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Savaitės įvykiai
Lietuviu įnašas

Lietuviai ateiviai, atkeliavę šiaurės Amerikon, nuolat dairėsi 
atgal į savo gimtąjį kraštą. Amerikoje jie rado didesnius uždar
bius, geresnes ekonomines sąlygas, tačiau lauktieji doleriai savai
me niekam neplaukė Į kišenes — reikėjo kieto darbo ir didelės 
ištvermės. Daugelis ateivių, susitaupę lėšų keliavo atgal į Lietuvą 
— vieni jos aplankyti, kiti pastoviai apsigyventi. Tėvynės ilgesys 
rišo juos su gimtuoju kraštu ir neleido nuo jo atitrūkti. Tie, kurie 
apsisprendė pastoviai apsigyventi Amerikoje, kūrė Lietuvą jos te
ritorijoj. Jie kūrė dvasinę Lietuvą, kuri yra galima ir svetur, Lie
tuvą, kuri duodasi perkeliama ir į svetimą kraštą. Taip atsirado 
lietuviška spauda, organizacijos, parapijos, mokyklos, teatrai...- 
Visa tai sudarė dvasinę Lietuvą Amerikoje. Peržvelgus visa, kas 
buvo sukurta lietuvių išeivijos, susidarytų gana svarus lobynas. 
Vienas kitas rašto žmogus bandė apžvelgti lietuvių išeivijos kūri
mąsi Amerikoje. Jie iškėlė vieną ar kitą aspektą, bet dar niekas 
sintetiškai neapžvelgė viso iki šiol sukurto lobyno, jo neįvertino 
iš tolimesnės perspektyvos. Taigi, šiuo metu, kol nėra tokio sinte
tinio veikalo, neįmanoma tiksliai pasakyti, kiek mūsų išeivija pri
sidėjo prie dvasinės Lietuvos kūrybos bei kaip svarus jos Įnašas 
lietuviškajai kultūrai.

Šalia to yra ir kita medalio pusė. Gyvendami ir dirbdami Š. 
Amerikoje, lietuviai išeiviai atidavė savo dali ir gyvenamam kraš
tui — JAV-bėm ir Kanadai. Tie lietuviai, kurie pateko Į Pietų 
Ameriką, Australiją ir kitus kraštus, padarė tą patį — atidavė sa
vo pastangų duoklę tiem kraštam. Šią medalio pusę mes matome 
dar labai neryškiai, nes visas mūsų dėmesys tebėra sutelktas lie
tuviškom problemom. Tai natūralu, nes mes, kur bebūtume, be 
Lietuvos nurimti negalime. Visdėlto nedera užmiršti, kad gyvena
masis kraštas turi savo reikalavimus ir kad esame tapę jo dalimi. 
Daug mūsų talentų, ypač jaunosios kartos, yra Įsijungę Į gyvena
mąjį kraštą ir jame reiškiasi visa savo energija. Įvairiose srityse 
galima rasti lietuvių, dirbančių kuri nors atsakingą darbą. Turi
me jų akademinėse profesijose, meno sluogsniuose, ūkiniame gy
venime ir pan. Jų visų įnašas Š. Amerikai nėra be reikšmės. Deja, 
ir čia dar neturime bendro vaizdo, kiek lietuviai yra prisidėję 
prie savo gyvenamų kraštų pažangos bei kokios vertės yra jų Įna
šas. Sunku tikėtis, kad kitataučiai surinktų duomenis ir parodytų 
lietuvių įnašą. Tai mūsų pačių reikalas. Akademinės lietuvių insti
tucijos galėtų savo tyrinėjimus pakreipti šia linkme ir kol nevėlu 
atsekti jau praeitimi pridengtus pėdsakus.

_ Minimoji problema yra šiuo metu iškilusi ypač Kanadoje. 
Ryšium su šimtmetine Kanados krašto sukaktimi valdžia, ar tik
riau sakant valdžios sudaryta šimtmečiui paminėti komisija, pa
siūlė Kanados tautinėms grupėms išleisti leidinius angių ar pran
cūzų kalbomis ir juose išdėstyti tų grupių įnašus Kanados pažangai. 
Komisija žada tokius leidinius net finansuoti ik; $502£. jeigu jie 
komisijos bus rasti priimtini. Tokie leidiniai turi būti išleisti iki 
1967 m., o planai sudaryti iki 1966 m. sausio 1 d. Teko patirti, kad. 
tokius leidinius jau suskato ruošti ukrainiečiai, estai, latviai ir kt. 
Kaip su lietuviais? Kol kas tas reikalas perduotas KLB krašto valdy
bai. Reikia tikėtis, kad bus surasti žmonės, kurie tinkamai tą dar
bą atliks. Visdėlto, žinant lietuvių būdą, ta viltimi perdaug pasi
kliauti negalima. Juk pvz. buvo pradėtas ruošti lietuvių memoran
dumas dviejų kalbų ir kultūrų komisijai, bet liko nebaigtas, ir ko
misijos nepasiekė... Būtų gaila, jeigu ir ši kartą liktų praleista 
puiki proga. Lygiai būtų apgailėtina, jeigu darbas būtų atliktas 
paviršutiniškai, atkištinai, neakademiškai. Abiem atvejais pade
monstruotume savo menkystę, nors turime ir akademikų draugi
jas, ir katalikų mokslo akademijos židinius, ir kultūros fondus ... 
Bent jau šį kartą į reikalą derėtų pažiūrėti rimtai. Pr. G.

Kanadoje

nau/i universitetai
Steigiami nauji universitetai 

mažesniuose Kanados mieste
liuose, nes kiekvienais metais 
studentų skaičius žymiai didėja. 
Guelph/ Ont., buvo tik žemės 
ūkio akademija; prieš metus 
buvo Įsteigtas universitetas; ši 
pavasari jis paskelbė planus 
naujiems pastatams ir mokslo 
priemonėms $100 mil. 'sumai. 
Ontario prov. planuojamos steig
ti vad. “Bendruomenės kolegi
jos”, į kurias bus priimami stu
dentai, baigę 12 skyrių. Kolegi
jų programa bus orientuota Į 
profesijas ir techniką.

Bus įsteigtas biuras pirkėjų 
teisėm apsaugoti, šiuo metu 
daugelis vaikščiojančių pardavė
jų bando parduoti įvairias pre
kes, versdami žmonas pasirašy
ti, kai vyrai yra darbe. Be to, 
nieko nenusimaną apie mortgi- 
čius dažnai pasirašo ir, praėjus 
5 m. terminui, vėl atnaujinda
mi pamato, kad turi pradėti mo
kėti nuo pradinės sumos. Pilie
čių informacijai ir jų teisėm ap
saugoti vyriausybė Įsteigs spe
cialų biurą.

Torontas pralenkia kitus did
miesčius Kanadoje savo požemi
nių traukinių linijų statyba. 
Nauja linija, kuri dabar stato
ma ir kuri kainavo $160 mil., 
bus atidaryta š.m. gruodžio mėn. 
30 d.

Kanados karinis atstovas Mas
kvoje pik. Curtis Greenleaf bu
vo sovietų apkaltintas “chuliga
nizmu”. “Izvestija” išspausdino 
straipsni, kuriame pasakoja, 
kaip jis viename restorane su 
draugais gėręs, pradėjęs viešai 
keiktis ir kolioti komunizmą ir 
po to daužyti lėkštes. Užsienio 
reik, ministerija Otavoje tą pa
neigė, pabrėždama, kad sovietai 
bando atsikeršyti už dviejų šni
pų iš Kanados išvarymą. Be to,
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Lietuviai su plakatais demonstruoja Vašingtone prie Baltųjų Rūmų. ĄžuoloNuotr. P.

PRANEŠIMAS IŠ AUSTRALIJOS

Nusileisti ar kovoti su Vakarais?
BR. ZUMERISIlgą laiką politinių nesusiprati

mų centras buvo Europa, ypatin
gai Balkanai, kur didžiosios anuo
metinės galybės mėgo kaišioti sa
vo įtakų pagalius. Šiandien toks 
centras persikėlė i pietryčių Azi
ją — Ramiojo ir Indijos vande
nynų pakrantes. Neramumai atsi
rado tada, kai sovietai ir kinie
čiai pradėjo plėsti savo įtakų sfe
ras. šiuo metu čia pirmuoju smui
ku groja komunistinė Kinija. Ji 
savo laiku bandė rasti plyšį Korė
joje, bet nepavyko. Tada ėmė dū
mai rūkti apie Formozą, bet čia 
atsirado amerikiečių karo laivy
nas ir palengva viskas nutilo. Ta
da buvo bandyta užkurti partiza
ninį gaisrą Malajuose, kur po il
gų pastangų raudonieji buvo lik
viduoti ir pasiliko tik nežymios 
jėgos džiunglėse laukti, kol bus 
prakirstas kelias per Indokiniją. 
Jėgų bandymo laukas susikon
centravo P. Vietname. J A V, nors 
ir pavėluotai, dabar sėkmingai 
stiprina pylimą ir jeigu pavyks at
laikyti ruošiamus raudonųjų puo
limus, padėtis gali stabilizuotis, 
bent kurį laiką. Jeigu amerikie
čiai ir jų sąjungininkai turėtų iš 
P. Vietnamo pasitraukti, pietry
čių Azijos regijonas, kaip nuno
kęs vaisius, nukristų i Mao maišą. 
Tačiau dabartiniai vakariečių už
siangažavimai P. Vietname rodo 
jų pasiryžimą nepasiduoti ir todėl 
raudonasis Kinijos slibinas gali 
pradėti jieškoti naujo kelio — ap
eiti statomą pylimą.

Amerikiečių strategija
Todėl ir amerikiečių strategija 

šiuo metu siekia daug"toliau, ne
gu pietryčių Azijos regijonas. 
Amerikiečių atominiai povandeni
niai laivai su Polaris raketomis 
atplaukė i Indijos vandenyną ir 
budi Ramiojo vandenyno pietinė
je dalyje. JAV radijo stotys As- 

paaiškėjo, kad minėtame resto
rane triukšmą kėlė vietiniai pi
liečiai, o kaltę suvertė kanadie
čiui. Matyt, tai buvo iš anksto 
surežisuota.

Kanados įsijungimas i OAS 
— “Organization of American 
States” vėl iškilo ryšium su Do
mininkonų respublikos sukili
mu. Tai organizacijai priklauso 
20 valstybių, Įskaitant JAV, bet 
Kanada iki šiol delsia, nes dau
gelyje atvejų Kanados užsienio 
politika skinasi nuo JAV P. 
Amerikos klausimais.

Montrealio pasaulinėje paro
doje, EXPO 67, jau yra užsire
gistravusios dalyvauti 54 vals
tybės. Norima surinkti 80 vals
tybių. P. Dupuy, parodos gener. 
pareigūnas, keliavo po Afriką ir 
Aziją, ragindamas prisidėti nau
jai atsikuriančias valstybes.

Vėžiu sergąs rusų šnipas Van
kuveryje atidengė Kanados poli
cijai — RCMP sovietų šnipų 
tinklus ir veikimo planus Kan- 
doje. Jo pavardė neskelbiama. 
Kol kas viskas yra laikoma pa
slaptyje, išskyrus tai, kaip sovie
tai verbuoja sau šnipus. Esą jie 
studijuoja sau numatytų asme
nų privatų gyvenimą ir išnaudo
ja jų silpnąsias puses. Sovietai 
renka net mirusių kanadiečių 
smulkias biografijas, kad jų pa
vardėmis galėtų aprūpinti savo 
agentus Kanadoje ir JAV

Bedarbių skaičiui sumažinti 
federacinė vyriausybė paskelbė 
naują planą, pagal kuri Įsteigia 
$5 mil. fondą bedarbiam padė
ti persikraustyti i vietoves, kur 
nėra sunkumų gauti darbą. Daž
nai net su Įvairiom specialybėm 
darbininkai ima pašalpas tik dėl 
to, kad gyv. vietovėje tos rūšies 
specialistų nereikia. Tokie be
darbiai, norĮ keltis kiton vieto- 
vėn, gaus vyriausybės pašalpą.

Lietuvių demonstracijos dalyviai Vašingtone su vainiku priešakyje eina prie Lincoln© paminklo
Nuotr. P. Ąžuolo

maroje ir Eritrėjoje sustiprina
mos Australijoje statomais 40 
mil. svarų vertės radijo Įrengi
mais. Kalbama apie panašius 
Įrengimus Manus saloje ir Pola
ris laivų bazę Cocos saloje — 800 
mylių nuo Indonezijos sostinės 
Jakartos. Polaris laivų pasirody
mas Indijos vęncį^nyne rodo ame-

Lietuviu demonstracija Vašingtone
Lietuvių studentų ir kitų orga

nizacijų rengtoje demonstracijoje 
gegužės 15 d. Vašingtone dalyva
vo apie 2.500 asmenų. Taigi, pasi
rodymas viešumai buvo gana gau
sus, nors galėjo būti žymiai gau
sesnis, jeigu tam būtų buvę pasi
ruošta. Trumpu laiku nebuvo Įma
noma prisidėti tolimesnėms lietu
vių bendruomenėms. Demonstra
cija imponavo savo tvarkingumu, 
plakatų gausumu ir Įrašų įvairu- 
mu. Ji truko apie 2 vai. ir jos da
lyviai praeiviams išdalino 9000 
atsišaukimų. Prezidentui buvo 
įteiktas specialus memorandumas 
B. Rūmuose per prezidento Įga
liotini L. White ir valstybės sekr. 
atstovą M. Cieplinski. Lietuvių 
delegaciją sudarė: A. Mažeika, A" 
Budreckas, A. Sniečkus, P. Vytė- 
nas, R. Ligeckas. ir I. Sandanavi- 
čiūtė. Be to, demonstracijos daly
viai buvo nužygiavę prie Lincolno 
paminklo, kur buvo padėtas vai
nikas su Įrašu: “Didžiajam Išlais
vintojui. Lietuviai amerikiečiai 
studentai”. Mons. J. Balkūnui su
kalbėjus maldą, dalyviai sugiedo
jo “Marija, Marija”. Momentui 
pritaikytą žodi tarė mons. J. Bal- 
kūnas.

Prie prez. Kennedy kapo Ar
lington© kapinėse taip pat buvo 
padėtas vainikas. Dalis de
monstracijos dalyvių aplankė Lie- 

rikiečių pasiryžimą sustabdyti be
siveržiančią raudonąją lavą. Ko
munikacijos centrų Įrengimas, 
šaudymo sistemos paruošimas, 
Polaris Įgulų pakeitimų ir kuro 
sandėlių įruošimas šiandien ap
ima didžiulę erdvę — nuo Rau
donosios jūros ligi vidurio Ramio
jo vandenyno, Įimant i šią sistemą

(Nukelta į 6 psL)

tuvos pasiuntinybę. Delegaciją iš 
Massachussets priėmė atstovų rū
mų pirm. W. J. McCormac. De
monstraciją plačiai paminėjo te
levizija, radijas ir spauda. Tai bu
vo žygis už Lietuvos ir kitų tautų 
laisvę.

Kunigų Vienybės 
suvažiavimas

Čikagoje Įvyko Š. Amerikos lie
tuvių katalikų kunigų suvažiavi
mas, kuris išrinko naują valdybą: 
kun. E. Abromaitis, kun. P. Cini
kas, MIC, mons. Ant. Deksnys, 
kun. dr. A. Juška ir kun. P. Pat- 
laba. Suvažiavime iš Kanados da
lyvavo mons. dr. J. Tadarauskas 
ir kun. dr. J. Gutauskas. Buvo 
svarstyta dalykinės katalikų enci
klopedijos leidimo klausimas, va
dovėlių, maž. seminarijos, mišio
lų, radijo programų, sielovados 
centro steigimo JAV ir kt. klausi
mai. Muzikų komisija, kurion Įei
na kun. V. Budreckas, J. Žilevi
čius, J. Kačinskas, pranešė, kad 
jos uždvainys — paruošti muziką 
lietuviškiems Mišių tekstams, ku-__ ____ ____ __________ ____
rie dar nesą galutinai paruošti, darbiautų/ Nežiūrint didelių De 
Suvažiavimo proga buvo surengta Gaulle užsimojimu, jo priešai ne- 
meno paroda, kurioje šalia žino- į snaudžia — vėl buvo suimta gru-

Kanados komunistų delegacija, 
vadovaujama Harry Hunter iš Ha
miltono, Ont, lankėsi. Maskvoje.

Nauju jėzuitų ordino generolu 
Romoje išrinktas ispanas Tėvas 
P. Arrupe, teologas ir gydytojas. 
II D. karo metu jis gyveno Japo
nijoj, Hirošimos priemiestyje, ir 
su savo seminaristais gelbėjo nu
kentėjusius nuo pirmosios atomi
nės bombos sprogimo. Naujasis 
Generolas vadovaus 36.000 jėzuitų 
visame pasaulyje.

Indijos premjeras Šastri, grį
žęs iš Maskvos, pareiškė savo pa
sitenkinimą derybomis, per ku
rias laimėjo pažadą padvigubin
tos paramos — karinės ir ūki
nės. Indija gausianti kasmet per 
5 ateinančius metus po $840. 
000.000; prekybiniai mainai taip 
pat ‘būsią padvigubinti. Indijos 
premjeras, lyg ir atsikeršydamas 
prez. Johnsonui už vizito nudel- 
simą Vašingtone pasirašė bend
rą pareiškimą su sovietais, kad 
š. Vietnamo bombardavimai bū
tų sustabdyti. Sovietų parama 
Indijai šiuo metu gerokai rekla
muojama, nors JAV iki šiol In
dija parėmė net $6 bilijonais do
lerių.

mų dailininkų vardų, iškilo nau
jas talentas kun. Dziegoraitis.

DOMININKONŲ RESPUBLIKOJE BUVO SUDARYTOS VIE
NOS PAROS PALIAUBOS; Joms pasibaigus vyko tik reti susišau
dymai gatvėse, o užkulisiuose — intensyvūs politiniai pasitarimai. 
Sukilėliai prašė pratęsti paliaubas, bet lojalistai nesutiko. Paliau
bų metu buvo surinkti nuo gatvių užmušti ir sužeisti. Daugelį su
žeistųjų priėmė amerikiečiai į savo karines ligonines. Prez. L. B. 
Johnsono atstovas Bundy dar kartą bandė taikyti kovojančias ša
lis, siūlydamas joms pripažinti laikiniu 'prezidentu A. Guzman 
Silvestre, buv. žemės ūkio min.< 
sukilėlių remiamo eksprezidento 
J.Bosch vyriausybėje. Gen.Imbert 
Barreras vadovaujama karinė 
junta su tuo nenori sutikti ir pa
reiškė nepasitenkinimą vyskupų 
ganytojiniu laišku, kviečiančiu 
kovojančias šalis sutikti su suda
rymu laikinės vyriausybės, kuriai 
vadovautų patrijotas pilietis. 
Gen. Imbert pareiškė pats noris 
vadovauti kraštui ir rūpintis so
cialinėmis reformomis. Jis pasiti
ki ligšioliniais savo laimėjimais, 
laiko save krašto valdytoju ir ma
no galįs netrukus galutinai Įveikti 
sukilėlius. Amerikos Valstybių 
Organizacija jau sudarė tarptauti
nę kariuomenę, kurios pirmieji 
daliniai jau atvyko į Domininko
nų respubliką. JAV kariuomenės 
dalis bus atitraukta.

Komunistiniai sąjūdžiai P. 
Amerikoje subruzdo ryšium su 
Domininkonų respublikos Įvy
kiais. Remdami sukilėlius ir pro
testuodami prieš JAV-es, kliudan
čias komunistų įsigalėjimui, jie 
organizuoja streikus ir kelia neri
mą P. Amerikos kraštuose. Bolivi
joje turėjo Įsikišti kariuomenė ir 
užimti švino kasyklas netoli Oru- 
ro miesto. Kadangi darbininkai 
turėjo automatinių ginklų, įvyko 
kruvinų kovų. Kasyklos yra su
valstybintos, tačiau jų tvarkyme 
svarų balsą turi komunistų vado
vaujama karklų-darbininkų uni
ja, valdanti 25.000 darbininkų. 
Brazilijoj buvo paskleisti atsišau
kimai, reikalaują paleisti politi
nius kalinius ir protestuoją prieš 
karinių dalinių siuntimą i Domi
ninkonų respubliką. Policija su
ėmė daug to sąjūdžio asmenų.

Prancūzijos prez. De Gaulle, 
lankydamasis vakarinės Prancū
zijos miestuose, pareiškė, kad 
pasaulio taikai grėsmę sudaro 
dviejų galingų blokų — JAV ir 
Sov. Sąjungos — buvimas. Kal
ta esanti Jaltos konferencija, ku
ri 1944 m. gruodžio mėn. padali
nusi pasauli tarp dviejų galybių. 
Prancūzija siekianti sudaryti tre
čiąją jėgą, kuri pakeistų dabar
tinę jėgų pusiausvyrą. Esą'Pran
cūzija norinti bendrauti su visų 
ideologijų kraštais bei valdžio
mis. Vakariečiai tokia De Gaul
le politika nepasitiki, ją pama
žėl izoliuoja ir mano, kad Pran
cūzija pasitrauks iš š. Atlanto 
Sąjungos. Kol kas ji kalba tik 
apie Sąjungos reformas. Kaiku- 
rie diplomatai mano, kad reikė
tų sutikti su Prancūzijos anksty
vesnių pasiūlymu sudaryti At
lanto Sąjungos vad. direktoriatą, 
kurin Įeitų JAV, Britanija, V. 
Vokietija ir Prancūzija. Esą ta
da De Gaulle daugiau domėtųsi 
Atlanto S-ga ir artimiau bendra-

Tarpkontinentinės raketos te
bėra tobulinamos. JAV paskelbė 
paskyrusios vieną bilijoną dol. 
pakeisti 800 Minuteman I tipo 
raketoms, kurios jau paseno. Mi
nuteman II raketos gali pasiekti 
tolesnes vietas, yra taiklesnės ir 
pakelia sunkesnį krovinį.

Lenkijos diplomato sūnus pa
bėgo i Vakarus. Tai M. Radomski, 
19 m. amžiaus, Lenkijos ambasa
dos R. Berlyne ūkinio patarėjo 
sūnus. Jis prie Berlyno sienos pa
rodė diplomatini pasą ir buvo 
praleistas. Vakarų pusėje jis 
kreipėsi į karinę policiją ir pa
prašė politinės globos. Lenkijos 
pareigūnai ir net pabėgėlio moti
na bandė ji susigrąžinti, bet ne
pavyko. Manoma, kad šiam pa
bėgimui turėjo įtakos ankstyves
nis Lenkijos divizijos generolo ir 
karinės* misijos šefo R. Berlyne 
Tykocinski pabėgimas i Vakarus.

Britanijos karalienė Elzbieta 
II su savo vyru kunigaikščiu Pi
lypu buvo labai iškilmingai sutik- 
_U-V. Vokietijoj — Bonnoje ir ki
tuose miestuose. Ją pasitiko di
desnės minios nei De Gaulle. Sa
vo kalbose7 karalienė kvietė už
miršti praeities žaizdas ir prisi
minti abu kraštus jungiančius mo
mentus. Bavarijoj karalienė ap
lankė mokyklą Salem vietovėje, 
kurioje mokėsi jos vyras Pilypas. 
Šiuo vizitu sustiprinami Vokieti
jos ryšiai su Britanija. Tai nelabai 
patinka Prancūzijos prez. De 
Gaulle, kuris neužilgo taip pat 
rengiasi lankytis Bonnoje.

Austrija išrinko naują prezi
dentą — Franz Jonas, 65 m. am
žiaus, buvusi linotipininką. Jis ga
vo 50.94% balsų, o jo oponentas 
dr. A. Gorbach — 49.3%. Pasta
rasis yra katalikas, buvęs Austri
jos kancleriu, o Fr. Jonas yra so
cialistas, buvęs Vienos burmistru. 
Neseniai miręs Austrijos prez. 
Schaefer taip pat buvo socialis
tas.

Rinkiniai Belgijoj nebuvo sėk
mingi valdančiai koalicijai — so
cialinei krikščionių partijai ir so
cialistams. Netekusi daug balsų, 
atsistatydino, ši kartą krašto gy
ventojai balsavo už partijas atsto
vaujančias flamams arba valo
nams. Komunistų-partija tik kai 
kuriose vietose gavo daugiau bal
sų nei kituose rinkimuose. Prieš- 
rikiminiame vajuje buvo nužudy
tas vienas komunistas: jį plaktuku 
užmušė Maskvos simpatikas. Nu
matoma reformuoti Belgijos 
konstituciją, duodant kultūrinę 
ir administracinę savivaldą fla
mams ir valonams. Tuo būdu Bel
gija taps beveik dviejų kraštų fe
deracija.

Į Vietnamą JAV siunčia dar 15 
tūkstančių karių. Taigi, amerikie
čiai ten turės 60.000 karių, kurie 
padės P. Vietnamo kariuomenei 
atsilaikyti prieš galimą Vietkongo 
raudonųjų dalinių puolimą liūčių 
metu. Saigone susektas naujas są
mokslas ir likviduotas. Raudonų
jų sostinėje Hanoi vyriausybė pa
reiškė kovosianti toliau, nežiūrint 
amerikiečiu bombardavimu.€ . *

Kanadoje viešėjo Irano kara
lius — šachas su žmona Fara; ap
lankė politines ir kultūrines insti
tucijas. >š. Amerikoje jiedu viešė
jo ilgesnį laiką.

Raud Kinija tebeperka kviečius 
Kanadoje. Prekybos min. M. 
Sharp pranešė, kad pastaruoju 
metu su Kinija ėjo derybos Hong 
Konge, kur buvo sutarta, kad Ki
nija nupirks apie 50.000.000 bu
šelių kviečiu už $100 mil. Pagal 
sutarti, kuri baigiasi 1966 m. rug
pjūčio 1 d., Kinija nupirko Kana
doje 107.500.000 bušeliu; buvo 
pasižadėjusi nupirkti 112.000.000, 
o Kanada sutikusi parduoti iki 
187.000.000 bušelių. Taigi, Kinija 
dar gali nirkti Kanadoje ir dau
giau kviečių.

Maskva. — Sovietų aviacijos 
mokykloj prie Uljanovsko moko
si 200 lakūnų iš Ganos, Gvinėjos, 
Mali, Alžerijos ir buv. prancūzų 
Kongo.
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* 1940 m. mirusio kun. Aloy

zo Orione kūnas buvo rastas vi
sai nesugedęs, atkasus kapą 
Alessandra mieste, Italijoje. 
Karstas buvo atidarytas Bažny
čios ir valstybės atstovų akivaiz
doje ryšium su jo beatifikacijos 
byla. .Jis yra įkūręs du vienuo
lynus: “Dieviškosios Apvaizdos 
Sūnų” — vyrams ir “Mažųjų 
Meilės Seselių Misijonierių” — 
moterims, šie vienuolynai yra 
paplitę ir Amerikoje.

* Pasaulinio katalikų - protes
tantų - ortodoksų tarptikybinio 
bendradarbiavimo komiteto na
riai jau paskelbti. Viso jų — 14: 
6 katalikai, 5 protestantai, 3 or
todoksai. Katalikų atstovus pa
skelbė Vatikanas/o protestantų 
ir ortodoksų — Pasaulio Bažny
čių Taryba Ženevoje. Katali
kams atstovaus: vysk. Thomas 
Holland, vienybės sekretoriato 
narys; vysk. Jan Willebrands, 
vienybės sekretoriato sekreto
rius; mons. William A. Baum, 
JAV vyskupų ekumeniniams 
reikalams komisijos sekretorius; 
mons. Carl Bayer, tarpt, katali
kų šalpos konferencijos genera
linis sekr.; kun. Pierre Duprey, 
W.F., vienybės sekretoriato or
todoksų reikalams antrasis sek
retorius; kun. Jerome Hamer, 
OP, domininkonų generolo pava
duotojas bei vienybės sekreto
riato patarėjas. Protestantams 
atstovaus: dr. R. H. Edwin Es
py, JAV Tautinės Kristaus Baž
nyčių Tarybos gener. sekr.; dr. 
Edmund Schlink, Hęidelbergo 
un-to dogmatinės teologijos pro
fesorius ir Vokietijos evangeli
kų atstovas Vatikano santarybo- 
je; anglikonų vyskupas Oliver 
Tomkins, P.B. Tarybos tikėjimo 
ir tvarkos reikalams komiteto 
pirmininkas; dr. Lukas Vischer, 
P.B., Tarybos tikėjimo ir tvar
kos reikalams komiteto sekre
torius ir P.B. Tarybos atstovas 
Vatikano santryboje; dr. W. A. 
Visser t Hooft, P.B. Tarybos 
gener. sekr. Ortodoksams atsto
vaus: dr. Nikos Nissiotis, grai
kų ortodoksų pasaulietis teolo
gas, ekumeninio Pasaulio Bažriy- 
čių Tarybos instituto direkto
rius Šveicarijoje ir atstovas Va
tikano santaryboje; sirų ortodok
sų kun. Paul Verghese, P.B. T- 
bos gen. sekretorius ir ekumeni
nės veiklos direktorius; kun. Vi
taly Borovoy, Maskvos patriar
chato atstovas P.B. Tarybai ir 
Vatikano santarybai.

* 30 sirų ortodoksų šeimų, 
apie 140 asmenų, grupė perėjo 
į katalikų tikėjimą. Tai vienas 
didžiausių grupinių atsivertimų 
pastaruoju metu. Jie tapo Siro - 
Malankaros apeigų katalikais.

* Burmoje buvo suimti 63 ka
talikai vienuoliai už “politinį 
veikimą prisidengiant religija”. 
Jie ne tiktai kišęsi į politiką, bet 
sykiu buvę ir “kapitalistų įran
kiais ekonominės gerovės grio
vime”. Visos katalikiškos mo
kyklos uždarytos, kad sklandžiau 
vyktų “socialinė revoliucija”, 
šiuo metu pradedami jau pulti

ir budistų vienuoliai. Taigi, 
vyksta religijos persekiojimas, 
pridengtas gražiais šūkiais.'

* Šveicarų teologas kardino
las Charles Jouroet pareiškė, 
jog Vakarų valstybės negali atsi
sakyti atominių ginklų, nebent 
norėtų pasiduoti apsiginklavu
siems komunistams, nes Vaka
rams nustojus ginkluotis, komu
nistai tuojau užvaldytų pasaulį. 
Pasak jo, krikščioniškosios gru
pės pasisakančios prieš ginkla
vimąsi, bet žiūri į visa perdaug 
abstrakčiai ir neduoda paski
riems krikščionims bei valstybių 
vadams praktiškų gairių.

* Kard. Giulio Bevilacųua, 
83 m., mirė Brescia miestelyje. 
Tapęs kardinolu jis ir toliau 
klebonavo savo parapijoje iki 
mirties. Jis yra buvęs popiežiaus 
Pauliaus I nuodėmklausiu ir pa
tarėju. I D. kare jis kovojo alpi
nistų korpuse ir užsitarnavo ka
pitono laipsnį. Vėliau buvo pa
tekęs Bohemijoje į nelaisvę, o 
sugrįžęs atgal į Italiją smarkiai 
darbavosi prieš antikatalikiškai 
nusiteikusias grupes sykiu su 
Giorgio Montini, dabartinio po
piežiaus tėvu. II D. karo metu 
kun. Bevilacųua buvo jūrininkų 
kapelionu “Arno” laive.

* Italas kun. Luigi Ricceri, S. 
D.B., išrinktas viso pasaulio sa
leziečių viršininku. Tai šeštasis 
šv. Jono Bosco įpėdinis.

* Popiežius Paulius VI, kal
bėdamas tarptautinės periodinės 
spaudos federacijos suvažiavi
me Romoje, pareiškė, kad visi 
žmonės turi teisę reikalauti lais
vės savo mintims ir žodžiams. 
Tai esanti viena “didžiausių už
duočių šiems laikams”. Tačiau, 
jis įspėjo, šis sveikas laisvės 
naudojimas taip pat reikalauja 
ir didesnio laisvės supratimo 
bei atsakingumo, ypač spaudo
je, kuri labai dažnai daug įta
kos turi žmonių nuomonei.

* Krikščionių ir marksistų 
diskusijos buvo suorganizuotos 
Vienos mieste, Austrijoj. Jose 
dalyvavo apie 250 vadovaujan
čių asmenų. Marksistų atstovai 
sutiko, kad marksizmas ir religi
ja tam tikrais atvejais gali bend
radarbiauti, nes pasak R. Berly
no Humboldt universiteto prof. 
W. Hallitscher, abi srovės esan
čios dabartinės technologinės 
raidos jėgos. Prancūzų komunis
tų ideologas Garaudy pareiškė, 
kad gyvenimo prasmės, mirties 
ir pan. klausimai yra aktualūs ir 
marksistams; religijos duoda
mus atsakus į tuos klausimus jie 
laiką nepakankamais. Prof. K. 
Rahner, S.J., paklausė: “Kuo ga
li užtikrinti komunizmas, kad 
nepersekios Bažnyčios atėjęs 
valdžion, kaip tai darė praeity
je?” Diskusijas organizavo pau- 
listų draugija. Jų dalyviai arčiau 
pažino vieni kitų galvojimą ir 
pamatė, kad marksistams religi
ja teberūpi ir kad krikščionių 
mintytojai gyvai domisi sociali
niais klausimais.

Kun. J. Stš.
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T. jėzuitas R. Tucci knygoje 
“Civilta Cattolica” rašo: “Komu
nistų veiklus dalyvavimas italų 
kultūriniame gyvenime ne tik iš
kelia partijos vardą, bet ir leidžia 
jiems prasiskverbti į kraštui va
dovaujančius sluogsnius”. Jėzui
tai Antonino Gliozzi ir Giovanni 
Giorganni “Petrus Canisius” stu
dijų centro leidiniuose nurodo, 
kad universitetuose yra 250 pro
fesorių komunistų. Jie vyrauja ne 
tik gamtos moksluose, bet sprau
džiasi ir į kitas sritis. Komunis
tai mokslininkai susitelkę ypač 
sostinėje Romoje, kurios uniyer- 
sitete net krikščionybės istoriją 
dėsto žinomas komunistas Ambro- 
gio Donini. Komunistų įtaka stip
ri gimnazijose ir pradinėse mo
kyklose. Informacijos žinyboje: 
radijo, televizijoj, spaudoje, fil
mų gamyboj ir kaikuriose leidyk
lose jų įtaka esanti gana ryški:

Komunistų taktika
Komunistai veikia įvairiomis 

kryptimis. Jie pirmiausia silpnina 
katalikų ganytojų įtaką ir bando 
juos atskirti nuo tikinčiųjų. Jie 
veda pokalbį su katalikais, siek
dami juos suartinti su komunis
tais. “Juk ir jūs norite geriau gy
venti, kaip ir mes. Kas gi trukdo? 
O gi Bažnyčios atžagareiviškumas, 
jos nuo gyvenimo atsilikimas, 
vengimas būtinų reformų. Jau 
atėjo metas vertybėms pervertin
ti. Kapitalizmas yra atgyvenęs. 
Reikia pasirinkti kolektyvizmą”. 
Kai komunistams atkertama: Ka
talikų Bendrija turi savo sociali
nę doktriną, komunistai šaukia: 
“Kur ir kada ji bus įgyvendinta? 
Ar kapitalistai paiso katalikų so
cialinio mokslo? Mes tik siekiame 
darbininkų — katalikų ir komu
nistų skriaudėjus pašalinti”.

Komunistų padėtis buvo kiek 
kitokia, kai Pijus XII draudė su 
komunistais bendrauti, nors kata
likų ekskomunika nesutrukdė 
kompartijai rinkimuos laimėti žy
mų skaičių balsų.

Krikščionių ir komunistų 
pokalbis
1963 m. Jonas XXIII paskelbė 

encikliką, kuri rado atgarsio visa
me pasauly. Vatikano sluogsniuo- 
se, turint galvoje Italiją, nevieno
dai manoma. Vieni mano, kad en
ciklika italus komunistus nugink
lavo, kiti gi nuogąstauja, kad ji 
perankstyva ir gali jiems patar
nauti. Enciklika skatina ne tik su
gyventi ir siekti bendrų tikslų. 
Skyrimas “klaidingų filosofinių 
doktrinų” nuo “istorinių sąjū
džių” aiškiai praveria duris pokal
biui. Jį ypatingai skatino Floren
cijos miesto burmistras Giorgio 
La Pirą. Jo žodžiais, “komunistai 
neturi būti laikomi raupsuotai
siais“.

Katalikų darbininkų profesinės

sąjungos ėmė tartis su komunisti
ne CGIL, nes katalikai darbinin
kai gali gauti didesnės naudos iš 
komunistų, kaip iš krikščionių de
mokratų min. pirm. Moro ar kon
servatyvaus finansų ministerio 
Emilio Colombo.

Krikščionys demokratai yra pa
sidalinę į penkias grupes. Jų pra
laimėjimai rinkimuose ir vidinis 
suskilimas juos nuvedė į kairę — 
“apperturą, a sinistra”. Jos įtai
goto j ui Amintore Fanfani, suda
rant kairiojo posūkio vyriausybę, 
nebuvo patikėtos ministerio pir
mininko pareigos. Fanfani poli
tiškai nepastovus, tačiau gabus 
vadovas krikščionių demokratų 
“Nuove Chroniche” sparno, kuris 
surinko 22% krikščionių demok
ratų balsų. Jo sparnas gerai orga
nizuotas ir drausmingas; savos rū
šies politiniai smogikai panaudo
jami sprendžiamuoju metu. So
cialistas Nenni pareiškė, geriau 
bendrausiąs su komunistais nei su 
Fanfani. Ir visdėlto Fanfani yra 
dabartinėje vyriausybėje, jo žo
džiais, “politinėse, kapinėse“ už
sienio reikalų ministeriu. Fanfani 
yra žymiai daugiau priimtinas ko
munistams nei Moro. Jis telaukia, 
kad Italija atsidurtų politinėje 
krizėje, t. y. Moro vyriausybė su
irtų. Tuo atveju Fanfani imtųsi 
vadovauti naujai vyriausybei, bet- 
kuria kaina, net su komunistų tal
ka.

Fanfani ir komunistai
Sunku pasakyti, kiek toli siekia 

Fanfani santykiai su komunistais. 
Jo geriausias bičiulis yra minėtas 
Pirą, kuris atvirai skelbia krikš
čionių demokratų ir komunistų 
bendravimą. Jo * vadovaujamas 
krikščionių demokratų sparnas 
remiasi balsais sričių, kuriose 
vyksta jų pokalbis su komunis

tais: komunistinėje Toscanoje, 
Umbrijoje, Emilijoje, Romanoje, 
Ligūrijoje ir net Lombardijoje.

Kai Fanfani buvo min. pirmi
ninku,—liko suvalstybintos elekt
ros pramonės įmonės, apdėti mo
kesčiais dividendai, darbo atlygi
nimas pakeltas 17%, o Italijos įsi
pareigojimai šiaurės Atlanto Są
jungoje sumažinti. Kaikurie jo žy
giai nuvedė Italiją į ūkinį sutriki-

Nereikia stebėtis, kad naujasis 
komunistų vadovas Giorgįo 
Amendola Fanfani aptaria šiais 
žodžiais: “Fanfani buvo drąsus 
ministeris pirmininkas. Jis išdrį
so apkarpyti didįjį kapitalą, nebu
vo siauražiūris santykiuose su ko
munistais ir turėjo plačių polėkių 
užsienio politikoje. Tai vyras, su 
kuriuo komunistai gali bendrau
ti”. '

Kurį laiką komunistai rėmė ir 
Moro vyriausybę, nereikalavo at
lyginimo kėlimo ir susilaikė nuo 
streikų. Jie už šias paslaugas lau
kė iš vyriausybės atsiteisimo: įmo-< 
nėse įvedimo darbininkų tarybų, 
kurios turėtų balsą sprendžiant 
gamybos, planavimo klausimus ir 
komunistų atstovų pasiuntimo 
Europos tarybom

Šie reikalavimai išryškina Itali
jos komunistų siekimus. Iš vienos 
pusės, jie tariasi esą pažangūs, at
sisako marksistinių atgyvenų, ta
čiau įmonėse jie siekia didesnio 
balso, kaip Sov. Sąjungoj. Kai So
vietuose nūnai įmonės vadovas 
yra vyriausiu tvarkytoju, italai 
komunistai darbininkų tarybomis 
siekia kiekvienoje įmonėje sukur
ti komunistines tvirtoves.

šiuo metu Italijos politinis gy
venimas drumzlinas,, nepastovus, 
reikalingas tvirtos, pastovios, pla
ningos valdžios. _

Paaiškėjo nužudymo aplinkybės
Visame pasaulyje prieš 14 me

tų nuskambėjo buv. Čekoslovaki
jos užs. reik. min. dr. Vladimir 
Clementis paslaptingas dingimas. 
Tik po dviejų mėnesių čekų val
džios organai paskelbė, kad jis su
imtas. Š. m. gegužės m. pasaulinė 
spauda persispausdino iš Bratisla
vos komjaunimo žurnalo “Sme- 
na” straipsni, kuris duoda žinių 
apie V. Clementis likimą.

1951 m. sausio 22 d. VI. Cle
mentis buvo labai slaptai suimtas 
— negrįžo iš pasivaikščiojimo. Po 
mėnesio suimta ir žmona Lida. 
Per tardymus jai buvo sakoma, 
kad jos vyras pabėgo užsienin. Ta
čiau kartą vienas sargų išsitarė, 
esą jai siųstas maisto siuntinys 
per klaidą buvo atiduotas jos vy
rui. 1952 m. pabaigoj Clementis 
žmonai buvo pradėtas duoti geras 
maistas ir specialūs stiprinantys

vaistai. Gruodžio 2 d. ji buvo gra
žiai aprengta jos nuosavais drabu
žiais, išpuošta ir nuvežta į Prahos 
Pankrac kalėjimą pasimatyti su 
vyru. Pasimatymas įvyko per gro
tomis išraizgytą langą. Sekančią 
dieną dr. Clementis buvo įvykdy
ta mirties bausmė.

Pasauliui paaiškėjo dar vienos 
nekaltos komunizmo aukos nužu
dymo aplinkybės. Spėjama, kad 
dr. V. Clementis, augšto mokslo 
ir išsilavinimo žmogus, jautėsi nu
sivylęs komunizmu ir perdaug 
krypo į Vakarus. Dar 1949 m. po

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

jo žmoną JANĘ ir sūnų inž. ROMĄ 
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

S. J. Valatkos

K. A. Poviloniai

PETRUI TRAŠKEVICIUI mirus, 
jo žmoną ir dukras — IRENĄ MACKEVIČIENĘ, 

ALDONĄ KOCĖNIENĘ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

B. A. šalkauskiai
T. Z. Zaleskiai

LIUCIJAI BABICKIENEI - SAVICKAITEI 
mirus, jos sesutei, mūsų globėjai seselei Paulei, 

šeimai ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

SI Šalkauskio Moksleivių Ateitininkų 
kuopa Toronte

a

ANTANUI ŠIMKEVIČIUI staigiai mirus, 
jo žmoną, dukrą IRENĄ ROPIENĘ, sūnų ROMĄ 

ir jų šeimas liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame —
A. E. Šelmiai

■ - ■ A. M. Seliokai

Architektui LEONUI ABROMONIUI ir jo šeimai, 
jo mamytei Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia —
Laimikių šeima

Gerb. seselei M. PAULEI, jos sesutei mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

Toronto šeštadieninės mokyklos mokytojai

J£IGU MARKSAS IŠGIRSTŲ
Daug paskutiniu metu kalbama 

ir rašoma apie sovietų ir kiniečių 
kivirčus. Tie ginčai vyksta ne tik

JT visumos posėdžių jis norėjo politiniais, bet ir teoriniais klausi- 
pasilikti Vakaruose, bet prez. Kl. ■ mais. Kiniečiai pešiojo Nikitą, 
Gottwald, kuris vėliau jį apkalti-i kad jis iškreipė Lenino ir Mark- 
no, prikalbėjo grįžti. įso mokslą — pasidarė net išdavi-

Clementis žmona Lida po 221 kas. Sovietai paleisdavo tiradą ki- 
mėn. kalėjimo išleista laisvėn, o į niečių adresu, kad jie dar nepri- 
pats dr. V. Clementis 1963 m. Slo- j augę tą mokslą suprasti. Esą vai- 
vakijos komunistų partijos buvo Į kai, kurie privalo išeiti Maskvos 
rehabilituotas. Br." į mokyklą. Į tarpą įsikišdavo Tito

STASYS DALIUS

Domininkonų respublika — revoliucijų kraštas
(Tęsinys iš pr. numerio)

Oficiali šio krašto kalba yra 
ispanų, tačiau angliškai susikal
bėti galima kaikuriose krautuvė
se bei viešbučiuose, o gatvėje re
tai kurį išgirsi kalbantį angliškai. 
Gyventojų dauguma — katalikų 
tikybos.

Kolumbo viešbutis
Miesto žiburiai pasitinka jau iš 

tolo ir netrukus pasiekiam siaurų 
ir išsiraizgiusių gatvelių labirin
tą. Mat, Santo Domingo yra senas 
miestas — įkurtas jau net 1496 
m. Todėl visas senamiestis, ap
suptas apsaugos sienų su fortais 
ir tvirtovėmis, tebestovi toks, 
kaip ispanų buvo pastatytas. Gat
velės siauros, o mūriniai namai 
dideli, tartum norį likusią gatvės 
nedidelę erdvę visai pasiglemžti. 
Dėl siaurumo gatvės padarytos 
vienos krypties, ir šoferis daro 
ilgą lanką, kol pasiekia Kolumbo 
viešbutį, kuriame apsistojame.

Viešbučio savininkas portori- 
kietis kalba šiek tiek angliškai, 
įregistruoja, bet pinigų iš kalno 
neima. Apmokėsite, kai važiuosi
te atgal, sako, o dabar būkite 
svečiai. Nuo viešbučio netoli iki , ,______ „ ___
miesto centro. Pagrindinė gat-Įkiu būdu neduotum daugiau 20
vė El Conde kaip tik veda į cent
rą. Tad ir patraukiame tuojau 
vakare apsižvalgyti kaip viskas 
atrodo. Nors ir vakare, bet gatvė
se gyvas judėjimas, mašinos siu
va, vienas kitas ir su asiliuku pra
joja. šaligatviuose pilna berėkau- 
jančių ispanų, siūlančių loterijos 
bilietus pirkti. Pardavėjai, ant 
mažų staliukų šaligatvyje pasidė
ję, siūlo saldainius, cigaretes ir 
kitus mažmožius. Daug tokių par
davėjų yra jaunamečiai, vaikai. 
Nors jau vėlokas vakaras, bet gat
vių vaikai nesiruošia nakties po
ilsiui, net ir be suaugusių globos 
vieni siaučia. Jie gana skurdžiai 
apsirengę, dauguma jų basi.

Gatvės nešvarios, dvokia, nes

nica pajėgė iškovoti nepriklauso
mybę. "

Nuo to laiko šios žemės istorija 
yra labai liūdna. Praėjo kelios 
revoliucijos bejieškant kraštui pa
stovumo. Net Amerika buvo pra
šoma, kai paimtų į savo globą, bet 
Amerikos senatas nesutiko. Palik
ti savo valiai, per 40 metų žmo
nės pergyveno 50 revoliucijų, kol 
galop Teodoro Roozvelto laikais, 
Amerikos marinai buvo išlaipinti 
įvesti tvarkai. Kai marinai pasi
traukė, buvo paliktas mokesčių 
kolektorius, kuris turėjo išjieško- 
ti skolas, padarytas besikaitalio
jančių vyriausybių įvairioms Eu
ropos valstybėms.

1930 m. armijos karininkas Ra
fael Trujillo, su amerikiečių mari
nais padarė perversmą ir paėmė 
kraštą į tvirtas diktatorines ran
kas. Jis valdė virš 30 metų. Kie
tai valdydamas, privertė visus 
dirbti, pakėlė kavos ir cukraus 
eksportą; tvarką ir įstatymus per 
jėgą įgyvendino. Per pirmuosius 
jo valdymo dešimt metų visos sko
los užsieniams buvo apmokėtos ir 
kolektorius išsiųstas iš krašto. II 
D. karas davė progos Trujillo ge
rai ekonomiškai pakilti. Jis pakei
tė krašto sostinės vardą į “Ciudad 
Trujilo”, statė paminklus ir sta
tulas pats sau, vykdė plačiu mastu 
nepotizmą. Kurie buvo jam prie
šingi, turėjo bėgti iš krašto sve
tur. Bet visą laiką jis sugebėjo pa
daryti pinigo, kurio daug įdėjo 
kelių taisymui, naujų pastatų sta
tybai. 1961 m. gegužės mėn. buvo 
nužudytas. Vėlesnės valdžios vėl 
keitėsi po keletą kartų. O ir da
bar nėra dar pastovios valdžios.

Istorinės vietos
Sekančią dieną jau iš ankstyvo 

ryto einame apžiūrėti istorinių 
vietų. Santo Domingo yra garsus 
savo istorine praeitimi kaip pir
masis miestas, įkurtas Ameriką 
atradus ir turi pirmumą prieš ki- 

nęs batus išdidžiarpradedi žings- Čių rankose. Tiktai 1844 m. Domi- tus miestus visų West lindies sa-

šiukšlės iš namų pilamos tiesiog niuoti, bet žiūrėk nespėjai kur 
prie šaligatvio krašto, čia viskas stabtelti, o jau kitas pritūpęs prie 
draikosi ant gatvės — popierių tavo kojos vėl rengiasi valyti. O 
skiautės, maisto likučiai, vaisių...................................
žievės. Eidamas per tas nešvaru
mų krūvas turi saugotis, kad ne
įliptum. Per visą dieną tos šiukš
lės stovi gatvėje, kol sekančios 
dienos ankstyvą rytmetį miesto.-^.., ------  —c----------------------
darbininkai jas surenka į sunk-' mai, kad batai švarūs, nes vistiek 
vežimius ir išveža. O iš namų iš kalbos nesupras. Tiesiog nuosta- 
pat ryto gyventojai vėl verčia 
šiukšles į gatvę.

Batų valytojai ir policija
Pirmiausia atvykusiam į Santo 

Domingo krinta į akis daugybė 
policijos. Ant kiekvieno gatvės 
kampo stovi po du-tris, visi su 
pilkos spalvos uniforma, šalmais, 
guminiais “bananais” rankose ir 
didžiuliais pistoletais prie diržo 
nukabusiais. Paeini keletą žings
nių, sutinki juos poromis einan
čius, toliau vėl pastebi porą ir 
taip visose gatvėse tas pats vaiz
das. Be to, dar nuolatos matai po
licininkus, važinėjančius moto
ciklais, automobiliais, sunkveži
miais iš vieno miesto krašto į ki
tą.

Policijoj tarnauja daugiausia 
labai jauni vyrai. Daugeliui ju jo- 

m. amžiaus.
Praeinant pro tuos šaligatviuo- kryžių. Kolumbas pastatęs keletą 

se grupėmis stovinčius pilnai fortų ir įkūręs vienuolyną Con- 
ginkluotus policininkus nejauku ception de la Vega, kuriame mi- 
darosi. Tačiau neteko pastebėti, ręs norėjo būti palaidotas, grižo 
kad jie ką nors sulaikytų. Jeigu Ispanijon. Pasiliekančius ispanus 
kurį ir užkalbini besiteirauda- paliko savo brolio Bartolmėjaus 
mas kokios nors vietos, nesusikal- valdžioje, o šis 1496 m. įkūrė San- 
bėsi, mes pradeda ramiausiai is- to Domingo miestą. Kai admirolas 
paniškai aiškinti, nekreipdamas grižo atgal 1498 m., surado čia 
dėmesio, kad jo nesupranti. didelę netvarką. Jis betgi netru-

Taip pat labai gausūs vaikai — kus paliko salą ir išvyko į vakarus 
batų valytojai. Nuo 5—6 m. am- tolimesniems jieškojimams. Iš Is- 
žiaus iki lietuvišku pusbernėlių panijos buvo atsiųstas naujas gu- 
dydžio, pasiėmę dėžutes į rankas bernatorius, kuris galutinai pabai- 
seka kiekvieną turistą, siūlyda- gė užimti ir užvaldyti visą salą, 
miesi batus nuvalyti. Už dešimtu- Per ištisus šimtmečius salos val
ką nuvalo, nublizgina. Nublizgi- dymas buvo ispanų, anglų, haitie-

jei prieini prie kurio nors parko 
kampo, randi jau visą gvardiją 
batų valytojų — čia jau suaugę 
vyrai. Pro tuos jau sunku praeiti 
— nutveria antrą kartą batus va
lyti; nieko nepadės tavo aiškini-

bu, kaip jie gali pragyventi tokiu 
amatu versdamiesi ir centukus 
gaudami. Ir tų batų valytojų šim
tai, jei ne tūkstančiai. Ypač gaila, 
kai matai tuos mažiukus suplyšu
siais drabužėliais, basus, murzi
nus bėgiojančius ir bejieškančius 
kam galės patarnauti. O Kanadoje 
tokio pat amžiaus vaikai kaip ka
raliukai gyvena ir tik šaukia, bet 
neprašo: mama, man kvoterio rei
kia. ..

Revoliucijų kraštas
Ta vieta, kur stovi Santo Do

mingo, senais laikais buvo apgy
venta taiką mylinčių Arawak in
dėnų, kurie Amerikos atradėjo 
Kristupo Kolumbo buvo paimti 
statyti fortams bei kitiems dar
bams. Vėliau jie, nepakęsdami 
tos būklės, sukilo, bet ispanai 
žiauriai numalšino ir tai pergalei 
paminėti pastatė ant kalvos didelį

ir nekartą yra tvojęs abiem kar
tu. Anot Tito, tiek Pekingas, tiek 
Maskva iškreivezojo Markso 
mokslą kaip pradžiamoksliai vai
kai sąsiuvinį. Vieša polemika da
bar yra truputį apmrimusi, bet 
skirtumai tebėra. Kiekvienas iš 
trejukės Marksą supranta kitaip 
ir pyksta, kad kiti du aiškina skir
tingai — net atvirkščiai.

Trumpai šiuos sovietų, kiniečių 
ir titininkų aiškinimus galima bū
tų nusakyti šitaip. Jeigu Marksas 
nueitų pas Tito, tai, išgirdęs kaip 
tas aiškina jo mokslą, pasakytų: 
“Neišmokai, vaikeli, per 45 me
tus net mano abėcėlės”. Jeigu 
Marksas išgirstų jo mokslą aiški
nant Kremliuje, tai apsiverkęs 
tartų: “Vežkite mane atgal į kapą, 
veidmainiai”. Jeigu Marksas iš
girstų aiškinant marksizmą kinie
čius, tai karste apsiverstų tris 
kartus ir dideliame pyktyje su
šuktų: “Eikite šalin nuo manęs 
prakeiktieji...” (z)

lų atžvilgiu. Koloninių laikų isto
rinės vietos yra sutelktos nelabai 
dideliam plote, kuris aptvertas 
gynimosi sienomis. Pradėję nuo 
viešbučio eiti Izabele la Catholi- 
ca gatve, pavadinta Ispanijos ka
ralienės garbei, kiek vėliau pasu
kam į pagrindinę El Colon gatvę, 
kur susispietusios verslo ir admi
nistracijos įstaigos bei dalis kon
sulinių įstaigų. Praeiname pro 
Kanados konsulatą, ant kurio 
plevėsuoja klevo lapo vėliava. 
Gatvė atsiremia į aikštę - parką, 
apsodintą dideliais tropiniais me
džiais ir apstatytą suoliukais pasė
dėti.

Aikštės krašte prisiglaudusi ka
talikų katedra. Prieš katedrą ma
syvus ir didelis paminklas Kolum
bui. Ant augšto pjedestalo — 
bronzinė Kolumbo statula. Pa
minklo papėdėje suklupęs prieš 
Kolumbą Arawak indėnų princas 
Anacaona, kuris salos guberna
toriaus buvo pakartas, nes buvo 
sukilęs prieš savo valdovus.

Katedra — didžiulis pastatas, 
masyvi kaip kokia tvirtovė. Ji bu
vo centrinis pastatas koloniniais 
laikais mūrais apvestame mieste. 
Pradėta statyti 1512 m. ir baigta 
ti 1540 m. Viduje turi daug kop
lyčių, su vis atskira istorija bei 
skirtingais šventaisiais. Daugybė 
meno turtų ir brangenybių yra 
sutelkta joje. Vienas paveikslas, 
žinomas kaip Maria la Antigua, 
oadovanotas Kolumbui Ispanijos 
karališkosios poros Ferdinando ir 
Izabelės, tebekaba katedroje, ša
lia didžiojo altoriaus 1877 m. bu
vo surasti įmūryti Kolumbo palai
kai. (Bus d.)



Jis kalbės jaunimo kongrese

Romas Vaštokas, pakviestas pro
fesoriauti j Peterboro universi
tetą. Kanados lietuvių jaunimo 
kongrese jis kalbės apie lietuvy
bės ugdymą.

Kanados lietuvių jaunimo 
kongrese, kuris įvyks š.m. spa

Sudiev mokytojai, sudiev mokyklos 
draugai!

Jautrią atsisveikinimo kalbą pa
sakė Toronto šeštad. mokyklos X-to 
skyriaus abiturientų vardu Vaidota 
Kuprevieiūtė. štai jos žodžiai.

Jau baigėsi mokslo metai, mo-~ 
kykloje nebeskamba varpelis, 
klasėse tylu. Užbaigėm egzami
nus, užvertėm knygas ir šian
dien dar kartą susirinkome pa
sakyti sudie savo mokytojams ir 
klasės draugams, su kuriais 10 
metų praleidome lietuviškos mo
kyklos suole.

Labai nekantriai laukėme 
šios dienos, bet, jai atėjus, atro-

Sudiev, mokyklai! Parašas gau
nant X skyriaus baigimo pažymė
jimą Nuotr. S. Dabkaus

LAIŠKAS

Brangus mokytojau,
Jau senokai manyje virė no

ras tau parašyti. Tik įprasta mo
kiniška nedrąsa ir netikrumas, 
kad aiškiai ir tiesiai sugebėsiu 
pasakyti kas man labai rūpi, 
stabdė mane, žinai, rašyti tau 
laišką, tai kaip ir pamoką atsa
kinėti. O mokėjimu juk niekada 
nebuvau tikras... Pats prisime
ni... Kam čia dabar priminti 
dalykus, kurie man labiau ne
smagūs. *

Nuolatinis tavo kartojimas vi
sai klasei: mokykitės, mokyki
tės įstrigo man į atmintį. Nie
kaip negaliu ta pamiršti, tik da
bar po tiek metų pradedu su
prasti, kaip teisus tu buvai. 
Mokslas — kone viskas. Ir svar
biausia, jis toks parankus nešio
ti. Apleisdamas namus daug ką 
norėjau pasiimti, bet nebuvo 
kaip. O mokslą ir tėvynę saugo
jau ir didžiausių pavojų metu. 
Daug ką ten palikau, bet bran
giausią turtą išsinešiau. Daug 
įvairių mokslų tu mane mokei: 
matematiką, kalbas, fiziką, che
miją, istoriją, geografiją ir kt. 
Nagi, spėk už kurį mokslą aš tau 
labiausiai dėkingas? Matai, da
bar aš daug drąsesnis negu pa
mokų metu. Paprastai, juk tu 
visada klausdavai, o aš turėda
vau atsakinėti... Batas dabar 
ant kitos kojos. Jei leisčiau tau 
ir ilgiau šį kartą pagalvoti, var
giai pataikytume! su atsakymu. 
Bent kartą pajauti “tikrovę”, 
matai, ką reiškia būti netikram 
savo atsakymu ... Na, nekan
kinsiu tavęs ilgai, juk nebuvai 
toks baisus “kirvis”... Pagaliau, 
juk ir ... nekrikščioniška ... 
Kam čia suvedinėti sąskaitas, 
kai tam neturiu jokio noro. Ne- 
todėl iš tikro ir rašau.

Tu išmokei mane gražiai lie
tuviškai kalbėti ir rašyti. Kitų 
dalykų jau daug esu pamiršęs, 
bet lietuviškai tai ne! Tu stebies 
ir juokies. Bet taip yra. Kad tu 
išgirstumei, kaip pas mus lietu
vių kalba žalojama, netaisyklin

lio 8-9 dienomis, pagrindinę pa
skaitą tema “Lietuvybės išlaiky
mas jaunimo tarpe” skaitys an
tropologijos magistras ir socio
logas R. Vaštokas.

Jaunasis mokslininkas yra gi
męs Tauragėje 1935 m. Gimna
zijos kursą pradėjo Merbecko 
stovykloje Vokietijoje, vėliau 
tęsė Britanijoj ir baigė Toron
te, Kanadoje. Tuo pat metu To
ronte baigė ir Augštesniuosius 
Lituanistinius Kursus. Baigęs 
gimnaziją, studijavo antropolo
giją Toronto universitete, kurį 
baigė 1964 m. BA ir MA laips
niais.

Šiuo metu R. Vaštokas gilina 
antropologijos studijas Colum- 

- bia universitete. Nuo rudens yra 
pakviestas antropologijos profe
sorium - asistentu į Trent uni
versitetą Peterborough, Ont.

Po paskaitos bus plačios dis
kusijos.

Kongreso inf. komisija

do net keista, kad taip greit pra
slinko mokyklos dienos. Rodos, 
tik vakar tėveliai atvedė mus į 
ją ir paliko svetimų, nepažįsta
mų mokytojų globoje, o šiandien 
jau mes paliekame juos ...

Vieni gal esame patenkinti, 
kad sekantį rudenį nebereikės 
grįžti į mokyklą; kiti, kad joje 
geriau išmokome gražios savo 
tėvelių gimtosios kalbos ir gavo
me daugiau žinių apie mūsų to
limą, bet mielą* Lietuvą. Visi, 
tačiau, jaučiame, kad prieš akis 
atsiveria platesni darbo laukai 
ir ateina laikas pritaikyti gyve
nime tai, ko išmokome mokyk
loje — pradėti įsijungti į savo 
lietuviškąją visuomenę ir pasi
daryti veikliais jos nariais.

Patys savo jėgomis kažin ar 
būtume to pasiekę, todėl šia pro
ga norėčiau X skyriaus mokinių 
— abiturientų vardu pareikšti 
nuoširdžiausią padėką visiems 
mūsų mieliems mokytojams, tu
rėjusiems tiek kantrybės eilę 
metų užsiimti su mumis išdykė
liais; ypatingai mūsų klasės auk
lėtojui p. Jankaičiui ir Lietuvos 
istorijos mokytojui p. Teseckui, 
kurie X skyrių vedė, auklėjo, 
mokė, na, o kartais ir barė! Te
būnie apvainikuotas jų pasiau
kojimas degančia mūsų širdyse 
meile Lietuvai; tepalengvėja jų 
ateities darbai žinant, kad auga 
jaunoji karta, nešanti į ateitį jų 
įteiktus Lietuvos laisvės ilgesio 
žibintus.

Šia proga linkime jiems daug 
laimės ateities darbuose. Sudiev, 
mieli mokytojai, sudiev, mokyk
los draugai!

gai kalbama, Įveliama daugybė 
svetimų, nesuprantamų žodžių. 
Jei tu išgirstumei klasėje taip 
kalbant, išbėgtume!...

Pramokau ir aš kitų kalbų. 
Tačiau lietuviškoji man mieliau
sia. Žinau, kad retai kada su
kilusiu, nebent kokį sunkų su
dėtinį sakinį bandyčiau sudary
ti. Tiesa, gramatikoje trupučiu
ką šlubuoju. Reiktų ir man pa
kartoti.

Ne tai aš noriu pasakyti, kad 
reikia kartoti. Tai netaip sunku. 
Kad tu suprastumei, kaip sunku 
savo gimtosios kalbos svetima
me krašte mokytis. Turiu aš 
draugių ir draugų tokio amžiaus, 
kokio būdamas tavo klasėje ir 
aš mokiausi. Jie nori lietuviškai 
kalbėti ir rašyti, bet jiems taip 
sunku ... Mokykloje jie visą 
dieną neišgirsta lietuviško žo
džio, viskas svetima kalba... Tik 
šeštadieniais jie mokos lietuviš
kai, bet niekada neišmoks to, ko 
tu mane mokei. Lietuviškoji ir 
pasaulinė literatūra man ir šian
dien smagi prisiminti.

Nors pavėluotai sakau ačiū už 
visą tavo pasišventimą, atsidėji
mą ir pastangas išmokyti gra
žiai, taisyklingai lietuviškai kal
bėti. Tu buvai geras mokyto
jas. Dabar ir aš būčiau geresnis 
tavo mokinys.

Sudiev —
Tavo buvęs mokinys 
Iš “Pirmyn Jaunime”

Modernusis jaunimas .
— Mūsų jaunimas dabar te

galvoja tiktai apie savęs paten
kinimą. Jie nemandagūs, nieki
na autoritetą, negerbia senesnių 
žmonių. Vaikai šiomis dienomis 
— tikri tironai. Jie nebeatsisto- 
ja už juos vyresniems įėjus i 
kambarį. Jie prieštarauja savo 
tėvams, nenutyla, kai kalbasi 
kiti, godžiai ryja prie stalo ir 
vargina savo mokytojus.

(Sokratas Atėnietis, 469-399 
m. pr. Kristų)

VIETOJ FELJETONO

Vyrai, skaitydami 
nesijuokit!

Rūkyti ar nerūkyti? Klausi
mas neatidėliotinas. Jį reikia gy
venime jaunam žmogui anksti 
spręsti. Ypač dabar, kai tiek 
daug malonių pagundų. Štai tuo 
klausimu netgi ir konferencija 
Otavoje įvyko, ši federacinės 
valdžios sveikatos ir viešosios 
gerovės ministerijos organizuota 
konferencija svarstė rūkymą 
jaunimo tarpe. Ten buvo priimta 
įvairių nutarimų. Aš gi siūlyčiau 
tokias rezoliucijas:

1. Jaunuoliai turėtų pradėti 
rūkyti jau būdami vaikų daržely
je, o dar geriau — jau lopšyje 
(cigaretės pakaitomis su čiulptu
ku), nes rūkymas labai stiprina 
plaučius ir smegenis (svarbu 
tiems, kurie mąstys).

2. Stipendijos universitetuose 
turėtų būti skiriamos tik rūkan
tiems, nes jie yra “smart” ir tu
ri “guts”.

3. Įstatymai turėtų reikalauti, 
kad ant cigarečių pakelių būtų 
įrašas — “Imk mane! Aš sveika
tos šaltinis!”

4. Specialios radijo ir televizi
jos programos turėtų būti įves
tos jaunuoliams su vedamaja 
mintimi — “Pirmyn jaunieji 
plaučiai! Viso pasaulio pypko- 
riai vienykitės!

Prie šių visų saulėtų nutarimų 
dar norėčiau šį tą pridėti. Mūsų 
bendruomenėje turėtų būti pra
vedamos metinės cigarečių rūky
mo varžybos jaunimui. Laimėto
jams atžymėti mūsų bendruome
nės vadovybė turėtų įsteigti per
einamąją taurę. Dėl jos galėtų 
varžytis specialiai paruoštos, ge
rai išmankštytais plaučiais ko
mandos. Tokios kasmetinės var
žybos nepaprastai pakeltų mūsų 
jaunimo sveikatingumą, o vado
vybė nusipelnytų neužmirštamos 
garbės. Taškų, aišku, daugiausia 
gautų ta komanda, kuri sugebė
tų pūsti dūmus ne tik pro nosį, 
bet ir pro ausis.

Ir čia dar šiek tfek išminties 
jaunimo akiratį plečiant.

1. Rūkyk būtinai, nes tik tada 
atrodysi tikru vyru ar moterimi.

2. Nekreipk dėmesio į prieta
rus. Vėžio, bronchito ir širdies 
ligų pasakos yra bailių skleidžia
mi gandai. Tu esi vyras ir pats 
už save atsakai. Be to, tomis li
gomis suserga ir nerūkantieji... 
Kodėl gi tu turėtum susirgti? 
Kosulys praeis. Tik pakeisk 
“markę”.

3. Rūkymo nemesk, nes tu ne
si bailys. Tą galėsi ir vėliau 
lengvai padaryti, jei bus reikalo. 
Su kiekvienu dervos garų ir suo
džių įkvėpimu tavo plaučiai iš
gyvena nepaprastai malonią 
staigmeną. Leisk jiems džiaugtis 
gyvenimu. Dalinkis viskuo bro
liškai: jie tau deguonio, tū jiems 
smalos...

6. Leisk taip pat ir savo ne
rūkantiems draugams mielai pa
sidžiaugti tais svaiginančiais ci
garečių dujinio karo antpuoliais, 
kuriais tu ir namie ir svečiuose 
taip metodiškai ir nuoširdžiai i 
visas puses švaistais!. Būk drau
gas savo artimui...

* ★ *
“Rūkyti ar nerūkyti? Tai klau

simas!” Aišku, rūkyti. Būk vy
ras. Būk moteris. Paremk kiek 
gali, ponus graborius. Jie dėl to 
tikrai neliūdės...

Ste-Ka

Lietuviai studentai demonst
ruoja Vašingtone prie Baltųjų 
Rūmų už JAV prezidento tvirtą 
politiką prieš komunistų agre
siją

Pabūk ligi aušros 
žiūriu per marias, vandenynus, 
Kur mūs tėvynė Lietuva. 
Kai saulė teka ten kas rytą, 
Lyg girdisi širdies rauda ... 
Ten aria žemę mūsų broliai, 
Ten sesės laisto rūteles, 
Ir. laukia šviesesnio rytojaus, 
O kas jų dalią besupras? ... 
Nors jie prislėgti vargo kieto, 
Bet nedejuoja — niekados! 
Tik prašo kantriai, tyliai Dievą 
Daugiau stiprybės ir jėgos! 
Mielas Dieve, duok jiems laisvę, 
Suteik paguodos reikiamos, 
Kai saulė leidžias vakaruose, 
Pabūk su jais ligi aušros. 

Rūta Urbonaitė

Lietuvos gen. konsulas dr. J. Zmuidzinas Įteikia Maironio mokyklos 
X skyriaus mokiniams baigimo pažymėjimus Toronte. Viduryje — X 
skyriaus auklėtojas mokyt. J. Jankaitis Nuotr. S .Dabkaus
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ŠEIMA- VISOKIO ATPIRKIMO OŽYS
MINTYS ATEITININKŲ KONGRESUI BESIRENGIANT

| I rganizacijos prasmė yra sukurti šeimą, kuri žadintų savo 
narius gyviau išplėtoti savo asmenybę, plačiau išskleis

ti savo interesus, ryžtingiau išbandyti savo talentus. Bet galutinai 
priklauso nuo paties atskiro žmogaus (organizacijos nario), kiek 
jis pasinaudoja organizacija šiam savęs paties išskleidimui. Čia 
ir yra organizacijos riba: ji gali savo narius žadinti, bet tik tiek, 
kiek atskiri jos nariai patys atsiskleidžia šiam žadinimui. Bet drau
ge ši organizacijos riba turi likti ir pagrindinis rūpestis, nes šioje 
riboje yra sprendžiama ir pačios atitinkamos organizacijos pras
mė. Ir mūsų organizacijos prasmė buvo ir bus lemiama ne skai
čiumi tų, kurie per ją perėjo, bet tik tais, kurie joje subrendo 
mūsų idealo vykdytojais. Todėl ir busimasis kongresas sieks ypa
tingai visiems mums pabrėžti šį kiekvieno mūsų rūpestį savo 
paties dvasiniu bei žmogišku vertingumu.

Sis žmogiškosios kokybės (t. y. žmogiškojo vertingumo) rū
pestis nieku būdu nekyla tik specialiai mums, ateitininkams. Prie
šingai, jis yra visos lietuviškosios išeivijos rūpestis. Jei nesame 
už kitus geresni, tai nesame už kitus ir blogesni. Gal būtų pa
grindo tuo ar kitkuo ir pasidžiaugti, bet šią pagundą tuoj pat nu
smelkia bendrasis faktas, kad, deja, nesudarome jokios oazės lie
tuviškoje išeivijoje: tie patys vėjai lanksto ir mus.

DR. JUOZAS GIRNIUS 
Besiruošiant VII ateitininkų kongresui

Svarstant gyvenimo reiškimus, 
iškyla net šimtai klausimų. Į jų 
daugelį, tiesa, jieškota atsakymo* 
bet tie atsakymai ne visad turėjo 
praktišką pagrindą, dėlto ir jų 
nauda buvo nedidelė ... Imkime 
kad ir šeimos klausimą: juo kal
bama per pamokslus ir rekolek
cijų konferencijas, rašomi straips
niai,, skaitomos paskaitos ir t.t., 
bet laukiamų rezultatų kaip nėra, 
taip nėra. Kodėl? Atsakyti ne
lengva. Bet ar kartais neatrodo, 
jog mūsų svarstymai šiuo klausi
mu veikiau prasideda tik faktų 
konstatavimu ir baigiasi kasdieni
niu moralu, visiškai nepaliečiant 
motyvų, kurie yra visų negalių 
priežastis? Sakysim, moraliniai 
pamokymai, jog mūsų šeimose 
esama tokių ir tokių negerovių, 
jog reikią gyventi netaip, o ši
taip ... dažniausiai yra nesėkmin
gi. Nes kas gi to nežino ir kas ne
norėtų taip gyventi, bet kad taip 
neišeina ir gana. Reiškia čia ten
ka jieškoti kito atsakymo. Mora
lizavimo neužtenka. Reikia ko 
nors daugiau, kažkurios žinijos 
praplėtimo, reikia panagrinėti 
priežastis iš pačios tolimiausios 
perspektyvos, reikia gilaus fizinio 
ir psichologinio apsiskaitymo, o, 
kas svarbiausia, šios šeimyninio 
gyvenimo šviesos reikia gauti lai
ku, dar šeimos nesukūrus. Na, o 
šito mūsų šeimos gavo kuo ma
žiausiai. Dauguma jų susikūrė 
meilės pagrindo ar kitų motyvų 
vedinos, iš anksto neatsakiusios į 
šimtus klausimų, kurie kils šei
myninio gyvenimo metu.

Kas svarbiau —
agronomas ar tėvas?
Mes esame labai gudrūs daug 

ką pakaltinti. O kalbamu klausi
mu mes užgirstame kaltinimus ir 
bažnyčioje, ir spaudoje, ir susi
rinkimuose, ir iš pavienių asme
nų, ir — vaje tu mano — net spe

cialiuose teismuose. Jūs, tėvai, 
esate tokie, jūs šitokie ir anokie. 
Bet turbūt dar niekas ir niekur 
neprabilo, o ką mes padarėme, 
kad jie būtų kitokie! Čia, turbūt, 
ir yra pats didžiausias visų šei
myninių- nelaimių motyvas: ką 
mes padarėme?

Taigi, visos šeimyninio gyveni

• ŽOLYNAS IR JO PRIEŽIŪRA •
Pasirinkę žolės rūšį, pažvelki

me, kokios yra kitos būtinos sąly
gos gražiam žolynui.

DIRVA. Kad žolė pakankamai 
augtų, reikia, kad žolynas turėtų 
savo paviršiuje nors 4 colius ge
ros žemės, kur žolė galėtų savo 
šaknis įleisti. Nebūtinas žolynui 
juodžemis; labai tinka lengvas, 
prie smėlio, dirvožemis. Kadangi 
žolė nemėgsta rūkštaus dirvože
mio, todėl, sėjant naują žolyną, 
pageidaujama papilti į dirvą ge
sytų (dehydruotų) kalkių. Pakan
ka 50 sv. į vieno tūkstančio kv. 
pėdų plotą. Senam žolynui pakan
ka pusės to kiekio (25 sv.), papi
lant kartą į dvejus ar trejus me
tus.

PRIEŽIŪRA.
žolyno priežiūra nesunki ir ne

sudėtinga ,svarbu tiktai, kad ji 
būtų atlikta laiku ir reguliariai.

Tręšimas. Pakanka žolyną tręš
ti dukart i metus: pavasarį ir 
ankstyvą rudenį, duodant per me
tus vienam tūkstančiui kv. pėdų 
3 — 4 svarus azoto. Patariama 
apie trečdalį to kiekio papilti pa
vasarį, o du trečdalius rudenį. 
Žiūrėti, kad žolei skirtos trąšos 
turėtų didžiausią procentą azoto. 
Ant kiekvieno trąšų maišo yra pa
žymėta smulki jų cheminė sudė
tis, bet dažniausiai ant maišo yra 
pažymėta dideliais skaičiais ir pa
grindiniu daliu procentinė sudė
tis; pvz. * 25-10-5; 4-124; 5-10-5; 
kur pirmoji skaitlinė reiškia azo-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė vaidilos registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spindnllai, elektriniai Ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D.R.M.NJ*L

mo problemos turėtų būti spren
džiamos studijiniu būdu ir, tai, 
kol šeima dar nesukurta. Vadinas, 
ir pašaukimas šeimyniniam gyve
nimui turi būti skaitomas tiek 
pat rimtas, kiek ir kiti pašauki
mai. Ir, iš tikrųjų, argi agronomo 
funkcija yra didesnė ir svarbes
nė, kaip tėvų? O tačiau agrono
mas, be bendro vidurinio išsilavi
nimo, sugaišta dar keletą metų, 
kol išmoksta savo profesijos. Argi 
išauginimui brandaus javo reikia 
daugiau žinių, kaip išauginimui 
gero žmogaus? Argi, sakysime, 
juodos tulpės sukūrimo proble
ma yra svarbesnė, kaip asmeny
bės išugdymo? Jeigu ne, tai ko
dėl mokyklose pirmenybė atiduo
dama agronomui, daržininkui, 
mokytojui, inžinieriui ir t.t., o 
jaunuoliams, besirengiantiems su
kurti šeimą, jokioj mokslo institu
cijoj vietos nėra.

Dėlto šių eilučių sugestija ir 
yra jog vedybinio amžiaus jau
nuoliai šeimyniniam gyvenimui 
turėtų būti paruošti dar prieš su
kuriant jiems šeimą. Tokia funk
cija, žinoma, yra labai plataus 
masto ir spręstina bažnyčios ar 
valstybės švietimo plotmėje. Bet
gi tai reikštų klausimą atidėti ne
ribotam laikui. Gal, sakau, mums 
lietuviams jį reiktų spręsti parti
zaniškai. Ir man atrodo, jog atei
tininkams pritiktų būti pirmai
siais lietuviškos šeimos paruoši
mo partizanais. Į šį darbą reiktų 
įtraukti mūsų turimas teologines* 
psichologines ir kitas reikiamas 
pajėgas. Kadangi šiam darbui bū
tų sunku suorganizuoti specialias 
institucijas, kaip pvz. Lituanisti
kos institutas, tai bent prie fede
racijos valdybos galėtų būti su
darytas specialus patariamasis or
ganas, kuris šiuo klausimu rūpin
tųsi, jį studijuotų, koordinuotų ir 
teiktų reikiamą pagalbą tuo tar
pu bent ateitininkiškai visuome
nei. šiam reikalui galėtų būti pa
naudotos stovyklos, kursai arba 
už akių dėstymo metodas. Man 
atrodo, jog tai būtų nauja ir la
bai naudinga veikimo bazė, o jau
nimui labai įdomus ir vertingas 
pažinimo objektas.

A. K. Visgina

tą, antroji — fosforą, o trečioji— 
potašą. šiame pavyzdyje tik pir
mas trąšų maišas tinka žolynui, 
nes turi 25% azoto. _

Geriausia trąšas išpilti dar šal- 
tesniam orui esant. Tuo išven
giama žolės nudeginimo. Pavėla
vus tą atlikti, naudoti tokias trą
šas, kurios nenudegintų žolės ir 
šiltesniame ore. Jos būna kiek 
brangesnės. Reikia stengtis ir jas 
išbarstyti lygiai, nesupilant krū
velėmis.

Laistymas. Daugumoje atvejų 
žolynai yra laistomi perdažnai ir 
pertrumpai. Tuo sudaroma pavir
šiuje pluta, ir dirva žymiai grei
čiau išdžiūsta; šolės šaknys, nepa
siekdamos giliau drėgmės, sten
giasi laikytis pačiame paviršiuje.

Dėl žolyno laistymo yra tokia 
taisyklė: laistyk žolę retai, bet il
gai, kad dirva permirktų iki šešių 
colių. Tada šaknys laikysis giliau 
ir daugiau išsiskleis. Dažni ir 
trumpi laistymai žolynui kenks
mingi. Gerai patręšta žolė iš pa
vasario visai nereikalinga laisty
mo, nebent jau būtų ilgesnė saus
ra. Per vasaros kaitras žolyno lais
tymas yra būtinas. Kaip dažnai 
laistyti, diktuoja pati vietovė. 
Smėlynai ir augštesnės vietos rei
kalauja dažnesnio laistymo. Nor
maliose sąlygose, jeigu gerai pa- 
laistoma, pilnai pakanka vieno 
karto i savaitę ir per vasaros kait
ras. Jau pati žolė, pakeisdama sa
vo išvaizdą, parodo, kad ji reika
linga laistyti.

Nukelta į 7-tą psl.

KOKIA BUS MANO PENSIJA?
Senatve rūpinamės visi. Kana

dos federacinės valdžios naujasis 
pensijų planas, įsigalios nuo 1966 
m. sausio 1 d. Daugeliui neaišku, 
koks tas planas, kokio didumo 
pensijos bus mokamos ir kiek 
bus atskaitoma iš uždarbio.

— Kas galės priklausyti pensi
jų planui?

— Kiekvienas dirbąs kanadie
tis tarp 18 ir 70 m. amžiaus, už
dirbąs per metus virš $600, išsky
rus gyvenančius Kvebeko provin
cijoje, kuri turi atskirą planą, ne
kontroliuojamą feder. vyriausy
bės.

— Kiek reikės pensijų planui 
mokėti?

— Privalės mokėti kiekvienas, 
uždirbąs virš $600 per metus; ne
reikės mokėti nuo sumos virš 
$5.000. Pvz., uždirbą $6.000 per 
metus mokės tik nuo $5.000. Tai 
yra maksimumas, čia įeina algas 
gaunantieji ir dirbą savarankiškai 
(self employed). Kiekvienam iš al
gos bus atskaitoma 1,8% uždarbio 
ir darbdavys pridės taip pat 1,8% 
išmokėto atlyginimo.

Pvz., uždirbąs $100 į mėnesį, 
privalės mokėti 90 et., o uždirbąs 
$400 į mėnesį mokės $6.30. Uždir
bą $5.000 į metus aridaugiau, mo
kės pensijų planui $79.20 arba $ 
6.60 kas mėnesį. Apskaičiuojant 
1,8% reikia nepamiršti, kad už 
pirmus $600 nereikia nieko mokė
ti, tad tas % skaičiuojamas ne 
nuo $5.000, bet nuo $4,400.

— Kaip su ūkininkais ir kitais 
dirbančiais savarankiškai?

— Visi, kurie moka sau algas 
patys, privalės pensijų planui 
mokėti 3,6% nuo uždarbio, jeigu 
jo uždarbis yra tarp $800 ir 
$5000. Taigi, uždirbąs $5000 ar 
daugiau privalės mokėti $158.40 
metams, čia įeina ir ūkininkai.

— Kokio didumo bus pensija?
— Gaunama pensija bus 25% 

nuo kiekvieno darbininko uždar
bio vidurkio per tą laiką, kai jis 
mokėjo pensijų fondan. Pensija 
bus išmokama kiekvienam, sulau
kusiam 65 m., jeigu jis nustoja 
dirbti. Mokamos pensijos maksi
mumas bus $104.17 mėnesiui, ta
čiau gauti tam maksimumui rei
kia mokėti pensijų planui nema
žiau 10 metų. Taigi pilną pensiją 
bus galima gauti tik 1976 m., t. 
y. už 10 metų. Išeiną pensijon 
tarp 1966 ir 1976 m. gaus propor
cingai mažiau, pagal Įmokėtų me
tų skaičių ir uždarbį. Pvz. išeinąs 
pensijon 1967 m. ir mokėjęs tik 
1 metus, daugiausia galės gauti $ 
10.42 mėnesiui.

Nedirbanti žmona, kuri nieko 
pensijų planui nemokėjo, negaus 
jokios pensijos.

— Kaip su tais, kurie negalės 
dirbti dėl invalidumo?

— Jiems bus mokama vadina
ma “disability pension” — $25 
mėnesiui, plius 75% senatvės 

Toronto šeštadieninės mokyklos mokiniai X skyriaus išleistuvių 
proga šoka tautinius šokius. Jaunieseims šokėjams vadovauja mo
kytoja Augaitytė Nuotr. S. Dabkaus

pensijos ir po $25 už kiekvieną 
vaiką. Invalidumo pensija bus 
pradėta mokėti tik 1970 m.

— Jeigu vyras, mokėjęs Pensi
jų Planui miršta. Kokią pensiją 
gauna žmona?

— Žmona, kuri vyrui mirus tu
ri virš 65 m. amžiaus, gaus 60% 
vyro gautos pensijos. Jeigu vyras 
miršta, žmonai esant tarp 45 ir 
65 metų, tai našlė gauna $25 mė
nesiui plius 37/2% vyro senatvės 
pensijos, žmonai esant jaunesnei 
kaip 45 m., pensija bus propor
cingai sumažinta. Jaunesnė kaip 
35 m. negaus jokios pensijos

Kaikuriais atvejais bus išmoka
mos laidotuvių išlaidos, tačiau ne
daugiau kaip $500.

— Koki ryšį pensijų planas tu
ri su senatvės pensija?

— Senatvės pensija yra visiš
kai skirtinga nuo pensijų plano. 
Kiekvienas, sulaukęs 70 metų ir 
nuo 1970 m. — 65 metus, auto
matiškai gaus $75 mėn.

— Kas atsitiks su pensijų pla
nu, jeigu pilietis išvažiuos iš Ka
nados?

— Pensija bus išmokama, kur 
jis begyventų.

— Kaip su privačiais bendrovių 
Įvestais pensijų fondais?

— Federacinė vyriausybė netu
ri jokios kontrolės privačių bend
rovių pensijoms, ar tai būtų drau- 
dos b-vės, ar darbdaviai. Reikia 
manyti, kad daugelis darbdavių 
paliks savo turimus planus, o da
lis jų sujungs su valstybiniu pla
nu.

— Kas atsitiks su tais, kurie 
persikels Į Kvebeką?

— Kvebeko provincija yra pri
ėmusi panašų planą ir yra susitar
ta, kad įmokėti pensijų planui pi
nigai ten bus perkelti.

— Kaip su tais, kurie nedirba 
keletą metų ir po to vėl pradeda 
dirbti?

— Pensijų planas galioja, jei
gu kas laikinai nedirba, tačiau 
pensija sumažės tiems, kurie ne
dirba virš 15% viso darbingo gy
venimo. Jeigu žmogaus darbo am
žių skaitysime 40*metų, tai 6 me
tus jis gali nedirbti ir* jo pensija 
nepasikeis.

— Ar galima bus dirbti sulau
kus 65 metų ir gauti pensiją?

— Sulaukęs 65 m. gali dirbti 
kiekvienas, tačiau jei uždirbs dau
giau negu $75 mėnesiui, jo pensi
ja bus sumažinta tai sumai, kurią 
jis uždirbs. Sulaukęs 70 metų ga
li uždirbti kiek nori, tačiau pensi
ja nebus sumažinta.

— Kokia yra didžiausia suma, 
kurią bus galima gauti?

— Didžiausia suma bus $104.17 
mėnesiui, jeigu pensijų planui 
mokėjo 10 metų. Priskaitant $75 
senatvės pensijos, pensininkas 
gaus $179.17 mėn. žmonai, kuri 
nedirbo, bus išmokama tiktai $75 
senatvės pensijos. V. K. -



® PAVERGTOJE TĖVfflEJE
PERGALĖS ŠVENTĖ
II D. karo užbagos 20 m. sukak

tis atžymėta specialiais minėjimais

mas įvyko Vilniaus filharmonijos 
salėje, kur buvo susirinkusi visa 
kompartijos grietinėlė. Kalbą pasa
kė Lietuvos “premjeras” M. šu- 
mauskas, iškeldamas sov i e t i n ė s
liaudies “žygdarbius” karo metais. 
Posėdžio dalyvius sveikino lietuviš
ko Vilniaus rusiškos įgulos viršinin- 

% kas B. Dzoci jevas, komunistinio 
darbo spartuolis A. Kočerovas, 
komjaunimo pirmasis sekr. A. čes- 
navičius ir Rašytojų S-gos valdybos 
pirm. E. Mieželaitis. Sov. Sąjungos 
didvyriams auksinius laikrodžius 
įteikė “prezidentas” J. Paleckis ir 
vyr. karinis politrukas P. Petronis. 
Posėdyje taipogi dalyvavo R. Vo
kietijos ambasados Maskvoje pir
masis sekr. F. Pokizeris. Sekančią 
dieną karo veteranai padėjo vaini
kus prie Lenino ir Černiachovskio 
paminklų, aplankė karių kapines. 
Sukakties proga Sov. S-gos didvy
rio vardas po mirties suteiktas ka
ro metų Vilniaus pogrindinės kom
partijos sekr. Juozui Vytui. Lietu- 
viškesnio atspalvio iškilmės buvo 
surengtos prie Pirčiupio Motinos 
paminklo, kur dalyvavo nemažas 
skaičius mokinių. Sudegintųjų at
minimui kompartijos ir vyriausybės 
atstovai pasodino keletą ąžuoliukų.

DVIRAČLAI NIUJORKO 
PARODOJ
Iš Šiaulių “Vairo” gamybos buvo 

išsiųsta siunta lietuviškų dviračių— 
“Ereliukų” ir “Kregždučių” — į 
Niujorko parodą, kur jie bus išsta
tyti šalia kitų Sov. Sąjungos pra
monės gaminių. “Vairo” gamybos 
lietuviški dviračiai yra eksportuoja
mi į 50 pasaulio kraštų. Didžiau
sią pasisekimą jie turi Prancūzijo
je, Suomijoje, Libijoje ir Irake.

SVEČIAI IŠ JAV
Į Vilnių iš JAV atvyko “pažan

gus” rašytojas Pilypas Bonoskis 
su žmona ir dukrele. Tai jau nepir- 
mas šio “pažanguolio” vizitas, šį 
kartą jis žada svečiuotis ilgesnį lai
ką, rinkdamas medžiagą naujiems 
kūriniams.

PENSIJOS
KOLCHOZININKAMS
Ministerių taryboje buvo svarsty

ta pensijų kolchozininkams klausi
mas. Iki š. m. balandžio 1 d. tokių 
pensijų Lietuvoje paskirta 92.369, 
tačiau ministerių taryba konstatavo 
aiškų entuziazmo trūkumą. Kolcho
zų valdybos ir socialinio aprūpini
mo tarybos Eišiškių, Vilniaus, Šir
vintų, Klaipėdos, Plungės, Skuodo, 
Trakų ir Šilalės rajonuose nesirū
pina laiku paruošti reikalingus do
kumentus ir netgi uždelsia pareiš
kimų svarstymą, nors tam yra ski
tą tik 10 dienų. Kaikurie Trakų, 
Plungės. Klaipėdos, Skuodo, Šila
lės rajonų kolchozai iki balandžio 
1 d. pensijoms skirti pateikė tik 
pavienių kolchozininkų pavardes. 
Susidaro įspūdis, jog dėl pensijos 
menkumo jos nelabai nori patys se
nesnieji kolchozininkai. o kolcho
zai, neturėdami darbo jėgos pertek
liaus, kandidatus į pensininkus no
rėtų pasilaikyti artėjantiems vasa
ros darbams. - • -

vo vadinamas “Dzūkų žiniomis” ir 
tik vėliau jam buvo duotas dabarti
nis jo vardas. “Darbo Vėliavos” re
daktoriais yra buvę: Tomas Kula
kauskas, Juozas Rutkauskas, Halina 
Stankevičiūtė, Jonas Marcinkevičius 
ir dabartinis jo red. Antanas Rašti
kis. Pirmuosius šio laikraščio akty
viausius bendradarbius — Paveisi- 
ninkų pr. mokyklos vedėją Oną Su
kackienę, švietimo skyriaus inspekto
rių Balį Bukonį ir partijos sekreto
rių Tomą Kulakauską sulikvidavo 
apylinkėse veikę partizanai.

ČIA — MANO, ČIA — TAVO, 
ČIA — SŪNAUS...
Naminės degtinės gamyba Lietu

voje tebėra gerokai paplitusi. Vil
niaus rajone šią problemą tyrinėjo 
speciali komisija, kuri spaudos pus
lapiuose atskleidžia įdomių dalykų. 
“Neries” kolchozo vadovai pabaigtu
vių proga “kilniajam” skystimėliui 
pagaminti paskyrė grūdų ir net mie
lių. Panašiai pasielgta ir Mičiūrino 
kolchoze, kai ten buvo rengiamos 
komjaunuoliškos vestuvės. Milicijos 
pareigūnai į naminės gamybą daž
niausiai žiūri pro pirštus. PagaF įsta
tymą, pirmą kartą suradus naminės, 
užkraunama nedidelė piniginė bau
da, antrą kartą ji turėtų būti dides
nė, bet tada vyras, žiūrėk, teisinasi: 
“čia mano žmonos...” Sekantį kar
tą ir vyras, ir žmona užgieda uniso
nu: “čia mūsų sūnaus...”

TRADICINIS KARTONO BALIUS
Welland, Ont., ST. Stephan's salėje (Hall)
East Main St. ir Port Robinson Rd., kampas

• Turtinga fantais LOTERIJA ir laimės 
staliukai

• 3 premijos už gražiausias KARTŪNO 
SUKNELES

• KARTŪNO BALIAUS karalaitės 
rinkimas

• Ir daug kitokių staigmenų!
Prašome atsilankyti ir įsitikinti.

Ruošia Wellando ir apylinkės Medžiotojų ir Meškeriotojų klubas “Lituanica”.

• Gros lietuviškas V. BABECKO 
orkestras iš Hamiltono

• Turtingas BARAS su minkštais ir

• Virtuvėje ŠILTI ir ŠALTI užkandžiai 
nuo 3 vak p. p.

HAMILTON
VEDYBINĖ SUKAKTIS.

gūžės 16 d. būrys giminių ir draugų 
“užpuolė” V. K. Geležinių namus, 
nes tą dieną V. K. Geležiniai šven
tė 15 m. vedybinio gyvenimo sukak
tį. Netikėtai užklupti šeimininkai tik po 
pusvalandžio buvo pakviesti prie sta
lo, kur susirinkusiųjų vardu juos pa
sveikino K. Baronas. Sugiedojus “Il
giausių metų”, buvo įteiktos dovanos.

Sol. L. ŠUKYTĖ šią vasarą yra 
kviečiama koncertuoti į Kolumbiją: 
Medellino ir Bogotos miestus. K. B.

Ge-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą staigmeną penkiolikos metų ve
dybinio gyvenimo sukakties proga.

Ypatingai tariame nuoširdų ačiū ini
ciatoriams L. G. Vindašiams ir V. I. 
Vasiliauskams, o taip pat dalyviams 
už dovanas ir sveikinimus: Pr. Kli- 
maičiui, Pr. L. Cipariams, A. Geleži
niu!, I. May, E. Matschulat, J. Merke
vičiui, E. Meškauskui, Stp. Norman
tui, P. Pleiniui, J. Sarpalienei, A. Ul- 
binienei, J. Vindašienei, K. Baronui.

Jūsų parodytas nuoširdumas paliks 
ilgai mūsų atmintyje —

Vincas ir Kazimiera Geležiniai

RODNEY, Ont.
PADĖKA

Netekau tragiškai žuvusio vyro Le
ono, be to, gaisras sunaikino gyv. na
mą. Man ir mano vaikams tai tenka 
skaudžiai pergyventi. Šioje nelaimė
je gerieji žmonės atėjo pagalbon: a.a. 
vyrui Leonui už jo sielą gausiai užpra
šė šv. Mišias, papuošė karstą gėlėmis, 
taip pat parapijos salėj moterys su
ruošė po laidotuvių priėmimą; mane 
ir mano vaikus paguodė geru žodžiu, 
netikėtai daug sudėjo pinigų, suaukojo 
drabužių ir kitų daiktų. Negalėdama 
visų čia suminėti, dėkoju iš širdies vi
siems, visiems bendrai —

O. Ąžuolinskienė ir vaikai 
Irutė, Laimutė, Edvardas

DZŪKŲ LAIKRAŠTIS
Lazdijuose paminėta vietinio laik

raščio “Darbo Vėliava” 20 m. sukak
tis. Pokariniais metais laikraštis bu-

daugiausia talkindavo prie ekspe*
dicijos , laikraščio platinimo ir 
ruošiant parengimus.

RAŠYT. JURGIS JANKUS su- 
žeistas guli Northside ligoninėje, 
Ročesteryje, N.Y. Gegužės 12 d. jį 
ištiko skaudi nelaimė dirbtuvėje: 
nukirsti kairiosios rankos pirštai. 
Nelaimė įvyko sugedus preso ma- 
šinai.

SVEČIAI VOKIETIJOS
PASIUNTINYBĖJE
“Tiesa” rašinyje “Kas jiems davė 

tokią teisę?” puola eilę Klaipėdos 
krašto gyventojų, kurie važinėja į 
Maskvą, lankosi V. Vokietijos pasiun
tinybėje ir ima pašalpas — pinigais 
bei drabužiais. Tokių tarpe yra Ger
ta Deringienė iš Vilkyčių, klaipėdie
tis uosto darbininkas Pranas Andri
jauskas, Johana Knebienė iš Šilutės, 
Klaipėdos ligoninės liftininkas Jo
nas Kaltinis ir plakatų piešėjas Ro
manas Kudirka. Savaime suprantama, 
visi šie asmenys vaizduojami tingi-birelio“ 20 d7Pasidėjo' dlly- 
niais, girtuokliais, apsileidėliais. vautį visa eilė žymiu asm 
Daugiausia baramas Romanas Kudir-j PABALTIEČIAI mošiasi iškilmin- 
ka, nes jis karo pabaigoje buvo 12 gai paminėti liūdn • trėmi sukak. 
m. amžiaus. Taigi, “Tiesos” korės- tį birželio mėn 
pondentui V. Miniotui jį tenka skir- • 
ti prie naujosios “komunistinės” kar-: 
tos. V. Miniotas rašo: “Po kiekvie-! j 
nos kelionės į VFR pasiuntinybę i 
Romanas Kudirka virsta vis aršes- ’ ] 
niu revanšistu, Hitlerio garbintoju.! 
Savo pažiūromis jis stengiasi apkrės- • 
ti pažįstamus, kaimynus. Romanas 
Kudirka ciniškai pareiškė: — Hitle- ’ 
ris neteisingai darė, laikydamas žmo-'! 
nes konclageriuose. Reikėjo juos iš 
karto šaudyti...” Korespondento ' 
pykčiui esama rimtos priežasties — 
R. Kudirka Stalino išrastus koncla- 
gerius lengvu rankos mostu atiduo
da Hitleriui...

JAUNIMO CENTRO pagrindiniai 
statybos darbai jau baigiami ir ruošia
masi šventinimo iškilmėms, kurios

ŽUVIVAISOS ĮMONĖ
1963 m. prie Ignalinos pradėjo dar

bą žuvivaisos įmonė. Pernai iš jos 8 
tvenkinių į ežerus buvo perkelta 50 
mil. seliavos, lašišos, paledės, lydė-į 
kos mailiaus. Direktoriaus J. šip- 
kausko tvirtinimu, šiemet į ežerus 
perkeliamas mailius sieks 70 mil. 
Balandžio mėn. iš šios įmonės į Du
bingius buvo nugabenta 23 mil. se-i 
liavos mailiaus, žižulyno ežere gerai 
aklimatizavosi iš Sibiro atvežta žuvis 
— peledė, per pustrečių metų pasie-j 
kusi 1 kg svorio. Ignalinos žuvivai-| 
sos įmonėje dirba: gamybos vedėjas 
J. Grybinas, meistrė žuvininke V. j 
švogždienė, vyr. žuvininke i. Mame-j 
niškienė ir kt. V. Kst.

WINDSOR, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, j aušrelė aušti” atliko: M. Balaišytė, R. 

rengtas Bendruomenės apyl. valdybos, | Eidukaitė, B. Januškaitė, D. Giedriū- 
praėjo labai sėkkmingai. Įeinančias 
motinas rengėjų vardu stud. M. Pa- 
kauskaitė ir B. Januškienė apdovano
jo gyvomis gėlėmis. Minėjimą pradėjo 
apyl. valdybos pirm. B. Balaišis, pa- 
veikindamas visas motinas ir pakvies
damas atsistojimu prisiminti karžyges 
motinas. Paskaitą skaitė Detroito vi
suomenininke, pedagogė Sv Kaunelie- 
nė. Brandžioje kalboje prelegentė pri
minė motiną gimdytoją, auklėtoją, vi
sais atvejais besirūpinančią vaikų ge
rove. Motinos reikšmę paryškinusi iš 
traukomis mūsų žymiųjų rašytojų, 
paskaitą baigė žodžiais: “Neišeik motu
le, nepalik manęs”.

Meninėje dalyje bene pirmą kartą 
taip gausiai pasirodė mūsų jaunimas. 
Visi, p. V. Tautkevičienės vadovauja
mi, labai vykusiai išpildė įvairią ir tik
rai įdomią prgoramą. Šokius “Našlaitės 
rauda” ir “Sėjau rūtą, sėjau mėtą” at
liko: L. ir V. Dumčiūtės, M. Balaišy
tė, R. Eidukaitė, R. Naikauskaitė, S. 
Mikelskaitė, V. Giedriūnaitė, D. Rudo- 
kaitė ir L. Tautkevičiūtė. Šokį “Pradės

naitė, K. Mikelskaitė, A. Kraniauskai- 
tė, B. Kraniauskas, P. Rudokas, J. Ru
dokas ir E. Tautkevičius. Piano solo 
“Pirmas liūdesys” atliko A. Kraniaus- 
kaitė; duetą “Bijūnėlis žalias” daina
vo L. ir E. Tautkevičiai; duetą “Dai
nuok, motule” — A. Tautkevičiūtė ir 
N. Giedriūnaitė; deklamavo “Mamy
tei” — R. Naikauskaitė, “Mamai” — 
V. Giedriūnaitė, “Be mamytės” — D. 
Giedriūnaitė. “Kubilą” ir “Kalvelį” 
šoko: V. ir N. Giedriūnaitės, A. Taut
kevičiūtė, R. Eidukaitė, D. Kozulytė, 
J. Balaišytė, E. Linkevičius, V. Bari- 
sas, P. Giedriūnas ir A. Baltulis; pia
ninu palydėjo R. Januškaitė. Pabaigai 
visi programos dalyviai sudainavo “Aš 
atsimenu namelį”. Minėjimo išlaidoms 
padengti B. Januškienė surinko $36,75 
aukų.

Už minėjimo sėkmingumą priklau
so padėka paskaitininkei S. Kaunelie- 
nei, meninės dalies paruošėjai V. Taut- 
kevičienei ir visiems jaunųjų tėvams, 
kurie rūpinosi sudaryti sąlygas šiam 
gražiajam jaunimo pasirodymui. P. J.

WELLAND, Ont
BENDRUOMENĖS SUSIRINKI

MAS. — Gegužės 30 d., 1 vai. p.p 
(tuojau po pamaldų), Holy Ghost 
Hall, Golden Bld., Welland, Ont., 
šaukiamas KLB Wellando apylinkės 
visuotinis narių susirinkimas. Darbo
tvarkė: 1. susirinkimo atidarymas,
2. susirinkimo pirmininko rinkimas,
3. praeito visuotinio narių susirinki- 
mo protokolo skaitymas, 4. valdybos

pranešimas, 5. revizijos komisijos 
pranešimas. 6. Tautos Fondo atsto
vybės pranešimas, 7. valdybos rinki
mas, 8. revizijos komisijos rinkimas, 
9. Tautos Fondo atstovybės rinki
mas, 10. klausimai ir sumanymai, 
11. susirinkimo uždarymas.

Visus Wellando apylinkės narius 
prašome gausiai dalyvauti.

Apylinkės valdyba

DR. VAIDOTAS D. KVEDARAS, 
baigęs 1962 m. Toronto universitete 
odontologijos fakultetą ir atlikęs 
trijų metų dantisto įsipareigojimus 
Kanados kariuomenėje, atidaro savo 
kabinetą Hamiltone, 460 Main St. E. 
(prieš Cathedral Girls High School). 
Pacientai bus priimami nuo birželio 
1 d., susitariant telefonu 529 - 4911.

Tillsonburg, Ont.
KOVOJE SU VĖŽIO LIGA. — 

Kiekvieną pavasarį mūsų apylinkė
je yra rengiamas visų tautybių py
ragų bei kitų skanėsių pardavimas, 
kurio visas pelnas skiriamas “ Can
cer Society” fondui, kovoti su vėžio 
liga. Šiemet, kaip ir kitais metais, 
Tillsonburgo bei apylinkės moterys 
puikiai pasirodė papuošdamos lietu
viams skirtą stalą suaukotais keps
niais. Aukojo: Z. Augaitienė, R. Au- 
gustinavičienė, Balaišienė, Gordon, 
O. Goldikienė, P. Gurklienė, Galec- 
kienė, Jurėnienė, L. Lour, A. Skuo
dienė, M. Ožalienė, M. Povilaitienė, 
L. Pūkienė, L. Nemurienė, M. Shulz, 
B. Rudokienė, Vindašienė, M. Jan- 
čienė, Vyšniauskienė, B. Vytienė, J. 
Rekštienė, M. Žilvytienė ir Pargaus- 
kienė. Gauta pelno $54.40. Aukoto
joms nuoširdžiai dėkoja rengėjos:
J. Augustinavičienė ir H. Rugienė

JA Valstybės
VIRGILIJUS PRANCKEVICIUS, 

19 jaunuolis, Velykų dieną grįžęs 
iš bažnyčios, kol šeima paruoš vai- 
gį, išvažiavo pasivažinėti ir... tė
vai, belaukdami sūnaus valgyli, ga
vo baisią žinią, kad jis už pusantro 
bloko nuo namų sunkiai sužeistas 
automobilio nelaimėje: detektyvo 
automoblis trenkė į jo automobilio 
šoną. Virgilijus buvo nuvežtas į
Queens General Hospital, kur iki .**■ ■LSIlija 
šiol tebeguli be sąmonės.

DR. A. SALYS pakėlė savo anks
tyvesnį įnašą Lietuvos Fondui iki 
$500.

K. JASĖNAS, Lietuvos kariuome
nės majoras, Amerikoje dirbo fab
rike. šiomis dienomis jis sulaukė 
70 m. amžiaus. Jau kelinti metai 
jis talkina Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui.

VYT. SAKALAUSKAS, Šv. Kazi
miero par. 8 skyr. mokinys Čikago
je, išlaikė egzaminus ir yra priim
tas į Los Angeles mažąją kunigų 
seminariją, kuri yra San Fernando, 
Calif.

“DRAUGO” KORESP. iš Kalifor
nijos rašo: “Būkime atsargūs. Šio
mis dienomis du jauni negrai bandė 
užpulti šios kolonijos (Los Ange
les) gyventoją Leoną Briedį. Die
nos metu jam važiuojant gatve ir 
sustojus prie raudonų šviesų, už
puolikai bandė įsiveržti į automo
bilį. Durys buvo užrakintos. Vyru
kai tąsyk šoko į vairuotojo pusę 
prie atviro lango. Briedis spėjo už
daryti langą. Tuo pačiu metu pasi
keitė šviesos ir automobilis pradė
jo judėti. Vienas užpuolikų ranko
je laikė peilį, kuriuo iš pykčio su
braižė automobilį”.

H. PETRAUSKO ŠEIMAI, išvyk
stančiai Australijon, DBLS Londo
no I skyrius, susitaręs su Liet.B- 
nės v-ba ir Londono Meno sambų- 
riu “Londono Vaidila”, suruošė at
sisveikinimo vakarą.

J. PETRĖNAS, Rockbeare, Exe
ter, buvo sunkiai sužeistas. Jis ėjo 
į savo darbovietės sunkvežimį va
žiuoti į darbą, kai pravažiuojantis 
automobilis jį užkliudė. Sužeistasis, 
po eilės operacijų, pradeda sveikti.

TOMAS TOLUSIS, 64 m. am- 
žiaus, staiga mirė balandžio 17 d 
savo namuose 108 Kingsbury Rd., 
Conventry. Velionis buvo nevedęs, 
giminių Anglijoje neturėjo, gyveno 
kartu su artimais draugais, buvo 
tylus ir visų mėgiamas, priklausė 
DBLS Conventry skyriui ir buvo 
uolus bažnyčios lankytojas. Palai
dotas balandžio 23 d. London Rd. 
katalikų kapinėse.

Novelė pavadinta

RIMŠELIU!, MIC, 
provincijolui, gegu-

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje " TALKA“ 

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠĖRUS mokama .4Yi % divi
dendo iš pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais ---- penktadieniais 9 vai.r. — 1 vai. po pietų.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-051)

KANADOS TEATRO 
MOKYKLA

Nuo 1960 m. Montrealy veikia 
dvikalbė teatro 'mokykla, kuri 
ruošia aktorius, režisorius, scenos 
dailininkus ir technikus. Mokslas 
trunka trejus metus. Priimami 
kandidatai, 17—23 m. amžiaus, 
baigę augštesniąją mokyklą. 'Jų 
tinkamumą nustato mokyklos mo
kytojai per specialius apklausinė
jimus gegužės ir birželio mėne- 

I siais. Mokykla nuo lapkričio iki 
birželio mėn. dirba Montrealy, o 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais — 
Stratforde, Ontario, kur vyksta 

j metiniai vasaros teatro spektak- 
! liai. Už mokslą teatro mokykloje 
j reikia mokėti Š700 metams. Ga- 
■ besniems duodamos paskolos ir 
j stipendijos. Norintieji jų gauti 
: gali įteikti pareiškimus drauge su 
; įstojimo prašymu mokyklos vado- 
ivybei.: 407 St. Lawrence Boule- 
Į vara. Montreal, P. Q.

parapijos choras gieda savojeŠiluvos Marijos
Londone, Ont. Vadovauja muz. J. Petrauskas

bažnyčioje

LIETUVIŠKOS GIESMĖS TARNYBOJE
poros eilučių tam, kurio dėka Lon
done per eilę metų skamba Hetuviš-

I ka giesmė ir daina. Muz. J. Petraus
kas gimė 1912 m. Padubysio valse., 
Šiaulių apskr. Lankė gimnaziją Kau
ne ir muzikos mokyklą Klaipėdoje; 
baigė Kauno konservatoriją. Trem
ties metus praleido Austrijoje ir 
Anglijoje, o karui užsibaigus atvyko 
Kanadon. Muzikos 
Anglijoje, garsiojo 
muzikos fakultete, 
tirti jo palyginimą 
servatorijos ir Cambridge muzikos 
fakulteto, kurį jis aptaria šiais žo
džiais: “Lietuvoje mes buvome įpra
tę galvoti, kad užsienyje visi moks
lai yra daug geriau pastatyti, negu 
pas mus. Susipažinęs su Cambridge 
un-tu, -galutinai įsitikinau, kad Kau
no konservatorija nebuvo atsilikusi 
nuo Vakarų muzikos institucijų ly
gio ir kad mokslas joje buvo daug 
augštesnio lygio, negu mes manė
me”. Dirbantieji su J. Petrausku ir 
nusimanantieji muzikoje žino, kad 
jam netrūksta nei gabumų nei pa
siruošimo, o reikia tik daugiau cho
ristų, kad jis galėtų pasiekti geres
nių rezultatų. Su choru jis dirba 
čia ne pirmus metus — per eilę 
metų jis yra įdėjęs daug darbo ir 
širdies, besisielodamas, kad giesmė 
ir daina mūsų kolonijoje 
Taigi, mielas Jonai, dirbk 
su tokiu pat žemaitišku 
mu... ne dėl laurų, bet 
lietuviškai giesmei ir dainai, iš pa
reigos tautiniam reikalui, nebodamas 
didelių sunkumų ir “žinovų” prie
kaištų, o Tavo įdėtas darbas neliks 
be vaisių: jei jų nepastebėsime 
šiandien, tai jie iškils ateities kar
tose! x d. E.

LONDON, ONT. Netrukus sueis metai, 
kai mūsų nuosavoj bažnyčioje skam- j 
ba vargonai ir choro giesmės muz. J. | 
Petrausko vadovybėje. Neseniai bu
vo metinės, kai klebono kun. B. Pa- 
cevičiaus iniciatyva atgaivintas pa
rapijos choras. Metinėms paminėti 
ir choro ir kitose srityse parapijai 
talkinančių asmenų pastangoms įver
tinti parapija surengė pobūvį ir įtei
kė muz. J. Petrauskui dovaną, o jo 
žmonai rožių puokštę. Pasakytose 
kalbose buvo pabrėžtas chorvedžio ■ 
vargoninko didelis pasišventimas, o 
taip pat iškeltos nuoširdžios pastan
gos choristų ir kitų nuolatinių para
pijos talkininkų, besirūpinančių lė
šų sudarymu. Dalis tų asmenų dirba 
visose srityse, skirdami parapijos 
reikalams 3 - 4 vakarus savaitėje. 
Jiems visiems, o ypač J. Petrauskui, 
kuriam atitinka sunkiausios ir ne
dėkingiausios pareigos, prikla ūso 
nuoširdi parapijos padėka. Mažose 
apylinkėse dirigento darbas yra dvi
gubai sunkesnis ir, svarbiausia, la
bai nedėkingas. Visuomenė laukia iš 
choro gero išpildymo, bet dažnai ne
pagalvoja, ar tai yra įmanoma pa
siekti mažos kolonijos darbo sąly
gose.

Giesmė nukelia maldininkų širdis 
į Dieviškosios Apvaizdos augštu- 
mas... Be to. choras padeda įtrauk
ti jaunimą į liet, veiklą. Londono 
choras yra mišrus tikra to žodžio 
prasme: jame dalyvauja ne tik mo
terys ir vyrai, bet ir Visų kartų at
stovai, pradedant 10 m. amžiaus ir 
baigiant 57 m. choristais. Taigi jau 
dabar choras turi savo tęstinumą.

Nebūtų teisinga, jei nepaskirtume

studijas gilino 
Cambridge un-to 
Buvo įdomu pa- 
tarp Kauno kon-

nenutiltų, 
ir toliau 
užsispyri- 
iš meilės

RAŠYT. ANDRIUS MIRONAS 
antrą kartą laimėjo “Dirvos” nove
lės konkursą. 
“Po laivu”.

KUN. VIK.
Tėvų marijonų
žės 11 d. suėjo 50 m. amžiaus. Jis 
yra gimęs 1915 m. gegužės 11 d. 
Vilniaus krašte. Mokėsi: Švenčiony
se, Marijampolėj, Tuebingene, Kau
ne ir Romoj; gavo daktaratą, buvo 
marijonų seminarijos profesorius 
ir rektorius, 9 metus viceprovinci- 
jolas, o nuo 1963 m. vadovauja vi
sos provincijos darbams.

DR. J. GIRNIUI gegužės 22 d. 
suėjo 50 m. amžiaus. Bostono kul
tūrinės ir visuomeninės org-jos su
kaktuvininkui suruošė pagerbimą. 
Paskaitą skaitė prof. J. Brazaitis, 
o menine programa rūpinosi akt. 
Al. Gustaitienė.

ČIKAGOS LIET. INŽ. IR ARCHI
TEKTU s-gos valdyba paskyrė L. 
Fondui S200, Ped. Institutui litu
anistinių knygų leidimui S150 ir 
lituanistinės mokyklos metraščio fi
nansavimui $30.

BROLIS VLADAS CIBULSKIS, 
MIC, atvažiavęs į Ameriką tais me
tais, 
prie 
jau
Paskutiniu metu išėjęs poilsin, bet 
dabar džiaugiasi pagerėjusia atmin
timi ir sveikata. Kilęs iš Alytaus 
Angelų Sargų parapijos. Radžiūnų 
km. Jau 50 metų kaip yra marijo
nų vienuolyno narys. “Drauge”

kai skendo “Titanikas”, dirbo 
“Draugo” nuo 1918 m. Dabar 
yra sulaukęs 80 m. amžiaus.

Italija
KUN. DR. P. JATULIS, Panevėžio 

vyskupijos kunigas, šv. Tėvo Pau
liaus VI paaugštintas į monsinjo
rus. Jis yra gimęs 1912 m. Vabal
ninke, Biržų apskr. Mokėsi Panevė
žio gimnazijoj ir Kauno kunigų se
minarijoj. Kunigu įšventintas 1934 
m. Kun. dr. P. Jatulis uoliai dar. 
buojasi istorinėj srity, specialiai 
rinkdamas Lietuvos Bažnyčias isto
rijos šaltinius Vatikano ir kituose 
Italijos archyvuose.

Argentina
ROSARIO LIET. B-NĖS NAUJA 

V-BA. Balandžio 4 d. įvyko Rosa
rio Lietuvių Bendruomenės naujos 
v-bos rinkimai, kuriuose išrinkta 
šio sąstato v-ba: pirm. A. Švarlys, 
vicepirm. M. Klimas, sekr. R. Si- 
manauskienė, ižd. Ant. Samanaus- 
kas ir A. Latvėnas su Tomu Plepiu 
— nariai. 
Rudys, G. 
nė.

Revizijos komisijon: D. 
Seniūnas ir K. Tyčionie-

NAMUS. “Birutės” dr-ja, 
35 m. savo sukakti, pa-

PERKA 
minėdama 
gyvino veiklą. Draugija yra numa
čiusi įsigyti nuosavą namą, kuris 
tarnaus kartu kaip moterų bendra
butis ir susirinkimo vieta. Perka
mo žemės ploto apimtis yra 17 x 70 
metrų. Jau dabar birutininkės su
dėjo šią pinigų sumą nuosavybei 
užpirkti: J. Skurauskaitė — 25.000 
pezų, V. Žėkaitė — 15.600: po 
1.000 pezų sudėjo N. Parselienė, K. 
Povilonytė, M. Bendorinienė, A. 
Bagdonienė ir daug kitų narių yra 
pasižadėjusios paremti.

Urugvajus
,ANATOLIJŲ GRIŠONĄ, Lietu- 

vos Charge d’Affaires a. i. Urugva
juje. Lietuvos diplomatijos šefas 
pakėlė pasiuntinybės patarėju. — 

Paruošė Pr. Al.

BULGARIJOS REFORMOS iR DARBININKAI
JONAS FABIJONASNeseniai Bulgarijos diktatorius 

Teodor Živkov paskelbė, kad jų 
krašte, kaip ir Sovietų Sąjungoj, 
įgyvendinami nauji ekonomijos 
planavimo ir administravimo me
todai. Dabar įmonės vadovai tu
rės padidintą autoritetą; įmonės 
ekonomijos rezultatai nuo dabar

technikų algos, palyginus su pre
kių kainomis, yra mažos. Bet pa
ėmus dėmesin šeimą, kurioje yra

Muz. J. Petrauskas, Londono, 
Ont, lietuvių parapijos chorvedis 
ir vargonininkas

bus vertinami pagal realų planą, 
nepaisant kiek numatyto plano Įjį vienas šeimos galva dirbantis, 
procentų Įvykdyta. Dirbančiųjų i 
uždarbiai bus nustatomi ne vien 1 
tik pagal asmeniškąjį užtarnavi- 
mą, bet taip pat pagal Įmonės fi- ' 
nansini pajėgumą. Pažymėtinas : 
kompartijos nepasitikėjimas dar- ■ 
bininkais, kas aiškiai matyti kp 
organe “Robotničesko Delo”, ku
riame rašoma, kad Sofijos didelė
je įmonių dalyje darbininkams 
įvesta pagal naują planavimo sis
temą didesnės darbo normos. 
Šiuo metu jų propagandistai ap
rūpinti diagramomis ir lentelėmis 
aiškina darbininkams, kad jie tu
ri daugiau produktų pagaminti, 
kad gautų didesnius uždarbius. 
Nors jie skelbia, kad individua
liai algos turinčios būti padidin
tos penkiais procentais ir turin
čios siekti 520 levų per metus, bet 
paties Zivkovo pripažinta, kad 
žmonišku uždarbiu reikia laikyti 
algą, siekiančią 1,500—2,000 le
vų. Vadinas, dabartinis siekiamas 
įmonėse uždarbis sudaro tiktai 
trečdalį arba ketvirtadalį norma
laus darbininko uždarbio. Pažy
mėtina, kompartijos sekretorius 
pripažino, kad prekių kainos 
paskutiniu laiku padidėjusios.
Prekių kainų padidėjimas krašte 
yra dviejų rūšių, būtent, oficialus 
ir neoficialus. Jau prieš trejus 
metus mėsos, sviesto, sūrio ir gy
vulių produktų kainos buvo padi
dintos 25%. Gi vaisių ir daržovių 
kainos buvo padidintos nuo 20 iki 
70%. Tai oficialūs kainų kilimo 
rodikliai. Greta to yra kainų kili
mas sezoninio pobūdžio. Pats Bul
garijos kompartijos pirmasis sek
retorius pripažįsta, kad mokytojų, 
gydytojų, kaikurių inžinierių ir

tegul ir gaunąs gerą uždarbį, ta
čiau su keliais vaikais, tai jų gy
venimas stačiai yra skurdus. Tik 
tokios darbininko šeimos gyveni
mas gali būti pakenčiamas, jei jo
je yra keletas suaugusių paauglių, 
kurie jau dirba ir padeda šeimai 
kovoti su skurdu, turint galvoj 
maisto ir gaminių kainų nuolati
nį didėjimą. Todėl visai supranta
ma, kodėl moterys, nors ištekėju
sios ir auginančios vaikus, palie
ka vaikus dieniniuose darželiuose, 
o pačios eina į fabrikus, kad padė
tų suvesti galą su galu dėl nuolat 
kylančio pragyvenimo.

Bulgarijos kompartija, supras
dama sunkų darbininkų gyvenimą 
ir krašto ekonominį sunkumą, tu
ri vienintelę viltį iš tos situacijos 
išbristi keliant darbo produktyvu
mą. Produkcijos padidėjimas esą 
sumažinsiąs prekių kainas.

Okupuotoj Lietuvoj panašios 
reformos irgi daromos darbininkų 
sąskaiton; raginama didinti pro
dukciją, bet uždarbiai nepropor
cingai maži, palyginus su augšto- 
mis gaminių kaindmis. Nors pas
kutiniu laiku skelbiamas gaminių 
kainų sumažinimas 10—25%, bet 
palyginus su uždarbiais, kainos 
nežmoniškai didelės. Pvz., eilutei 
medžiaga “Rūkas”, kainavusi 30 
rb. metras, dabar kainuoja 26 rb.; 
audinys suknelei, kainavęs 15 rb., 
dabar kainuoja 11,80 rb.; vyriškas 
nussezoninis apsiaustas anksčiau 
kainavęs 181 rb., dabar kainuoja 
140 rb. Tai suma, lygi pusantro 
vidutiniško mėnesinio uždarbio 
darbininko Lietuvoje. Amerikoj 
tokį apsiaustą galima nupirkti už 
savaitinį uždarbį, ty. už $50.



i

Amerikoje M. K. Čiurlionio vardą garsina jo vardo meno galerija 
Čikagoje ir meno ansamblis Klevelande. Sovietų pavergtoje Lietu
voje tebėra Čiurlionio garsieji paveikslai ir tebestovi namai Drus
kininkuose (matyti nuotraukoje), kur gyveno dailininkas.

Trečias susitikimas su Broniu Raila
Pirmoji mudviejų pažintis buvo

STASYS YLA

prieš 25 metus Berlyne. Negausus mirkos” yra geriausia medžiaga 
pasitraukėliai nuo komunizmo gy- jam apibūdinti kaip publicistui,
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Nedaugeliui žinomi istoriniai faktai
DR. M. ANYSAS

Į skaitytojo L. š. užklausimą “T 
Ž” 18 nr’ Henriko ir Ringailės ve
dybų reikalu noriu kiek smulkiau 
atsiliepti. Kad Moldavijos despo
tas Aleksandras po 1420 m. poli
tiniais sumetimais panaikinęs sa
vo vedybas su Vytauto seserimi 
Ringaile, ją apdovanojęs didele 
pasoga (dowry) ir ją grąžinęs Lie
tuvon, rašo rumunų istorija. 
Smulkesnių paaiškinimų ten ne
duodama.

1. Jeigu Lietuvių Enciklopedija 
XXV t., 308-9 psl. rašo kiek ki
taip, tai, matyti, ji savo žinias yra 
paėmusi iš kitų, turbūt lenkiškų, 
šaltinių. Tai matyti iš jos paduo
tos literatūros sąrašo. Čia aiškina
ma, kad Ringailės vedybos su 
Aleksandru buvusios nelaimin
gos, kad jos vos neiširusios, kad 
po Aleksandro mirties prasidėjęs 
ginčas dėl paveldėjimo tarp jo po
sūnio Elijo ir jos sūnaus Stečkos 
ir kad 1433 m. ji buvusi savo po
sūnio užmušta. Kai Stečka t. p. m. 
pripažinęs Elijo vyresniškumą, 
kartu tapdamas Lenkijos vasalu, 
ilgametis šeimos ginčas baigėsi. 
Kitur (Liet. Encikl. XXVIII t. 268 
psl.) randame parašyta, kad len
kų karalienė Sofija (Sonka), jieš- 
kodama nauju sąjungininkų, už 
Moldavijos valdovo Elijo, kuris 
nužudęs Vytauto seserį Ringailę, 
ištekinusi savo seserį Mariją 
(Manką). Tikslių datų čia nepa
duodama. Apie šiuos įvykius ru
munų istorija nerašo. Norint tiks
liau sužinoti apie Ringailės padėtį 
Moldavijoje, reikėtų parašyti tiks
lią studiją, kurią čia varžo šalti- 
inų trūkumas.

2. Ringailė. Kęstučio ir Birutės 
jauniausia duktė, pirmą kartą iš
tekėjo už Mazovojos kunigaikš
čio. Plocko vyskupo nominate 
Henriko. Apie jį turime tokių is
torinių žinių: šito Henriko tėvas, 
Mazovijos kunigaikštis Ziemovi- 
tas (jo protėvis buvo vedęs DLK 
Traidenio dukterį Gaudimantę),

vyskupu, nors rado pasipriešini
mo iš augštosios lenkų dvasininki
jos. Gavęs popiežiaus leidimą, 
Ziemovitas pasodino jį vyskupo 
sostan. Jaunuolis neturėjo pašau
kimo būti dvasiškiu, bet tėvas ne
leido jam atsisakyti, nes vyskupi
ja davė žymių pajamų (V. Sruo
gienė, Lietuvos istorija, 169 psl.).

šis jaunuolis karaliaus Jogailos 
ir karalienės Jadvygos buvęs nu
matytas pasiuntiniu perduoti ku
nigaikščiui Vytautui abiejų valdo
vų pasiūlymą atsimesti nuo ordi
no ir grįžti Lietuvon, nes Vytau
tas tuomet antrą kartą tarėsi su 
Prūsijos riterių ordinu. Kiek 
mums iš šaltinių žinoma, Henri
kas aplankė Vytauto šeimą Baigos 
ir patį Vytautą Rittersverderio pi
lyje prie Nemuno. Derybos buvo 
vedamos visai slaptai, nes ordinas 
apie tai iki Vytauto atsimetimo 
nuo jo nieko nežinojo. Norėdamas 
užmaskuoti savo kelionės tikslą, 
jis tariamai įsimylėjęs Ringailę, 
susituokęs su ja ir greitai palikęs 
ordino Prūsiją. Keletą mėnesių 
po to Henrikas staigiai mirė, ma
noma — buvo nunuodytas.

Dr. Sruogienė savo istorijoje 
mano, kad Henrikas prieš vedy
bas atsisakęs šventinimų. Atrodo, 
kad tam nebuvo nei reikalo ir nei 
laiko, nes Henrikas buvo pasaulie
tiškas vyskupas, ne dvasininkas. 
Plocko vyskupo titulu jis įėjo į is
toriją.

Kiek mums iš užsilikusių tru
pinių svetimoje literatūroje žino
ma, Ringailė buvo labai panaši į 
motiną Birutę — graži ir labai 
linksma. Jos pirmosios vedybos 
įvyko 1392 m. žiemą ir dar t. p. 
m. ji liko našlė. Dar 14-to šimt
mečio pabaigoje jos brolis DLK 
Vytautas ją politiniais sumetimais 
ištekėdinęs už minėto Aleksand
ro. kurios vedybos vėliau tragiš
kai baigėsi. Kad Vytautas savo se
serį panaudojo politiniam tikslui, 
nėra ko stebėtis, nes anksčiau Ge-

išskirtinai sangviniško tipo.
Sangvinikų dorybės publicisti

koje tiek pat gerai žinomos, kaip 
ir silpnybės. Jie pažeria įspūdžių, 
išvelka paviršiun įdomių detalių, 
išsprogsta natūraliom reakcijom 
visad žodingai ir stilingai, dažnai 
su sąmojumi, pašaipa, net trivia- 
lumu. Kur jie gali išsišnekėti, 
žaismingai pakontrastuoti, pažerti 
savo gausių pastebėjimų — ten 
jie būna savo žurnalistinėje augš- 
tumoje. Bet kur jiems reikia ką 
nors vertinti, giliau įžvelgti, ap
čiuopti kokią idėją, apžvelgti vi
sumą, — ten jie pasirodo bejė
giai. įdomūs jie būna ne tuo, ką 
rašo, o kaip rašo — formoje. Min
čių jiems stinga, idėjų originalu
mo nematyti, akiračių skalė siau
ra.

Aišku, Bronys Raila pažino ne 
vieną tų žmonių, kurie pateko ir į 
mano knygą. Bet kaip jis juos pa
žino, kokį jų vaizdą susikūrė? Ne
vieną kartą ir neviena proga jis 
bandė mūsų visuomenei pristaty
ti kaikuriuos asmenis. Kur ir 
kiek jis rašė, sakysim apie Krėvę, 
Biržiškas, Putiną, Salomėją Nė
rį — vis išeidavo ne tas, ko galė
tum laukti iš žmogaus, kuris ne
buvo svetimas literatūrai, juo la
biau socialiniam gyvenimui. Br. 
Railos žmonės yra fasadiški, be 
gelmių, be pilnumos, sudurstyti 
iš atskirų pastebėjimų, įspūdžių, 
priešpastatyti kurion nors politi- 
nėn kontroversijom

Visiems žinoma tiesa, kad žmo
gus negali kituose apčiuopti ar 
įžvelgti to, ko pats neturi. Ką ga
li pasakyti sangvinikas apie kitų 
žmonių gilius religinius išgyveni
mus, kai jo paties išgyvenimai 
yra tik įspūdžiai? Jam svetimos 
gilesnės aistros, stipresni impul
sai,. lygiai iš to kylanti kančia ir 
nerimas. Br. Raila pasišaipo iš 
“knygų apie dvasinį nerimą” — 
tų knygų, kurių jau yra ir mūsų 
literatūroje, o kitur didelė gausy
bė. Tokia literatūra jam visiškai 
svetima ir neįdomi. Nebūtų gal 
domėjęsis ir maniške knyga, jei 
ne liga ir draugo pasiūla. Kartą 
susidūręs su nauju ir jam sveti
mu pasauliu, jis pasijuto lyg iš
muštas iš savos tikrovės. Argi ga
limas daiktas, kad būtų buvę pas 
mus tokių žmonių, ypač iš žymes
niųjų ir dargi kairiųjų, kurie bū
tų dvasiškai sunerimę, jieškoję 
Dievo ir jį atradę? Ar tokia me
džiaga nėra paties.Ylos ir jam tal
kinusiųjų sufalsifikuoti dalykai? 
Labiausiai jį suneramino vienas

venom tada, palyginti, glaudžiai 
ir darniai. Pradėjom kurti savo 
gyvenimą su lietuvių sąjunga, 
“parapija”, vaikų darželiu. Politi
kai savo keliu būriavosi ir plana
vo. Nežinau kokį vaidmenį Bro
nys Raila vaidino tarp politikų, 
nes tai nebuvo mano pasaulis. 
Man rūpėjo bažnyčia, kultūrinis 
gyvenimas ir labdara. Turėjau pa
reigą lankyti šeimas, susitikti su 
darbo jieškančiais. Iš trumpų su
sitikimų su Br. Raila bei jo šeima 
man liko labai geri įspūdžiai. 
Apie Berlyno laikų pažintį gana 
šiltai atsiliepia ir Br. Raila savo 
“akimirkose” “Dirvoje”, pradėjęs 
vertinti mano knygą “Dievas su
temose”.

Kitos pažinties jis šį kartą ne
prisiminė, nors ji, man rodos, bu
vo reikšminga. Bene ištisus metus 
mudu tęsėme polemiką apie lietu
viškąjį liberalizmą jau Ameriko
je, įsikūrę labai toli vienas nuo 
antro ir nebesusitikdami. Tuo me
tu jis buvo užsimojęs apjungti vi
sų krypčių lietuviškus liberalus ir 
duoti jiems ideologinių impulsų. 
Neįkvėpęs vienybės, jis pagaliau 
ėmė nusivilti liberalais, ypač jau
nesniaisiais. Ar jis nusivylė ir sa
vo oponentu, negaliu pasakyti. Po 
to, užklydęs kartą į Los Angeles, 
bandžiau jį susirasti, bet nebuvo 
namie, taip ir negalėjau asmeniš
kai atgaivinti kitados buvusio ber- 
lyniškojo sąlyčio. Gerą dešimtme
tį mudu niekur nebesukliuvom ir 
atrodė, kad paliksim, kaip buvę, 
seni geri, nors tolimi, pažįstami.

Per tą laiką pažintis tęsėsi kitu 
keliu. Br. Railą visada skaičiau ne 
tik jo eilutėse, bet ir tarp eilučių. 
Jis man buvo įdomus kaip publi
cistas, labai išskirtinio charakte
rio. Savo viename rankraštyje 
apie lietuviškąją charakterologi- 
ją jau senokai buvau radęs ir jam 
vietą.

“Dievas sutemose” davė progos 
Br. Railai vėl atsiliepti, prisi
minti mūsų buvusią Berlyne pa
žintį, ją praplėsti į platesnę Ylos 
charakteristiką, be kitko, panau
dojant ir tokį šaltinį, kaip prof. 
Ivinskio dienoraštį, sukopiuruotą 
ir naudojamą propagandai ko
munistų Lietuvoje. .Kaip ir kitose 
savo “akimirkose”, jis plėtėsi į ša
lis, palietė daug klausimų, kurie 
gal ir neturi ryšio su mano kny
ga. Pradėjęs ramiai nuo “knygų 
apie dvasios nerimą” ir kartu nuo 
savo ligos, jis juo toliau, juo 
labiau pats ėmė sunerimti. Svar
biausia jo nerimo priežastis, atro
do, buvo ta. kad jis mano knygoje 
rado tokius žmones, kokių gyveni
me nebuvo radęs, sutikęs ir paži
nęs. Jo įspūdžiai, perskaičius ma-( 

i no knygą, išaugo į rūpesti, ar ne I na, deja, nerado tokio, kuris bū

nikas neturi daug faktų ir moty
vų, bet jį visad lydi stiprus “įsi
tikinimas”, kuris, deja, pagrįstas 
pirmoj eilėj įspūdžiais. Jis neno
ri prileisti, kad jo įspūdis gali 
klysti, juo labiau — kad įspūdis 
nepakankama medžiaga įsitikini
mui.

Jei šio sangviniško ribotumo ir 
paviršutiniškumo Br . Raila ne
dengtų stilistine proza ir patrijo
tinės tarnybos motyvais, būtų žy
miai lengviau jam pačiam ir 
tiems, kuriuos jis nori pamokyti. 
Nulipti nuo to pjedestalo gal jau 
ir sunku po tiek metų. Sunkiau 
dėl paties minėto charakterio, ku
ris yra labiausiai nekaltus, ne
mėgstąs savikritikos, o ypač kri
tikos iš šalies.

Kitados linkėjau, nors daug ne
tikėjau, kad jis susirastų aiškes
nę tiesą. Gal bergždžias ir šis 
naujas linkėjimas — susirasti pa
tį save, kaip publicistą. Tos “aki
mirkos” dar nėra tai, ką jis pas
taruoju laiku yra atradęs. Naujo
kas neprasčiau toj pačioj “Dir
voj” atlieka šį uždavinį, panašiu 
sangvinišku būdu, tik trumpiau 
ir sumariškiau. Saugant “Dirvą” 
nuo dirvonų, kaip tik reikėtų ge
resnių trąšų ir brandesnės sėk
los. Ir tai pirmiausia lauktina iš 
senų žurnalistikos žemdirbių.

Pastaba. Mano straipsnyje apie 
prof. Vaclovą Biržišką “TŽ” 16 
nr. atitaisytinos dvi klaidos. At
spausdinta: “Pradžioje jis man 
nešdavo leidinius į skaityklą”. 
Turi būti: “Pradžioje man nešda
vo” (be “jis”; nešdavo tarnauto
jai). Straipsnio gale atspausdin
ta “pilnateisio”, o turi būti “pil- 
nesnio”.

d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

buvo vedęs Silezijos kunigaikšty
tę. kurią paskui įtarė buvus neiš
tikimą ir.’nežiūrėdamas jos paaiš
kinimų. ją nužudė. Neseniai prieš 
jos mirtį gimusį kūdikį Henriką

iiminas ir Algirdas su dideliu pa- 
dsekimu sudarydavo politines vė
lybas.

Mazovija ir Mozūrija (kaip rašo 
;?et. Enciklopedija) yra tas pats

PASAULIO KATALIKŲ ŽURNA
LISTŲ VII kongresas įvyko Niujorke 
gegužes 18—22 d. Buvo gvildentos te
mos: “Laisvė ir autoritetas”, “Laisvė 
katalikų spaudoje”, “Sąžinė ir religijos 
laisvė”, “Politinė laisvė ir katalikų 
spauda“.

MANYLAND BOOKS leidykla 
Niujorke jau išleido Vyt. Tamulaičio 
apysaką vaikams — “Skruzdėlytės 
Greit utytės nuotykiai”. Išversta į 
anglų kalbą ji vadinasi: “Nimblefoot 
the Ant (Her Adventures)”. Leidi
nys iliustruotas dail. Pr. Lapės pie
šiniais, 184 psl. apimties, įrištas į 
drobės viršelius su aplanku, kaina 
$3.95. Ta pati leidykla rengiasi iš
leisti angliškai A. Vaičiulaičio “Vi
dudienis kaimo smuklėje” (Noon at 
a Country Inn), M. Vaitkaus “Tva
nas” (The Deluge) ir Šeiniaus “Sieg
fried Immerselbe atsijaunina” (Re
juvenation of Siegfried Immersel
be).

JUOZAS A. BIELSKIS Bridgepor- 
te laimėjo Art Instruction Schools 

I varžybose pirmąją vietą. Konteste da
lyvavo 90 mokinių, bet pirmą vietą 
gavo Amerikoje gimęs lietuvių Biels- 
kų sūnus Juozas. Pažymėtina, kad 
J. Bielskis nepriklauso jokiam me
nininkų klubui, neruošia parodų iš
garsėjusiose galerijose ir nėra bai
gęs jokio meno instituto. Pirmąją 
premiją jis laimėjo už gerai nupieš
tą 1890 m. gražuolę.

“KELEIVIS”, Bostone išeinantis 
socialdemokratų laikraštis,. balandžio 
25 d. atšventė savo gyvavimo 60 m. 
sukakti. Ta proga Liet. Piliečių Dr- 
jos salėje Įvyko 'banketas su progra
ma ir vakariene. Programoje dalyva
vo sol. B. Povilavičius, muz. J. Gai
delis ir akt. J. Jašinskas, kuris skai
tė A. Gustaičio satyrą. Dalyvavo 
taip pat ir mišrus choras. Kalbėjo 
dr. P. Grigaitis iš Čikagos. Pr. AL

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 

pradėtas paskaitų ciklas “Lietuvių pro
fesinio teatro užuomazgos”. Scenos 
veteranai J. Strazdas, A. Sutkus ir F. 
Daugėla papasakojo savo atsiminimus 
apie teatrinę veiklą 1900-17 m. Vilniu
je, Kaune, Šiauliuose, pirmuosius mė
gėjų aktorių pasirodymus.

Gyvenimas filmuose

TIESA APIE PAVASARĮ
 KORNELIJUS BUCMYS, OEM 

ninko vaikas, pastarasis (pramo
nininkas) pradeda abejoti dėl pi
nigų įteikimo, nes tai stipriai pa
kenktų jo batų pramonei. Režiso- 
rius labai giliai išryškina psicho
loginius pagrindinių artistų per
gyvenimus, o taip pat detaliai pa

EUGENUUS PAULAUSKAS, ži
nomas smuikininkas ir valst. stygi
nio kvarteto dalyvis, koncertavo Vil
niaus filharmonijos salėje. Progra
mos dėmesio centre buvo kompoz. 
V. Laurušo sonata smuikui ir forte
pijonui, pirmą kartą pateikiama 
klausytojams. Be šio naujo kūrinio 
ir J. Gruodžio sonatos, smuikininkas 
pagrojo Brahmso šokius, E. Bloko 
“Improvizaciją”, Večey “Liūdną val
są”, Lokateli-Izai sonatą. E. Paulaus
kui būdinga didelė garso kultūra, 
atlikimo emocianalumas, skoninga 
interpretacija. Ypač daug spalvų jis 
surado V. Laurušo ir J, Gruodžio so
natose, kurios yra perpintos liaudies 
muzikos motyvais. Sudėtingą forte
pijono partiją atliko pianistas G. 
Trinkūnas.

AGRONOMŲ PASITARIMAS sėk
lininkystės klausimais buvo sušauk
tas Dotnuvos žemdirbystės institute. 
Pranešimus padarė žemės ūkio 
mokslų kandidatai: H. Černiauskas— 
apie daugiamečių žolių auginimą ir 
ateities perspektyvas, I. Valionie
nė — apie bulvių sėklininkystę, K. 
Leistrumas — apie grūdinių kultū
rų sėklininkystę.

SAULIUS MURMULAITIS tragiš 
kai žuvo Vilniuje, filmuodamas kino 
žurnalui siužetą apie dabartinį Vil
nių. Lietuvos kino studijoje jis buvo 
pradėjęs dirbti 1956 m. filmuotojo 
asistentu. Nemaža darbo yra skyręs 
dokumentiniams filmams “Neringa”, 
“Nemuno žiotyse”, “Pabaltijo teatri
nis pavasaris”, “žydėk, jaunyste!”, * 
kino apybraižoms “Apkasų gėlė”, 
“Kodėl akmenys netyli” ir kt. Pas
kutiniuoju metu jis jau filmavo sa

varankiškai, paruošdamas dokumenti
nes juostas “Gyvenimo šeimininkės” 
ir “Devintas fortas”. Velionis buvo 
26 m. amžiaus.

KOMPOZ. V. JURGUČIO 7 poe
mos solistui, fortepijonui ir muša
miesiems, sukurtos pagal VI. Šim
kaus tekstą “Kareivio laiškai”, bu
vo atliktos pirmą kartą Kompozito- . 
rių Sąjungos nariams. Dirigavo J. 
Domarkas, solistas — V. Daunoras. 
Šis V. Jurgučio kūrinys pasižymi nau
jumu, ypač dėl mušamųjų sąstato įve
dimo, lig šiol nepraktikuoto lietuvių 
kompozitorių kūryboje.

V. Kst.

tėvas pašalino iš rūmų ir nusiuri-1 
tė kažkur į kaimą, nes manė jį bu- j 
vus ne jo sūnumi. Ziemovito dūk-i 
tė berniuką augino ir kai jis pa
augo. pasirodė visai panašus į Zie- 
movitą. Tuomet tėvas suprato sa
vo klaidą, pripažino jį savo sūnu
mi ir stengėsi jį padaryti Plocko

lenkiškas kraštas, . esąs pietuose 
nuo ankstyvesnių senprūsių kraš
tų. Lenkai Mazovija vadino Ma- 
zowsze. lot. Masovia. Pastaruoju 
pavadinimu kraštas įėjo į istoriją. 
Liet. Enciklopedijoje vartojamas 
pavadinimas nėra tikslus, nes Mo
zūrija yra pietinė Rytų Prūsijos

“The Truth About Spring”. Re- 
žisorius Richard Thorpe nuotai
kingame filme pusiau romantiš
kame, pusiau nuotykių j ieškoji
mo stiliuje pavaizduoja jūrininko 
tėvo ir jo aštuoniolikmetės duk
ters gyvenimo iškarpą. Atskirų 
epizodų jungti palaiko paskendu
sio piratų turto jieškojimas. Ha-

Jones”, tačiau labai toli atsilieka 
tiek formos grakštumo, tiek pa
čios apimties atžvilgiu.

Pasinaudojant Daniel DeFoe 
romanu “Moll Flanders”, filme 
bandoma pavaizduoti našlaitės 
merginos gyvenimo nuotykiai to

vaizduoja grobiko ir seklių jy-Į paties 18 a. gyvenimo fone.
~" ~ Kim Novak pagrindinėje rolė-
įtampa išlaikoma iki pat filmo ga- je savo vaidyba nepakyla virš

°..Z ■ 1 grynai komercinio pobūdžio filmų
‘The Amorous Adventures of lygio, galutinėse rolėse pastebi-

. ---- °“ r j"1—v7 " i a " k \ .. . • yuuvvauju v loan v ūmiai., Moll I’hinders . Anglu filniHS Vittorio DcSics George Ssnd-
į falsifikuojama mūsų žymiųjų! įu bodejęsis Dievu ir žavėjęsis t James MacArthur, kaip jaunas iri “Tom Jonės'’ su aštria satyra me- ers Richard Johnson LilfPalmer 
j žmonių dvasinė tikrovė, nes to-i Hitleriu. Bet ar Rr. Raila galėjo neseniai teisės studijas baigęs ad-; niškoje formoje pavaizdavęs 18 a. įr jįt
j klos jis, senas mūsų gyvenimo i rasti? Ar jam toks asmuo galėjo i vokatas, prisideda prie romanti-! Anglijos kaikuriuos gyvenimo as-; Eilele dialogu ir situacijų aki- 
i stebėtojas, nebuvo iš viso apčiuo-j atverti savo drąsų, dramatišką už-j nj0 bruožo išryškinimo. Pateikia-! pektus, susilaukė ne tik premijų,‘ vaizdžiai jieškoma priaus sensa- 
i P?s. irioji? Sangvinikams paprastai ma eilė žaviu ir autentišku Isoa-; bet ir gausaus pasisekimo prie ka- ■   ° ~ ’ 

Br. Railai nuraminti šį kartą į niekas ir neatveria savo* asmenį- nijos pajūrių vaizdų. ‘ ’ r ’----- ,r‘ 'T------

. mūsų j vidinių dramų. Gilesnieji žmonės i ius režišorius Akira Kurosawa, stilium, bet. bent kol kas, be sėk-
i lietuviškoje tikrovėje, arba randa j juose neranda atgarsio, atliepimo, pateikęs tokius kūrinius kaip Ra- ! mingesnių rezultatu. Nors Holly- 
! tai. ko kiti neapčiuopia. Jo ap-i dvasinio sąlyčio. Su sangvinikais, shomorT, “Yojimbo” ar “The Se- woodo reporterė Louella Parsons 
Į stulbimas dėl mano knygos yra j tokie bendrauja tik iš reikalo, iven Samurai”, taip pat ir šiame < apibūdina “Fanny Hill” filmą 
; tik naujas įrodymas, jog Br. Rai-j kokio nors intereso ar malonumo, i filme sėkmingai veda savo mėgia-! kaio “A Female Tom Jones”, ta- 
:1a vra kitoks gyvenimo ir žmonių; kurį teikia lengvas socialumas ir , . t v,x,_
stebėtojas, negu daugelis. Jo “aki-j sąmojus.

Galima suprasti Br. Railos nu
stebimą ir norą skubiai reaguoti, 
taisyti bei tikslinti kitų pažintis. 
Tik kai reikia taisyti ar tikslinti, 
jo lagaminas pasirodo tuščias; lie
ka tik pats reagavimas, nustebi
mas ar pasipiktinimas. Tai sang
viniško instinkto dalis. Sangvi-

jaunųjų tautininkų, kurį jis esąjįey Mills grakščiai pasirodo bręs- 
tikriausiai turėjęs pažinti. Per-|tan£jos jaunuolės rolėje, kai jos 
kratęs savo visą pažinčių lagami-1 tikrasis tėvas John Mills autori- 

l~i tetingai vadovauja visai veiklai.

: nieko nepadėtų mano itikinėji-j nių paslapčių, neatskleidžia savo 
Įmai. Jis daug ko neranda i '

dalis, kolonizuota slavų, o vokie
čių pavadinta: Masuren. Mazovija 
viduramžiais ir vėliau niekuomet 
nesivadino Mozūrija.

Jeigu man ateityje pasiseks su
rasti daugiau žinių apie ją, mielai 
pateiksiu skaitytojams.

Simonas Daukantas ir senųjų lietuvių laisvė
DR. J. JAKŠTAS

Ši socialinė bei ekonominė laisvė Daukan
to visur primygtinai tvirtinama be jokių įro
dymų. Jam ji, rodos, buvusi aksioma, nerei
kalinga pagrįsti. Tai savaimingai aiškus pra
eities faktas. Nevienas gal jo veikalų skaity
tojas pamanytų, kad mūsų istorikas pats sau 
įsikalė į galvą tą laisvės mintį ir ją per savo 
istorijas liaupsino. Tokią išvadą lyg perša 
mūsų rašytojas ir literatas V. Mykolaitis - Pu
tinas veikale Senoji lietuvių literatūra, I, 47 
psl,: “Atrodo, kad Daukantas kiekvienam da
barties neigiamam bruožui atitaisyti kuria 
praeities lietuvyje atitinkamą teigiamą bruo
žą“. Pritaikius mūsų kalbamam reikalui Pu
tino samprotavimą, sektų išvada, jog iš nei
giamo dabartinės baudžiavos bruožo istoriko 
kuriamas teigiamas lietuvių laisvės bruožas. 
Anų laikų perspektyvoje panašus samprota
vimas vargiai būtų teisingas. Jau tas vienas 
dalykas, kad Daukantas smerkė baudžiavą ir 
garbino laisvę rodo jį ėjus su savo laiku, kur 
D. Prancūzų revoliucijos poveikyje visur Va
karuose naikinta baudžiava ir laisvinti vals
tiečiai. šios istorinės eigos įtakoje tada kaip 
tik ir kilo teorija apie kadaise buvusią vals
tiečių laisvę, kurią vėliau jiems išplėšė tur
tais prasikišę ir valdžią gavę didžiūnai. Vo
kiečių mokslininkai, dargi labai garsūs, sukū
rė vad. “markos” bendruomenės teoriją 
(Markgenossenschafttheorie). Pagal ją, senie
ji germanai ūkininkavo susidėję į laisvas ūkio 
bendruomenes (markas) ir bendrai valdė tam 
tikrus žemės plotus. Bendruomenės esą nie
kam nepriklausė ir tvarkėsi savarankiškai, 
šią senųjų valstiečių laisvės teoriją dar su
stiprino amerikietis Lewis Morgan savo labai 
žinomu veikalu “Ancient Society”. Per jį

ši teorija buvo pirmiausiai pasisavinta mark
sistinio socializmo, o iš čia įtraukta Į mark
sizmo - leninizmo teoriją ir dabar padaryta 
sovietinės istorijografijos pagrindu. Sovieti
nis mokslininkas V. T. Pašuto veikale “Obra- 
zovanie Litovskago Gosudarstva”, su didele 
erudicija ir giliu kritišku tyrinėjimu parašy
tame, pagal ją bando aiškinti Lietuvos valsty
bės pradžią. Atrdoytų, lyg mūsų bendralaikis 
Pašuto čia susitiktų su prieš šimtą metų mi
rusiu Daukantu. Mat, abiejų mokslininkų iš
vedžiojimai turi šaknis tame pačiame šaltiny
je — vakarietiškame 19 a. pirmos pusės lais
vės sąjūdyje.

Ne kolektyvi, o individuali laisvė
Kaip vakariečiams ši teorija tada nekėlė 

abejonių, nors jos iš šaltinių negalima tiesiog 
išvesti, taip ir mūsų istorikui ji buvo savaime 
aiški. Tiesa, Daukantas nekalba apie kokias 
ūkio bendruomenes. Jo vaizduotėje stovėjo 
laisvi, individualiai ūkininkavę valstiečiai pa
sirinktuose žemės plotuose: “žemė arba 
gruntas visuomenis buvo, kuris kame buvo 
pragyvenęs... turėjo už savo valdėmę” (“Bū
das”, 215 psl.). Jie buvę laisvi ir lygūs. Jie 
niekam mokesčių nemokėję, duoklių nedavę 
ir rinkliavų nežinoję, ir todėl jiems net pini
gai nebuvę reikalingi.

Tie laisvieji lietuviai, laimingi ir niekieno 
nevaržomi sau žemę dirbę ar medžioję, vis- 
dėlto negyveno be bendros valdžios. Tik val
džia buvusi ne primesta, bet jų pačių rinkta, 
šią mintį gražiai pasako mūsų istoriko dažnai 
cituojami žodžiai: “Ne kiltis, ne turtai, bet 
išmintis ir dorybė, nuo visų pritirta, kiekvie

gius. Nors eiga gana lėtoka, bet

lo. Suaugusiems.

, . _ .' cingumo, retkarčiais nusileidžiant
_ . . |sos langelio. Nenuostabu, kad ei- neĮ įįį vulgarumo. Taigi, morali-

“High and Low”. Japonų genia-i leje filmų bandyta sekti panašiu n;u požiūriu gali kelti priekaištų 
. tz . i *1"'1 K ’’ betkuri žiūrovų kategorija.

“Die. Die. My Darling”. Sis me- 
lodraminis filmas primena eilę 
paskutinių kelių metų laikotarpy
je išleistų filmų, kuriuose jau 
senstančios praeities žvaigždės pa
naudojamos terorizuojančioms ro
lėms. Po 12 m. pertraukos Tallu
lah Bankhead sugrįžta į ekraną ir - 

■ su giliu įsijautimu atlieka sūdė-

miausią artistą Toshiro Mifune, i čiau. tai jokiu būdu neatitinka tie- 
Nors filmas statytas Japonijos.: sai ir toks kūrinys ne tik morali- 
vaizdų fone su japonais artistais, Į niu atžvilgiu, bet taip pat ir meni- 
tačiau pati eiga primena ameri-! 
kiečių filmo stilių. Kerštaująs že
mesnės klasės gydytojas pagrobia
turtingo pramonininko sūnų ir Adventures of Moll Flanders”, iės^aidmenL ApsigyVenusi Ang- 
reikalauja didelio išpirkimo mo- kurio pasaulinė premjera įvyko njos provincijos namuose senutė 
kesčio. Paiškėjus klaidai, kad pa- Toronte, nors ir bando išlaikyti pasineria į praeities pasisekimu 
grobtas tik šoferio, o ne pramoni-1 šiek tiek panašumo į “Tom

niu apipavidalinimu yra tik gėda
pačiai filmų pramonei. _ ______________ ___ __

Naujas filmas “The Amorous tingą senstančios artistės ir naš-

(Nukelta Į 7 psl.)

ną į vyriausybę kėlė, negi visi lygi buvo” 
(“Būdas”, 55 psl.) Savo išrinktiesiems, (jo net 
diduomene vadinamiems) žmonės vis dėlto 
kiek patarnaudavo. Jie duodavo jiems “trupu
tį javų, kailių ir retai pinigų”. Tačiau duok
lės nebuvusios jų pareiga. Jie jiems duodavo 
lyg atsidėkodami, nes “jie vyresniaisiais bū
dami ir ūkę rėdydami, laiko neturėjo duonos 
sau užsidirbti”. (“Istorija”, I, 107 psl.).

Kaip atsirado vergija?
Kai Daukantas taip garbino senųjų lietu

vių laisvę ir jų padėtį laikė priešybe savo me
to baudžiavai, tai, rodos, jam neišvengiamai 
turėjo kilti klausimas, kaip ta “aukso liuosy- 
bė” išvirto dabartine „vergija”. Veltui jieš- 
kotume jo istorijose bandymo atsakyti į šį 
klausimą. Atrodo, istorikas nesigilino į vaka
rietišką istorijografiją, kuri, kalbėdama apie 
senovės tautų (germanų) laisvę, aiškino taip 
pat luominės visuomenės ir baudžiavos kilmę.

Negali sakyti, kad Daukantui nežinomas 
būtų buvęs mokslas apie luominės visuome
nės pradžią. štai jis vienoje vietoje taip kal
ba: “Taip pat pagal žmogaus būdą visi žmo
nės liuosais turėjo gyventi, vienok didžtur
čiai visados neturtinguosius vergė” (“Būdas”, 
7 psl.). Rodos, reikėtų laukti, kad iš to teigi
nio mūsų autorius veš nelaisvės ir nelygybės 
kilmę iš lietuvių visuomeninės buities raidos 
(kaip bando daryti pvz. Pašuto). To mes pasi
gendame jo veikaluose.

šiuo atveju labai pravartu atkreipti dėme
sį į kito didelio mūsų tautiečio svajas apie tą 
pačią senųjų lietuvių laisvę. Turiu galvoje 
du posmelius A. Baranausko žinomoje pa
prastutėje, bet nuoširdžioje dainelėje, kuri

kartais vadinama “Senovės daina” ir nese
niai išleistoje lietuvių poezijos antologijoje 
pavadinta “Dainų dainele”. Pirmasis posmas 
taip skamba:

Žmonės laimingi buvo turtingi, 
Niekur nebuvo vergijos.
Vieni didžiūnai buvo galiūnai 
Ant vyresnybės išrinkti.
O kiti saldžios klausė jų valdžios. 
Visi mažiukais vadinti. ’

štai šiais dainelės žodžiais mūsų dainius 
nusako tą daukantišką senųjų lietuvių laisvę, 
laimę ir lygybę, čia lyg kartojami istoriko 
žodžiai “nesgi visi lygi buvo” gražiu poetiš
ku posakiu: “Visi mažiukais vadinti“. Bet se
ka antras dainelės posmas, kur jau pasigirs
ta kita gaida:

Amžiai sukako, kaip seniai sako, 
Ir kitaip virto Lietuva: 
Augo didžiūnai, augo galiūnai, 
žmonės vergijon pakliuvo.

Šioje vietoje dainius kalba jau apie luo
minės visuomenės ir baudžiavos pradžią iš vi
dinės gyvenimo raidos.

Daukantui, kaip matėme, svetima buvo 
mintis vesti baudžiavą iš pačių lietuvių bui
ties. Pagal jį, ji buvusi atnešta į Lietuvą. 
Vieni jos nešėjai, kaip ir reikia laukti iš viso 
jo istorijų tono, buvę vokiečiai. Tai tvirtina 
jis ne be kartėlio šiais žodžiais: “Lažo, arba 
baudžiavos, ir nelygybės nežinojo; atnešė tas 
nelaimes vokiečiai, ateidami į tuos kraštus... 
kurios šiandien visą Lietuvos ir žemaičių tau
tą žudo ant gėdos krikščionių tikybos, ’ kuri 
įsako taip mylėti artimą savo, kaip pats save” 
(“Istorija”, I, 71 psl.). Kiti baudžiavos nešėjai 
į Lietuvą buvę lenkai. Tiesa, istorijose jis 
apie tai nekalba, bet viename laiške Narbu

tui jis tiesiog kerta: “Lenkai mums atnešė 
valdžios oligarchiją ir valstiečių baudžiavą” 
(“Mūsų Senovė”, 1, 749 psl.).

Daukanto mokslinė ir patrijotinė reikšmė
Šie Daukanto išvedžiojimai apie baudžia

vos pradžią ir aplamai apie senųjų lietuvių 
laisvę ir jų laimingą buitį šių dienų mokslo 
šviesoje neišlaiko kritikos. Tačiau reikia pri
pažinti, Daukantas buvo nuoseklus savo sam
protavimuose. Juk jo istorijos pagrinde glū
di pragmatinis momentas, pagal kurį istori
jos drama plėtojasi dviejų spalvų — baltos ir 
juodos spektre. Balta spalva — tai lietuviai, 
juoda — jos priešai prašalaičiai. Visa kas ge
ra, priklauso lietuviams, kas bloga — jų prie
šams. Laisvė yra dieviška dovana ir ji pri
klausė lietuviams. Baudžiava, vergija — ne
krikščioniškas dalykas. Jis priklauso lietuvių 
priešams. Tame pragmatiniame tiksle ir ghb 
di istorinė Daukanto reikšmė. Tuo atžvilgiu 
jis, nuo pat pradžių tapo brangus lietuviams. 
Jo istorija, pirmoji lietuvių kalba, žadino 
tautos meilę. Tuo būdu jis paruošė dirvą 
“Aušros” laikotarpiui, nors pats dar nebuvo 
aušrininkas.

Mūsų gyvenamai dabarčiai Daukanto isto
rinė kūryba dar ir kitu atžvilgiu vertintina. 
Kaip jau minėjau, Daukantas kūrė savo laiko 
dvasinių srovių veikiamas. Jo kūryboje atsi
spindi to laiko ne tik Lietuvos, bet ir visos 
Europos būklė. Daukantas stovėjo savo laiko 
srovėje, ir jo kūryboje ji ryški. Šis faktas 
gali būti pamoka jauniems akademikams, ku
riems rūpi dabartinė Lietuva. Kaip negalima 
suprasti ir tinkamai įvertinti Daukanto siau
ruose ano laiko Lietuvos rėmuose, taip nega-K 
Įima pažinti ir dabatinės Lietuvos be tų įta
kų, kurios eina iš rytų ir vakarų ir, be abejo
nes veikia ją.



2320 Bloor St W. Tel. RO 2-8255
EGUNTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos šildy-

Geros

BLOOR — JANE — Bungalow
$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 

7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė,, gražūs kamba
riai. kilimai ir graži aplinka.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; -moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos treniruotės vyk

domos Rennie parke. Laikas nusta
tomas pagal susitarimą. Jaun. leng
vaatlečiai ruošiasi Toronto pirme
nybėms, kurios įvyks birželio pra
džioje.

Krepšinio pirmenybių laimėtojams 
Toronto Church lyga praėjusį šešta
dienį suruošė pagerbtuves šios lygos 
nugalėtojams. Vyčio berniukų dvi 
komandos, laimėjusios šios lygos dvi 
pirmąsias vietas, buvo apdovanotos 
laimėtojų ženklais ir taurėmis.

Stalo tenisininkės E. Sabaliauskai
tė ir V. Nešukaitytė gražiai pasiro
dė Pabaltiečių stalo teniso pirmeny
bėse, kurios įvyko Klevelande. Mo
terų vienete E. Sabaliauskaitė lai
mėjo I vietą, o V. Nešukaitytė — 
II. Trečioji buvo nuolatinė vytiečių 
priešininkė latvė Adminis. Jaun. vy- 
tietės taip pat laimėjo ir moterų 
dvejetą finale įveikusios latvių po
rą. Mergaičių I vieta irgi atiteko vy- 
tietei V. Nešukaitytei. Vyrų vienetą 
laimėjo latvis Zulps. J. Kavaliaus
kas (Čikaga) buvo trečias.

Sezono užbaigimo pirmehybesq, 
kurios įvyko Otavoje, dalyvavo ir' 
keli Vyčio stalo tenisininkai. V. Ne
šukaitytė moterų dvejete laimėjo I 
v. Ji taip pat laimėjo ir mergaičių 
meisterystę moterų varžybose. V. Ne
šukaitytė pasiekė pusbaigmius. J. Ne- 
šukaitis vyrų B klasėje irgi pasiekė 
pusbaigmį.

Z. Plačiakis mokyklos varžybose 
laimėjo dvi pirmas vietas, 
je nušoko 27-9 ir šuolyje 
6-6.

S. Kernius katalikiškų 
varžybose laimėjo pirmą vietą disko 
metime, numesdamas įrankį 130-11

Trišuoly- 
iš vietos

mokyklų

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

MOKA: 4%—5%
Už depozitas apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGICIAI — atviri iš 6% %.

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas:
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje

1965 m. balandžio 30 d. kapitalas — $1,568,320 
------------------ —-----------

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7 
Antr.10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 
Penkt.10-1.30 ir 4.30- 8 
SešL9-12
Sekm. 9 JO • 1

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
RONCESVALLES — GEOFFREY $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras 13 
kambarių, 3 vonios, garažas, vandeniu apšildomas; prašo $28.000. Liks 
viena skola balansui.
BLOOR — WILLARD — SWANSEA $8.000 įmokėti, mūro, atskiras 6 
kambarių, moderni virtuvė, šoninis platus įvažiavimas, garažas; prašo 
$18.900. ‘
BLOOR — KIPLING $5.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių vie- 
naaugštis (bungalow), garažas, privatus įvažiavimas. Priedas — užuo
laidos, kilimai, skalbimo ir džiovinimo mašinos; gražus, didelis kiemas, 
prie gero susisiekimo ir mokyklų. Prašo $21.000. Liks viena skola ba-

BLOOR — PRINCE EDWARD $4.000 Įmokėti, mūro, atskiras 6 kambarių 
per 2 augštus, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. Prašo 
$19 500
ST. CLAIR — BATHURST $15.000 Įmokėti, mūro atskiras, 5 butų pa-

Neradę atitinkMnonamo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybe ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

SWANSEA
gražių plytų namas.

9 TORONTO
PADĖKA

ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

SPORTAS
vyksta 

trečiadienį 
aikštelėse 

Treniruoja

D. Balsytė mokyklos varžybose tri- 
šuolyje nušoko 28-0.

AUŠROS ŽINIOS
Lauko teniso treniruotės 

kiekvieną pirmadienį ir 
7 v. v. Dufferin parko 
(prie Dufferin Plazos). 
O. Rautinš.

Lengvosios atletikos 
pradedamos šį antradienį 6 vai. vak. 
Swansea parke (ten pat kur praėju
siais metais). Treniruotės vyks kiek
vieną antradienį ir ketvirtadienį. 
Treniruoja A. Malinauskas.

treniruotės

Sportas Lietuvoje
Sov. S-gos rankinio pirmenybėse, 

kurios vyksta Leningrade, gerai; 
reiškiasi Kauno Žalgirio moterų ko
manda ir Kauno vyrų Politechnika. 
Abi komandos, laimėjusios pirmuo
sius 3 susitikimus, pirmauja.

1964 m. geriausias pasekmes mo
terų lengv. atletikoj pasiekė: šuolis į 
tolį — I. Minalgaitė 5.67 m. (18-7); 
800 m. bėgimas — F. Karoblienė 2: 
08,7; rutulys — O. Kavaliauskienė 
15.02 (49-3); diskas — T. Stankevi
čiūtė 49.90 (169-9).

Pabaltijo moksleivių stalo teniso 
komandinėse pirmenybėse lietuvių 
berniukų ir mergaičių komandos 
laimėjo pirmas vietas. Vienetuose R. 
Miknevičius laimėjo I vietą ir Mar- 
kauskaitė — II.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
Ontario jūros skautai rugpjūčio 6-14 

d. ruošia plaukiojimo regatą Toronto 
uoste RCYC. Kurie domisi šiuo spor
tu, turi užpildyti atitinkamus blankus 
iki birželio 1 d.

Mane lankiusiems ligoninėje ir 
namuose ligos metu už gėles ir dova
nas reiškiu nuoširdžią padėką: Pri
sikėlimo parapijos Tėvams pranciš
konams: T. Kornelijui, OFM, T. Tar- 
cizijui, OFM, T. Ambrozijui, OFM, 
Br. Hortulanui; gerb. Motinai M. Au
gustai, seselei M. Paulei; p.p.: Gri
gams, Guobienei, Gaideliams, Gaižu- 
tienei, B. Gataveckienei, Močiutei 
Gataveckienei, Iz. Gataveckui, V. Bu- 
ragui, Bartininkui, Karasiejienei,

Prisikėlimo par. Katalikių Moterų 
Dr-jos atstovei Gr. Kakpevičienei, 9v. 
Jono Kr. par. Kat. Moterų Dr-jos at
stovei Steponaitienei, Morkams, Buk- 
šaičiams, Černiauskams, Vaškevičie
nei, Tumosienei, Trečiokienei, Maz- 
laveckienei, Matulevičienei, Čepon- 
kienei, Zavienei, Laurinavičienei, 
Lingytei, Žebrauskui, Kalyčiui, šefle" 
riams, Urkiams, štuikiui, Poškoms, 
Pažerūnams,, Didžbalienei, Kava
liauskams, Paliulytei

Visiems dar kartą nuoširdus ačiū 
O. Gataveckienė

Lietuvių studentų žinios
Išleistuvės baigusiems š.m. Toron

to universitetą ir kt. augštąsias mo
kyklas rengiamos birželio 4 d., 8 v.v., 
Prisikėlimo muzikos studijoje. Kvie
čiami visi baigusieji šiose išleistuvėse 
dalyvauti. Skambinti iš anksto Stu
dentų Rėmėjų Būrelio valdybai: L. 
Tamašauskas tel. LE 14469, J. Karka 
tel. RO 2-9752. Tėvai prašomi paremti 
šias išleistuves savo atsilankymu. Yra 
pakviesta svečių, organizacijų atstovai 
ir kt. Dalyvauja visi studentai-ės. Bus

Lietuvių skautų veikla
Romuvos skautų stovykloj prasi

dėjo darbai. Pereitą savaitgalį išky
lavo oro skautų dr-vė. Ps. B. žolpys 
platino ir valė skaučių pastovy klės; z 
p. K. Tuba sutvarkė vandens pom
pą, o J. Mačiulis — virtuvę, šiuo 
laiku yra daug darbo ir norint tin
kamai paruošti stovyklą bei įreng
ti pastovyklės sanitarinius įrengi
mus, reikia daug talkos. Hamiltono

NUSILEISTI AR ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir Australiją. Patruliuojantieji 
Polaris laivai turi po 16 raketų, 
kurių atominė galia yra apie 500 
tūkst. TNT, o taikinius gali pa
siekti už 2800 mylių.

Kinija nepasiruošusi
Australijos karini įsikišimą į 

P. Vietnamo kovas, atrodo, seks 
N. Zelandijos ir Filipinų kariuo
menės pasirodymas P. Vietnamo 
žemėje. Visi šie reiškiniai kalba 
už tai, kad pylimas tvirtinamas ir 
jo pralaužimas Maotsetungui su
darys galvosūki — nusileisti arba 
stoti j atvirą karą su Vakarais. 
Tačiau šiam žygiui pastarasis nė
ra pasiruošęs, juo labjau, kad so
vietai daugiau kalba, negu efekty
viai kišasi Į P. Vietnamo reikalus. 
Kas viešai yra kalbama — vienas 
dalykas, bet užkulisiuose, be abe
jonės, sovietai nori, kad kinie
čiams vakariečiai ragus aplaužy
tų, tada ir Pekingo “draugas” bus 
nuolankesnis Maskvos komandai. 
Be atviro sovietų Įsikišimo kinie
čiai i karą su JAV nestos, bent ne
tolimoje ateityje. Tačiau partiza
ninis karas gali trukti neribotą 
laiką. Tai Kinijos komunistų stra
tegija, kol jie dar nepasidarė ato
minių arsenalo. Apraminti P. 
Vietname, raudonieji suras plyšį 
ugnelei Įžiebti' kitoje vietoje — 
Laose, Kombodijoj, Burmoj ar pa
našiai.

Nuvarginti priešą
Kad ir toks šūvių poškėjimas 

Indijos ir Pakistano pasienyje nė
ra Įvykęs be Pekingo “palaimini
mo”. Dabartiniai Rann Kutch tyr
laukių ginčai tarp Pakistano ir 
Indijos tėra iš tikrųjų neišspręs
tas Kašmiro klausimas. Indija 
Kašmirą ruošiasi' galutinai pri
jungti prie Indijos ir panaikinti jo 
autonomiją. Pakistanas pasiskubi
no tokį Įjungimą sukliudyti ir to
dėl pasigirdo Rann Kutch tyrlau
kiuose šūviai. Gandai, kad tuose 
tyrlaukiuose yra žibalo ir žemės 
turtų tėra tik Kašmiro klausimo 
pridengimas kitu vardu. Neseniai 
Įvykęs Pakistano prezidento iškil
mingas pasitikimas Pekinge kalba 
už tai, kaip tyrlaukių “žibalas” ga
vo Kašmiro skraistę. Kinijai irgi 
labai rūpi, Indijos milžiną kiek 
galima daugiau apkarpyti. Patys 
kiniečiai prieš kelis metus bandė 
pašaudyti indiečius ir pasiėmę ke
lis strateginius pasienio postus su
stojo, nes ir Maskva nejuokais su
pyko. Taigi dabar šią rolę Kinija 
perleido laikinai Pakistanui.

Senoji Kinijos išmintis sako: 
niekad nepulk priešo, jei žinai, 
kad jis stipresnis, bet stenkis ji iš
varginti ir tik tada griebk. Dabar
tinė Kinijos partizaninė strategi
ja, rodos, ir seka ta išmintimi — 
varginti priešą ir neduoti jam ra
mybės. Partizaninės kovos P. 
Vietname yra tokios strategijos 
pavyzdys — užpulti netikėtai, pa
daryti žalos, o jei kurioje vietoje 
koncentruojama priešo kariuome
nė puolimui, partizanai dingsta 
nepalikdami ženklo.

STARLITE DRIVING 
SCHOOL 

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rudy Wolfinger 

330 Queen St. W. Tel. EM 6*2957 
ATIDARYTA KASDIEN 

Ilgametė praktiko. Parengiame 
egzaminam* įvairiomi* kalbami*. 
Nebūtina* gera* anglų kalba* 

mokėjimą* 

dovanų įteikimas, vaišės ir šokiai jau
nimui.

Studentų Rėmėjų Būrelio 
valdyba

Torontą universitetą š.m. baigia 20 
akademikų: farmacijos fakultetą — 2, 
Ontario mokytojų kolegiją — 4, fizi
kos inžinerijos — 2, humanitarinius 
mokslus — 10, muzikos fakultetą — 
2; magistro laipsnius gavo 2. Water
loo universitete fiz.-inž. fakultetą bai
gė 1.

tėvų rėmėjų komiteto pirm. p. Stu- 
kas su dviem pagalbininkais pradė
jo statyti paukštytėms namuką. Vi
sa medžiaga atvežta. Niagaros pusia
salio vadovas s. P. Balsas^ apžiūrėjo 
pereitais metais pastatytus du na
mukus, kuriem užbaigti ir perdažy
ti sudarys talką. Kiekvieną savaitgalį 
stovykloje bus dirbama. Visi kvie
čiami nuvažiuoti ir nors truputį 
prie šių darbų prisidėti.

Šatrijos ir Rambyno tuntų vado- 
vės-vai nuoširdžiai dėkoja Šv. Jono 
Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažu
baliui ir Prisikėlimo par. klebonui 
T. Placidui Bariui, OFM, ir parapi
jos komitetams už patalpas, kurio
mis skautės-tai naudojosi visą pra
ėjusį sezoną.

Ateitininkų žinios
Jaunimo ekskursija į Albion Hills 

parką įvyksta ateinantį sekmadienį, 
gegužės 30 d. Dėl prasidėjusių mo
kyklose egzaminų ekskursijos atidė
ti nebuvo galima. Bus vykstama au
tobusais, kurie važiuos nuo Prisikė
limo par. lygiai 10 vai. Torontan 
grįšim apie 6-7 v.v. Priklausys nuo 
oro. Albion Hills parkas yra labai 
didelis ir gražus, teka upelis ir yra 
ežeras. Nuo Toronto — 30-35 my
lios. Kviečiami ir tėvai. Maistą ga- 
minsimės vietoje, tėvų komitetas 
viską parūpins. Iki ketvirtadienio 
vakaro visi norintieji vykti autobu
su prašomi užsiregistruoti pas savo 
būrelių valdybos narius ar globėjus.

Ateitininkų vasaros stovykla — 
nuo liepos 25 iki rugpiūčio 14 d. 
Daug kas pageidauja 3 savaičių, to
dėl ir galvojama pratęsti. Amžius 
12-18 m.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmB.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

^2^ Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone

y i Tel. 535-9468 — Lietuvis Savininkas
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t.
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 a. b. Beresnevičius

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

Margos įvairybės
• Kan. J. Tumas-Vaižgantas, 

anų laikų vienas didžiausių Lie
tuvos veikėjų ir rašytojų, daug 
dirbęs lietuvių spaudos atgavimo 
darbe, 1904 m. gegužės 7 d., o se
nuoju kalendoriumi — balandžio 
24 d., ankstų gražų pavasario ry
tą, atsikėlęs Sv. Mišių laikyti, su
sitikęs seną savo šeimininkę, pa
klausė:

— Ar nėra žinios, kad mums 
jau spauda leista? Sapnavau, kad 
caras išleido lietuviams lietuviš
kos spaudos grąžinimo manifestą.

— Nieko nežinau ir niekas ne- 
simaišė, — atsakė moteris.

Po Šv. Mišių ateina Vaižgantas 
iš bažnyčios ir randa ant stalo bi
čiulio telegramą iš Petrapilio. Ku
nigas, praplėšęs, skaito ją: “Lie
tuviams spauda leista. Sveiki
nu...” “Užgrūdintasis kovotojas 
pradžioje — iš džiaugsmo apsi
verkė, o po to — ėmė suktis ant 
vienos kojos, kaip vaikas žaisliu
ką gavęs, ir vis sakė:

— Ar aš nesakiau?!..
• Aleksandras Stulginskis, bu

vęs Lietuvos valstybės preziden
tas (vienas iš dviejų gyvų tebesan
čių Vasario 16 akto signatarų, ki
tas — Petras Klimas) buvęs Sibi
ro tremtinys, dabar gyvenąs pa
vergtoj Lietuvoj, vasario 26 d. su
laukė 80 m. amžiaus. Kai A. Stul
ginskis pasirašė Lietuvos nepr. 
paskelbimo aktą, buvo 33 m. Pet
ras Klimas šiuo metu taip pat gy
vena Lietuvoj.

• Anglijoj gyvena Prūsijos ku
nigaikštis. Nors senosios ir vėles
nių laiku Prūsijos jau nė žymės 
nebeliko, tačiau “Sandaros” pra
nešimu, esąs užsilikęs jos Prūsi
jos “kunigaikštis”. Juo save lai
ko Vokietijos buv. kaizerio Wil- 
helmo proanūkas Mikalojus, 18 
m. amžiaus; jis tebesąs “Prūsijos 
kunigaikštis”. Neseniai tas “ku
nigaikštis” Įstojęs į britų armiją 
eiliniu kareiviu. Jo tėvas yra na- 
tūralizuotas Britanijos pilietis ir 
turi ūki Hertford grafystėje.

Parinko Pr. Al.

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 

Bus. 481 - 6808 Res: 767 - 9053
PALIEKAMO TURTO 

PLANAVIMAS
• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.

Great-West Life
assurance company

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBER1S

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

SWANSEA — BLOOR, $2.500 įmo
kėti; 7 kambarių atskiras na
mas; garažas su plačiu įva
žiavimu, prašoma $15.900.

KINGSWAY — BARRY RD., apie 
$7.000 įmokėti, gražus at
skiras mūrinis vienaaugštis 
(bungalow), garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Užbaigtas 
poilsio kambarys. Viena at
vira skola 10-čiai metų.

SWANSEA, $3.000 įmokėti ar ma
žiau, atskiras originalus 10 
kambarių dupleksas. Pra
šoma kaina $18.900.

QUEBEC — BLOOR, $6.000 įmo
kėti, 9 kambarių atskiras na
mas; dvigubas garažas, dide
lis kiemas.

IANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
gražus 7 kambarių atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena skola balan
sui 10 metų.

WILCOX LAKE, $10.000 įmokėti 
ar mažiau, 13 vasarnamių ir 
krautuvė, išnuomuota visą 
laiką, apie $7.000 metinės 
nuomos, neaugšta kaina, ga
li keisti į namą Toronte, 20 
mylių nuo Toronto.

SWANSEA — BLOOR, $10.000 
įmokėti, keleto metų senu
mo 7 kambarių atskiras na
mas; poilsio kambarys, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

ALGARBENS I
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.

VASARNAMIS — MAGNETOWAN, ONT.
DUNDAS — RUSHOLME

. , «..,. a.? mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vande
niu alyva apšildomas, 8 dideli kambariai. Įmokėti apie $3.000.

HOWARD PARK — HIGH PARK
$20.900 — 8 dideli kambariai, 2 moderniškos virtuvės, didelis žemės 

sklypas; gali būti ateities apartamento projektas.
BERESFORD — ANNETTE
$33.900 “Fourplex” 4 butų pastatas, plius užbaigtas rūsys, su visais įren

gimais ir baldais, geras įvažiavimas, 2 garažai. Įmokėti apie $10.000.
PALMERSTON BLVD.
$70.000 — 8 butų apartamentas, su balkonais, visi butai po 5 kambarius 

Pajamos $11.000 per metus. Įmokėti $15.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Owners
ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atlieam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrius, krautuves, 

namus

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
i n T/ m IT TAISYMAS — MONOGRAMOS
BALU k L Latviška brangenybių

krautuvė (Jeweller) 
964% BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 
įmokėti, plytinis, atskiras, 13 
kambarių, 3 virtuvės, šiltu van
deniu šildymas, garažas; parduo
damas pirmą kartą.

RONCESVALLES — FERN, $2.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, įva
žiavimas, didelis sklypas, geras 
mortgičius balansui.

$3.500 ĮMOKĖTI, plytinė krautuvė 
su dviem apartamentais išnuomo
ti su virš $3.000 metinių paja
mų. Naujai atremontuotas pasta
tas; geras investavimas. Prašoma 
$21.500.

QUEEN — SPADINA, restorano 
verslas, tas pats savininkas per

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE &91M

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos. 
Žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na- 
mas labai patogioje vietoje 
Bloor - Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RUSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

(prie Lansdowne Ave.)
Namą telefonas: BE. 3-5996 

nios virtuvės, įvažiavimas, vienas 
mortgičius balansui.
15 metų, priverstas parduoti, 45 
vietos, nerūdijančio plieno įren
gimai, $1.000 apyvarta per savai
tę, gyvenimui kambariai, prieina
ma nuomos kaina.

BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, 
plytinis, atskiras, 7 kambarių per 
du augštus, vienas mortgičius, 
šilto vandens šildymas, garažas. 

VIENAAUGŠTIS (bungalow), įmo
kėti $6.000, plytinis, atskiras, 6 
dideli kambariai, poilsio kamba
rys, atskiras garažas, savininkas 
išsikėlęs Į kita miestą.

DUNDAS — OSSINGTON, $1.000
įmokėti, 6 kambariai, 2 moder-



APDRAŪDA
KREDITO KOOPERATYVO “PARAMA”

4 MĖNESIŲ VEIKIMO APŽVALGA

Praėjus keturiems mėn., Lietuvių Kredito Kooperatyvo

«& SKAITYTOJAI PASISAKO Šypsenos

VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VEMTAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY- 
MAS • MĖNESĖTOS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreClir

VD a AC kelionių reikalais, visame pašau-
• DACEIXAu iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

suomenę painformuoti apie šios finansinės institucijos veikimą. 
Mūsų manymu, neužtenka pasKelbti vienos .dienos ar nuotaikos 
pagautus davinius, o reikia duoti pilną veikimo vaizdą, šia proga 
pateikiame palyginimą šių metų keturių mėnesių balanso su pra
eitų gruodžio mėn. 31 d. balansu.
Aktyvai: 1965 m.

balandžio 30 d.
$ 2.000,00

106.805,00 
275.000,00 
480.382,00 
992.205,00 
230.005,00
41.697,00 
10.380,00 
43.000,00 

790,00 
6.660,00 
8.934,00

Ein. sąskaitos banke 
Indėlis — Society 5% 
Asmeninės paskolos-----------------
Ilgalaikės nekiln. turto paskolos- 
Trump, nekiln. turto paskolos.__
Investacijos ---------------------------
Kiln, turto pask. —C. Packers.... 
Nekiln. turto paskola C. Packers^. 
Pirmyn apmok, draudimas______
Pereinamos sumos-------------------
Raštinės inventorius---------------

1964 m. 
gruodžio 31 d.

$ 2.000,00
99.487,00 

100.000,00 
507.542,00 

1.064.630,00 
230.193,00 
40.697,00 
10.995,00 
43.000,00

6.141,00
5.057,00

$2.197.858,00 $2.109.702,00

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latvtję, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

be Muito
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams' padangos, 

foto aparatai ir t.t.

Pasyvai:
Paskola Society
Šerų kapitalas---------------
Indėliai------------- -----------
Atsargos kapitalas —
Specialus fondas ------------
Kiln, turto amortizacija __ 
Akceptuoti čekiai----------
Pereinamos sumos------- i—
Pelnas už 4 mėn.-------—_
1964 m. nepadal. pelnas ..

$ 545.158,00 
1.556.995,00 

28.909,00 
17.291,00 
4.215,00 
6.226,00 

21.646,00 
17.418,00

$2.197.858,00

$ 5.000,00
638.385,00 

1.367,655,00 
28.578,00 
17.291,00

15.748,00
6.655,00

30.390,00

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 17% 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.

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

$2.109.702,00
Šios skaitlinės rodo, kad “Paramos” balansas per keturis 

mėn. yra padidėjęs $88.000,00 ir tas padidėjimas buvo pasiektas 
per šių metų kovo ir balandžio mėn. Tas rodo, kad “Parama” au
ga ir stiprėja. Ta pačia proga turim pareikšti padėką nariams 
už kooperatišką susipratimą ir stiprinimą savos lietuviškos finan
sinės organizacijos. Taupymo-indėlių sąskaita padidėjusi net 
$190.000,00, o šėrų sąskaita sumažėjusi $93.000,00. Per šiuos ke
turis mėn. “Parama” turi $17.418,00 pelno, jau atmetus visas iš
laidas ir palūkanas už indėlius. Tikimės, kad šiais metais turėsi
me didesnį pelną negu praėjusiais metais.

Paskutiniu laiku “Paramos” valdyba yra išpildžiusi visus 
valdžios reikalavimus ir duoda mortgičius iš QVz%, o asmenines 
paskolas iš 7%. Taupytojams mokama palūkanų nuo 4^2% iki 
5%. Kviečiame visus tautiečius pasinaudoti “Paramos” patarna
vimais. Ateityje bus dedamos pastangos, plėsti savo veikimą pri
silaikant sveikų ekonominių ir kooperacinių principų.

“Paramos” valdyba

KOMUNIZMO MECENATAI
Sunku butų ir įsivaizduoti, kad ką 

nors iš mūsų tautiečių tuo vardu ga
lėtume pavadinti, tačiau faktai lie
ka faktais.

Tuo metu, kai sovietų šnipai yra 
išprašomi iš Otavos, kai Amerikos 
kariai lieja kraują kovoje prieš ko
munizmą, kai susipratę pavergtųjų 
tautų atstovai demonstruoja savo 
pritarimą JAV politikai prie jų kon
sulato Toronte, atsirado žmonių, ku
rie, pamiršę visus tautinio padoru
mo ir solidarumo nuostatus, džiau
gėsi sovietų trupės (Moisejevo) pa
sirodymu ir po to su pasigėrėjimu 
pažįstamų tarpe pasakojo savo susi
žavėjimą spektakliu. Kaip teko pa
tirti, tokių žiūrovų buvo, palyginus, 
nemažas skaičius.

Kaip mes apie juos turėtume gal
voti? Pasiteisinimas, kad menas nie
ko bendro neturi su politika, yra 
absurdas. Su komunistų politika ri- 
šasi viskas: kiekvienas jų, kad ir 
menkiausias, žygis kultūrinėj, meno, 
mokslo ir ekonomijos srityje yra tai
komas į pasaulio pavergimą. Komu
nistų karas prieš laisvąjį pasaulį nie
kad nesibaigė ir tik laikinai pasikei
tė metodai. Beatodairinėje kovojp 
prieš komunizmą negali būti jokio 
pasigailėjimo, sentimentalumo ar to
lerantiškumo.

Sovietų šokėjų trupės pasirodymo 
tikslas Toronte buvo pirmoj vietoj 
pasipinigavimas, kad už gautus dole
rius pasamdytų daugiau šnipų ir iš
davikų. Iš kitos pusės — propagan
da, kad patrauktų žmonių simpati
jas, nustatytų palankiai viešąją 
nuomonę ir kad užliūliuotų budru
mą.

čiais ir vokiečiais; jieško ryšių ir 
su kitomis tautybėmis, kad galėtų 
bendrai kovoti prieš neteisingą mo
kesčių paskirstymą, prieš jų kasme
tinį kėlimą, miesto rajonų netikslų 
perzonavimą, kur labai stipriai nu
kenčia namų savininkai. Sekcija nu
mato greitu laiku atidaryti savo biu
rą informacijos tikslams, kur du kar
tu per mėnesį vakarais, kiekvienas 
namų savininkas galės ateiti ir gau
ti nemokamai informacijos jam rū
pimais klausimais ir kur bus disku
tuojami namų savininkus liečiantie- 
ji reikalai. Tad žiūrėkime, kad ne
liktų nė vieno namų savininko ne
įstojusio į sekciją. S. J-

GERB. REDAKTORIAU,

S.m. gegužės 10 d. pasiunčiau į Roy
al Commission Inquiry into Civil 
Rights, Parliament Bldgs, Toronto, 
Ont, 15 psi. skundą. Minėtame skun
de aprašiau kas atsitiko ir kaip eilinis 
pilietis visai neturi teisių, kaip advo
katai stengiasi užmaskuoti savo netei
sėtus darbus. Šio skundo pasisekimas 
ne tik man asmeniškai, bet ir visiems 
eiliniams piliečiams bus didelė pagal
ba. Mano skundu yra susidomėjusios 
augštos institucijos, kurių priežiūroje 
tas yra. _

Jūsų — . -
T. Aleliūnas

Mokytojas paprašo Jonuką su-

kas truputį pagalvoja ir sako: 
Pienas, sūris ir... dvi 

vės...

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

oplonkyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ 4 —J su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS GO.
Res. tek LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi- 
.pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

. ŽOLYNAS IR JO PRIEŽIŪRA
Atkelta iš 3-čio psl.

Nėra reikalo žolę laistyti vaka
re ar naktį. Daug geriau ją laisty
ti dienos metu, saulei šviečiant. 
Stipria ir siaura vandens srove 
(čiurkšle) labai greitai išplaunama 
ir suplūkiama dirva, todėl to rei
kia būtinai vengti.

Pjovimas. Vėsaus klimato žolė, 
kurią mes pasirinkome, neturi bū
ti pjaunama trumpiau kaip pus
antro colio nuo žemės. (Ta taisyk
lė, žinoma, neliečia “Bent” arba 
Creeping grass”; ši turi būti" pjau
nama trumpai, laistoma dažnai, ir 
aplamai visa josios priežiūra ski
riasi).

. Pavasarį, kai žolė auga grei
čiau, ją reikia ir pjauti dažniau. 
Labai svarbu neduoti žolei per
augti. Pavėluota nupjauti žolė į 
greičiau praretėja ir praranda; 
pirmykštį savo grožį. Per vasaros 
karščius žolės augimui sulėtėjus, 
atitinkamai turi būti suretinti ir 
pjovimai. Pjaunamoji mašina tu
ri būti aštri. Daug gražiau žoly
nas nupjaunamas, kai jis pjauna
mas du kart ir tai statmenomis 
kryptimis. Jei nupjautos žolės ne
susidaro tirštai, tai visai nėra rei
kalo jos nuo žolyno pašalinti, 
ypač per vasaros karščius. Perva
žiavus vieną kitą kartą mašina, ji 
susipjausto ir sukrenta į žolyną.

Dar viena sąlyga gražiam žoly
nui — tai kuo mažiausias naudo
jimas chemikalų.

Piktžolės. Gerai ir laiku patręš
tas žolynas paprastai daug piktžo
lių neturi. Dažniausios mūsų žoly
nuose prie namų piktžolės yra 
pienė ir trauklapis (gyslonas). Iš

nedidelio žolyno jas nesunkiai ga
lima pašalinti ir rankomis. Po ge
ro lietaus trauklapiai lengvai iš
raunami su šaknimis. Kadangi 
pienės su šaknimis išrauti negali
ma, reikia josios šaknį ilgu peiliu 
nupjauti giliau žemėje ir ištrauk
ti viršutinę dali. Jeigu likusi šak
nies dalis atželtų, operaciją gali
ma pakartoti ir po to ji jau nepa
sirodo. Dar pakankamai gerame 
žolyne reikia kuo mažiausia che
mikalų naudoti piktžolėms naikin
ti. Chemikalus perkant reikia bū
tinai nurodyti, kuri piktžolė jūsų 
žolyne vyrauja, nes ne kiekvienas 
chemikalas visas piktžoles naiki
na, o žolynui pakenkia beveik 
kiekvienas. Didesniame kiekyje 
juos panaudojus, pats žolynas jau 
nebepajėgia užgydyti padarytų 
žaizdų. Tada ji reikia taisyti — 
pilti naujos žemės ir sėklos, bet 
apie tai — vėliau.

Tomas Miškinis
NAMŲ SAVININKAI JUDA

Ko siekia Tor. liet namų savinin
kų sekcija? Išsikalbėjus su valdyba 
paaiškėjo: sekcija dirba ta krypti
mi, kad kiekvienas jos narys galė
tų per metus sutaupyti nuo $150 iki 
$200 ir daugiau. Narys, įstodamas 
į sekciją sumoka $1 nario mokesčio 
ir po to gauna nario kortelę, su ku
ria nurodytose gazolino stotyse, šil
domosios alyvos bendrovėse, medžia
gų sandėliuose mokės papigintas 
kainas; apdraudos agentūrose mokės 
pigiau už draudimą, o nariui atsidū
rus ligoninėje ar ištikus kitai nelai
mei, dėl kurios jis negalės tvarkyti 
savo nuosavybės, sekcija nemokamai 
jam padės jo turtą apsaugoti nuo 
nepageidaujamų administratorių. Sek
cija jau yra susirišusi su ukrainie-

TARNŲ KLAUSIMU
Ryšium su žinute iš Kolumbijos 

“T. Ž ”, kurioje minima, kad ir lie
tuviai, būdami gerai įsikūrę, turi 
tarnus, vienas skaitytojas atsiųsta
me laiške pastebi: “Nedidelė garbė 
turėti tarną, kai jis pusdykiai pri
verstas dirbti, nes “tarnų” visur 
daugiau kaip “ponų”. Kaip ten be
būtų, naujiesiems ateiviams iš Lie
tuvos sunku užmiršti, kad jie ten 
buvo “high class”. Nenuostabu, kad 
tarnai “paraudonėja” — kalti vadi
nami “magnatai”. “Būdamas kaltas, 
skųstis liausiuos, ką pasėjau, tą ir 
pjausiu”. Rašote apie pietiečius, 
kad jie “nepataisomi tinginiai”. Gal
būt, bet kas jų auklėjimu rūpinosi?”

Skt.

— Jau nemaža yra žmonių, ku
rie pradeda susirūpinti, kad koeg
zistencija su sovietais nesudarytų 
pavojaus mūsų egzistencijai...

Diplomato laiškas
— Tų vargšų vokiečių darbi

ninkų padėtis tikrai apgailėtina, 
— rašo vienas rusų ambasados 
tarnautojas iš Vak. Vokietijos sa
vo draugui į Smolenską. — Tik 
įsivaizduok: vien valstybiniams 
mokesčiams jie sumoka daugiau 
pinigų nei mūsų darbininkai už
dirba per ištisus metus”.

Pasakų skirtumas
Viename Vilniaus vaikų darže

lyje mokytoja, geroką pusvalandį 
aiškinus vaikams skirtumą tarp 
sovietinių ir kapitalistinių pasa
kų, klausia Jonuką:

— Kuo skiriasi Sovietų Sąjun
gos pasakos nuo vakarietiškųjų?

— Vakarietiškos pasakos visuo
met prasideda žodžiais: “vieną 
kartą labai seniai buvo..o pas 
mus sakoma: “ateityje bus...” — 
šypsosi Jonukas.

Palyginimas
Tarybinėje Lietuvoje kursuoja 

klausimas:
— Ką reiškia pirmoji gegužės?
— Tai komunistiškoji pirma 

balandžio.
Nesikeičia

— Kokia yra nekintanti komu
nizmo savybė?

— Kova su kintančiais sunku
mais.

Bombos ir ekonomistai
— Kas galėtų sunaikinti Sovie

tų Sąjungą?
— Trys amerikietiškos bombos.
— O kas galėtų sunaikinti 

Ameriką?
—Trys sovietų ekonomistai.

Parinko Pr. Al.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO
Telefonas W A 1-3924

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

Bloor Autorite Garage Ils kR<^^geLTeL53i-i305

GAISRO: 
namai, 
įvairios įmonės, 
ūkiai, 
vasarnamiai; 
inventorius — 
kilnojamas turtas.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave^ Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių fP „

Kredito Kooperatyve AKAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 19 vai. Od 1 raL 30 mia. kiekviena 
diena, išskyrus aekmadienfas; ieftadieniaia nno 9 vai. iki 1 vak, o vakare

W. A. LENCKI
b«a.9 ljl.b.

TeUsininkas- 
a dvoką ta s, 

notaras

D R. E. ZUBR1ENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele) 

Kabinetas uždarytas 
iki liepos 5 dienos.

Tiesa apie pavasarį 
(Atkelta iš 5 psl.) 

prisiminmus ir visa tai išorėje 
pridengia griežtu, tiesiog fanatiš
ku, religijos praktikavimu. Iš pir
mo požvilgio galėtų atrodyti, kad 
lyg šaipomasi iš religingumo, bet 
filmui kiek įsibėgėjus pastebima, 
kad čia vien asmeninis iškrypimas 
į fanatizmą. Svajonėse gyvenda
ma su savo mirusiu sūnumi, senu
tė stengiasi ir jo buvusią sužadė
tinę pasiųsti į amžinybę. Stefanie 
Powers kankinamos mergaitės ro
lėje taip pat turi progos parodyti 
nemažus artistinius sugebėjimus. 
Filmas rezervuotinas tik suaugu
siems.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

420 Roncesvailes Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vaL vak. Šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS

VAGYSTĖS: 
rezidencijų tortas - 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt.

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir Lt 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 

Wiktoria BUKOWSKA, R.0 

274 RONCESVALLES AVE 
(prie Geoffrey St.) 

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-

DRAUDIMAI Dėmesio namų 
savininkai!

P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eteatra vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

Atlieku Įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

International -

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2*5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswogonais.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo-

patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

A ,ž KASAIFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE LANSDOWNE AVE. TORONTO

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LLJD.

Namų, facmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvailes Ave^ 
Antrad. ir penktadieniais 5—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708 

HAMILTON: 21 Main St. E., 
JA 7-5575, FU 3-8928

Telefonas KO. 6-1372

DR. Y. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvailes Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvailes) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
D R. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

BATHURST 
DENTAL CLINIC 

794 Bathurst St. 
(Bloor a. Bathurst) 

Tel. 534.- 8814
Dr. N. Novošickis 
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis 
Dr. P. Vytė

NAMŲ, AUTO MOBILI Ų 
KOMERCINIŲ IR KITŲ 

draudimo įstaiga.

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

24 vaL pat RO 94412 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 9-7122
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B TORONTO"?
Mylimai Mamytei a. a. SALOMĖJAI Lietuvoje mirus, 

sūnus KAZĮ ir PETRĄ OŽALUS bei jų šeimas .
nuoširdžiai užjaučiame —

Pranas ir Elena Kerberiai

B MONTREAL
■ v

Toronto kronika, studentų, ateitininkų ir skautų žinios — 6 psl.
$v. Jono Kr. par. žinios

— šį ketvirtadienį — šeštinės, 
Kristaus Dangun žengimo šventė. 
Pareiga dalyvauti Mišiose. Vaka
rinės Mišios — 7.30.

— Penktadienį — 7.30 v. vak. 
Mišios ir gegužinės pamaldos.

— Šį sekmadienį — pavasarinis 
lietuvių kapinių lankymas. Iškil
mės liet, kapinėse Port Credit — 
3.30 v. p. p. Išvakarėse, šeštadie
nį, kviečiame papuošti kapus? 
Tam sudaroma talka; ypač kvie
čiamas jaunimas.

— Užpildytus registracijos la
pelius Sutvirtinimo sakramentui 
prašome grąžinti iki šio sekma
dienio.

— Springhurste G. Ganytojo 
stovyklos patalpose pradėtos lai
kyti pamaldos sekmadieniais 11 
vai.

— Pakrikštyta: Karolė Emilija 
Gražina Gruodytė; Rita Dalia Jo- 
nikaitė; Morkus Antanas Grybaus
kas.

— Sutuokta: Bronius Pranas 
Stankaitis ir Angela Birutė Besąs- 
parytė.

Kapinių lankymo diena. ŠĮ sek
madienį, gegužės 30 d., 3.30 v. p. 
p. šv. Jono lietuvių kapinėse įvyks 
tradicinis pavasarinis kapinių lan
kymas: Pradžioje — pamaldos, po 
to bus lankomi pavieniai kapai, 
pašventinti nauji antkapiai, šešta
dienį, šventės išvakarėse, nuo 10 
v. ryto iki 5 vai. vakaro bus puo
šiami kapai. Visi kviečiami į tal
ką.

A. a. A. Navickas mirė praeitą 
savaitę. Gyveno 518 Markham St. 
Toronto. Velionis, po kraujo išsi
liejimo galvoje, jau keletą metų 
buvo dalinai paralyžuotas. Juo rū
pinosi žmona, kuri, būdama lenkų 
tautybės, velionį palaidojo iš len
kų šv. Stanislovo bažnyčios kana
diečių kapinėse.

Ilgojo savaitgalio dienomis Ka
nadoje ant kėlių mirė 53, nusken
do 22 asmenys.* Kanadoj kelių 
saugumo taryba buvo paskelbusi* 
kad tomis dienomis žūs ant kelių 
mažiausia 60 asmenų.

Tautinių grupių laikraščių ats
tovų ekskursija šią savaitę lanko 
žymesnes Ontario prov. vietoves: 
Stratfordą, Sarniją, Owen Sound, 
Tobermorey, Manitoulin, Sudburį 
ir kt. Ekskursiją surengė Ontario 
informacijos ir turizmo ministeri
ja, bendradarbiaujant taut, gru
pių spaudos sąjungos valdybai. 
“Tž” atstovauja Giedrė Rinkū- 
naitė.

Inž. J. Labenskas, gyvenąs ir 
pastoviai dirbąs Regina, Sask., 
pirmą kartą per 17 metų tarnybos 
reikalais buvo atskridęs į Toron
tą, kur aplankė senus savo bičiu
lius.

IV latvių dainų šventė Įvyksta 
Toronte gegužės 28—31 d. Didieji 
pasirodymai: jungtinis chorų kon
certas, kuriame dalyvaus 1000 
daininkų, įvyks geg. 29 d., šešta
dienį, 5* v*, v., Maple Leaf Gar
dens; instrumentinės dabartinės 
latvių muzikos koncertas — geg. 
30, sekmadienį, 2 v. p. p., Massey 
salėje; taut, šokių festivalis — 
geg. 30, sekmadienį, 5 v.v., Map
le Leaf Gardens. Be to, numatyta 
pašto ženklų ir meno paroda Lat
vių Namuose 491 College St.; 
rankdarbių paroda Šv. Andriejaus 
parapijos patalpose Carlton—Jar
vis St. Įėjimas į didžiuosius kon
certus — nuo $1.50 iki $6.

Kum D. Lengvinas, Windsoro 
liet .par. klebonas, iškilmingai at-, 
šventė savo 25 m. kunigystės ju
biliejų Windsore. Dalyvavo 15 
kunigu, daug svečių pasauliečių ir 
parapijiečių. Iš Toronto buvo nu
vykęs kun. j. Staškevičius. Sukak
tuvininkas gavo daug sveikinimų 
ir dovanų.

“Dainos” susirinkimas, pasku
tinis prieš vasarą, įvyks šį šešta
dienį, geg. 29 d., 7 v. v., pas narę 
S. Kvietienę, 6 Palisades, (Svan- 
sea). Visos narės ir viešnios pra
šomos atsilankyti. M. F. Y.

žinomas dainininkas H. Rožai- 
tis perėjo dirbti į naują kuro aly
vos b-vę “Halliday Fuels Ltd.” 
Jis mielai ir toliau patarnaus lie
tuviams visais šildymo reikalais, 
žiūr. skelbimą 8 psl. ,

Toronto parkų departamentas 
kviečia visus torontiečius ir jų 
svečius bei viešnias pasigėrėti 
miesto parkais, kurių yra net 15. 
Juose yra jaukių takų pasivaikš
čiojimams. golfo aikščių, vaikams 
žaisti aikščių, zoologinis sodas ir 
kt. Labai žavi vieta esanti Toron
to salos parkas. Jame birželio 27 
d. rengiama “Šimto dailininkų 
paroda.

NEW HTHG PARK GARAGE 
Visą rūšių automobiliu taisymas: 
viršutiniu ir vidaus daliu. Dažy

mas ir speciali džiovykla.
VED. VYTAUTAS STOČKUS 

585-5133
119 Fermanagh Ave. Prie 

Roncesvalles Avė. Toronto 3. Ont.

Prisikėlimo par. žinios
— Šį sekmad. po paskutinių 

Mišių, maždaug 12.30 v. p.p., pra
kalama žemė Prisikėlimo parapi
jos namo statybai. Iškilmėse ma
loniai sutiko dalyvauti konsulas 
dr. J. Žmuidzinas ir dvasininki
jos, organizacijų bei visuomenės 
atstovai. Iki pr. sekmadienio sta
tybai iš viso suaukota $43.000 ir 
statybos metu pažadėta dar su
aukoti apie $10.000. Be vidaus 
įrengimo ir inventoriaus, statyba 
kainuos virš $200.000.

— šį ketvirtadienį—Kristaus 
Dangun žengimo šventė. Privalo
ma išklausyti šv. Mišias. Jos bus 
laikomos 7 ir 8 v. r. ir 8 v. vak. 
Gegužinės pamaldos — prieš Mi
šias 7.30 vai. Per gegužines pa
maldas ir visas Mišias klausomos 
išpažintys, dalijama Komunija.

— Giliai užjaučiame p. M. Po
cienę, Čikagoje mirus jos mamy
tei.

— Rėmėjų būrelis, reikšdamas 
užuojautą sės. M. Paulei jos sesu
tės mirties proga, už velionės sie
lą užprašė šv. Mišias, kurios bus 
atlaikytos šį ketvirtad., geg. 27 d., 
8 vai. vak.

— Šį sekmad., 9 v. r., laikomos 
p. Juodikio iš Čikagos užprašytos 
Mišios už a. a. M. Baranauskienę. 
Tai jo užuojauta J. B. Tamulionių 
ir B. D. Baranauskų šeimoms.

— Šį sekmad., 11 v., — buvusių 
bendradarbių užprašytos Mišios 
už a. a. Antaną Šimkų.

— Šį penktad., 7 v. r. — Mišios 
p. Luko ir Onos Gataveckų inten
cija jų 64 vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Nuoširdžiausi 
sveikinimai!

— Tretininkų mėnesinis susi
rinkimas — kitą sekmad., per 
Sekmines po Sumos.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios — kasdien 8 v. r.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais — 7.30 v. v., sekmad. — 
po Sumos. Baigiantis Marijos gar
bei pašvęstam mėnesiui, kviečia
me visus gausiai dalyvauti.

— Parapijos choro repeticija— 
šį ketvirtad. po gegužinių pamal
dų ir Mišių, maždaug 8.30 v. v. 
muzikos studijoje. Tai paskutinė 
religinio repertuaro repeticija, 
nes po jos prasideda ruošimasis 
jungtiniam chorų pasirodymui iš
vežtųjų minėjime. Savo mieliems 
choristams nuoširdžiai dėkojame 
už gražų giedojimą bažnyčioje 
praėjusiame sezone ir taip pat už 
kitas atliktas programas ir paro
dytą didelę pasiaukojimo dvasią. 
Taip pat gili ir nuoširdi Visos pa
rapijos padėka choro vadovui 
gerb. kun. Br. Jurkšui.

— Jaunimo choro repeticija — 
šį penktad., 6.30 v. vak. Organi
zuojama choro ekskursija į Wasa- 
gą birželio 12 d. Registruojamasi 
dabar.

— Sekmadieniais po 10 ir 11 v. 
Mišių kavinėje galima matyti, už
sisakyti ir atsiimti pirmos Komu
nijos iškilmių fotografijas.

— T. Ambrozijus yra išvykęs į 
JAV porai savaičių pailsėti. T. 
Kornelijus, susirgus vienam “Dar
bininko” redaktoriui, neribotam 
laikui yra išvykęs į Brooklyną tal
kinti laikraščio redakcijoje. T. 
Paulius, talkinamas savanorių, 
vykdo naujų patalpų statybą T. 
pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasagoje.

K. L .K. Moterų Dr-jos Prisikė
limo parap. skyriaus narių susi
rinkimas (paskutinis prieš atosto
gas!) — birželio 6 d. po Sumos 
muzikos studijoje. Narės ir vieš
nios maloniai kviečiamos dalyvau
ti; Valdyba.

Diedelio masto protesto akade
miją ryšium su Pabaltijo kraštų 
okupacijos 25 m. sukaktimi ren
gia Baltų Federacija birželio 17 
d., ketvirtadienį, Massey salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas 
krašto gynybos min. P. Hellyer. 
Meninėje programoje atskirai pa
sirodys jungtiniai chorai — estų, 
latvių ir lietuvių. Vien lietuvių 
jungtiniame chore bus apie 150 
dainininkų, kurie su solistais ren
giasi išpildyti St. Šimkaus kanta
ta “Atsisveikinimas su tėvyne”. 
Visuomenė kviečiama iš anksto 
ruoštis dalyvauti, nes šis minėji
mas skirtas ne tik birželio trėmi
mams prisiminti, bet ir protestui 
prieš Pabaltijo pavergimą.

Prisikėlimo par. bankelis pra
neša, kad paskolos iki $200, turin
tiem nuolatinį darbą, duodamos 
be žirantų. Skolintojo pareiškimas 
yra svarstomas kredito komisijos 
tik vieną kartą. Narys. norėdamas 
vėl pasiskolinti, kai skola išmoka, 
arba pakelti iki $200 kai tik dalį 
skolos yra sumokėjęs, gali tai pa
daryti kiekvienu metu tik užpil
dęs atskirą pareiškimą. Jam ne
reikia laukti kol kredito komisija 
svarstys pareiškimą; galės gauti 
pinigus kiekvienu metu darbo 
valandomis. Visas informacijas 
teikia bankelio valdybos nariai ir 
reikalų vedėjas. Valdyba

Mūsų mylimai mamytei, žmonai ir seseriai a. a. VANDAI NENIS- 
KYTEI-BALSIENEI mirus, nuoširdžiausia padėką reiškiame kunigams, 
ypač šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui, už velionės 
dažną lankymą ligoje, dvasinę paramą, aprūpinimą sakramentais, at
kalbėjimą rožinio bei iškilmingas gedulingas šv. Mišias laidotuvių 
dieną ir palydėjimą į kapus; St. Bonaventure’s par. kleb. Tėvui C. 
Harcar ir Tėvui B. Cullinane už dažną velionės lankymą su Komu
nija, rožinio atkalbėjimą ir dalyvavimą gedulingose šv. Mišiose; St. 
Michael’s gimn. rėkt. Tėvui M. Sheedy ir Tėvams bazilijonams — mo
kytojams už velionės lankymą ligoje ir laidotuvių namuose, dvasinę 
paramą, gausias šv. Mišias bei mokinių atstovavimą gedulingose šv. 
Mišiose.

Nuoširdus ačiū min. K. Škirpai už dalyvavimą laidotuvėse ir nuo
širdžią kalbą kapinėse, sol. V. Verikaičiui už gražias giesmes pamaldų 
metu ir karsto nešėjams už paskutinį velionei patarnavimą žemiškoje 
kelionėje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams, ir bičiuliams, 
inžinierių, studentų, skautų, ateitininkų, Caritas, CWL ir kitoms or
ganizacijoms, įmonių ir įstaigų vadovybėms bei tarnautojams, iš arti 
ir iš tolimų Kanados bei JAV vietų mus šioje skausmo valandoje už- 
jautusiems; aukojusiems šv. Mišias už velionę; įteikusiems pinigines 
aukas šv. Mykolo gimnazijai ir Vėžio Institutui tuo pagerbiant velio
nės atminimą; atsiuntusiems gėles prie karsto; pareikštas užuojautas 
žodžiu, laiškais ir spaudoje; lankiusiems velionę ligoje ir laidotuvių 
namuose, dalyvavusiems rožinio maldose bei gedulingose šv. Mišiose 
ir palydėjusiems velionę į amžiną poilsio vietą.

Nuliūdę: sūnūs, vyras ir sesuo su šeima

PASITARIMAS GIMNAZIJOS
REIKALU

Visiems tėvams rūpi, kad vaikai 
nenutautėtų. Deja, nevisi gali 
siųsti juos į lietuvių gimnazijas. 
Toronte Tėvai bazilijonai (ukrai
niečių kilmės) įsteigė gimnaziją, 
kurion kviečia, be kitų, ir lietuvių 
berniukus bei žada sudaryti sąly
gas dėstyti lituanistinius dalykus 
gimnazijos programos rėmuose, 
jeigu susidarytų didesnė grupė. 
Apyl. valdybos pirm. Aug. Kuo
las organizuoja tuo reikalu plates
nį pasitarimą birželio 3 d., ketvir
tadienį, 7.30 v.v., salėje virš “T. 
žiburių”. Pasitarime kviečiami 
dalyvauti: tėvai, turį gimnazijos 
amžiaus berniukų, šeštad. mokyk
los tarybos nariai ir visi kiti, su
interesuoti tuo klausimu.

Sol. L. šukytė dainuos G. Puc
cini operoj “La Boheme“ ateinan
ti rudeni O’Keefe Centre.

Toronto gaisrininku vadovybė 
praneša, kad yra pradėti namų 
tikrinimai, kurie atliekami sava
norišku pagrindu. Tai truks 6 
mėn. Tuo būdu norima padėti na
mų savininkams išvengti gaisrų 
pavojaus.

AKADEMIKŲ PASKAITA
Šį šeštadienį, gegužės 29 d., 

7.30 v.v., Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje paskaitą apie V. 
Krėvę skaitys jaunosios kartos li
tuanistas dr. K. Ostrauskas iš Fi
ladelfijos. Paskaitininkas yra bai
gęs Liubeko liet, gimnaziją 1946 
m. ir pradėjęs lituanistikos studi
jas Pabaltijo un-te Vokietijoje. 
Atvykęs į JAV, toliau studijas tę
sė Pensilvanijos un-te pas prof. 
A. Salį, A. Senną ir V. Krėvę, šia
me un-te už paskelbimą ir nagri
nėjimą visai naujos medžiagos 
apie J. Biliūną gavo daktaro 
laipsnį.

K. Ostrauskas yra taip pat dra
maturgas, rašytojas, literatūros 
kritikas, Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis, žinomas savo dra
momis “Pypkė” ir “Kanarėlė”.

Paskaitą rengia Akademikų 
Draugija ir kviečia dalyvauti visą 
Toronto visuomenę. Tai užbaigia
moji šio sezono paskaita, kuria 
visi turėtų susidomėti.

Atitaisymas. — Ryšium su a.a. M. 
Baranauskienės laidotuvėmis įdėtoje 
padėkoja “Tž” 19 nr. atspausdinta 
“Marytės”; turi būti “Mamytės”.

NIEKAD nėra vėlu pasiųsti dovanų siuntinius 
artimiesiems į Lietuvą 
PER “TAURO” ATSTOVĄ 
St. Prakapą 
18 BROOKSIDE AVE 
Toronto 9, Ont. 
tel. RO 7-9088,
Paskambinus ATVAŽIUOJU Į namus su daugybe pavyzdžių, 
kur galite pasirinkti ir užsakyti kas patinka.
PRIIMU UŽSAKYMUS IŠ PROVINCIJOS ir JAV. 
Pristatymas per 3—5 sav. Viskas apdrausta.
Turiu visoms progoms įvairių ilgo grojimo liet, plokštelių.

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas 
garsiame CAPE COD—OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.
A I IC 87 East Bay Rd., Osterville,Į I I J K C J i\l I Cape Cod., Mass., 02655, USA.Ly I N L Tel (Area 6n) 428.8425.

• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvus kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

Visa tai suteiks jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą.
Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, MASS. 
02-124, USA. TEL. 288 - 5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI I

VILLA AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS

4143 DUNDAS ST. W., TORONTO 18, ONT.
Vienintelė alyvos šildymo b-vė, pristatanti kuro alyvą su “KLEEN-FLO“ 
priedu. • Skubus krosnių taisymas. • Mechanikai pasiunčiami radijo 
centrinės, kai tik gaunamas užsakymas.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ VALYMAS.
DABAR PATS LAIKAS KEISTI KURO ALYVOS BENDROVE!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H ROŽAITIS

Tel. Verslo: 763 • 3874 namų: LE 3 • 4908

Gera proga jaunai moteriai
Didelė Kanados sportinių moteriškų drabužių bendrovė 

jieško inteligentiškos, veržlios moters centrinei įstaigai.
Puiki proga. Pastovus darbas. Kreiptis —

Miss Sun Valley Limited
96 Spadina Avė., Toronto 2-B, Ont.

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

ITžsakvmai priimami ir našiu.

Didelio skaičiaus rezoliucijų, 
liečiančių Baltijos valstybes, pa
akintas, atstovų rūmų užsienio 
reikalų komisijos Europos reika
lams pakomisis š. m. gegužės 17 
d. pravedė apklausinėjimą apie 
dabartinę padėtį sovietų paverg
tose Baltijos valstybėse. Pakomi
sių! pirmininkauja Edna Kelly, 
atstovė iš Niujorko. Ji ir vadova
vo apklausinėjimams. Pakomisis 
tyrinėjo Baltijos valstybių rusifi
kaciją, gyventojų perkeldinimą, 
kolonizaciją ir religijų persekio
jimą.

Pranešimą visais tais klausi
mais visų trijų Baltijos valstybių 
vardu padarė VLIKo ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas. Lietuvių liudytojas buvo 
Alfonsas Milukas, baigęs Kauno 
universitetą, visai neseniai atvy? 
kęs į šį kraštą iš okupuotos Lietu
vos. Milukas yra Amerikos pilie
tis. Estų liudytojas buvo Arsenit 
Taalman, baigęs Talino Politech* 
nikumą ir 1963 m. gruodžio m. 
pasprukęs iš okupuotos Estijos. 
V. Sidzikauskas ir abu liudytojai 
po pranešimo atsakinėjo į klausi- 
mus. E. ______

“Lituanus” vajaus komitetas iš
siuntinėjo laiškus lietuvių organi
zacijoms prašydamas pagalbos. 
Vajaus kom-tas kviečia visus lie
tuvius prisidėti prie “Lituanus” 
auka ar platinimu. Kurie dar ne
prisidėjo ar nespėjo apsispręsti, 
bus lankomi namuose. Studentai, 
kurie paaukotų savo atliekamo 
laiko bei galėtų aplankyti apylin
kės lietuvius, prašom susirinkti 
lietuvių studentų būstinėje šį ket
virtadienį, 7 vaL vak.

Elena ir Pranas Nagiai iš Aust
ralijos lankėsi Toronte pas savo 
pažįstamus, “Tž” redakcijoje ir 
spaustuvėje. Jiedu yra spaustu
vės savininkai Sidnėjuje ir joje 
spausdina savaitraštį “Mūsų Pa
stogę”. Pr. Nagys yra linotipinin
kas, o p. Elena atlieka kitokius 
spaudos darbus. Jiedu, pasinaudo
dami Australijoje teikiamomis 
lengvatomis, lėktuvais keliauja 
aplink pasaulį.

Angelė - Birutė Besąsparytė su
situokė su Broniu-Pranu Stankai
čiu iš JAV. Iškilmingos jungtuvės 
įvyko šv. Jono Kr. bažnyčioj e.. Ją, 
kaip choristę, į naują gyvenimą 
savo giedojimu palydėjo choras ir 
sol. V. Verikaitis. Vestuviniame 
pokylyje Šv. Jono Kr. salėje daly
vavo gausus būrys giminių ir bi
čiulių iš Toronto ir JAV. Jauna
vedžiai numato apsigyventi JAV. 
Jaunosios išvykimą ypač apgailes
tauja chorai, kuriuose ji buvo ak
tyvi narė.

Ilgojo savaitgalio proga daug 
Toronto lietuvių buvo išvykę sve
tur; vieni į Wasagą, kiti į Čikagą, 
Klevelandą ir kt. Sekmadienio pa
maldose lietuvių buvo mažiau vi
su trečdaliu.

Kredito unijų laikraštis “Cre
dit Union News” gegužės mėn. 
nr. rašo apie estų kredito uniją. 
Estų Toronte esama apie 9.000. 
Prieš 10 m. jie turėję savo kredi
to unijoj 248 narius ir apie $50.- 
000 kapitalo; dabar jie turi 2.900 
narių ir $4 mil. kapitalo. Pirmi
ninkas — A. Erkbaum.

Gavo akademinius laipsnius: 
Dalia Skrinskaitė ir mokyt. Petras 
Balčiūnas gavo pedagogikos baka
laurų laipsnius BE Ontario Col
lege of Education. Anksčiau juo
du turėjo humanitarinių mokslų 
bakalauro BA laipsnius. Toronto 
un-to muzikos fakultetą baigė sol. 
L. Šukytė.

Baigė augšt. mokslą: Gražina 
šlekytė Toronot un-to medicinos 
fakultete baigė pagalbinę medici
ną (nursing) BS laipsniu. T. Mu- 
reika ir N. ščepavičiūtė baigė To
ronto un-to farmacijos fakultetą. 
K. Augustinavičius Waterloo un- 
te baigė inžinerijos fakulteto ma
tematikos - fizikos skyrių. T. L. 
Gurevičius Toronto muzikos fa
kultete perėjo į II kursą su II rū
šies pagyrimu.

Kanados studentija mažiau 
domisi krašto politika ir vietinė
mis politinėmis partijomis, bet 
jautriai reaguoja į pasaulinius 
įvykius. Politiniai klubai prie 
universitetų mažėja, tačiau kas 
metai didėja skaičius savanorių, 
norinčių vykti Afrikon ir Azijon 
ir padėti atsilikusiem kraštam.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466.
Dabar naujas telefonas 767-7084.

Sy. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— K. Dangun žengimo šventė
— gegužės 27, ketvirtadienį. Mi
šios — 9, 19, 11 v. ryto ir 8 v. v. 
Išklausyti. Mišias privalo kiekvie
nas tikintysis.

— Sutuoktuvės Jono Vilimo su 
Birute Kringelyte — gegužės 29 
d., 5 v. v.

— Klebonas prašo visus moki
nius giedoti per 10 vai. Mišias ge
gužės 30 ir birželio 6 sekmadie
niais. Birželio 6 po 10 vai. Mišių 
visiems mokiniams choristams 
klebonas nori surengti padėkos 
vaišes už giedojimą. Ypač didi pa
dėka mokinių choro dirigentei p. 
Navikėnienei. Klebonas jau dabar 
kviečia visus mokinius gausiai da
lyvauti 10 vai. Mišiose nuo atei
nančio rudens. Tėveliai prašomi 
leisti savo vaikučius giedoti į cho-

> — Parapijai aukojo $200 Anas
tazija Stankienė. Labai nuoširdus 
ačiū!

— Pirmasis parapijos piknikas
— birželio 20 d. Vekterio vasar
vietėje. Ten bus pamaldos, o po 
jų, medžių pavėsy, lietuviški už
kandžiai.

— Juozas Paznokaitis nuo ge
gužės 29 išvyksta savaitei atosto
gų į vasarvietę.

*— Labai tenka apgailestauti, 
kad iššalo dalis pasodintų tulpių 
ir kitų gėlių, o kurios pražydėjo* 
buvo tuojau pat nuskintos nesusi
pratusių “kaimynų”. Gėlėms gra
žią auką davė viena ponia. Jai di
delis ačiū už dovaną.

Kun. J. Gaudzė
DEMONSTRACIJOS 

MONTREALYJE
Viktorijos Dieną, kai visi 

anglų kilmės kanadiečiai šventiš
kai nusiteikę minėjo karalienės 
gimtadienį,- prancūzų kilmės 
montrealiečiai surengė dideles 
demonstracijas, kurių metu buvo 
suimta apie 160 asmenų. Jas or
ganizavo kairiųjų laikraštis “Parti 
Pris”, kovojąs už Kvebeko atsi
skyrimą nuo Kanados. Jis kvietė 
montrealiečius Viktorijos Dienos 
proga susirinkti prie kvebekiečių 
didvyrio Dollard paminklo 
protestuoti prieš anglų karalienės 
dienos šventimą Kvebeke. Susi
rinko 600 asmenų ir pradėjo žygį 
į gatves. Čia susidūrė su policija 
ir pradėjo siausti — daužyti lan
gus, autobusus, deginti vėliavas, 
žygiuodami keikė policiją, pro
vincijos valdžią, šaukdami “Gesta
po”, “Pakarti Lesage”, “Revoliu
cija” ir pan. Be to separatistų ša
lininkai padėjo dinamito prie ang
liškos b-vės “Prudential Assuran
ce” 12 augštų pastato ir kitur. Po
licija kovojo su demonstrantais 
apie 10 valandų. Yra sužeistų po
licininkų ir demonstrantų.

Separatistų sąjūdis savo vadu 
vėl išrinko P. Bourgault, kuris pa
reiškė, kad netrukus jo sąjūdis 
pradės organizuoti budėtojus res
toranuose ir reikalaus kalbėti 
prancūziškai.

Skautorama - balius davė 
$1.730 pasižadėjimais ir apie $600 
pelno. Galutinė apyskaita dar ne
sudaryta. Statybos fonde šiuo me
tu yra $7,180; užplanuota $8,500. 
Vajus bus tęsiamas toliau.

Lac Sylvere savininkų draugija 
pasirūpino, kad sklypai prie eže
ro būtų išpurkšti nuo vabzdžių iš 
lėktuvo. Tai vieną kartą jau pada
ryta; antras purkštimas bus rug
pjūčio mėn. Kaina $5 nuo sklypo. 
“Baltijos” sklypas buvo išpurkš
tas visu gyliu pagal atskirą susita
rimą. Taip pat numatyta kiekvie
ną pirmadienį rinkti šiukšles per 
14 savaičių, pradedant gegužės 24 
d. Tas patarnavimas kainuos $7 
visam sezonui. P. R.

“Lito” valdyba, jei sąlygos leis, 
nutarė jauniesiems nariams (nuo 
6 iki 17 m.) birželio 26 d., šešta
dienį, padaryti išvyką į Cornwall, 
Ont., elektros jėgainės, jūrų ke
lio ir dirbtinio ežero apžiūrėti. 
Būtų vykstama autobusais ir au
tomobiliais. Informacija jaunie
siems nariams greitu laiku bus iš
siųsta.

$200.000 padidėjo “Litas” per 
pirmus keturis š. m. mėnesius. 18 
narių turi savo sąskaitose daugiau 
kaip po $10,000 ir 34 nariai dau
giau kaip po $5.000.

“Litas” duoda pirmuosius 
mortgičius iki 75% rinkos kainos, 
o asmenines paskolas ir antruo
sius mortgičius pagal finansinį 
skolininko pajėgumą. P. R.

Aušros Vartų par. žinios 
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 

' — šį ketvirtadienį gegužės 27 
d. Kristaus Dangun Žengimo 
šventė — šeštinės. Mišios iš ryto 
8, 9, 10 11 vai., o vakare 7.30 v. 
Šią dieną yra privaloma išklausyti 
Mišias.

— Pakrikštyta: Juozo ir Anelės 
Keršių sūnus Juozo Antano var
dais; K. ir A. Krasowski duktė 
Donna Lin. vardais.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $325.50.

— Porai savaičių išvyko į Čika
gą T. J. Vaišnys.

AugŠtųjų mokyklų su anglų 
dėstomąja kalba baigimo rezulta
tai buvo paskelbti pr. savaitę. Lo
yola College baigė: S. Baršauskas,
E. Kalakauskas, E. Knystautas ir 
L. Šablauskas; McGill un-tą: R. 
Šemogaitė; Marianapolis College:
F. Ilgūnaitė; Otavos un-tą: E. 
Rupšytė. Sir George Williams un
to sąrašuose nepastebėta nė vie
nos žinomos lietuviškos pavardės. 
Taigi šiemet jaunų lietuvių aka
demikų derlius Montrealyje gana 
gausus* Džiugu, kad baigusiųjų 
tarpe randame gražiai lietuviškoj 
veikloj besireiškiančių: pvz. S. 
Baršauskas — kandidatas į PLB 
krašto tarybą; kaikurie mūsų vi
suomenei pažįstami tik iš lietuviš
kos pavardės. V.

Augštesn. Lituanistiniai Kursai 
pr. šeštad. AV par. salėje išleido 
11-tąją abiturientų laidą. Paskaitą 
apie jaunimo pastangų reikalin
gumą lietuvių tarpe skaitė Vyt. A. 
Jonynas. Kursus baigė: Violeta 
Adomonytė, Arūnas Ališauskas, 
Rytis Bulota, Lilė Gedvilaitė Ka
rolina Mačiukaitytė, Arūnas Staš
kevičius ir Regina Staškevičiūtė. 
Baigiantiems įteikta Kultūros 
Fondo ir “Lito” vardu dovanų 
knygomis. Sveikino: PLB kr. val
dybos pirm. dr. P. Lukoševičius, 
Kultūros Fondo įgal. Tėv. J. Vaiš
nys, S.J., AV par. kleb. Tėv. K. 
Pečkys, S.J., “Lito” atstovas D. 
Jurkus ir A. Blauzdžiūnas. čia pat 
paminėta mokyt. B. Lukoševičie
nės 15 m. lituanistinėse mokyklo
se darbo sukaktis ir jai įteikta do
vanų. Linksmąją dalį* pravedė 
kursų mokinys Al. Ptašinskas. 
Savo poeziją skaitė stud. K. Bar- 
teška, pianinu skambino stud. R. 
Piešina (abu buvę kursantai), ba
letą solo pašoko D. Lukauskaitė. 
Savo pačių sueiliuotus kupletus 
atliko kursantai V/ Kudžma, A. 
Ališauskas ir E. Juodis. Programa 
užbaigta tautiniais šokiais, akor
deonu palydint A. Staškevičiui. 
Toliau įvyko vaišės ir šokiai. Da
lyvavo daug jaunimo ir tėvų. D.

“Baltijos” stovyklavietės staty
ba jau pradedama šią savaitę. Ne
pavykus atiduoti viso darbo vie
nam rangovui statoma ūkio būdu. 
Visais darbais rūpinsis archit. J. 
Ladyga statybos vietoje. Tuo tar
pu į statybos darbą įsijungė A. 
Kudžma ir J. Vilkas. Tai gerai 
mūsų pažįstami nuoširdūs tautie - 
čiai ir tikime, kad darbas bus at
liktas net gal geriau, negu sveti
mų rangovų. V.

Vasario 16 gimnazijai aukojo: 
Šv. Kazimiero par. choras $10, B. 
Ignativičius $5. Nuoširdžiai dėko
jame. Vas. 16 gimanzijai aukas 
siųsti: . Adamonis, 3907 Rose
mont Blvd., Montreal, P.Q. Tel. 
772-2472.

ROYAL —LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472 — 7224735
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879 

10 METŲ PATIRTIS
A. ZAREMBA

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap> 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

’’LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekilti, turto pask.
Visos paskolos atviros. t
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De Sere St., sekmodienioh nuo 10.30 iki 12.30 v., dorbo die- 
nomis — nuo 10 iki 3 v., ifckiriont pirmadienius ir šeitodienius; vakarais — trečiodie- 
niois ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemoanf Blvd., tel. 722 - 2472: dienq — penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. h vaka
rais — pirmadieniais, trečiadieniais k penktadieniais nuo 7 Iki 9 vai.




