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Aukos žmogus

Pasaulio įvykiai

Ir tautiniame, ir religiniame gyvenime yra laikotarpiai, skirti
vienai ar kitai idėjai, vienam ar kitam įvykiui iškelti. Skelbdami
lietuvių dienas, meno savaites, knygos mėnesius, švietimo ir šeimos
metus, atkreipiame pagrindinį savo dėmesį į dalykus, kurie šiaipjau
nuslenka užmarštin.. Prisimindami religinio pobūdžio laikotarpius
bei šventes, atkreipiame dėmesį į religinius dalykus, kurie nepri
menami irgi nuslinktų užmarštin. Kaip kultūriniai dalykai gaivina
tautinę mūsų sąmonę, taip religiniai — mūsų dvasinį gyvenimą.
Šiuo metu esame Gavėnios laikotarpyje, kuris skirtas dvasinei
žmogaus atgaivai. Nors Gavėnios papročiai atskiruose kraštuose
nevienodi, tačiau bendroji paskirtis visur vienoda. Krikščioniškoji
Bendrija kviečia visus stabtelti ties savimi, kuris per ilgesnį laiką
yra užgožiamas išorinio pasaulio. Dabartinės civilizacijos aplinka,
mašininis tempas, miesto triukšmas taip užgožia, kad žmogus pra
randa savo “aš”, savo individualumą ir tampa mažyčiu milžiniško
mechanizmo rateliu. Dėlto šiandieną gausėja civilizuotos masės, bet
nyksta asmenybės. Moderniomis priemonėmis šlifuojami mecha
nizmo rateliai — žmonės, bet neugdomi pilnutiniai žmonės. Tą
bruožą jau galime pastebėti ir lietuvių visuomenėje, kuri anaiptol
nėra izoliuota nuo bendrosios tėkmės. Ir čia ryškėja ašmens nyki
mas, stiprėja žmogaus-ratelio tipas. Jau vien dėlto svarbu bent at
skirais laikotarpiais atsiplėšti nuo užgožiančios aplinkos ir atrasti
save kaip dvasinį žmogų.
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Jei sustojame ties savimi, tai ne tam, kad paskęstume izolia
cijoj, bet tam, kad save praturtintume .ir grįžtume visuomenėn, kuri
ypač reikalinga turiningų žmonių. Ratelių yra ištisos masės, bet
dvasingų žmonių maža. Mechaniniai rateliai fino tik savo taką. Nors
jie socialinių rėmų įrikiuoti į didžiulį mechanizmą, tačiau pasta
rojo gerovė jiems nerūpi. Rateliui svarbiausia savoji egzistencija.
Nei gyvenimo prasmė, nei kitos problemos jo nedomina. Kas kita
dvasingas žmogus. Jis jaučia atsakomybę ne tik už save, bet ir
kitus. Jam rūpi ne tiktai savoji egzistencija, bet ir kitų. Gyvenimo
prasmės, žmogiškosios paskirties problemos yra kartu ir jo pro
blemos. Artimo nelaimė yra ir jo nelaimė, artimo džiaugsmas yra
ir jo džiaugsmas. Tautos pralaimėjimas yra ir jo pralaimėjimas,
tautos džiaugsmas yra ir jo džiaugsmas. Tokio žmogaus veikla nėra
mechaninis ratelio sukimasis, bet sąmoningas reiškimasis gyve
nime. Tiesa, tam tikra prasme reikalingi ir rateliai, bet jeigu visi
žmonės būtų tokie, visas gyvenimas būtų mašina. Tai nebebūtų tikra
prasme žmogiškasis gyvenimas. Aišku/tokio niekas nenori. Rate
liai naudingi, jeigu valdomi sąmoningų, dvasingų rankų. Bet tai
joks žmogaus idealas. Tai greičiau žmogaus sudaiktinimas, susiau
rinimas ir suniekinimas. Jeigu šiandieną vienur kitur sukyla jau
nimo būriai, tai iš dalies dėlto, kad jaučia savo aplinkos absurdiš
kumą, t.y. tokios aplinkos, kuri įsibėgėjusiais varžtais daro juos
žmonėmis-rateliais^
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Iš sumechaninto žmogaus nėra ko laukti svaraus įnašo i visuo
menės ar tautos gyvenimą, nes tas įnašas yra dvasinio pobūdžio.
Tiek religinis, tiek kultūrinis, tiek visuomeninis gyvenimas rei
kalauja dvasinio turinio, kurio žmogus-ratelis neturi. Dvasinis žmo
gus nebūtinai turi būti didelio mokslo žmogus. Anaiptol. Ne moks
las žmogų daro dvasingu bei turiningu, bet jo dvasinė gelmė, jo
širdis. Dvasinis žmogus yra tas, kuris pajėgia aukotis ir išeiti iš
savosios naudos sferos. Tokiais žmonėmis laikosi mūsų kultūrinis
ir visuomeninis gyvenimas. Jei turėtume tiktai naudos žmones,
tai visas mūsų išeivijos religinis, kultūrinis ir visuomeninis gyve
nimas jau būtų sugriuvęs. Laimei, dar nevisi tapo mechaniniais
naudos rateliais — išliko didokas rezervas dvasios žmonių, kurie
ne tik nepasidavė triuškinančiai niveliacijai, bet ir tapo pajėgūs
pakelti smūgius. Tai žmonės, kurie ryžtasi gyventi ne tiktai sau.
Jais gėrimės, bet kartu ir liūdime, kad jų skaičius mažėja. Toji
aukos dvasia, kuri Įkvėpia mūsų veikėjus, menkėia lietuviu išeivi
jos masėse. Galimas dalykas, kad tai vyksta ryšium su religinio
prado silnnėiimu mūsų tautiečiuose. Juk anlamai aukos dvasia
turi savo šaknis religinėje žmogaus gelmėie. Tai gelmė, kuri įkvė
pia misiionierius. kankinius, kovotojus ir visus tuos, kurie ryžtasi
gyventi kitiems. Kai išsenka šaltinis, sumenkėja ir ta aukos dva
sia. gaivinanti visokia nesavanaude veikla. Tad puoselėdami lietu
viškąją veiklą, atremkime ją i aukos dvasią ir ją Įkvėpianti šal
tini. Pr. G.
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PADIDINTI ONTARIO MOKESČIAI
Ontario provincijos ižd. Char
les MacNaughton paskelbė nau
jąjį 1969-70 m. biudžetą, kuriam
numatoma turėti $2.998.000.000
pajamų ir $2.996.000.000 išlai
dų. Taigi, pirmą kartą pastarų
jų 24 metų laikotarpyje biudže
tas bus subalansuotas — turės
$2 milijonų perteklių. Balansas
bus pasiektas, padidinant meti
nes išlaidas 7,5%, kai tuo tarpu
pernai jos buvo padidintos
23,7%, užpernai — 26,5%. Ba
lansui suvesti teko pakelti mo
kesčius $181 milijonu, kurių
$105,7 milijono sudės didžiosios
bendrovės ir $75,3 milijono ga
minių vartotojai. Pagal seną
konservatorių partijos tradiciją
pagrindinis dėmesys skiriamas
cigaretėms ir alkoholiniams gė
rimams. Kai kiti mokesčiai bus
padidinti nuo š.m. balandžio 1
d., cigaretės buvo pabrangintos
biudžeto paskelbimo dieną. Už
20 cigarečių dabar tenka mo
kėti 2 centais daugiau — 52 et.
šia proga pasinaudojo Montrealio Imperial tabako bendrovė,
prie cigarečių kainos pridėdama
dar vieną centą. Atrodo, ir kitos
tabako bendrovės paseks jos pa
vyzdžiu. Taigi. 20 cigarečių at
sieis 53 et. Prie provincinio 5%
mokesčio alkoholiniams gėri
mams pridedami dar 5%. J šią
kategorija ieina degtinė, vynas
ir alus. Kiti papildomų pajamų
šaltiniai — 10% mokestis mais
tui valgyklose, kai sąskaita per
žengia $2,50, 10% — gėrimams
restoranuose ir naktiniuose klu
buose. 10% — kino teatru bei
k’tu nramogų bilietams. 5% —
už nakvynes viešbučiuose ir mo

AMERIKIEČIŲ ASTRONAUTAI ŽENGĖ PASKUTINĮ ŽINGS
NĮ MĖNULIO KRYPTIMI, sėkmingai išbandydami orbitoje aplink

teliuose. Motorlaivių ir sniegvežimių (snowmobiles) savinin
kams nebus grąžinama 13 et. už
benzino galioną. Ch. MacNaugh
ton taipgi paskelbė, kad provin
cija planuoja pertvarkyti visą
mokesčių sistemą, jeigu federa
cinė vyriausybė ir toliau atsisa
kys skirti didesnes surinktų pi
nigų sumas provincijoms. Tokiu
atveju bus įvesti tiesioginiai On
tario provincijos mokesčiai, iš
miesto savivaldybių perimtas ne
kilnojamo turto įvertinimas pa
gal dabartinę jo kainą, žodžiu,
viską teks mokėti provincijai,
kuri dali mokesčių grąžins ma
žiau pasiturintiems, siekdama
taip pat vadinamo garantuoto
atlyginimo normos kiekvienam
gyventojui. Biudžete nė žodžiu
neužsimenama federacinė svei
katos drauda, nors jai iš Onta
rio gyventojų Otava šiemet su
rinks $225 milijonus, kurių $175
milijonai būtų buvę grąžinti On
tario provincijai, jeigu premje
ras J. Robarts būtų sutikęs įsi
jungti į šį planą.
Montrealio policija suėmė 25
metų amžiaus kūtvėlą PierrePaul Geoffroy, kuris jau prisi
pažino gamines bombas, sprogu
sias Montrealio Šerų biržoje, li
beralų klube ir federacinių raš
tu knygyne bei kituose pasta
tuose. Manoma, kad jis yra Kve
beko Išlaisvinimo Fronto narys,
tačiau suimtasis atsisako duoti
smulkesnių informacijų ir iš
duoti jo pogrindžio celei pri
klausančius du draugus. Suim
tojo bute buvo rastas nemažas
kiekis dinamito ir bombų užtaiNulceHo ) 9-fę pd.

rūpestis. Kai paaugs, pamatys, kad verta buvo mokytis

Didieji politinėse painiavose
Grasinimai Vakarų Vokietijai • Šūviai Sovietų Sąjungos pasienyje • Aštrus raudonųjų
dialogas • Kas slepiama? • Kremlius atsidūrė tarp dviejų frontų
Artimųjų Rytų neišspręstas užėmime, paramą kompartijų čo atnaujinimu? Atsakymo ten
problemas iš laikraščių pirmų krizės metu Maskva leido W. ka jieškoti po šio susišaudymo
jų puslapių išstūmė nauji įtam Ulbrichtui sukelti naują Berly surengtose masinėse demonstra
pos šaltiniai -— susišaudymas no krizę, kurios tikslas buvo pri cijose Pekinge bei kituose mies
Sovietų Sąjungos-Kinijos pasie versti V. Vokietiją atsisakyti tei tuose. Toronto dienraščio “The
nyje ir Bonnai daromas spau sių į Vakarų Berlyną ir gauti Globe and Mail” koresponden
dimas dėl teisių į Vakarų Ber oficialų pripažinimą R. Vokieti to C. McCullough pranešimu,
lyną. Tikruoju Berlyno krizės jai diplomatiniame fronte. Di Pekingo gatvėse vyko savotiškas
autoriumi tenka laikyti R. Vo džiausia ,W.r-Uft»-Uht,CL svajonė, vaidinimas. Mediniais šautuvais
kietijos raudonąją diktatorių W. be abejonės, yra viena komunis ginkluoti Mao “raudonieji sar
Ulbrichtą, kuris jau daug metų tinė Vokietija ar bent jau dvi gai” stumdė du savo draugus,
siekia tarptautinio pripažinimo lygiateisės Vokietijos. Bonnos kurių vienas buvo aprengtas so
šiam Maskvos satelitui. W. Ul- sutikimas atšaukti prezidento vietų kario uniforma, o antrasis
brichto kortas Maskvos profe rinkimus iš Berlyno būtų buvęs dryžuota skrybėle su baltomis
ranse gerokai sutvirtino talka didelis W. Ulbrichto diplomati žvaigždėmis priminė JAV sim
invazijoje į Čekoslovakiją ir pa ni laimėjimas, itaigojąs pasau boli — dėdę Šamą. Demonst
siekti ekonominiai laimėjimai, liui., kad Berlynas yra jo “de rantų plakatai skelbė: “Mirtis
šiandien R. Vokietija jau yra mokratinės” respublikos sostinė. raudoniesiems carams ir revizionistams, amerikietiškojo im
Įsirikiavusi Į didžiųjų pramonės
Šūviai pasienyje
perializmo bernams!”
kraštų pirmąjį dešimtuką, o so
Žymiai
rimtesnis
incidentas
vietinėje imperijoje W. UlbrichKadangi pasienio susišaudy
to valdomų 17 milijonų vokie Įvyko Sibire, kur kaktomis su mas Įvyko tuo metu, kai JAV
sidūrė du komunizmo milžinai.
čių gyvenimo lygiu yra pralen Atrodo,
pasienio susišaudymą prez. R. Niksonas buvo bebai
kę net Sovietų Sąjungos pilie suorganizavo
ne Maskva, bet Pe- giąs savo kelionę V. Europoje,
čius.
kingas, nes sovietai jau yra pri nejučiomis peršasi mintis, jog
sipažinę, kad žuvo jų 31 karys motyvo jam reikia jieškoti R.
Vokiečiu darbštumas
ir 14 buvo sužeista. Tokiuo Niksono pareiškimuose. Pagrin
Pokario metais pažangą truk se incidentuose visada daugiau dinė jo kelionės mintis buvo V.
dė Maskvos pateikta sąskaita už nuostolių turi užpultasis nuo ne Europos ir JAV vienybė derybo
karo nuostolius, per dešimtmeti tikėtų užpuolėjo smūgių. Sienų se su Sovietų Sąjunga, viešai
pareikalavusi apie $20 bilijonų ginčas tarp Sovietų Sąjungos ir paskelbta Briuselyje Atlanto
vertės reparacijų išmontuotų Kinijos ne naujiena — jis pra Sąjungos tarybos nariams. BetĮmonių mašinomis ir gaminiais, sidėjo jau carinės Rusijos lai koks pokalbis tarp Vašingtono
gyventojų bėgimas i V. Vokie kais. kai buvo užgrobta apie ir Maskvos, santykių gerinimas
tiją. šias* problemas išsprendė pusantro milijono kvadratinių Pekingui yra didžiausia rakštis,
tradicinis vokiečių darbštumas mylių Kinijos teritorijos ar bent nes Kinijos komunistai Sovietų
if W. Ulbrichto 1961 m. pa jau tokių žemių, Į kurias preten Sąjungos ir JAV suartėjime
statyta užtvara tarp rytinio ir va zijas reiškė abu kraštai. Vladi įžiūri grėsmę savo saugumui,
karinio Berlyno, spygliuotomis vostoko uosto sritis Kiniją ati įtampos pašalinimas Europoje
vielomis atitvertas pasienis, ku tvėrė nuo Japonijos jūros. Ki Kremliaus vadams duotų lais
rio minomis apsėtos mirties zo nijos pasienyje Sovietų Sąjunga vas rankas Sibire. Galimas da
nos šiandien negali Įveikti bėg įsitaisė savo satelitą Išorinę lykas, sovietų spaudimo dėka
liai. Pastangų 12 metų laiko Mongoliją, kuri dabar yra Jung taika būtų apvainikuotos Viet
tarpyje darbininkų atlyginimas tinių Tautų narys, o Vidinė Mon namo derybos Paryžiuje. Krem
R. Vokietijoje padidėjo 50% ir golija priklauso Pekingui. Ko liaus vadų apšaukimas “raudo
pasiekė mėnesinį $170 vertės munistinės Kinijos vadai 1860 naisiais carais ir amerikietiško
vidurkį, kai tuo tarpu pačioje m. Rusijos primestą sienų su jo imperializmo bernais” turi
Sovietų Sąjungoje jis yra gero tarti laiko neteisinga, nes ją ki aiškų tikslą menkinti sovietų
kai žemesnis. R. Vokietija šian niečiams užkrovė rusai imperia prestižą pasaulio kompartijų
dien 40% savo gaminių eksnor- listai. Pekingas šiandien reika akyse, jeigu jie ryžtųsi siekti
tuoja j Sovietų Sąjungą, 35% lauja 600.000 kv. mylių Sibiro Įtampą pasaulyje mažinančios
— i kitus komunistinius kraš teritorijos. Prieš trejus metus sutarties su JAV. Kol Kinija ir
tus. Tarptautinis R. Vokietijos Kinijos užsienio reikalų min. Sovietų Sąjunga varžosi dėl Įta
pripažinimas jos gaminiams at Chen Yi apkaltino Kremlių nuo kos užsienio kraštų komparti
vertų kelią i Vakarų pasauli ir latiniais pasienio incidentais, joms, prestižo klausimas yra la
parūpintų užsienio valiutos.
kuriu 1960-65 jis priskaičiavo bai svarbus, juoba, kad Maskva
daugiau kaip 5.000. Ypač skau ruošiasi šaukti pasaulinę kom
Ulbrichto svajonė
partijų konferenciją. Propagan
dus
Kinijai
buvo
Sinkiango
pro

Politiniu atžvilgiu W. Ulbrichgyventojų bėgimas i so dinių požiūriu Maskvos-Vašingtas yra ištikimas Kremliaus tar vincijos
pokalbis gali pasidaryti
vietini Sibirą. Pasak Chen Yi, tono
nas. Čekoslovakijos užėmime sovietinė
perdaug
nuostolingas ir nepri
nronaganda
nrisiviliojo
nedalyvavo Rumunija, gerokai dešimtis tūkstančių Kinijos pi imtinas Kremliaus vadams. Jei
svyravo Vengrijos kompartijos
gu pasienio susišaudymas iš tik
vadai, didelio entuziazmo nero liečiu.
rųjų buvo inscenizuotas tokiu
Didžiųjų lošimas
dė Lenkija. W. Ulbrichtas, no
tikslu, kiniečius tenka laikyti
rėdamas įsiteikti Kremliui, nuo
Kyla klausimas — ką Pekin įmantriais politikais.
V. Kst.
pat derybų pradžios buvo di gas norėjo pasiekt) sienų gin
džiausias invazijos šalininkas.
Susidarė savotiškas naradoksas
kai i Čekoslovakiją įžygiavo ne
V. Vokietijos kariuomenė, kuria
Mažosios Lietuvos veikėjas ir nugabentas Weinheimo miesto
sovietu kompartijos vadai gąsdi
no ir tebegąsdina savuosius sa didis lietuvių patriotas Erdmo- ligoninėn, kur netrukus mirė
telitus. bet W. Ulbrichto “de nas Simonaitis mirė staiga nuo neatgavęs sąmonės. Jau prieš
mokratinės” R. Vokietijos dali širdies smūgio š.m. vasario 24 dvejus metus velionis turėjj
niai, paraduose tebenaudotą Hit d., 17.55 v. Weinheime, V. Vo širdies smūgį ir mirčiai buvo
lerio laikais išgarsintą “žąsies” kietijoj. Ta vakarą jis su gimi pasiruošęs. Jo testamentas bu
žingsni. W. Ulbrichtas dar nėra naite Marija Pūkyte (Pukies) vo paliktas Weinheimo teisme,
užmiršęs 1953 m. R. Vokietiją ėjo iš kino teatro i autobusų o Mannheimo krematoriumui
sukrėtusio nesėkmingo sukili stotį ir sukrito gatvėje netekęs buvo jo paties sumokėtos 847
mo. Jo režimą nuo galutinio sąmonės. Tuoj pat buvo įneštas markės 1968 m. .birželio 24 d.
bankroto tada iškelbė jo “broliš vaistinėn, kur jį apžiūrėjo sku už kūno sudeginimą. Testamen
koji” Sovietu Sąjungą ir jos biai nakviestas gydytojas dr. to vykdytoja įgaliota Marija
“draugiški” tankai miestų gat Jung ir konstatavo rimta pavo Pūkytė (Frl M. Pukies, 6944
vėse. Už talką Čekoslovakijos jų gyvybei. E. Simonaitis buvo Hemsbach, Bergstrasse ueber

Simonaitis sukrito gatvėje

žemęs rutulį “Voru” pavadintą mažąjį erdvėlaivį, kuriuo jiems
teks nusileisti mėnuliu ir grįžti į jų laukiantį pagrindinį “Apollo
Xl” erdėlaivį. Pavojingą bandymą atliko erdvėlaivio “Apollo IX”
įgula. Pik. J. McDivitt ir R. Scnweickart specialiu tuneliu iš “Apollo IX” peršliaužė į “Vorą”. Užvedę “Voro” variklius jiedu nuto
lo 113 mylių nuo “Apollo IX”. Tai buvo pavojingiausia bandymo
dalis, nes “Voras” neturi karščiui atsparaus apsauginio sluogsnio
— su juo neįmanoma nusileisti žemėn. Jeigu dėl kurių nors prie
žasčių nebūtų pavykę grįžti į “Apollo IX”, abu astronautai būtu mi
rę eravėse. Po visos eilės manev
rų “Voras” vėl buvo sėkmingai mušė 25 gyventojus ir sužeidė
sujungtas su “Apollo IX” erdvė daugiau kaip 70. Prie Kambo
laiviu, pik. J. McDivitt ir R. džos ir Laos pasienio komunis
Schweickart grįžo pas jų lau tų daliniai pirmą kartą šio ka
kiantį pik. D. beott. “Voras” ta ro istorijoje į kautynes pasiun
da buvo atjungtas nuo “Apollo tė penkis sovietų T-35 tankus.
IX” ir automatinės kontrolės Pirmajame tankų susidūrime bu
būdu nukreiptas Į saulės orbitą. vo sunaikinti du sovietų tankai
Visa operacija buvo taip sėk ir pažeistas vienas amerikiečių
minga, kad gali būti atsisakyta tankas. Prez. R. Niksonas iš
“Apollo X” ir “Voro” panašaus Baltųjų Rūmų televizijos trans
bandymo orbitoje aplink mėnu liuotoj ' spaudos konferencijoj
lį. Nusileidimas mėnulin buvo Įspėjo S. Vietnamą, kad JAV tu
planuotas “Apollo XI” įgulai lie rės imtis atitinkamų priemonių,
pos mėnesi, bet jis gali tekti jeigu nebus sustabdyti miestų
“Apollo X” astronautams. Galu apšaudymai. Panašią mintį pa
tinis sprendimas šiuo klausimu kartojo ir Saigoną aplankęs
turės būti padarytas sekančių krašto apsaugos sekr. M. R.
trijų savaičių laikotarpyje. At Laird, šiauriečiai yra sulaužę
rodo, amerikiečiai pirmieji nu nepasirašytą susitarimą, kad ko
sileis mėnulyje, nes sovietų kos munistai nelies Pietų Vietnamo
monautai nedaro panašių ban miestų, jeigu prez. L. B. Johnsodymų ir, matyt, nesiruošia šiai nas sustabdytų šiaurės Vietna
kelionei, susitaikę su mintimi, mo bombardavimą. Komunis
kad pirmavimą erdvėse iš jų pa tams dabar duodama suprasti,
kad bombardavimas gali būti
veržė amerikiečiai.
V. Vokietijos naujuoju prezi atnaujintas.
Darbiečių partija Izraelyje
dentu V. Berlyne buvo išrink
tas socialistų kandidatas Gusta premjero pareigoms išsirinko
vas Heinemannas, teisingumo buvusią užsienio reikalų minisministeris koalicinėj’e Bonnos terę Goldą Meir. Kadangi ši
vyriausybėje. Krikščionių demo partija turi daugiausia balsų
kratų partijos kandidatą Ger parlamente, jos kandidatei yra
hardą Schroederį,'krašto apsau atviras kelias į premjerės pos
gos ministerį, jis įveikė nedi tą. Politiniai komentatoriai G.
dele balsų persvara — 512:506. Meier yra linkę laikyti laikine
Rinkimuose lemiamą vaidmenį premjere iki sekančių parlamen
turėjo laisvųjų demokratų par to rinkimų lapkričio mėn. Tada
tijos 80 baisuj kurie buvo ati darbiečiai' turės apsispręsti už
duoti G. Heinemannui. Naujų gen. X- Alloną arba gen. M.
jų nacių 22 atstovai rėmė G. Dayaną. Pastarasis yra labai po
Schroederį. Naujasis prez. G. puliarus Izraelyje, bet jo ne
Heinemannas, kuris turi teisės kenčia darbiečių partijos poli
ir ekonomikos doktoratus, parei tikai. Siekdamas dar didesnio
gas perims iš prez. H. Luebkės populiarumo, gen. M. Dayanas
š.m. liepos 1 d. Rinkimų metu reikalauja Įjungti Į Izraelio te
R. Vokietijos ir Sovietų Sąjun ritoriją Egiptui priklausiusią
gos kariuomenė manevrų pre Gazos juostą ir iš Jordanijos
tekstu kelioms valandoms buvo atimtą Jordano upės vakarinės
sustabdžiusi susisiekimą su Ber pakrantės sritį, nes tiesioginėms
lynu sausumos keliais, bet rin taikos deryboms nesimato jokios
kimų sukliudyti neįstengė. Taip galimybės. Izraelio policija Jeru
ketvirtą kartą V. Berlyne buvo zalėje susprogdino keletą arabų
išrinktas V. Vokietijos preziden namų, kuriuose buvo rasta gink
tas. nepaisant Sovietų Sąjungos lų. Toks atsilyginimo principas,
ir R Vokietijos protestų. Po rin be abejonės, sukels naujus bom
kimų sovietinis TASSaš paskel bų sprogimus Izraelio miestuo
bė, kad šešias dienas trukę ma se.
nevrai jau yra užbaigti.
Keleivinių lėktuvų priversti
Sovietų ir kiniečių kariuome nius skrydžius į Kubą gali už
nės dalinių susikirtimas prie Us baigti naujas posūkis F. Castro
suri upės buvo baigtas abipu politikoje. Lig šiol nebuvo skel
sėm masinėm demonstracijom, biamas likimas ginkluotų asme
kurias pradėjo kiniečiai Pekinge nų, privertusių lakūnus skristi
ir užbaigė sovietai Maskvoje. Kubon. Naująjį posūkį liudija
Maskvos televizija transliavo už kubiečių kompartijos oficioze
sienio politikos specialisto Leo “Granma” aptiktas pranešimas,
nido Zamjatino spaudos konfe kad paskutinis toks ginkluotas
renciją, kuri iš tikrųjų buvo kal avantiūristas yra JAV pilietis
tinamasis aktas Pekingui. L. A. G. Brantas, baustas už plė
Zamjatino teigimu, kiniečių ka šikavimą ir narkotikų pardavi
riai šaudė ir durtuvais badė už nėjimą. Pranešimas baigiamas
puolimo metu sužeistus sovietų reikšmingu sakiniu: “šių veiks
karius. Pekingo radijas paskel mų autorius atitinkamų Kubos
bė, kad Kinija yra pasiruošusi pareigūnų buvo uždarytas kalė
karui, jeigu sovietai drįs pakar jime.” Tai yra aiškus įspėjimas,
toti panašaus pobūdžio Įsiverži kad ir kitų ginkluotų pabėgėlių
laukia panašus likimas.
mus i Kinijos teritoriją?
Čekoslovakijos profesinių są
P. Vietname komunistai tęsia
jungų
kongresas, kuriame buvo
miestų apšaudymą raketomis.
Saigone sprogusios raketos už- atstovaujama daugiau kaip pen
kiems milijonams darbininkų,
Weinheim, Schillerstr. 16, W. priėmė rezoliuciją, reikalaujan
Germany). Esą velionis prieš čią tautų lygybės principo, lais
mirti pageidavo, kad urna su vo apsisprendimo teisės ir visiš
jo pelenais būtų laikoma Huet- kos tautinės nepriklausomybės
tenfeldo kapinėse netoli Vasa socialistiniuose kraštuose. To
rio 16 gimnazijos. Pagal velio- kiais socialistiniais kraštais, be
nies pageidavimą, jo kūnas bu abejonės, suprantami sovietų sa
vo sudegintas vasario 28 d., telitai, kuriems L. Brežnevas no
13.30 v. Mannheime. Laidojimo ri taikyti savo doktriną — gink
apeigas atliko ir atsisveikinimo luotą įsikišimą į jų vidaus rei
pamokslą pasakė evangelikų kalus. kai Maskvai nepatinka
liuteronų kun. A. Keleris. Jis jų raida ir kryptis.
priminė velionies pakantumą ir
Iš Tulūzos aerodromo pirmam
prieš 20 metų pareikštą mintį, bandomajam skrydžiui pakilo
kad reikia sujungti evangelikų du kartus už garsą greitesnis
ir katalikų konfesijas. Per ma- keleivinis lėktuvas “Concorde”,
maldas vargonais grojo tilžiškis kurį suprojektavo ir pagamino
muzikas Valteris Banaitis. Velio prancūzų ir britų aviacijos pra
nis buvo palydėtas lietuviškomis monė — Sud-Aviation ir British
giesmėmis "Pasauly aš keleivis Aircraft Corp. Lakūno A. Turbe vietos pastovios” ir “Pagal cat pranešimu, bandymai parei
Augščiausio valią eik tyliai į ka kalaus apie trejų metų, kol bus
pus”.
pašalinti visi netobulumai ir pa
E. Simonaičio mirties proga siektas 1.450 mylių greitis i va
lietuvių spaudoje iškeliami jo landa. Sovietai panašų lėktuvą
nuopelnai lietuviu tautai ir ko- pradėio bandyti 1968 m. gruo
Nukelta Į10-tą psl.
džio 31 d.
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
POLITINIS KOMITETAS. Pristaty
tas krašto valdybos posėdžiui ir pa
tvirtintas politinis komitetas: pirm.
B. Sakalas, vicepirm. L. Matukas,
sekr. A. Kalendra. Šio komiteto veik
los dirva labai plati, tačiau iš svarbes
niu planų reikėtų paminėti: 1. Infor
macija visais politiniais klausimais.
2. Ryšių palaikymas su lietuvių veiks
niais. 3. Informavimas įvairiais Lie
tuvos valstybę liečiančiais klausimais
Kanados valdžios įstaigų. 4. Praneši
mai visuomenei dėl ryšių palaikymo
su okupuota Lietuva, derinant juos
prie veiksnių nutarimų. Prie Kana
dos Baltiečių Federacijos sudaryto
politinio komiteto KLB krašto vaidyba patvirtino lietuvius atstovus—
B. Sakalą ir L, Matuką. Politinio ko
miteto pirm, adresas: B. Sakalas, 3
Norma Cres., Toronto 9, Ont., tel.
766-8479.
JAUNIMO SEKCIJA. Pristatyta
posėdžiui ir patvirtinta jaunimo sek
cijos valdyba: G. Breichmanas, A. Volungytė, J. Čeponkutė, S. Martinkutė,
V. Beniušis. Pirmininko adresas: G.
Breichmanas, 104 Bertram Dr., Dun
das, Ont. TeL 627-1420. Sekcija nu
matom 1. Palaikyti artimus ryšius su
jaunimo organizacijom Kanadoje ir
JAV. 2. Anketos forma sužinoti jau
nimo organizacijų veiklą, jų priemo
nes įtraukti jaunimą į savo eiles. 3.
Paruošti organizacijos vadovus. 4.
Skatinti jaunimą jungtis į KLB gy
venimą, nevengiant pareigų valdy
bose. 5. Įtraukti jaunimą mokytojų
pareigoms lituanistinėse mokyklose.
6. Ištirti galimybes lietuvių kalbos
dėstymo kanadiškose mokyklose, ka
dangi čia užaugusio jaunimo prašy
mai ar net reikalavimai yra žymiai
efektingesni už vyresnio amžiaus as
menų. 7. Suruošti Kanados lietuvių
jaunimo suvažiavimą Hamiltone Lie
tuvių Dienos proga. 8. Ištirti bendro
— ateitininkų, skautų ir sportininkų
stovy klavimo galimybes. 9. Skatinti
lietuvių studentus įsiregistruoti į
Fordhamo universitetą lituanistikos

Kanados Lietuvių
Fondas
Nauji nariai ir įnašai:

328. Kavalūnas, Adelė
329. K. ir P. Paškevičių atm.

$100
100

Papildė įnašus:
iki 1.000
W. St. Kuzmas
99 1.000
iH. Juodis
99
600
Toronto apyl. valdyba
99
600
Dr. A. Pacevičius
99
500
Kred. Koop. “Parama”
99
400
Inž. V. Balsys
99
200
V. Montvilas
99
200
Dr. St. Pacevičius
99
200
Inž. M. Meiliūnas
99
200
Inž. J. Kšivickas
KLB. Lethbridge apyl. v-ba ”
26
Visi papildymai sudaro
$2.456
Adelė Kavalūnas gyvena Montrealyje. Kotrynos ir Petro Paškevi
čių atminimui Įnašą atsiuntė sūnus
inž. A. Paškevičius, Fondo Įgal. Ota
voj. W. St Kuzmas — Toronto lie
tuviškų .organizacijų rėmėjas, šiais
metais jis jau parėmė paminklo sta
tymą $1.000, skautus $1.000, Prisi
kėlimo par $700. Antras tūkstantininkas — hamiltonietis M. Juodis.
Tai duosnus lietuvis, bet mažai žinių
apie save tedavė. Kiti aukotojai —
žinomi veikėjai.
Š.m. vasario 22 d. Įvyko Fondo ta
rybos posėdis, kuriame buvo sudarytos dvi komisijos. Investavimų komisijon išrinkti — L. Balsys, Pr. Bas
tys ir L. Matukas. Pelno skirstymo
komisijon: kun. P. Ažubalis, K. Aperavičius; trečią narį paskirs KLB
krašto valdyba. — Fondo atstovu ir
Įgaliotiniu pietinėj Ontario dalyje su
tiko būti inž. J. Kšivickas (tarybos
narys), 82 Creighton Rd., Dundas,
Ont Į jos sritį Įeis Hamiltonas, St
Catharines, Welland ir Port Colborne. — Fondo vajaus plana.*, nors kiek
pavėluotas, bet išpildytas. Per 5 me
tus surinkta $50.500. Nuo š.m. kovo
1 d. vajaus vykdymą perėmė Fondo
sekr. K. Lukošius, kuris toliau infor
muos per spaudą. Jo adresas: 28 The
Palisades, Toronto 3, Ont — Pr. me
tų “Tž” nr. 40 atspausdinta 303 na
rio nr. Jankūnas Antanas. Turėjo
būti — Jankūnas Albertas.
P. LELTS, KLF iždininkas

• Roy G. Cole, ginklų rinkė
jas Hamiltone, Kanadoje, už
$18.564 Britanijoje nusipirko
porą Napoleono laikų pistoletų.
Juos yra pagaminęs prancūzų
revoliucinės vyriausybės ginklų
dirbtuvių vedėjas Nicholas Boutet. Jo darbo pistoletus Napo
leonas dovanodavo savo gene
rolams ir admirolams. Spėjama,
kad šis pirkinys kadaise priklau
sė Napoleono admirolui.

Istorija beletristiniame
Grožėdamasis naujai iškilusia
literatūrine žvaigžde Solženycinu, Scott Young, “The Globe a.
Mail” nuolatinis bendradarbis,
lygina jį su John dos Passos,
Steinbecku, Hemingwayu, Dostojevskiu ir kitais. Jis ypač verti
na Solženycino romaną “Pirma
sis apskritimas”, kuriame pavaiz
duota Stalino era. Negalėdamas
plačiau komentuoti viso romano,
Scott Young pasirinko 54 skyrių,
kaip vieną būdingiausių epizodų.
Tai buvo sekmadienio naktis,
viena iš daugelio, “Zeksai” (ka
liniai) Mavrinošaraškoje (tyrimo
instituto rajonas prie Maskvos)
buvo tylūs ir ramūs. Jie visi bu
vo užsiėmę, pasakojosi įvairius
nuotykius, anekdotus ir kt, o
taip pat ginčijosi kaikuriais rei
kalais. Tai buvo tame kambary
je, kur daugelis iš tų pagrindinių
“zeksų” miegodavo. Tenai ir
Andrius Andrejevičius Potapo
vas prisiminė epizodą, kai jis ir
Glebas Vikentijevičius Nerzinas,
būdami kitam kalėjime, sukūrė
beletristinį dalyką, bet niekur
negalėjo gauti pieštuko jam už
rašyti. Taip ir liko kūrinys ne
užrašytas. Jo tema — kalėjimo
inspekcija. Tad jie abu dabar
stengėsi tos inspekcijos epizodus
prisiminti.
Esą Eleonora Rooseveltienė
lankėsi Sovietų Sąjungoj, tikrin
dama, kaip tenai sunaudojamos
UNRRA gėrybės. Ji norėjo pa
matyti gyvenimą ir sovietiniuose
kalėjimuose.. Apžiūrėjimo scena
— garsusis Butyrkų kalėjimas.
statytas kareivinių reikalui Kotrynos Didžiosios laikais. Ilgai
jis buvo apleistas ir niekam ne-

seminarui ir taip pat į Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą Čikagoje.
KLB FORT WILLIAM apylinkės
valdyba nustebino šio krašto lietuvius
dideliu projektu, apsiimdama šalia
kitų tautybių įrengti kultūrinį dar
želį, kuris būtų simbolis dalelytės
Lietuvos žemės Kanadoj. Prašome
KLB apylinkių valdybas, Kanados lie
tuviškas organizacijas finansiškai paremti tautinį Fort William lietuvių
darbą. Krašto valdyba šiam tikslui pa
skyrė vėl $200 (praeitais metais buvo
paskirta $200).
KLB KRAŠTO TARYBOS RIN
KIMŲ SISTEMOS pakeitimo klausi
mui išnagrinėti krašto valdyba pasky
rė: K. Baroną, E. Daniliūną ir J. R.
Simanavičių. Naujas projektas bus
apsvarstytas krašto valdybos posėdy
je ir perduotas š. m. krašto tarybos
sesijai spręsti.
SOLIDARUMO ĮNAŠAI. Dėkojame
KLB Wellando, Rodney ir Londono
apylinkių valdyboms už prisiųstus
solidarumo įnašus. Prašome ir kitas
apylinkių valdybas atsiskaityti už
1968 m. Šia pačia proga dėkojame
Kanados Jungtiniam Finansų Komi
tetui už jų našų darbą ir paskirtą
krašto valdybai $1000. Taip pat dėko
jame KLB Toronto apyl. valdybai už
pusę gauto pelno $968 iš pernai me
tais įvykusios Kanados Lietuvių Die
Šioms atostogoms pasirinkau
nos Toronte.
kelionę automobiliu per Meksiką
KLB KRAŠTO VALDYBA į Centrinės Amerikos valstybes.

PR. ALŠĖNAS
naudojamas. Sovietiniam reži
mui atėjus, paverstas kalėjimu.
Kalviai uždėjo neišgriaunamas
grotas ant langų, stabai ir pačius
langus užkalė, sumažino iki mi
nimumo, o duryse išgręžė skyles,
kad prižiūrėtojai galėtų sekti,
kas dedasi celėse. Ilgus metus
Butyrkų kalėjimas, kad ir pilnas
kalinių, visuomenės dėmesio ne
atkreipė.
Vieną dieną kaliniai, laikomi
celėje nr. 72, buvo nuvesti į pir
tį. Jų utėlėti skudurai atimti ir
išduoti švarūs, malonūs drabu
žiai. Maistas paduotas gana geras
ir jo kiekis toks, kiek maždaug
buvo duodama pirmiau 12-kai
dienų. Nežiūrint to gausaus kie
kio, maistą kaliniai ryte prarijo,
atrodo, nė nekramtę. Kai jie su
grįžo į celes, rado langus atvirus.
Langų grotos buvo nudažytos
dangaus spalva — mėlynai. Jei
gu saulės spinduliai į kurią celę
negalėjo įsiskverbti, buvo pasta
tyti sargybiniai su veidrodžiais,
kurie spindulius nukreipdavo Į
vidų. Nauji stalai celėse buvo ap
krauti knygomis, laikraščiais ir
žurnalais. Biblija, Koranas ir
Talmudas stovėjo surikiuoti
knygdėtėse. šalia jų — Madonos
statula. Pagaliau kiekvienoj ce
lėj ant stalo — po dėžę kažbekiškų cigarečių. Cigaretės buvo
parūpintos ne iš kalėjimo biu
džeto, bet paties kalėjimo virši
ninko nupirktas.
Tada atvažiavo ir ponia Rooseveltienė, kurią lydėjo oficialūs
asmenys. Viskas vyko pasigėrėtinai gražiai ir gerai, išskyrus

duotas puikiausias maistas, ne
išskiriant nė skaniai pagamintų
viščiukų. Nors ant stalo buvo
padėtos lėkštės viščiukų kau
lams, tačiau pasigirdo garsus
traškėjimas. Kaliniai su dideliu
pasigardžiavimu rijo viščiukų
mėsą ir tratino jų kaulus... Ro
oseveltienė tik pagalvojo, kad
kaliniai nėra išmokę gerų ma
nierų.
Kita mažytė scena Solženycino
romane vaizduoja kalinį, pa
imanti generolo majoro padėtą
kazbekišką cigaretę. Generolo
(kalėjimo viršininko) veidas apsi
blausė, tačiau jis negalėjo nieko
pasakyti, nei padaryti kol viešė
jo garsioji Amerikos viešnia. Pa
galiau Rooseveltienė paklausė
kalinius, ar neturi kokių nors
skundų prieš sovietinę valdžią ar
kalėjimo administraciją, kuriuos
ji galėtų perteikti Jungtinėms
Tautoms. Kalėjimo viršininkas
truputį sumišo ir tvirtu balsu ta
rė:
— Dėmesio, kaliniai! Ar buvot
patenkinti šios dienos maistu?
— Taip, taip, — girdėjosi
bendras atsakymas.
Vertėjas stovėjo šalia genero. lo ir Rooseveltienės ir vertė aiš
kinimus viešniai, kokie laimingi
sovietuose kaliniai. Pagaliau,
kai pasigirdo kažkokie neaiškūs
sovietinių kalinių murmėjimai,
vertėjas Rooseveltienei paaiški
no, jog kaliniai protestuoja prieš
negrų persekiojimą Amerikoje
ir prašo ponią Rooseveltienę iš
kelti tą reikalą Jungtinėse Tau
tose ...

Ramiojo vandenyno pakrantėmis

MOKESČIAI MOKAMI NE
UŽ VISAS PAJAMAS. TAI
REIŠKIA ŠTAI KĄ.

Jeigu esate Kanados mokesčių
mokėtojas, galite padaryti kaikurias atskaitas nuo savo pajamų
sumos.
Pavyzdžiui, kiekvienas mokes
čių mokėtojas, gyvenęs Kanado
je ištisus metus, turi teisę atskai
tyti nuo savo pajamų $1000, ku
rie yra neapmokestinami. Jeigu
esate vedęs ir Jūsų žmonos me
tinės pajamos nesiekia $250, ga
lite reikalauti ir papildomos jai
$1000 atskaitos. Jeigu turite vai
kų, taip pat galite atskaityti po
$300 tiems, kurie dar neturi 16
metų, ir po $550 tiems, kurie
turi daugiau kaip 16 metų ir ma
žiau nei 21 metus amžiaus.

Jeigu jūsų vaikas invalidas ir
mokosi mokykloje ar universite
te, galite jam atskaityti $550 ir
tuo atveju, kai jis turi daugiau
kaip 21 metų amžiaus.
Jeigu turite išlaikyti giminę,
gyvenanti ne Kanadoje, ir jeigu
tas asmuo atitinka tam tikras Ka
nados mokesčių taisykles, galite
reikalauti jam mokesčių atskai
tos.

Užpildant pajamų mokesčių
formą, reikia atsiminti vieną
svarbų dalyką: jei Kanadoje gy
venote ne ištisus metus, atskai
tas turite išdalinti proporcingai.
Apie tai smulkiau paaiškinta mo
kesčių vadove.
Jei reikia pagalbos užpildyti
formai ir pridėtasis vadovas ne
padeda, ateikite pas mus. Netoli
Jūsų yra apylinkės mokesčių įs
taiga (District Taxation Office),
kuri paaiškins visus klausimus
apie pajamų mokesčius. Dauge
lis įstaigos tarnautojų moka ke
letą kalbų. Jei norite, galite at
sivesti draugą kaip vertėją. Vie
nu ar kitu būdu sutvarkysime
Jūsų pajamų mokesčius ir nerei
kės rūpintis.
Mes esame tam, kad pagelbė
tame.

Department of National
Revenue, Taxation

Iš darbovietės gavęs keturias sa
vaites laiko, patikrinęs nuodug
niai automobilį, kad nestreikuo
tų kelionėje, vasario mėnesio vi
duryje su žmona palikau Kana
dos žiemą. Per tris dienas pasie
kėm Meksikos pasienio miestą
Eagle Pass, čia apsirūpinome
reikalingais dokumentais, išsi
keitėme dolerius į pezus ir išsiėmėme drauda automobiliui.
Mat, nei Kanados, nei JAV draudos negalioja Meksikoje ir kitose
valstybėse į pietus. Šitokia drau
da kainuoja kiek daugiau kaip
doleris dienai.
Automobilio draudimas žy
miai daugiau kainuoja važiuo
jantiems į Centrinės Amerikos
valstybes, kurias sudaro Gvate
mala, EI Salvadoras, Honduras,
Nikaragva, Kosta Rika ir Pana
ma. Toje pačioje agentūroje gau
name draudą toms valstybėms
ir sumokame jau po $3.30 die
nai. Dar bandau aiškintis, kad
automobilis nedidelis, tad ir kai
na turėtų būti mažesnė, tačiau
agentas parodo lentelę, kur dide
liems automobiliams draudimas
kainuoja apie $5 dienai.
Hamiltonietis —
Meksikos gyventojas
Greit pravažiuojame sieną ir
po neskubaus meksikiečiu mui
tininkų patikrinimo leidžiamės
geru plentu tolyn į pietus ir
Meksikos krašto gilumą. Pakelė
mis kaimeliai, vaismedžių sodai,
bandos gyvulių, kur-ne-kiir kak
tusai riogso. Mat, čia visur dirba
ma žemė, tad kaktusai naikina
mi. Saulė skaisčiai šviečia, bet
nėra šilta, oras kiek vėsokas. To
lumoje prieš akis dunkso kalnų
keteros, prie kurių kaip tik ar
tėjame.
Pavakary privažiuojame
Monclava miestą, kuriame plie
no fabrikų kaminai varo tirštus
dūmus ir dengia savo klodu visą
apylinkę. Tai didelis plieno pra
monės centras, antras gamybos
dydžiu visoje Meksikoje.
Prie miesto didžiuliai moder
nūs ligoninės pastatai, netoliese
keletas motelių, kurių viename
apsistojame. Kambariai dideli,
bet vėliau pastebėjome, kad lo
vos patalynė nepakeista. Mat, pa
kelėse mažesni moteliai nesilai
ko nustatytos švaros ir higienos
reikalavimų. Todėl geriausia
prieš užimant kambarį pasitik
rinti.
Besitvarkant kieme, prie auto
mobilio prieina stambus, jau
senstelėjęs- vyras ir užkalbina
angliškai. “Iš kur jūs esate? —
klausia jis, žiūrėdamas i Ontario
automobilio leidimą. “Iš Hamil
tono,” — atsakiau mažai kreip
damas dėmesio i smalsu žmogų.
“Ir aš esu hamiltonietis.”—grie
bia džiugiai purtyti ranką. Pasi
rodo, kai Meksikoje pradėjo
steigti plieno fabrikus, tai darbi
ninkų, ypač prityrusiu darbe,
jieškojo Kanadoje. Minimas ha
miltonietis dirbo “Dominion
Foundries” plieno liejykloje ir
Meksikos valdžia pakvietė į
Monclava mieste atidaryta nauja
plieno liejyklą. Dabar jau 22
metai čia dirba; išmokęs ispanu
kalba ir lie jykloje esąs “boso”
pareigose. Tačiau Kanados nie-
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atvažiuoja atostogų Į Hamiltoną.
Net kai susirgo žmona, atsiuntė
ją operacijai į Hamiltoną.
Tūlos piramidės
Sekančią dieną padarome 535
mylias kelio ir apsinakvojame
Queretaro mieste. Miestas gra
žus, švarus, gatvės grįstos tašy
tais akmenimis, apsodintos me
džiais. Daugybė parkų, pamink
lų, stilingų bažnyčių. Gyvas ir
judrus miesto centras. Nuspren
dėme, kad grįždami atgal čia
sustosime daugiau pasižvalgyti,
tačiau to neįvykdėm, nes pasu
kome kitu kelių’atgal. ‘ .
šį kelią pasirinkom, nes no
rėjom pamatyti Tūlos pirami
des. Tula buvo sostinė toltekų
imperijos VII š. po Kristaus*.
Šią vietovę 1938 m. surado vie
nas Meksikos archeologas. Dau
guma Tūlos miestelio namų pa
statyti iš buvusios indėnų šven
tyklos akmenų. Pats miestelis
įsikūręs abipus nedidelės upės
slėnyje, o ant kalno gana dide
liame plote penkių terasų pira
midė. Kaikurios freskos ir originalinės sienos su pagražini
mais atkastos, atnaujintos ir at
rodo kaip buvusios senovėje.
Didžiulės akmeninės statulos
žmonių figūrų, gal po 30 pėdų
augščio, sustatytos rymo pira
midės viršuje. Senovėje šios kolosalinės figūros stovėjo šven
tyklos prieangyje kaip kolonos,laikančios visą struktūrą, šių
milžiniškų statulų papėdėje žmo
gus atrodo toks mažytis ir silp
nas, o tačiau jo rankų darbo kū
riniai šimtmečius išstovėjo be
veik nepaliesti. Statulos pa
puoštos iškaltais įvairiais ženk
lais ir indėnų gyvenimo vaiz
dais.
Piramidės apačioje sienų griu
vėsiai ir likučiai kolonų buvu
sios šventyklos. Viduje buvusios
šventyklos yra viskas atkasta,
išvalyta ir pastoviai prižiūrima.
Viename jos kampe stovi pusiau
gulinti akmeninė skulptūra, vaiz
duojanti toltekų lietaus dievą
— Chac Mool.
Toliau į šiaurę nuo piramidės
dar tik pradėti atkasimo darbai,
kur matyti iš žemės bekyšą sie
nų kontūrai, apžėlę krūmais ir
žolėmis. Čia bevaikščiojant, pri
sistato sargas, kuris iš lankyto
jų surenka po du pezus (16 ame
rikietiškų centų), nes visos ar
cheologinės vietos yra valdžios
prižiūrimos ir globojamos.
Žemiau piramidės pastatytas
nedidelis muzėjus, kuriame su
dėtos įvairios iškasenos iš šios
vietovės. Prie muzėjaus įėjimo
prisodinta įvairiausių kaktusų,
prie kurių sustoję turistai daro
foto nuotraukas. Saulė šioje at
viroje vietovėle negailestingai
kepina, tad apžiūrėję piramidę,
greitai leidžiamės miestelio link
ir atgal į pagrindini plentą, ku
riuo netrukus pasiekiame Mek
sikos miestą.
Meksikos mieste
Čia tenka jau antrą kartą lan
kytis, tačiau Meksikos miestas
toks didelis (virš 6 mil. gyven
toju) ir turi tiek daug įdomių
lankytinų vietų, kad vistiek ne
suspėji visko pamatyti. Sustoja
me viešbutyje netoli Chepultepec parko, kuris actekų impe
rijos laikais buvo imperatoriaus
Montezumos vasaros rezidencija.

Automobilį paliekame viešbučio
kieme, nes mieste didelis judė
jimas, o meksikiečiai vairuoto
jai lekia kaip patrakę, vingiuo
dami gatvės pločiu kaip kam
patogiau.
Pasiėmę taksį, pirmiausia nu
važiuojame į Gvatemalos konsu
latą vizos, kurios Kanadoje ne
suspėjome gauti. Priimti konsu
lo, kuris šiek tiek kalba angliš
kai, gana greit gauname reikia
mus dokumentus ir neriam į
miesto centrą. Pasiekiame Zocalo arba pagrindinę aikštę, kur
stovi katedra ir valdžios rūmai
(National Palace). Įėjus į kated
rą, apspinta vadovai, kurie viens
per kitą siūlosi aprodyti kated
ros didžiulius meno turtus. O
meno sukrauta ten apsčiai: mar
muriniai altoriai, statulos, me
džio raižiniai, sidabro grotos,
įvairiausi ornamentai, paveiks
lai. Katedros dydis ir meno tur
tai veikia svaiginančiai, kad ne
bežinai į ką bežiūrėti.
Kitame aikštės šone — val
džios rūmai, pastatyti ant Mon
tezumos laikais buvusių pasta
tų. Ispanų valdymo laikais čia
buvo oficiali vicekaralių rezi
dencija, o kai buvo paskelbta
respublika, tai įsikūrė preziden
to ir kitos įstaigos. Netoliese susispietusios pagrindinės preky
bos įstaigos, kurios nepertrau
kiama virtine tęsiasi gatvių gat
vėmis. Užsukame į gražų mies
to centrinį parką La Alameda,
priaugusį milžinišku medžių, ap
sodintą gėlėmis ir išpuoštą gau
sybe meniškų fontanų, trykštan
čių vandens srovėmis. Vos spė
ji prisėsti ant suoliuko, prisista
to batų valytojai, kurie tau be
stebint parko judėjimą nubliz
gina batus per keletą minučių.
šio parko šone šaunūs Bellas
Artės rūmai, kuriuose yra ope
ra, teatras, auditorija ir meno
galerija. Mane ypač domino
liaudies baleto spektakliai, bet
dėl jų didelio populiarumo
nebuvo įmanoma gauti bilietų.
Todėl pasitenkinome meno ga
lerija, kurios erdviose salėse su
krauti poros šimtmečių Meksi
kos dailininkų darbai. Patys rū
mai irgi labai įspūdingai atro
do. Tai puikios architektūros, gi
gantiškos statybos pavyzdys, pa
statytas per 30 metų ir kainavęs
didžiules sumas pinigų. Nebegavę bilietų į baletą, nusprendėme
grįžti atgal į viešbutį, nes jau
artėjo vakaras. Meksikos mies
tas yra virš 7000 pėdų augščio
nuo jūros lygio, ir naktys yra
gana šaltokos.
(Bus daugiau)

Jei “EGLUTĘ” užsakysi,
Vaikui džiaugsmą padarysi —

Skaitant nuotykius Pupučio,
Valandos pavirs minutėm.
Palengvins valgyti iki 35% su
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STASIUI SIMUČIUI mirus,

jo brolius — PETRĄ ir LEONARDĄ nuoširdžiai

užjaučia —
Z. St. Laurinavičiai ir šeima

Tauriam lietuviui STANISLOVUI SIMUČIUI mirus,
jo žmoną, brolius ANICETĄ, PETRĄ ir artimuosius

nuoširdžiai užjaučiame —
Ema ir Br. Milašiai

Amerikos lietuvių pagalba tremtiniams
Ryšium su BALFo 25 metų
veiklos sukaktimi prel. J. Bar
kūnas išsiuntinėjo spaudai pa
reiškimą, . kuriame atkreipia
skaitytojų dėmesį į mons. J. B.
Končiaus* ilgamečio BALFo pir
mininko, knygą “Atsiminimai iš
BALFo veiklos”. Pareiškime sa
koma:
“Jo aprašyti atsiminimai yra
ir mano atsiminimai, nes teko
su juo glaudžiai bendradarbiau
ti ir daugelį metų būti BALFo
vicepirmininku bei pavaduoti
pirmininką jam būnant Euro
poje. Autorius atpasakoja visas
sunkenybes ir kliūtis, kurias da
rė BALFui sovietų komunistai
ir mūsų raudonieji; aprašo lie
tuvių tremtinių skurdą ir var
gus, pergyventus Vakarų Euro
poje; iškelia jų darbštumą bei
nuveiktus darbus švietimo, kul
tūros ir meno srityse; atvaizduo
ja įvairų tremties gyvenimą ir
šalpos darbą; aiškina emigraciją
ir tremtinių išsiskirstymą po
platųjį pasaulį.
Mums, amerikiečiams, ši kny
ga yra svarbi, nes užfiksuoja
Amerikos lietuvių vaidmenį tau
tos gelbėjimo laikotarpyje, tuoj

po antrojo pasaulinio karo. Ji
svarbi lietuviams tremtiniams,
nes suglaustais faktais paryški
na tautos nelaimės metais mūsų
susiklausymą, gailestingumą, or
ganizuotumą, norą vienas kitam
padėti. Šis sąjūdis atgaivino lie
tuvių vidinio gyvenimo santy
kius, sucementavo mūsų tautinę
sąmonę.
Kas studijuos lietuviu gyveni
mą užsieniuose, kaip užsimezgė
lietuvių bendruomenės įvairiuo
se kraštuose, kokiais keliais bu
vo vesta kova už Lietuvos išlais
vinimą ir kaip visa tai prasidė
jo, — negalės apsieiti be šios
knygos. Amerikiečiai istorikai
bus reikalingi šios knygos, jei
norės aprašyti Jungtinių Ame
rikos Valstybių paramą lietuvių
tautai jos kryžiaus dienose.
Taipgi ir didelę Amerikos kata
likų vyskupų pagalbą lietu
viams tremtiniams atsiminimų
autorius vaizdžiai aprašo.
Tik perskaitę mons. Končiaus
knygą galėsime pilnai suprasti
ir įvertinti labdaros svarbą bei
didžiulį BALFo įnašą į tautos
gelbėjimo istoriją.”

KtAUSKITEPATARS/M-MDES/M
Patarimu tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽE. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.
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1965 m. pirkau namą už $20,000. Įmokėjau $4,000, liko $16,000
skolos iš 7%. Mano advokatas apskaičiavo, kad pradedant mokėti
bus $280 palūkanų ir $100 pagrindinės sumos. Mokama kas trys mė
nesiai — $100 mortgičiaus ir atitinkama suma palūkanų. Gale prira
šyta, kad palūkanų suma sumažėja $1.75 kiekvieną kartą. Po 14 įmokėjimų mano palūkanos sumažėjo tik $24.50. Aš manau, kad išmokė
jus $1,000 pagrindinės sumos palūkanos turėtų sumažėti $70 ir man
reikėtų mokėti tik $210. Gal aš ir klaidingai skaičiuoju. Mokėdamas
13-tą ratą, sumokėjau $217 palūkanų ir $100 pagrindinės sumos. Manydamas, kad advokatas padarė klaidą, kreipiaus į jį su prašymu tai
pataisyti. Tačiau dabar man reikia mokėti $402.61 palūkanų ir pagrindinės sumos. Maloniai prašau nurodyti, kaip aš turiu skaičiuoti?
Ar teisingai advokatas apskaičiavo? Jei neteisingai, kur aš turėčiau
kreiptis? Kiek aš turėčiau mokėti ir kiek man liko skolos? J. R.
Pradinis advokato apskaičiavimas buvo teisingas. Jei Jūs tiksliai
mokėtumėte 14 įmokėjimų, palūkanos sumažėtų tik $24.50. Negalime
pasakyti, kiek Jums reikia mokėti ir kiek liko skolos, kadangi Jūs
nepasakote po kiek Jūs mokėjote. Kai Jūs mokėjote 13-tą ratą, palūkanos buvo netiksliai apskaičiuotos. Sakysime, Jūs mokėjote visas
palūkanas teisingai. Tada po 12 ratų būtų likę skolos $14,800. Sekan
tis mokėjimas turėtų būti $259 palūkanų ir $100 pagrindinės sumos.
Jūs mokėjote tik $217 palūkanų. Visų paskolų įmokose pirma reikalaujama sumokėti palūkanas. Jei palūkanų yra mažiau, tada atitinkarna suma imama iš pagrindinio įmokėjimo. Tuo būdu Jūs savo pagrindinės skolos nesumažinate $100, bet atitinkamai mažiau.
Jūsų nuošimčių sumažėjimo apskaičiavimas yra netikslus, kai
sakote, kad skolai sumažėjus $1000, palūkanos turėtų sumažėti $70.
Atsiminkite, kad Jūsų mokėjimai yra kas trys mėnesiai, todėl 70
padalinate iš 4 ir gaunate $17.50. Taigi, Jūsų nuošimčiai tada sumažėja tik $17.50; už $15,000 sekantis mokėjimas būtų $262.50 palūkanų.
Palūkanų apskaičiavimas yra paprastas. Jei mokate kas 3 mėne
siai 7%, pagrindinę sumą padauginkite iš 7, padalykite iš 100 ir ką
gausite padalykite iš 4. Palūkanos yra už pilnus metus. Kai mokate
kas 3 mėnesiai, reiškia keturis kartus trumpesnis laikotarpis, todėl
reikia padalyti iš 4. Sekantį kartą iš pagrindinės skolos atimkite tą
sumą, kuri buvo mokėta virš palūkanų ir skaičiuokite tuo pačiu būdu.
Kadangi yra abejonė dėl apskaičiavimų tikslumo, paprašykite
savo advokatą atsiųsti pilną mokėjimų pareiškimą už praeitą laiką
(detailed statement of payments). Jis tą privalo padaryti. Tada galė
site pats patikrinti arba mums atsiųsti ir mes patikrinsime.

MOHAWK
FURNITURE LTD.
PILNAS NAMy APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
Nemokamas į namus pristatymas.
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Pasitraukė drąsusis kovotojas
Keletas atsimintinų epizodų a. a. Erdmono Simonaičio mirties proga
DR. M. ANYSAS

Niujorko lietuviai Vasario 16 minėjime susikaupę prisimena pa
vergtąją Lietuvą
Nuotr. P. Ąžuolo

Kunigas, kuris dirbo vaistinėje
DR. J. VIDZGIRIS

Po iškilmių, surištų su Erdmono Simonaičio 80 amžiaus me
tų sukaktimi praeitų metų pabai
goje, dabar atėjo liūdna žinia,
kad Erdmonas Simonaitis mirė
š. m. vasario 24 d. ir palaidotas
28 d. Nustojome turbūt pasku
tinio veikėjo, žinomo pries I D.
karą ir po jo. Tuometinis veikėjų
triumviratas, susidaręs iš a. a.
Martyno Jankaus, Jokūbo Stikloriaus ir E. Simonaičio, pasibai
gė.
Pirmose eilėse
Velionies 80 metų sukakties
proga buvo labai daug rašyta.
Šį kartą norėčiau iškelti tik ke
lis man arčiau žinomus epizodus,
kur velionis kovojo pirmose ei
lėse už savo gimtojo krašto žmo
nių teises. Atsimenu; kad jam
jau prisiėjo rungtis su okupacine
prancūzų vyriausybe, kuri, vos
užėmusi Klaipėdos kraštą, pra
dėjo pūsti į politinę vokiečių dū
dą. Prasidėjo kova dėl lietuvių
kalbos teisių oficialiame gyveni
me. Nekartą girdėjau, kaip di
rektorijos posėdžiuose Simonai
tis buvo puolamas prancūzų ko
misaro Petisnė šiais žodžiais*: “Ir
vėl ateina su savo senais reika
lavimais Herr Simonaitiiiis”.
Apie dvejetą metų jis buvo pran
cūzų okupacinės valdžios sudary
tos Klaipėdos direktorijos narys.
Pamažu ji pakrypo į visai provokišką pusę. Dėl kaikurių direk
torijos padarytų žygių velionis
protestuodamas iš jos išėjo.
Pavojingame žygyje
Atėjo provokiečių ir jiems pa
taikaujančios prancūzų okupaci
nės vyriausybės sumanymas iš
Klaipėdos krašto padalyti freištatą ir tuo sukliudyti eventualų
krašto prijungimą prie Lietuvos.
Klaipėdiečių ir D. Lietuvos poli
tiniuose sluogsniuose iškilo min
tis susijungimo klausimą pagrei
tinti padarant savotišką “coup
d’ėtat.” Pakartotinai Martyno
Jankaus ir Erdmono Simonaičio
buvo vesti slapti pasitarimai su
Lietuvos vyriausybe, nes pačia
me Klaipėdos krašte, esant oku
puotam svetimos kariuomenės,
nebuvo galima daryti jokių prisi
rengimų. Turimomis žiniomis,
tuometinis ministeris pirminin
kas E. Galvanauskas tos idėjos
nebuvo sužavėtas. Toks žygis
jam atrodęs labai rizikingas, tu
rint galvoje Lietuvos tarptauti
nę padėtį. Ir patriarchas Jankus
man kartą išsitarė, kad sukilti
prieš okupacinę valdžią nebuvo
toks lengvas dalykas — galėjo
visi žūti. Gelbėjimo komiteto val
dybai užtikrinus, kad Klaipėdos
krašto kaimo dauguma sukilimą
remsianti, buvo leista daryti pa
siruošimus, bet politinio atsargu
mo sumetimais, sukilimui prasi
dėjus, min. pirmininkas išvažia
vo į provinciją ir buvo kelias die
nas nepasiekiamas jį atakuojan
tiems sąjungininkų atstovams.
Iškilo klausimas, kas sudarys
sukilėlių direktoriją, kai sukili
mas pasiseks. E. Simonaitis drą
siai sutiko paimti administraciją
į savo rankas.

ištesėti pažadą duoti kunigą pro
fesorių Brazilijai. Numatytasis
Lietuvių karių kapelionas
kandidatas buvo sukliudytas, rei
Vokiečiams įžygiavus, sąlygos kėjo kam nors jį pavaduoti. Ir
iš esmės pasikeitė. Vėl buvo ga taip virš 10 metų sėkmingai dar
lima grįžti į viešumą. Jauno ku bavosi Rio de Janeiro ir Bello
nigo entuziazmą nevisi suprato. Horizonto kunigų seminarijose
Kaikas tai norėjo išsiaiškinti ligi vėl galėjo sugrįžti atgal prie
kaip paprastą asmeninio saugu paliktųjų vicerektoriaus pareigų
mo jieškojimą, vengiant pavojų, Romoje, kur ir šiuo metu triūsia.
bet apsiriko. Užsidegėlio galvoje
Kaip auklėtojas jis moka iš
jau buvo nauja mintis, kuri ne jaunimo daug išreikalauti, gal
leido abejoti jo asmenine drąsa. būt kaip tik todėl, kad pats sau
Pirmosiomis karo dienomis, labai reiklus ir kupinas negęs
atsipalaidavę nuo Raud. Armi tančio jaunatvės idealizmo. Už
jos inkorporuotos Lietuvos ka nuopelnus kunigiškame darbe
riuomenės, kariai ir sukilėliai dar 1948 m. pakeltas Kauno ar
degė noru nugalėti bolševizmą ir kivyskupijos kanauninku, o vė
atstatyti tėvynės nepriklauso liau šv. Sosto — monsinjoru.
mybę. Taip susidarė tautiniai
Propagandos ugnyje
kariuomenės daliniai, pavadinti
Kai kalbama apie postalininę
savisaugos batalijonais. Bet tai
sovietinio
gyvenimo raidą, Va
nepatiko hitlerininkams. Rasisti
nio kvaitulio ir pradinių pasise karuose labai dažnai perdėtai pa
kimų apakinti, jie jau nebematė brėžiamos vadinamo laisvėjimo
kitų tautų, nepripažino jų teisių, apraiškos Chruščiovo laikotarpy
Lietuvą laikė užkariauta koloni je, nors kaip tik tuo metu reli
ginis persekiojimas pasiekė di
zacijos erdve.
Lietuviškieji daliniai buvo vi desnį laipsnį, negu Stalino lai
siškai išblaškyti užfrontės tarny kais. Lietuvoje tai pastebima
boms Rusijoje. Jiems reikėjo nuo 1957 m., bet ypač nuo 1962
dvasios vadų. Ir vėl jaunas ku m., kai buvo surežisuota parodo
nigas skuba pas arkivyskupą moji Klaipėdos šventnamio sta
prašyti leidimo eiti ten, kur jau tytojų byla.
Netrukus po to bolševikinė
čia reikalą. Gerai mokėdamas
propaganda
buvo ypatingai nu
slavų kalbas, jis žino galėsiąs bū
ti naudingas ne tik saviesiems, kreipta į du kunigus užsienyje:
bet ir nelaimingoms raudonojo velioni BALFo reikalų vedėją
ir rudojo teroro aukoms — Gu kun. L. Jankų ir mūsų sukaktu
dijos tikintiesiems, likusiems be vininką. Sutelkta visa respubliki
nės, sąjunginės, satelitinės ir už
ganytojų.
sienio komunistų propagandos
Gudų misijonierius
ugnis paversti juos kažkokiomis
Ir taip 1941 m. Kalėdose jis hitlerinėmis pabaisomis, kad tuo
jau Minske, kur iki pat vokiečių būdu būtų pažemintas katalikų
rytų fronto žlugimo 1944 m. va kunigo vardas.
sarą ėjo karo kapeliono pareigas.
Veiksmingas atsakymas
Ilgesnį laiką čia jis buvo vienin
Tačiau pikti planuotojai abiem
telis katalikų kunigas, teikiąs
atvejais
labai apsiriko. Abu už
dvasinius patarnavimus gudų ka
talikams. Įdėjo daug širdies ru pultieji nesileido įtraukiami į
senančiai tikėjimo žarijai iš nau šmeižikų lygio polemiką, bet su
jo įpūsti ir už tai sukėlė vienuo rado veiksmingą atsakymą — ke
se gilų dėkingumą, o kituose— lią i tas pačias mases, kurių aky
se juos norėta sujuodinti. Kun.
tokią pat gilią neapykantą.
Misijonierišką dvasią stiprino L. Jankus paliko sau gražų pa
kiekviename žingsnyje sutinka minklą—į daugelį pasaulio* kal
mų praeities paminklų žadinama bų išverstąją Sibiro tremtinių
istorinė sąmonė. Juk čia, senose maldaknygę “Marija, gelbėk
Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti mus!” Mons. Ignatavičiaus atsa
jos žemėse, lietuviai ilgus am kymą tuo tarpu sudaro dvi kny
žius vykdė kilnią misiją — ginti gos. Pirmoji pasirodė itališkai
1967 m. — “Sabaot, Galybių Die
ir šviesti žmones.
Reikėjo daug ištvermės, suma vas” (290 psl.) — ir sulaukė pla
numo ir drąsos karo meto pavo taus skaitytojų susidomėjimo.
jams ir sunkumams pakelti, iš Antroji išėjo iš spaudos 1968 m. Velionis Erdmonas Simonaitis
vengti įvairaus plauko karštako gale ispaniškai — “Aš mačiau” pokalbyje su mokytoju Fr. Skėriu
šių nacionalistų, pasislėpusių (344 psl.). Pažymėtina, kad ispa Vasario 16 gimnazijoj
bolševikinių provokatorių ir ne^ niškoji laida pasirodė Argenti
Politinėje kovoje
paskutinėje vietoje hitlerinio noje herojiniu bibliografijų kny
1923 m. sausio 9 d. gelbėjimo
gestapo pinklių. Tik atkaklių pa gų serijoje. Knygose vaizduoja
stangų dėka jam pavyko išrūpin mas Lietuvos gyvenimas okupa komitetas su Martynu Jankumi
priekyje paskelbė savo manifes
ti gudą kunigą, kuris galėjo per cijose ir asmeninė patirtis.
tą ir tuo davė signalą sukilimui.
imti ir tęsti gražiai pradėtą lietu
Jupiteriai pyksta
Sukilėliams jau esant prie Klai
vio darbą sielų naudai.'
Orus atsakymas bolševikus pėdos, senoji direktorija laivu
siutina. Pyktis toks didelis, kad išplaukė iš Klaipėdos. Sukilė
Pašaukimų ugdytojas
Antrojo pasaulinio karo banga nežinoma nė kokių argumentų liams užėmus Klaipėdos kraštą
kun. Ignatavičių drauge su de griebtis. Antai naujausiuose už ir miestą, buvęs Steputaičio di
šimtimis tūkstančių lietuvių nu sipuolimuose mons. Ignatavičius rektorijos narys E. Simonaitis
bloškė toli į vakarus. Ir ši antro apkaltintas buvęs abejingas na sudarė naują direktoriją. Bet ne
ji tremtis jo nesužlugdė. Paga cių nusikaltimams Gudijoje, ilgai buvo lemta jo direktorijai
liau atsirado proga užbaigti augš- nors suminėtieji nusikaltimai bu valdyti. Netrukus po sukilimo
tuosius mokslus ir vėl sugrįžti vo įvykdyti tuo metu, kai jo ten atvykusi sąjungininkų komisija
prie pamėgtojo darbo su jauni dar nebuvo.
griežtai pareikalavo atstatyti de
Kitas nuolatinis priekaištas— mokratinę padėti. Po nepilno
mu — ugdyti pašaukimus Kris
karo meto nuotraukos, kurios sa mėnesio valdymo buvo sudaryta
taus vynuogynui.
Garsiajame Tėvų dominin vo laiku buvo pasiųstos pažįsta Viktoro Gailiaus direktorija, ku
konu Angelikumo universitete miems ir vėliau buvo sovietinio rios pirmininkas tam tikslui bu
1947 m. angynes disertaciją apie saugumo iš jų atimtos. Tai esąs vo atšauktas iš diplomatinės tar
Lietuvos katalikiškąsias mokyk “įrodymas”, kad nuotraukų siun nybos.
las ir gavęs daktaro laipsni, tais tėjas patsai pritaręs jose vaiz
Palikime bejėgiškus jupiterius
pačiais metais buvo pakviestas duojamoms žiaurybėms. Tuose
šv. Kazimiero kolegijos vicerek- kaltinimuose tiek pat sveiko pro su jų pykčiu. Sukaktuvininkui,
toriumi ir tano vienu artimiausių to, kaip, pavyzdžiui, tarti, jog pasiekusiam garbingo aihžiaus.
prel. L. Tulabos bendradarbių, Lietuvos laisvės kovotojus poka kurio didesnę pusę- jis paskyrė
kuriant iš nieko šitą svarbią lie ryje žudė ir gatvėse valkiojo ne uoliai Dievo ir sielų tarnybai, te
tuvišku ju dvasinių pašaukimų įs enkavedistai ir ju talkininkai besančiam pačiame kūrybinių jė
stribai, be tie, kurie pasirūnino gų išsiskleidime, palinkėkime il
taigą Amžinajame Mieste.
Tas nareigas pertraukė 1951 tų dienų nežmoniškumą užfik giausių metų užsibrėžtame dar
be.
m., kai iškilo reikalas lietuviams suoti nuotraukose.
(Tęsinys iš pr. numerio)

Kilo nauji nesusipratimai.
Boetcherio direktorijos metu jos
pirmininkas, būdamas Berlyne,
vedė tiesiogines derybas su vo
kiečių įstaigomis dėl kiaulių eks
porto į Vokietiją. Centro vyriau
sybė būrėjoj į tai kaip į pirmi
ninko kompetencijos peržengi
mą ir reikalavo jo atsistatydini
mo. Buvo prieita prie Boettcherio atšaukimo ir jo pašalinimo iš
direktorijos prievarta. Dėl tų žy
gių Lietuvos vyriausybei buvo iš
kelta byla tarptautiniame teisme
Hagoje. Sudarius dr. Schreiberio direktoriją, labai pagyvėjo
Klaipėdos miesto valdybos pasi
priešinimas, kurio kurstytojas,
pagal gubernatoriaus Navako
nuomonę, buvo vyr. burmistras
dr. Brindlingeris. Iškilo sumany
mas jį atšaukti ir paskirti naują,
politiškai palankesnį vyr. bur
mistrą, bet pradžioje nebuvo as
mens, kuris savo kailį neštų į
miesto valdybos širšių lizdą. Pa
galiau Reizgys sutiko sudaryti
naują direktoriją ir atšaukti
Brindlingerį, o Simonaitis, drą
sus kaip visuomet, iškraustyti iš
magistrato posėdžio salės atšauk
tąjį vyr. burmistrą. Jam tai ir pa
sisekė. Bet jo valdymo laikas ne
buvo ilgas, nes Trečiojo Reicho
prieš Lietuvą vedamoji propa
ganda pasiekė tokį laipsnį, kad
centro vyriausybė po metu laiko
pageidavo, kad BruvelaiČio di
rektorija atšauktų komisarinį
burmistrą E. Simonaitį ir grąžin
tų Brindlingerį į jo senąją vietą,
kurioje jis išbuvo iki II D. karo
pabaigos, kai Raudonoji Armija
užėmė Klaipėdą.
Vokiečių rankose
Hitlerio armijai Klaipėdą už
imant, E. Simonaitis pasitraukė į
Lietuvą, nes saugoj osi nacių vy
riausybės keršto. Simonaičiovardas buvo daug metų linksniuoja
mas vokiečių nacionalsocialisti
nėje spaudoje ir galingame
Heilsbergo radiofone. Nuo savo
likimo Simonaitis, deja, negalė
jo pabėgti, nes Trečiajam Rei
chui užėmus Lietuvą, gestapo
buvo susektas, suimtas ir išbuvo
koncentracijos stovykloje iki ka
ro pabaigos.
Įvyko politinė ironija: E. Si
monaitis, kaip ir jo ankstyvesnis
bendradarbis Martynas Jankus
bei kiti veikėjai, turėjo likti Vo

kietijoje, su kurios agresyvia po
litika jie buvo kovoję. Dėl pažen
gusio amžiaus E. Simonaičiui ne
pavyko emigruoti į užjūrį. Nors
pokarinės Vakarų Vokietijos po
litika kiek pasikeitė, bet Simo
naičiui ji liko priešinga iki jo
mirties. Jis buvusių priešų tapo
įskųstas visose įstaigose. Teismų
buvo atmesti jo pakartotiniai
prašymai atlyginti už kacete iš
būtą laiką ir mokėti pensiją, ku
ri pagal Vokietijos įstatymus pri
klauso kiekvienam Hitlerio per
sekiotam ir nukentėjusiam Vo
kietijos ir aplinkinių kraštų gy
ventojui. Pragyveno iš kuklios
senatvės pensijos ir dovanų, ku
rių protarpiais atplaukdavo iš
užjūryje gyvenančių draugų ir
pažįstamų.
Drąsus ir garbingas
Nepaisant visų turėtų politi
nių nemalonumų ir dabartinių
sunkumų, E. Simonaitis liko ir
toliau nepajudinamas Mažosios
Lietuvos teisių gynėjas. Jis bu
vo nuolatinis Mažosios Lietuvos
Tarybos valdybos narys arba
pirmininkas ir dalyvavo įvairio
se kitose organizacijose iki savo
mirties.
Reikia pasakyti, kad be savo
civilinės drąsos, kurią jis pakar
totinai parodė, velionis buvo tie
sus valdininkas, niekuomet ne
panaudojęs užimamos tarnybi
nės vietos neteisingam pasipel
nymui. Savo politinių priešų,
būdamas augstose pareigose,
niekuomet nesistengė ekonomiš
kai nuskriausti arba sunaikinti.
Tuo jo nekaltino nė hitlerinė
propaganda. Jeigu jam būnant
augstose vietose nepasisekė pa
siekti, ko buvo reikalaujama, tai
ne velionies kaltė, bet rezultatas
neapgalvotų politinių žygių, ku
rie labai greitai subyrėjo.
Velionies 80 amžiaus metų su
kakties proga Mažosios Lietu
vos Bičiulių Dr-jos pastangomis
buvo suorganizuotas nuolatinis
fondas, kuris jam turėjo pagel
bėti, sumokėti jo mėnesinę nuo
mą.
Jo žemiškam gyvenimui pasi
baigus, galima palinkėti, kad ne
nuilstančiam dideliam kovotojui
būtų lengva jo gyventos vietos
žemelė. Teko girdėti, jis yra pa
reiškęs norą, kad jo pelenai bū
tų perkelti Lietuvon, kai ji vėl
bus laisva.

UETUVIŲ—ŽYDIJ SANTYKIAI

KADA FAKTAI PASIEKS PASAULI?
AL. GIMANTAS
Kartkartėmis mūsų spaudoje
pasirodo samprotavimų dar vis
jautriu ir bent kol kas dar vis
neišlyginamu lietuvių-žydų san
tykių klausimu. Nebūtų jokio
reikalo čia vėl kartoti ta tema
anksčiau pareikštų šio ir kitų
autorių minčių, jei prie viso
reikalo sugrįžti neverstų sovietinamoje Lietuvoje pasirodžiusi
knyga vardu “Ir be ginklo ka
riai”. Joje gana išsamiai patei
kiama medžiaga apie įvairių lie
tuvių pastangas gelbėti ir padė
ti žydams vokiškosios okupaci
jos metais. Atrodo, kad sovietinamos Lietuvos tvarkytojams
nebuvo jokio intereso išleisti
tokio pobūdžio leidinį. Norisi
manyti, kad gerokai užvilkintas
tos knygos pasirodymas tegalėjo
būti realizuotas lietuviškomis
pastangomis, žinant, kad pasau
lio opinijoje žydiškoji propa
ganda pajėgė įskiepyti abejonių
visos lietuvių tautos laikysena
vokiečių okupacijos metais. O
ką jau bekalbėti apie pačią žy
dų bendruomenę, kurios nariai
mano, kad dėl juos ištikusios
nelaimės, izraelitų žudymų lie
tuviai kaltesni už vokiečius.
Niekas nepadaryta
Vakaruose gyvendami, labai
mažai ar net visai nieko nepa
darėme, kad liudininkų parody
mais, faktais parodytume tikro
vę tokią, kokia ji iš tikrųjų bu
vo. Neskaitant saujelės, kuri ga
lėjo prisidėti (kiekvienoje tauto
je rasime palūžusių asmenybių)
prie nacių organizuotų žudynių,
absoliutinė dauguma lietuvių ne
tik su užuojauta žvelgė į žydų li
kimą, bet ir aktyviai prisidėjo
prie jų gelbėjimo.
Daugiau tokių liudininkų yra
likusių Lietuvoje, bet ir iš
eivijos lietuvių tarpe esama as
menų. kurie aktyviai veikė prieš
vokiečių išleistus įsakymus,
stengėsi palengvinti žiaurią būk
lę, slėpė pabėgusius žydus, rė
mė maistu, pinigais, dokumen
tais ir t.t.
Pasinaudojus visa eile faktų,
paskelbtų knygoje “Ir be ginklo
kariai”, pridėjus naujuosius pa
rodymus gautus iš išeivijos gy
venančių lietuviu, reikėtų suda
ryti knygą ir išleisti anglų kalba.
Tepasiskaito pasaulis, tepasiskaito patys izraelitai ir tenakeičia
nuomonę. Lietuviai,, kaio tauta,
jokiu būdu nebuvo žudikų tar
pe, niekad nepritarė neteisė
tiems okupantų veiksmams.
Keistina nuomonė
Jei savo metu su pagrindu buro tikima, kad žydai simpatizuo

ja komunizmui, sovietams, tai
paskutiniųjų kelerių metų laiko
tarpyje, atrodo, tą nuomonę jau
tenka keisti. Pasaulinės politi
kos arenoje sovietams visu šimtu
nuošimčių stojus už arabiškąjį
pasaulį ir visiškai nusigręžus
nuo Izraelio valstybės, žydai jau
spėjo pamatyti kurioje pusėje
yra jų draugai ir kurioje prie
šai. Antra vertus, izraelitų, pla
čiai pasaulyje pasklidusių, įtaka
politinėje, kultūrinėje ir ekono
minėje srityje tebėra žymi. Jų
balsas ir svoris yra pakankamas*
Sovietų pavergtoms tautoms, ra
si, gali prisieiti pasinaudoti ir Iz
raelio balsu gal Jungtinėse Tau
tose, gal ir kito pobūdžio tarp
tautinėse konferencijose, suva
žiavimuose. Šiuo metu, regis, ir
pačiai Izraelio valstybei ne pro
šalį turėti savo pusėje daugiau
draugų ir rėmėjų.
I.aikas prakalbėti
Tad ar ne laikas pradėti ir
mūsiškiams bandyti lyginti san
tykius ar juos ir iš naujo megzti
su izraelitais? Buvę menki ban
dymai, tiesa, pozityvių rezultatų
nedavė. Bet ar galima buvo tikė
tis kitokio atsako, kai dar ir šian
dien lietuviai žydų akyse neturi
gero vardo. Tikras paradoksas:
šios dienos žydai randa bendrą
kalbą ir turi visai pakenčiamus
santykius su Vak. Vokietija, bet
nenori girdėti ar žinoti apie lie
tuvius. Santykiams išlyginti ga
lėtų padėti mūsų minimo leidi
nio paruošimas ir* išleidimas. Jau
daug esame prikalbėję ir prirašę
patys sau, tad ar nebūtų pats lai
kas prakalbėti ir į svetimųjų au
ditoriją, kurios nuotaikų ir sim
patijų sudarymas visada gali bū
ti pakankamai svarbus visoje
mūsų byloje? Nemanykime, kad
žydijos balsas, mums nereikalin
gas.

“Buffalo Courier-Express” š.
m. sausio 19 d. laidoje atspaus
dino p-lės Lutwack įspūdžius iš
jos lankymosi Sov. Sąjungoje.
Tarp kitko ji pastebėjo, kad jų
grupėje visą laiką maišėsi slap
ta agentė neva norėdama pra
mokti šnekamosios anglų kalbos,
nors tą grupę sudarė Belgijos
studentės. Vienoje vietoje auto
rė paklausė jaunuolį, ką veikia
rusu jaunimas laisvalaikiu.
Vaikščioja gatvėmis — atsakė
jis. Į klausimą, ar gali skaityti
“Dr. živago”, atsakė neigiamai,
nes tai esanti “baisi knyga”.
ši amerikietė grižo iš Sov. Są
jungos pamačiusi tikrovę. Nevisi
turistai tokie pastabūs.

Dolerio krašte Kanadoje paminklas — nikelinė penkių centų mone
ta prie Sudburio, kur gaminamas nikelis ir kur dirba gausus būrys
lietuvių

TAUTINIŲ GRUPIŲ FOLKLORAS
DR. MARIJA RAMONIENĖ

Ontario Folk Arts Council
konferencija įvyko Toronte va
sario 22-23 d. Dalyvavo 14 Onta
rio provincijos vietovių atstovų.
Artimiausiu laiku FAC bus
įsteigti dar 5 vietovėse, šešta
dienio sesijoj pasidalyta patir
timi, veiklos būdais. Aptarta,
kaip geriau palaikyti pavienių
etninių grupių entuziazmą ir
Kanados visuomenę padaryti
imlesnę daugiatautei, mozai
kinei Kanados kultūrai. Supla
nuoti šie parengimai Toronte:
gegužės mėnesį 1. “Choral Fes
tival”, graikų, airių, japonų, vo
kiečių ir kitų chorų pasirody
mai. *2. “Canadian Week” ir
“International Caravan” birže
lio 26 — liepos 1 d. 3. “Nation
builder Show” CNE parodos me
tu. “Canadian Week” prasidės
iškilmėm prie miesto rotušės.
Iš ten kasdiena vyks karavanai
«— autobusai į tam-tikras miesto
dalis, kur viena ar kelios tau
tybės turės savo koncertus, val
gius publikai, tautodailės paro
das. Tos savaitės įvykiai bus fil
muojami ir plačiai reklamuo
jami. Tiek “Canadian Week”,
tiek “Nationbuilder Show” kvie
čiami dalyvauti ir miesto ribose,
ir kitose vietovėse gyveną tau
tiniai vienetai, ansambliai, or
ganizacijos.
Kingstone, Ont., liepos 20 d.
bus “Summer Festival” Richard
son stadijone. Programoje —■
chorai, tautiniai šokiai, meno
paroda, arklių lenktynės, bendri
šokiai ir vaišės.
Londone, Ont., gegužės 2-4 d.
rengiamas “The Frolic”: tauty
bių pasirodymai, dainos, šokiai
ir pan. Viskas bus supinta į vie
ną pynę —• kaip didelio baliaus
programa. Kitą dieną — kaip
naktinio kabareto programa ir
pan. Londonas bando duoti pa
sirodymams visai kitą, linksmą
ir nebe kaimo aplinkumos, bet
didmiesčio, turtingos bendruo
menės nuotaiką — “vibrant so
cial setting”.
St. Catharines apjungia Nia
gara Falls, Welland, Port Colborne, Grinsby; turi grandiozinį
planą, bet parengimų laikas dar
nenustatytas.
Lakehead praeityje pasižy
mėjo meniškom įvairių tauto
dailės rinkinių parodom dr. E.
Jasevičiūtės dėka.
Sault Ste. Marie ruošia dide
lę rudens bei Padėkos Dienos
šventę.
Ošavoje kovo 25 d. įvyks nau
jos meno galerijos atidarymas.
Jos vadovybė labai palanki tau
tybėms ir žada ištisus metus
ruošti “Ethnic Folk Arts shows”.
Otavoje gegužės 11-18 d. įvyks
tulpių festivalis, žada pasirody
ti ir mūsų studentų šokių gru
pė “Žilvitis”. Rudenį numato
ma tautodailės ar tautinių dra
bužiu paroda muzėjuje.
šeštadienio vakarą, po iškil
mingų pietų Sheraton viešbuty,
svečiams ir konferencijos daly
viams buvo rodomas filmas “Ca
nadians can dance” (deja, tame
filme lietuviai nešoka, tik už
scenos matyti grupė mergaičių
su lietuviškais drabužiais) Apie
tautodailę — “Visual Folk Art”
kalbėjo ponia M. Mitchel ir ro
dė spalvotas skaidres įvairių pa
rodų.
Sekmadienį 10 v. r. prasidė
jo metinis suvažiavimas. Iš 8
pagrindinių programos punktų
įdomiausias mums — kelionės
ir abipusiai apsilankymai. Per
jubilėjinius Kanados šimtmečio
metus FAC surengė visame
krašte 100 švenčiu, kuriose pro
gramą išpildė 35.000 atlikėjų.

Kultūriniai pasikeitimai įgalino
geriausius talentus iš vienos
krašto dalies keliauti į kitas vie
toves, susipažinti su jų jaunimu,
žmonėmis. FAC pastangomis per
$300.000 buvo paskirta chorų ir
šokių grupių kelionėms po Ka
nadą. Paminėtinos tarptautinės
kelionės; pirmiausia tarptautinis
folkloro festivalis Montrejeau,
Prancūzijoj, kur dalyvavo 40
žmonių grupė iš Montrealio ir
Toronto (Hamiltono “Gyvataras”
paminėtas su pagyrimu). 40 as
menų grupė dalyvavo pasauli
nėj parodoj Meksikoj, nemaža
grupė dalyvavo tautinių šokių
festivaly Milwaukee, JAV. Gal
vojama apie FAC grupės vyki
mą į pasaulinę parodą Japoni
joj. * ‘
Šiemet pašalpas skiria pro
vincijų švietimo ministerijos.
Jaunimo grupės, ansambliai, no
rėdami keliauti į kitą vietovę
kultūriniam bendravimui, susi
pažinimui, turi kreiptis į pro
vincijos švietimo ministerį. Fe
deracinė valdžia kultūrinį pasi
keitimą tepripažįsta su kana
diečiais prancūzais, t. y. nėra
tarpprovincinio pasikeitimo. Vi
sos provincijos meno ansamb
liai gali keistis tik su Kvebeku.
FA Council pasikeitė iš “non
corporated” į “corporated body”
vienetą. Sudaryta taryba “Bord
of Directors of Incorporated On
tario Folk Arts Council:
Bragoli. B. K. G., Hamilton, Derwinsky, J., Welland. Fleming, Rev.
P., CSS., Toronto, Geoghan, B., To
ronto, Green, K. W.. London, prov.
pirm., Johnson. Mrs. H., London.
Kaldma. V., Sault Ste. Marie, Kossar, L., Toronto, (centro direktorius
ir programos direktorius), Lukenda,
W.. Sault Ste. Marie, Newman, Mrs.
S., Lakehead. Novak. J., Toronto,
Pokusa, Mrs. S., London, Raabe. W.,
Kingston, Ramūnas, Dr. M., Ottawa,
Rouff, J., St. Catharines, Sennick.
Mrs. M., Kitchener, Stephens; J. W.
V., Toronto, Trasuk, A. Cornwall,
Hedisinckle, J. Mrs.. Oshawa, Mc
Culloch, M., Miss, Peterborough, Kowalyshyn, J., Sarnia.

Mūsų tautinis menas, lygiai
kaip ir kultūriniai pasiekimai,
yra didžiausi mūsų tautos am
basadoriai. Laikas išnešti mūsų
liaudies turtus į viešumą ir pa
rodyti kitiems.

Dr. Domas Jasaitis, pasakęs pa
grindinę kalbą Vasario- 16 mi
nėjime Niujorke
Nuotr. P. Ąžuolo

4 pst » Tėviškės Žiburiai
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TIKINČIŲJŲ TEISĖS
“Valstiečų Laikraštis” vasario 25
d. laidoje skaitytojams aiškina tikin
čiųjų teises. Religine bendruomene
suprantamos tikinčiųjų grupės, ku
rios turi daugiaa kaip 20 pilnamečių
narių ir yra registruotos valdžios
įstaigose. Užsiregistravimas duoda
teisę pradėti religinę veiklą. Dėl
“antivalstybinio ir barbariško pobū
džio” neregistruojami Jehovos liudi
ninkai ir sekmininkaL Dvasininkams
leidžiama sakyti religinio pobūdžio
pamokslus bažnyčiose, bet draudžia
ma liesti politinį gyvenimą, vaikų
auklėjimo bei švietimo klausimus,
tarptautines problemas. Už bažnyčios
ribų dvasininkų veikla taipgi gerokai
suvaržyta: “Ne maldos namuose re
liginės apeigos gali būti atliekamos
tik mirštantiems ir sunkiai sergan
tiems prašant, šioms apeigoms atlik
ti tikinčiųjų namuose valdžios orga
nų leidimas nereikalingas. Ligoninė
se ir kalinimo vietose šios apeigos
gali būti atliekamos tik specialiai
izoliuotose patalpose. Religines lai
dojimo apeigas leidžiama atlikti ka
pinėse. Visais kitais atvejais atliki
nėti religines apeigas po atviru dan
gumi. q taip pat tikinčiųjų butuose,
rengti religines eisenas galima tik
tai su rajono (miesto) DŽDT vykdomojo komiteto leidimu. Leidimo
nereikia tik tokioms religinėms eise
noms, kurios yra neatskiriama reli
ginių apeigų dalis, atliekama bažny
čios šventoriuje, žinoma, jeigu jos
netrukdo normaliam gatvės judėji
mui...” Paliečiamas ir varpų klau
simas. Skambinimas varpais gali bū
ti apribotas ar net ir visai uždraus
tas, jeigu “bažnyčia yra netoli mo
kyklos, ligoninės, vaikų darželių, lop
šelių bei kitų valstybinių ir visuo
meninių pastatų”, tačiau uždrausti
gali tik religijų reikalų taryba, atsi
žvelgdama i “vietines sąlygas ir gy
ventojų nuotaikas”. Taip atrodo ti
kinčiųjų religinę veiklą tvarkančios
taisyklės. Kaip jos interpretuojamos
ir taikomos praktiniame gyvenime,
yra kitas klausimas. Minėtame raši
nyje daug vietos užima priekaištai
pamokslams, laidojimo, krikšto ir
kitoms religinėms apeigoms tikinčių
jų namuose, bet atsakyti i priekaiš
tus nevalia.

KAUNIEČIŲ VAKARONĖ
Kauniečiai kraštotyrininkai suren
gė vakaronę “Mylėkime gimtąją kal
bą”, kurios dalyvių laukė senelių pa
pročiu paruošti žirniai, pupos, kvie
čiai, avižinis kisielius ir gira. Pro
grama buvo pradėta kanklių muzi
ka, P. Vaičiūno eilėraščiu “žodis”,
šokių grupės “Suktinis” atliktu liau
dies šokiu “Iškilmingas trejinis”, žy
miųjų lietuvių mintimis apie gimtąją
kalbą. Lietuviškų dainų koncertą su
rengė operos teatro veteranas Anta
nas Kučingis, Kauno muzikinio teat
ro solistai Angelė Mačiulytė, Venį*
tė Matukonytė ir Aloyzas Domeika,
žodį apie kalbos kultūrą tarė V. La
butis, apie baltų kalbas — J. Šukys.
Svečias iš Vilniaus A. Vanagas va
karonės dalyvius sveikino vilniečių
kalbininkų vardu. Mokytoja O. Dabrilaitė dalijosi atsiminimų pluoštu
apie savo buvusius profesorius J.
Balčikoni, P. Skardžių ir A. Salį.
Kauno dramos teatro aktorius A.
Mackevičius perskaitė M. Daukšos
“Postilės” prakalbą. Vakaronė buvo
pradėta velionies J. Balčikonio pa
gerbimu ir baigta daina “Eisim, bro
leliai, namo”.

J. A. Valstybės

apšvieČiama. Tik dirbančių remontuotojų ant tų pastolių kažkodėl nesi
mato. Net su žiburiu dieną, gali
ma sakyti, jų nesurasi. Taigi jau ne
savaitė ir ne dvi nuostabioji go
tika, apraizgyta lentų tinklu, tarsi
supančiota stovi pastolių nelaisvė
je?’ Kas ir kokiu tiksiu šį gotikos
kūrinį remontuoja, rašinio autorius
M. B. nepasako. Jis tik primena tu
ristų skundą, kad pastoliai neleidžia
Šv. Onos bažnyčios fotografuoti.

PLYTOS IR CEMENTAS

A. Vaičiūnas “Tiesos” 28 nr. at
siuntė laišką apie plytas ir cementą
Joniškio geležinkelio stotyje: “Turtingai gyvena Joniškio rajono žem
dirbiai: derlingose dirvose dera gausus derliai, fermų darbuotojai rū
pestingai prižiūri gyvulius, todėl ga
mina daug pieno ir mėsos. Vis daž
niau kolūkiečiai važinėja į parduotu
ves įvairiausių prekių. Reikia nema
ža statybinių medžiagų, — juk dau
gelis keliasi į gyvenvietes, statosi
naujus namus. Nuo čia ir prasideda
bėdos. Štai stovi kolūkietis geležin
kelio stotyje prie nupirktų plytų
krūvos ir dejuoja: “Mokėjau pinigus
už sveikas plytas, o čia beveik pusė —
pusplyčių.” Rajkpopsąjungos atsto
vai tik skėsteli rankomis: “Nenori?
Neimk!” Nieko nepadarysi, statytis
reikia — žemdirbys plytas vežasi na
mo. O prekybininkai su savo bėdo
mis: “Neturime krano. Kas iš to4 kad
jos atvežamos ant padėklų. Iš vagonų
jas tiesiog išverčiame. Aišku, kad
tūkstančiai plytų sudūžta.” Tokias
pat plytas gauna ir kolūkiai. Tiesa,
kai kas iš šalies paliepia, dalį pus
plyčių prekybininkai nurašo. Prie
kito vagono girdisi toks pokalbis:
“Mokėjau už toną cemento, o davė
te 900 kilogramų.” “Kuo mes kalti,
kad cemento maišeliai nestandarti
niai, ne po 50 kilogramų, o pasverti
neturime kur. Galų gale, kiek čia
nustosi? Juk uždedame po maišelį,
kitą.” Taip pirkėjas ir išvyksta, ne
gavęs dalies cemento, nes maišeliuo
se cemento svoris svyruoja tarp 41-48
kg. O pasverti, prekybininku teigi
mu, nėra kur, nes jie neturi svars
tyklių. Taip grubiausiai naikinamas
liaudies turtas (pusplyčių kalnai sto
tyje!), skriaudžiami pirkėjai...

Vakarų Kanados baltiečių atstovai posėdžiavo Vankuveryje, kur aptarė scenos veikalo "The Baltic
Story" pastatymą

LONDON, ONT.
PENKMEČIO IŠKILMEI UŽSIRA
ŠYTI jau pats laikas. Ji rengiama Ši
luvos Marijos parapijos ir KLB Mo
terų Dr-jos Londono skyriaus kartu
kovo 23, sekmadienį, parapijos salė
je, 1414 Dundas St. E. Pamaldos — 3
v. p. p., iškilmingi pietūs — 4 v. p. p.
Rengėjai labai prašo tuoj pat užsira
šyti pas p. Gudelienę tel. 451-8148
arba p. Daniliūnienę 438-7694, nes
yra būtina iš anksto žinoti dalyvau
jančiųjų skaičių. Pagerbdami pastan
gas visų tų, kurių dėka ši parapija bu
vo įkurta ir ligi šiol išsilaikė, gausiai
dalyvaukime.
K. KUDUKIS pasitraukė iš Tautos
Fondo įgaliotinio pareigų. Tenka ap
gailestauti, kad jis nebegali tęsti taip
gražiai pradėto darbo: jis buvo vie
nas iš energingiausių įgaliotinių, su
rinkęs Tautos ir Jungtiniam Fondui
praeitais metais Londono mastu re
kordinę sumą — $580. Čia gyvena tik
75 šeftios! Londonas ligi' šiol buvo
vienintelė Kanados apylinkė niekada
nežengusi atgal: kiekvienais metais
ligi šiol ji didino savo įnašą.
“BALTIJA” ŠOKO UNIVERSITE
TE. Guelph universitete buvo su
rengtas dešimties grupių pasirody
mas. Lietuviams atstovavo “Baltijos”
šokėjai. Dalyvavo apie 400 žiūrovų.
(Nukelta į 5 psl.)

STUDIJŲ PUSIAUKELE

Vilniaus universiteto istorijos ir
filologijos fakultetų studentai atžy
S,S
mėjo studijų pusiaukelį. šioje tradi
cinėje iškilmėje “inkvizicijos” lau
žą nuodėmėms pelenais paversti už
degė mokslo pirmūnai — istorijos III
kurso studentas V. Karaška ir pran
cūzų kalbą trečius metus studijuo
janti S. Paulauskaitė. Trečiakursiams
“pusę diplomo” įteikė istorijos ir fi
lologijos fakultetų dekanai K. Se
maška ir J. Kazlauskas. Ant balto
žirgo atjojęs kvieslys studentus pa
kvietė i Gedimino kairią. Su deglais
rankose prie Gedimino pilies išsiri
kiavusiems 256 trečiakursiams žodį
tarė filologijos fakulteto prodekanas J. Balkevičius, ragindamas sėk
Per Vasario 1 6 minėjimą Hamil
mingai baigti studijas ir mokslo deg
tone
D. Stokos pirmas atiduoda
lus paskleisti po visą Lietuvą, šven
tę užbaigė virš Gedimino pilies spro- savo metinį įnašą Tautos Fondui.
Sėdi TF v-bos pirm. K- Mileris ir
ginėjančios raketos.
V. Kst. St. Samus j^uotr m Borusienės

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

A. MARGERIUI — 80 METŲ
Kultūrinių ryšių komitete Vilniu
je 80-tojo gimtadienio proga buvo
pagerbtas iš JAV sovietų okupuoton
Lietuvon grįžęs gydytojas Algirdas
Margeris (Kazys šeštokas). Už “il
gametę vaisingą literatūrinę ir ak
tyvią politinę veiklą” jam buvo su
teiktas “respublikos nusipelniusio
kultūros veikėjo” vardas. Raštą įtei
kė augščiausios tarybos prezidiumo
pirmininko pavaduotojas J. Vildžiū
nas, buvęs ilgametis Vilniaus bur
mistras, kurį neseniai šiose pareigo
se pakeitė 1933 m. gimęs Vyt. Sa
kalauskas, turįs inžinieriaus-ekonomisto specialybę. J. Vildžiūnas tur
būt numatomas augščiausios tarybos
prezidiumo pirm. M. Sumausko įpė
diniu.

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.

PAMINKLAS J. ŠMUSKEVIČIUI
Rokiškyje atidengtas paminklas
sovietų aviacijos gen. Itn. Jakovui
šmuškevičiai jo vardo aikštėje, su
kurtas skulptoriaus K. Bogdano ir ar
chitekto H. Bogdano. Pasirodo, dvi
gubo Sovietų Sąjungos “herojaus” J.
Smuškevičiaus būta rokiškėno. Jam
teko vadovauti sovietų aviacijos da
liniams Suomijos užpuolime ir II D.
karo išvakarėse tapti sovietų aviaci
jos vadu. Pirmaisiais bolševikmečio
metais J. šmuškevičius lankėsi Ro
kiškyje, bet lietuviškai jau turbūt
nemokėjo, nes vežiojosi vertėją.
Laikraščių puslapiuose kalbama apie
jo tragišką žuvimą n D. karo pra
džioje. Ką reiškia šis sausas termi
nas, belieka spėti. Negi ir jis būtų
buvęs sušaudytas Stalino įsakymu?
Iš Maskvos atsiųstoje delegacijoje
buvo sovietų kosmonautas gen. mjr.
Georgijus Beregovojus.

Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

ŠV. ONOS BAŽNYČIA
“Tiesos” 28 nr. “Dienos aidų” skil
tyje, kurią užpildo redakcijos darbuotojai, užsimenama apie Sv. Onos
baimyčios remontą Vilniuje: “Pasto
liui mato visi. Vakarais, kaip ir anks
čiau, Onos bažnyčia dar specialiai

& UETUVIAI PASAULYJE
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ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

S HAMILTON

RAMOVĖNŲ SKYRIAUS susirin
kime kovo 2 d. padarė pranešimus
pareigūnai — pirm. A: Ruzgys, kont
rolės komisijos pirm. J. Mačiulaitis,
ižd. M. Šniuolis. Plačiau pasisakyta
dėl Lietuvos ginkluotųjų pajėgų at
kūrimo auksinio jubilėjaus pami
nėjimo. Jame būta didesnių ne
sklandumų. Ruošiant minėjimą sky
riaus valdyba turėtų vadovavimą pa
likti savo rankose. Tai yra ramovė
nų prestižo klausimas. Buvo palies
tas birutininkių skyriaus organizavi
mas. Yra paplitusi klaidinga nuomo
nė, jog birutininke gali būti tik at
sargos karininko žmona. Ramovėnai
yra atsargos kariai, nežiūrint jų tu
rimų laipsnių, jei jie priklauso Są
jungai “Ramovė”, o jų žmonos, jei
jos sutinka dalyvauti birutininkių
skyriaus veikime — yra birutininkės. D. L. Kun. Birutės skyriaus
įsteigimas Hamiltone veteranų sky
riui patarnauti. Ramovėnų uniformos
klausimas Sąjungos skyrių atstovų
susirinkime Čikagoje nebuvo išspręs
tas. Mūsų skyrius yra nuomonės, jog
tą klausimą Kanados ramovėnai ga
li spręsti atskirai. 'Nutarta su ki
tais ramovėnų skyriais — St. Catha
rines ir Montrealy paruošti unifor
mos projektą, kuri, Sąjungos centro
valdybai patvirtinus, nebūtų keičia
ma, jeigu ir JAV ramovėnai priim
tų skirtingą uniformą. Sąjungos cv
rūpesčiu ruošiamas veikalas — “Lie
tuvos karybos istorija”. Mūsų skyrius
įmokėjo cv paskirtą sumą. Buvo ap
tartos taisyklės laidojant narį. Nau
jus skyriaus valdomuosius organus
nutarta rinkti korespondenciniu bū
du. Kandidatams nominuoti ir rinkimams pravesti išrinkta komisija.
E. R.
KUN. DR. ST. VALIUŠAITIS, iš
vykdamas iš parapijos, paaukojo
moksleivių ateitininkų leidžiamam
laikraštukui “Moksleivio Balsas” —
$10. Moksleiviai ateitininkai nuošir
džiai dėkoja savo buvusiam dvasios
vadui už šią dovaną ir linki sėkmės
tolimesniuose darbuose bei Augščiausiojo palaimos gyvenime.

nei, Patamsienei, Saunorienei, L. J.
Vitams, Mažulaitienei, Simaičiams,
Latauskienei, Kasparienei, Kamaitienei, M. Tunikaitienei, O. Vindašienei,
Matulienei, Deksnienei, Kanopienei,
K. Meškauskienei, G. Latauskaitei.
Taip pat mano namiškiams — vy
rui, dukrai, žentui, sūnums.
Visų jūsų parodytas didelis nuo
širdumas liks man ilgai atmintyje ir
aš visuomet būsiu jums dėkinga.
T. Enskaitiennė

KLEVELANDO BIRUTIETĖS
nutarė įamžinti JAV Lietuvių Fonde
LDK “Birutės” Draugijos buvusią
garbės pirm. a. a. Sofiją Smetonienę.
Pradėjus rinkti aukas, paaiškėjo, jog
dauguma aukotojų nori bendro Sofi
jos ir Antano Smetonų įnašo Lietuvių
Fondui. Jų vardai buvo įrašyti LF su
pirmuoju $407 įnašu, kurį dabar no
rima padidinti, padarant platesnę
rinkliavą. Aukas, adresuotas Lithua
nian Foundation, prašoma siųsti A.
Rėklaičiui, 6643 So. Maplewood Ave.,
Chicago, I1L 60629, USA. Laiške rei
kia priminti, kad jos skiriamos S. A.
Smetonų vardui LF įamžinti.
PLB VALDYBA TURĖS POSĖDI
kovo 15 d. Klevelande, dr. A. But
kaus bute. Pirmasis posėdžio tikslas
— PLB valdybos persitvarkymas ry
šium su pirm. Juozo J. Bačiūno mir
timi ir kultūros tarybos pirm. dr. An
tano Klimo įteiktu atsistatydinimo
raštu. Pagal PLB konstitucijos 21
str. susidariusią spragą turi užpildy
ti daugiausia balsų gavę kandidatai,
kuriais šiuo atveju yra Aleksas Laikūnas ir dr. Algirdas Nasvytis. Po
sėdyje bus papildyta valdyba ir pa
siskirstyta pareigomis. Be to, PLB
konstitucijos keitimo projektą refe
ruos A. Rinkimas, veiksnių konferen
cijos parengiamuosius darbus — St.
Barzdukas ir dr. H. Brazaitis.
JUOZO J. BAČIUNO ATMINIMUI
PLB valdyba ruošiasi išleisti specialų
“Pasaulio Lietuvio” numeri, kuriame
bus išryškinta velionies asmenybė, jo
įnašas lietuviškajai ir bendruomeni
nei veikiau
PLB III SEIMO KOMITETO baig
miniame posėdyje Niujorke ataskaiti
nius pranešimus padarė pirm. J. Šle
petys, vykd. vicepirm. A. Vakselis ir
ižd. I. Gasiliūnas. Pajamų turėta
$33.635, išlaidų — $31.656,17. Pagal
1967 m. lapkričio 15 d. nutarimą li
kutį $1.978,83 lygiomis dalimis pasi
dalino PLB valdyba ir LB Niujorko
apygardos valdyba, kaip PLB II sei
mo rengėja.
“LITUANUS” anglų kalba leidžia
mo žurnalo leidėjų taryba Čikagoje
persitvarkė. Jon dabar įeina: pirm.
Vyt. Kasniūnas, jr., nariai Al. Astašaitis, A. Augaitis, J. Bagdonas, P.
Jokūbauskas, dr. A. Klimas, J. Kučėnas, M. Skirgaudaitė, J. Šoliūnas, R.
Vedegys, dr. P. Vygantas.

Ligos metu per šešias savaites šv.
Juozapo ligoninėje Hamiltone bu
vau lankomas giminių, artimųjų ir
gerų bičiulių. Nuoširdžią padėką
reiškiu už vertingas dovanas: svai
niams A. A. Patamsiams, L. J. Toliams, E. A. Dirsėms, E. J. Berziniams, A. D. Kochankoms, A. A. Pilipavičiams, B. J. Staniams, D. P.
Babinams, V. K. Lukoševičiams, N.
V. Navickams, E. Giedraitienei, J.
Zabulionienei, A. Dženkaitienei, A.
Martinienei, V. Vitkevičiui, p. Latauskui, B. Venclovai, liet, veteranų
vicepirmininkui J. Stankui, DLK Al
girdo kuopos sesėms ir broliams šau
liams — S/ A. šukaičiams, J. J. Deksniams, sekretoriui K. Aušrotai, KLK
Moterų Dr-jai per p. Babinienę. Už
gražias gyvas gėles ir už greitesnio
pasveikimo linkėjimus laiškais ir žo
džiu. nuoširdžiai dėkoju: E. J. Berži
niams, Vladislavai Kažemėkienei, K.
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGALr Meškauskams, V. J. Sears, L. J.
NIZACIJŲ
ir spaudos taryba Vasario
Toliams, A. A. Patamsiams, Eug. Gugienei ir K. S. Žiobams. Nuoširdus 16 minėjimą surengė Avellanedos lie
lietuviškas ačiū už lankymą ligoni tuvių salėje vasario 15 d. Žodį tarė
nėje ir išreikštus greitesnio pasvei šios organizacijos pirm. Jonas Čikškimo linkėjimus linkėjimus: gimi tas, rezoliuciją perskaitė Susivieniji
nėms, artimiesiems, bičiuliams iš mo Lietuvių Argentinoje sekr. Raul
arti ir toli, didž. gerb. prelatui dr. Stalioraitis, meninę programą atliko
J. Tadarauskui, didž. gerb. dr. O. muz. V. Rymavičiaus vadovaujamas
Valaitienei už nuolatinį lankymą, šv. Cecilijos ir “Aušros” jungtinis
mielai velionies Leono našlei E. Tri- choras, mažieji ansambliečiai, pašokę
binevičienei už nuolatinę mano kam liaudies šokių. Prieš tai AL Centro
baryje gėlių priežiūrą, A. Kybartie ir SLA ansambliečiai, pasipuošę tau
nei už šaltu vandeniu gaivinimą, Lie tiniais drabužiais, padėjo vainiką prie
tuvos veteranams, D. L. K. Algirdo paminklo Argentinos išlaisvintojui
Š. K: šauliams ir šaulėms, šeštad. gėn. San Martin Buenos Aires mieste.
liet, mokyklos mokyt. K. Mileriui už Kalbėjo dr. R. Toranzo ir Z. Juknevi
PADĖKA
lankymą ir prisiminimą spaudoje, čius. Sekančią dieną Aušros Vartų
bažnyčioje Mišias už Lietuvą atlaikė
Nuoširdžiai dėkoju dr. O. Valaitie liet, bankelio pirm, advokatui E. Su- Avellanedos vysk. Antonio Quarracinei už rūpestingą priežiūrą ligoni dikui už suraminimo puokštę — “O! no. Pamaldų metu giedojo Vasario 16
nėje ir namuose, dr. Menn už sėk laiku patekusiam į Šv. Juozapo ligo minėjime dalyvavęs jungtinis choras.
mingai padarytą operaciją, prelatui ninę ligoniui sunku greit numirti”. Pagerbdami žuvusius už Lietuvos lais
dr. Tadarauskui už lankymą, taip Kai advokatas išėjo iš kambario, pa vę, jaunimo atstovai padėjo vainiką
pat visiems mane lankiusiems ligo galvojau apie jo diplomatinį išsireiš prie lietuviško kryžiaus parapijos so
Atseit, advokatas neblogas
ninėje ar namuose, prisiuntusiems kimą.
medžiotojas
— vienu šūviu du zui de. šias iškilmes net trijų dienų lai
gėles ar kitas dovanas: A. V. P. cho
dose aprašė “La Prensa” ir kiti Bue
rui, L. K. Moterų vardu p. Babinie- kius nušovė: a. kaipo Šv. Juozapo nos Aires dienraščiai. Vasario 16 mi
nei, B. E. Mickūnams iš Bostono, ligon. tarnautojas iškėlė ligoninės nėjimas Rossario mieste buvo pradė
p.p. Pinkevičiams, Leparskienei, Kal- gydytojų autoritetą ir b. suramino tas kun. A. Libicko Šv. Kazimiero
mantavičiams, Gutauskams, Urbona mane ligoje ir įkvėpė pasitikėjimą par. bažnyčioje atlaikytomis Mišiovičienei, Sukaitienei, O. Rimkienei, ligoninės paslauga bei globa.
Bronius Milašius mis ir pamokslu, o baigtas bendrais
Lengninkienei, Milašiams, Beržiniepietumis Rebublica de Lituania mo
kyklos kieme.
VASARIO 16 PROGA Buenos Ai
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LIETUVIŲ NAMŲ HAMILTONE NARIAI!

/MIPyT radio &
Inly O I TELEVISION
SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH
BENDROVĖMS

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) PILY PAITIS
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mota St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame už:
Darbo valandos:
5%
pirmadieniais
9.30 — 5
PP- depozitus _
5,5%
9.30 — 5 v- PP • šėrus
antradieniais
terminuotus
indėlius
____
6%
9.30 — 5 V- PP.
trečiadieniais
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. Duodame:
9%
penktadieniais 9 JO — 8 vai. vak. asmenines paskolas iš
nekiln. turto paskolas iš ... 8% %
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virt $1,600,000.00.

f

Maloniai kviečiame Tamstas dalyvauti Lietuvių Namų Hamiltone
Akcinės Bendrovės visuotiniame metiniame narių susirinkime, ku
ris įvyks Hamiltone 1969 m. kovo mėn. 22 d., šeštadienį, 3 v. p.p.,
PARAPIJOS SALĖJE, 58 DUNDURN ST. NORTH,
šia darbotvarke:
1. Narių registracija.
2. Susirinkimo atidarymas.
3. Susirinkimo prezidiumo rinkimas.
4. Mandatų komisijos rinkimas.
/
5. Praėjusių LN narių visuotinių susirinkimų protokolų priėmimasi;
6. Valdomųjų organų pranešimai: a. valdybos pirmininko; b. bu
halterio ir reikalų vedėjo; c. kontrolės komisijos.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Balanso ir apyskaitos už 1968 m. priėmimas ir sąmatos 1969
metams tvirtinimas.
9. Auditoriaus tvirtinimas.
10. Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės ateities svarstymas: a. įstatų
§ 64 pakeitimo svarstymas. “Viena akcija turi vieną balsą. Vie
nam fiziniam, ar juridiniam asmeniui draudžiama parduoti dauggiau kaip penkias akcijas.”
Pastaba: LN valdyba savo posėdyje 1969 m. vasario 23 d.
nutarė septyniais balsais, dviem susilaikius, siūlyti susirinkimui
šį paragrafą pakeisti, leidžiant vienam asmeniui įsigyti LN akci
jų ne daugiau kaip dvidešimt penkias.
b. LN Bendrovės likvidacijos svarstymas.
10. LN Valdybos p-kui J. Palmer už parodytą iniciatyvą parduodant
Deltą premijos skyrimo svarstymas.
12. Geros valios skolos nariams perrašymo į dividendus ir jų išmo
kėjimo svarstymas.
13. Valdomųjų organų rinkimai: v-bos p-ko, valdybos ir kontrolės
komisijos.
14. Paskolos reikalui esant iki $100.000 ir nekilnojamo turto pirki
mo pavedimo valdybai svarstymas.
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus narius šiame susirinkime dalyvauti, o kas ne
galėtų prašome įgalioti kitą asmenį.
Hamilton, 1969 m. vasario 23 d.
LIETUVIŲ NAMŲ HAMILTONE
AKCINĖS BENDROVĖ VALDYBA

res leidžiamas Argentinos lenkų se
niausias savaitraštis “Glos Polski” pa
skelbė sveikinimus lenkų ir lietuvių
kalbomis. Red. Roman Dąbrowski at
neštą sveikinimą į lietuvių kalbą iš
vertė “Argentinos Lietuvių Balso”
redakcija. Lietuviškai jis buvo su
rinktas “ALB” spaustuvėje. “Glos
Polski”, kurį leidžia Lenkų Or
ganizacijų Sąjunga, prieš keletą metų
yra išleidęs lietuviams skirtą specia
lų numerį. Be dr. J. Basanavičiaus,
dr. V. Kudirkos ir kitų žymiųjų vy
rų nuotraukų, jame tilpo “Kurier
Polski” red. L Zahora-Ibianski išvers
ta Vinco Krėvės “Gegutė”.
IŠ GYDYTOJŲ KONFERENCIJOS
Ekvadore į Buenos Aires buvo atskiridusios dvi JAV lietuvių gydytojų šei
mos: dr. Antanas Lipskis su žmona
Alina ir dr. Vaclovas Tumasonis su
žmona Vida, kuri yra dantų gydyto
ja. Viešbutyje juos aplankė “ALB”
leidėjas Pr. Ožinskis, kolega dr. Aldo
Šlepetys, Vanda Vilutienė su sūnum
stūd. Ramonu. Atskirą priėmimą sve
čiams surengė dr. Sofija Gintylaitė.
VASARVIETĖJE “LIETUVA” va
saroj antys Argentinos lietuviai iški
liąja lietuvaite išrinko Aliciją Vai
čiūnaitę, universiteto Rafael Arcos
Temperley mieste III kurso studentę.
Vainiką jai uždėjo “Lietuvos” savi
ninkė Konstancija Masiokienė, juos
tą — viešnia iš Kanados Irena Delkuvienė. A. Vaičiūnaitės palydovėmis
, buvo išrinktos Amanda Aleliūnaitė ir
Monika Grill.

Australija
LIETUVIŲ DIENŲ Adelaidėje V
dainų šventė buvo pradėta atskirų
chorų pasirodymais, šią pirmąją pro
gramos dalį atliko: P. Dariaus vado
vaujama Kanberos “Aušra”, J. Juškos
— Geelongo lietuvių choras, M. Umbražiūnienės—Sidnėjaus lietuvių me
no ansamblis, A. čelnos — Melburno
dainos sambūris, K Kavaliausko —
Sidnėjaus “Daina”. Programoje neda
lyvavo dainų šventės išvakarėse
kompoz. B. Budriūno ir poeto B.
Brazdžionio kantatą “Tėviškės namai”
literatūros vakaro dalyviams išpildęs
V. Šimkaus vadovaujamas Adelaidės
choras “Lituania”. Antroji programos
dalis buvo skirta jungtinių chorų pa
sirodymams. Ją atliko 130 moterų,
100 vyrų ir mišrus 230 dalyvių cho
ras. Pasikeisdami dirigavo chorų va
dovai — S. Žukas, V. Šimkus, J. Juš
ka, P. Darius, A. čelna ir K Kava
liauskas. Šioje programos dalyje
skambėjo lietuvių kompozitorių kūri
niai ir jų harmonizuotos liaudies dai
nos. Dainų šventė patraukė gausų
1.100 lietuvių būrį. Lietuvių Dienų
prezidiumo vardu visus dalyvius svei
kino J. Lapšys. Choristams ir jų va
dovams buvo suruoštos vaišės Lietu
vių Namuose.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS metiniame susirinkime praneši
mus pradėjo klebonas kun. dr. K. A.
Matulaitis, MIC. 1968 m. parapija ne
teko 14 narių, kurių dauguma buvo
palaidoti lietuvių kapinėse. Turėtos
tik vienos vestuvės — p. p. Žilinskų.
Jaunoji Londonan yra atvykusi iš Su
valkų trikampio. Laiškais vykdyta va
sarinė rinkliava parapijos išlaikymui
sutelkė 334 svarus ir 4 šilingus. Pa
rapijiečių lankymo šiemet dėl laiko
stokos teko atsisakyti, bet jiems kle
bonas yra pasiuntęs daugiau kaip 500
altoriaus nuotraukų. Parapijos komi
teto pirm. S. Kasparas priminė suor
ganizuotas ekskursijas, klebonijos at
liktą remontą. Ižd. Jonas Babilius
pranešė, kad parapija turėjo 1668
svarus pajamų ir išlaidų, o banke yra
21 sv. atsarga. Naujon parapijos valdybon išrinkti: pirm. S. Kasperas,
vicepirm. J. šemeta, ižd. J. Babilius,
nariai J. Parulis, J. Guoga, J. Čepai
tis ir I. Dailidė.

CALGARY. ALTA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS ATKŪRIMO MINĖJIMAS. Va
sario 15 d. Bendruomenės pirmininko
A. P. Nevados pastangomis buvo su
rengtas puošnus parengimas “Oran
ge” svetainėje. Dalyvavo virš 160 as
menų ir suaukojo Tautos Fondui virš
$100.
Buvo matyti tautiečių iš Bentley,
Coronation, Brooks. Eckville ir tt.
Taipgi atsilankė visi mūsų profesijonalai, o svarbiausia — mūsų jauni
mas — sūnūs ir dukros. Parengimas
įvyko su banketu žemutinėje salėje.
Punktualiai, 7.30 vai., minėjimo pra
nešėja p-lė Karpytė paskelbia vakaro
pradžią. Dvi mergytės užžiebia 50
žvakių Vyčio kryžiuje, o vakaro oranešėja — 51-mą ir deklamuoja “Lie
tuvai mes esame gimė” lietuvių ir
anglų kalbomis. Visi susirinkusieji su
gieda Tautos himną. Pakviestas Bend
ruomenės pirmininkas A. P. Nevada
pasveikina visus su Tautos švente, pa
dėkoja už gausų atsilankymą bei pri
tarimą ir kviečia visus pagal išgales
aukoti Tautos Fondui. Savo kalbą pa
kartoja anglų kalba. Vakarienei bai
giantis pristatomas pagrindinis kal
bėtojas vyr. leitenantas L. Baršaus
kas, kuris atkreipė visų dėmesį į sa
ve augštu ūgiu ir gražia karininko
unįforma. Jis visus sujaudino savo gi
liu patriotiniu žodžiu, taisyklinga lie
tuvių kalba. Tai pavyzdys mūsų jau
nuomenei ne tik Kalgaryje, bet ir ki
tur. Dar didesnė garbė tenka jo ma
mytei, kad tokį sūnų išauklėjo. Lat
vių "Dauguvos” dr-jos pirm. inž. Edvin Korns sveikina lietuvius — bro
lius ir seses ir išreiškia viltį, kad
Lietuva, Latvija ir Estija vėl bus lais
vos. Taipgi sveikino estų dr-jos pirm.
O. Lamman jautria kalba. Malonu įs

pūdį darė dvi mažametės mergytės —
Devenytė, deklamavusi “Ar tu žinai
tą šalį”, ir Dubauskaitė, deklamavusi
“Širdies griuvėsiai”. Gražiai buvo pa
puoštas svečių stalas p. Nevadienės
rūpesčiu. Iškilmingai surikiuotos Lie
tuvos ir Kanados vėliavos su didoku
Vyčiu viduje sudarė pasigėrėtiną
vaizdą. Tuo pasirūpino Kęstutis Du
bauskas. 9 vai. banketui užsibaigus
prasidėjo šokiai viršutinėje salėje.
Prie gero orkestro visi įsijungė į
linksmą ir malonų vakarą, čia buvo
pastebimas lietuvaičių puošnumas ir
gražių suknelių įvairumas, kurių dau
giau kaip trečdalį sudarė ilgos suk
nelės (formai). 10 v. įvyko loterija,
kuria rūpinosi ponios Onutė Gluoksnienė ir A. P. Nevadienė. Fantai lo
terijai buvo suaukoti firmų: Simpson-Sears, Peoples Credit Jewelers ir
Calgary Co-op krautuvių.
ESTŲ TAUTOS ŠVENTĖ įvyko va
sario 22 d. puošniame “Highlander”
viešbutyje Balmoral salėje su banke
tu be meninės programos, su šokiais
prie plokštelių muzikos. Iš kviestų
lietuvių dalyvavo Bendruomenės pir
mininkas A. P. Nevada ir ponia ir
vyr. leitenantas L. Baršauskas. Tai
buvo vienas iš malonių ir gražių va
karų, surengtų nuoširdžių ir kultū
ringų estų. Liet B-nės pirmininkas
savo kalboje pasveikino Estų Bend
ruomenę Tautos šventės proga ir pa
dėkojo už jų sveikinimus bei linkėji
mus lietuviams per jų pirmininką p.
Lamman. Apžvelgdamas esamą padė
tį Europoje ir Azijoje, jis pareiškė,
kad gal greičiau, negu mes tikime,
įvykiai taip susiklostys, kad iš būsi
mos suirutės Baltijos tautos susilauks
ne tik laisvės, bet ir trokštamos per
galės. Korespondentas
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:•-mosu-mažiesiems
Žiburėliai

Noriu būti astronautu,
Skrist j erdvę pro žvaigždes.
Kai mygtuką aš paspausta,
Tuoj raketa užsidegs.
Dešimt kart apie mėnulį
Skrisiu žaibo greitumu
Ir skaičiuosiu iš toli,
Kiek aš mylių nuo namų.
Drąsiai pirmas nusileisiu
Saituose ledų kalnuos,
Aš trispalvę ten išskleista —
Ji augštai suplevėsuos.
Noriu būti astronautu —
Tai svajojau visados!
Gal atnešiu garbę tautai,
O pasauliui — daug naudos.
A. Abr.

La i s vė

Smagu buvo žaisti sniego gniūžtėmis grįžus iš mokyklos. . .

Iškeliauja žiema

Pavasaris

Laisvė, koks gražus žodis!
Kaip sunkiai ji yra įsigyjama!
Daug žmonių žuvo kovoje už ją,
Ir dar vistiek neturim jos.
Laisvė, koks gražus žodis!
Tu taip trumpai buvai pas mus!
Tu buvai graži, jauna gėlė,
Ir piktas priešas išrovė tave.
Lietuva, kokia brangi šalis!
Tavo sėklos visose pasaulio
šalyse!
Jaunuoliai mokosi apie Tave,
Kad būtų pasiruošę, kai Tavo
varpai laisvę pranašaus.
Paulius Tarvydas, VIII skyrius

Iš pietų vėjelis pučia
Nešdamas naujieną,
Skleidžias mėlynos žibutės
Ir gelsva puriena.
Štai gandrai gimtinėn grįžę
Vėl snapais kalena,
Ant šiaudais dengtos seklyčios
Mano tėvynė
Taiso lizdą seną.
Jau artojas dirvą aria,
Mano tėvynė yra Lietuva.
Čiulba vieversėlis,
Prieš daug metų Lietuva buvo
O miške upelis šnara
didelė ir galinga tauta. Dabar ji
Sveiks, pavasarėli!
yra tik maža Rusijos okupuota
A. Abromaitienė valstybė. Kai Lietuva buvo lais
va, žmonės gyveno kaip norėjo.
Dabar tie žmonės turi gyventi
Lietuvos nepriklausomybės šventė
pagal griežtas taisykles. Jei aš
RAŠO TORONTO LIETUVIŲ MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS
būčiau gyvenęs Lietuvoj, būčiau
MOKYKLOS IV-TO SKYRIAUS MOKINIAI
bėgęs nuo rusų, gal galėčiau my
Aš noriu tau papasakoti apie mūsų klasė išmoko eilėrašti lėti ją, kaip mano tėvai...
Lietuvos nepriklausomybę. Yra “Laisva tebūnie Lietuva”. Tas
Lietuva, pagal mano tėvų pa
labai graži, graži šventė. Mes eilėraštis yra labai gražus.
sakojimus, turi būti labai graži.
esam linksmi. Blogai, kad rusai
Gal tai yra tik poetų akyse. Vi
pagriebė Lietuvą. Mes padarėm
sa,
ką mes girdime rodo mūsų
Rimas Ulba
mokykloj vėliavėles ir išmokom
1918 m. vasario 16 dieną Lie tėvų meilę tam kraštui. Jie kalba
eilėrašti. Raimundas Smolskis tuva buvo paskelbta laisvu kraš apie kalnus, upes, miškus, pasa
-T *
tu. Iš džiaugsmo kiekvieną dū kiškai gražius. Aš norėčiau nu
važiuoti kada nors, pamatyti šį
Vasario 16 dieną švenčiame minę lūšnelę puošė trispalvė.
Audrė Stadytė kraštą — mūsų tėvynę.
Lietuvos nepriklausomybės
*
*
*
šventę. Prieš 51 metus Lietuva
Paulius Sungaila, 9c skyrius
Vasario 16-ji yra švenčiama
atgavo savo nepriklausomybę.
Lietuvos vėliavos spalvos yra kaip Lietuvos nepriklausomybės
Kelionė į Venerą
geltona, žalia ir raudona. Gelto diena. Tik po kelių sunkių kovos
na reiškia gėles ir rugius, žalia metų visi priešai buvo išvaryti.
Kartą, eidama gatvę, pama
Vida Dovidaitytė čiau labai nuostabų daiktą. Prie
— šilus ir miškus, raudona —
* * *
meilę ir kraują, kuri praliejo
šais mane stovėjo du maži žali
Vasario 16-toji yra Lietuvos žmogeliai. Jų veidai buvo labai
Lietuvos kareiviai už savo šalį.
Daina Draugelytė nepriklausomybės šventė. Mes keisti. Jie turėjo tris akis ir
*
*
*
švenčiame šitą dieną, kad nepa buvo be nosies. Vienas atėjo pas
Vasario 16 yra labai didelė mirštame, kas žuvo kare. Mes mane ir nedrąsiai paklausė:
šventė. Lietuviškos mokyklos mokykloj padarėm vėliavėles ir
— Ar jūs galit mums pasakyti,
mokiniai šoka ir dainuoja ant paskaitėm eilėrašti. Iš to eilėraš kur mes esame'dabar?
scenos. Praeitais metais aš dai čio man patinka žodžiai: “Kol
Aš pats truputį išsigandau, bet
navau chore. Kartais būna apie Vytis laisvę jai parneš”.
atsakiau:
Judita Melnykaitė
200 žmonių salėj, šiais metais
— Ant žemės. Iš kur jūs esa
te?
— O, mes esame iš Veneros.
Ar zuikutis tiesa kalbėjo?
Mes čia netikėtai atskridom, kai
Kartą zuikutis užklausė sniego
Už kelių dienų, kai šilti saulu mūsų raketa sugedo.
senį:
tės spindulėliai pašildė sniego
— Pasakykit, — aš klausiau,
— Ar tu žinai, kad kovo mėne seniui nugarą, pradėjo dejuoti: — kaip jūsų planeta atrodo? Ar
si ateis pavasaris ir užvaldys visą
— Ai, kas gi čia nutiko, nuga ji yra graži?
žemę? žiema iškeliaus į šiaurę, rą skauda, prakaituoju, karštis
— O, nebloga, — atsakė vie
o ką gi tu tada darysi?
pakilo, turbūt Hong-Kongo gri nas.
— Cha. cha, cha, — nusijuokė pas mane užklupo? Zuikučiai,
— Nelabai graži. — pridėjo
sniego senis. — Aš visai net ne zuikučiai, kuo greičiau kvieskite kitas, — bet mums patinka...
galvoju kur nors keliauti, man ir gydytoją! Susirgau, man taip Klausyk, gal norėtum pamatyti
čia gerai! Pasakyk, kaip atrodo silpna, kad net šluota man slysta mūsų planetą. Mes galėtume nu
tas pavasaris? Aš jį su ražine iš rankų, kvieskite gydytoją!
vežti — yra daug vietos.
šluota išbaidysiu ir jis čia savo
— Gerai, važiuosiu. Bus Įdo
Atbėgo zuikučiai išgirdę jo
kojos neikels!
mu.
— Žinai, sniego seni, pavasa šauksmą, bet tuo laiku sniego se
Ir šitaip prasidėjo mano keis
ris. yra žalias ir šiltas. Jis pabe niui užsmuko skrybėlė ant akių ta kelionė po nežinomas erdves.
ria į žemę Įvairiaspalvių gėlyčių. ir jis pradėjo šliaužti pakalnėn į Mes skridom penkias dienas ne
Jį lydi saulutės spindulėliai, pie upe. Atsisveikindami zuikučiai paprastu greičiu. Aš jaučiausi
tų vėjelis ir tūkstančiai paukš mojavo kojytėmis šaukdami:
laiminga, kai mano naujieji
— Sudiev, sudiev, sniego seni, draugai
čių giesmininkų.
artėjo prie savo namų.
— Gana, gana jį girti, — pik pavasaris ateina pas mus!
Lipdama iš raketos aš paslydau
Tik kažin, ar sniego senis tai ir nusigandau, o kai atmerkiau
tai prabilo senis, — man vistiek
gražiausia žiema su pusnimis ir girdėjo. Užvirtęs ant ledo ly akis, pamačiau — aš buvau lovoj
speigais, su šalčiu ir sidabrinė ties. nešamas upės srovės, nu ir tik visa tai sapnavau.
niaukė jūron.
A. Abr.
mis snaigėmis.
Ina Maziliauskaitė, 9c skyrius
Tirpsta sniegas mano saujoj,
Skaldos upėje ledai —
Kad žiema jau iškeliauja
Tai ne pletkai, ne gandai.
Sniego senis taip sukrypo,
Vos pažinti jį gali,
O didžiavos net supykęs —
Čia viešės žiema gili!
Tirpsta sniegas ir nuo stogo,
Nuo pastogių, nuo langų —
Iškeliaus žiema su rogėm
Su pavasario vėju.

5 psl. • Tėviškės Žiburiai
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Aukos Tautos Fondui
Vasario 16 proga Lietuvos laisvini
mo reikalams Toronte surinkta $2568.
06.
Po $100: Alf. Skrebūnas, Toronto
Kredito Kooperatyvas “Parama”; po
$50: kun. P. Ažubalis, A. Kantvydas,
dr. J. Sungaila, A. A. Šmigelskiai,
Prisikėlimo Par. Kredito Kooperaty
vas; po $25: J. Gustainis, H. Lapas,
A. Masionis; po $ 20: L. Bilkštys, K.
Dulevičius, dr. J. Yčas, A. E. Kiškiai,
V. N. Liačas, V. Liuima, A. V. Lukas,
A. Saulis, V. Sinkevičius, Al. A. Statulevičiai, St. Stonis, E. J. Vitartas;
$12: P. St. Liačai; po $10: p. Anskiai,
V. Bačėnas, J. Bakšys, F. Barauskas,
M. A. Basalykas, Pr. Bastys, B. B. Cepauskas, dr. S. Čepas, V. Q. Dabkai,
St. Dargis, Julija Daunienė, J. J. Dau
nys, A. Diržys, A. Dragūnas, A. Firavičius, kun. Pr. Gaida, O. Gailiūnaitė, V. Gavelis, I. S. Girdzijauskai, S.
Jaseliūnas, A. A. Jucys, S. Kairys,
Iz. Kandrotienė^ P. Kudreikis, A.
Kuolas, J. Matulionis, D. K. Manglicai, V. Montvilas, J. Morkūnas, dr. A.
Pacevičius, dr. S. Pacevičius, J. Pa
lys, J. Paršeliūnas, p. Paukštelis, J.
Pikelis, A. J. Pliopliai, S. Pranckūnas, Toronto Prisikėlimo par. Tėvai
pranciškonai, J. Prisas, S. A. Pundziai, O. J. Rinkevičiai, B. V. Saulėnas, N. M. P. seserys, T. A. Sekoniai,
A. Seliokas, St. J. Sinkevičiai, V. Sonda, T. Staniulis, A. H. Stepaitis, E.
K. Šlekys, V. Šukys, J. Švėgžda, G. M.
Šernas, M. S. Šemferiai, J. B. Tamulionis, P. Vilutis, Al. Viskontas, M.
Vitartaitė, J. Ulickas, J. Zulonas, A.
S. Žaldokai, L. Žičkus; po S3: P. La
pinskas, P. B. Sapliai: $7: A. J.
Jankaičiai; po $6: A. Sakas, S. Trei
gys, E. L. Vaštokai; po S5: Angelė
Abromaitis, E. A. Abromaitis, dr. M.
Anysas, J. K. Ardavičius, J. A. Arštikaičiai, B. A. Arūnas, V. Balčiūnas,
J. Balsis, A. Baltrūnas, J. Baltaduo
nis, J. Baltakys, N. J. Baltakys, A.
Banelis, K. Meilūnas, J. P. Barakauskas, J. Barzevičius, J. Bleizgys, A M.
Bumbuliai, A. Ciplijauskas, K. Čepai
tis, P. Čeponkus, P. čiurlys, S. Dačkus, J. Danilevičius, K. Daulenskis,
M. Dausienė, M. Dikčius, Al. Dūda,
L. F. Dūda, P. V. Dunderas, N. E., K.
Gaputis, VI. Germanavičius, V. Giedrikas, F Ginis, Br. Girčys, Z. Girdauskąs, K. Grajauskienė, V. Gudaitis, O.
Indrelienė, S. Jagėla, Pranelis Jan
kauskas, V. J. Jasinevičiai, E. V. Jaškevičiai, V. Juodišius, P. Jurkšaitis,
J. Kaknevičius, P. O. Karaliūnas, B.
F. Kasperavičius, V. A. Kazlauskas,
B. V. Kerulis, O. J. Kirvaičiai, A.
Klupšas, L. V. Kolyčiai, B. Kriaučeliūnas, J. Krasauskas, St. Kryževičius,
A. R. Kutkos, K. Lembertas, J. Mar
tinaitis. J. Matučiauskas, L. A. Ma
tukai, R. Matukaitė, G. Maurušaitytė.
A. Mazlaveskas, Z. Jz Mažonai, M.
Meiliūnas, M. S. Meškauskas, P. Mi
sevičius, M. B. Norkai, B. Pabedinskienė, A. Paškevičius. V. Paulionis,
K. Aperavičius, J. J. Pilipavičius, A.
Plėnys, M. Pranevičius, P. Pretkus,
L. Razgaitis, A. Razlanas, J. O. Ražauskai, O. M. Remeikiš, J. Rinkūnienė, K. Rusinas. O. V. Rušas, B. Saka
las, K. J. Sapočkinai, V. Sendžikas. Č.

Senkevičius, P. Serapinas, J. R. Si
manavičius, P. Skablauskas, V. J.
Skrebutėnas, E. Smilgis, V. Sonda, A.
Stankus, P. Stauskas, K. Šileika, J.
Šimkus, V. Šimkus, V. Štreitas, J.
Tankūnas, M. Traškevičienė, Z. Tumosa, S. Tumosa, J. Urbonas, V. F.
Urbonai, L. Vaičekauskas, B. Vaidila,
I. Vaitkus, A. V. Vaksmanai, A. T.
Valius, J. B. žekas, A. J. Žemaitis, J.
Zenkevičius, kun. Alg. Žilinskas; po
$4: J. M. Dambaras, Rūta Danytė, J.
Ignatavičius, A. Jagėla, K. Kaknevi
čius, V. V. Kecoriai, B. St. Matulevi
čius, M. Petrulis; po $3: V. Aušrotas,
A. S. Bubeliai, V. A. Bubeliai, P. Bur
tėnas, B. Čepaitis, P. čečys, J. Dziminskas, J. Dragašius. Just. Hirša, O.
Leskauskienė, M. Mikšys, Ed; Miliaus
kas, K. Otto, A. Peleckis, J. Petronis,
Mt. Preigis, P. P.______ ___ , F. E.
Senkus, B. J. Sriubiškis, M. P. Sku
čai, E. V. Vaidotas, B. Vaišnoras, M.
Valaitis, J. K. Žulys; po $2.50: K Ci
bas, Mrs. Paulauskas; po $2.: A. V.
Adomonis, P. Alšėnas, J. Andrulis, P.
Augaitis, B. Augustaitė, E. J. Bakša, A. Baliukonis, K. V. Balsys, K.
Baltramaitis, S. T. Banelis, K. Batū
ra, V. Beresnevičius, K. G. Budreckis, V. Buragas, T. Burokas, L. Cip
lijauskas, A. Čepaitis, K. činčikas, V.
Dauginis, S. Dabkus, J. Dementavičius, B. Dicevičienė, J. Dičpetriai, A.
Didas, Z. Dobilas, P. Eidukaitis, D.
Garbaliauskienė, V. Gataveckas, R.
Geidukytė, M. Girčienė, O. Grigara
vičienė, P. Gulbinskas, J. Jagėla, O.
A. Jakimavičius, V. Jankaitis, E.
Janonienė, C. Javas, M. F. Yokūbynienė, P. Z. Josukai, P. Juodis, K. M.
Juzumai,. A. Kalūza, K. Kaminskas,
D. Karosas, D. Kazlauskas, .Kęstutis
S. K., D. Karšienė, Kalytis, B. V. Kon
čiai, . S. Krasauskas, A. Kvedaras, Z.
Kučinskas, M. Kuzmickienė, F. Moc
kus, Lietuvis, B. Mackevičius, V. Mar
cinkevičius, S. Martišius; A. Mašalas,
L. G. Matukas, E. Matušaitienė, V.
Mieliūnas, J. Mockevičius, J. Mockus,
P. Murauskas, V. Nakrošius, O. Narušienė, V. Nausėda, R. Paškauskas, J.
Paškevičius, D. V. Petraitis, J. Pet
rauskas, L. Pilipavičius, P. Preibys,
A. Pūkas, J. Puteris, J. Račys, L.
Radzevičienė, M. Regina, J. Rovas,
J. Rugys, V. Simanavičius, A. Sima
navičius, P. Skirgailienė. J. J. Smolskienė, J. Stanionis, B. Steponaitis, S.
Styrienė, Stosiūnas, V. Stukas, A. V.
Stulgis, G. Šturmas, H. Sukauskas, A.
Šapokienė, A. šarkauskis, A. L. šeš
kus, A. Štuikys, J. Šulcas, V. Taseckas, P. Urbonas, A. Balčiūnienėj J.
Vaitkevičius, Valeška, A. Vanagas, O.
Venskaitienė, B. Vilimas, J. Zabulio
nis, M. J. Žekas.

66 asmenys aukojo po vieną dole
rį ir 5 asmenys mažiau kaip po do
lerį. Iš viso surinkta aukų S2568.06.
Kaikuriose aukų kortelėse buvo ne
aiškiai įrašytos pavardės, vardai arba
visai jų nebuvo įrašytų, tad jeigu yra
sąrašuose netikslumų, labai atsiprašo
me. Visiems aukotojams-joms nuošir
dus ačiū.

Astronautas pik. James McDivitt, kuriam patikėtas uždavinys va
dovauti "Appolo IX" erdvėlaivio įgulai ir išbandyti specialų erdvė
laivį, skirtą nusileidimui ant mėnulio. Ši nuotrauka padaryta Ro
moje, kur astronautas dalyvavo katalikų pasauliečių apaštalavimo
kongrese

VANCOUVER, B.C.
JAUNIMO VEIKLA. Vasario 23 d.
įvyko tėvų susirinkimas. A. Šmitienė
sutiko būti tautinių šokių grupių mo
kytoja ir vadove. Repeticijos daro
mos Immaculate Conception parapi
jos salėje 3776 W. 28th. Avė. Bend
ruomenės valdyba kviečia įsijungti
šion grupėn anksčiau šokusius ir nau
jus šokėjus. Priimami vyresnio ir
jaunesnio amžiaus šokėjai. Jaunes
niųjų grupei vadovauja T. česnaitienė. Ji moko rankdarbių, šokių, dainų.
Tuo būdu jaunieji pasiruoš Motinos
Dienos minėjimui. Jų repeticijos
vyksta minėtoje parapijos salėje.
Jaunimo veiklai globoti sudarytas lai
kinis komitetas, kurin įeina: A. Šmi
tienė, A. Bubnys ir A. Janušonis
(pastarasis kaip Bendruomenės val

dybos atstovas). Jis planuoja sudaryti
pastovų jaunimo komitetą. Tam rei
kalui kovo 9 d. buvo šaukiamas jau
nimo susirinkimas. Telefonai: A. Šmi
tienės 738-9746, T. česnaitienės 5267073, A. Bubnio 437-5768, A. Janušo
nio 277-0161.
BENDRAS BALTIEČIŲ VAKA
RAS rengiamas š. m. kovo 15, šešta
dienį, 7.30 v. v., St. Joseph’s School
Auditorium, 3261 Fleming St. Įėjimas
— $3.50^ Įskaitant vakarienę, studen
tams — $2.50. Gėrimus atsineša kiek
vienas pagal savo skonį. Vakarą ren
gia “The Baltic Story” veikalui pa
statyti komitetas. Veikalas numato
mas vaidinti Vankuveryje š. m. spa
lio 23 d. Kor.

NAUJAS PROF. DR. ANTANO RAMONO VEIKALAS

Development of the
Whole Man Through
Physical Education
Išleido Otavos universitetas, 435 psl
jvodą parašė Avery Brundage, tarptau
tinio olimpinio komiteto pirm. Prof. JMarrtain pareiškė apie šį darbą: "Ta?
galutinis klausimo išryškinimas".
Tas pats autorius neseniai yra parašęs
veikalą

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

Jei nenori atsitikt, tai “Eglutę” paskaityk!

Tautos Fondo Toronto skyriaus
valdyba

“Eglutė” tinka kiek
vienam mokyklinio
amžiaus lietuviukui.

Užprenumeruokite!
Prenumerata
metams: $5.00.

Siųskite:

EGLUTĖ,
Immaculate Concep
tion Convent,
Putnam,
Connecticut 06260,
U.S.A.

Kaip aš mažas galvojau?
Mažiukas būdamas žiūrėdavau
pro langą ir galvodavau: kai už
augsiu. būsiu šiukšlių rinkėju.
Jie, ruda uniforma apsivilkę,
garsiai šūkauja ir šiukšlių dėžes
mėto Į sunkvežimį. Tikrai'gražu,
ir svarbiausia — neskuba.
Kai truputį paaugau, pakei
čiau nuomonę — būsiu policinin
ku. Man policininkai gražiai at
rodo — motociklu smarkiai va
žiuoja. uniforma gražesnė kaip
šiukšlininkų, o svarbiausia —
prie diržo pistoletas. Būsiu poli
cininku!
Pradėjau eiti į darželį. Kartą
man bežaidžiant kieme kaip žai
bas prašvilpė gaisrininkų maši

na su uniformuotais gaisrinin
kais. Tik staiga man dingt i gal
vą — būsiu gaisrininku! Taip
smarkiai lekia ir dar mašina ū-ūū ... Tikrai gražu. Būsiu gaisri
ninku.
Pradėjau lankyti Maironio šeš
tadieninę mokyklą. Antrame
skyriuje pakeičiau nuomonę —
būsiu mokytoju. Vėliau pastebė
jau, kad mokytojo sunki duona,
nebūsiu mokjrtoju.
Dabar jau esu aštuntame sky
riuje ir visai be profesijos, nes
matau, kad ją ne taip lengva pa
sirinkti. Kai kas užklausia, kuo
žadi būti, atsakau — nežinau.
Romas Ledas, VIII skyrius

įrašykite skersai į brūkšne
lius:
1. Yra ant medžio.
2. Prie ko valgome?
3. Miegamoji vieta.
4. Kas bėga iš akių?
5. Supinti plaukai.
6. Kuo siuvame?
7. Gandro mėgiamas maistas.
8. Veido dalis.
9. įkyrus vabzdys.
Perskaitę išilgai 10 eilutę,
gausite gražiausią metų laikotar*
pi
Toronto Moironio mokyklos mokinės deklamuoja Nuotr. S. Dobkous
SIHVSVAVd riV

EKSKURSIJA EUROPON
Tai buvo prieš 5 metus! Pirmasis Londono, Ontario, parapijos
komitetas; iš kairės sėdi: a. a. J. Ordas, žuvęs automobilio ne
laimėje, L. Eimantas, kleb- kun. B. Pacevičius, pirmojo k-to
pirm. J. Butkus; stovi iš k. P. Genčius, K. Kudukis, dabartinio
k-to pirm. Br. Misius, Daniliūnas ir A. Petrašiūnas, prieš pir
mąjį k-tą laikinai veikusio kunigui kviesti k-to pirmininkas
,
Nuotrauka S. Kero

LONDON, ONT.
(Atkelta iš 4-to psl.)
Šią grupę globojo universiteto stud.
Gintaras Jocius, kilęs iš Rodnės ir
buvęs “Baltijos” šokėjas. Gražu, kad
jaunoji karta stengiasi parodyti kita
taučiams lietuvių gražiuosius šokius
ir drabužius.
AR MES NE KREPŠININKAI?’
Sporto mėgėjai ne tik Londone, bet
ir Toronte žino vyresniųjų berniukų,
jaunių A, pirmūnus L. Butkų, V. Na
vicką, S. Švilpą ir kt., jų pajėgumą ir
stilių. Sj kartą įvyko rungtynės nau
jų į krepšinio sceną išeinančiųjų —
12—13 m. amžiaus sportininkų. Tai
naujausioji “Tauro” komanda. Tikrai
buvo įdomu tas rungtynes stebėti.
Juozas Švilpa salėje jautėsi kaip na
mie ir dominavo visą žaidimą, surink

damas daugiausia taškų, iš viso 9.
Nuo jo stengėsi neatsilikti geras me
tikas L. Lukša su 6 taškais ir Gocentas su 3 taškais. Kitus šį kartą lydė
jo savotiška nesėkmė — kamuolys,
beveik visai įkritęs, iš krepšio vėl iš
šokdavo. Tačiau ir šie savo uždavinį
gerai atliko — pats augščiausias J.
Butkus jr. gerai nuimdavo kamuolį
nuo krepšio, A. Zabulionis pasireiškė
kaip aršus kovotojas, o V. Dragūnevičius, laimėjęs 1 tašką, pasižymėjo
kaip geras gynėjas. Pirmas rungtynes
prieš to pat amžiaus žydų tautybės
komandą mūsiškiai užtikrinai laimėjo
baigmėje 19:7, o pirmą puslaikį 9:0!
Gero vėjo ir ateity! Dar yra galima į
klubą įstoti — kreiptis į Daniliūną
438-7694. D. E.

š. m. birželio 3-19 dienomis
Dvi dienos — Maskvoje, penkios dienos — Vilniuje,
astuonios dienos Amsterdame.

KAINA — $611.50, įskaitant kelionę lėktuvu,

viešbučius, pusryčius, pervežimus ir vizos išlaidas.
REGISTRUOTIS IKI Š. M. BALANDŽIO 1 DIENOS.

Smulkesnes informacijas teikia V. Bačėnas
telefonu 278-7261 Toronte.
ALL SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST

PORT CREDIT, ONTARIO

Winnipeg, Man.

"LITAS" $2,441,465.51

AJL AUGUSTA MATVEICIUKIENĖ-BASAITĖ. Kovo 1 d. vėžio ligos

pakirsta mirė A. Matveičiukienė.
Laidotuvių pamaldos įvyko liutero
nų Šv. Petro bažnyčioje. Pirmą sykį
Winnipeg© lietuvių istorijoje liutero
nų ir katalikų kunigai meldėsi kar
tu. Laidotuvių pamaldas atliko lat
vių kilmės kunigas K. Kuskevics,
prie kapo pamokslą pasakė ir užbai
giamąsias maldas kalbėjo kun. J.
Bertašius. — A Matveičiukienės ke
lias buvo pilnas vargų. 1937 m. mirė
jos vyras, ir ji liko su 6 vaikais.
Vėliau elektra užmušė sūnų Alek
sandrą. Karo audra ją su 3 vaikais
nubloškė j Vokietiją ir Kanadą. —
Lietuvoje vienas sūnus yra vedęs ir
augina du vaikučius, o kitas yra din
gęs. Winnipege visi trys vaikai turi
savo šeimas. Sonia yra ištekėjusi už
Dielininkaičio, augina sūnų, kuris
jau studentas. Kita duktė ištekėjo už
Galinaičio ir augina 2 vaikus. Sūnus
Povilas, vieną dukrelę palaidojęs,
augina 2 sūnus. Tiek abiejų dukte
rų, tiek sūnaus šeimos labai akty
viai prisideda prie parapijos gyveni
mo. V. Galinantis ir V. Dielininkaitis labai daug įdėjo darbo į bažny
čios statybą. Sonia, Eugenija ir Po Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Lito" valdyba ir komisijos 1968 m. Sėdi iš kairės: D. Jurkus —
vilas yra nepamainomi parapijos tal sąskaitybos vedėjas, J. Bernotas — pirm., P. Rudinskas—vedėjas ir sekr., P. Petronis—vald. vicepirm.
kininkai. Anūkas Algis Dielininkai- Stovi: B, Staškevičius — revizijos komisijos narys, J. Siaučiulis — vald. II vicepirm.z J. Lukoševičius—
tis yra parapijos komiteto narys jau revizijos kom. pirm., J. Adomaitis — revizijos kom. narys, J. Bulotas — kredito kom. narys ir S. Kęs
gailo— kredito kom. pirm. Trūksta P. Adamonio — vald. narioveiklai plėsti ir V. Piečaičio—kredito
nimo reikalams.
PARAPIJOS METINIS SUSIRIN komisijos nario
KIMAS įvyks kovo 23 d. tuoj po pa NAUJOSIOS VALSTYBĖS
V. Zalatorius
maldų. Kalbės Terry Kieman tema
“Kolumbo vyčiai ir masonų įtaka”.
LIETUVIU SV. KAZIMIERO baž
nyčioje kovo 2 d. Sumos metu gie
dojo ukrainiečių Sv. Andriejaus pa
Jeigu tuoj po karo nepriklau giausia. čia vienam gyventojui mėšlo nespėja nuplauti. Per
rapijos mišrus choras. Po Sumos sa
lėje choristai buvo pavaišinti ka somybę gavo vienos iš didžiau tenka $4.000 pajamų per metus, šimtmečius susiklostė stori jo
vutę ir apdovanoti dovanėlėmis. Pa sių pasaulio valstybių, kaip In: daugiau nei Kanadoj ar net klodai. Nauru guano atsargos
rapijos vardu svečiams padėkojo E. dija, Indonezija, Pakistanas, tai JAV. O tie turtai — iš mėšlo. siekia arti 60 mil. tonų. Naupaskutiniuoju metu ji duodama Ne paprasto mėšlo, bet taip va riečiai parduoda maždaug du mi
Kalasauskas.

Nepriklausomybės laukia 60 kraštų

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
DOVANŲ PAŽYMĖJIMŲ, pra
šykite mūsų NEMOKAMAI duo
damų katalogų su pilnomis in
formacijomis.
SVARBU!
ŠALDYTUVAI
Mes dabar priimame užsakymus
šaldytuvų. Jie tuojau prista
tomi jūsų giminėms. 9 modeliai
nuo 85 iki 240 litrų talpos. Kai
nos: nuo $111.11 iki $236.33.
Prašykite nemokamų informacijų.
UŽSAKYKITE DABAR
TIK PER
INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,
New York, NY. 10010 U.S.A.
PRAŠYKITE MŪSŲ '
NEMOKAMŲ KATALOGŲ

tokiems liliputams, kaip Malta,
Maldivų salos, Barbados. To
kių mikroskopinių kolonijėlių,
kurioms gali būti, duota nepri
klausomybė, yra dar 60. Dau
giausia tai salelės išsimėčiusios
Ramiojo ir Atlanto vandenynų
šiltose zonose.
Viena iš tokių salelių — Nau
ru tapo nepriklausoma pernai.
Tai pati mažiausia iš naujųjų
valstybių, apimanti vos 8 kv.
mylias. Tik Monako kunigaikš
tija yra už ją mažesnė. Ji yra
1300 mylių į šiaurės rytus nuo
Australijos, netoli Gvadalkanalo. kur per II D. karą vyko le
miami jūros mūšiai tarp amerikiečių-australų-anglų ir japonų
laivynų-.
Prieš I D. karą Nauru buvo
vokiečių kolonija. 1914 m. aust
ralai ją okupavo, o po karo gavo
Tautų Sąjungos mandatą kartu
su N. Zelandija ir Britanija šią
salą toliau administruoti. Per II
D. karą japonai ją buvo užėmę
ir iškėlę vietinius gyventojus.
Karui pasibaigus, australai vėl
sugrįžo, o Jungtinės Tautos at
naujino senąjį trijų valstybių
Tautų Sąjungos mandatą.
Gyventojų šioje saloje yra
apie 6.000. Jų tik pusė Įsikūrę
pastoviai. Kita pusė atvažiavę
darbo ir laimės j ieškoti. Mat,
Nauru, nors ir mažiausia iš nau
jųjų valstybių, bet pati turtin

dinamo guano, jūros paukščių
mėšlo, kuriuo storai padengti
4/5 salos paviršiaus. Guanas tu
ri 6% fosforo, 9% azoto, 2%
potašo ir laikomas viena geriau
siu pasaulyje žinomų trąšų. Ato
grąžų salose jūros paukščiai
mėgsta pailsėti ir veistis. Ribo
tas kritulių kiekis tų paukščių

lijonus tonų guano per metus.
Taigi, šiai kartai mėšlo ir pinigų
užteks, o toliau nauriečiai ban
dys gyventi iš santaupų ir pro
centų. Didelė pelno dalis dabar
yra investuojama, kad būtų už
tikrinta salos ateitis.
Vokiečių įtakos jau nė pėdsaNukelta į 9-tą psl.

Margis Drugstore
'

JOHN V. MARGIS, Phm.B.
• z

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as

meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 1
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums
padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

jie gavo tų pačių pilietybę, kaip ir jų Kanadoje gimęs

Jie yra pasiruošę jums patarnauti sekančiose vietovėse:

sūnus.

HALIFAKSE, MONKTONE, MONTREALYJE, OTAVOJE,
SUDBURY, TORONTE, HAMILTONE, ST. CATHARINES,
KITČENERY, LONDONE, WINDSORE, WINNIPEGE,

Kanados pilietybės geidžia daugelis pasaulio žmonių.
Kas metai apie 60.000 žmonių iš įvairių kraštų prisaikdi

nami kaip Kanados piliečiai.

O jūs ar turite teisę į Kanados pilietybės teikiamas privi

REGINOJ, SASKATOONE, KALGARY, EDMONTONE IR
VANKUVERYJE.

legijas ir atsakomybę?

Taip pat galite rašyti šiuo adresu:

Pasiteiraukite ir pasitikrinkite artimiausiame Kanados
pilietybės teisme (Canada Citizenship Court). ,

The Registrar of Canadian Citizenship, Secretary of
State Department, Ottawa.

GOVERNMENT OF CANADA - KANADOS VYRIAUSYBĖ
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Aktyvas

*
Kasa banke
Paskolos
Vertyb. pop.
Term. ind. banke
Investac. Lygoje:
Šerai
Stabil. fondas
Lygos namai
Centr. kred. unijoje:
Šerai
Depozitai
Bonding (draud.)
Inventorius

1969. II. 28
$
98,569
2,131,221
142,693 .
40,000

106
1,491
1,000

106
1,491
1,000
1,617
20,000
703
4,065
___________

2,441,465

1968.11. 28
A
$
53,797
1,907,023
93,265
50,000

11,019
10,000
1,405
3,771

Term, indėliai
Šerai
Depozitai
Atsargos fondas
Istoj. mokestis
Namų fondas
Garantijų fondas
Veiklos plėt. fond.
Nepaskirst. pelnas
Uždarytos s-tos
Šių metų pelnas

Pasy vas
1969. II. 28
$
456,910
1,300,388
608,535
14,437
17
14,060
20,919
2,206

3,608
45
20,340

1968.11. 28
$

1,420,340
656,834
9,778
17
9,478
16,337
1,113
1,753
——

17,227

\

2,132,877

2,441,465

Per praeitus metus “Litas” paaugo $285,000, įsto
jo 107 nauji nariai, 8 mirė ir 35 išstojo. Šiuo metu
“Litas” turi 1406 narius. Kadangi praeitų metų
apyskaita buvo išsiuntinėta visiems nariams, tai
vietoje metinio balanso ($2,387,075), čia pateikia
mas paskutinis “Lito” mėnesinis balansas.
Šių metų balanse atsirado stambi terminuotų in
dėlių pozicija ($456,910). Be jų tolimesnis “Lito”
augimas būtų tapęs labai problematišku, kadangi
terminuotus indėlius įsivedė ir plačiu mastu pra
dėjo priiminėti ne tik “Trust” bendrovės, bet ir
didieji bankai.
Vertybiniai popieriai buvo padidinti nenorint lai
kyti didelių sumų banko sąskaitoje. Jų garantija
“Litas” betkada gali pasiimti stambias paskolas, ku
rios paprastai po kelių savaičių ar net kelių die-

2,132,877

nų grąžinamos. Tokių paskolų praeitais metais “Li
tas” buvo pasiėmęs iš banko $225,000 sumai.
Kai kas nuogąstauja dėl galimų nuostolių iš “Li
to” priklausymo Lygai. Kaip iš balanso matyti, bend
ra “Lito” investacijų suma Lygoje yra tik $2,597,
iš kurios nei stabilizacijos fondas, kuris veikia su
pelnu, nei Lygos namai, kurių vertė yra pakilusi,
jokių baimių nekelia.
Kas atidžiai seka kasmetines “Lito” apyskaitas,
tas lengvai gali įsitikinti pastoviu “Lito” augimu,
efektyviu ir sąžiningu patarnavimu nariams ir ap
dairiu bei saugiu santaūpų investavimu. Tatai tu
rėtų užtikrinti dar didesnį Montrealio lietuvių pasi
tikėjimą “Litu” ir jo augimą nariais ir kapitalu.
P. Rudinskas, “Lito” vedėjas

Delhi - Tillsonburg
DR. M. ANYSO PASKAITA. Vasa
rio 23 d. Kanados Lietuvių Katalikių
Moterų Dr-jos Delhi skyrius pakvietė
dr. M. Anysą skaityti paskaitos apie
žymiąsias moteris Lietuvos istorijoj,
padavimuose ir mitologijoj. Prelegen
tas trumpai atpasakojo žymiųjų lietu
vių moterų gyvenimą ir tai, ką rašė
rusų poetai (Lermontovo “Litvinka”)
ir vokiečių istorikai. Daug tautiečių
užsisakė knygą paskaitos tema. Dėko
dama prelegentui KLKM Delhi sk.
pirmininkė p. Žiogienė, džiaugėsi pa
rašyta knyga, nes dabar turėsime vie
noj knygoj žinias apie lietuves, kurio
mis galime didžiuotis, ir nereikės
knistis po svetimų tautų archyvus.
A. A. STASYS ŠIMUTIS mirė va
sario 24 d. Palaidotas vasario 28 d.,
dalyvaujant labai gausiam būriui tau
tiečių. Koncelebracines Mišias atna
šavo kun. dr. J. Gutauskas, kun. B.
Pacevičius ir kun. P. Ažubalis. Velio
nis yra brolis buvusio “Draugo” re
daktoriaus L. Šimučio, kuris dėl ne
sveikatos laidotuvėse dalyvauti nega
lėjo. Koresp.
ŠIOS APYLINKĖS LIETUVIUS
netikėtai stipriai spustelėjo mirties
angelas, pasišaukdamas iš karto net
2 garbingus tautiečius: a.a. Stasį Ši
mutį ir Adomą Trečioką. Abu buvę
kariai mūsų nepriklausomybės ka
ruose: karininkas A. Trečiokas ka
riavo su bermontininkais, buvo gy
vas liudininkas karininko Juozapavi
čiaus mirties ginant Alytaus tiltą.
Stasys Šimutis buvo vienas iš pir
mųjų patrulių, įžengusių į Klaipėdos
miestą jį vaduojant 1923 m. Apylin
kės lietuviai, norėdami įamžinti tų
garbingų karių vardus ir tolimesnei
kovai už Lietuvos laisvę, įrašė juos
nariais į Lietuvių Fondą, suaukoję
vietoj gėlių a.a. A. Trečiokui $128
ir a.a. St. Simučiui $126. Kartais
prie mirusio karsto sudedama gėlių
net iki poros tūkstančių dol. vertės,
kurios po poros dienų nuvytusios ir
žemėtos ant naujai supilto kapo jo
kio grožio neteikia. Jeigu ir dešim
toji dalis tos gėlių vertės atitektų
Lietuvių Fondui, ilgai mirusiojo var
das būtų garbingai minimas. Nesa
kome, kad prie mirusiojo gėlių ne
reikia, tačiau nenorėkime laidotuvių
namuose užversti specialius kamba
rius gėlėm, kai jos jau netelpa, aplink
karstą. Kviečiame šios apylinkės lie
tuvius ir ateity panašiai pagerbti mi
rusius tautiečius, o kitas kolonijas
pasekti tuo geru pavyzdžiu.
P. A., LF įgaliotinis
Iš SKAUČIŲ VEIKLOS. Vasario
16 d. vietos parapijos salėje įvyko
iškilminga sueiga su įžodžiu, pakė
limais į laipsnius ir apdovanojimais.
Paminėta ir Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Sueigą sklandžiai pra
vedė “Birutės” dr-vės draugininke
Dalia Norkutė, padedama adjutantės
Dainos Augaitytės. Tėvų vardu gra
žų žodį tarė M. Norkus. Jų veikla
pasidžiaugė dvasios vadas kun. dr.
J. Gutauskas. Meninėje programo
je sesės padainavo visai naują lie
tuviškų dainų pynę. Daugiau tokių
prošvaisčių. Dalyvis
A. A. ADOMO TREČIOKO vardui
įamžinti Lietuvių Fonde aukojo po
$10: D. šiurna, T. šiuma; po $5: P.
Augaitis, A. Augustine, M. Grincevičius, V. Ignaitis, St. Kairys, J. Laureckas, K. Lukošius, V. Miceika, J.
Naujokas, P. Pargauskas, K. Ratavičius, J. Rimkus, A. Rudokas, G.
Rugienis, B. Stonkus, L. Vakaras,
A. žebertavičius, D. žiogas, X. Y;
$3: P. Žilvitis; po $2: kun. dr. J.
Gutauskas. P. Janulis, J. Jurėnas. A.
Kairys, A. Masiulis. Iš viso $128.
A. A. STASIO SIMUČIO vardui
įamžinti Lietuvių Fonde aukojo: $25:
A. L. Jurgutis; po $10: St. Kairys, P.
žilvitis; po $5: P. Augaitis, A., Au
gustine, E. Bačiūnienė. kun. dr. J.
Gutauskas. I. V. Ignaičiai, V. Micei
ka. K. Ratavičius, G. Rugienis, A. Sa
mas, B. Stonkus. D. šiuma; $4: D.
žiogas; po $3: A. Masiulis, St Ber
žinis, J. Jurėnas, J. Vitkauskas, V.
Vytas; po $2: R. Augustinavičienė,
B. Dirsė, L. Gužauskas; $1: V. Nemura. Iš viso $126. P. Augaitis,
LF įgaliotinis Delhi apyl.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI
Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •
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Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors
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Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171
•
•
•
•

ASTHM*

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

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

GAUNAMI VAISTINĖSE

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

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

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

7 psl. • Tėviškės žiburiai

Besikeičiantis^kunigo vaidmuo
laikomi revoliuciniais • Dalyvavo ir du kunigai lietuviai
AMBROZIJUS PRAKAPAS, OFM

ja

il Vatikano santaryba atkrei
pė dėmesį į tą kunigo sampratos
neatitikimą ir davė “naują įžval
gą, kas yra krikščionybės tar
nas.” Svarbiausia, pasak II Va
tikano santarybos, Kristus ir
evangelija. Viskas privalo būti
pagrįsta tarnyba. Gi “uždaviniai
yra įvairūs, taip kad visa yra rei
kalinga, kas padeda tikinčiųjų
bendruomenei.”

Minėtoji santaryba sako, kad
pirmoji kunigo pareiga yra
skelbti evangeliją, sužadinti
bendruomenėj evangelijos dva
sią. “Liturginiai pamokslai ten
yra minimi, bet tai yra tik viena
iš daugelio formų”, sako T. Do
novan; “nauji ir drąsesni būdai
privalo būti atrasti.” “Žodis tik
tuomet yra paveikus, kai tinka
mai perduodamas. O tai yra sa
kymas nauju būdu, naujoj situ
acijoj, nauja kalba visų laikų Jė
zaus Kristaus Evangelijos.”
“Mūsų uždavinys”, pabrėžė
Časkaitininkas, “yra skaityti laių ženklus, surasti, kokie yra
konkretūs šio laiko uždaviniai ir
tinkamai į juos reaguoti. Tai yra,
suprantama, nelengvas uždavi
nys.”
Pereinamasis laikotarpis
Skaityti laiko ženklus padeda
sociologija. Sekančios dienos pa
skaita ir buvo sociologo T.
Boyce, pavadinta “Pasaulis, ku
riame gyvename.”
Ne vien Katalikų Bendrija
pergyvena krizės laikotarpį —
jį pergyvena ir pasaulio bend
ruomenė. “Esame pereinamaja
me laikotarpyje iš autokratinės
ir uždaros bendruomenės į de
mokratinę, pluralistinę ir atvirą
bendruomenę.” “Materialiai jau
pasiekėme atvirą bendruomenę,
bet savo nusistatymu ir instituci
jomis gyvename dar uždaroje
bendruomenėje,” sakė T. Boyce.
Uždara bendruomenė yra ta,
kuri turi savyje visą galią ir ja
remiasi. Atvira bendruomenė
yra atkreipta į pasaulį, kurio da
lis ji yra, ir jaučia bei priima iš
kitur įtaką.
“Uždaroje praeities Bendrijo
je vyskupai galėjo kontroliuoti
kunigų ir pasauliečių mintį bei
elgesį? Kanonų teisė su savo suspensais ir ekskomunikomis pri
klausė prie tos eros. Knygų cen
zūra, filmų padorumo legijonas,
vadinami mėlynieji įstatymai
turėjo reikšmės uždaroje bend
ruomenėje.” Atviroje bendruo
menėje “vadovaujantys asmenys
negali žinoti, kiek vyksta pasikei
timų, dar mažiau — daryti apie
juos sprendimus. Todėl tokioj
bendruomenėj vienintelė sėk
minga kontrolė tegali būti — są
žinė individui ir kolegijiškumas
grupei.”
Pasikeitimai palietė ne vien
struktūrą, bet ir dvasinį gyveni
mą, kurį mums teikia Bendrija.
“Dažnai apgailestaujame, kad
malda ir mąstymas esą užmiršti
šiais laikais. Visdėlto tai yra
labiau populiarūs ir labiau reika
lingi dalykai, negu betkada. žiū
rėkit, kiek milijonų pasaulyje
sekė šv. Rašto skaitymą iš
“Apollo VIII” erdvėlaivio? Kiek
milijonų mąstė apie gyvenimo ir
mirties paslaptį, stebėdami Ro
berto Kennedžio ir Martyno Liu
terio Kingo laidotuves televizi
jos ekrane ”
Amžiais krikščionys skelbė rūpešti kiekvienu asmeniu, “žmogus ir pasaulis yra tuo susirūpi
nęs ... Religija yra dainose, fil
muose, knygose — ji yra visur.
Mūsų gi pareiga padėti pasauliui
surasti Dievą, veikiantį pasauly
je.”
Laiko ženklai
“Privalome ypač išmokti klau
syti jaunimo, nes gyvename vi
sai naujame pasaulyje. Tie, ku
rie esame virs 30 metų, priklau
some tam naujam pasauliui tik
per apsisprendimą, o tie, kurie
neturi 30 metų, — savo prigim
timi.” Todėl jie daugiau nei betkas gali mums padėti skaityti lai
ko ženklus. “Niekas negali,” pa
brėžė T. Boyce, “tiksliai išprana
šauti ateitį, bet galime pastebėti
kryptį, kuri mus įgalina su dides
niu tikrumu sėkmingiau žengti į
ateitį.”
Naujoji dabarties kryptis rei
kalauja: 1. Visai naujų struktūrų
ir radikalių atsinaujinimo požiū
rių. Dalinis darbas tik sulėtina
problemų sprendimą, bet neiš
sprendžia. 2. Leisti pinigus ne
tiek bažnyčių pastatams, kiek
programoms, ypač eksperimen
tavimui. 3. Didesnė iniciatyva
privalo būti palikta kunigui da
lykuose, kaip drabužiai, liturgi
nės taisyklės ir jurisdikcija. Įsta
tymai privalo užleisti vietą asme
ninei atsakomybei. 4. Pluralizmas bus pripažintas kaip geras
dalykas Bendrijoje ir už jos.
Baigdamas T. Boyce kvietė
kunigus nenusiminti prieš dau
gybe naujų problemų, bet atsi
gaivinti nauja įžvalga Kristaus
misijos šių dienų pasaulyje, nes
“ii turi visus pavojus ir visus
džiaugsmus Apollo VILI misi
jos.” Reikia žengti pirmyn, “ti
kint, kad dabartis yra geresnė už
praeitį ir ateitis bus geresnė už
dabartį.”
Šios pavridinės paskaitos ir
paskiros diskusijų temos buvo
svarstomos bendrai visu konfe
rencijos dalyvių ir paskirų dis
kusijų būrelių. Iš čia kilo rezo
liucijos — pasiūlymai vyskupų
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Kunigų konferencija Otavoje priėmė nutarimus, kurie prieš keletą metų būtų buvę

Vasario 10—14 dienomis Ota
voje įvyko centrinės Kanados
kunigų konferencija. Joje daly
vavo 350 Ontario ir Kvebeko
provincijų katalikų kunigų.
Matydami iš tolo tiek daug su
sirinkusių kunigų, pašaliniai
žmonės darė savo išvadas. Vieš
bučio keltuve buvau paklaustas
vieno inteligento kanadiečio, ar
steigiame kunigu uniją Kanado
je. Jis, atrodo, išreiškė, ką dau
gelis manė, kad ši konferencija
svarstys kunigų algas, senatvės
pensijas, reikalaus sau daugiau
teisių ir pagaliau įsteigs pasto
vią uniją panašiam tikslui. Ta
me kontekste suprantami ir
spaudos pranešimai apie šią. kon
ferenciją su antraštėmis ir foto
grafija, vaizduojančia balsavimą
celibato klausimu. Tiesa, celiba
to klausimas rūpėjo konferenci
jai, bet ne kaip svarbiausia prob
lema. Svarbesnis rūpestis buvo
išreikštas reikalavimu nuolatinio
mokymosi, kaip tarnauti moder
niajai bendruomenei, šis rūpes
tis neatrodė žurnalistams įdomus
kaip antraštė. Bet kas kita galėjo
būti kilnesnio ir didingesnio?
Šį pastarąjį rūpestį turėjo
galvoje Kanados vyskupai pra
šydami kunigus praeitais metais
spręsti du dalykus: koks yra jų
vaidmuo modernioje Kanados
bendruomenėje; antra — kokie
pakeitimai privalo būti daromi
Katalikų Bendrijos struktūroje,
kad jie atliktų tą savo vaidmenį.
Atsakyti į šiuos klausimus ir bu
vo sušaukta viena konferencija
Kanados vakaruose, kita — Ota
voje, trečia Halifakse.
Darbo nuotaika
Konferencijoje dalyvavo dau
giausia jaunesnio amžiaus kuni
gai, bet matėsi taip pat nemaža
ir vyresnės kartos atstovų. Visur
buvo galima jausti darbingumo
atmosferą ir rūpestį nesivilkti
iš paskos bėgančiame gyvenime.
Tai buvo jaučiama konferencijos
salėse ir Mišiose, kur per tikin
čiųjų maldą buvo girdimi kuni
gų prašymai: geresnės įžvalgos,
didesnio jautrumo pasaulio
problemoms, kantrybės, bet ne
perdaug kantrybės atsinaujini
mo procese.
Darbo atmosferos ir prašė
Winnipeg© arkivyskupas Flahiff,
atidarydamas konferenciją.
“Anksčiau”,- sakė jis, “mes ma
nėme, kad turime visus atsaky
mus, bet dabar, po II Vatikano
santarybos, mes, ačiū Dievui, nusikratėme tos nuomonės. Dabar
mes žinome, kad privalome ge
rai padirbėti, jei norime rasti
tinkamus atsakymus.” Jis prašė
svarstyti visa, kas yra esminio
kunigystei “šiandien, prieš 1500
metų ir rytoj; visa kita gali būti
pakeista, jei tik yra reikalas”.
Šiame darbe jis prašė jieškoti
dialogo su visais, dialogo, kuris
būtų “rimtas, giliai nuoširdus ir
pilnai atsakingas”. “Privalome
klausyti”, sakė jis, “pasaulio,
žmonių, bet turime klausyti ir
Dievo”.
Jieškojimas tos esminės kuni
gystės ir kunigo vaidmens šio
laiko bendruomenėje ir buvo
kun. Donovan diskusinės paskai
tos “Tarnybos teologijos link”
pagrindinė mintis.
Kunigystės esmė
“Turime geriau įžvelgti, kas
yra kunigas, kad kunigai — ir
Bendrija — galėtų rasti savo vie
tą moderniojoj bendruomenėj”,
kalbėjo šis jaunas seminarijos
profesorius. Jis netvirtino žinąs
visus atsakymus, tačiau įdomiai
nušvietė šį nelengvą klausimą.
Pasak jo, iš Tridento santarybos
paveldėta kunigo samprata yra
persiaura šiandieninei bendruo
menei. Ji apribojama, kaip Sena
jame Testamente, šventykla, kul
tu. Kunigas įspraudžiamas į spe
cialią kastą, atskirtą nuo žmo
nių. Kristus nebuvo toks kuni
gas, nebuvo tokie nei pirmųjų
krikščionybės amžių kunigai. Jė
zus buvo “daugiau panašus į
keliaujantį pamokslininką, skel
biantį Karalystės atėjimą aikš
tėse. rinkose, paskiruose namuo
se”. kur vyko kasdieninis gyve
nimas. Jėzus neatmetė šventyk
los ir kulto, bet reagavo prieš iš
krypimus — siaurą ritualizmą,
užmušant! įstatymo dvasią. Jė
zus “nuolat skelbė tikrą kultą,
kuris yra širdies kultas, ir tikrą
auką, kuria aukojame savo gyve
nimą paklusnume ir meilėje Die
vui.”
Amžiams slenkant, pamažu
veržėsi į Bendriją ir Senojo Tes
tamento kunigo supratimas, ku
ris ypač įsigalėjo per Tridento
santarybos formulavimą. Pasta
rasis kovos prieš reformaciją
įtempime buvo persiaura reakcL

•

konferencijai, kuri įvyks š. m.
balandžio mėnesį.
38 nutarimai
Balsavimai užtruko keturias
valandas ir buvo priimtos 38 re
zoliucijos. Prieš keletą metų
šios rezoliucijos būtų buvusios
pavadintos revoliucinėmis, bet ir
dabar jos dvelkia naujumu ir pa
sižymi atsargia drąsa.
Buvo, pavyzdžiui, priimta re
zoliucija, patarianti vyskupams
imtis konkrečių žingsnių padėti
neturtingiesiems Kanadoje. Pri
imta keletas rezoliucijų, prašan
čių vyskupus padėti ir leisti ku
nigams pastoracinius bandymus
bei įsteigti Pastoracinį Tyrimo
Centrą. Atsižvelgiant į ateities
reikalavimus, buvo rekomenduo
ta leisti laisvai apsispręsti dėl ce
libato naujai įstojantiems ir jau
esantiems kunigams. Prašyta
svarstyti galimybę priimti į pa
storacinę tarnybą kunigus, kurie
ją paliko dėl vedybų, o taip pat
įšventinti ir vedusius garbingus
pasauliečius. Siūlyta vyskupams
rimtai apsvarstyti sustabdymą
naujų bažnyčių statybos, “kol ne
bus * baigtas ' parapijų naujų
struktūrų svarstymas.” Vienbal
siai nuspręsta, kad “moteris tu
rėtų vietą krikščionių bendruo
menėj pagal savo kilnumą, atsa
kingumą ir vertę.”
Ši konferencija, be abejonės,
tėra tik pradinis, tačiau tikrai
Vladė Stančikaite
pozityvus žingsnis.

ŽURNALO "LAIŠKAI LIETU
VIAMS” straipsnio “Tolerancija ir
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Jiems negrįžus

Tapyba

KAS SUKURTA PER 20 METŲ?

Lietuvių literatūra svetur 1945-1961
<1

Atrodytų, kad baigus leist Lietuvių Enciklopediją, išėjus jos
XV-tajam tomui, mūsų išeivijos
gyvenimas yra nušviestas iš visų kampų. Ypač kai prisimeni“
dar papildomus leidinius, kaip
sakysim, “Pasaulio Lietuvių ži
nyną”, “Lithuanians in Canada”
ir panašius.
Pasirodo, nevisai taip. “Į Lais
vę Fondo Lietuviškai Kultūrai
Ugdyti” dėka neseniai išvydo
dienos šviesą dar vienas naujas
apžvalginis veikalas, beveik 700
psl. “Lietuvių literatūra svetur
1945—1967”.* Eilėje straipsnių
bandoma aptarti kūrybinį kraitį,
sukrautą išeivijoj per pirmąjį
dvidešimtmetį. Tai lyg paminkli
nė lenta. “Who’s Who”, suregis
truojanti pavardes tų literatų
bei recenzentų, kurie, išsibarstę
po margą svietą, prisidėjo savo
įnašu prie lietuviško žodžio puo
selėjimo svetur.
Netenka abejoti, kad šis leidi
nys pasirodo pačiu laiku, taip sa
kant, penkias minutes prieš dvy
liktą. Kas yra atidžiau sekęs išei
vijos literatūrą, bus pastebėjęs,
kad pastarųjų metų būvyje iš
skirtinai ryškesnių veikalų nepa
sirodė. K. Barėno redaguojamos
“Literatūros Pradalgės”, bandan
čios skelbti metų būvyje sukurtą
grožinę kūrybą, akivaizdžiai at
skleidžia (kasmet vis ryškiau) tą
kūrybinį išsekimą. Tenka sutikti
su dr. J. Girniaus diagnozė:
Laisvajame pasaulyje nebetenka
laukti naujo siūbtelėjimo, kuris pri
lygtų pokariniam žemininkų kartos
iškilimui. Natūralaus prieauglio be
veik nėra, ir nėra ko jo laukti iš ma
žo mūsų skaičiaus. Dėl to ir debiu
tuoja daugiau vyresnio amžiaus “pa
vėlavę talentai”, o ne jaunos pajėgos.
Noromis, nenoromis stovime prieš
saulėleidi — egzodinės literatūros iš
blėsimą. Sunku numatyti, kiek dar
jis toli, bet neabejojamai jis artėja.

Nepaslaptis taip pat, kad ir
domėjimasis sava literatūra yra
gerokai sumenkęs. Recenzijų
skaičius periodikoj regimai su
mažėjo. Dažnai ir tos pačios at
klysta į žurnalus (“Aidus”,
“Metmenis”) su poros metų pa
vėlavimu. Vis labiau tenkinama
si tyliu nusikosėjimu kultūrinių
įvykių kronikoj, šia prasmė
“Lietuvių literatūra svetur” bus
nepamainomas darbo įrankis,
tikras rimų žodynas redakto
riams. Jau teko pastebėti, kad
kaikurie, pvz. K. Bradūnas, juo
jau sumaniai, kartais net per
daug sumaniai, naudojasi.
žodžiu, buvo jau pilnai pri
brendęs metas suvesti balansą
to? kas kažkada buvo sukurta
tremtyje. Ir “LLS”, kaipo jaus
mingas, kolektyvinis nekrologas,
tikrai jaudinantis, žavus, didin
gas. Juo labiau, kad leidinio re
daktoriaus K. Bradūno buvo
siekta pateikti kiek galint plates
ne visu išeivijoj pasirodžiusiu
grožinės kūrybos veikalu apžval
ga. O iu. neskaitant antologijų,
metraščiu, raštų rinkinių bei
skaitvmėliu jaunimui, būta, kaip
kad C. Grincevičius Priskaito sa
vo kruopščiai paruoštoj biblio
grafijoj, virš 430 knygų.

Atlikti peržiūrą, kas toj spaus
dinto popieriaus masėj dar nevi
sai sunelėie. kas nusinelno būti
laikoma kūryba, bent bendralaikiu akimis, buvo navesta 6 asme
nų kolektyvui, kurio uždavinys
nal^ntrvėm suskirsčius literatūrą
Į atskirus žanrus. Įdomiu sutapi-

ištikimybė principams, kryžiuojantis
pažiūroms ir nuomonėms” konkurso
vertintojų komisija, kurią Čikagoje
sudarė pirm. Anatolijus Kairys, sekr.
Dalia Tallat-Kelpšaitė, nariai kun. P.
Dilys, Regina Raslavičienė ir Vytau
tas Germanas, suaugusiųjų grupėje I
premiją paskyrė Vytautui Zalatoriui,
II — Leonardui Dambriūnut Jauni
mo grupėje I premija teko Rasai šilėnaitei, II — Aldonai RygelyteL
Premijų mecenatai — V. Kuliešius,
dr. A. Ringus, S. Rudokienė ir P. Raz
minas.

mu keturių didžiųjų žanrų apžvalgininkai pasiskirsto į dviejų
kartų atstovus. Vaičiulaitis ir
Santvaras atstovauja vyresniajai
kartai, Keblys ir Šilbajoris —
jaunajai. Amžiaus ir tempera
mento skirtumai savaip nudažo
jų pasisakymus. Kiečiausias kri
tikas yra neabejotinai Šilbajoris,
skysčiausias — Santvaras. Visų
bendra pastanga buvo —- trum
pai atpasakot aptariamojo žan
ro raidą, suminint ryškesnius jo
atstovus, dažnai papasakojant
veikalų turinius ir apibūdinant
autorių kūrybos esmingiausius
bruožus. Be abejonės, knyga bus
neįkandama tam skaitytojui, ku
rio lietuvių literatūros pažinimas
apsiriboja “Meškiuku Rudnosiuku” ir “Lietuvos virėja”. Bet
šiaip ji lengvai skaitoma ir, pa
sak “Draugo”, net Čikagoj uoliai
perkama.
Daugumas apžvalgininkų Įsak
miai pabrėžia, kad jie palieka
tarti lemtingąjį sprendimą apie'
aptariamąją kūrybą istorijos
teismui. Pastebėkim. kad šis ta
riamas liberalumas ar “atlaidu
mas” yra apgaulingas. Atidesnis
skaitytojas dažnai iššifruos tikrą
ją apžvalgininko nuomonę, skai
tydamas tarp eilučių, kur nors
tolėliau, nekaltesnėj vietoj, ir
atras, kad šis žaidimėlis yra tik
ras “fun”.
Šio rašinio rėmai neleidžia pa
siklysti gvildenant, ar ir kokiam
laipsny “LLS” apžvalgininkai
prasikalsta užglostymu ar litera
tūrinės nuovokos stoka. Kaip sa
kėme, “LLS” yra pirmoj eilėj in
formacinis leidinys, “Who’s
Who”, ir dėlto kur kas svarbiau
pažvelgti, ar jis išsamus, ar jame
sužymėtos visų rašytojų pavar
dės. veikalai, ar neužmiršta pa
minėti stambesniųjų literatūri
nių įvykių, pagaliau, ar paties
veikalo sandara leidžia skaityto
jui lengvai susirasti jieškomą in
formaciją.
Į tai tenka atsakyti teigiamai.
Knygos pabaigoj pridėta C.
Grincevičiaus bibliografija pa
teikia detalų visų išeivijoj pasi
rodžiusių grožinės literatūros lei
dinių sąrašą, o vardų rodyklė nu
rodo kuriame puslapyje kalbama
apie tą asmenį. Savaime aišku,
nesiryžom pasitikrint, bet atro
dytų, kad tame vardyne pasitai
ko ir pavardžių, nepatekusių į
Lietuviu Enciklopediją. Kaikam
tai bus “Prix de consolation”.
Žinoma, būtu buvę idealu pa
sitikrint, ar “LLS” papildo (ir
kaip) kaikuriu rašytojų charakte
ristikas, pateiktas tiek Lietuvių
Enciklopedijoj, tiek “Lietuvių
beletristikos antologijos” II da
lyje, “žemės” antologijos įžan
goj, V. Kavolio “Nužemintųjų
generacijoj”, šilbajorio etiudui
se, spausdintuose “Metmenyse”,
ir šiain straipsniuose, matytuose
periodikoj.
Nėra kalbos, tokia sintezė at
skleistų įdomiu dalykų, bet mes.
ja nei skaitvtojo, nei saves nevarri’isim.' Viena galim konsta
tuoti, būtent, kad “LLS” yra vi
sumoj kur kas lakesnė literatū
ros apžvalga nei sausas, kaio pa
rakas. rašinėlis anie išeivijos li
teratūrą XV Lietuvių Enciklonediios tome. Antra vertus, tenka
rimtai suabejoti, ar natvs apžval
gininkai rūninosi surasti, ka kiti
yra rašė apie jiems rūpimus ap
tarti poetus, prozininkus, drama
turgus; bent nė vienas jų nėra

pridėjęs naudotųjų šaltinių bib
liografijų, o jų nuorodos tekste
(išimtis — K. Keblys) negausios.
Užtat su rezervais tenka pri
imti “LLS” dažnai prisegamą
etiketę, kad tai esąs ‘"kapitali
nis’' veikalas apie išeivijos lite
ratūrą. Kaip pirmas tokio masto
bandymas apžvalginių straipsnių
serija apžvelgt nueitą kelią “L
LS” yra neabejotinai ambicingas
žygis, bet nelaikome jo naują
erą pradedančia knyga. Kaip vi
sų kolektyvinių leidinių, jo svo
ris priklauso nuo kiekvieno in
dividualaus apžvalgininko Įnašo.
(Bus daugiau)
v. a. j.

Atsiųsta paminėti
Lietuvos Pajūris nr. 1(31), 1969
m. Keturis kartus i metus Kanados
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugi
jų centro valdybos leidžiamas žur
nalas, kurio redakcija buvo perkel
ta į Čikagą ir šiemet vėl grąžinta
Montrealin dėl finansinių ir techni
nių problemų. Šiame numeryje dė
kojama buvusiąm red. Martynui Bundeliui Čikagoje ir skelbiama, kad
redagavimą yra perėmęs A. Kyman
tas. Redakcijos ir administracijos ad
resas — 5260 10th Avė., Rsmt.,
Montreal 405, Que. Prenumerata
1969 m. paliekama ta pati — $1.
1969 metų sieninis kalendorius su
kas mėnesį nuplėšiamais lapais. Iš
leido Argentinos lietuvių dvisavaitraštis “Laikas”, Mendoza 2280, Ave
llaneda, Buenos Aires, Argentina.
Kalendorni puošia Argentinos lietu
vių gyvenimo vaizdai.
Vitalija Bogutaitė, LIETUS IR
LAIKAS. Poezijos rinkinys. Išleido
“Ateitis” 1969 m., 59 psl., kaina
S2.00. Atspaude Tėvų pranciškonų
spaustuvė, 910 Willoughby Ave.,
Brooklyn, N. Y., 11221, USA.
Filatelistų draugijos “Lietuva”
biuletenis nr. 1, sausis, ir nr. 2, va
saris. Administratorius ir ekspedi
torius — Kazys Rožanskas, 3605 W.
71 st. St., Chicago, Ill. 60629, USA.
Aidai nr. 1, sausis. Mėnesinis kulros žurnalas, redaguojamas dr. Juo
zo Girniaus, leidžiamas Tėvų pran
ciškonų. Administruoja T. Benvenutas Ramanauskas, OFM, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221,
USA.
Moksleivio Balsas nr.l(7), 1969 m.
Hamiltono moksleivių ateitininkų
kuopos neperiodinis laikraštėlis, re
daguojamas Sauliaus Balsio, Marijaus
Gudinsko, Dainoros Juozapavičiūtės
ir Kęstučio šeštoko. “Moksleivio Bal
sas”, 20 Kensington Ave. N., Hamiltonn 25, Ont, Canada.

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

šuvoje mirusios lietuvių kilmės kom
pozitorės, sonatų vakarą Bostono
Jordan salėje kovo 2 d. surengė du
nenuilstantys lietuvių kompozitorių
kūrinių garsintojai — smuikininkas
Izidorius Vasyliūnas ir pianistas Vy
tenis M. Vasyliūnas. Programon jie
du buvo įtraukę G. Bacevičiūtės III,
IV ir V sonatas smuikui ir fortepijo
nui.
- JURGIO GLIAUDOS
romanas
“Liepsnos ir apmaudo šešėliai”, lai
mėjęs dienraščio “Draugas” XVIII
konkursą, jau atiduotas rišyklai. Ro
maną bus galima įsigyti kovo 22 <ĮDetroito Lietuvių Namuose, kur pre
mijos įteikimo iškilmę rengia Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba, talkinama Detroito organizaci
jų. Vertintojų komisijos pirm. Vyt.
Alantas “Draugo” kultūriniame prie
de apie šį romaną pasakoja: “Premi
juotame romane vaizduojamas Lietu
vos kolūkis ir stengiamasi nupiešti
Lietuvos literatūrinę ir, sakyčiau, in
telektualinę panoramą “atoslūgio”
metu Tas romanas man iš dalies pri
minė Avyžiaus “Kaimą kryžkelėje”,
nors jo pobūdis ir tikslas yra kitoks.
Tokio romano man savo gyvenime
skaityti neteko, nes vietomis jis la
biau primena literatūros kritiką, kaip
kad romaną įprastine žodžio pras
me. Pvz. autorius platokai rašo apie
dabartinius Lietuvos rašytojus, ypa
čiai poetus, minėdamas juos tikrais
vardais ir kritiškai vertindamas jų
kūrybą. Taigi, skaitant daiktais susi
daro įspūdis, kad skaitai reportažą
apie šių dienų Lietuvos rašytojus.
Autorius stengėsi sudaryti skaitytojui
iliuziją, kad veikalas parašytas pačio
je Lietuvoje, ir jam tai iš dalies pa
vyksta, kadangi jis pasistengė įsisa
vinti dabar Lietuvoje vartojamo po
litinio bei literatūrinio žargono žody
ną ...”

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TAUTINIŲ DRABUŽIŲ PARODOS
Vilniuje proga buvo surengta moksli
nė konferencija lietuvių tautinių dra
bužių raidai aptarti. Praeičiai skirtą
pranešimą skaitė istorijos instituto

mokslinė bendradarbė M. Mastonytė,
pabrėždama, kad plačiausiai paplitę
ir autentiškiausi yra XIX š. lietuvių

tautiniai drabužiai, kuriuos tyrinėjo
M. Glemžaitė ir A. Tamošaitis. Pasta

rasis yra išskyręs septynis sritinius
tautinių drabužių tipus. Dailės insti
tuto dėstytojas K. čerbulėnas apžvel
gė dabartinę tautinių drabužių raidą
ansamblių scenose. Pirmaisiais poka
rio metais buvo remiamasi dail. A.
Tamošaičio 1939 m. suprojektuotais
ir išleistais tradicinių drabužių pa
vyzdžiais. Stilizuotus tautinius drabu
žius “Lietuvos” ansamblio programai
“Amžių vėjai” 1964 m. sukūrė dail.
D. Mataitienė. Sis bandymas susilau
kė įvairių nuomonių, nes tokių dra
bužių jau nebuvo galima laikyti etno
grafiniais. Nuosaikesnę stilizaciją
1968 m. pasirinko dailininkai R. ir J.
Balčikoniai, kurdami drabužius tam
pačiam “Lietuvos” ansambliui. K.
čerbulėno nuomone, scenos kolekty
vų tautinius drabužius reikia skirstyti
į dvi grupes: 1. tradicinius, etnogra
fiškai autentiškus ir 2. stilizuotus,
laisvai interpretuojančius liaudies
tekstilinio meno ypatybes. Diskusijo
se buvo pasisakyta už abi tautinių
drabužių grupes. Dailininkai, kaip ir
kompozitoriai liaudies dainas, turi
teisę atitinkamai perkurti tautinius
drabužius ansambliams. Lygiagrečiai
turi būti siekiama atkurti etnografi
nius XVIII — XVI §. lietuvių tauti
nius drabužius, remiantis mokslinin
kų tyrinėjimais, archeologine medžia
ga. Šie drabužiai turėtų būti propa
guojami ir skiriami etnografinio po
būdžio ansambliams. Diskusijų daly
viai taipgi siūlė įrengti pastovią au
tentiškų, rekonstruotų ir ’dailininkų
sukurtų tautinių drabužių parodą,
leisti albumus bei kitą etnografinę
medžiagą drabužių klausimu. Daili
ninkai turėtų susirūpinti ir vaikų tau
tiniais drabužiais, nes jų nėra nei au
tentiškų, nei stilizuotų.
PROF. BALYS DVARIONAS Var

šuvoje surengė du simfoninės muzi
kos koncertus. Jo diriguojamas Var
šuvos filharmonijos simfoninis or
kestras atliko P. Čaikovskio VI sim
foniją, lenkų kompozitoriaus M.
Spisako “Concerto giocoso” ir paties
B. Dvariono I koncertą g-moll for
tepijonui su orkestru.
PROF. ANTANO GUDAIČIO 70
JAV RYTINIO PAKRAŠČIO
lituanistinių mokyklų mokytojų suva tapybos darbų ir piešinių paroda ati
žiavimas — kovo 15—16 d. d. Mairo daryta Maskvoje, Dailininkų Sąjun
nio mokykloje, Apreiškimo parapijos gos rūmų salėje. Beveik 40 kūry
patalpose, 259 No. 5th St., Brooklyne. binio darbo metų laikotarpiui atsto
PLB švietimo tarybos pirm. A. Rinkū- vauja jo drobės “Senasis Vilnius”,
nas skaitys paskaitą “Beskyrė siste “Moteris iš Žemaitijos”, “Natiurmor
ma lituanistinėse mokyklose”, Mon tas su statulėle”, “Trys Petronėlės”,
tessori lietuvių vaikų namų vedėja J. “Motulė”, “Senas meistras”, “Davat
Juknevičienė — “Ko ir kaip reikėtų ka”, “Moteris su paukščiu” ir kt.
mokyti parengiamojoje klasėje”, Be sovietų dailininkų, žodi apie prof.
“Vaizdinės priemonės, jų vartojimas A. Gudaičio kūrybos raidą tarė ta
parengiamojoje ir kitose lituanistinės pytojas J. Švažas.
mokyklos klasėse”. Vokiečių šeštadie
KROKUVOJE
SURENGTO
IV
ninės mokyklos vedėjas J. Veblaitis tarptautinio vargonų muzikos festi
padarys pranešimą apie vokiečių mo valio “Bachas ir romantikai” dve
kyklas. jų organizavimą bei veiklą. juose koncertuose — kameriniame ir
Bus ir simpoziumas tema “Tautinis ir simfoniniame — su lenkų atlikėjais
visuomeninis auklėjimas lituanistinė ir Krokuvos filharmonijos simfoni
je mokykloje”, kurio moderatoriumi niu orkestru dalyvavo vilnietis var
pakviestas A. Saulaitis, SJ. Maironio gonų virtuozas Leopoldas Digrys. Vil
mokyklos mokiniai suvaidins pasaką niun jis grįžo tik keliom dienom, nes
“Miegančioji gražuolė”.
yra siunčiamas trijų mėnesių tobuli
NAUJAS GEOGRAFIJOS VADO nimosi kursui Prahos muzikinėje aka
VĖLIS “Lietuva, tėvynė mūsų” jau demijoje.
LIETUVIŲ DAILININKŲ grafikos
atspausdintas. Jį paruošė mokytojos
O. Paulikienė, S. Janelionienė ir S. ir tapybos naujausių darbų paroda,
Burokienė, išleido Kristijono Done turinti apie 100 eksponatų, atidaryta
laičio mokykla Čikagoje, kuriai vado Bydgoščiaus mieste, Lenkijoje. Pa
vauja mokytojas Julius Sirka. Užsa rodos atidaryme dalyvavo grafikas
kymai siųstini jo vardu 61143 So. Sac R. Gibavičius, tapytojas J. Čeponis ir
ramento Ave, Chicago, Ill. 60629, U keramikas B. Baliulevičius. Specia
SA. Kaina $4.50. Daugiau nei vieną lias laidas šiai pardodai skyrė Byd
goščiaus ir Varšuvos televizija.
egz. užsakantiems 10% nuolaida.
•JUOZAS SIPARIS, dramos teatro
FELJETONO KONKURSUI, kurį
veteranas,
atšventė 75 metų amžiaus
paskelbė Meno Darbuotojų Atvanga,
kūriniams prisiųsti terminas pasibai sukaktį. Aktoriaus kelią yra pradė
gė 1969 d. vasario 15 d. Gauta net 26 jęs “Vilkolakyje”, “Tautos teatre”,
mašinraščiai. Jie pasiųsti į Klevelan- tęsęs Kauno ir Vilniaus dramos teat
dą, Ohio, kur sudarytoji komisija ruose. Per ilgus darbo metus jis
(rašyt. Viktoras Mariūnas, poetas sukūrė apie 150 vaidmenų, kurių
Kęstutis Gaidžiūnas ir rež. Petras Ma geriausiu laikomas Vingis Žemaitės
želis) juos vertins ir geriausių felje “Marčioje”, nors sovietinės premi
tonų autoriams skirs premijas: I — jos jis yra susilaukęs už Lenino
$250; II — $150; III — $100. Premi vaidmenį. Kaip “Linksmųjų brolių”
juotieji ir tinkami spaudai feljetonai dalyvis, J. Siparis su V. Dineika ir
J. Petrausku daug kartų yra links
numatomi išleisti atskiru rinkiniu.
minęs publiką kandžia satyra ir die
KLB KRAŠTO VALDYBOS kulturos komisijos pirmininko pavedimu nos aktualijomis.
JONAS ALEKSA, Vilniaus operos
susitarta su valstybine Kanados bib
ir
baleto dirigentas, surengė du P.
lioteka Otavoje: Lietuvių Enciklope
diją, 35 tomus, gaus iš krašto v-bos Čaikovskio ir S. Prokofjevo simfo
kaip dovaną (biblioteka sumokės pu ninių kūrinių koncertus Leningrade
sę išlaidų, gal ir daugiau). Taip pat su šio miesto filharmonijos orkest
susitarta įsteigti lietuviškų knygų ru. Programon jis buvo įtraukęs P.
skyrių. Tuo tikslu kreipiamasi į tau Čaikovskio V simfoniją, uvertiūrątiečius prašant paaukoti vertingesnių fantaziją “Romeo ir Džiuljeta”, va
knygų. Kanados valstybinė bibliote riacijas rokoko stiliaus tema violon
ka su laiku išaugs į “Library of čelei su orkestru ir eilę S. Prokof
Congress”. Knygų kokybė ir kiekybė jevo kūrinių.
laikoma tautos kultūros rodikliu.
Lietuvių Enciklopedija yra mūsų pa
sididžiavimas. Biblioteka apie turi
mas knygas siunčia pranešimus ne tik
šio krašto, bet ir kitų kraštų bibliote
koms. Kaikurios tautybės, kaip žydų,
vokiečių, ukrainiečių, paaukojo dide
lius savo kalba knygų kiekius, jų tar
pe didžiai vertingų, labai retų knygų.
Biblioteka prašo siųsti visus lietuviš
kus laikraščius ir žurnalus. Aukoja
mas knygas siųsti: National Library,
Ottawa, Ont Kol dar nėra lietuvių
skyriaus, knygas prašome siųsti: Dr.
M. Ramūnienė, 187 Carling Ave.,
Ottawa 1, Ont.

VYSK. MOTIEJAUS VALANCIAUS MUZEJUS atidarytas Kretingos rajone, Nasrėnų kaime, Mila
šiaus sodyboje, kurioje, spėjama, yra
gimęs “Palangos Juzės” autorius.
Apie šimtą eksponatų — rašytojo
kūrinių originalų, asmeninių daiktų,
liaudies meistrų darbų vysk. M. Va
lančiaus raštų temomis — sutelkė
Kretingos kraštotyros muzėjaus di
rektoriaus Juozo Mickevičiaus vado
vaujami kraštotyrininkai. Atidarymo
proga vysk. M. Valančiaus atmini
mui skirtas minėjimas ir koncertas
buvo surengtas Kartenos linų fabri
ko klube.
V. Kst.

f

IS TORONTO^.
Lietuviu skautu veikia
• Kovo 2 d. tradicinės Kaziuko
mugės metu verslininkas ir žymus
skautų-čių rėmėjas Stasys Kuzmas
įteikė $1000 skautų stovyklavietei
Romuvai paremti Šių stambią auką
priėmė ir padėkojo Kanados rajono
vadeiva ir Romuvos valdybos pirm,
s. K. Batūra. S. ir G. Kuzmai ne tik
remia skautų veiklą finansiškai, bet
ir leidžia naudotis savo ūkio mišku
skautų iškyloms. Didelis skautiškas
ačiū skautų veiklos mecenatams!
• Jūrų skautai dėkoja už paramą
medžiagomis, daiktais ir piniginėmis
aukomis ruošiant Kaziuko mugę: J.
Tumosai, A. Totoraitienei, Aug. Kuo
lui, E. Punkriui ir B. Sriubiškiui.
• Dariaus-Girėno dr-vės I pat.
laipsnio skautams sueigos daromos
kas sekmadienį. Pašnekesiams pa
kviesti T. Paulius, OFM, dr. J. Yčas,
V. Matulaitis ir eilė skautininkų.
• Kovo 23 d., 4 v.p.p., Prisikėli
mo salėje moksleivių ateitininkų or
ganizuojamoje popietėje bus rodomi
įdomūs filmai, susiję su alkoholiz
mu, narkotikų vartojimu ir nervų
pakrikimu. Bus diskusijos ir kalbės
Toronto Morality Bureau inspekto
rius J. R. Wilson. Skautai-tės rengė
jų kviečiami ir vadovų raginami šio
je popietėje dalyvauti.
• “Rambyno” tunto H-sios vilkiu
kų dr-vės jaun. skautai ir vadovai
dėkoja A Augustinavičiui už dujų
parūpinimą balionams pūsti ir tėve

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-L30

Moka:
už depozitus - 5'4%
už šėrus
1968 m. išmokėta 5%%

Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 430-7
Penkt 10-130 ir 430-8

šešt 9-12

Sekm. 930-1

i

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ
$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS

IMPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
' Vilniaus moterų krepšinio koman
da Kibirkštis, žaidžianti Sov. Sąjun
gos augščiausios klasės pirmenybė
se, pasiekė stambų laimėjimą — nu
galėjo Sov. Sąjungos meisteri, pir
moje vietoje stovinčią Rygos TTT
komandą 51:45. Kitose rungtynėse
jos taip pat nugalėjo Leningrado
ASK 53:37. Po šių laimėjimų vilnie
tės greičiausiai pakilo į II vietą.
Moterų antros grupės pirmenybių
baigminiuose žaidimuose Kauno
Politechnika nugalėjo Maskvos Spar
taką 67:55. Iki šiol ėjusi be pralai
mėjimų Politechnika pagaliau pra
laimėjo Rostovui 35:43.
Kauno Žalgiris žaidė dvejas pir
menybių rungtynes su Spartaku. Iš
jų vienas laimėjo 85:66 ir vienas
pralaimėjo 70:80.

SPORTAS VISUR

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Primityvi, ilgus plaukus nešiojan
ti Meksikos indėnų tautelė gali pa
rodyti didelių staigmenų 1972 m.
olimpiadoje Miunchene. Buvęs len
ku olimpinės rinktinės treneris, ku
ris Meksikos valdžios pasamdytas
treniruos ateinančiai olimpiadai in
dėnus, mano, kad pastarieji yra na
tūralūs ir pajėgiausi ilgų nuotolių
bėgikai. Jie medžioja stirnas gainio
dami jas kelias dienas, kol tos krinta •
bejėgės. Jie taip žaidžia žaidimą, pa
našų į futbolą, kuris kartais užtrun
ka kelias dienas. Lenkas T. Kepka
išvyksta į jų teritoriją, kur atida
rys stovyklas treniruotėms, ir tikisi
1972 m. olimpiadai paruošti kelis
maratono bėgikus.
G. Young pasiekė naują pasaulio
rekordą 3 mylių bėgime — 13:09,8.
Senas uždarų patalpų rekordas pri
klausė R. Clarke 13:12,6.

S. JOKŪBAITIS

VYČIO ŽINIOS

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.

Tel. 534-9286

COLLINGWOOD — CLENSKI RESORT, tik 15 mylių nuo Collingwood,
I 100 akrų žemės, trykštantis šaltinio vanduo, 2 vasarnamiai, 2000 eglai- j
čių ir dalis ūkio mašinų. Prašo $14.500 su maždaug $6-7.000 įmokėj imu
ir viena atvira skola.
: BLOOR — CLENDENAN, mūrinis, atskiras, centrinis planas, 9 kamba
riai, 4 pirmame augšte. Testamentinis pardavimas, privatus įvažiavi
mas, garažas. Arti parko ir požeminio; įmokėti apie $10-15.000 ir viena
skola
BLOOR — ISLINGTON, 4 miegamųjų vienaaugštiš, beveik visai naujas,
arti požeminio susisiekimo ir krautuvių. Prašo $33.500 su maždaug
$10.000 įmokėjimu.
1 HIGH PARK—BLOOR, 8 kambariai per du augštus, gražus naujos sta
tybos namas. Idealus didesnei šeimai, arba nuomojimui. Arti mokyklų
ir susisiekimo. Garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokėti apie $12—
15.000, skubus pardavimas, galima tuoj užimti.
BLOOR — JANE, gražus plytų keturbutis, (fourplex) viskas įrengta
atskirai; 4 garažai. Nepaprastai didelės nuomos pajamos, ideali vieta,
prie pat požeminio ir krautuvių. Įmokėti $30.000.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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
Vakarais — HU. 9-1543
WESTONE $21.000 pilna kaina, pusiau atskiras plytų namas, 6 kamba
riai, užbaigtas pramogų kambaiys, 12 metų senumo, privatus įvažiavi
mas, geras sklypas; įmokėti apie $5.000.
SUNNYSIDE GATVE, 11 kambarių didelis, atskiras plytų namas, la
bai geram stovyje, vandeniu apšildomas, 3 virtuvės, 2 prausyklos; įmo
kėti apie $15.000.
BERESFORD ST., atskiras namas 7 dideli kambariai, be to, poilsio kam
barys. Nauja šildymo sistema, 2 prausyklos, garažas; netoli Bloor gat
vės; prašoma kaina $34.900, įmokėti $10.000.
BABY POINT rajone — geros rūšies namas, 12 metų senumo, iš ak
mens ir plytų, centrinė vieta, kilimai, privatus įvažiavimas, dvigubas ga
ražas, įmokėti $10.000, ilgametė atvira skola iš 8%.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161
BLOOR — RUNNYMEDE, $15,000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kamba
rių, dviejų butų, viskas atskirai, du garažai, privatus šoninis 9 pėdų
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 prau
sykla, antrame augšte du miegamieji: garažas, platus įvažiavimas.
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. Ūks
viena atvira skola 10 metų.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

I.

KUDABA

Toronto Real Estate Boards narys.

LE1-1161, namų 783-2105

liams už suaukotus balionus Kaziu
ko mugei.
• Kovo 23, sekmadieni, šaukia
mas, Toronto, Hamiltono, Niagaros
pusiasalio, Londono ir Delhi vadovų-vių sąskrydis Toronto skautų būk
le šia tvarka: 1.30 v.p.p. bus Romu
vos valdybos posėdis, kuriame daly
vaus tik valdybos nariai; po pusės
valandos pertraukos — kavutės 3.30
v.p.p. prasidės priešstovyklinė vadovų-vių sueiga, kurioje bus aptarti ak
tualūs šios vasaros stovyklos klausi
mai. ,
• šią vasarą bus stovyklaujama:
liepos 19-26 jaunesniųjų skautų-čių
stovykla; liepos 26 — rugpjūčio 9 —
skautų-čių. Vadovai-vės yra prašomi
į minėtą suvažiavimą atsivežti savo
sprendimus, kurioje stovykloje kas
galės stovyklauti. C. S.
• Akademinio Skautų Sąjūdžio
vadija kviečia visus akademikus skau
tus dalyvauti korespondentiniame są
jūdžio suvažiavime ir prašo atnaujin
ti ryšį pranešant savo tikslius adre
sus. šis kvietimas liečia visus na
rius, betkada gavusius Akademikių
Skaučių Draugovės arba Korp! Vy
tis spalvas. Savo adresus praneškite
iki š.m. balandžio 15 d. ASS vadijos
iždininkui fil. s. Liūtui Griniui, 3879
Castelman Street, Riverside, Calif.
92503.
Fil. va E. Vilkas.
ASS vadijos pirm.

V. Nešukaitytė atvirose Ontario
stalo teniso pirmenybėse įrodė, kad
ji yra ne tik geriausia Kanados mo
terų stalo teniso žaidėja, bet ir ge
resnė, kaip daugelis Kanados vyrų,
žaisdama moterų klasėje, ji laimėjo
pirmas vietas vienete, moterų dve
jete ir mišriame dvejete. Ji taip
pat žaidė vyrų B klasėje ir, nugalė
jusi visus priešininkus, laimėjo I
vietą. Neprilygsta jai ir Kanados lie
tuvių stalo tenisininkai. Žaisdama
Kanados apygardos pirmenybėse vy
rų grupėje, ji laimėjo I vietą, nors
jai tas buvo neužskaityta.
E. Sabaliauskaitė irgi gerai pasi
rodė Ontario pirmenybėse. Moterų
klasės vienete ji tik baigmėje pra
laimėję V. Nešukaitytei 1:3.
Jauniai A B-C lygos pirmenybių
baigminių peržaidimų rungtynėse nu
galėjo estus 87:68. Rungtynės pasi
žymėjo neįprasta eiga. Vytiečiai žai
dė pradžioje labai neapdairiai ir pra
laimėjo pirmą ketvirtį net 17 taškų
skirtumu. Jie susiėmė antrame ket
virtyje ir puslaikis baigėsi 40:32 vytiečių naudai. Antras puslaikis vėl
priklausė vytiečiams ir jie laimėjo
rungtynes 19 taškų skirtumu. Vytiečių komandoje gerai sužaidė Kaza
kevičius 20, Sprogis 31, Ignatavičius
14 ir Akelaitis 8. Komandoje žaidė:
Vaičeliūnas 10, Duliūnas, Sepulis 1,
Stankus, Laurinavičius, Nacevičius 2
ir Bumelis. Antras šių komandų su
sitikimas įvyks kovo 23 d., 1.45 v.
p.p., Prisikėlimo salėje. Laimėtoją iš
spręs dviejų rungtynių bendras krep
šių skaičius.
Mūsų rėmėjams V. A. Balsiui, V.
Ivanauskui ir V. Balsiui nuoširdžiai
dėkojame. A. S.__________________

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos.
Baigią šia mokyklą gaana piges
ni auto draudimą. Nemokami
nurodymai klasėje ar namuose
turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mažinomi*.
1076 BATHURST ST.
Tol. LE 2-3636. Rytww HO 6-1331

AUŠROS ŽINIOS

šį sekmadienį kovo 16, 12.30 v.,
vyrai žais su Andys komanda I-as
B-C lygos pusbaigmių rungtynes. Jau
nių antrosios rungtynės bus kitą sek
madienį kovo 23 d.
Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. B-C lygos pusbaigmyje jau
niai A, žaisdami be Juzėno, Vaškevi
čiaus, Linkos ir Sodonio, pralaimė
jo Tridens pirmąsias rungtynes 57:
67; mergaitės A nugalėjo Joan of
Arc 45:15 ir mergaitės B I laimėjo
prieš Corpus Christi 27:21. Žaidė
jaunių komandoje — Rautinš 26, Plačiakis 3, Misevičius 2, Simonaitis,
Akelaitis, Kareckas ir S. Kaknevi
čius 17; merg. A — Birštonaitė 9,
R. Kairytė 4, Radžiūnaitė 5, Ignatavičiūtė 2 ir Janeliūnaitė 27; merg.
B — Kiškūnaitė 4, Danaitytė 2, Girdauskaitė 12, Simanavičiūtė 1 ir D.
Kairytė 8.
Praėjusios savaitės žaidynėmis
mergaitės sėkmingai užbaigė regulia
rias CYO lygos rungtynes: mergaitės
A, nepralaimėjusios nė vienų rung
tynių, laimėjo I vietą. Mergaičių B
I ir mergaitės D su 1 pralaimėjimu
irgi laimėjo I vietą. Mergaičių B II
komanda, pralaimėjusi prieš B I ir
Corpus Christi, -liko III v. Koman
dos A, B I ir D pateko tiesiai į baig
mę, o komanda B II turės peržaisti
su Corpus Christi pusbaigmyje.
Jauniai C tikisi būt pakviesti į
Hamiltoną draugiškom ar KLK lygos
rungtynėm šį šeštadienį.
Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybės, atsiklausus klubų,
planuojamos rengti per 2 savaitga
lius: balandžio 19-20 d.d. užbaigti įpu
sėjusią KLK lygą (jaunių A, B, C
ir D klasėse), kurios nugalėtojai
liks ir KSA pirmenybių čempijonai,
o balandžio 26-27 d.d. — vyrų bei
mergaičių klasėms.
Kitą savaitę, atostogų metu, jau
niams ir jaunučiams organizuojama
išvyka į gamtą — “ice fishing”. Ko
mandų geriausi žaidėjai turės pro
gos įrodyti, kad jie yra ir geriausi
žuvautoj ai. Geriausiems žuvautoj ams
bus įteiktos specialios taurės.
Numatytas Aušros tėvu-rėmėjų subatvakaris yra atidėtas vėlesniam
laikui, o salė perleista ateitininkams.

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

Atetininkų žinios
Susirinkimai. Sekmadienį, kovo 16
4, 2 v. — visų jaun. būrelių susi
rinkimai. Mergaičių susirinkimai —
L. V. Namuose, o berniukų — Prisi
kėlimo patalpose. Jaunutės mergai
tės (1-3 sk.) renkasi taip pat Prisikė
limo patalpose.
Ateitininkų tėvams pusryčiai, ku
riuos ruošia vyr. moksleiviai, įvyks
sekmadienį, kovo 16, tuoj po 10 vai.
Mišių, Prisikėlimo parodų salėje.
Kviečiami dalyvauti visi tėvai.
Vyr. moksleiviams vienos dienos
rekolekcijos įvyks King City, augustinijonų vienuolyne, kovo 18 d. Iš
Toronto išvykstama pirmadienio va
kare. Raginami vykti visi vyr. moks
leiviai, berniukai ir mergaitės. Grįž
tama antrad. vakare. Skambinti Eug.
Girdauskui. Kainuos $8.
Simpoziumas apie narkotikus įvyks
sekmadienį, kovo 23 d., 4 v., Prisi
kėlimo salėje. Kadangi dalyvaus tos
srities ekspertai kanadiečiai, kviečia
mas dalyvauti visas Toronto jauni
mas ir tėvai.
Nekaltai Pradėtosios Marijos sese
lėms ruošiamo bazaro “fantų lietus”
įvyks šį sekmadienį, kovo 16, L.V.
Namuose. Tėvai, atveždami savo vai
kus į susirinkimą, prašomi ką nors
bazarui atvežti. Jie ten kartu galės
palaukti, kol susirinkimas pasibaigs.
Nepamirškime, kad mes visą laiką
naudojamės seselių patalpomis ir jų
pagalba jaunimo auklėjime.
MAS centro valdybos dvasios va
das kun. Ged. Kijauskas, SJ, lankė
si praėjusį savaitgalį Toronte ir tu
rėjo keletą posėdžiu su centro val
dyba įvairiais sąjungos reikalais;
taip pat kalbėjo vyr. moksleivių su
sirinkime.
Ateitininkų stovykla Wasagoje
šiais metais bus liepos 6 — 19 d.
Stovykla ruošiama kartu jaunučiams
ir vyr. moksleiviams. Bus atskira
programa ir vadovybės abiem gru
pėm.
Studentai ateitininkai pradeda
ruoštis įžodžio egzaminams. Kas šeš
tadienį tam tikslui daromi susirin
kimai.

KANADOS ĮVYKIAI

.Atkelta iš 1-mo psL
sams reikalingų dalių.
Federacinės vyriausybės komi
sija žemdirbystės reikalams re
komenduoja iki 1980 m. trečda
liu sumažinti kviečiams auginti
naudojamus žemės plotus ir juo
se sėti kitus javus. Ši žingsnį
verčia daryti didžiulės kviečių
atsargos, sumažėjusi paklausa
pasaulinėje rinkoje. Šiuo metu
kviečiai sėjami beveik 30 mili
jonų akrų plote. Pasiūlymas bus
pateiktas' šį mėnesį Otavoje
įvyksiančiai Kanados žemdirbių
konferencijai.
Montrealio George Williams
universiteto keturių studentų
delegacija lankėsi pas imigraci
jos minister! A. MacEachen, no
rėdama apsaugoti užsieniečių
studentų teises ryšium su uni
versiteto centrinio skaitytuvo su
naikinimu. Jiems buvo pareikš
ta. kad naikinime dalyvavę 46
užsieniečiai studentai bus iš
tremti iš Kanados, jeigu juos
teismas pripažins kaltais. Ki
tiems užsieniečiams studentams
jokių suvaržymų nenumatoma
taikyti. Šiame universitete stu
dijuoja nemažas skaičius negrų
iš Karibų jūros salų. Studentų
delegacijai, matyt, rūpėjo gauti
pažada, kad jie ir toliau bus
Įsileidžiami studijoms i Kanadą.
Suimtų 46 užsieniečių vandalų
grupėje didžioji dalis yra neg
rai. kurie už studijas ir stipen
dijas atsilygino $2 milijonų nuo
stoliu universitetui.
Federacinio parlamento už
sienio reikalų ir krašto apsau
gos komitete buvęs Kanados ge
neralinio štabo viršininkas gen.
Charles Foulkes. dabar profeso
riaująs Carleton universitete,
atkreipė politikų dėmesį į ame
rikiečiu žemėlapius, kuriuose
kaikurios šiaurės ledjūrio salos
yra atžymėtos kaip JAV terito
rija, nors iš tikrųjų jos visada
buvo laikomos Kanados nuosa
vybe. Ši klausimą suaktualino
šiaurėje pradėtos naftos pajieškos. lig šiol jau davusios neblo
gų rezultatu.

8 psi • Tėviškės žiburiai
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R. CHOLKAN
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& CO. LIMITED REALTORS
SWANSEA, $8000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus atskiras namas,
vandens alyvos šildymas, neturi skolų, greitas užėmimas, netoli Bloor.
BABY POINT, $8000 įmokėti, gražus 7 kambarių, rupių plytų, atskiras
namas, kvadratinis planas, puikiai užbaigtas rūsys, garažas su labai
plačiu įvažiavimu, viena atvira skola, puikus pirkinys.
ROYAL YORK GARDENS, apie $8000 įmokėti, didžiulis puikus 8 kam
barių vienaaugštiš, garažas su privačiu įvažiavimu, gražiai užbaigtas
rūsys, kieme vaismedžiai, arti susisiekimo.
INDIAN GROVE — BLOOR, tikras dvibutis (dupleksas), 10 kambarių
per du augštus, apie $10.000 įmokėti, du atskiri šildymai vandeniu-alyva, vieta dviem mašinom, arti Bloor bei požeminio traukinio stoties.
ROYAL YORK—BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštiš, apie $10.000
įmokėti ir viena atvira skola; užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu, tuoj galima užimti.
HIGH PARK — BLOOR, tikras - tributis (tripleksas), 3 ir 2 miegamųjų,
apie $20.000 įmokėti, garažai, vos keleto metų senumo.
INDIAN RD. — BLOOR, 9 kambarių, atskiras mūrinis namas, apie
$15.000 įmokėti, didelis sklypas, netoli Bloor, dvigubas garažas su pla
čiu įvažiavimu.
JANE — BLOOR, puikus 8 kambarių per du augštus atskiras namas,
puikiai užbaigtas rūsys; garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skoGLENLAKE — BLOOR, 10 kambarių dvibutis, per du augštus, atskiri
šildymai, dvigubas garažas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola.
JANE — BLOOR, 6 butų apartamentas, gauna virš $10.000 metinių pa
jamų, garažas, puiki vieta, liks viena skola.
14 BUTŲ APARTAMENTAS, virš $24.000 metinių pajamų, puikus mo
dernus pastatas, balkonai, kilimai etc., garažai ir vieta automobiliams.
50 AKRŲ ŪKIS prie #50 plento, $5.000 įmokėti ir viena skola; Nottawasaga upė teka pro kampą.

2232 BLOOR ST. W.

Tel. RO 7-5454

PR. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Darbo tel. RO 7-5454

Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

na
A
A
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MOKAME
DUODAME
mortgičius iš 7Y2%
5Yi% už depozitus
asm. paskolos iš 7Yi%
5% % už šėrus išmokėta
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

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

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

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

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$5.500 įmokėti, dvibutis College - Dovercourt rajone, 11 didelių kamba
rių ir vienas kambarys rūsyje, vandeniu šildomas (nauji įrengimai), 3
virtuvės, 2 prausyklos; prašoma kaina $25.900.
2.500 imokėti, Dundas — Lansdowne rajone, 6 kambariai, nauja Šil
dymo krosnis, pusiau atskiras, yra įvažiavimas; prašoma kaina $16.900

25 AKRAI, Yonge St. arti Bradfordo, gera daržovėms auginti žemė,
puiki galimybė padalinti į mažesnius daržovių auginimo sklypus; vie
nas savininkas per 30 metų, dabar išeina į pensiją; 1,672 pėdų pločio ir
662 pėdų ilgio sklypas.
VIENAAUGŠTIŠ (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, motelių
Įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
ir

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel: RO 6-4982
Yorkdale Shopping Centre 783-8866

tel. 277-3669 Cooxville
Sav. A. Kal-Kaliukevičius
Aptarnaujame visą Missisauga-Cooksville apylinkę,

taip pat vežame į Maltono aerodromą ir atgal.

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

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO. ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR pats LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams Ir Ogiau
■ B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St Prakapas
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
TAUTINIAI DRABUŽIAI

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864

Namų tel. 277-0814

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

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

672 Lansdowne Ave.,

TeL 531-6165

Dirbtuvė

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

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan logus, kuriuose yra smulkus apra
gos, motociklai, dviračiai, skalbia šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus,
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
įvairių prekių specialiose doleri
laikrodžiai, kilimai ir baldai.
Maisto siuntinių svoris neribotas. nėse krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮTAIGA

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

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

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

K. Striaupis

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

Tel. 531-1432

Neiškenčiu nepagyrus! J. D., ku
ris taip tiksliai parašė atsiliepimą
“TŽ” “Tautiniai drabužiai ir šokiai".
Nekartą teko ir man stebėti ir nu
sistebėti minima grupe, t.y. vienos
šokėjos neauštu raudonos spalvos sijonu. Mano manymu, mergina nors
šoka gerai, bet negalint įsigyti tin
kamų drabužių, mažesnis nuostolis
būtų, jei ji visai nešoktų, nes rė
kiančios spalvos apranga gadina vi
sos grupės vaizdą. Kartą gretimai
sėdįs vyriškis neva juokais pakuž
dėjo: “Ale, žiūrėkite, kaip ta slavė
su raudonu sijonu gražiai lietuviškai
šoka!” Man gi prisiminė rašytojo Pulgio Andriušio žodžiai:
. kurio ryš
kumas buvo sunkiai pakeliamas lie
tuvio akiai.”
Pasakojo neseniai atvykusi iš Lie
tuvos, kad ten dabar audžiami tau
tiniai drabužiai, bet dažnai prijuosčių
raštai būna jau nebelietuviški — jų
vietą užima raudonos rusiškos žvaigž
dės! Matėme taip pat Montrealy at
silankiusių nemuniečių nuotraukas
laikraštyje. Jų prijuosčių bei galvos
karūnėlių raštai buvo ryškios spal
vos, daugiau būdingos indėnų nei
lietuvių menui. Okupantas, norėda
mas iškraipyti mūsų puikųjį ir kul
tūringąjį liaudies meną, mums per
ša visokias naujoves, o mes moder
nizmo manijos vardan jas lengvabū
diškai priimam... Mums tai turėtų
būti aišku ir suprantama: laisvėje
gyvendami privalome budėti ir mū
sų kultūros lobius saugoti bei puo
selėti.
Ne be reikalo džiaugėmės, kad lie
tuvių grupė buvo išrinkta keliauti į
Kanados vakarus šimtmečio proga.
Dar didesnės garbės susilaukėm, kai
“Gyvataras” buvo pakviestas atsto
vauti Kanadai ir kartu Lietuvai Pran
cūzijos festivalyje. Argi jie buvo iš
rinkti dėlto, kad buvo vieni iš ge
riausiai šokančių grupių? Tai nulė
mė mūsų puikieji, turtingieji dra
bužiai, kurie yra vieni iš kultūrin
giausiai ir gražiausiai atrodančių tau
tinių drabužių! Taigi, mūsų pareiga,
kaip teigia J. D., ir yra tą meną bei
turtą išlaikyti pilnai autentišką, o ne
prisidėti taip lengvapėdiškai prie
okupanto, peršančio visokias naujo
ves. Praėjusiais metais žurnale “Mo
teris” pasigirdo balsas, esą galima
ir būtina keisti tautinius drabužius,
įnešti i juos modernizmo; esą vietoj
sunkių, austų sijonų būtų galima
vartoti lengvas sintetines medžiagas,
nešioti kepuraites ir Lt. Prisimenu
tokius neauštus drabužius vienoje
daugelio tautų šventėje P. Ameriko
je. Nors tada maža buvau, bet su
skausmu žiūrėjau į savo tautiečius:
man atrodė, kad mūsų tautiniai dra
bužiai buvo vieni iš menkiausiai ir
neskoningiausiai atrodančių — tik
ras karnavalas!. Atvykusi Kanadon ir
pamačiusi tikrus austus tautinius
drabužius, pakeičiau savo nuomonę.
Ir kai matau lietuvaitę, jais pasi
puošusią, pergyvenu didelį pasigėrė
jimą, pasididžiavimą — tai tikra puo
ta mano akyse!
Baigdama dar noriu išreikšti savo
džiaugsmą ir susižavėjimą 1968 m.
išleistais filatelistų vokais baltiečių
parodai. Tas piešinys negalėjo būti
nei gražesnis, nei prasmingesnis
Laisvės Kovos Metais. Garbė tad
mūsų gabiajam menininkui, kurio
pavardę norėčiau žinoti.
Išeivės Atžala
GERB. REDAKCIJA,

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.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
/
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W.»
(prie Gladstone). TeL 535-9468
ĮK .
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-Į y J
jos ir L L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži-\lM
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. '^I
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 1—7)
atidaryta visą parą — 24 valandas.

“Tž” 6 nr. 5 psl. yra parašyta, kad
V. Noreikos plokštelę galima gauti
užsisakant paštu ir prisiunčiant $6.50,
o anksčiau tam pačiam skyriuje bu
vo parašyta, kad V. Noreikos plokš
telę galima gauti iš Montrealio prisiuntus $5.50. Taigi, galima padary
ti išvadą, kad V. Noreikos balsas To
ronte yra brangesnis, negu Montrealyje. įdomu, kaip iš tikrųjų yra?
Skaitytoja

Red. paaiškinimas. Pirmoji plokš
telė, kuri kainuoja su persiuntimu
$6.50 yra vadinamoji “stereo”, išleis
ta “Nordmende” firmos Toronte. Ant

roji, kurios kaina su persiuntimu
$5.50. yra išleisto “Krivūlės” Mon
realyje. Plokštelės yra išleistos skir
tingų firmų, skirtinga technika ir ne
vienodo tiražo. Be to, įgroti ir skirtin
gi dalykai.

VAIKAI IR PAMINKLAI
“Tž” vasario 27 d. laidoje įdėjote
kronikos žinutę, kur duodama statis
tikos apie “Eglutės” prenumeratą
Kanadoje. Skaičiai tikrai liūdni, ta
čiau priežastis juokingai paprasta: nė
ra reklamos. O gyvename Amerikos
žemyne, kur kiekvieno gaminio pasi
sekimas priklauso nuo reklamos in
tensyvumo. Prieš Kalėdas savo ini
ciatyva susiradau “Eglutės” adresą
ir pasiunčiau užsakymą kartu pridė
jęs laišką, raginantį duoti skelbimą
lietuviškuose laikraščiuose. Laiške
priminiau reklamos svarbą ir ragi
nau kreiptis į mūsų paminklų staty
tojus ir jiems artimus, kad nustotų
statę mūrines šventoves ir verčiau
tuos pinigus investuotų į šventovių
statymą jaunų lietuviukų širdyse. O
kaip pasiekti jaunų lietuvių širdis?
Labai nesunku: “Eglutė”, “Skautų
Aidas”, “Ateitis”, jaunimo stovyklos
yra tas asfaltuotas kelias.
Kad nebūčiau klaidingai suprastas,
noriu pabrėžti, kad aš nesu nusista
tęs prieš šventovių statymą aptarnau
ti lietuvių dvasiniams reikalams, pa
sisakau tik prieš statymą reprezenta
cinių šventovių-paminklų tamsiaodžių
kvartaluose ar kitur,, kur lietuvių
tesama tik pavieniai gyvenančių. Tai
yra liuksusas, kurio mes negalime
sau leisti dabartinėse sąlygose, kol
mūsų jaunimas vis dar priverstas gru
puotis klebonijų rūsiuose, YMCOS pa
talpose ar vietinėse mokyklose...
Vyt. Abromaitis

JAUNIMO LAIKRAŠTĖLIAI

Aną vakarą skambina jauna mer
gaitė — simpatišku balsiuku pasisako
pavardę ir išdėsto reikalą. Esą, jie,
skautai, leidžia laikraštėlį ir jieško
skelbimų; ar mes nenorėtume jiems
duoti savo verslo skelbimą? Kadangi
mūsų gyvenamajame rajone vos ke
lios šeimos lietuvių ir dar tik pusė jų
pas mus perka, aišku, toks skelbimas
atpuola. Mergaitė mandagiai padėko
jo ir padėjo telefono ragelį. Aš gi,
kaio lietuviškos spaudos mėgėja ir rė
mėja, pasijutau nejaukiai. Apsvars
čiusi reikalą, paskambinau mergaitės
motinai ir užklausiau, ar ji žino apie
dukters sumanymus ir kaip žiūri į šį
reikalą? Motina optimistiškai atsakė,
kad laikraštukas jau einąs ir turįs
didelį pasisekimą tarp 15—16 metų
jaunuolių. Toliau sekė manoji nuo
monė (kartu pasiteisinimas, kodėl
neparėmiau šiuo atveju): mums rei
kia ne naujų laikraštėlių, bet skaity
tojų! žmonėm nusibodo aukoti. Or
ganizacijos ir kultūrinė veikla būtų
žymiai geresnė, jei nebūtų finansinio
merdėjimo. Nevienas tautietis ap
gailestavo, kad Toronte yra net ke
lios jaunimui stovyklavietės — užtek
tų vienos geros, kurioje sutilptų vi
sas lietuviškas jaunimas, nežiūrint į
jų ideologinius skirtumus. Reikia
mums vieno fondo — taip daugiau
nuveiktumėm ir būtumėm stipresni.
Dabar tos aukos išmėtytos, išsklaidy
tos — truputėlis ten, truputėlis šen.
Rezultate — smilkstame, o ne dega
me! Tas mūsų nelemtas individualu
mas mus, kaip ir prancūzus, pjauna.
Kalbant apie spaudą, sakau, mums
reikia skaitytojų. Kodėl gi tie skautai
nerenka skelbimų, sakykim, kad ir jų
“Skautų Aidui”? Arba kodėl jie pa
galiau negalėtų rašyti kad ir į “Tė
viškės Žiburių” jaunimo ar vaikų
skyrių? Turime ateitininkų laikraštė
lį “Pirmyn Jaunime”, irgi išsilaikantį
iš aukų, o, rodos, ir jie galėtų rašyti
į “T. ž.” ir tą gana įdomų jaunimo
skyrių net padvigubinti. Tokiu būdu
būtų išvengiama tų prašymų, tų au
kų, kurios visiems iki gyvo kaulo
nusibodo. Kadaise Al. Gimantas rašė,
jeigu būtų vienas fondas, tautiečiai
siųstų savo metines aukas, kad ir vie
nos dienos uždarbį, jei žinotų, kad
niekas daugiau aukų pas jį nesi
kreips.

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

!

1613 Dundas St. W.
►
►
►

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Hamiltone skyrius:

čia goustte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;

«s

to Europe

buriuos 90V« giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

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

A. PASKEVRTVS

30 Dewson St, Toronto, Ont

LE. 5-9130

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos
MAX KANE AUTO BODY

Towers — Loblaw’s kiemas

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

Dundas gatvės.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
LAUKIA 60 KRAŠTŲ
(Atkelta iš 6-to psl.)

ko neliko. Gyventojai beveik vi
si supranta angliškai, nes tai ofi
ciali krašto kalba. Nauriečių jau
nimas vidurini ir augštąji moks
lą išeina Australijos mokyklose.
Iš nuolatinių salos gyventojų
1532 gyventojai nepriklausomy
bės paskelbimo metu buvo kilę
iš kaimyninių Ramiojo vandeny
no salų, 1167'— kiniečiai ir 428
— australai bei europiečiai.
C. De Roburtas yra valstybės
tarybos pirmininkas, galima sa
kyti, ministeris pirmininkas.
Nauru vyriausybė yra draugiška
Vakarams ir atrodo, kad ir atei
tyje palaikys gerus santykius su
Britų Bendruomene, kurios na
riu Nauru pasiliko. Į Jungtines
Tautas priimama ji neprašys.
Mat, girdėti vis daugiau balsų,
kad dalyvavimas Jungtinėse
Tautose tokioms mažoms vals
tybėlėms yra finansinė našta.
Antra vertus, Nauru silpnina šią
tarptautinę organizaciją, kur
kiekviena valstybė, nežiūrint
jos dydžio, turi vieną balsą.
Kanada peržengė 21 milijono
gyventojų skaičių kovo 8 d.
ankstyvą rytą. Statistikos biuro
duomenimis, Kanadoje kas 87
sek. gimsta naujas kanadietis,
kas 161 sek. miršta vienas gy
ventojas, kas 161 sek. atvyksta
imigrantas. ’

FRANK
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

VISŲ

RŪŠIŲ

APDRAUDA

BARAUSKAS
REAL

ESTATE BROKER

STASYS

Diplomatų vaišėse
Rusas, gerokai įtraukęs vodkos, giriasi:
— Įdėjo naują širdį! Dabar tai
paprastas dalykas. Pas mus bu
vo žmogus iš prigimties aklas.
Gydytojas ėmė ir įdėjo jam ark
lio akis — dabar puikiausiai ma
to.
— Tai pas mus medicina to
liau pažengusi, — atkerta ameri
kietis. — Garsus pianistas per
nelaimę prarado du pirštus. Gy
dytojai jam prisiuvo karvės spe
nius ir dabar dar geriau skambi
na.
— Netikiu! — karščiavosi ru
sas. — Kas tai matė?
— O gi anas draugas su arklio
akimis tai matė, — iš lėto paaiš
kino amerikietis.

Kas kaltas?
Spaudoje buvo paskelbta UPI
žinia iš Newcastle, Australijoj,
kad teisėjas nubaudė Kennet Le
onard Neal $59 “for causing a
smash-up”, kurio metu buvo su
daužyti penki automobiliai ir su
žeisti du žmonės. Tai atsitiko,
kai Mr. Neal nukreipė aids nuo
vairo ir nuo kelio ir įsmeigė jas
į šalia kelio stovėjusią merginą
su labai trumpu “mini-mini
skirt”...
Rašytojų honorarai
Italas rašytojas Vilniuje klau
sia lietuvį rašytoją:
— Kas pas jus nustato rašy
tojų honorarus?
— Jeigu valdžiai patinka, nu
stato partija, o jei ne — nusta
to policija.

ŠYPSENOS
Gudrus teisėjas ____
Tarp daugelio namo gyvento
jų vienam dingo piniginė. Pasi
skundė teisėjui, šis nuramino jį
ir prižadėjo, kad piniginė bus su
rasta. Sušaukė visus įtariamuo
sius ir tarė:
— Kiekvienam duosiu vieno
do ilgumo lazdelę. Vagies lazde
lė per naktį pailgės per pirštą.
Ateikite visi rytoj... Vagis pa
galvojo: “Ką dabar daryti? Mano
lazdelė bus ilgesnė, negu kitų.”
Griebęs peilį, nupjovė jis lazde
lės gabalėlį. Rytojaus dieną, pa
tenkintas, kartu su kitais, nuėjo
pas teisėją. Tik tada paaškėjo,
kas buvo vagis...
Moteris
Moteris, pakliuvusi į teismą ir

užklausta, kiek turinti metų, at
sakė: — 35-kerius.
Teisėjas priminė:
— Kai čia pasirodei prieš po
rą metų, irgi sakeisi turinti 35
metus.
— Jūsų prakilnybe, aš ne iš
tokių, kurios vieną kartą vienaip
sako, o kitą kitaip, — atsakė mo
teris.

* * *

— Mylėdamas kaimyną, ne
būtinai turi nuversti savo tvorą.

— Skolintojai turi geresnę at
mintį, negu skolininkai.

* * *

— Duodamas smuiką beždžio
nei, jos muzike nepadarysi.
Parinko Pr. Al.

BAR ODESSA
►

►

►

TEL. 762-4252
Sav. Alė Kerberienė

2265 BLOOR ST. W.
(kampas Bloor-Durie gatvių).
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SALES AND SERVICE
.
t
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Pardaodamos
lempos ir batarejos. Prityręs’ specialistas su ilga praktika

1000 College St., • LE. 1-3074 •

Sav. P. Uzbalis

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

Bloor Autorite Garage

das

531-1305

DIL E. ZUBRIENĖ

NOTARAS

DANTŲ GYDYTOJA

A. UGDŽIUS, B.L

1577 BLOOR ST. WEST

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Mamų, ūkių ir betkuno verslo
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai.
4G8 Roncesvalles Avenue • Toronto.
Margio vaistinės namų II augštas.

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE
DR. D. ANDRIULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJOS
1796 Bloor St W. (prie Keele)
Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

Tel. 766-1372

(įėjimos iš Howard Park Avenue)
Priėmimą laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.
v.p.p. išskyrus treciacUM. ir sekmadienius.

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

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
(prie Queensway)

Tel. 762-1009.
Priima pacientus pagal
susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451

DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.
1082 BLOOR ŠT. W., Toronto

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 14251. Darbo valandos nuo 10
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryto.

(į rytus nuo Dufferin SL)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

L.LUNSKY,R.O.

Tel. 543 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

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

VALAU FOTELIUS

470 College St Toronto

IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Tel. 921 - 3924

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

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

DARGIS

namų tel. 481-6560

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

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

231 -2661

3828 BLOOR ST. W, ISLINGTON, ONT.

231 -6226
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BEAUTY SALON

749 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

DUNDAS AUTO BODY

(International Auto Body)

įvažiavimas tiesiai H

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

BALTIC MOVERS

A.P. GARAGE
2264 DUNDAS St. W.

— Pas B. J. Stankus buvo suruoš
tas šaunus pobūvis kalėdojimo ir I.
V. Pečiolių iš Delhi, Ont., apsilanky
mo proga. Sudburiškis

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

laikinai persikėlė į

REKOLEKCIJOS šiemet bus kovo
21, 22, 23 dienomis. Pradžia kovo
21 d., 7 vai. vakaro, anglų bažny
čioj (Christ the King); baigsis sek
madienį Suma ir užbaigiamuoju pa
mokslu. Rekolekcijas ves kun. Au
gustinas Sabas iš Sault Ste. Marie.
Maloniai kviečiame visus Sudburio
ir apylinkės lietuvius atlikti savo
velykinę pareigą. Kun. Ant. Sabas
VASARIO 16 MINĖJIMAS, suruoš
tas LB Sudburio apylinkės valdybos
gražiai išpuoštoj ukrainiečių salėj,
praėjo gana gražiai. Minėjimą ati
darė pirm. I. Ragauskas. Sugiedojus
Lietuvos himną, jis skaitė paskaitą.
Meninę dalį atliko šeštadieninės mo
kyklos mokinės, padeklamuodamos
pritaikytų eilėraščių. Tai buvo drau
ge ir deklamavimo konkursas. Pir
mąją vietą laimėjo G. Poderytė, II
— M. Stepšytė, III — R. Kusinskytė ir IV — A. Kručaitė. Visoms bu
vo įteiktos piniginės premijos. Irena
Glizickaitė gražiai padainavo solo
“Ramunėlę”; publikai prašant, dar
padainavo “Vakaro dainą”. Pianinu
palydėjo Danguolė Remeikytė. Šiltą
sveikinimo kalbą tarė miesto bur
mistras J. Fabbro. Sveikino ir estų
atstovas. Be valdybos narių, prie pa
rengimo daug prisidėjo A. Pranckūnienė ir P. Mazaitis.
— Kostas Ramonas gavo žinią iš
Lietuvos, kad mirė jo tėvelis. Giedo
tinės Mišios už velionį buvo atlaiky
tos vasario pabaigoj. Reiškiame nuošindžią užuojautą.

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

Tel. 549-2005

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,

SUDBURY, ONT.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

293 Ottawa St. H., Hamilton, Ont.

Sav. R. Stasiulis

Mergaitės motina, visa tai išklausiu
si, pritarė man, bet atsakė: “Skautų
Aidas” daug ko nededa, iškerpa, ištai
so, o jaunimas nori rašyti kaip moka
ir galt Tai įmanoma tik laikraštėly
je, kur vyr. skauto ištaisomos tik ra
šinio klaidos. J “Tž” jaunimo sky
rių esą jų duktė, skautė, rašiusi apie
savąsias atostogas, bet kadangi jų
vaikai nesą ateitininkai, tai dukters
rašinio “Tž” nesiteikė atspausdinti.
Tuo tarp žinau, kad šitos ponios vaikai puikiai kalba bei rašo lietuviškai.
Šios motinos atsakymas, mane pri
vertė į šį reikalą šiek tiek tolerantiš
kiau žiūrėti ir klausti save, ar kar
tais ne be pagrindo mūsų spaudai pri
kišama stoka demokratiškumo?
Išeivės Atžala
Red. pastaba, čia kyla ne demokra
tiškumo, bet rašinio tinkamumo klau
simas. Tai, kas tinka pačių moksleivių
leidžiamiems laikraštėliams, nevisada
tinka kito lygio spaudai. “Tž” jauni
mo ir vaikų skyriuose spausdinami
rašiniai atrenkami ne pagal priklau
symą kuriai organizacijai, o pagal
tinkamumą. Iš atsiųstų rašinių daž
niausiai net neįmanoma spręsti kas
kuriai organizacijai priklauso.

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

Mokytojų
konferencija

•J TORO N T ©w

Šių, Lietuvių šeimos ir švie
timo Metų, kovo 22 d. šaukia
Toronto kroniką flūr. ir 8 puslapyje
ma Toronte, Prisikėlimo para
pijos mažojoje salėje, Kanados
Prisikėlimo par. žinios
Iv. Jono Kr. par. žinios
lituanistinių mokyklų mokyto
— šį sekmadienį prasideda meti
— Gavėnios metu kiekvieną penk
jų konferencija. 10 v. r. atida
tadieni 7.30 vai. vakaro laikomos Mi nės rekolekcijos, kurias ves kun. A.
rymas. 10.15 v. J. Juknevičienės
šios.
Tamošaitis, jėzuitas. Pirmoji savaitė
paskaita: “Pamoka parengiama
— šį sekmadienį, ryšium su ki skiriama moterims ir merginoms. Be
jame skyriuj e”. Diskusijos.
tą savaitgalį įvyksiančia rinkliava reguliarių Mišių 7, 7.30 ir 8 v., re
12.15 v. pietų pertrauka. 1 v. E.
šv. Augustino kunigų seminarijai To kolekcijų Mišios ir pamoksai rytais
Krikščiūnienės paskaita: “Moky
ronte, bus išdalintas arkivyskupo laiš bus 9 v., o vakarais — 7.30 v. Per
mo problemos”. Diskusijos.
kas. Seminarijos išlaikymui visose visas Mišias klausomos išpažintys ir
2.30 v. A. Rinkūno paskaita:
arkivyskupijos parapijose kovo 23, dalijama Komunija. Per vakarines
“Beskyrė sistema kaip indivi
Mišias šv. Rašto ištraukas skaitys
sekmadienį, daroma rinkliava.
dualinio ir kolektyvinio mokymo
— Rekolekicjos prasidės kovo 23 d. pačios moterys.
sintezė”. Diskusijos. 4.30 v. per
— Rekolekcijų metu prie bažny
— Aukų pakvitavimai yra išsiun
trauka. 4.45 v. mokyklų atstovų
tinėti praėjusią savaitė. Jei būtų ko čios bus galima įteikti aukas Nek.
pranešimai ir diskusijos. 6.30 v.
kių netikslumų, prašoma pranešti Pr. M. seserims ir neturtingiesiems.
uždarymas. 7 v. vakarienė.
Kviečiame prisidėti duosnia auka.
klebonijai.
Paskaitininke J. Juknevičie
— Nuoširdžiai dėkojame provin Velionį Erdmonę bimonaitį atsisveiKino Durys V. VOKieujv^ lietu nė yra Montessori lietuvių vai
— Pirmoji Komunija vaikams —
antrąjį gegužės sekmadienį, šiuo me cijolui kun. G. Kijauskui, SJ, už pr. vių. Iš kairės: Fr. Skėrys, laidotuvių įgaliotinis, senjoras ev. kunigas kų darželio Čikagoje vedėja, ki
tu juos ruošia kas sekmadienį sesuo sekmad. pasakytą pamokslą ir talką. A. Keleris, PLB Vokietijos krašto valdybos pirmininkas inž. J. ti du paskaitininkai yra žinomi
— Šį trečiadienį, 8.20 v., Mišios Valiūnas, Vasario 16 gimnazijos mokinių delegacija. Toliau ma Toronto pedagogai.
Rita.
— Arkivyskupijos liturginė komi už a.a. Vytauto-Jono vėlę, užpr. p. tyti gimnazijos dir. V. Natkevičius, Stp. Vykintas, kun. J. RiauKLB švietimo komisija
sija leidžia tam tikromis progomis, Česniauskienė; sekmad., 11.15 v. — būnas, kun. Br. Liubinas, J. Lukošius, Mikas Tolišius, dr. P. Kar
“žydintį vasaros vėją” — Gas
ypač šeimose esant ligonių, namuo už a.a. K. Balaišienę, užpr. sūnus velis, dr. Raišys, V. Bartusevičius, J. Barasas, K. Bendoraitis, V.
se atlaikyti Mišias. Šia privilegija Linas; 12.15 v. — už a.a. V. Vitar- Timpa, P. Gudelis,, dr. Remeika su ponia, Jonas Glemža, Stutt- paro Veličkos 2 veiksmų muziki
nę pjesę kovo 9 d. Prisikėlimo
ypač galėtų pasinaudoti prieš Vely tienę, užpr. p. šenferai.
garto apylinkės pirm. K. Simanauskas ir kiti.
salėje suvaidino Hamiltono me
— Kovo 23 dieną, 4 vai. p.p., par.
kas mažos lietuvių kolonijos už To
ninės pajėgos: dramos grupė
didžiojoje salėje bus rodomi filmai
ronto ribų.
SIMONAITIS SUKRITO GATVĖJE
“Aukuras”, taut, šokių grupė
— šį sekmadienį Mišios: 10 v. už ir diskutuojami šių dienų klausi
Atkelta
iš
1-mo
psl.
Vokietijos
sakoma,
kad
dr.
A.
“
Gyvataras” ir Aušros Vartų
mai,
surišti
su
narkotikų
vartojimu,
a.a. Antaną Baikų, 11 v. — Gaida
Gerutis
Šveicarijoj
“
rašo
Erdpar. choras. Režisūra — E. Ku
mavičių šeimos mirusius, 12 v. — alkoholizmu ir nervų pakrikimu. Kal vingas gyvenimo kelias. Net ir
bės Toronto Morality Bureau inspek senatvėje jis turėjo kovoti už sa mono Simonaičio memuarus”. dabienės, šokiai — G. Breicha.a. Mariją Ručinskienę.
— Kat moterų dr-jos skyriaus su torius J. R. Wilson. Jaunimas, tėvai vo teises į pensiją kaip nuken Ar jis rašo monografiją apie manienės, choras — sol. A. Pausirinkimas — šį sekmadienį po 11 ir visi kiti maloniai kviečiami gausiai tėjęs nuo nacių persekiojimo. velionį, ar tvarko pastarojo atsi lionio. Gausus torontiečių daly
vavimas rodė, kad tai patrauk
vai. pamaldų par. salės šoniniuose dalyvauti, nes diskutuojami klausi Deja, pensija nebuvo pripažin minimus, paaiškės vėliau.
Lietuvos žmonės taip pat su lus dalykas. Iš tikrųjų visi gė
mai gana opūs ir lietuvių tarpe. Po ta, nes Vokietijos augštose įstai
kambariuose.
Tautinių grupių komitetas su pietę ruošia at-kai moksleiviai ir jų gose dirbo buvę Klaipėdos na žinojo apie E. Simonaičio’ staigią rėjosi lengvo žanro scenos vei
cionalistai su Richard Meyer mirtį. Ten gyvena jo žmona, dvi kalu, kuriame taip spalvingai at
darytas prie The Edmund Burke globėjai.
— Rinkliava kunigų seminarijai priešakyje. Nieko nepadėjo ir ištekėjusios dukros ir vienas sū vaizduota lietuviško kaimo bui
Society, kuri organizuoja anti
tis. Tai pynė vaizdų, šokių, dai
komunistinę veildą. Tos draugi bus daroma kovo 23 d. Vietos vys bylinėjimasis teisme, kur viską nus.
kupas
visus
tikinčiuosius
labai
pra

Velionies pelenų urna į Huet- nų, asmeninių išgyvenimų, ku
lėmė blogi liudijimai. Velionis
jos paskutiniame susirinkime
dėlto nenusiminė, nes jį rėmė tenfeldo kapines perkeliama ko riuose liejasi ir džiaugsmas, ir
Toronte dalyvavo apie 100 na šo duosniai paremti.
—
Pensininkų
laisvavakaris
nu

tautiečiai iš JAV ir Kanados. vo mėnesio viduryje. Kovo 14- liūdesys, ir humoras. Pastaty
rių ir svečių. Buvo rodomi fil
Jų tarpe ypač minėtini: A. Ky 16 dienomis Vasario 16 gimna mui vietomis trūksta sulydymo,
mai “Fifty Years of Managed keltas po Velykų.
—
Nuoširdi
padėka
skautų
tėvų
mantas, V- Pėteraitis, Fr. šlen- zijos salėje įvyksta PLB Vo aktorių apšlifavimo, tačiau bend
News” ir “War on Powerty Sub
sidized Revolution”. Po filmų komitetui už $50 auką parapijos sta teris (Vokietijoj), prof. J. Any- kietijos krašto tarybos suvažia ras įspūdis labai geras. Reikia
sas, M. Purvinas, M. E. Naubu- vimas. Numatoma tuo metu su tikėtis, kad ir tie aktoriai, ku
sekė diskusijos, kuriose dar la tybos fondui.
—
Pradėtos
nuomoti
par.
salės
ras, kun. A. Trakis, kun. J. Pau- rengti platesnio masto laidotu rie tik vaidina, bet dar negyve
biau išryškėjo užkulisinė proko
1970-tiems
metams.
Lietuvių
organi

peras, dr. M. Anysas, E. Jan vių iškilmes, kurių apeigas at na savo vaidmeniu, padarys pa
munistinė propaganda, kurios vi?
zacijoms
ir
lietuviams
duodama
pir

liks evangelikų tikybos mokyto žangą. Iš ryškesnių aktorių mi
kutė, kun. P. Dagys ir kiti.
suomenė nepastebi. Minėti fil
menybė.
Suinteresuotieji
jau
dabar
jas
Fr. Skėrys? Pastarajam taip nėtini — K. Bungarda (Rimkus),
Velionies
liūdi
ne
tik
jo
arti

mai nuomojami ir kitoms orga
prašomi
padaryti
rezervacijas.
Kita

mieji, bet ir visi lietuviai. Ar gi pavesta rūpintis paminklo Kudabaitė, studentė, studentas,
nizacijoms. Kreiptis: EBC, POB
544, Scarboro, Ont. Taipgi The taučių rezervacijos bus priimamos jis yra palikęs savo rašytų at statymo reikalais. Tam jis turi, naivusis kaimo bernužėlis ir kt.
(nepavyko sužinoti pavardes). Po
siminimų, neaišku. Pranešime iš oficialius įgaliojimus.
Edmund Burke Soicety platina nuo Atvelykio.
—
Pirmosios
Komunijos,
katecheti

vaidinimo, kurį publika palydėknygas, kuriose atskleidžiama
nės
ir
religijos
pamokos
gimnazis

jo
entuziastingu plojimu, 70 pa
pridengta prokomunistinė pro
Toronto Maironio šeštadieni
“Fantų lietus” rengiamam batams
—
įprastomis
dienomis.
paganda: 1. “Straight talk” (biu
zarui “Atvelykio j o mar ku i” nėje mokykloje, ryšium su pa statymo dalyvių buvo pavaišinti
—
Sutvirtinimo
Sakramentas
bus
letenis), 2. “The Intelligent Stu
įvyks šį sekmadienį, kovo 16, vasario atostogomis, šį šešta parodų salėje. Vaišių metu žo
teikiamas
gegužės
18
d.
Pamokos
dent’s Guide to Survival”, 3.
Lietuvių Vaikų Namuose, 57 dienį, kovo 15, ir kitą šeštadie dį tarė E. Kudabienė ir gen. kon
prasidės
po
Velykų.
“Road to Revolution. Commu
Sylvan Ave. Nuoširdžiai prašo nį. kovo 22, pamokų nebus. Pa sulas J. Žmuidzinas. Rengėjai
—
Suaugusių
choro
repeticija
—
nist Guerilla Warfare in the
me visus atsilankyti ir atnešti mokos vėl bus pradėtos kovo — KLK Moterų Dr-jos Prisikė
ketvirtad.,
7.30
v.v.;
vaikų
choro
re

limo skyrius ir radijo progra
USA.” Jų kaina — po $1.00;
fantus. Ruošiamės pavaišinti ka 29 d. Vedėjas
peticijos
šią
savaitę
nebus;
studen

mos ‘Tėvynės prisiminimai” ve
gaunamos minėtu adresu.
vute ir pyragais. Lauksime visų
“
The Spectator”, Hamiltono dėjas J. R. Simanavičius džiau
tų
choro
generalinė
rep.
—
penktad.,
VL Pūtvio šaulių kuopos meti
nuo 9.30 v. ryto.
dienraštis, kovo 8 d. laidoje pir gėsi sėkmingu vakaru. Nema
nis susirinkimas jvyko kovo 2 7 v.v. šį šeštad., 10 v. r., studentų
NPM
seserų
rėmėjų
valdyba
mame puslapyje įdėjo Onos žiau džiaugėsi ir hamiltoniečiai,
d. šv. Jono Kr. par. salėje, Įne choras vyksta koncertuoti į Detroi
Kudžmienės
nuotrauką ir infor atvykę vienu autobusu ir keliais
SKAUTŲ
TĖVŲ
METINIS
šus kuopos vėliavą, susirinkimui tą. Torontan grįš sekmad. apie 6 SUSIRINKIMAS įvyks kovo maciją apie jos
atsiradusį vyrą automobiliais, “žydintį vasaros
pirmininkavo šaulys sav. kūrė v.v.
su
antrašte:
“
Jos
vyras prisikė vėją” turėtų pamatyti visos lie
16,
sekmadienį,
4
v.
p.p.
(ne
5
— Lituanistinis seminaras — šį
jas V. Štreitas, sekretoriavo V.
kaip buvo skelbta) Prisikė lė iš numirusių”. Tame pačia tuvių kolonijos. Bv.
Pilėnas. Vienos minutės tyla bu penktadienį, 7 v.v.; kovo 21 d. jo vai.,
limo
parapijos parodų salėje. me numeryje kelionių ir mote
vo pagerbti mirusieji: VI. Pūtvis nebus.
Garsiojo dailininko Rembrand— Jau nemažai vaikų ir jaunuolių “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų rų skyriuje įdėtas ilgas O. Kudž
ir kuopos šauliai. Po to sekė
skautu tėvai prašomi gausiai at mienės pasakojimas apie savo to 300 metų mirties sukaktuvių
prieš 40 metų mirusio Šaulių savo aukas įteikia neseniai įvestais silankyti.
dingusį vyrą. Esą besitraukiant proga Ontario meno galerija To
(pr.)
jaunimui. Girtinas ir sek
Sąjungos įkūrėjo VI. Pūtvio mi vokeliais
ronte (317 Dundas St. W.) ren
Tautos Fondo Atstovybės Ka iš Kauno visai šeimai, Juozas gia jo kūrinių paroda kovo 15 —
nėjimas. žodį apie jo nuveiktus tinas pavyzdys. Vokeliai sudėti prie
į bažnyčią.
nadoje naujas adresas. Aukas Kudžma buvo vokiečių paimtas, balandžio 17 dienomis. Išstato
darbus tarė P. Gulbinskas. — įėjimo
— Rekolekcijų metu, asmeniškai čekiais ar perlaidomis prašoma o vėliau pateko į rusu rankas ir
Atsistatydinus valdybai, buvo susitarus,
lankomos rekolekcijose da siųsti Tautos Fondo Atstovybės į Sibirą. Ten išbuvo 13 metų ir mi ir Rembrandto mokinių kū
renkama nauja. Pirmininkui St. lyvauti negalinčios
šeimos Indian Rd. vardu šiuo nauju adresu: 17 Li grižo Lietuvon^ Per gimines su riniai. Lankymo valandos: pir
Jokūbaičiui sutikus ir toliau pir rajone.
madieniais, antradieniais, šešta
merick Ave., Weston, Ont., Ca sirado savo žmoną Oną Kudžmie- dieniais 10.30 v. r. — 5.30 v. v.;
mininkauti, išrinkti valdybos na
ne. kuri jau buvo ištekėjusi už
— Pakrikštyta Tomo ir Janinos nada.
riai: P. Jonikas, J. Mockus, V. Leonų
kito.
Dabar esą O. Kudžmienė trečiad., ketvirtad., penktad.
dukrelė Daiva Rūta; William
Chorų vadovams. Folk Arts rūpinasi
Keturakis ir R. Daugėlienė; kan ir Laimutės Lactin dukrelė Stefani
kuri santuoka 10.30 — 10.00 v. v.; sekmad.
Council (49 Wellington St. East, vra legalinustatyti
didatai — K. Daulenskas. G. ja Ona. Sveikinimai!
Byla pavesta adv. H. 1.00 v. p.p. — 5.30 v.v.
Torontol, Ont., tel. 363-4713) tu Zahoruk. Reikalą
Daugėla ir V. Pilėnas. Moterų
taipgi tiria
Iš okupuotos Lietuvos kovo
Prisikėlimo parapijos banke ri modernų įtaisą gaidų kopi imigracijos ministerija.
sekcijos vadove liko E. Damb
Prie
re

10
d. į Torontą lėktuvu atskri
rauskienė, pavaduotoja — Z. lis praneša, kad nuo š. m. ba joms daryti. Vieno 10-11 colių portažo pridėtos net trys dido do penki
lietuviai: p. Cicėnienės
Jonikienė. — Įteikti pažymėji landžio 1 d. už depozitus pake lapo atspausdinimas kainuoja kos nuotraukos — O. Kudžmie sūnus Vytautas,
Kazlausko
mai 3 pavyzdingiems šauliams lia palūkanas ¥4%, t.y. bus mo apie 10 et. Tuo Įtaisu gali nau nės. jos dukters Genovaitės ir žmona, J. Strazdo D.
sūnus inžinie
dotis visi FAC nariai, t.y. jam pirmojo vyro. Tuo būdu norima
Vasario 16 proga; J. Budrevi- kama 5^4%.
rius
su
dviem
draugais.
Juos pa
čiaus nupirktos dovanos įteiktos
P. Kajutis, gyvenąs Fort Wil priklausančios tautinės grupės. palengvinti J. Kudžmai atvykti sitiko giminės bei šeimų arti
jauniems šaudymo sekcijos 3 liam, Ont., lankėsi Toronte. Dvi
Laisvės paminklui didžiojo lan į Hamiltoną.
mieji. Visi jie ketina paviešėti
šauliams, surinkusiems daugiau savaites gilino elektronikos ži go vitražas projektuojamas dail.
“The Globe Magazine” vasa- Kanadoje 2-3 mėnesius, išsky
sia taškų; kuopos dovana ge nias specialiuose kursuose Niu J. Bakio studijoje prie Boltono.
p. Kazlauskienę, kuri pasi
riausiam šaudytojui įteikta J. jorke. Grįžo į Fort William, kur Paminklo bokštas jau išlietas. sario 22 d. laidoje atspausdino rus
Budrevičiui. — Susirinkimas dirba radijo bei radarų įmonėje. KLB apylinkės valdyba dėkoja J. Gellnerio rašinį “The Great liks pas vyrą.
kuopai nusipelniusius šaulius — Jam dažnai tenka taisyti laivų inž. Vyt. Liuimai už parūpini- Titkin, a Soviet Phantasy that
Neseniai Toronte mirusio a.a.
St. Jokūbaitį ir E. Dambrauskie radijo ir radarų įrengimus, po mą prieinama kaina plieno. Sta could be a true story”. Jame Prano Bočiulio giminės iš Lie
nę išrinko kuopos garbės šau licijos radijo siųstuvus ir pan. tybai aukojo Šv. Jono Pašaipū autorius, pasinaudodamas lakia tuvos, rašydami vienam pažįs
liais. Kuopos pirmininkui pri Šios specialybės pradžią buvo nė Draugija $100, E. H. Rau- fantazija, vaizduoja situacijas, tai ų, prašo padėkoti visiems da
rodančias, kaip rusai apgaudi lyvavusiems jų giminaičio laidosaikdinus 6 naujus šaulius ir iš gavęs Lietuvoje, tęsė Kanadoje biai — $50.
amerikiečių ekspertus. tuvėse^ Gimines Lietuvoje tyrė
nešus vėliavą, susirinkimo daly ir tapo kvalifikuotu specialistu.
Dalia Viskontienė-Skrinskaitė, nėja
Maskvoje
esanti įstaiga KOGO- galimybes velionies kūną par
viai buvo pavaišinti sesių šaulių
Natalija Nevulytė iš Suvalkų sėkmingai vadovavusi “Varpo” DOA (Komitet
Gosudarny dla vežti ir palaidoti tėviškės kapi
pagamintais užkandžiais ir kavu trikampio atskrido pas sužadė chorui, pareiškė nebegalėsianti
Obmanivania
Amerikancov),
ku nėse. bet, sutikę daug kliūčių,
te. Susirinkimas baigtas Tautos tinį Vladą Rukšį, kuris prieš pasilikti vadovės-dirigentės pa
rios uždavinys — apgaudinėti to plano atsisakė
himnu. Kuopos valdyba dėkinga metus ten buvo nuskridęs. Ji reigose.
amerikiečius. Įstaigos direkto
par. klebonui kuopos garbės šau dirbo gailestingąja seserimi
Adomas Kaliukevičius B-A —
Tautybių parke Fort William, rius Kucharenko esą priklauso
liui kun. P. Ažubaliui už leidimą Lenkijoje ir turėjo daug sun Ont., vietos lietuviai gavo nema
tiesiai nuo centrinio kompartijos Gulf gazolino stoties savininkas
naudotis susirinkimui sale.
kumų gauti leidimą išvykti.
žą
plotą,
kur
jie
yra
pasiryžę
komiteto, o pati įstaiga įkurdin nupirko taksių verslą — Action
š. P. G.
Atitaisymas. P.p. Zenkevičių, Ali įrengti lietuvišką skyrių. Pro ta trąšų kontrolės komisijos rū Taxi, Cooksvillėje. Lietuviai,
gyvenantieji toje apylinkėje, ga
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs šauskų ir Didžbalių užuojautoje tu jektą paruošė archit. dr. A. Kul- muose. ' Per sovietinę spaudą,
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros ruj o būti ne Prašauskams, bet Pra- pavičius. Projektas jau patvir specialiai paruoštą JAV ambasa lės pasinaudoti jo patarnavimu.
“The Telegram” dienraščio
bei praktiškos medicinos kursą B. sauskams ir ne V. Matulaitienei mi tintas vietinės savivaldybės. Ne dai, Kucharenko paskelbia ži
trukus
rengiamasi
pradėti
dar

rus,
bet
U.
Matukaitienei.
nių, klaidinančių amerikiečius. vasario 25 d. laidoj laiškų sky
NAUJALIS vėl reguliariai priima
bus.
Lėšų
pradžiai
šiek
tiek
su

Rusai
to siekia, norėdami pri riuje paskelbtas A. Zakio pareiš
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
PADĖKA
telkta
vietoje,
bet
dar
daug
dengti tikruosius savo planus. kimas, kad spaudos informacijos
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
trūksta.
Tam
tikslui
yra
plati

Nuoširdžiai
dėkoju
rengėjams
Visas rašinys yra feli^oninio apie baleto šokėją Maris Liepa
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nami
loterijos
bilietai
ir
Toron

pobūdžio; įdomus tuo, kad at ir olimpinį atletą Janis Lūsis yra
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi už man suruoštą priešvedybinį
te.
Ju
galima
gauti
pas
J.
R.
Si

pobūvį
vasario
23
dieną
šv.
Jo

skleidžia
užkulisius, kurie galė klaidingos. Jie esą ne rusai, o
tarus telefonu LE 3-8008.
no Kr. par. salėje; p. Krakaus- manavičių ir kitus platintojus. tų būti tikrove.
latviai.
kams už gėles bei korsažus, Stel- Laimėjimu traukimas — š. m.
Fleet Electric Co. Ltd.
lai Martin-Marcinkevičienei ir kovo 15 d. Dr. E. Jasevičiūtė,
Betty Martin už gėles ir visiem KLB Fort Williamo apyl. pirm.,
ELEKTROS RANGOVAS
kitiem
už dovanas, atsiųstas į projekto vykdytoju vardu prašo
Atlieku visus elektros
namus. Tai buvo jaukus vakaras, visus padėti lėšomis mažai Fort
įrengimo darbus
palydėjęs mane į naują gyveni Williamo ir Port Arthuro lietu
923-7194. Sav. A. Čeponis
mo kelią. Visiems dėkingas — viu kolonijai įvykdyti minėtąjį
Jurgis Dubauskas projektą.
Keičiantieji savo skelbimus
“T. Žiburiuose” prašomi atsius
Parduodamas
ATLANTIC
ti naujus tekstus iki penktadie
nio. Vėliau pautus tekstus ten
nepasterizuotas
valgykla
ka atidėti sekančiai savaitei.
1330 DUNDAS ST. W.,
medus
A. C. Žutautų namuose gau
sus būrys bičiulių atšventė įkur
TORONTO 3.
IS NUOSAVO BITYNO
tuves.
palinkėjo geriausios sėk
Tel. LE 3-6045
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.
mės ir įteikė dovanas.
Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St,
Toronto 4. Ont

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI
V. ir V. IVANAUSKAI

ATLIEKU visus namu medžio r»
monto darbus. Tel. 5354724.
9
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Šv. Kazimiero par. žinios

— Kazimierinių vakarienė buvo
labai sėkminga ir davė pelno $1,448.85. Tai pirma tokia pelninga vaka
rienė parapijos istorijoje.
— S. Cabrini ligoninėje mirė Kas
tantas Tamašauskas; palaidotas iš šv.
Kazimiero bažnyčias kovo 4 d. Sher
brooke East kapinėse.
— Montreal General ligoninėje
serga Feliksas Nakrošas ir Jonas
Sartonavičius. Santa Cabrini ligoni
nėje — p. Valinskienė.
— Pašto tarnautojai koresponden
cijos pristatymą labai suvėlina, o
laikraščius tepristato tik po 3-5 die
nų. Siųsti laiškai į Ameriką dar nėra
pasiekę adresatų, nors praėjo visas
mėnuo.
— Kvebeko provincijos studentų
riaušės, bombos veda žmonių daugu
mą į netikrą rytojų. Teisingai rašo
Montrealio “Stare” O’Brien. Esą čia
17-25 m. jaunimas nebeturi religinio
tikėjimo. Jų naujasis tikėjimas —
nepriklausomas Kvebekas. Bet tai
nebebus gražioji Kvebeko provinci
ja.
— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $220.16.
— Metinės parapijos rekolekcijos
prasidės kovo 24 ir baigsis kovo 30.
Pamokslai bus 8 v. vakaro, o po jų
— Mišios. Rekolekcijas ves kun. A.
Grauslys.
— Pirmoji Komunija ir Sutvirti
nimas bus gegužės 4 d. Aušros Var
tų bažnyčioje abiejų parapijų vai
kams. Sutvirtinimą teiks vysk. V.
Brizgys.
— Jau kuris laikas General Je
wish ligoninėje guli Jonas Adams.
Jam sunkvežimis sulaužė koją ga
raže. Dar nespėjus pilnai pasveik
ti, reikėjo daryti skrandžio žaizdų
operaciją. Pamažu pradeda atsigau
ti. Marija Juodienė paguldyta i St.
Mary’s ligoninę. Marija Milerienė te
bėra Reddy Memorial ligoninėje.
Petras Čipkus perkeltas į Montreal
Protestant ligoninę. Juozas Kava
liauskas gydomas Douglas ligoninėj.
— Ištiktas širdies priepuolio, vos
sulaukęs 63 metų amžiaus, mirė Ni
kodemas Prišmantas. Seniau jis gy
veno Montrealyje; prieš 6 metus
pirko ūkį 60 mylių už Monteralio.
Prieš 3 metus mirė jo žmona. Prieš
Kalėdas vėl buvo vedęs p. Vasiliaus
kienės pusseserę, atkviestą iš Lenki
jos, kurią pažinojo būdamas Lietu
voje. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
— Priešvelykinės parapijos reko
lekcijos prasidės kovo 16 ir baigsis
kovo 23. Pamokslus sakys kun. Al
fonsas Grauslys.
— Labai gražiai praėjo mūsų baž
nyčios naujojo altoriaus atidengimo
iškilmės. Vakarines Mišias laikė kun.
dr. F. Jucevičius. Kartu su juo koncelebravo parapijos klebonas ir T.
St. Kulbis, SJ. Mišių epistolą skai
tė Steponas Kęsgailą. Giedojo para
pijos choras ir sol. Antanas Keblys.
Po pamaldų visi dalyviai susirinko
i parapijos salę vakarienei. Parapijos
komiteto pirm. V. Givis kreipėsi į
susirinkusius, išaiškindamas šio po
būvio reikalą. “Termometro” pagal
ba visiems buvo akivaizdžiai prista
tytos naujojo altoriaus išlaidos ir da
bartinis fondo stovis. Antanas Vaupšas sumaniai kėlė “termometrą”,
kuris pakilo iki $2.000, iškaitant ir
ankstyvesnes aukas.

— Naujieji aukotojai altoriui —
po $100: A. Vaupšas ir “X”; po $50:
P. Girdžius, J. Paunksnis, Vitas ir
K. Moterų Dr-ja; po $25: Blauzdžiūnas, V. Givis, Intas, Morkūnai, R.
Otto, J. Paunksnis, P. E. Vileniškiai;
po $20: I. Burbaitė, M. Givis, J.
D. Gražiai, J. Leknickas, J. T. Ma
čiuliai, E. D. Rubšiai, O. Vilimienė,
V. Zubas; $15: A. M. Joneliai; po
$10: Ališauskas, E. Augūnas, S. A.
Baršauskai, Braginetz, U. Budreikienė, J. Burbas-Beyries, K. Gelčius,
A. Gražys, L. Grinkevičiūtė, A Gu
das, J. A. Gudai, Jazokas, K. Jaku
bauskienė, A. Jonkus, B. D. Jurkai,
Kaulakys, Mažeikienė, O. Motuzienė,
Naikelienė, P. Ptašinskas, A. Paku
lis, Simijonai, D. K. Smilgevičius,
Staniulis, B. Staškevičius, J. A. Strolios, Šaltenis, K. E. Vaicekauskai,
V. Valentienė, Zavackas ir N. N.;
po $5: R. Simaniūkštis ir N. N. $3:
M. Benet. $2: D. ir H. Jankus.
— Lietuvoje mirė Jadvyga Vait
kuvienė ir Anelė Banelienė. Iš mū
sų tarpo išsiskyrė Nikodemas Priš
mantas. Liūdinčioms Bernotų, Ražanų ir Prišmantų šeimoms bei visiems
jų artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.
— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $180,41. Vakarinėse Mišiose
buvo surinkta $58.85.
— Šį sekmadienį, kovo 16 d., po
11 vai. pamaldų bus šv. Onos Drau
gijos susirinkimas Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Taip pat šį sekma
dienį po 11 vai. Mišių įvyks treti
ninkių sueiga.
— Šį sekmadienį bus daroma ant
roji rinkliava, įsakyta Montrealio
arkivyskupijos,, “Organisation Catholique Canadienne pour le Dėveloppement et la Paix” veiklai pa
remti.
— Pirmoji Komunija vaikučiams
numatyta gegužės 4 d. Jei atsirastų
dar neįsiregistravusių vaikučių, pra
šome tuoj pat įregistruoti pas NPM
seseles. Tą pačią dieną bus teikia
mas ir Sutvirtinimas.
— Sekmadienį, kovo 2, surinkta
$200.84.

Metinis “Lito” susirinkimas
— šį šeštadienį, kovo 15 d., 4
v.p.p., Aušros Vartų par. salė
je. Registracija — nuo 3.30 v.
p.p. Po susirinkimo — vakarie
nė. Kviečiami nariai ir svečiai.
Kandidatai “Lito” vadovybėm
valdybon — Izidorius Mališka,
Juozas Piečaitis, Petras Styra;
kredito komisijon — Jurgis
Blauzdžiūnas, Juozas Bulota,
Augustinas Kudžma, Ignas Pet
rauskas, Vincas Piečaitis, Vla
das Vanagas; revizijos komisi
jon — Jonas Ladyga, Bronius
Niedvaras. Į valdybą renkamas
vienas narys, kredito komisiją
— du, revizijos — vienas.
Lietuvių mokykloms paremti
tėvų komiteto rengtas vakaraskoncertas praėjo įspūdingai.
“Varpo” Sutartinė iš Toronto,
vadovaujama D. Viskontienės,
montrealiečių neapvylė. Progra
ma, parinktos dainos, kurių dau
guma buvo dabartinių lietuvių
kompozitorių kūriniai, buvo ma
loni staigmena montrealiečiams.
“Sutartinė” jas su dideliu įsi
jautimu puikiai atliko, jautėsi
geras balsų išbalansavimas, at
likta lengvai, be riksmo. J. L.

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

P.

ADAMONIS

Chartered Insurance Broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
3907A ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545
RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite" nr. 752D
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ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
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Asmenines iš--------------- 9 %
Nekiln. turto iš-------- ---- 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą
iki S10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Į

MOKA UŽ:
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 gyvybės draudimas!
iki $2.000 šėru sumos.
I

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

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

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

,

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

Toronto Maironio mokyklos mokinės scenoje šoka tautinius šokius
Nuotr. S. Dabkaus

I

Montreal, 36 Que.

Tol. RAymond 7-3120 ’

