 me
tai renkantis lituanistinį archy
vą ir jį sistemingai plečiantis.
Jis gal turi savo specifinius už
davinius, tad visokių dienos ak
tualijų medžiagos teikimas turė
tų turėti daugiau organizacinį visuomenini pobūdį ir turėtų bū
ti koncentruojamas prie Vasario
16 gimnazijos, kur ir talkininkų
tvarkymo darbams būtų galima
lengviau surasti.
Korespondentas aimanuoja,
esą vargu ar kas rinko dienoraš
čius, atsiminimus, nuotraukas,
drožinius, kad juos kokiame
nors centre išgelbėtų nuo už
maršties, paliktų ateičiai. Labai
gerai, kad jis tą klausimą pajudi
no. Po ranka turiu iš “Draugo”
dienraščio iškirptą ir į mano by
las įklijuotą lietuvių tremtinių
archyvo Čikagoje atsišaukimą iš
1951 m. balandžio 12 d. istorinės
medžiagos rinkinio reikalu. Atsi
šaukime išvardinti svarbiausi da
lykai yra istorinės vertės doku
mentacija, spauda ir leidiniai,
knygos. Apie dienoraščius bei
atsiminimus, kaip priklausančius
subjektyvios literatūros sričiai,
tiesiogiai neužsimenama. Bet rei
kia manyti, kad lietuviai, atiduo
dami savo archyvus tai įstaigai
saugoti ir naudotis, įjungia ir
savo memuarine medžiagą, ži
noma, dienoraščiai ir atsimini
mai, galbūt nevieno surašyti ir
paruošti, yra perdaug privatus
asmeninis turtas, kuri kiekvie
nas žmogus prie saves laiko tad
vargu ar tikslu vra kalbėti
tiesioginį jų rinkimą, čia palMt
visai kito pobūdžio procedūra
Jet “EGLUT?” užsakysi.
Vaikui džiaugsmą padarysi —
Skaitant nuotykius Punučio,
Valandos pavirs minutėm.

būtų reikalinga, būtent, organi
zavimas specialaus dienoraštinės
ir atsiminimų medžiagos telkimo
fondo. Dienoraščius vedę ar atsi
minimus surašę asmenys, negal
voję spaudoje tos medžiagos
skelbti, bet rašę tik sau, galėtų
tada į tą fondą perduoti savo tu
rimą medžiagą, ją atitinkamai
pertvarkę.
Aš pats, gimnazijoje įpratin
tas vesti dienoraštį kaip lietu
vių kalbos pratimą, tokius dieno
raščius rašiau nuo pat pirmų
dienų, kai tik atsidūriau kitoje
Lietuvos sienos pusėje ir juos
tęsiau savo studentavimo dieno
mis Vokietijoje, stovyklinio gy
venimo laikotarpyje. Užrašinė
jau pačiam sau dienos pergyve
nimų Įvykius, nesirūpindamas
juos"taip rašyti, kad jie būtų
kam kitam įdomūs pasiskaityti
ar turėtų kokią nors literatū
rinę vertę. Tačiau dabar, var
tant tuos pageltusius sąsiuvinių
puslapius, tenka pastebėti, kad
tai šen, tai ten yra įsprausti
pluoštai pergyventų įspūdžių,
liečiančių ir bendrą mūsų gyve
nimo aplinką, dabar, jau tapusią
istorija. Šie atrinkti pluoštai jau
galėtų turėti šiokią tokią vertę
ir, jei tokie įspūdžių pluoštai
būtų iš visur surinkti į vieną
centrinį fondą, galėtų būti pa
naudoti kaikurių praeities mo
mentų išsamesniam apibūdini
mui.

Tą patį galima būtų pasakyti
ir apie atsiminimų rašymą. Jie
yra ir kruopščiau apdorojami,
be to, jiems daugiau dėmesio
skiriama nei dienoraščiams. Gal
yra žmonių, parašiusių vieną ki
tą atsiminimų apybraižą be jo
kios intencijos ją kur nors spau
doje skelbti. Atrodo, kaikurie
tokių atsiminimų ir apybraižų
darbeliai buvo is dalies panau
doti Br. Kviklio knygos “Mūsų
Lietuva” atitinkamose vietose^
Bet daugumas jų liks privati
juos rašiusių asmenų nuosavy
bė. Tokios medžiagos fondas ga
lėtų ją išsaugoti nuo išblašky
mo. Pati tokio fondo egzisten
cija greičiausiai netgi paskatin
tų tokių apybraižų rašymą. Nie
ko panašaus neturint, net ir gali
tokias apybraižas parašyti as
menys tuos sumanymus nukelia
tolimesnei ateičiai ir taip iš vi
so prie jų neprisėda.
Fotografijų albumus, be abe
jonės, irgi kiekvienas su savi
mi tamposi. Tai privatūs suve
nyrai, su kuriais niekas nenori
skirtis. Bet tarp jų yra ir foto
grafijos, pavaizduojančios kaikuriuos visuomeninio gyvenimo
momentus, turinčius vertę ir
platesnei visuomenei bei isto
rijai. šiuo atžvilgiu turi būti pa
daryta atitinkama atranka ir do
kumentacija. Tai yra iš viso ga
na naujas aspektas ir čia reiktų
išsamesnio visuomenės informa
vimo iš tos srities specialis
tų pusės. Deja, tuo klausimu
spaudoje iki šiol beveik nebuvo
diskutuota.
Savo straipsnyje korespon
dentas “Besiskubinąs”, sielodamasis degančiomis problemomis,
nepagailėjo kaikur ir perdaug
tirštų dažų. Degančių problemų
yra aibės ir vargu ar tame
straipsny paliestos yra vienos iš
kritiškiausių. I kaiką, atrodo, net
ir iš perdaug iškreipto taško bu
vo pažvelgta — pvz. apie dova
nas iš Rytų Berlyno ir sovietinio
Vilniaus.
Negirdėjau, kad kažkokie to
mai lietuviškų knygų plauktų iš
Rytų Berlyno. Bet apie Vilniu
je išleidžiamas knygas tektų pa
sakyti, kad jos nėra vien išku
nigio Ragausko ir panašių ne
vykėlių darbeliai. Jų tarpe yra
labai vertingo turinio lituanis
tinių darbų, be kurių lietuvis in
teligentas "negali išsiversti. Jei
tuos veikalus korespondentas už
tinka knygų lentynose lietuvių
namuose, tai turėtų tuo tik
džiaugtis, nes tie lietuviai dar
domisi lietuviškom problemom.
Tie, kurie jau nustojo jomis do
mėtis, neturi jokių lietuviškų
knygų lentynų, aišku, pas juos
nerasi nei lietuviškų tomų iš Vil
niaus, nei iš Čikagos, Bostono ar
Londono. Kas domisi vertingais
tomais, išleistais Vilniuje, tas
perka ir visus tomus, išleistus
svetur. Vokietijoje gal tie to
mai iš Vilniaus gaunami ir ne
mokamai. Tai gana malonus da
lykas. Mes čia, Amerikoje, už
tuos tomus mokame pinigus,
kaip ir už kiekvieną čia vieto
je pasirodančią knygą. Tuos Vil
niuje išleidžiamus vertinguosius
tomus išsirašydavome, o čika<?iškiai ir tiesiogiai gali nusi
pirkti Čikagoje veikiančiame lie
tuvišku knygų “Soaudos” knygy
ne. Išeivijoje visas tas knygas
išleisti būtų ir perbrantm. ir
techniškai neįmanoma. Ir iš viso,
kokia dabartinio Lietuvos gyve
nimo tikrovė bebūtu, geriau ją
pažinti nei nieko nežinoti.
Tikrai reikia džiaugtis ‘Tė
viškės žiburiu” tradicija s«vo
skiltyse pateikti informaciju
anie vertingus lituanistinius lei
dinius, pasirodančius Vilniuje.

Lėtas
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V. KAZAKEVIČIAUS ĮSPŪDŽIAI
“Gimtojo Krašto” vasario 20 <L
laidoje JAV viešėjusios ekskursijos
dalyvis Vytautas Kazakevičius apie
susitikimus su lietuviais pasakoja:
“Vien prisimindamas tautiečius, su
kuriais teko ilgiau ar trumpiau pa
sikalbėti, išvardyčiau apie pusšimtį
žinomų prieš karą ar išeivijoje iški
lusių JAV Hetuvių — rašytojų, dai
lininkų, mokslininkų, žurnalistų, mu
zikų ir kitų inteligentų. Bet. ♦. Vie
name JAV mieste, viešbutyje, žino
mas emigracijos poetas paklausė, ko
dėl mes neparašome, su kokiais žmo
nėmis susitikome. Tada aš jam pri
miniau tokį faktą: kitame mieste ki
tas talentingas poetas, kai pakviesti
visu būreliu apsilankėme namuose,
atsisveikindamas kelis kartus karto
jo: tai susitariame, kad nerašysi,
kaip su mumis bendravai ir apie ką
kalbėjomės? Poetas nebesiginčijo.
Bet kadangi jis prašė minėti pokal
bininkus ir nepasakė pakeitęs nuo
monės, manau, galiu bent jį pami
nėti. Tai buvo Les Anželso viešbu
tyje mus aplankęs Bernardas Braz
džionis. Jis buvo tą kartą mums,
trejetui turistų, korektiškas, malo
nus ir galvojantis pokalbininkas ...”
Visas V. Kazakevičiaus rašinys pil
nas pavardžių. Filadelfijoje: .. teko
p~a*e:s*i dramaturgo K.
Ostrausko šeimos ir jos draugų ra
te: su mumis — A. Gudaičiu, J.
Grušu ir šių eilučių autoriumi —
iki išnaktų sėdėjo ne tik šeiminin
kas, bet ir kalbininkas prof. Anta
nas Salys, literatai Vaškeliai, daili
ninkas Romualdas Viesulas ...” Va
šingtone: "... Kalbininkas Leonas
Dambriūnas, istorikas Vincas Trum
pa, teatralas Jurgis Blekaitis, archi
tektas Gediminas Barzdukas ir kiti
vašingtoniečiai buvo mūsų draugiški
pokalbininkai...” Bostone: "...Susi
pažinome su maloniais žmonėmis —
A Jonu Adomoniu ir jo žmona Aldona,
besilankiusia Lietuvoje, o taip pat
su jų bičiuliais. Visą dieną J. Gru
šui "asistavo” rašytojas Santvaras,
kuris didoką mūsų būrį užsikvietė
pažiūrėti jo buities. Viktoro Vizgir
dos bute greta daugelio jo tapytų
darbų matėme ir porą paveikslų, ku
riems etiudus padarė prieš kelerius
metus viešėdamas Vilniuje...” Čika
goje: . Daug kartų Lietuvoje vie
šėjęs Vladas Rasčiauskas-Rask net
uždarė trims dienoms savo ofisą, kad
galėtų padėti turistams. (...) Man
įstrigo į atmintį asmeninė pažintis
su rašytoju Marium Katiliškiu per
dideli susibuvimą Lietuvoje viešėju
sių krepšininkų trenerio Rimo Dir
venio bute, įdomūs pasikalbėjimai su
jaunosios kartos žmonėmis — Liuda
ir Vytautu Germanais, Tomu Remeikiu, Rimu Vėžiu, Dalia Juknevičiū
te ir kitais naujais pažįstamais. (...)
Buvome pakviesti į žinomo vitražisto Adolfo Valeškos dirbtuvę. Pa
galiau žinomų žmonių veidai pama
tyti ir marijonų “Draugo” redakci
joje, kur, pasinaudojęs pakvietimu,
turėjau progos prisiminti redakcijos
bei spaustuvės darbą. Lankėsi vaikų
rašytoja Šone Tomarienė ..Niu
jorke: "...Iš senų pažįstamų radau
Salomėją Narkeliūnaite, Almu šal
čių. Draugijoje buvo ir "Vienybės”
leidėjai...” Los Angeles mieste eks
kursijos dalyviai aplankė "lietuviš
kąjį Gogeną” Joną Rimšą.

IMPORTUOTI ŽURNALISTAI
Augščiausios tarybos prezidiumas
“nusipelniusio kultūros veikėjo” var
dą suteikė laikraščio "Sovetskaja
Litva” redaktoriui Vasilijui Meščeriakovui, o "nusipelniusio žurnalis
to” etikete atžymėjo jo pavaduoto
ją Igori Kašnickį. Pirmajam sukako
60, antrajam — 50 metų amžiaus.
Rusų kalba Vilniuje leidžiamo laik
raščio "Sovetskaja Litva” red. V.
Meščeriakovą šioms pareigoms 1952
m. atsiuntė pats Kremlius — kom
partijos centrinis komitetas. Kaip
Kremliaus atstovas, jis ne tik reda
guoja rusišką laikrašti, bet jau yra
įkėlęs koją ir į vilniške augščiausiąją tarybą, ir netgi vilniškės kom
partijos centrinį komitetą.
SUNKVEŽIMIS PO LEDU
"Tiesos” korespondentas Šilutės
rajone K. Jucius nusiskundžia, kad
savaitgaliais Kintų ir Ventės Rago
gyventojams miegą trukdo sunkveži
mių, autobusų ir motociklų riaumo
jimas. Poledinės žūklės mėgėjai čia
suvažiuoja iš Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, Kauno, Vilniaus bei kitų
miestų. Atsargesnieji transporto prie
mones palieka Kuršių marių pakran
tėje, bet būna ir tokių, kurie net
dešimtis kilometrų važinėja marių
ledu. Drąsos — "kad būtų šilčiau”
— jieškoma stikliuke. Atodrėkiui su
minkštinus ledą ir pūgai sniegu už
pylus prasižiojusius plyšius, į marias
Kniaupo įlankoje įsmuko S. Belevičiaus vairuojamas Kauno mėsos kom
binato sunkvežimis su 11 meškerio
tojų. Visi suskubo laiku iššokti, iš
skyrus odų skyriaus viršininką H.
Žurną. Jis buvo ištrauktas iš apsem
to sunkvežimio, bet jo atgaivinti jau
nepavyko.
PLĖŠIKŲ GAUJA
Pdėšikų gaują buvo suorganizavęs
du kartus už vagystes baustas A.
Baltusevičius, pagalbon pasikvietęs
A. Usonį, K Lakavičių, K. Adomai
tį, M. Praščiūną, N. Simaniūkštiene,
R. Bučinską ir V. Gigelį. ’Tiesos” 41
nr. rašoma: "1967—1968 metais ši
gauja Jurbarko, Kapsuko, Kauno,
Kėdainių, Lazdijų rajonuose užpul
dinėjo žmones, plėšikavo. Kauno
miesto Lenino rajono liaudies teis
mas 1968 m. lapkričio 20 d. — gruo
džio 2 d. viešame teismo posėdyje
išnagrinėjo šią baudžiamąją bylą.
Teismas nuteisė Baltusevičių, Ado
maitį. Lakavičių po 12 metų laisvės
atėmimo, Usonį, Praščiūną — po 10
metų, atliekant bausme griežto reži
mo pataisos darbų kolonijoje. Bu
činskas nuteistas 7 metams, SimaRiūkštienė ir Gigelis — po 5 metus
laisvės atėmimo. Iš jų atiteistos pi
niginės sumos už piliečiams padary
tus nuostolius...” Bausmes patvirti
no augščiausioio teismo baudžiamų
jų bylų kolegija š.m. sausio 30 d.
LEIPCIGO MUGEI
Lietuviškai pramonei Leipcigo pa
vasario mugėie atstovaus apvalaus
šlifavimo staklės, radijo matavimo
prietaisai, precizinės metalo pjovimo
staklės, asinchroniniai elektros va
rikliai, suvirinimo technika bei kiti
lietuvių mokslininkų ir inžinierių su
kurt prietaisai. Deja, nuopelnai teks
Maskvai, nes lietuviškos pramonės
eksponatai bus išstatyti Sovietų Są
jungos paviljone.
V. Kst.

OTTAWA, ONT.
KANADOS SOSTINĖJE LIETU
VOS VĖLIAVA. Vasario 16 d. kated
roje Mišias atnašavo ir iškilmei pri
taikintą pamokslą pasakė kun. dr. V.
Skilandžiūnas. Minėjimą salėje pra
dėjo KLB Otavos apylinkės pirm,
mokyt. V. Priščepionka ir pakvietė
atsistojimu pagerbti žuvusius už Lie
tuvos laisvę ir neseniai mirusį didį
v i s u o menininką "Nepriklausomos
Lietuvos” redaktorių a. a. J. Karde
lį. Paskaitai pakvietė montreališkį dr.
Petrą Lukoševičių, buvusi KLB krašto valdybos pirmininką. PLB III sei
mo prezidiumo pirmininką. Jis iškėlė
aktualių dalykų visiems rūpimais
klausimais. Pasak jo, gyvenimas vi
sose srityse keičiasi greitu tempu.
Kad neatsiliktume nuo jo ir nuo savo
vaikų, turime keistis patys, keisti
veikimo metodus ir priemones. Pas
kaitos išklausyta su dideliu dėmesiu.
Meninės dalies neruošta. Otavos
lietuvių apylinkės 20 m. įsteigimo su
kakties proga vicepirm. dr. J. Rim
šaitė padarė trumpą veiklos apžvalgą.
Inž. A. Paškevičiui, kuris buvo pir
mininku 9 kartus, įteikta dovana,
skirta ir Poniai, kuri gyvai reiškėsi
kolonijos gyvenime, ypač parengi
muose. Jaunimo vardu kalbėjo stud.
Joana Paulionytė, studentų klubo
pirmininke" ir taut šokių ratelio "Žil
vitis” vadovė. Po vaišių nuvykome
prie miesto valdybos rūmų pasigrožė
ti, kaip musų mieląją trispalvę Ka
nados vėjelis glamonėja. Ji iškilo
pirm. V. Priščepionkos ir kultūros

reikalų vadovės S. Balsevičienės dė
ka. Vasario mėnesį jiedu paprašė
audiencijos pas burmistrą Reed, ją
gavo ir ta proga įteikė jam "Lithua
nians in Canada”. Painformavę apie
vietos lietuvius, jie paprašė Vasario
16 proga leisti iškelti vėliavą. Nuro
dęs galimą kaikurių ambasadų nepa
sitenkinimą, burmistras maloniai su
tiko leisti vėliavą iškelti ir dar pridū‘ rė: "Atsiimti neateikite; tegu lieka
čia kitiems metams — nereikės ne
šioti”. Esame visi labai patenkinti,
dėkingi p. Reed ir žadame į laikraštį
padėkos laiškus rašyti.
VEIKS MOKYKLA. Turime ir kitą
malonią naujieną — nuo kovo 1 d.
žada veikti lietuviška šeštad. mokyk
la. Klasė gauta iš Teachers College
miesto vidury — bus patogu visiems.
Vaikų numatoma virš 10. Mūsų ma
žiausieji jau kiek ūgtelėjo, be to, su
laukė kelių draugų iš Montrealio ir
net Vankuverio. Sėkmės!
Otavietė

Rochester, N.Y.
DR. GED. BALUKAS, Lietuvių
Fondo tarybos pirm., kovo 1 d. su
ruoštoje vakarienėje pasakė pagrin
dinę kalbą par. salėje. Sekmadienį,
kovo 2, atlaikytos Mišios už mirusius
Ročesterio LF narius.
DAIL. PAULIAUS JURKAUS pa
roda įvyko III. 1-2 d.d. Sv. Jurgio liet
par. patalpose — viršutinėje salėje.
Ją atidarė PLB kultūros tarybos
pirm. prof. dr. Ant Klimas. J. Jurkus

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mofa St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame už:
Darbo valandos:
930 — 5 v. p.p. depozitus __ ____________5%
pirmadieniais
---------- 5,5%
930—5 v. p.p. šėrus .......
antradieniais
terminuotus
indėlius
—^...6%
trečiadieniais
930—5 v. p.p.
930—5 v. p.p. Duodame:
penktadieniais 930 — 8 vai vak. asmenines paskolas iŠ —_ 9%
nekiln, tarto paskolas iš.. 8%%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderins). Uitikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virt $1,6*4,OOft.M.

S HAMILTON

BANKELIO "TALKA” visuotinis
metinis nariu susirinkimas įvyko pa
rapijos salėje vasario 22 d. Dalyvavo
72 nariai. Pirmininkavo E. Sudikas.
sekretoriavo J. Bulionis. Iš valdomų
jų oreanu nranešimų paaiškėjo, kad
bankelis sėkmingai užbaigė 1968 m.
paūgėdamas 21.8% ir pasiekdamas
ba’arsą virš puantro milijono dole
rių. Apyvarta pasiekė virš 8 mil. dol.,
at^rvos kapitalas — virš 68 tūkst.
del. Gryno r^elno gauta virš 68 tūkstdol. Susirinkimas nutarė šėrininkams
dividendo išmokėti 5.5%, t. y. virš 50
tūkst. dol. IŠ pelno paskirta Vasario
16 gimnazijai Vokietijoj 600 dol. ir
HamPtono šeštadieninei mokyklai
750 dol. Mrtų laikotarpyje sušelptos
įvairios lietuviškos organizacijos ir
lietuviškoji veikla, išleidžiant tam
virš 2000 dol. Metai užbaigti turint
1168 narius (padidėjo 85 nariais).
Per visą 14 metų laikotarpį ban
kelis savo nariams išmokėjo arti 295
tūkst. dol. Tai lietuvių pinigas tiek
uždirbo patiems lietuviams. Pasibai
gus trejų metų kadencijai, iš valdy
bos išėjo Št. Dalius ir A. Repčys, iš
revizijos k-jos — Z. Stanaitis, iš kre
dito k-jos—A. Bukaitis. Kaikurie dir
ba bankelyje nuo jo įsisteigimo. Su
sirinkimas juos visus perrinko kitų
trejų metų kadencijai. Viešasis audi
torius E. P. Nolan savo revizijos akte
ir pranešime susirinkimui konstata
vo, kad bankelis vedamas pavyzdin
gai, laikomasi įstatymų ir bankelio
finansinė padėtis yra gera. Tai nuo
pelnas bankelio vedėjo E. Lengniko
ir tarnautojų. — Finansinė krašto pa
dėtis yra trapi. Turtų vertė pakilo,
dolerio — nukrito. Ką pirmiau gali
ma buvo nupirkti už 15 tūkst. dol.,
dabar reikia mokėti 25 tūkst. dol.
Bankelio statutas ligi šiol leido išduo
ti asmeninių paskolų vienam asme
niui ligi 5 tūkst. dol. ir mortgičinių
ligi 15 tūkst. dol. Valdyba pasiūlė su
sirinkimui pakeisti statutą ta prasme,
kad būtų leidžiama vienam asmeniui
išduoti asmeninių paskolų ligi 10
tūkst., o mortgičių — ligi 25 tūkst.
dol. Tam pasiūlymui atitinkama bal
sų dauguma susirinkimas pritarė. Jei
provincijos vyriausybė sutiks, statu
tas bus pakeistas. — Diskusijose su z
sirinkimas iškėlė pozityvių pasiūly
mu. Vienas iš tokių — valdybai pra
dėti rūpintis įsigyti nuosavus namus
bankeliui su autoaikšte. Į pagalbą
valdybai susirinkimas iš savo tarpo
išrinko 4 asmenų komisija: K. Meš
kauskas, J. Bajoraitis, A. Patamsis ir
Z. Pulianauskas. — Daug buvo kilę
paklausimų dėl 1968 m. pajamų laoeHu. išsiuntinėtų nariams už gautus
dividendus ir palūkanas. Paaiškini
mus šiuo klausimu davė ir viešasis
auditorius Mr. Nolan. Susirinkimas
užtruko 3 valandas. Dalyviai buvo vai
šinami kava ir sausainiais. E. S-kas

MOKYKLOS VEDEJO J. Mikšio
bute įvyko šeštad. mokyklos moky
tojų posėdis, kuris aptarė mokyklos
pasirodymą Motinos Dienos minėji
me, mokslo metų užbaigimą ir KLB
švietimo komisijos jaunimui litua
nistinius konkursus. Šitie konkursai,
kuriuose gali dalyvauti ir lietuvių
mokyklos nelanką vaikai ligi 16 me
tų, susilaukė mokytojų gyvo susido

mėjimo.
STELCO DARBININKŲ UNIJA,
Local 1005, pradeda su bendrove
naujos sutarties derybas ir skelbia,
kad reikalaus daug pagerinimų. Pir
miausia pirmais metais prašys 49 et.
pakelti va’andini atlyginimą, sekan
čiais — 25 et., ilgesnių atostogų paea* ištarnauto laiko kategorijas, mo
kėti 25 et daugiau dirbant šešta
dienį. pakelti ligi 50 et į valanda dir
bantiems sekmadieniais, gyvybės
drauda padidinti: $10.000 šeimos gal$7.000 viengungiui ir $1000 vai
kui; susirgus mokėti po $85 savai
tei: nadarvti apmokamą ir antrąją
^a’ėdu dieną, pensijos fondui nuo iš
tarnautų vienerių metu vietoj $5 ati
dėti $6 ir t.t. Unija sako, kad bendro
vei visa tai atsieitų $1.40 valandinio
pakėlimo. Senoji sutartas pasibaigia
rugpjūčio 1 d. Tada jau gali įvykti
ir streikas. Paskutiniu laiku Kana
doje 'visos didžiosios unijos, kad ir
su streikais, savo reikalavimus at
siekė
JONO KARDELIO FONDUI ha
miltoniečiai sudėjo $329. Aukas rin
ko P. Savickas, K. Lukoševičius,
F. Rimkus ir P. Siūlys.
A. M. PETKUNAMS naujo namo
įkurtuves surengė jų seni draugai
ir nauji kaimynai. Tai buvo staigme
na p.p. Petkūnams. kurie kaimo gy
venimą vėl pakeitė miestu. Suvažia
vusieji atsivežė dovaną ir savo pa
čių paruoštą vaišių stalą. Čia E. Vilimaitienė pasveikino visų vardu nau
jojo namo šeimininkus ir palinkėjo
pasilikti visą laiką ištikimais mies
to gyventojais. K M.
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS,
rengiamas ateitininkų, įvyks ši sek
madienį, kovo 9, šia tvarka: 10 v.r.
pamaldos. Visi ateitininkai dalyvau
ja organizuotai su vėliava pamaldo
se. Eisenai į pamaldas jaunimas ren
kasi į parapijos salę 9 30 v.r. Pra
šome nesivėluoti. Tėvai, atkreipkite
dėmesį į savo jaunuosius. Mišios
bus atlaikytos jaunimo intencija; už
prašė ateitininkai. Akademija įvyks
4 v.p.p. Jaunimo Centre. Paskaitą
skaitys viešnia iš Otavos — M. Ramūnienė. Ateitininkiškasis jaunimar
sparčiai ruošia menine programą. Ji<
šiais metais pastatys dviejų veiksnu
vaidinimą, parašytą mons. dr. J. Ta
darausko — "Sv. Kazimiero jaunys
tės žiedai”. Rengėjai kviečia visu:
dalyvauti. J. P.

PADĖKA
Ruošdamos Užgavėnių blynų ba
lių susilaukėm labai nuoširdžios tal
kos, už kurią esam labai dėkingos:
A. Silinskui už jo garsųjį patefoną
ir visas paslaugas; Elenai Norkienei
už parūpintą stalams popierių ne
mokamai; P. Tumaičįui ir P. Bugailiškiui už bufeto tvarkymą. Nuošir
džiai dėkojame visiems už atsilanky
mą, taipgi ir savo skyriaus narėms,
kurių buvo daug. Didžiausia ir nuo
širdžiausia padėka priklauso gerb.
mūsų skyriaus dvasios vadui mons.
dr. J. Tadarauskui už visokią nuo
širdžią paramą. Liekame visiems dė
kingos —
K. L. K. Moterų Dr-jos
Hamiltono skyriaus valdyba

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.
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rimUll I TELEVISION
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILI.PS, 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) PILYPAITIS

Sault St Marie, Ont
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS sukakties minėjimas vasario 15
pradėtas pamaldomis ukrainiečių baž
nyčioje. Pamaldas atlaikė ir dienai
pritaikintą pamokslą pasakė kun.
Aug. Sabas. Pamoksle, tarp kitko, pri
minė tautiečiams pareigą mokyti vai
kus lietuvių kalbos bei išlaikyti savo
kalbą ir papročius šeimose.
Ukrainiečių salėje įvyko minėjimo
tęsinys. Vincas Skaržinskas skaitė
įdomią paskaitą apie mažų tautų vaid
menį ir įnašą žmonijai. Minėjimas už
baigtas Tautos himnu. Sekė šokiai ir
vaišės. Gaila, kad daug tautiečių mi
nėjime nedalyvavo. Kad ir kuklūs
mūsų parengimai, turėtume visi be
išimties, o ypač jaunimas, dalyvauti
visuose mūsų minėjimuose. Tuo pa
rodysime savo solidarumą bei tautinį
susipratimą.

Skaudi žinia pasiekė V. Girdzevičienę — Lietuvoje mirė jos mama.
Reiškiame gilią užuojautą.
Jonas Sendžikas, lydimas brolio
Juozo, išvyko į Šveicariją gydytis. V.
Trakinskienė nelaimingai paslydo ir
sulaužė koją. Linkime abiem greitai
pasveikti. A. V.

Delhi - Tillsonburg
D. L. K. GEDIMINO ŠAULIŲ
KUOPOS visuotinis, metinis susirin
kimas įvyks kovo 8, šeštadienį, 6
V.V., šaulio Alfonso Rudoko ūkyje,
RR 6, Tillsonburg, Ont, apie vieną
mylią į rytus ir į pietus nuo Eden,
Ont Po susirinkimo bus bendra va
karienė, kurią sesės šaulės sutiko
paruošti. Visų punktualus dalyvavi
mas būtinas, o taipogi kviečiami da
lyvauti ir norintieji įstoti j šaulių
kuopą. Valdyba
-

St. Catharines, Ont
PLAČIAI PAMINĖTA LIETUVOS
ŠVENTĖ. Vasario 16 KLB St. Catha
rines ir Niagara Falls, Ont. apylin
kės valdyba su pirmininku A. šetiku gerai pasiruošė ir sklandžiai su
organizavo iškilmes. Vasario 14 d.,
7.30-8 v.v., buvo transliuota per ra
diją J. R. Simanavičiaus gerai paruoš
ta programa anglų kalba apie Lietu
vą. Vasario 15 d., 10 v.r., miniai žmo
nių susirinkus prie miesto rotušės ir
atvykus miesto burmistrui M.
A. Chouwn, A. Šetikas pasakė trum
pa kalbą, ir pradėjo kilti Britų ir
Lietuvos vėliavos, aidint Kanados ir
Lietuvos himnam per garsiakalbius.
Burmistras pasakė kalbą, kurioje ap
gailestavo Lietuvos pavergimą, pasi
džiaugė lietuviais kaip gerais žmo
nėmis, ju Įnašu į miesto kultūrinę
bei medžiaginę pažangą.
Angliš
kai gerai apgalvotą, laikui ir vietai
tinkamą kalbą pasakė Stepas Setkus. Nuo miesto rotušės būrys lie
tuvių ir kitų tautybių žmonių nuėjo
į aikštę prie paminklo žuvusiems už
Kanados laisve. Burmistrui, spaudos
atstovam Jr dideliam būriui lietuvių
dalyvaujant, A. Šetikas pasakė trum
pą kalbą ir pakvietė dvi tautiniais
drabužiais pasipuošusias lietuvaites
padėti prie paminklo žydinčių gėlių
vainiką. Vasario 16 d. 10 v.r. daly
vaujant organizacijų vėliavoms, uni
formuotiem skautam, gausiai visuo
menei, kun. B. Mikalauskas, OFM,
atnašavo Mišias už kenčiančią Lie
tuvą. Po pamaldų prie paminklo žu
vusiems už Lietuvą dvi lietuvaitės
skautės padėjo lietuvių meilės ir pa
garbos išreiškimą — gražių gėlių vai
niką Po to sekė skautų vadovybės
sudaryta patriotinių minčių progra
ma, kuriai iš dalies vadovavo skau
tas Marius Šetkus. Programą atliko
skautų vadovai su įvairaus amžiaus
skautais, kurių programos pasižiū
rėti ir pasiklausyti galėjo ateiti dau
giau tautiečių. Paskaitą skaitė stud.
Vitas Gudaitis, kuris pasakė: Lietu
vos nemačiau ir apie ją daug nežinau,
bet tikiu ką knygos rašo ir geri lie
tuviai sako. Lietuva — labai gražios
gamtos ir gražių papročių kraštas,
brangus kiekvienam lietuviui. Už Lie
tuvos laisve bei nepriklausomybę ir
ateities kartos kovos visomis prie
monėmis. Toliau programoje buvo
?et;Va;tės solo šokis. Gverzdytės ir
Zubrickaitės atlikti kūriniai pianinu;
skautų ir skaučių deklamacijos ir kt.,
Skaučių veikėja ir ilgametė šeštadie
ninės mokyklos mokytoja p. Gverzdienė paragino senus, didelius ir ma
žus bendrai dainai "Lietuva brangi”.
Vasario 22 d. vakarą St. Denis sa
lėje susirinkusius lietuvius Vasario
16 minėjimui šiltu žodžiu pasveiki
no parapijos klebonas. Paskaitą "Lie
tuvių šeimos auklėjimas ir svetimų
kultūrų įtaka” skaitė prof. dr. A.
Musteikis iš Buffalo. Paskaitininkas
gražiai dėstė mintis, tačiau paskaita
turėjo būt perduodama per garsia
kalbius. Po ukrainiečių atstovo trum
pos kalbos, Kanados valdžios parei
gūnų sveikinimų raštu sekė "Varpo”
choro koncertas ir tautiniai šokiai.
Choras ir tautinių šokių jaunimas
puikiai atliko meninę programą. Ačiū
vadovėm ir visiem dalyviam! Po to,
atidarius sceną, pirmą kartą šioje apy
linkėje matėme imitacinį nepriklau
somos Lietuvos kovų žuvusiem pa
minklą Karo Muziejaus sodnelyje su
kritusiu jaunuoliu ir verkiančia lietu
vaite. Kitos dvi lietuvaitės aplankė
paminklą, padėjo baltų ir raudonų
gėlių, kurios priminė mums, . jog
tūkstančiai nekaltų lietuvių žuvo už
Lietuvą. Po to — Lietuvos himnas,
vaišės, lietuviškos dainos be links
mos muzikos ir šokių. Taipgi buvo
loterija, daugiausia tautodailės dro
žinių. Ten buvęs
VIETINĖ SPAUDA irgi nepamir
šo Vasario 16. Apie lietuvių koloni
jos iškilmes rašė "St. Catharines
Standard” vasario 21 d. laidoje: pa
minėjo paskaitininko pavardę ir
“Varpo” chorą." Kiek plačiau rašė
"Niagara Falls Evening Review” va
sario 17 d. laidoje. Vietinė radijo
stotis CKTB vasario 21 ir 22 d. net
kelis kartus pagarsino Vasario 16
minėjimą. A. L.
REKOLEKCIJOS Tėvų pranciško
nų koplyčioje įvyks kovo 14, 15 ir 16
d. d. Pamokslai ir pamaldos va
karais 7.30 v. Vedėjas — Tėvas Vik
toras Gidžiūnas, pranciškonas iš
Brooklyno. Visi katalikai maloniai
kviečiami dalyvauti dvasiniame Ga
vėnios susikaupime.
P. EIMANTŲ SEIMĄ, kuri buvo
apsigyvenusi mūsų apylinkėje ir jau
buvo įsijungusi į mūsų parapijos gy
venimą, vos metus pabuvusi, išsikė
lė į Londoną. Birutė Eimantienė bu
vo ir šeštadieninės mokyklos mo
kytoja.
SERGA: Zigmas Piliponis ir Anta
nas Švažas. Taip pat skaudžiai nusi
deginusi rankas guli ligoninėje Ona
Vilbikaitienė. b. m.
LKVS "RAMOVĖS” Niagaros pu
siasalio skyriaus metinis susirinki
mas įvyko vasario 9 d. Dalyviai iš
klausė atstovų pranešimus iš sky
rių suvažiavimo Čikagoje 1968 m.
lapkričio 23-24 d. Išrinkta nauja val
dyba, kuri pasiskirstė pareigomis:
pirm. — J. Alonderis, sekr. — Z.
Jakubonis, ižd. — J. Vyšniauskas,
ligonių lankytojas — J. Satkus, pa
rengimų vadovas — A. Lukas. §.m.
pradžioje skyriun įstojo nauji na
riai: K. Butkus, K. Gegeckas, K. Jo
nušas, A. Lukas, J. Satkus, A. Šėri
kas. Kaip vienetas, romovėnai netu
rėjo progos plačiau pasireikšti visuo
menėje, bet visuomet talkino kitoms
organizacijoms. Buvusios valdybos
• gražiai tvarkė skyriaus reikalus. Di
delė padėka priklauso ilgamečiu!
pirm A, Šukiui.
A. Lukas
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® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės
"DIRVOS” SPAUDOS apžvalginin
kas, atsiliepdamas 14 nr. į "TŽ” in
formaciją 5 nr. apie velionį J. Ra
čiūną, pažėrė keletą kritiškų pasta
bų. Viena jų, būtent, kad velionis
1916 m. nebuvo grįžęs Lietuvon, yra
pagrįsta, bet kitos nėra vertos dė
mesio. Apžvalgininko priekaištas "T.
Ž.” informacijos autoriui, esą jis "vi
siškai nusišnekėjo” rašydamas apie
velionies toleranciją ir tautininkų
grupės netoleranciją, yra suktoka
UD” apžvalgininko išvada. Iškėlimas
velionies asmeninio bruožo, kad jis
mokėjo derinti savo grupės reika
lus su visuotiniais lietuvių reikalais,
dar nereiškia kitų pasmerkimo. Vie
no iškėlimas nėra kito pažeminimas.
Visdėlto politinių grupių žmonėms
nevienodai sekasi derinti grupinius
interesus su visuotiniais.
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA ruošia
spaudai metraštį "Antonianum”, ku
riam jieškoma mecenatų paramos
skelbimų pavidalu. Kadangi šioje
gimnazijoje mokosi JAV ir Kanados
lietuvių vaikai, tikimasi susilaukti
verslo ir profesinių skelbimų iš abie
jų kraštų. Vidutinio dydžio skelbi
mas — $15. Už didesnę sumą, savai
me suprantama, bus įdėtas didesnis
skelbimas. Atsiuntusiųjų $5 knygoje
bus pažymėtos pavardės, užsiėmimas,
adresai. Skelbimai priimami iki š.m.
kovo 30 d. Lietuviai profesijonalai ir
verslininkai čekius prašomi rašyti ir
siųsti metraščio redakcijos globėjui
— Re v. J. Bacevičius, Yearbook
Staff, St. Anthony’s High School,
Kennebunkport, Maine 04046, USA.
ALEKSANDRAS IR JADVYGA
RŪKŠČIAI, pensininkai iš sovietų
ckup. Lietuvos, vieši pas p. Jankaus
kus Los Angeles mieste. Svečiai
Amerikoje planuoja praleisti kelis
mėnesius.
KUN. L. JANKAUS mirties meti
nių proga kovo 9 d., 5 v. p.p., bus
koncelebruojamos Mišios Apreiškimo
parapijos bažnyčioje Niujorke. Po
pamaldų — akademija parapijos sa
lėje. Programoje — BALFo, jo auk
lėtinių ir visuomenės atstovų žodis,
velionies gyvenimo vaizdai skaidrė
se. Po minėjimo rengiama kavutė.
MUZ. JUOZAS STROLIA mirė Či
kagoje, sulaukęs 71 m. amžiaus. Ve
lionis buvo baigęs Klaipėdos konser
vatoriją. Mokytojavo Tauragėje,
Šiaulių mokytojų seminarijoje, vado
vavo chorams Panevėžyje, Šiauliuose
ir Kaune. Lietuvoje buvo parašęs ir
išleidęs "Solfedį”, "Muzikos teoriją”,
"Trumpą muzikos istoriją”. Velionies
knygos "Lietuvos Vyčio pėdsakais” I
tomą netrukus išleis Čikagos Lietu
vių Literatūros Draugija. Korektūras
ištaisė pats autorius, bet antrojo to
mo jau nesuskubo paruošti. Velionis
su žmona Žentą išaugino tris dabar
jo liūdinčius sūnus — muz. Faustą
Čikagoje, smuikininką Herkulį Niu
jorke ir fagotistą Vytautą Niujorke.
Visi jie žengia tėvo pramintu keliu.

Australija
NAUJOJI ALB KRAŠTO VALDYBA pasiskirstė pareigomis: S. Na
rušis — pirm., M. Zakaras — I vi
cepirm., V. Patašius — II vicepirm.,
J. Maskvytis — kultūros tarybos
pirm., D. Burneikienė — narė jau
nimo reikalams, V. Jaras —ižd. ir
V. Aras-Asevičius — sekr.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ XIX
sporto šventė Adelaidėje buvo pra
dėta pamaldomis šv. Kazimiero kop
lyčioje. Jaunimui pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. A. Kazlauskas, MIC.
Mišių metu giedojo sol. G. Vasiliaus
kienė ir Adelaidės vyrų oktetas
"Klajūnai”. Po pamaldų parapijos
salėje buvo surengti bendri pietūs
sportininkams ir tautinių grupių šo
kėjams, atvykusiems dalyvauti V Lie
tuvių Dienose. Oficialus sporto šven
tės ir Lietuvių Dienų atidarymas
įvyko Forestville krepšinio aikštėje,
čia žodį tarė Australijos Lietuvių
Fizinio Auklėjimo Sąjungos valdy
bos pirm. S. Urnevičius ir ALB kraš
to valdybos pirm. S. Narušis. Su vė
liavomis pražygiavo apie 200 sporti
ninkų ir šokėjų. Sportininkai pra
dėjo krepšinio varžybas, kuriose daly
vavo Adelaidės Vytis, Kanberos Vil
kas, Hobarto Perkūnas, Geelongo Vy
tis, Bankstowno Neris, Sidnėjaus Ko
vas ir Pertho Neris. Kelis jungtinius
tautinius šokius B. Lapienės prie
žiūroje pašoko Adelaidės, dvi Mel
burno ir Sidnėjaus grupės.
LIETUVIŲ DIENŲ literatūros ir
dainos vakaro programą pradėjo poe
tai M. Malakūnienė, J. Mikštas ir V.
Kazokas savo kūrybos ištraukomis.
Išraiškos šoki šoko J. Klupšienė, fel

jetoną "Aš pasaulio lietuvis” skaitė
Pulgis Andriušis. Koncertinę progra
mos dalį atliko solistai G. Vasiliaus
kienė, G. Kalpokas ir pianistė N.
Masiulytė. Jie taipgi talkino V. Šim
kaus vadovaujamam Adelaidės "Lituania” chorui, atlikusiam kompoz.
B. Budriūno ir poeto B. Brazdžionio
kantatą "Tėviškės namai”.
ALB KRAŠTO VALDYBOS leidžiamas savaitraštis "Mūsų Pastogė”
sausio 27 d. atžymėjo dvidešimtmetį.
Pirmuoju "MP” redaktorium buvo
Juozas Žukauskas, o dabar savaitraštį
redaguoja Vincas Kazokas, "MP” su
kakties išvakarėse atšventęs amžiaus
penkiasdešimtmetį. Geriausios sėk
mės.'
SIDNĖJAUS LIETUVIAI PLB
pirm. J. Bačiūno mirtį atžymėjo ge
dulingomis pamaldomis vasario 2 d.
Mišias už velionį atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. P. Butkus. Jų metu
giedojo K. Kavaliausko vadovauja
mas Sidnėjaus lietuvių choras "Dai
na”. Pamaldos, kuriose, be gausios
visuomenės, dalyvavo skautai ir atei
tininkai su vėliavomis, buvo baigtos
"Requiem” ir Tautos himnu.

Vokietija
ŠALPOS DRAUGIJOS “LABDARA” pirmasis metinis susirinkimas
įvyko vasario 9 d. Stuttgarte. P.
Gudelio spaudai atsiųstame praneši
me konstatuojama, jog pirmasis į
"Labdaros” šauksmą atsiliepęs užsie
nietis buvo A. Spudas iš Toronto.
Ši organizacija telkia narius, kurių
pagrindinis uždavinys bus teikti fi
nansinę paramą mokslus einančiam
jaunimui. "Labdara” jau turi 30 na
rių, pernai suaukojusių apie 3.000
DM. Iš šios sumos beveik 1.000 DM
buvo paskirta neturingų gimnazistų
mokslapinigiams, 600 DM — studen
tų paramai, apie 600 DM — mokinių
kišenpinigiams ir neseniai Vokieti
jon atvykusio mokinio drabužiams.
Pirmaisiais "Labdaros” mecenatais
tapo jos pirm. J. Glemža ir kun. K.
Senkus, sutikdami globoti po vieną
gimnazijos mokinį, kiekvienam jų
skirti po 50 DM mėnesinę stipendi
ją. "Labdaros” rėmėjų grupę Švei
carijoje pažadėjo suorganizuoti LB
valdybos pirm. p. Gegeckas ir narė
p-lė Pečiulionytė. Į narių eiles įsto
jo dr. A. Gerutis. "Labdaros” pirm.
J. Glemža draugijos įstatus ir para
mos prašymą yra pasiuntęs daugiau
kaip 100 lietuvių užsienyje. Planuo
jama kreiptis į visus užsienio lietu
vius, kurie yra baigę augštuosius
mokslus Vokietijoje ir pažinę ne
lengvą lietuvių moksleivių būklę
šiame krašte. "Labdaros” valdyba
lėšoms telkti numato surengti lo
teriją. Bus imtasi iniciatyvos įsteigti
pastovią jaunimo stovyklą gražioje
ir patogioje vietoje. "Labdaros” pir
mininko adresas: J. Glemža, 7 Stuttgart-Bad Cahstatt, Steinhaldenstr.
147, W. Germany.

Prancūzija
MINISTERIO PETRO KLIMO mirtį paminėjo didieji Paryžiaus dien
raščiai “Le Figaro” ir “Le Monde”
pabrėždami jo nuopelnus Lietuvai ir
jos santykių stiprinimui su Prancū
zija. Paryžiuje gyvenantis velionies
sūnus gavo daug užuojautų ne tik iš
lietuvių, bet ir iš prancūzų. Oficia
lūs raštai buvo gauti iš Prancūzijos
užsienio reikalų ministerijos proto
kolo šefo ir Belgijos ambasadoriaus
Paryžiuje. Gedulingas Mišias už a.a.
P. Klimą atlaikė Prancūzijos LB val
dybos pirm. kun. J. Petrošius.

Šveicarija
PASAULINĖS KATALIKIŲ MO
TERŲ ORGANIZACIJŲ UNIJOS
(WUCWO) suorganizuotas Europos
katalikių moterų suvažiavimas įvyko
sausio 22-26 d. Ženevoje. Dalyvavo 25kių Europos kraštų katalikių orga
nizacijų atstovės. Lietuvių Katalikių
Moterų Organizacijų Pasaulinei Są
jungai LKMOPS atstovavo B. šlepetytė-Venskuvienė, LKMOPS centro
valdybos įgaliotinė tarptautiniams
ryšiams ir WUCWO tarpt, biuro na
rė. Suvažiavime pirmiausia susipa
žinta su kiekvieno atstovaujamo Eu
ropos krašto katalikių moterų orga
nizacine veikla, svarstytos sekančios
temos: Bažnyčia Europoje, moters
įnašas vienybės ugdyme, emigracija
Europoje. B. Venskuvienė suvažiavi
me padarė pranešimą apie LKMOPS
veiklą, informavo apie Bažnyčios pa
dėtį sovietų okupuotoje Lietuvoje ir
ten esamas religinio gyvenimo sąly
gas. Be to, ji išdalino dokumentaci
jos ir literatūros pavergtos Lietuvos
klausimais.

VANCOUVER, B.C.
NAUJA VALDYBA. Sausio 19 d.
KLB B. Kolumbijos apylinkė rinko
naują valdybą; Alg. Janušonis —
pirm., J. Smitas — vicepirm. V. Kul
nys — sekr., Elena Gumbelienė — pa
rengimų vadovė, P. Vilenčikas — ižd.
Si valdyba spėjo surengti sėkmingą
šokių vakarą ir Vasario 16 minėjimą,
j kurį gana gausiai suplaukė lietuviai
net iš tolimų apylinkių. Atrodo, kad
skaudus mūsų kolonijai tarpusavio
nesugyvenimas staiga pranyko. Lin
kime naujai valdybai sėkmės ir iš
tvermės lietuviškame bare. E. 6.
LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ
KLUBAS surengė iš eilės jau antras
Kūčias savo šeimoms ir svečiams. E.
E. Gumbelių namuose susirinko dido
kas būrys lietuvių su šeimomis prie
bendro Kūčių stalo praleisti krikščio-

nims brangaus vakaro. E. Gumbelienė
visus apdalino plotkele, atsiųsta sesės
Labanauskienės iš Čikagos. Ponių
dvylikos patiekalų bendrai pagaminta
vakarienė visus prisotino. Iš kažkur
išlindo Kalėdų senelis, kurį labai vy
kusiai suvaidino Gary Skabeikis, jr.
Jis apdalino vaikučius dovanėlėmis,
palinkėjo linksmų švenčių ir pažadė
jo sugrįžti per ateinančias Kalėdas.
V. SKABEIKIO INCIATYVA orga
nizuojamas baltiečių šachmatininkų
klubas. Gana augšto lygio žaidėjų tu
ri latviai ir estai. Tokiam vienetui
įsisteigus, būtų ir taurinės naudos.
Iniciatoriui tenka palinkėti sėkmės.
DRAUGIŠKOSE ŠACHMATINE.
KŲ varžybose su Bumaby kanadie
čiais šachmatininkais lietuviai laimė
jo 6 iš 8 partijų.
Dalyvis
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O KULTŪRItt VEIKLOJE

NEPAMIRŠTAMA MENO ŠVENTĖ
DETROIT, MICH. S. m. sausio 26
d. Čiurlionio ansamblis, Detroito Lie*
tuvių Jubilėjinių Metų Komiteto pa
kviestas, suviliojo į Mercy kolegijos
auditoriją 800 klausytojų. Pakilus
scenos uždangai, pasirodė žvalus, tau
tinėmis spalvomis pasipuošęs mote
rų ir vyrų gėlynas. Jų akys paskendu
sios toliuose, veiduose švelni šypsena,
reiškianti lūkestį ir pasitikėjimą. Plo
jimams aidint įžingsniavo dirigen
tas Alfonsas Mikulskis. Nors jo galva
balta šarma padabinta, bet iš akių ir
veido trykšta dainos meilės ugnis, o
rankose slypi švelnumas ir galia, kad
jų mostais septynių dešimčių balsų
junginį valdytų taip, kaip motina
švelniose rankose savo kūdikį. Tatai
galėjo įsitikinti visa auditorija, ku
rios sudėty buvo ir apie 200 mokykli
nio amžiaus jaunuolių.
Muziko A Mikulskio diriguojamas
Čiurlionio ansamblis padainavo 21
dainą. Kelias iš jų teko pakartoti.
Klausytojai turėjo progą išgirsti M.
K. Čiurlionio, J. Karnavičiaus, V.
Klovos, B. Budriūno, J. Karoso, J. Ži
levičiaus, J. Siniaus, J. Naujalio su
kurtas ir paties ansamblio vadovo A.
Mikulskio harmonizuotas liaudies
dainas. Turėjo būti patenkinti ir
mišraus, ir moterų, ir vyrų, ir solo
dainų mėgėjai, nes turėjo malonumo
paklausyti visų rūšių chorų ir visos
eilės solistų dainavimo. Solistų sąra
šas nemažas: Roma Mastienė, Irena
Grigaliūnaitė, Algimantas Grigas, Al
gis Gilys, Vladas Plečkaitis ir P.
Petraitis. Daugiausia gavo pasireikšti
ir gilesnį įspūdį paliko pirmasis tre
jetukas. Daugeliui dainų akompanavo
Onos Mikulskienės vadovaujamas
kanklių orkestras, susidedąs iš 14
jaunų kanklininkių. Jis ne tik lietu
viškų dainų koloritą sutirština, bet
ir čiurlioniečius išskiria iš visų kitų
dainos meno sambūrių išeivijoje.
Pirmąją dainą, M. K. Čiurlionio
‘"Anoj pusėj Nemuno”, praskambė
jusią žavingai, klausytojai sutiko san
tūriai. A. Mikulskio “Kai aš jojau per
girelę” buvo sutikta šilčiau, o “Pie
menaitės raliavimas”, atsvertas lie
tuvio sielos glūdumas, klausytojus už
būrė ir visiškai įkaitino. J. Karnavičiaur “Jaunojo bajoro daina” iš ope
ros “Gražina” praskambėjo didingai.
V. Klovos “Ūdrio daina” iš operos
“Pilėnai” sukėlė aplodismentų audrą
ir teko kartoti. Šioje dainoje solo par
tiją atliko ir stiprų balsą parodė A
Grigas. B. Budriūno “Mano protėvių
žemė” skambėjo didingai ir darniai.
Solo partiją dainavo R. Mastienė. Ji
puiki ypač augštame registre. Pia
ninu akompanavo Rytas Babickas.
Vyrų choras, dainuodamas J. Karoso
“Augo kieme klevelis”, parodė lanks
tumą ir darną, o A. Mikulskio “Mie
gelio noriu labai” skambėjo svajingai
ir žaviai, nors tenorai truputį galėjo
ir silpnesni būti. J. Žilevičiaus “Oi,
kad išauštų” ir J. Dambrausko “Ger
sim, broliai” sušvito nepaprasta ener
gija ir harmoningu skambesiu. Mo
terų choras, kanklių orkestrui akom
panuojant, padainavo tris A. Mikuls
kio harmonizuotas liaudies dainas,
kurios dvelkė romantika bei ilgesiu.
Antroje koncerto dalyje vėl pasiro-

dė mišrus choras su kanklių orkestru,
padainuodamas šešias A. Mikulskio
harmonizuotas liaudies dainas. Jos vi
sos skambėjo darniai, jautriai, subti
liai. Dzūkų daina “Nuvažiav tėvelis į
žalių girialy” su solistais Irena Grigaliūnaite, Vladu Plečkaičiu ir Algiu
Giliu dvelkė romantika ir praskambė
jo maloniai. Didžiausią įspūdį paliko
šios dainos: “Aš pasėjau linelį”, at
vėrusi lietuvio sielos gelmes, “širdgė
los daina”, išreiškusi sielos kančią ir
tragiką, “Klaipėdos baladė”, sužadi
nusi sielos ilgesį, “Iškasiu šulnelį”,
parodžiusi nepaprastą žaismingumą,
“Papartėlis”, nuskambėjęs judriai,
grakščiai ir gyvai.
Vos aptilus plojimams, jausmingai
ir didingai skambėjo J. Naujalio
“Lietuva brangi”, o po jos ir čiurlioniečių tradicinė “Namo”. Uždanga
nusileido, atskirdama mielus daini
ninkus nuo klausytojų, išgyvenusių
ilgai nepamirštamą dainos meno
šventę.
K. Jurgutis

Atsiusta paminėti

Bl
Society dailės galerijos vedėjas Toronte, buvo surengęs savo nauDail. Jurgis Račkus, Picture Loan
I
jausiu darbų parodą. Tie paveikslai yra piešti nauja technika ant aliumininės medžiagos. Nuotrauko
je — vienas minėtų jo paveikslų

Antanas Rukša, 1570 m. Vilniaus
kolegijos ir 1583-84 m. akademijos
laisvųjų menų pamokų lentelės ir
humanistinė jėzuitų mokykla. At tis j JAV LB Kultūros Fondą, 7030
spaudas iš istorijos ir gretimųjų sri So. Rockwell St., Chicago, Ill. 60627,
čių žurnalo “Tautos Praeitis” II t. USA.
3-4 kn. (95-122 psl.). Roma, 1967.
J. Vaišnora, MIC, KELIAS Į AL
G. Česienė, RŪTELĖ, vadovėlis TORIAUS GARBĘ, Dievo tarno ark.
antrajam lituanistinių mokyklų sky Matulaičio beatifikacijos bylos ap
riui. JAV LB Kultūros Fondo lei žvalga. 32 psl. brošiūra. Kaina ne
dinys nr. 32. Čikaga, 1968 Lietuvos pažymėta. Generalinės marijonų posLaisvės Kovos Metai. Iliustravo Zi tuliacijos leidinys, Via Corsica 1,
ta Sodeikienė, spaudė M. Morkūno Roma, Italy. Spausdino “Draugo”
spaustuvė, 140 psl., kietuose drobės spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chica
viršeliuose. Kaina nepažymėta. Kreip- go, Ill. 60629, USA.

KVIETIENĖS KŪRYBOS PASAULIS
DAIL. DAGYS

Vasario 22 d. Toronto Prisikė
limo parodų salėje dr. O. Gustai
nienė atidarė dail. Stefos Kvietienės darbų parodą, supažindin
dama publiką su dailininkės kil
me, jos tapybos įvairiomis rūši
mis, ir kvietė publiką stengtis su
prasti kiekvieno dailininko kūry
bą bei jieškoti jų darbuose giles
nės prasmės ne vien tik grožio,
kuris dažnai įvairių žmonių būna
įvairiai išgyvenamas.
Dail.. Kvietienė šioje parodoje
išstatė 45 darbus, atliktus įvairio
mis priemonėmis — aliejiniais
bei vandeniniais dažais, kolažu
ir monotipu. Be abejonės, van
deniniai dažai geriausiai paklus
ta jos rankai. Iš jų yra taip vykusių darbų, kad galėtų kabėti
greta mūsų didžiųjų abstraktininkų, arba geriausiose Toronto
galerijose. Toks yra pvz. “Ruduo
kalnuose”, nors čia nematyti jo
kių kalnų, tik rudų tonų jautrus
spalvų virpėjimas. “Prie gėlių”
taip pat vienas iš geriausių,
japoniško lengvumo, darbelių.
Tik kampe toji gėlė nepražydo
kaip reikiant. Gerai sutvarkytas
ir kūrinio vardo vertas yra “Di
dysis Penktadienis”, čia nėra
nei figūrų, nei su tuo vardu su
sietų simbolių, bet tik nuotaika,

kuri byloja kažką tragiško, pa
slaptingo; čia kažkas lyg krinta
ir vėl toje mažoje erdvėje kyla.
Dail. Kvietienė aliejinius da
žus daugiausia vartoja realybei
pavaizduoti, čia ji nepasiekia mi
nėtos nuotaikos, nes konkrečias
formas Įgalinti meniškai prakal
bėti neužtenka vien talento—rei
kia ir įgudimo. Šie darbai savąja
verte yra labai skirtingi. Tai pri
klauso nuo vaizduojamųjų objek
tų: gamta paklusta lengviau,
žmonių figūros neįveikiamos.
Tai žino visi, todėl kas tik nori
laurus skinti, eina į abstrakto
lankas, nes figūros yra Golgotos,
kryžius kiekvienam, po kuriuo
tenka dažnai suklupti. "Išsigelbėjimo jieškoma primityvizme ar
deformavime. Ir S. Kvietienė.
kur daugiau i tai pasuka, prakal
ba nuotaikingiau. o kur realesnė
— ten ii vargingesnė.
Kolažuose dailininkė vėl atgy
ja. Šiai sričiai ji turi gabumų,
reikiamą vaizduotę ir neblogą
skoni, nors šiam dar reikia bręs
ti. Šios rūšies geriausias darbas
“Laukų Madona”, čia moters
figūra gana vykusiai išklijuota
ant vandeniniais dažais lieto
Gamtovaizdžio, tik neisijausta į
lauko gėles. Eidama šiuo keliu

Istorija iš studijų ir patirties
Atsakymas į dr. J. Jakšto pastabas apie knygą "Senprūsių laisvės kovos", kurią jis pava
dino "Istorija iš studijų ir patirties"
(Tęsinys iš pr. numerio)

DR. M. ANYSAS

Senprūsių padėtis
ordino valdžioje
Gerbiamas recenzentas mano,
kad aš permažai kreipęs dėme
sio į senprūsių luominę dife
renciacija, buvusią prieš jų pa
vergimą ir vėliau po sukilimo.
Apie senprūsių ūkio padėtį
ju laisvės laikais neturime jo
kių rašytinių žinių. Savo veika
lo 34-38 psl. surašiau visa, kas
vėliau yra sužinota ir ką mes
galime spėti, žymus gyventojų
skaičius reikalavo labai išdirbto
žemės ūkio ir plačiai išvystytos
gyvulininkystės. Kad senprūsių
kraštuose buvo gerai išdirbtų
žemių, liudija faktas, kad ordi
nui užkariavus Bartą ir joje įsi
tvirtinus, Rastenburgo apylinkė
se buvo Įvestas net vynuogių
auginimas, kuris truko ilgą lai
ką. Vynuogių auginimas buvęs
įvestas ir kaikuriose srityse prie
Vyslos — rašo Grunau.
Apie luominę diferenciaciją
prašau skaityti straipsnį “Socia
linė ir karinė santvarka” (25-30
Esi.). Genčių valdovai buvę ri
jai, po jų sekę kilmingieji, lais
vieji, priklausomieji ir galiausiai
vergai. Smulkesnių žinių yra
minėtame skyrelyje. /
Apie nugalėtų senprūsių pa
dėtį kalba mano straipsnis “Nu
galėtų prutėnu ir lietuvių padė
tis ordino valdžioje” 279-287 psl.
čia yra atpasakota visa, ka teko
literatūroje apie juos sužinoti.
Manau, kad nereikia smuikinėm}
šiame rašinyje kartoti. Ir Pa
šuto, nors vis kalba apie liaudį,
kurią kilmingieji pasiduodami
ordinui apgavę, nieko konkre
taus nepasako.
Nenorėčiau sutikti su gerb. re
cenzento nuomone, kad po karo
pabaigos dar gausiai užsiliko se
nųjų kilmingųjų. Jo nuomone
esą galima apie tai spręsti iš
užsilikusių gausių žemės dova
nojimo aktų. Pastarųjų yra la-

bai nedaug, lyginant su senprū
sių kraštų didumu — apie 40.000 km-." Kronikoje aiškiai pa
sakojama, kad dar gyvų savi
ninkų žemės buvo atimamos vi
sai ar dalimis pagal jų laikyse
ną sukilimo metais (279 psl.).
Neatrodo, kad išskyrus vitingus, buvo daug senprūsių rene
gatų ir išdavikų. Kaikurie žy
mesni atsimetėliai yra pažymė
ti Dusburgo kronikoje. Gal Sam
bijoje jų buvo daugiau, nes di
dysis sukilimas ten truko tik ke
letą metų. Visi sukilimuose da
lyvavusieji kilmingieji neteko
savo luomo teisių ir turtų, liko
be įtakos savame krašte. Jiems
buvo uždrausta dėvėti savo seną
ją kilmę rodančią aprangą arba
ženklą ir buvo padaryti bau
džiauninkais, kaip ir visa to
krašto gyventojų dauguma (248
psl.).
Dykumos teorija
Gerb. recenzentas nesutinka
su mano išvedžiojimais, kad nu
malšinus didįjį senprūsių suki
limą, likusios trys šalys Nadravija, Skalavija ir ypatingai Su
darij a buvo puolamos ir jų gy
ventojai naikinami, kad šalys
liktų tuščios — Wildnis (miškas)
ir kad ordinas jas vėliau galėtų
kolonizuoti vokiečiais. Tegu
gerb. recenzentas perskaito
Nadrarijos, Skalarijos ir Sudavijos puolimus (235-278 psl.),
kur pati Dusburgo kronika rodo
aiškią ordino tendenciją sunai
kinti kuo daugiausia krašto gy
nėjų. Pilis gynusieji be išimties
buvo naikinami, o moterys su
vaikais — vedamos į nelaisvę.
Ypač negailestingai buvo naiki
nama Sudarija, kol iš tos galin
gos ir gausios giminės liko tik
keli tūkstančiai pasidavusiu sudariečių, ordino apgyvendintų
Sambijoje, šiaurės-vakarų tri
kampyje.
Sudarijai naikinti neužteko

ginkluotos kariuomenės — bu
vo suorganizuotos net plėšikų ir
žudikų gaujos, kurios į istoriją
įėjo kaip “latrunkuliai” (lotyniš
kai “latrunculus” reiškia užpuo
liką, žudiką). Susidariusios gau
jos iš 5, 20 arba 50 vyrų slap
tai puldinėjo heapginkluotus
kaimiečius. Pagal kroniką (255
psl.), nepaprastus dalykus atli
kęs Martinus de Golin ir kiti,
kurie kartą vienoje pirtyje nu
žudę 10 vyrų. Buvę sunaikinti
arkliai, galvijai, kiti dalykai, o
moterys bei vaikai išvesti į ne
laisvę. Jau nebekalbama apie
krikštą ir apie pagonių atverti
mą, o tik apie naikinimą.
Johannes Voigt rašo: Su Nadravijos paėmimu ordino kraštas
jau siekė ligi Lietuvos ir Že
maitijos sienų. Ordinas laimėjo
beveik dykuma paverstą šalį,
nes grobimai bei deginimai buvo
sunaikinę visą turtą. Daug gy
ventojų buvo užmuštą, o pulkai
moterų" bei vaikų išplėšti iš savo
gimtojo krašto ir deportuoti į
kitas vietoves (Voigt, III, 377
psl.). Dusburgo kronikoje rašo
ma: Terra Nadrowia usque in
presentem diem remanet desolata. Po Skalavijos nukariavi
mo kronikoje rašoma, kad kraš
tas daug metų likęs be gyven
tojų (Dusburg, III. c. 188). Gru
nau tuo reikalu išsireiškia taip:
Skalavija yra šiandien tuščias
kraštas. Kur anksčiau tarp Prū
sijos ir Lietuvos buvo derlingi
laukai ir žmonių gyvenamos vie
tos. dabar yra dideli miškai, nes
ordino broliai kraštą ir žmones
taip labai sunaikino (Grunau,
Trak. II. Cap. IV, §1). Sudari
uos sunaikinimo proga kroniko
je vėl rašoma: Sic terra Sudowie usque in presentem diem
remanet desolata. Simanas Gru
nau rašo: Bet Dievas gelbėto,
kad broliai laimėjo ir sunaiki
no Sudariios žemę (Sudauerlandt), kur šiandien yra miškas,
išskyrus kaikuriuos nevertingus

ATNAUJINTA MENO GALERIJA
VIKTORAS BRICKUS

ta žmonių, kurie buvo gyvenimo
nukankinti ir tapo šykštumo bei
kitų nuodėmių aukomis. Bend
ros nuodėmės, kaip karas, yra la
bai ryškiai iliustruotos. Tai ži
nant galima geriau suprasti, ko
dėl Rouault piešė bei tapė iškrainytus veidus ir žmonių pavida
lus.
Dail. J. Račkaus naujausi dar
bai “Aluchromie” (prancūziškai),
“Aluchromes” (angliškai) buvo
išstatyti nuo sausio 27 iki vasa
rio 15 d. Tai yra naujoji tapybos
technika, kurią dail. Račkus stu
dijavo ir išvystė Belgijoje. Šioje
technikoje jis naudoja aliumini
jaus plokštes ir koncentruotus
dažus, kurie impregnuoja meta
lo paviršių; paviršius pasidaro
slidus ir teptuko bei dažų tekstū
ra lyg pradingsta giliai pačiame
metale. Šie darbai galėtų būti
panaudoti architektūrai deko
ruoti moderniame stiliuje
Šalia spalvotų aliuminijaus
darbų dail. Račkus buvo išstatęs
keletą tapybų ant drobės, lito
grafijos darbų ir akvarelių. Ne
lengva būtų palyginti visus ketu
ris technikos būdus ir nevietoje
būtų pageidauti daugiau spalvo
tu aliuminijaus darbų. Įdomu
būtu pamatyti kokį įspūdį pada
rytų stiprios spalvos ant aliumi
nijaus. jeigu jos taip pat būtų
naudojamos ir ant gero akvarelinio popieriaus, baltos drobės ir
kitų medžiagų.
Malonu pastebėti, kad dail.
Račkus yra pakviestas dalyvauti
šia vasarą rengiamoje parodoje
Belgijos paviljone, Montrealyje. Linkime dailininkui geros
su savo polėkiais dail. Kvietienė sėkmės naujose išraiškose tapy
gali nueiti į tolimą pasakų pa boje ir gerų rezultatų atnaujinto
saulį.
je meno galerijoje.

Dail. Jurgis Račkus, naujasis
direktorius, yra pertvarkęs seną
meno darbų nuomojimo ir paro
dų galeriją Toronte (3 Charles
Street West). Malonu yra,paste
bėti skirtumą tarp senosios ir
naujosios vadovybės. Virš šimto
meno darbų yra skoningai išdės
tyta penkiuose kambariuose.
Lankytojai yra kviečiami ne tik
įsigyti, bet ir nuomoti įvairius
meno darbus už gana prieinamą
mokestį. Nemažas skaičius torontiečių yra naudojęsi šios ga
lerijos lengvatomis nuo pat jos
įsteigimo 1936 m. Ateityje šios
galerijos patalpose yra planuoja
ma atidaryti grafikos studiją, ku
rioje vietiniai dailininkai galės
dirbti ir naudotis įrankiais bei
medžiagomis.
Tenka atkreipti dėmesį į dvi
parodas, kurios sulaukė atsilie
pimų Toronto spaudoje.
George Rouault (1871—1958),
garsus prancūzų dailininkas, bu
vo labai gražiai "atstovautas dail.
J. Račkaus dėka. Paroda truko
nuo sausio 18 iki vasario 8 d.
Dvylika grafikos darbų iš serijos
“Miserere” iliustruoja Rouault
kūrybos laikotarpį nuo 1914 iki
1927 m. Jo stilius yra ekspresio
nistinis. Grafikos darbai buvo
skiriami knyGu iliustracijoms
“Karas” ir “Miserere”, dėlto
dvelkia religingumu. Yra žinoma,
kad Rouault buvo katalikas. No
rint geriau suorasti jo darbus,
tenka prisiminti dailininko idė
jas ir Europos istorijos laikotar
ni. Kodėl jo piešti ve’dai vra to
kie sunkūs, figūros šlykščios? ši
išraiška kūryboje buvo inspiruo-

kaimus, kurie ten dar stovi...
Nuo to laiko niekas negyveno
°udavijos krašte ir jis tapo dy
kuma. Kitoje vietoje jis rašo:
Sudavija buvo derlingas kraštas
su daug gyventojų. Jis iki šiol
yra baisi dykuma. Žmonės, ku
rie laikėsi ordino pusėje, buvo
perkelti į pajūri. Iš Sudavijos
kunigaikštystės likučių buvo sudarvti septyni kaimai Labguvos
apylinkėje.
Taip liudija to šimtmečio
bendralaikiai. Dėl ko jiems ma
žiau tikėti, negu gerb. recen
zento minėtiems O. Schlueter.
F. Mager ir Mortensenams, ku
rie daug šimtų metų vėliau naėiu sukurtomis teorijomis Ma
žąją Lietuvą padaro amžinu miš
ku? Iš šių motyvu aiškėja ko'tol
pereito šimtmečio vokiečiai
mokslininkai stengėsi degraduo
ti Grunau veikalą — jis yra
priešingas jų dabartinei teori
jai.
Gerb. recerižentas rašo, “kad
rytinių Prūsijos sričių apgyven
dinimu susirūpino paskutinieji
didieji magistrai po antrosios
Torūnės taikos (1466 m.) ir her
cogai po reformacijos, kai su
mažintoje ju teritorijoje rytinės
girios dengė josios didesnę da
lį. Nuo to laiko pradėta plačiu
mastu vidaus kolonizacija, įsileidžiant ir kiek pabėgėlių iš
Did. Lietuvos ir iš kitur.” No
riu pastebėti, kad iki šiol ne
radau jokių oficialiu žinių apie
kokia nors didesnę lietuvių imi
graciją į ordino arba hercogo
Prūsiją. Sunku įsivaizduoti, kad
ordino Prūsijoje žemdirbys bū
tų galėjęs rasti malonesni gy
venimą. negu Didžiojoie Lietu
voje. Berods, yra oficialių žinių
anie mazoviečiu ikurdinima pie
tinėje Prūsijoje (Mozūrijoie),
kuri irgi buvo pasidariusi miškų
kraštu (Wildnis).
Gerb. profesorius apgailestau
ja. kad aš netęsiau veikalo iki
poreformacinių laiku ir argu
mentuotai nepasipriešinau vo
kiečių pokariniais laikais be
veik vienbalsiai skelbtai lietu
vių masinės imigracijos teorijai.
Noriu pasakyti, kad mano vei
kalo pirmoji versija buvo daug
platesnė — siekė apie 400 pus

lapių. Turėjau labai sutrumpin
ti, kaikuriuos straipsnius išim
ti. kad veikalas išlaidų atžvil
giu būtų spausdintinas. Ir su
trumpinus, veikalo atspausdini
mas atsiėjo daug tūkstančių.
Ginčai su Toeppen, Schlueter,
Mager ir Mortensenais užimtų
labai daug vietos, ir todėl tą
reikalą sumažinau iki minimu^
mo. Prieš porą metų apie tai
buvo atspausdinti ilgi straipsniai
“Naujienose”. Tuomet jų auto
riui d. Geležiniu! patariau su
daryti veikalą. Nežinau, ar jis
tuo reikalu ką padarė. Laikraš
tiniai straipsniai labai greitai
dinesta užmarštyje.
Būtų pageidautina, kad dar
tebegyveną arba ateities istori
kai parašytų bent po vieną vei
kalą ir tuo praturtintų skurdžią
lietuvių istorijos literatūrą.
Gerb". recenzentas mano, kad
straipsnis apie vitingus nepasi
žymi originalumu. Tiesa, kad
anie ši luomą rašė J. Voigt, bet
jis neišaiškino jų kilmės. Apie
juos surinkau visas egzistuojan
čias žinias (278-282 psl.). Šliū
pas vitingų kilmę nori išvesti iš
skandinavų, vokiečiai iš senprū
sių, o jų vardų dauguma skam
ba labai lietuviškai: Visigauda,
Graudė, Gedunė, Kalneinai,
Parteinai ir panašiai. Būtų bu
vę malonu išgirsti profesoriaus
nuomonę.
Taip pat būtų buvę malonu iš
girsti apie mano išvestą senprū
sių gyventojų skaičių prieš ir
po jų nukariavimo (35, 272 psl.)
ir apie Mecklenburgo krašte
(Vokietijoje) gyvenusių herulių
kalbą ir jos panašumą prutėnu
kalbai. Apie herulius (girulius)
anksčiau daug rašydavo aušri
ninkai. Ju straipsniai seniau pa
sirodydavo ir Mažosios Lietuvos
literatūroje.
Minėto Leppnerio veikalo ne
panaudojau. nes jame kalbama
anie Būdviečiu parapijos lietu
vininkus. kurių parapijoje au
torius klebonavo. Jo rašinys nie
ko nepadėtų atskleisti senprū
sių menčiu praeičiai. Jau Hartknoch savo dideliame veikale
yra panaudojęs daug lietuviškų
dalykų, kuriuos jis vadino
“preussisch”.

DR. M. ANYSAS vasario 22 d. To
ronte, Akademikų Dr-jos pakviestas,
skaitė paskaitą apie senprūsių lais
vės kovas. Jis yra gimęs Kintuose,
Šilutės apskrityje, Rytų Prūsijoje,
vėlesniame Klaipėdos krašte. Mokė
si vokiškose mokyklose. Pirmąjį pa
saulinį karą praleido vokiečių karo
laivyne vakaruose ir pusantrų metų
— rytuose: Latvijoj, Estijoj ir Suo
mijoj. Po karo studijavo teisę Ber
lyno un-te. Vėliau stojo Lietuvos
pasiuntinybės Berlyne tarnybon: bu
vo konsulinio skyriaus sekretorius,
vėliau — pasiuntinybės attache. Per
keltas į Hamburgą vicekonsulu, vė
liau — konsulu. Hamburgo un-te ga
vo teisės daktaro laipsnį už disertataciją apie lietuvių-lenkų ginčą dėl
Vilniaus miesto ir krašto. 1934 m.
perkeltas į Klaipėdą kaip gubematūros patarėjas. 1935 m. buvo Klai
pėdos krašto direktorijos direkto
rium. 1936 m. sugrįžo gubernatūron
ir joje išbuvo iki Klaipėdos krašto
atplėšimo nuo Lietuvos. Tuo laiku
parašė veikalą “Klaipėdos krašto
konvencija ir statutas pagal tarp
tautinio teismo sprendimą Hagoje”.
Rusams užsienio reikalų ministeriją
likvidavus, buvo finansų ministerijos
referentu iki išvykimo iš Lietuvos.
1949 m. vasarą atvyko į Kanadą ir
čia ėjo tais pačiais sunkiais keliais,
kaip visi Lietuvos tremtiniai. Daly
vavo Baltiečių Federacijos steigime
ir buvo jos daugiametis prezidiumo
narys, vicepirmininkas ir pirminin
kas. Tuo laiku sudarė Baltijos vals
tybių federacijos konstitucijos pro
jektą. Dalyvauja Lietuvių B-nėje,
yra dirbęs Tautos Fondo Kanadoje
v-boje. M. Lietuvos Rezistencijos Są
jūdžio pageidavimu parašė istorinį
veikalą apie senprūsių laisvės ko
vas. . už kurį 1962 m. gavo Vydūno
literatūrinę premiją. Su M. Lietuvos
Lietuvių Dr-jos Čikagoje ir apie 150
garbės prenumeratorių pagalba pr.
metais veikalas buvo atspausdintas.
Tas veikalas ir buvo šios paskaitos
tema. Veikalo autorius ir paskaiti
ninkas aiškino knygos esmę ir pras
mę pasikabinęs prie savęs senprūsių
žemėlapį, vaizdžiai nurodydamas ir
apibrėždamas vietas, kur būta vadi
namosios Sambijos srities, kur gy
veno prutėnai. Pr. AIš.
JAV LIETUVIŲ FONDAS paskyrė
lėšų ir pakvietė prof. dr. Zenoną
Ivinskį parašyti trijų tomų Lietuvos
istoriją. Šis didelis darbas jau yra
pradėtas ir bus baigtas 1974 m. Dėl
jo prof. dr. Z. Ivinskis turėjo atsisa
kyti kitų didesnių įsipareigojimų ir
netgi dalies paskaitų Bonnos univer
sitete. Leidimo reikalai yra pavesti
JAV LB centro valdybai. Lietuvos is
torijos tomai bus leidžiami atskirai,
nelaukiant galutinės viso darbo už
baigos. Mintį parašyti ir išleisti nau
ją Lietuvos istoriją yra iškėlusi Bos
tono lietuvių bendruomenė.
TORONTIEČIO DAIL. J. BARIO
“Lituanicos” paminklo projektą pri
ėmė ir patvirtino komisija, kuri rū
pinasi Lituanikos parko įrengimu
Beverly Shores, Indianoje. Ant ce
mentinio pjedestalo vandenyje sto
vėsianti 24 pėdų augščio skulptūra
vaizduoja palūžusiais sparnais lėktu
vą. Visam Lituanikos parkui projek
tą yra paruošęs architektas E. Ma
siulis. Sis parkas yra gražus Beverly
Shores lietuvių sumanymas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo penkias
dešimtmečiui atžymėti.
“LIETUVIŲ DIENŲ” sausio mė
nesio numeryje pateikta daug medžia
gos ir gausių iliustracijų iš pirmo
jo lietuvių teatrų festivalio Čikago
je: parodyti jo iškilieji laimėtojai
bei jų kūriniai. Reportažas plačiai
iliustruotas veikalų scenomis. Dr.
M. Anysas studijėlėje prisimena
Klaipėdos krašto prisijungimą prie
Lietuvos 1923 m. sausio 15 d. Li
teratūrinėje dalyje paminėtas Ang
lijoje miręs poetas A. Dičpetris ir
spausdinama V. Kavaliūno apysaka
“Fatalistas”. Angliškame skyriuje
tęsiamas lietuviškųjų vardų kilmės
nagrinėjimas, S. V. J. Naraus. —
V. Leskaitienės įteikto tarppar
lamentinei konferencijai Limoje, Pe
ru, memorandumo Lietuvos Moterų
Klubų Federacijos vardu apie sovie
tinį kolonizmą čia yra atspaus
tas angliškasis tekstas. Mėnesinis
žurnalas “Lietuvių Dienos” spausdi
namas 4364 Sunset Boulevard, Holly
wood, California 90029, USA. Jo me
tinė prenumerata $8.00.
RASOS GUSTAITYTĖS knygą apie
dabartinį jaunimą, čigonus ir hipius
“Turning On”, išleido didelė MacMil
lan leidykla Niujorke.

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,
HL 60629, USA

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS KRAŠTOTYRININKŲ
RAMUVA buvo įsteigta sausio 31 d.
Ramuvos informaciniame biuletenyje
skelbiama: “Liaudies meną, papro
čius, tautosaką mes laikonie ne užge
susiomis vertybėmis, o mūsų kas
dienai reikalingų vertybių šaltiniu”.
Ramuvos tarybos pirmininku išrink
tas A Andriuškevičius. įkurtuvių va
karo programoje gražiąsias dzūkų
dainas dainavo ramuviečių pakvies
ti Pamerkiu kaimo, Varėnos rajono
liaudies dainininkai Ona Putienė, Mi
kas Matkevičius, Jonas Baniuškevičius ir Vilniaus universiteto studen
tė Veronika Janulevičiūtė. Tokie su
sirinkimai su atitinkamomis progra
momis numatomi kiekvieno penkta^
dienio vakarą.
DAIL. BRONĖ JACEVIČIŪTĖ at
žymėjo kūrybinio darbo dvidešimt
metį ir amžiaus penkiasdešimtmetį.
Jos drobėse daug vietos užima Lie
tuvos gamtovaizdžiai, pastaruoju me
tu daugiausia tapomi tempera. Vil
niui atstovauja “Senamiesčio san
kryža”, “Ties Verkiais”, “Vilniaus
apylinkės”, Dzūkijai ir Žemaitijai —
“Senieji Barčiai”, “Nuo Merkinės pi
liakalnio”, “česučiai”, “Merkinė”,
“Dainavos kraštas” ir kt. Dėmesio
vertas yra ciklas “Medžiai”, kurį su
daro keturios drobės — “Saulė ir
beržai”, “Inkilai”, “Nusakintos pu
šys”, “Kaštonas”, triptikas “Motinos
nenugalėtos” — “Valandos”, “Rau
da” ir “Brėkšta”.
VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus
operos tenoras, turėjo sėkmingas
gastroles Gruzijoje. Tbilisio operos
teatre jis atliko pagrindinius vaidme
nis G. Puccini “Toscos” ir G. Verdi
“Rigoletto” operose.
KULTŪROS DARBUOTOJŲ I su
važiavimui skirtas kultūros mėnuo II.
15-111.15 koncertų banga užliejo visus
pagrindinius miestus. Programose da
lyvauja 80 profesinių ir saviveiklinių
kolektyvų su 4.000 įvairaus žanro at
likėjų. Vilniaus filharmonija surengė
dabartinės muzikos aštuonis koncer
tus Vilniuje ir tris Kaune. Šiuose
koncertuose buvo atlikta eilė lietuvių
kompozitorių kūrinių, kaip pvz. J. Ju
zeliūno II kvartetas, A. Bražinsko ka
merinė simfonija, E. Balsio II koncer
tas smuikui su orkestru, F. Bajoro va
riacijos kontrabasui ir styginiam
kvartetui, B. Kutavičiaus dainų cik
las “Avinuko pėdos”, neseniai Len
kijoje mirusios G. Bacevičiūtės kon
certas dviem fortepijonam. Nelietu
viams kompozitoriams atstovavo D.
Šostakovičiaus X simfonija, R. Ščedrino “Išdaigiškos častuškos”, A. Piarto II simfonija, P. Hindemito “Sim
foninės metamorfozės Weberio temo
mis”, B. Britteno mažosios Mišios
berniukų chorui, G. Gershwino “Ame
rikietis Paryžiuje” bei kitų XX š.
kompozitorių kūriniai.
BALETO TEATRO VETERANAI
Tamara Sventickaitė ir Henrikas Kunavičius atsisveikinti su žiūrovais pa
sirinko 140-tąjį J. Juzeliūno baleto
“Ant marių kranto” spektaklį Vil
niaus operos ir baleto teatro scenoje.
Jiems yra tekę ilgus metus atlikti pa
grindinius šio lietuviško baleto vaid
menis. Į pensiją išeinančius vetera
nus sveikino ir jiems ilgiausių metų
linkėjo teatro vadovybė, visuomenės
organizacijos, solistai, orkestro, cho-.
ro, techninių darbuotojų ir M. K.
Čiurlionio vidurinės meno mokyklos
atstovai, įteikdami gėlių ir dovanų.
JUOZO GRUŠO novelių rinkinį
“Rūstybės šviesą”, apipavidalintą
dail. Birutės žilytės, išleido “Vaga”
15.000 egz. tiražu. Naujoji knyga na
grinėja dvasinį žmogaus pasaulį, mo
ralines problemas, dvasinio gėrio ap
raiškas ir žmonių tarpusavio santy
kius. Atskirą jos dalį sudaro para
doksinės novelės.
VILNIAUS TELEVIZIJOS lėlių te
atras debiutiniam spektakliui pasirin
ko S. Prokofjevos ir S. Spagir pasaką
“Geriausias draugas”. Spektaklį reži
savo L. Lankauskaitė, lėles sukūrė
dail. V. Mazūras, muziką — kompoz.
V. Paltanavičius. Lėlėms gyvu žodžiu
talkino aktoriai L. žadeikytė, E. Balt
rukonytė, A. Sadukas ir S. Liepinis.
GIEDRIUS KUPREVIČIUS, 1944
m. Kaune gimęs muziko Viktoro
Kuprevičiaus sūnus, sukūrė kanta
tą “Pagonių miestas” ir šiuo metu
rašo baletą pagal K. Borutos roma
ną “Baltaragio malūnas”. Baigęs
Vilniaus konservatoriją 1968 m., jis
dirba pedagoginį darbą Juozo Gruo
džio muzikos technikume Kaune.
Į SPAUDAI RUOŠIAMŲ KNYGŲ
sąrašus yra įtraukti J. Basanavičiaus
rinktiniai raštai, apimantys istorijos,
etnografijos ir tautosakos darbus.
Skaitytojas čia ras J. Basanavičiaus
veikalus “Iš krikščionybės santykių
su senovės lietuvių tikyba ir kultū
ra”, “Apie senovės lietuvių pilis”,
“Iš lietuvių gyvenimo 1915-1917 m.
po vokiečių jungu”, “Vilnius lietu
vių dainose”, “Gamta lietuvių daino
se ir pasakose” ir kt. šiemet taipgi
bus išleistas J. Lasickio, XV a. ra
šytojo ir istoriko, etnografinis trak
tatas “Apie žemaičių papročius” ir
vysk. A. Baranausko raštų dvitomis,
kurių pirmajame bus poema “Anykš
čių šilelis”, “Kelionė Peterburgan”,
“Pasikalbėjimai giesmininko su Lie
tuva”, eilėraščiai lenkų kalba ir ei
liuoti laiškai, antrajame tome — die
noraštis ir laiškai.
KAUNIEČIO DRAMATURGO R.
SAMULEVICIAUS pjesę ‘Tiltas į
tamsiąją naktį” ruošiasi statyti Mask
vos Majakovskio teatras. Pjesę į rusu
kalbą išvertė dramaturgas Leonidas
Zorinas.
V. KsL

MANN f
R E A I .TOR
Tel RO 2-8255
2320 Bloor St. W.
kėti, 12 kambarių^a^iras mūrinis kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šUdymas, Extra kambarys rūsyje
namas su plačiu {važiavimu ir gara
žu; S virtuvės, 3 prausyklos; van- BLOOR — CLENDENAN,
dens-alyvos šildymas. Viena atvira $9.000 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
skola balansui
je,
abu butai po 2 miegamus, platus
WESTON — JANE, 5 kambarių at
{važiavimas,
2 mūriniai garažai,
skiras mūrinis (bungalow) namas
vandens
alyva
šildymas, 3 moder
su garažu ir {važiavimu, įrengtas
nios
virtuvės
ir
vonios, graži aplin
rūsys. Prašoma kaina $25.900. Įmo
ka.
kėti apie $4.000. Arti susisiekime ir
krautuvių.
NEW TORONTO.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, $15.000 įmokėti. 6 butų apartmenti$10.000 {mokėti, 12 didelių kamba nis pastatas, privatus {važiavimas,
rių, atskiras mūrinis namas su ga vandens alyva šildymas. arti krau
ražu ir privačiu {važiavimu. Didelis tuvių ir susisiekimo, viena atvira
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos. skola balansui. $7.500 metinių paja
Geros pajamos.
mų, geras išnuomavimas.
BERRY DR. RAJONE, 4 butai po 2
miegamuosius; $25.000 {mokėti. 14 TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
metų senumo, 4 garažai, vandens dian Grove, $7.000 {mokėti, atski
alyvos šildymas. Pirma skola tik iš ras. mūrinis. 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
5% ir ilgam laikui.
automobiliam, šildomas vandeniu WINDERMERE — BLOOR,
alyva; viena atvira skola 10 metų.
U.flM įmokėti. 10 kambarių atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrini* namas, dvigubas gara nio. Viršutini butą galima tuojau
žas. 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4 užimti

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

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

S PORTAS

SIAURĖS AMERIKOS PABALHECIŲ stalo teniso pirmenybės {vyks
š.m kovo 15 d. Toronte, Toronto
Table Tennis Centre — 337 Spadina Avė. Pradžia 10 vx Žaidynės bus
vykdomos vyrų, jaunių ir moterų
klasėse; individualūs susitikimai, ko
mandinės varžybos ir dvejetai. Daly
vių skaičius nėra ribojamas. Kviečia
me JAV ir Kanados lietuvius stalo
tenisininkus gausiai dalyvauti. Re
gistracijos mokestis — $1.00 asme
niui. Jokių kitų mokesčių nebus. Šias
žaidynes praveda lietuviai ir jų or
ganizaciniais reikalais rūpinasi Aloy
zas Kuolas, 102 Beresford Ave., To
ronto 3 (tel. RO 9-7051). Nedelsiant
prašom p. A. Kuolui pranešti apie
dalyvavimą.
ŠALFASS-gos
informacijos skyrius

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos augščiausios klasės
krepšinio pirmenybėse Kauno Žalgi
ris yra V vietoje, tačiau turi ma
žiau pralaimėjimų nei augščiau sto
vinčios komandos. Paskutinėse rung
tynėse žalgiriečiai įveikė Rygos ASK
63:61 ir 93:66. Taip pat nugalėjo pir
mose rungtynėse Tartu Kalev 70:64,
bet pralaimėjo antrąsias 60:62. —
Labai gerai pirmenybėse laikosi Vil
niaus Statybos krepšininkai, kurie
žaidžia antroje lygoje. Iki šiol jie
laimėjo visas rungtynes ir yra I
vietoje.
Sov. Sąjungos krepšinio federaci
ja paskelbė geriausių krepšininkų
sąrašą. Jame yra 5 Lietuvos krepšix ninkai. M. Paulauskas pripažintas
geriausiu puolėju, o R. Venzbergas
laikomas šeštuoju. Moterų grupėje
yra 3 lietuvaitės: Z. Bareikytė IV
vidurio puolėja, Z. Vinčaitė V puo
lėja, E. Šniūrevičiūtė X.

SPORTAS VISUR
DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Moka:

Antr. 10 -1.30

už depozitus - 5%
už šėrus
1968 m. išmokėta

Treč. uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30 -7

Penkt. 10-1.30 ir 4.30 -8
Sešt 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-ciai metų išsimokėjimas.
,
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. Puikus gyventi ir nuomoti,
1 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.

Pasaulio moterų stalo teniso meis
terio titulais, kaip ir vyrų grupėje,
dažniausiai atsižymėdavo Vengrijos
ir Čekoslovakijos žaidėjos, tačiau pa
sitaikydavo išimčių. Be to, moterų są
rašas daug trumpesnis, nes jos lai
mėtas meisterystes išlaikydavo il
giau. Pirmoji pasaulio stalo teniso
meisterė buvo vengrė M. Mednyanszky. Šią meisterystę ji išlaikė nuo
1927 iki 1931 m. Dvejus metus iš
eilės laimėjo kita vengrė A. Sipos.
čekoslovakė M. Kettnerova laimėjo
pirmenybes 1934-35 m. 1936 m. šias
pirmenybes netikėtai laimėjo ameri
kietė R. H. Aarons, 1938 m. austrė
T. Pritzl. 1939 m. iškilo čekė V. Depetrisova. Po karo vengrė G. Par
kas šias pirmenybes laimėjo 19471949 m. Po to iškilo rumune A. Rosehau, kuri ilgiausiai išlaikė šią
meisterystę 1950-1955 m. Vėliau vy
rauja Azijos žaidėjos, kurios laimėjo
visas šias pirmenybes iki šiol. Vyravo
japonės ir tik 1961 m. pavyko iškilti
kinietei Čhiu Chung-hui. Dabartinė
pasaulio meisterė yra japonė L. No-

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

nd CHAFtl 2180 HuronUrio SU 279-7M1

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-92S6 — namų: 537-2869
RONCXSVAUB CKAJE. 4M RoacHvaDa A**
833*7934

AL. G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Skautų veikla

• “Šatrijos” tunto kanklininkės
ir “Rambyno” skudutininkai vasario
26 d. {grojo magnetofono juostą
rizawa, kuri šias pirmenybes laimėjo ruošiamam filmui apie penktąją tau
1967 m. Nepriklausomybės laikais tinę stovyklą. Stovykloje filmavo ir
Lietuvos moterų stalo teniso lygis filmo gaminimu rūpinasi s. kun. A.
nebuvo augštas. Iš lietuvaičių pasta Kezys, SJ, Čikagoje. Tuntai dėkoja
raisiais metais geriausiai yra pasiro inž. E. Cuplinskui, nemokamai atli
džiusi L. Balaišytė, kuri buvo Sov. kusiam {grojimo darbą.
Sąjungos meisterė ir atstovavo jai
• LSS Tarybos pirmijos praneši
pasaulinėse pirmenybėse. Toronte tu mu, jūrų skautų vadovui P. Goriu!
rime dvi gabias stalo tenisininkes pripažintas jūrų paskautininkio laips
— Vyčio žaidėjas V. NeŠukaitytę ir nis. Sveikiname.
E. Sabaliauskaitę. Jos abi yra bu
• Kaziuko mugė kovo 2 d. sutrau
vusios Kanados meisterės ir abi at kė labai dideles lankytojų minias ir
stovavo Kanadai pasaulinėse pirme pasižymėjo rankdarbių gausumu. Mu
nybėse. Šiais metais abi yra pa gę atidarė KLB krašto valdybos pirm,
kviestos antrą kartą atstovauti Ka dr. S. Čepas, pasveikindamas gausiai
nadai Miunchene įvykstančiose pa susirinkusius skautus-tes ir svečius.
saulio pirmenybėse. Deja, E. Saba Draugovės sumaniai pardavinėjo sa
liauskaitė, nenorėdama nutraukti
vo gaminius, kol lentynos ir stalai
studijų, atsisakė vykti į šias pirme ištuštėjo. Tėvų komiteto valgykloje
nybes.
svečiai pasisotino lietuviškais val
VYČIO ŽINIOS ~
giais. Buvo platinamas “Rambyno”
tunto
vyresniųjų skautų leidžiamas
G. Kerniūtė dalyvavo Ontario plau
kimo pirmenybėse ir pasiekė neperiodinis laikraštėlis “Vingiuotas
gerų pasekmių. Plaukdama 100 ir kelias” nr. 3. Jo vyriausiuoju redak
200 m. nugara vėl pagerino savo pa toriumi yra si. P. Kudreikis. Talki
sekmes: 100 m. nuplaukė per 1:11,5 na eilė skautų.
• Primenama, kad kovo 11 d.,
ir 200 m. per 2:33,0. Ši pasekmė yra
7.30
v. v., skautų būkle šaukiamas
geresnė nei Ontario rekordas, tačiau
jai atiteko II vieta. I vietą laimėjo svarbus “Šatrijos” ir “Rambyno”
olimiados dalyvė. Nežiūrint to, G. K. tunto draugovių draugininkų ir glo
dar teks plaukti Amerikos pirmeny bėjų pasitarimas.
• Skautų-čių tėvų metinis susirin
bėse.
kimas
įvyks kovo 16 d„ 5 v. p.p., Pri
Jauniai B K. L pirmenybėse per
mainingoje kovoje pralaimėjo Aušrai sikėlimo parodų salėje. C. S.
59:62. Vytiečiai gerai žaidė techniš
KANADOS ĮVYKIAI
kai, tačiau trūko ūgio. Žaidė: Nacevičius 24, Kaknevičius 6, Deimanta
Atkelta iš 1-mo psl.
vičius 2, Ramanauskas 10, Užupis 5, dabar tikimasi, jeigu lankytojų
Vanagas, Bražukas, Lorencas 11.
skaičių sumažins Montrealyjė
Jauniai A B-C lygos pirmenybėse sprogihėjančios bombos. Praė
nugalėjo latvius 61:47. Žaidė: Ake jusią savaitę viena bomba spro
laitis 4, Stankus 6, Ignatavičius 17, go liberalų partijos klube, ku
Duliūnas 6, Sepulis 4, Kazakevičius ris buvo išnuomotas auksinę ve
21, Laurinavičius 3. Vytiečiai šią ly dybų sukaktį mininčiai šeimai,
gą užbaigė III vietoję. Artimiausiu antroji — federacinės vyriausy
laiku prasidės baigminiai peržaidi- bės raštus pardavinėjančiame
mai.
knygyne. Klubo salėje buvo su
Mergaitės A CYO pirmenybėse žeisti penki asmenys, knygyne
pralaimėjo Aušrai 14:40. žaidė: Žu aukų nebuvo. Bombų grėsmė ne
kauskaitė 3, Balsytė 1, Jurkevičiūtė, vieną parodos lankytoją gali
Nacevičiūtė 8, Čirvinskaitė 2, Zubric- priversti atsisakyti kelionės į
kaitė, Underytė. A. S.
Montreali.

AUŠROS ŽINIOS
Ši sekmadienį prasideda B-C lygos
pusbaigmių rungtynės: 12.30 v. vyrai
žais su Tridents, o 2 v. jauniai —
Tridents Jr.
Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. Kanados LKL rungtynėse
jauniai B laimėjo prieš Vyčio B 62:
59; CYO lygoje mergaitės A nugalė
jo Vytį 40:14 ir mergaitės D laimė
jo prieš St. Leo 44:6. Žaidė: jaunių
B komandoje — K. Simonaitis 27,
Plačiakis 16, J. Plučas 2, Stravinskas
12, Radžiūnas 4, Empakeris, S. Didžbalis, Janeliūnas 1; mergaičių A ko
mandoje — Janeliūnaitė .8, Radžiū
naitė 2, G. Urbonaitė, L. Krikščiū
naitė 8, Birštonaitė 11'; Jurevičiū
tė 9, Kairytė, Mačionytė 2; mergai
čių D grupėje — Klibingaitytė 2,
Paškąuskaitė 12, Simutytė 8, B. Plučaitė 10, A. Plučaitė 12, Peterson ir
Užbalytė.
Atvirose Ontario E klasės stalo te
niso pirmenybėse Almis Kuolas išsi
kovojo II v.
Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybės vyru ir mergaičių A
klasėse bus balandžio 19 d.
Bendras Aušros ir ateitininkų pa
rengimas jaunimui bus balandžio 19
d. Prisikėlimo auditorijoje.
Aušros tėvų-rėmėjų susipažinimo
subatvakaris — balandžio 19 d. pa
rodu salėje.
XIII-H Aušros” jaunučių stovyk
la — liepos 20 — rugpjūčio 3 d.
Aušros krepšinio stovykla - kursai
— rugpjūčio 24-30 d.d.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos.
Baigią šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokami
nurodymai klasėje ar namuose
turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.
1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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; {mo
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, Įmdkėti $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%.

Diplomatinių ryšių užmezgi
mą su Vatikanu gali sutrukdyti
protesto laiškai federacinio par
lamento nariams. Premjeras P.
E. Trudeau, aplankęs popiežių
Paulių VI sausio 16 d., pareiš
kė, kad jo vyriausybė yra nu
tarusi užmegzti ryšius, tačiau
planuoja susipažinti su kanadie
čių reakcija. Rezultatas nėra
džiuginantis: premjeras P. E.
Trudeau jau yra gavęs 500 pro
testo laiškų, opozicijos vadas R.
Stanfieldas — 156, NDP vadas
T. C. Douglas — vien tik pro
testo laiškus. Kiti parlamento
nariai taipgi yra gavę daugiau
protestą nei pritarimą reiškian
čių laiškų. Kaikurie parlamento
nariai daro išvadą, kad protes
to laiškų rašymą organizuoja
oranžistų ložė bei kitos antikatalikiškos kanadiečių grupės.
Kvebeko parlamento naujos
sesijos atidaromąją kalbą, kuri
seniau būdavo vadinama sosto
kalba, perskaitė gubernatorius
H. Lapointe. Dalis buvo skaito
ma angliškai, dalis prancūziš
kai. Įdomiausia vieta yra prasitarimas apie naująjį referendu
mų įstatymą. Spaudos konferen
cijoje premjeras J. Bertrandas
aiškino, kad jis planuoja praves
ti referendumą federacijos klau
simu. Be abejonės, tai yra svei
kintina mintis, nes tada galuti
nai išryškėtų, ar tikrai Kvebe
ko gyventojų dauguma nori at
siskirti nuo Kanados. Konstitu
cijos reformos klausimai, pasak
J. Bertrando, taipgi galės būti
sprendžiami referendumo keliu.
Krašto apsaukos ministerijos
pranešimu, 1.000 kanadiečių karių nuo kovo 1 d. iš Londono,
Trentono, Uplands ir St. Hu
bert bazių lėktuvais buvo nu
skraidinti i Jamaikos džiungles,
kur jie bus paruošti karo veiks
mams tropikinėse sąlygose. Ope
racijai “Nimrod Caper” vado
vauja pik. Itn. J. Barett. Šis pės
tininkų ir lakūnų dalinys pri
klauso komandai; kuriai gali
tekti parūpinti kanadiečius ka
rius Jungtinių Tautų tarnybai.
Galimas dalykas, galvoje yra
turimas Vietnamas, jeigu ten
būtu įgyvendinta taika ir jai
nrižiūrėti reikėtų Jungtinių Tau
tų rėmuose veikiančios tarptau
tinės kariuomenės.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančią
hemorojus

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161
BLOOR — RUNNYMEDE, $15,000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kamba
rių. dviejų butų, viskas atskirai, du garažai, privatus šoninis 9 pėdu
įvažiavimas. Prašoma kaina — $36,000. Liks viena atvira skola 10
metų.
ST. CLAIR — BATHURST, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kam
bariai, per du augštus, pirmame augšte 5 kambariai ir 4 skyrių prausvk’a. antrame aukšte du miegamieji- garažas, platus {važiavimas.
Prašoma $26,000. Liks viena atvira skola 10 metų.
BLOOR — JANE, $20,000 įmokėti, mūro, atskiras 4 butų apartamentas.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $7,000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 4 vir
tuvės, pirmame augšte 4 kambariai. Prašoma kaina — $30,000. Liks
viena atvira skola 10 metų.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE SL, Toronto 7 (tarp Darisville ir EgHnton)
Tel 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

KUDABA

Toronto Real Estate Boards narys.

LE1-1161, namų 783-2105

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

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga
{rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra
do nepaprastą gydomąją medžiaga
sugebančia sutraukti bn^noroius be
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei
pagreitina uždegimo pažeistų audinių
gijimą.
Visais tyrimo atvejais švelnėjant
^namams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.
Tačiau visu svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgvti pažeistoms celėms
ir sužadina naujų audinių augimą.

Nr. ie (M7)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS
— 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.
i r — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, garažas, lieką
RUNNYMEDE
viena atvira skola, balansui, netoli Bloor bei požeminio traukinio sto
ties, puiki vieta dantistui, gydytojui ir pan.
KINGSWAY,
, visai naujas 6 kambarių vienaaugštis; dvigubas
garažas su
z” Jįvažiavimu,
‘__ , nemažas
~ sklypas, 4 ‘kambariai rūsyje
yačiu
su atskiru {ėjimu; 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 {mokėti, 18 kambarių
atskiras namas, paverstas į 6 butus, apie $8.500 metinių pajamų, pri
vatus įvažiavimas.
HIGH PARK — BLOOR, keleto metų senumo, šešiabutis, dvigubas tributis, 3 ir 2 miegamųjų, garažai su privačiu įvažiavimu; galima pirkti
pusę. Kas jieškote panašaus pastato, nepraleiskite progos, nes labai
retai pasitaiko.
JANE — BLOOR, septynbutis, 2 ir 1 miegamųjų, apie $14.000 metinės
nuomos, labai graži vieta, netoli nuo požeminio traukinio stoties.
20 BUTŲ APARTAMENTAS, maždaug 8 metų senumo, požeminė autoaikštė, elevatorius, terraso, apie $35.000 metinių pajamų, puikus ra
jonas.
28 BUTŲ APARTAMENTINIS PASTATAS, vos keleto metų senumo,
elevatorius, garažai ir autoaikštė, 2 ir 1 miegamųjų; apie $52.000 meti
nių pajamų.
$25.000 ĮMOKĖTI, 3 krautuvės ir 6 apartamentai,, virš $18.000 metinių
pajamų, gana geras prikinys, turi būti parduota; tik keleto metų se
numo.
BABY POINT — apie $10.000 įmokėti, gražus kvadratinio plano, 7
kamb. namas. Užbaigtas rūsys, garažas su plačiu įvažiavimu. Netoli
susisiekimo.

2232 BLOOR ST. W

Tel. RO 7-5454

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 DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKAM r

na n A
A
PZĮfrZĮ/VI/l

DUODAME
mortgičius iš 7Y1 %
5!4% už depozitus
asm. paskolos iš 7Į^%
534% už šėrus išmokėta I
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
nagai valdžios nustatvta norma — 66% įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
baustos 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 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

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

A. J. M 0 R K I S
gEAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PEL.RINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

55.500 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 i 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. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
ir

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top IV! E ATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982
Yorkdale Shopping Centre 783-8866

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.

paTS LAIKAS PAKEISTI KURO ALK VOS BENDROVE

RindMo ir patarnavimo planai Išslmokėjlmas 5-riems metams Ir ilgiau
Biudžeto ir Pa“™ės
c (CHUCK) R0E. Tel. 382^777.

«e.

hūs g^Hnti, jei nebūsi-
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LONDON, ONT
LIETUVIŲ MAMĄ ATSISVEIKI
NUS. Vasario 21 d. Londonas buvo

.ci»Kas

žiuojantis automobilis nubloškė ant
šaligatvio skersai per gatvę ėjusią
Eleną Dragūnevičienę, 64 m. amž.
Ji skubėjo pasiruošti kelionei į Det
roite gyvenančios anūkėj gimtadie
nį. Buvo sunkiai sužeista ir nuvež
ta ligoninėn tuoj mirė. Elena Rasevičiūtė-D. gimė Žiežmariuose, Tra
kų apskr., ten baigė pradinę ir vi
durinę mokyklą. 1923 m. ištekėjo už
miškų žinyboje dirbusio P. Dragųnevičiaus. Kanadon atvyko 1949 m.
Kurį laiką gyveno Detroite ir Ha^
miltone, bet daugiausia Londone.
Kurį laiką jo apylinkėje turėjo ta
bako ūkį. Liko vyras Petras, sūnus
Algirdas, dvi dukterys Aldona ir
Birutė, visi jau sukūrę šeimas. Ro
dos, dvi seserys Lietuvoje, čia de
šimt anūkų ir visa eilė kitų artimų
jų. Velionė negyveno vien sau. Ji
buvo plačios ir patriotiškos Dragūnevičių giminės jungtis ir šeimyninė
šilima, išauklėjusi su vyro pagalba
ne tik savąjį jaunimą lietuviškoje
dvasioje, bet daug sielos įdėjusi,
kad ir kitų jaunimas nueitų lietu
viškuoju keliu. Jų šeimos namai bu
vo lyg ir jaunimo užeigos namai
tuo metu, kai lietuviai Londone tik
pradėjo organizuotis — 1949, 1950
m. Tie namai buvo žinomi kaip
“jaunimo centras 604” (604 Central
Avė.). Čia rinkdavosi šokėjai, daini
ninkai ir kt., čia rasdavo prieglobs
tį nakvynės neturintis lietuvis. Ji bu
vo motina ne tik išrinktųjų, bet visų
lietuvių. Todėl nenuostabu, kad lai
dotuvių namai ir bažnyčia momen
tais neįstengė sutalpinti atėjusiųjų
atiduoti jai paskutinę pagarbą.
Čia buvo visiį religinių ir partinių
įsitikinimų lietuviai ir net nelietu
viai. Laidotuvės įvyko darbo dieną,
tačiau bažnyčioje neužteko sėdimų
vietų. Kun. B. Pacevičius ją pavadi
no Dievo tarnaite, su kaupu išpil
džiusią žemiško gyvenimo misiją. Ji
ir paskutiniu laiku globojo jų ūkyje
vykusias skautų vasaros stovyklas,

ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave^
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 531-6165
TeL 536-1373
Dirbtuvė
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.
Ket. ir penkt. 9—9 vaL '

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
i

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
{vairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan logus, kuriuose yra smulkus apra
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus,
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
įvairių prekių specialiose doleri
laikrodžiai, kilimai ir baldai.
Maisto siuntinių svoris neribotas. nėse krautuvėse.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvena ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus "siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
penktadieniais nuo 9 vai. ryto
DARBO VALANDOS: pirmadieniais
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

dotas Tautos himnas ir pagerbti žuvu
— Kodėl man nepasakei, kad
sieji už Lietuvos laisvę. Taip pat bu
traukinys vėluojasi, kai prieš
vo pagerbtas neseniai miręs “N. Lie
valandą pirkau bilietą?
tuvos” red. J. Kardelis. Prie vėliavų
— Nesikarščiuok, tamsta. Aš
stovėjo mokiniai R. Narbutaitė ir P.
Iškaba aludėje
Jocius. Paskaitą “Kas mums yra Va
“Jei geri, kad užsimirštum,
sario 16” skaitė bebaigiąs gimnaziją
kė
kasininkas.
užmokėk
iš anksto.”
E. Ciparis. Jo iškeltos mintys ir jų
dėstymas švaria lietuvių kalba kėlė
pasigėrėjimą. Meninę programą atli
ko šeštad. mokyklos mokiniai kartu
su vyr. jaunimu. Programą sudarė
dainos, taut, šokiai, eilėraščiai ir savi
Strazdelio pamokslas
Du nauji filmai
rašiniai. Pranešėja — G. Ignaitytė.
Kun. Antanas Strazdelis imda
Malonu buvo stebėti, kad mūsų jau
Su angliškais įrašais
vo
skolon sviestą iš vieno dvaro.
‘MEKSIKIETIS’—spalvot.,
nimas kaskart gausiau ir geriau įsi
Pagal jo kišenę, susidarė nema-.
pagal rašytoją Jack London.
jungia. Programa pradėta P. Jociaus,
ža
suma. Mirus dvaro savinin
Priedo: “PULKO SŪNUS*’ ir
R. Narbutaitės deklamuotais eilėraš
kui, palikuonys atėjo tartis dėl
“PIRMASIS KOSMONAUTAS”
čiais ir V. Mockaus savu rašiniu: “Va
iškilmingo,
palaidojimo. Susita
KOVO 6 IKI 11 D. D.
sario 16”. Vyresnysis jaunimas, kar
rė,
kad
tuo
bus išlyginta sko
tu su šeštadienine mokykla, vadovau
NUO KOVO 13 iki 18 d.
la už paimtus maisto gaminius.
jant mokyt. J. Statkevičiui, padai
— Lenkiški filmai —
Kun. Strazdelis savo pamoksle
navo dvi dainas: “Aš mergytė Lietu
dėstė:
“JO ŽMONŲ VYRAI”
vos” ir “Vasario 16-ji”. Pianinu akom
IR
“
PONAS
TVARDAUSKIS
”
panavo A. Gaidauskaitė, deklamavo
— Šiandien laidojame jūsiškį
KOVO 20 — 25 D. D.
R. Ciparytė. Dainos buvo gerai padai
poną. Jis nuėjo į Dievo teismą.
“KETURIASDEŠIMT
nuotos. Sekė grupiniai ir pavieniai
Jūs gerai žinote, koks jis buvo,
PIRMASIS”
eilėraščiai: D. Gaputytė, R. Ciparytė,
kaip spaudė jus sunkiais darbais,
pagal rašytoją B. Lavrenew;
S. Gaidauskaitė ir A. Ciparytė. Prog
nepakeliamomis duoklėmis ir
spalvotas, angliškais įrašais.
ramą pagyvino vaizdelis: “Jungtinės
t.t.
Taip pat: “MASKVOS CIRKAS”.
Tautos”. Vokietį vaizdavo A. KerešeMirusiojo įpėdiniai, rausdami
vičius, lenką — A. Naruševičius, rusą
iš gėdos, pradėjo traukti kun.
— A. Rastapkevičius, jo satelitą — V.
BRIGHTON
Strazdelį už skverno:
Mockus, lietuvį—V. Jasinskas. Jungt.
kino teatras,
— Užteks, jau užteks...
Tautų pirm. — J. Statkevičius ir sek
127 Roncesvalles Avė.
— Tai atsiteista už sviestą?
retorius — D. Gaidauskaitė. Kiek
tel. 532-2710
— pašnabždomis paklausė pa
vienas iš jų turėjo parodyti ne tiek
Kasdien nuo 7.30 v. v.
mokslininkas.
vaidybos, kiek lietuvių kalbos mokė
Seštad., sekmad. 5 ir 8 v. v.
— Tai jau, tėveli, — pratarė
jimą. Tėvai tikrai galėjo būti paten
Išsikirpkjte skelbimą datoms
vienas iš įpėdinių ir pamokslas
kinti savo prieauglio- gryna lietuvių
prisiminti
pasibaigė.
Parinko Pr. Al.
kalba. Pasirodo, jaunimas išėjęs iš
lietuviškos mokyklos, nepraranda sa
vo tėvų kalbos grynumo ir ja dau
giau ar mažiau kalba namie. Tokia
►
pat gražia tarsena K. Kereševičiūtė
paskaitė savo rašinį “Mergaitės sap
nas”. Atsilankiusiems, kurių buvo pil
i
na salė, buvo netikėtumas — tai vie
tos jaunimėlio tautiniai šokiai. Pašo
TEL. 762-4252
ko: Blezdingėlę, Suktinį ir šustą. Šo
2265 BLOOR ST. W.
kius sustatė “Baltijos” šokių vadovai
Sav. Alė Kerberienė
(kampas Bloor-Durie gatvių)
D. M. Chainauskai. Jiems vadovauja
▲
a
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi
patys jaunieji — N. Narbutaitė ir
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS
G. Ignaitytė. Labai gerai ir prityru
532 - 7733
siai grojo svečias iš Mt Bridge J. Va
Sav. R. Stasiulis
1613 Dundas St. W.
SALES AND SERVICE
. „ . J
laitis. N. Narbutaitė padėkojo vi
Taisomi
televizijos,
HI-FI
ir
radiic
aparatai.
Parduodamo^
siems savo šeimos vardu už suteiktą
lempos
ir
batarejos.
Prityręs'specialistas
su
ilga
praktika
WINNIPEG, MAN
paramą ir pagalbą, mirus jų tėveliui
Sav. P. Uzbalb
UKRAINIEČIAI VASARIO 16 vavo ukrainiečių jaunimo vadovas V. Narbutui. Minėjimą užbaigė pirm.
ŠVENTĖJE. Vasario 16 d., 11 vai., Boniak-Bones ir ukrainiečių laikraš K. Gaputis, padėkodamas visiems už
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos baž čio “Press” redaktorius Kurdylyk. P. programos paruošimą ir pakvietė vi
NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti
nyčioje prasidėjus pamaldoms buvo Boniak tarė trumpą žodį, pareikšda sus dalyvius vaišėms.
mas,
kad
jis
čia
atvyko
pareigos
ve

ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
Įnešta Lietuvos vėliava, kurią pasi
LIETUVIŲ KLUBAS veikia jau
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
keisdami laikė studentai: Alg. Die- damas. Palinkėjo nepailsti dirbant ketveri metai. Nusipirko patalpas ir
savo
tautos
išlaisvinimo
darbą.
Ukrai

lininkaitis ir Algirdas Januška. Garjas atremontavo. Skolų, galima saky
RIaam A.. 4-^
296 BROCK AVĖ, (tarp Dun
. bės sargyboje keitėsi: Irena Marozai- niečiai -ta linkme esą labai stipriai įsi ti, jau nėra. Savų patalpų turėjimas
couego.Tet 531-1305
tė, Vida Balčiūnaitė, Rūta Koncaitytė jungę . į veiklą per “Anti-Bolshevik pilnai pasiteisino. Jos naudojamos
ir Nijolė Žiminskaitė. Pamaldas atlai Bloc of Nations”, kurio skyrius esąs mokyklai, minėjimams, susirinki
kė parapijos kleb. kun. J. Bertašius. ir Winnipege. Baigdamas jis pasakė: mams, pobūviams. Ir už tai nereikia
DR. E. ZUBRIENE
NOTARAS
“
Viešpatie,
sustiprink
mus
veikloje
Giedojo solo Mrs. Chappel, mūsų Bniekam mokėti. Pajamas gauna patys
DANTŲ GYDYTOJA
nės pirm. agr. J. Malinausko sūnaus prieš komunizmą, kad kartu, kaip nariai, pardavinėdami trąšas. Ateity
jūs,
taip
ir
mes,
kuo
greičiau
galėtu

Algio žmonos motina. Kaipo padėka
numatomas ir grynas pelnas, kurį
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
1577 BLOOR ST. WEST
jai pasiųsta gėlių. Po pamaldų žmo me sugrįžti į savo laisvas tėvynes”.- galima bus panaudoti kultūriniams ar
’tfamų. ūkių ir betkunu verslo
pirkimo-pardavimo
dokumentų su
nės rinkosi į parapijos salę. Prie įė Programos vedėjas J. Malinauskas šalpos reikalams. Pvz., šiais metais
(prie Dundas)
darymas,
mortgičiai,
sutartys, tes
jimo J. Demereckas rinko aukas Tau padėkojo visiem programos daly vienai šeimai jau paskyrė $400. Ma-'
tamentai
ir
kiti
teisiniai
reikalai
Telefonas LE. 2-4108
tos Fondui, nes jo atstovė Danguolė viams ir atsilankiusiems. Minėjimas lonu pastebėti ir tai, kad suruoštos
408
Roncesvalles
Avenue
Toronto
Januškaitė vadovavo tautiniams šo užbaigtas Tautos himnu, žmonės ekskursijos metu š. m. sausio mėn. į
Margio vaistinės namų II augštas.
Hėjimos S Howord PoHc Avemte)
kiams. Minėjimą atidarė v-bos pinh. pakilia nuotaika skirstėsi į namus su žemės ūkio mašinų parodą Toronte
DR. J. MATULIONYTR
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1
mintimi:
“
Iš
praeities
tavo
sūnūs
te
J. Malinauskas, kuris paskaitai pa
laimėjo 8 asmenys kelionę ir pragy
Antradieniais ir peaktadieniais nuo 6-tv.v.
DR. D. ANDRIULIONYTĖ
v.p.p.
išskyrus trecio d ien. ir sekmadienius.
kvietė Audrių Šileiką, baigusį studi stiprybės semia”. K. Str.
venimą 6 dienoms į Floridą. A.
DANTŲ
GYDYTOJOS
Įstaigos tel. LE 7-1708;
jas Toronte, dabar gyvenantį Winni
Namų — CR 9-6166
1796 Bloor St. W. (prie Keele)
pege. Jo žmona talkina lietuvių šešta
WINDSOR, ONT.
dieninėje mokykloje. Paskaitininkas
Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
LIETUVOS LAISVES paskelbimo ras, pradėdamas minėjimą, paprašė
beveik visą savo kalbos turinį grindė 51-ji sukaktis vasario 16 dieną pami- atsistojimu pagerbti žuvusius už LieAntr. ir ketvirt: 12.00 — 8 v.v.
mintimi: “Tautos, kurios žiūri į da nėta su labai pakilia nuotaika. Tau tuvos laisvę ir pakvietė dr. Algirdą
Pagal susitarimą.
bartį. lieka gyvos, o kurios žiūri tik į tiečiai, ne tik Windsore gyvenantieji, Budreckį, atvykusį iš Niujorko, pa
Tel. 766-1372
praeitį, žūsta”. Paskaita buvo užbaig bet ir iš kitų aplinkinių vietovių, kaip skaitai. Meninę dalį išpildė V. TautBr. Bukmvska-BEJNAR, R.0
ta labai gražiai: “Mūsų jėgos, mūsų Chatham, Tilbury, Kingsville ir Bel kevičienės suorganizuotas ir išmoky
Wiktoria BL’KOWSKA, R.O.
DR. V. J. MEILUVIENĖ
žinios laisvai Lietuvai tėvynei”, nors le-River, gausiai dalyvavo minėjfme. tas Windsore užaugęs jaunimas.
jos turinys truputį nuo to ir skyrėsi. Windsoro burmistras paskelbė Vasa Programa buvo labai kruopščiai pa
274 RONCESVALLES AVĖ
DANTŲ GYDYTOJA
Petras ir Algis Stankevičiai pianinu rio 16 Lietuvių Diena. Lietuvos vėlia ruošta, ir jaunimas atliko ją pasigė
(prie Geoffrey St.)
paskambino “Kur bakūžė samanota” va buvo iškelta prie miesto valdybos rėtinai gražiai. Deklamacijos, dainos,
TEL. LE. 2 -5493
ir keletą kitų dalykėlių. E. Federo rūmų. Pakėlime dalyvavo nemažas tautiniai šokiai ir akordeonų ketver
(prie Queensway)
Darbo valandos: kasdien 10 v
paruoštas vaizdelis “Tėvynės prisi būrys tautiečių ir jaunimo. Mergaitės, tas padarė labai malonų įspūdį. Di
Tel.
762-1009.
minimai” buvo atliktas labai gražiai, pasipuošusios tautiniais drabužiais, delė pagarba ir padėka programos va
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
todėl ir publika vaidintojams nesi buvo fotografuojamos korespondentų. dovei. šiemet pirmą kartą lietuviai
Priima pacientus pagal
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v
gailėjo katučių. Toliau jaunimas pa- Po vėliavos pakėlimo visi rinkosi į studentai, vadovaujami šeštadieninės
susitarimą.
šoko ke-etą tautinių šokių, kuriuos Sv. Kazimiero lietuvių bažnyčią pasi mokyklos mokytojos stud. Joanos
akordeonais palydėjo pati mokytoja melsti už Lietuvą ir žuvusius už lais Kuraitės, paruošė labai įspūdingą ir
S. BROGOWSKI, O.D.
Kabineto telefonas LE 4 - 4451
D. Januškaitė ir A. Januška. Scenoje vę bei nukankintus Sibiro tremtyje. patriotinį scenos vaizdelį. Studentų
pasirodė ir ukrainiečių mergaičių Pamaldos pradėtos iškilmingu vėlia išėjimas scenon su jų pačių paruošta
DR. P. MORKIS
choras, kuriam vadovavo Natalija vų įnešimu. Tautiniais drabužiais pa programėle buvo nepaprastai maloni
DANTŲ GYDYTOJAS
H'-meniuk. Atrodė gana gražiai, nes sipuošusios lietuvaitės lydėjo vėliavų staigmena.
Vakarais ir šeštadieniais
visos buvo apsirengusios vienoda
nešėjus, kurie gražiai išsirikiavo prie
Šaunūs lietuviai studentai ir stu
412 Roncesvalles Ave. (prie Howpagal susitarimą.
skaučių uniforma ir beveik visos vie altoriaus su Lietuvos, Kanados ir dentės verti didelės pagarbos ir dė
Park Ave.) Kabineto telefonas
nodo ūgio. Pabaigai vienas ukrainie- skautų vėliavomis. Pamaldas atlaikė kingumo. Tikimės, kad tai nebus jų
i.E 1-4251. Darbo valandos nu6 10
1082 BLOOR ST. W., Toronto
čių jaunuolis dar padainavo solo, ir tai dienai pritaikintą jautrų pa paskutinis pasirodymas. Tautos Fon
val. ryto
_ iki 6.30 vaL vak.
__________
šeštadie(Į rytus nuo Dufferin St.)
mergaičių chorui palydint. Choras su- mokslą pasakė kleb. kun. D. Lengvi do atstovas pranešė, kad aukos prašo
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po
pietų.
silaukė daug plojimų, o jo vadovei nas. Minėjimas įvyko kroatų salėje. ko betkuriuos kitus metus ir vis dar
Vėlesniu
ar
kitu
laiku tik susitarus
DR. N. NOVOŠICKIS
įteikta gėlių puokštė. Minėjime daly- Apylinkės valdybos pirm. dr. č. Ku- tebeplaukia. Dalyvavęs
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

BEAUTY SALON

A. UGDŽIUS, B.L

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė
Toronto 3

OKULISTES

(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
drabužių.
(mod conservative FORMAL)
780 Queen St. W.
prie Gore Vale
Tel. EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

B

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-i
jos ir L t. Automobilių vilkikas (towing). Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 1—7)
atidaryta visą parą — 24 valandas.

’

'

I
į

I
Į
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OKULISTAS

dantų gydytojas

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4*5036.
Hamiltone skyrius:

Tel. 549-2005

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

kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

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

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS

laikinai persikėlė j

2204 DUNDAS St. W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)

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

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

749 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

L. LUNSK Y, R.O.

Tel. 543 - 3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924

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

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti teL LE 4*1403

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

30 Dewson St, Toronto, Ont.
Visą rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Towers — Loblaw’s kiemas

Dundas gatvės.

— Kas gi jam atsitiko?
— Vaikai antrame augšte žai
dė, kuris labiausiai persisvers
per lango kraštą, ir tamstos sū
nus laimėjo — jis iškrito į dar-

Diooi* Aurorite ksarage das ir

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis

"'CHS TO EUROOE

susuko
tavo sū-

1000 College Sf.. • LE. 1-3074 .

LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia

293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

Keleivis keikdamasis vaikštinėja mažo miestelio geležinke
lio stotyje. Pagaliau pardavu
siam bilietą kasininkui išdro-

CLEAR-VISION T.V.-H

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

►

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBRS minėjimas įvyko vasario 15 d.
Lietuvių Klubo patalpose. Atidarė KL

►

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

K. Striaupis

RODNEY, Ont

buvo katalikių moterų dr-jos narė. Ji
labai mylėjo savo vaikaičius ir vie
ną jų anksčiau buvo prašiusi per
jos laidotuves pagiedoti “Avė Ma
ria**. Marijus Rauckis iš Detroito,
norėdamas išpildyti prašymą, akor
deonu pagrojo prašytą kūrinį. Laido
tuvių apeigas atliko mons. dr. J. Tadarauskas, asistuojamas kun. D.
Lengvino ir kun. B. Pacevičiaus.
Monsinjoras ir Londono klebonas sa
vo pamoksluose iškėlė velionės nuopelnus. Išpažinčių klausė kun. dr.
J. Gutauskas. Beveik visi bažnyčioje
dalyvavę priėmė šv. Komuniją ir velionės intencija užprašė daug Mi
šių, o karstas skendo gėlėse. Per
pamaldas galingu baritonu giedojo
sol. A. Pauilonis. Kapinėse visų var
du atsisveikino M. Sodonis iš Detroi
to ir V. Ignaitis iš Rodnės.
ŠILUVOS MARIJOS parapijos ir
K. Liet Katalikių Moterų Dr-jos
Londono skyriaus penkmetis bus minimas kartu kovo 23, sekmadienį, 3
v.p^p. parapijos salėje 1414 Dundas
St. E. Bus pamaldos ir iškilmingi
pietūs. Iš anksto užsirašyti pas Daniliūnienę 438-7694 ir Gudelienę 4518148.
“BALTIC STORY”. Apylinkės pir
mininkas prašo atitaisyti anksčiau
spaudoje tilpusią žinutę, kad Lon
donas paaukojo tik $10 “Baltic Story”
paremti. Tikrumoje tik vienas asmuo
paaukojo tą dešimtkę, o be jos dar
pabaltiečių skyrius L. Eimanto ir Z.
Paulionio pastangomis pardavė lo
terijos biiletų už $50. Taigi, Lon
dono įnašas— $60. D. E.
VAIKŲ KALĖDINĘ EGLUTĘ pa
rėmė aukomis bingo komitetas —
S100, dr. A. Kaveckas — $25. Auko
tojams tariame nuoširdų ačiū. Simano Daukanto Vietininkija
KUN. B. PACEVIČIUS buvo nu
vykęs į Delhi vasario 28 d. dalyvau
ti a a. Stasio šimučio laidotuvėse.
Koncelebracines Mišias velionies in
tencija atnašavo kun. dr. J. Gutaus
kas, kun. B, Pacevičius ir kun. P.
Ažubalis iš Toronto.
Laidotuvėse
dalyvavo labai daug tautiečių.

Uetavins aptarnauja Jonas Jurėnas.
430 BATHURST ST.
TeL WA 1-3225 arba WA 4-1001

231 -2661

3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONT.

231-6226

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.
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$v. Jono Kr par. žinios
— Nuo šio sekmadienio Mišiose
vartojamos naujos eucharistinės mal
dos (prieš ir po konsekracijos). Pa
maldų dalyviai įjungiami viena nau
ja malda, kalbama tuoj po pakylėji
mo. Kunigui ištarus “tikėjimo pa
slaptis”, visi tikintieji garsiai kal
ba: “Mes skelbiame, Viešpatie, Ta
vo mirtį ir išpažįstame Tavo prisi
kėlimą, laukdami Tavęs ateinant.”
Pageidautina šį tekstą užsirašyti ir
turėti pamaldų metu.
— Gavėnios metu kiekvieną penk
tadienį 7.30 v. vakaro laikomos pa
maldos.
— Parapijiečiai lankomi Toronto
vakaruose prieš tai susitarus su pa
skiromis šeimomis.
— Kovo 23, sekmadienį, įvyks di
džioji Gavėnios metu rinkliava šv.
Augustino kunigų seminarijos išlai
kymui.- Dauguma šios seminarijos
klierikų nemoka nei už mokslą, nei
už bendrabutį. Ji išlaikoma arkivys
kupijos tikinčiųjų aukomis.
— šią savaitę išsiuntinėjami auko
tojams pajamų mokesčių pažymėji
mai.
— Rekolekcijos par. bažnyčioje
bus kovo 23-30 d.d. Jas ves kun. dr.
F. Jucevičius, Šv. Kazimiero par. kle
bonas Montrealy.
— šį šeštadienį, 8 v.r., pamaldos
už a.a. Juliją Buvelskaitę; sekmadie
nį, 11 v., už a.a. Mykolą Gvildį.
Laisvės kovų paminklo cent

rinio vitražo reikalu vasario 28
d. Šv. Jono Kr. par. klebonijo
je įvyko pasitarimas, kuriame
dalyvavo dail. T. Valius, archi
tektai V. Liačas ir V. Petrulis,
apylinkės valdyba ir dail. J. Ba
lus, kuriam yra pavesta paruoš
ti vitražo eskizą. Posėdžiui vado
vavo apyl. pirm. adv. G. Balčiū
nas. Plačiai apsvarstyta vitražo
idėja ir tuo reikalu prieita vie
ningos nuomonės. Vitražą dail.
J. Bakis pagamins savo studijo
je. Esant gražiam, orui, prade
dami taip pat koplyčios vidaus
Įrengimo darbai. Koplyčios sta
tybai aukojo: po $100: M. A.
Vaišvilai, J. O. Ažubaliai; $50:
A. Strazdienė. Paminklui auko
jo no $10 J. E. Beinortai ir A.
Pošius.
Dr. N. Novošickis, dantų gy
dytojas, su žmona grižo iš ato
stogų, praleidęs jas Barbados
salose, ir vėl priima pacientus
savo kabinete, 749 Bathurst St.,
tel. 543-3370.
Iš “DAINOS” VEIKLOS. Vas. 23
d. įvykusiame susirinkime pas nares
M. Karkienę ir Iz. Kandrotienę nau
joji pirm. K. Butienė aptarė š. m.
numatytą veiklą ir pasiruošimą tra
diciniam Kartūno baliui bal. 26 d.
d. Jame bus premijuotos 3 gražiau
sios pavasarinės suknelės. Bus loterija-bazaras ir Lt. Premijoms' vado
vaus V. Rasiulienė; loterijai — Br.
Žiobienė, J. Rimienė, p. Rožaitienė,
A. Ubeikienė, St. Matulevičienė, B.
Abromaitienė ir P. Jankaitienė. Vi
soms galima įteikti fantus. Kas šios
komisijos narių nepažįsta, prašoma
kreiptis į Br. Žiobienę tel. 762-4523.
Dainietės buvo labai nustebintos žinios. kad bal. 26 d. Toronto skautai
daro išvyką į gamtą, nes sutampa
su “Dainos” vieninteliu parengimu.
Skautams ir jų tėvams gerai žino
ma “Dainos” labdaringa veikla. Vo
kietijoje likusių senelių ir ligonių
prisiminimas, palaikymas to vilties
žiburėlio jų širdyse, kad jie dar ne
pamiršti, kad Kanados lietuviai per
“Dainą” juos atsimena, yra reikš
mingas dalykas. Ar Toronto skautai
negalėtų savaite ar dviem vėliau pa
daryti išvyką, o bal. 26 d. dalyvauti
“Dainos” baliuje? — Dėkojame mie
loms šeimininkėms už gražų priėmi
mą. Sekantis susirinkimas — kovo
23 d., 3 v.p.p., pas V. Rasiulięnę.
162 Exbury Rd.
M. J. Yokųbynienė
PADĖK A
Nuoširdžiai dėkoju abiejų parapi
jų kunigams, seselėms, gydytojams
ir visiems pažįstamiems bei gimi
nėms už maldas, gražias dovanas ir
lankymą man esant ligoninėje. Nuo
širdus ačiū.
S. Miniotienė

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

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus
923-7194. Sov. A. Čeoonis

Parduodamas
nepasterizuotas
medus
IS NUOSAVO BITYNO
TVATRWS KIRKTAIS x

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St,

Toronto 4, Ont

Prisikėlimo par. žinios

8 psl

POLICIJA

Kardinolui Mindszenty remti
fondas JAV-se savo biuletenyje
“The Red Line” paskelbė infor
maciją, kad komunistų partija
Vakaruose pastaruoju metu nu
kreipė savo veiklą prieš policiją,
stengdamasi ją suniekinti visuo
menės akyse. Savo ir kitoje spau
doje komunistų veikėjai siekia
Įrodyti, kad policininkas yra
“liaudies priešas”, “vargšų pri
spaudėjas”. Taipgi ir kitais bū
dais aktyvistai stengiasi pavaiz
duoti policininką kaip „Įsigalėju
sio režimo įranki”, esamos so
cialinės tvarkos saugotoją, kuris
turi būti pašalintas, o jo vietoje
pastatytas “liaudies valios” reiš
kėjas. “Daily World”, komunis
tų laikraštis, leidžiamas Niujor
ke, jau keliais atvejais pasirodė
einąs ta linkme. Kai Italijoj
1968 m. pabaigoje Įvyko de
monstracijos, jis skelbė didelėm
raidėm: “Demonstrantai smerkia
Italijos policijos žudynes”. Tas
laikraštis panašiai rašė apie de
monstracijas Kalifornijoj:
“Kraujas teka San Francisco
valstijos kolegijoj...” Visur pa
brėžiamas neigiamas policijos
vaidmuo. Kad ten veikia ir ko
munistinė ranka, “Daily World”,
žinoma, nerašo, nes dar neatėjo
laikas skelbti.
ATLIEKU visus namų medžio re
monto darbus. Tel. 5354724.

valgykla
1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI
NAUJI SAVININKAI
V. k V. IVANAUSKAI

SUOMIŠKA PIRTIS —
MAUDYMASIS IR MASAŽAS
583 Annette St TeL 7674986
Atidaryta vyrams ir moterims
nuo antradienio iki šeštadienio
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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” -

Montrealio lietuvių mokykloms paremti

ŽYDINTIS VASAROS VĖJAS

B A L I U S

— Ontario provincijos katalikiškų
mokyklų informacinio vajaus proga
pr. sekmadienį per visas Mišias tuo
reikalu gražiai paruoštą žodį tarė
stud. Algis Puteris.
Veikalo pastatyme dalyvauja: "Aukuras", rež. E. Dauguvietytės-Kudabienės, Aušros
— Prisimindama ir pagerbdama
Vartų parapijos choras, vad. A. Paulionio ir "Gyvataraš", vad. G. Breichmanienės
du didelius tautos, lietuviško žodžio
* *
ir teatro mylėtojus a.a. red. J. Kar
VIETA — Prisikėlimo parapijos auditorija,
BILIETAI — $2.50, $2.00 ir studentams $1.00
delį ir a.a. dr. A. Šapoką, pr. sek
LAIKAS — 4 v. p. p.
gaunami iš anksto parapijų spaudos kioskuose ir
madienį per 11.15 v. Mišias giedojo
prie įėjimo.
sol. Marija Vilčiauskaitė.
— Gili užuojauta buv. Prisikėlimo
VISI SENI IR JAUNI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
Rengėjai
par. klebonui Tėv. Bemadinui, OFM,
vasario 16 d. Lietuvoje mirus jo ma
Lietuviams studentams Prisi
mytei ą.a. Domicėlei Grauslienei. Pa
kėlimo
parapijos naujame pa
rapijos vardu Mišios už velionę bus
state, kur turi patalpas ateiti
bal. 20, sekmadienį,, 11.15 v, T. Ber
STASIUI
ŠIMUČIUI
mirus
ninkai ir skautai, buvo skirtas
nardino adresas: Franciscan Monas
specialus kambarys-būstinė. De
tery, Kennebunkport, Maine 04046,
jo
brolį
PETRĄ
giliai
užjaučiame
ir
kartu
ja, nuo pat. pradžios studentai
USA.
mažai juo naudojosi. Vėliau jie
— Mišios: penktad., 8.20 v. — už
liūdime
—
pasikeitė
kambariais su ateiti
a.a. P. Butrimienę; 7.30 v.v. — už
ninkais,
kurie
išvystė gana gy
a.a. Myk. ir Alg. Slapšius, užpr. V.
vą veiklą. Pagaliau studentų są
Slapšienės; Šeštadienį, 8.30 v. — už
Radžiūnų
šeima
ir
•
jungos
valdyba pranešė parapi
a.a. J. Blažį, užpr. V. Sinkevičiaus;
jos vadovybei, kad nuo skirtojo
sekmad., 11.15 v. — už a.a. S. Sme
Juozas
Kvederys
kambario visai atsisako. Apla
tonienę, užpr. B. B.; 12.15 v. — už
mai. šiais metais mažai begirdėti
a.a. R. Kurauską, užpr. p. Pranckūapie lietuvių studentų veiklą.
nienės.
Sakoma, kad Toronto universi
— T. Rafaelis iš kunigų pastora
tetuose
studijuoja apie 100 lie
cinio seminaro jau grįžo ir vėl įsi
PADĖKA
tuvių. Nebegirdėti ir apie stu
jungė į parapijos darbą.
visiems, paguodusiems mus liūdnoje valandoje
dentų rėmėjų veiklą.
— Šį penktadienį, kovo mėnesio
pirmąjį, Mišios, išpažintys ir Komu
Jonas Jogaudas, buv. Telšių
mūsų mylimai žmonai ir mamytei mirus
nija — 7, 7.30, 8 v.r. ir 7.30 v.v. Li
gimnazijos direktorius, perkel
goniai sakramentais aprūpinami iš
tas. Į senelių prieglaudą "Elm
Dr. J. O. Pūdymaitis ir
anksto susitarus.
tree, staigiai paslydęs nusilaužė
— Pirmosios Komunijos pamokos
koją. Gydomas ligoninėje. Jis
sūnūs
— sekmadieniais po 10 v. Mišių L.
yra 88 m. amžiaus.
V. Namuose. Katechetinės pamokos:
Atitaisymas. M. A. Iškauskų
antrad., 4.30 v.p.p. — V ir VI sk.;
užuojautoje turėjo būti parašy
ketvirtad., 4.30 v.p.p. — VII ir VIII
ta — ne Jonui Tamulaičiui, bet
sk.; sekmad. po 10 v Mišių — I-IV
DANĄ PRAŠAUSKIENĘ, mirus jos motinai
Jonui Tamulevičiui.
sk. L. V. Namuose. Religijos pamoka
Sol. V. Verikaitis vasario 27
a.a. U. MATULAITIENEI, ir JUSTĄ PRAŠAUSKĄ, mi
gimnazistams — sekmad. po 10 v.
d' 9 9.30 v.v. dainavo per CBC
Mišių muz. studijoje.
rus jo tėvui a.a. PRAŠAUSKUI, nuoširdžiai užjaučia —
FM
radiją Beethoveno, VI. Ja— Lituanistinis seminaras —
kubėno ir J. Karoso kūrinius.
penktadienį, 7 v.v. par. namuose.
Zenkevičių, Ališauskų ir
Laikinasis Kanados Lietuvių
— Choru repeticijos: ketvirtad.,
Katalikų
Centras, sudarytas
Didžbalių
šeimos
*
7.30 v.v. — suaugusių; penktad., 6.30
kviestiniu būdu ir pirmininkau
v.v. — vaikų, o po jos vaikai gieda
jamas
J. Matulionio, jau turėjo
vak. Mišiose; sekmad., 12 v. — bend
Šv.
Jono
Pašalpinės
Draugi

Rašytojas John Havard, ku keletą posėdžių. Vasario 27 d.
ra studentų.
jos susirinkimas
šį sekma riąs scenos veikalą “The Baltic Įvykusiame posėdyje buvo pri
— Parapijos metinės rekolekcijos dieni, kovo 9 d., 1.30 v.p.p., sa Story”, dalyvavo Vasario 16 mi imtas laikinasis statutas, kuriuo
prasidės kovo 16 d. Pirmoji savaitė lėj virš “Tėviškės žiburių”. Vi
nėjime ir priėmime Šv. Jono Kr. bus vadovaujamasi šaukiant vi
— moterims, antroji — vyrams. Ve sų narių būtina pareiga daly
par. salėje. Rengėjams atsiuntė suotini suvažiavimą. Į pastarąjį
dėjas — Tėv. A. Tamošaitis, jėzuitas. vauti. Valdyba.
jis laišką, kuriame rašo: “Aš ir bus kviečiami parapijų, institu
Pamokslai bus rytais ir vakarais.
SLA 236 kuopos susirinkimas žmona turėjome didį malonumą cijų, vienuolynų ir organizaci
— Kviečiame jaunimą ir tėvelius — kovo 9 d.-, 1 v.p.p., Lietuvių dalyvauti jūsų koncerte ir pri jų atstovai. Suvažiavimas numa
susidomėti bal. 12 d. rengiamu “Gin Namuose. Nariai. prašomi gau^ ėmime. Tokiomis progomis da tomas š.m. rudeni. Minimasis
tarėlių” vakaru — liet, jaunimo pri šiai dalyvauti. Valdyba
lyviai prisimena daug mažų švie centras organizuojamas naujais
statymu visuomenei. Dalyvauja 12 ir
selių,
degančių visame laisvaja pagrindais pagal Vatikano sanApie kunigų atsinaujinimą
13 klases baigę berniukai ir mergai
me pasaulyje, kur kovojama už tarybos dvasią. Tai nebus nauja
tės. Informacijų reikalu prašom kalbės vysk Remi de Roo šį teisingumą ir laisvę. Kai tebe organizacija, bet tik esamų or
skambinti dr. O Gustainienei 445- sekmadienį, 8 v.v., Katalikų In dega tos švieselės, maitinamos ganizuotų vienetų jungiamoji
4521, p. Sungailenei 239-1047, p. formacijos Centre, 830 Bathurst drąsių tautų palikimu bei ryž viršūnė.
Kuolienei RO 9-7051 arba p. Ottienei St. Įėjimas $2.50.
išlikti,'— dera prisiminti žo
Kanados Lietuvių Fondo ta
. “Žydintis vasaros vėjas”, G. tu
531-0954.
džius,
Įrašytus
“
The
Baltic
Sto

rybos posėdis Įvyko' vasario 22
— Kitą savaitę lankomos šeimos Veličkos muzikinė pjesė, stato ry” Įžangoj: “Medis gyvena vil d. Sudarytos komisijos — inves
Indian Grove, Indian Rd. Cres., ma ši sekmadieni, kovo 9, To timi'— jei nukertamas, vėl iš tavimo ir pelno paskirstymo.
ronto Prisikėlimo salėje. Vai sprogsta ir niekad nenustoja at
Parkside Dr.
Pirmoion Įeina L. Balsys, Pr.
— PHsikėlimo parapijos ir “Auš dins Hamiltono meniniai viene želti” (Job. 14, 7).”
Bastys ir L. Matukas, antrojon
tai. Rengia KLK Moterų Dr-jos
ros” stovykla jaunimui (7-14 mt.)
“T. Žiburių” redakcijai at — kun. P. Ažubalis. K. Aperašiemet bus po ateitininkų stovyklos Prisikėlimo skyrius ir radijo siuntė duplikatoriumi spausdi vičius. o trečiąjį paskirs KLB
— nuo liepos 20 iki rugpjūčio 3 d. programa “Tėvynės prisimini namą laikraštėli Phyllis Whea krašto valdyba.

KOMUNISTŲ TAIKINYS —

• Tėviškės Žiburiai

mai”. Veikalas anksčiau buvo
vadinamas “šienapjūte”, bet
velionies autoriaus pageidavimu
pavadintas ilgesniu vardu —
“Žydintis vasaros vėjas”.
Sveikatos savaitė skelbiama
visoje Kanadoje kovo 9-15 d.
Jos šūkis: “Rūpinkis sveikata,
venki ligos, prailginki gyveni
mą”. Kanados Sveikatos Lyga
visomis priemonėmis stengiasi
priminti žmonėms, kad brangin
tų sveikatą ir jos nenaikintų
kenksmingais dalykais.
“Fantų lietus” bazarui “Atve
lykio jomarkui” rengiamas ko
vo 16, sekmadienį, Lietuvių
Vaikų Namuose, 57 Sylvan Ave^
Kiekvienuose namuose atsiras
bent vienas kitas daiktelis, ku
ris tiktų bazarui. Nuoširdžiai
prašome visus atsilankyti ir at
nešti fantus. Rėmėjų būrelio na
rės ruošiasi visus pavaišinti ka
vute ir pyragais. Laukiame visų
nuo 9.30 v. ryto.
N.P.M.S. rėmėjų valdyba
Kanados Latvių Federacijos
vadovybė pereitą savaitę suruo
šė pietus asmenims, kurie Lat
vijos nepriklausomybės 50 me
tų sukakties proga buvo apdo
vanoti medaliu “Pro meritis”.
Ta proga medaliai buvo įteik
ti tiems, kurie nepriklausomy
bės šventės proga jų neatsiėmė.
Pietuose dalyvavo 10 Toronte
gyvenančių asmenų, jų tarpe
miesto kontrolierė Mrs? Camp
bell, šiuo tarpu einanti burmist
ro pareigas, Kanados skaučių
vyriausia vadovė, adv. A. Ma:
loney, pilietybės ministerijos
Toronto skyriaus viršininkas Mr.
Allen. Dalyvavo ir abu latvių
medalį gavę lietuviai — gen.
konsulas J. žmuidzinas ir A.
Rinkūnas.

IŠNUOMOJAMAS švarus ir šiltas
kambarys su baldais. Skambinti tel.
533-7306.

Lietuviška baldų
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981
Namų telefonas AM 1-9537.

DARAU NUOTRAUKAS vestuvių
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti |
namus. Skambinti tek 766-5738, 277
Ronnymede RA fotografui B. Tar*

ton iš Whitefish mokyklos Al
goma srityje prie 17-tojo vieš
kelio. Laikraštėlis vadinasi “R.
H. Murray Reporter”. JĮ atsiun
tusi VIII sk. mokinė rašo: “Tai
mokyklos laikraštis iš Whitefish
vietovės. Mūsų redakciją sudaro
daug tautybių. Jų tarpe turime
jauną lietuvi ir jo motiną, kuri
yra ne tik vyriausia mūsų re
daktorė ir globėja, bet ir mūsų
mokyklų Drury Denisons ir Gra
ham apskrityje muzikos moky
toja. Ji taipgi yra žinoma kaip
mūsų bendruomenės veikėja.
Dažnai turime progų išgirsti jū
sų lietuviškas dainas, nes ji yra
Įsteigusi Nickel Belt meno drau
giją ir turi gana didelį chorą.”
Pavarčius laikraštėlį matyti ne
kartą minima mokytojos Mrs. L
Vabuolas pavardė. Už jos pastan
gas karnavalo paruošimui Įdė
ta mokyklos vedėjo padėka. Ki
toje vietoje įdėti jos klausimai
mokiniams apie rykštės vartoji
mą mokykloje ir jų atsakymai.
Taipgi Įdėtas Kosto Vabuolo,
VII sk. mokinio, rašinys “A
Strange Dream of the Great
Ruler” apie Gediminą, sapnavu
sį Geležinį Vilką. Taipgi pridė
ta lietuviška iliustracija. K. Va
buolas gražiai rašo angliškai;
reikia manyti, kad neblogiau
moka ir lietuviškai.
Tradicinė Kaziuko mugė, su
rengta skautų bei jų rėmėjų
Prisikėlimo salėse kovo 2 d.,
buvo labai sėkminga. Surinktos
lėšos bus panaudotos skautiškajai veiklai. Rengėjai įdėjo daug
darbo, kad mugė pavyktų.
RYTŲ TORONTE, ramiame latvių
šeimos name išnuomojami naujai de
koruoti du kambariai be baldų ir
virtuvė. Pageidaujama vidutinio am
žiaus moteris. Tel 699-1714.

Inž. P. Lelis, penkerius me
tus dirbęs Kanados Lietuvių
Fonde kaip reikalų vedėjas ir
iždininkas, nuo š.m. kovo 1 d.
pasilieka tik iždininko pareigo
se. Lėšų telkimo vaju perėmė
Fondo sekretorius K. Lukošius.
28 The Palisades, Toronto 3.
Ont. Iki šiol Fondas sutelkė
$50.500. Šioje srityje vpač daug
^asi^arbavo buvęs reikalų vedė
jas P. Lelis.
SUĖMĖ UKRAINIETĮ

Kelionės Į Sov. Sąjungą tebė
ra nevisai saugios — kartas nuo
karto vis pasitaiko suėmimų.
Vieną tokių atvejų paskelbė
“The Ukrainian Bulletin” 1968.
XII, nr. Pasak jo, “Cleveland
Plain Dealer” 1968. XL 3 pa
skelbė žinią, kad Klevelando gy
ventojas Andrey Litowka, kuris
dalyvavo grupinėje ekskursijo
je, buvo suimtas Kieve 1968 m.
tarp rugsėjo 17-21 d. Jo dukters
Luba Sereda liudijimu, suimta
sis neturėjo JAV pilietybės, ries
nedrįsęs laikyti egzaminų. Pasi
teiravus pas Sov. Sąjungos am
basados pareigūną Sergei V.
Kruglov, paaiškėjo, kad A. Li
towka kaltinamas bendradarbia
vimu su naciais, bet už kokius
veiksmus, nepasakė. Iš kitų šal
tinių patirta, kad vokiečių oku
pacijos metu suimtojo miestely
je Kaminka buvo sudaryta vie
tinė taryba ir policija iš vietos
gyventojų. Tarnybon buvo paim
tas ir Litowka kaip seniau bu
vęs “buožė”. Vokiečiai, trauk
damiesi iš tų sričių, paėmė ir vi
są Litowkos šeimą priversti
niams darbams. Vokietijoj ji bu
vo apgyvendinta darbo stovyk
loje. Kai atėjo prancūzai, visa
šeima buvo išlaisvinta ir atvyko
į JAV, kaip išvietinti asmenys.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
480 Roncesvalles Ave. Toronto 3, Ont.,
Tel. LE 1-3098
PRANEŠA, kad jau vėl galima užsakyti ŠALDYTUVUS

į Lietuvę, Latviją, Estiją ir SSSR.

*

fia MONTREAL
su meno programa,
- kurią atliks "Varpo" sutartinė (iš Toronto),
vad. Dalios Viskantienės,

(

KOVO 8, ŠEŠTADIENI, 7.30 VAL. VAKARO,
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.
SKANI VAKARIENĖ — ĮDOMI LOTERIJA — STIPRŪS GĖRIMAI
Bilietai: suaugusiems — $3.00, moksleiviams — $1.50
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Rengia — tėvų komitetas *

Prancūzų kalba rašantis žur
nalistas A. Stankevičius-Stanke, laikraščio “Perspectives”
siunčiamas, išvyksta į Europą.
Lankysis Šveicarijoje, Anglijo
je, Prancūzijoje ir Vokietijoje.
Čekoslovakijos okupacijos metu
jis buvo Čekoslovakijoje ir ra
šė Montrealio laikraščiams. J.L.
Dr. Romas Knystautas dėsto
McGill universitete mechaninę
inžineriją, šį mokslą jis baigė
1960 m. tame pačiame univer
sitete 1960 m., magistro laipsnį
gavo 1962 m., o daktaro — 1968
m. Jis rašo moksliniuose žurna
luose ir dalyvauja savo srities
mokslininkų suvažiavimuose.
PRIĖMĖ PABĖGUSIUS
JŪRININKUS

Devyni lenkų jūrininkai, pa
bėgę iš dviejų savo krašto laivų
Kanados uoste Halifakse, galų
gale gavo leidimą pasilikti Ka
nadoje. Pabėgo jie 1968 m. ru
denį ir kreipėsi Į vietos federa
cinės valdžios imigracijos įstai
gą. Jų prašymas betgi nebuvo
priimtas, ir pabėgėliams grėsė
deportacija. Tada pagalbon at
ėjo Kanados lenkų organizaci
jos, kurios parūpino advokatus.
Pabėgėlių bylos ginti stojo torontietis advokatas Matūra ir
advokatas Goodfellow iš Halifakso. Jie valdžios Įstaigoms
pateikė Įrodymus, kad grąžini
mas pabėgusių jūrininkų Lenki
jon reikštų pasiuntimą Į kalėji
mą, be to* jų pabėgimas esąs
politinio pobūdžio. Imigracijos
Įstaigoms delsiant atšaukti de
portacijos Įsakymą, lenkų kil
mės atstovas Kanados parlamen
te dr. St. Haidasz iškėlė klausi
mą parlamento posėdyje, kur
susilaukė J. Diefenbakerio ir
kitų atstovų paramos. Lenkų or
ganizacijos pradėjo bombarduoti
laiškais federacinės vyriausybės
ministerius ir parlamento atsto
vus, o Lenkų BendruomenėsKongreso pirm. inž. Z. Jarmicki su vicepirmininku J. Wojciechowskiu ir ekspertu prof. A.
Bromke aplankė atitinkamus mi
nisterius. Pagaliau byla buvo
perduota apeliacinei imigracijas
tarybai, kuri paskyrė trijų as
menų komisiją peržiūrėti pabė
gusių lenkų jūrininkų . bylai.
Prie nastarosios buvo prijung
ta ir kitu keturių lenkų jūrinin
ku byla, kurie nušoko nuo laivo
1968 m. gruodžio mėnesi. Ape
liacinė bylos peržiūra Įvyko Halifakse š.m. vasario pradžioje.
Korriisija deportacijos įsakymo
nepanaikino, bet jo vykdymą ati
dėjo dvejiem metam. Per tą lai
ką atbėgę jūrininkai gali Kana
doje dirbti ir rūpintis imigran
tų teisių gavimu.

A. Lymantas, buvęs “Lietu

vos Pajūrio” redaktorius, vėl
grįžo i senąsias pareigas. Šis M.
Lietuvos Bičiulių Dr-jos leidžia
mas laikraštis buvo perkeltas Či
kagon. Jį redagavo M. Bundelis.
Atsiradus finansinių ir techni
kinių sunkumų, “Lietuvos Pajū
ris” vėl grąžinamas Montrealin,
kur jis bus ir spausdinamas. Da
bartinis redakcijos ir administ
racijos adresas: 5260 — 10th
Ave, Rosemount, Montreal 405,
P. Q., Canada.

Ligoniai. Jonui Adamoniui pa
daryta operacija General ligo
ninėj; P. Petrulis, lipdamas iš
autobuso paslydo ir nusilaužė
koją; J. Knystautas, krisdamas
gatvėje susižeidė ir nuvežtas
Bellechasse ligoninėn; A. Martelienė, dirbdama namuose, ne
laimingai krito ir nusilaužė kojąLietuvių radijo pusvalandis,
vadovaujamas L. Stankevičiaus,
rengia kovo 9 d. V. D. Klubo sa
lėje 4 v.p.p., kino seansą, ku
riame bus rodomas garsinis fil
mas anglų kalba “A Day in Vil
nius”. Filmo rodymas užtruks
apie valandą laiko. Įėjimas —
laisva auka radijo pusvalandžiui
paremti, moksleiviams — ne
mokamas. Kažkodėl neskelbia
ma kieno tas filmas gamintas ir
kada.
Montrealio lietuvių mokyklos
minėjo Lietuvos nepriklausomy
bės šventę vasario 22 d. Aušros
Vartų mokykla Vasario 16 pa
minėjo pamokų metu. Rosemounto Dr. Vinco Kudirkos mo
kykloje buvo oficialus Vasario
16 minėjimas su sveikinimais iš
tėvų komiteto ir kapeliono. Me
ninėje dalyje mokiniai skaitė
šventei pritaikytą žodį, dekla
mavo, dainavo ir šoko tautinius
šokius.

Jau gera dalis mokesčio už
mokslą yra surinkta. Dėkojame
pareigingiems tėvams už darbo
palengvinimą. Jei kas nebūtų ga
vęs asmeninio pranešimo apie
mokestį, prašome kreiptis pas E.
Dainių tel. 626-3564. Jau turime
šiems mokslo metams aukų: $25
Įteikė A. Narkeliūnas. Dėkoja
me. Tikimės, kad Montrealio lie
tuvių organizacijos, institucijos
ir pavieniai asmenys parems
mokyklų pastangas išsilaikyti.
Mokykloms paremti balius ren
giamas kovo 8 d. Aušros Vartų
parapijos salėje. Menine pro
grama atliks Toronto “Varpo”
Sutartinė, vadovaujama Dalios
Viskontienės. Prašome visus ats’lankvti.. Mokiniu tėvai gaus
bilietus per mokinius.
Tėvų komitetas

Mūsų kredito unijos nariui
A t A
NIKODEMUI PRIŠMANTUI

mirus, jo žmonai, seseriai Enfilijai Atkočiūnienei ir
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" valdyba

| | V ■ Ay$
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ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE„ TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

MOKA UŽ:

Asmenines iš__________ 9 %
Nekiln. turto iš_____ __ 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Depozitus..... .........
_5.0%
Serus (numatyta) .......... .„5,5%
Term. ind. 1 met _____ 6,5%
Ter. ind. 2 met ......... 6.75%
Term. ind. 3 met. __ .... 7.0%
Nemokamas gyvy bės draudimas
iki $2.000 šėrų sumos.

i

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

A. NORKELIONAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal
MONTRSAL ENTERPRISES REG'D

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS
6695 « 354a Ave., Rosemount (kampas St. Zorique)
Montreal, 36 Que.
Tol. RAymond 7-312C
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