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Prisikėlimo dvasia
DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Prisikėlimo viltis tejungia visus lietuvius! KATASTROFA IR TRIUMFAS
Gyvenimo pilnatvės dvasia vis gaiviau alsuoti ir veiksmin

giau progresuoti — tai reiškia ne tik savo rūpesčiais sielotis, ne 
tik sau gėrio siekti. Tik tokiu būdu save įprasminsime laiko ir 
amžinybės atžvilgiu, vis dėkingiau nugalėdami nuolat gresiantį 
savanaudiškumą, kuris anksčiau ar vėliau išsiveržia viską griau
nančiu savimeilės pragaištingumu... Kaip vandens lašelis jūron 
įsiliedamas, tampa jos neaprėpiamų platybių ir neįžvelgiamų 
gelmių dalininku, taip ir kiekvieno žmogaus asmeniško gyvenimo 
uždaras ribotumas, tartum lakelis, įsiliedamas į tikrąjį žmonišku
mą ir dieviškumą Prisikėlimo pavyzdžiu bei malone, tampa Jo pa
laimintos amžinybės platybių ir gelmių vispusiškos gyvenimo 
pilnatvės dalininku. Kitaip sakant, tokio gyvenimo dalininkas — 
tai žmogiškumo ir dieviškumo darnos įkūnijimas, asmens kilimas 
bei tobulėjimas. Konkrečiai tariant: gyvendami Dievo garbei ir 
Tėvynės bei artimo palaimai, pakylame virš betkokios savimei
lės, gyvename tikrąja prisikėlimo dvasia.

Juo sėkmingiau palaidojama savimeilė, juo daugiau laimi
ma žmogiškojo bei krikščioniškojo autentiškumo. Ir svarbiausia 
štai dėlko. Savimeilis žmogus visada tik savo “aš” pripažįsta. 
Kas sava, įprasta, nors ir nusikaltimas būtų, savimeilei yra teisin
ga ir kilnu. Artimo net ir švenčiausia teisė jai mažiausiai rūpi. 
Savimeile gyvenąs nepripažįsta kito teisingos nuomonės, nepri
tars artimo nuoširdžiausiems įsitikinimams, nes visa tai savimei
lei yra svetima, todėl nepriimtina. Prisikėlimas, pasak žinomo 
prancūzų mintytojo Emest Heilo, savimeilės garbintojas yra ak
las sau, artimui ir pačiam Dievui... Kultūriniai, dvasiniai ir do
roviniai griuvėsiai; draugystės, meilės, socialinio gyvenimo cha
osas — savimeilės darbas, jos pragaištingumo nuopelnas.

Savimeilė — ne gyvenimas, bet merdėjimas, neprasminga 
kančia, dvasinė mirtis, nerandanti prisikėlimo. Savaime aišku, 
kad būtina save gerbti ir mylėti, tik ne Dievo, kultūringumo ir 
paprasčiausio žmoniškumo sąskaitom Tikrai save mylįs visada 
pripažins, kas gera ir gražu, teisu ir teisinga, nors tuo atveju tek
tų prieš save pasisakyti. Jis sugebės atleisti ir drįs atsiprašyti; ži
no savo vertę, bet neužmiršta ir savo menkystės.'Jis kultūringas, 
plačių pažiūrų, tačiau nepataikaująs: kitaip galvojančio neslopins, 
pavydo kerštu jo nepuls, bet j ieškos bendros kalbos, kiek tai ver
ta ir prasminga. Jis bus pirmutinis, kuris stengsis kaip galima 
greičiau užmiršti tai, kas bloga jam padaryta, pasiryžęs neuž
miršti tai, kas gera.

žodžiu, prisikelti — reiškia savomis jėgomis ir Dievo pagal
ba Į gyvenimo pilnatvę veržtis, nelaukiant, kad kas prikeltų. Nie
kas mūsų nei dvasiškai nei tautiškai neprikels. Ir Kristus, par
puolęs po.kryžiumi, ne tik lej^osi j>akrt’amas, ir pats kėlėsi- 
Jis.silpo,* klupo ir mirė, nes buvo žmogus. Jis is mirties prisikėlė, 
nes buvo ir yra ne tik žmogus, bet ir Dievas. Juo gilesnės žmogaus 
gyvenime dievybės šaknys, juo labiau jis nemarus. Kol ne tik savo 
rūpesčiais sielojamės, kol ne tik sau gėrio siekiame tikrojo žmoniš
kumo ir dieviškumo darnos vardan, tol vis labiau pilnutiniu žmo
gumi reiškiamės — prisikėlimo dvasia gyvename.

Velykos Lietuvoje dabar
Šis straipsnis parašytas asmens, ilgai gyvenusio sovietų 
okupuotoje Lietuvoje ir dabar atvykusio Š. Amerikon.

Visiems gerai žinoma, kad pa
vergtoje Lietuvoje nė viena baž
nytinė šventė nėra komunistų 
leista švęsti. Ateistinė propagan
da visomis priemonėmis atkak
liai kovoja su “religinėmis atgy
venomis” ir, didžiosioms šven
tėms artėjant, stengiasi kaip nors 
tikintiesiems — o juo labiau jau
nimui — jas trukdyti švęsti. Pa
vyzdžiui, studentams — pana
šiai ir mokyklų mokytojams — 
Velykų sekmadienį (o taip pat ir 
Kūčių vakarą) ruošiamos “aktu
alios” paskaitos bei “svarbūs” 
susirinkimai, kuriuose visų daly
vavimas yra būtinas. Be to, įves
dinant analogines “šventes”, ban
doma silpninti bažnytinių šven
čių reikšmę. Kaip antai, spalio 
28 d., prieš pat Vėlines, yra skel
biama mirusiųjų pagerbimo die
na..Tuo metu kapinėse, prie žu-Į 
vusiems už “komunistinę tėvy 
nę” paminklo, sakomos prakal
bos. groja gedulinga muzika. Gi 
Vėlinių vakarą sekliai stropiai 
stebi, kad nė viena žvakutė nebū
tų uždegta ant kapų karių, kritu
sių už nepriklausomos Lietuvos 
laisvę.

Panašiai yra ir su Velykų šven
te: 2-3 savaitėm vėliau įvesta spe
ciali vaikams “Margučių šventė” 
ir moksleiviai yra raginami su- o ----------- ----- ~ ~-------------  ------ -------  r—r.......... , ..
nešti margučius į mokyklą, kur tės priedanga, ir už tokio vaišių baisą, į gausų vilties šaltinį, net 
už gražiausius skiriamos dovanė- stalo susirenka tik artimi bičių- ir šiandien numalšinantį trošku
lės. iliai. Tačiau būna ir staigmenų, lį. “Nes aš jums perdaviau visų

Taip šiandien pavergtas lietu- Pvz. užėjo kartą nelauktai pašto- pirma tai.” (rašė šv. Paulius savo 
vis yra verčiamas tarnauti tik kią šeimą, susėdusią su svečiais pirmame laiške korintiečiams. 
komunizmo idėjoms ir todėl uo- prie velykinio stalo. įstaigos kuriame kalbėjo apie žinomus vi
liai stengiamasi visus “bažnyti- bendradarbis, komunistas, šeimi- siems įvykius, nereikalaujančius 
nius prietarus” nuodugniai iš- ninkai jį sutiko svetingai, pasodi-tolimesnių išvedžiojirnų), “ką ir 
braukti iš jo gyvenimo. j no už stalo. Automatiškai pasi- gavau, būtent, kad Kristus numi-

Tikintieji, kaip įstaigų tarnau- keitė pokalbio tema, nieko bend- rė už mūsų nuodėmes, kaip sako 
tojai, vis labiau persekiojami ir ra neturinti su Velykų švente. Raštai: kad buvo palaidotas ir 

kad prisikėlė trečiąją dieną, kaip 
sako Raštai; kad pasirodė Kefui 
ir po to vienuolikai. Paskiau jis 
pasirodė daugiau kaip penkiems 
šimtams brolių vienu kartu, ku
rių daugelis tebėra gyvi iki da
bar, o kaikurie užmigo. Paskiau 
jis pasirodė Jokūbui, o po to ir 
visiems apaštalams. Visų pas
kiausiai jis pasirodė man, lyg ne- 
laiku gimusiam.”

Dail Pazukaitė Pavergtoji Lietuva tebelaukia savo Prisikėlimo

šių, jis eina i bažnyčią anksti ry
tų ar vakarą ir stovi nuošalesnėj 
vietoj, kad būtų mažiau pastebi
mas. Kiti gi, bijodami būti atpa
žintais savo vietovės bažnyčioje, 
vyksta pasimelsti net i kitus 
miestus, kur jų niekas nepažįsta. 
Mokyklos mokytojai beveik ir tos 
galimybės neturi, nes jų gyveni
mas yra visareginčios akies seka
mas.

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS TIKROVE
FRANCOIS MAURIAC 

Prancūzu Akademijos narysAugusto laikais gimė žmogus 
Judėjoje, Tiberijaus valdymo 
metu Jis mirė ir buvo palaidotas 
Jeruzalėje, tačiau mirtis neper- 
traukė Jo gyvenimo. Kiekvienas, KrisUus enimas _ nu0 Prisi. 
per nepakankamą apdairumą
pradėjęs aprašyti Jo gyvenimą.

Visos tos aplinkybės, kaip ma- nežino kur sustoti, nes kapas, ku- 
tome, vis labiau skaldo mūsų tau-. riame šio nusikaltėlio kūnas bu
tą, sukeldamos tarpusavy baimę, vo palaidotas, nėra pabaiga. Jo 
įtarimą ir nepasitikėjimą vienų kapas yra tiktai pakelės ženklas, 

kuris žmonijos istorijos eigoje 
vis platėja.

TIKĖJO MATĘ
Net ir tie, kurie neigia istori

nę Kristaus prisikėlimo tikrovę, 
pripažins, jog per tas kelias sa
vaites po Jo mirties Jo mokiniai 
tikėjo Jį matę, susitikę, su Juo 
kalbėję tam tikrose vietovėse: 
sutemus kaimo kelyje arba sode 
prie ežero kranto, kur jie žvejo
jo. Kai jie sėdėjo už stalo ir du
rys buvo uždarytos, Kristus įėjo 
ir vienas jų palietė savo pirštais 
Jo rankų, kojų ir širdies žaizdas. 
Ar iliuzijos poveikyje ar ne, bet 

Atsargesni, jei nori suruošti kuk- jie buvo įsitikinę Jį matę. Jų tik
iu pobūvį, tai daro dažniausiai rūmas pakeitė prasmę kryžiaus, 
gimtadienio ar kitos šeimos šven- kuris reiškė pasipiktinimą ir pa-

kitais.
Tačiau, nežiūrint i visa tai, ar-! 

tėjant Kalėdoms ar Velykoms, 
joms ruošimosi nuotaikos yra 
aiškiai pastebimos.

Visų pirma — maisto produk
tų parduotuvėse susidaro ilges
nės, nei paprastai, gyventojų ei-i 
lės. Didesnė spūstis ir turguje, 
kur jieškoma kiaušinių. Ir net 
stoties aikštėj, i kurią atvyksta 
i turgų kolūkiečiai, yra agresy
viau apstojami šeimininkių, grie
biančių už atvežtų pintinėlių.

Šeimos, kurios ruošiasi šven
tėms, vengia tai daryti viešai ir 
jas praleidžia tik savųjų tarpe.;

dėlto jie vengia viešai parodyti Seimininkai pakvietė pakelti tau- 
savo ištikimybę Bažnyčiai, o rem- į relę — matot, mažojo Arūno 
tis sovietų įstatymu. garantuojan- ^~‘“j:“:* J*** -------
čiu minties ir tikėjimo laisve — 
naivu ir pavojinga.

Aišku, tokios susidariusios ap
linkybės pažadino budrumą, at
sargumą ir nekartą verčia prisi
minti pirmųjų krikščionių laikus.

Jei švenčių metu dirbantysis 
visdėlto ryžtasi išklausyti šv. Mi-

j gimtadienis. Bet. deja, margu
čiai ant stalo kėlė įtarimą ir ga
lėjo išduoti paslaptį. Tačiau su
mani šeimininkė greit surado iš
eitį: atseit, sūnūs jau iš anksto 
pasiruošė margučių šventei. “Ji, 
kaip žinote, būsianti už dviejų 
savaičių ir mokykloje, po meni- 

(Nukelta Į 3 psl.)

vyzdžiui, kaip seselės, pasiauko
jusios žmogiškam vargui ligoni
nėse, beprotnamiuose, raupsų sa
natorijose.

! KAIP IŠAIŠKINTI?
Tai gali būti išaiškinama na

tūraliu pašaukimu, lenkiančiu 
silpniausią mūsų tarpe prie žmo
gaus kančių. Bet ką sakyti apie 
tuos, kurie atsiskiria nuo gyvųjų, 
kad priklausytų tiktai žmogui, 
vardu Jėzus, kuris paliko šį pa
saulį beveik prieš du tūkstančius 
metų? Jiems Kristus visuomet 
čia esantis, yra daug realiau nei 
koks matomas kūrinys: jie tiesiai 
Juo gyvena. Kraštutiniai atvejai, 
galima būtų sakyti, yra ligūsti.

i Tačiau, nekalbant apie šiuos pasi- 
tos pabaigos. Jis yra tęsiamas ’šventėlius, kiekvienoj žmonių 
trečiojo gyvenimo, kuris prasidė-i klasėj yra žmonių, net mažiau

siai krikščioniškų tarpe, darbi
ninkuose, bręstančiuose jaunuo
liuose, kurie paaukoja visą kitą 
meilę meilei to žmogaus, kurio 
jie nemato, bet kuris taip nepa
neigiamai yra čia esantis.

Jeigu ir šiuo atveju manote tai 
esant kvailyste, šie žmonės jūsų1 

{nekaltins, nes “Kryžiaus kvailys
tė” visą laiką nuo šv. Pauliaus 
laikų yra reikšmingas krikščionių 
tarpe posakis. Būtų galima tai 
pavadinti nenatūralia kvailyste, 
jei žmogiškoje būtyje neglūdėtų 
kitas poreikis, išreiškiąs giliau
sią jos prigimties troškimą, ku
ris jau buvo ryškus prieš Kris
taus atėjimą su savo jungu ir 
kryžiumi...

ŽMONĖS, KAIP IR MES
Būkime atsargūs ir nežiūrėki

me į pirmuosius krikščionis kaip 
į skirtingos rūšies žmones ar iš 
esmės skirtingus nuo mūsų savo 
dvasiniu gyvenimu. Tikrovėje 
mūsų tų herojiškų laikų broliai 
yra daug panašesni į mus nei įsi
vaizduojame. Vienu labai svar
biu požiūriu mūsų būklė yra la-

(Nukelta į 7 psl)

MIRTIS TAPO GIMIMU 
Antrasis, ir tai labai trumpas,

kėlimo iki žengimo į Dangų, su
stiprino apaštalų tikėjimą ir da
vė ano žydų pamokslininko tris
dešimčiai tyliųjų gyvenimo metų 
bei trejiem viešojo gyvenimo me
tam begalinę reikšmę. Jo mirtis 
tapo gimimu. Vienas vakaras Em
maus užeigoje tapo aušros spin
duliu, krintančiu į pirmąją tau
rę.

Nežinome, kur baigiasi antra
sis gyvenimas, kaip nežinome ir 
pirmojo, nes ir tas neturi užbrėž-

jo vos Kristui spėjus dingti debe
syse, gyvenimas, kuris tęsiasi ir 
šiandien kaip nematomas Moky
tojo skleidimasis visais keliais, 
vedančiais i žmonių širdis bei sie
las. čia jis vėl tikimas, kaip fak
tas, nežiūrint koks Jo buvimas' 
bebūtų — realus ar iliuzinis. Tai 
kažkas savaime aiškaus milijo
nams žmonių. Šiandien, po tiek 
daug šimtmečių, tas žmogus te
bėra ten — išrinktas, išduotas, 
apleistas, vėl surastas, kaip drau
gas ar mylimasis. Jis pasilieka 
toks, koki mes pažįstame Evange- 

i Ii jose, su nepaprastais savo rei-j 
kalavimais, atskirtas vyrą nuo 
moters ir moterį nuo vyro dauge
lio pasipiktinimui. Visi žodžiai,! 
kuriuos Jis kalbėjo savo mirtin-i 
gajame gyvenime, šiandien tebė
ra mums girdimi. Ugnis, kurios 
Jis atėjo Įžiebti ant žemės, tapo 

; gaisru, kartais prasiveržiančiu 
augštyn prieš mūsų akis, o daž
niausiai smilkstančiu ir slenkan
čiu kaip ta požeminė ugnis šiluo
se, kuri karštyje skleidžiasi per 
šaknis ir velėnas. Juk būtų ne
suprantama mįslė, jei žmonės, 
taip giliai paliesti, būtų tiktai 
miražo aukos: tokie žmonės, pa-

Štai mintys buvusio Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus 
Dag Hammarskjold, kuris žuvo lėktuvo katastrofoje Konge. Po 
mirties paaiškėjo gili jo asmenybė, kuri slėpė savyje religines šak
nis. Nors buvo Kristaus sekėjas, Evangelijos žmogus, bet forma
liai jokiai religinei Bendrijai nepriklausė. Jo mintys yra išdėsty
tos trumpų pastabų forma leidinyje "Markings'*.

Kurlink ? To aš nežinau. To nė nesistengiu žinoti... 
Tam, kuris atsiliepė į Galimojo balsą, vienatvė gali būti 
privaloma.

Nesibaigianti tamsa. Tas pats nuolatinis šaltis, kurio 
drėgmė nejauki. Ta pati nuolatinė vienatvė, apsupta uolų 
sienos, bet be uolų apsaugos.

Ten reikia išlaikyti tylą — triukšmo viduryje. Išlikti 
atviru bei ramiu, drėgna dirva derlioje tamsoje, kurion krin
ta lietus ir brandina grūdą.. .

Tokiu momentu aš atsakau taip Kažkam ar Kažko
kiam dalykui ir nuo tada įsitikinau, kad egzistencija yra 
pilna prasmės ir kad manasis gyvenimas savęs atsižadėji
me randa tikslą.

Taigi, aš sužinojau, kad tai reiškia “nesidairyti atgal“ 
ir “negalvoti apie rytdieną".

Arianos siūlo — savo atsakymo nuvestas j Gyvenimo 
labirintą, aš pasiekiau momentą bei vietą, kur supratau, 
kad gyvenimas veda į triumfą, kuris yra katastrofa ir į ka
tastrofą, kuri yra triumfas kad aukodamas savo gyvenimą 
laimi tik priekaištus, kad žmogui vienintelisgalimas iškilimas 
yra tik nusižeminimo bedugnėje. Tada žodis “drąsa“ nebe
turi prasmės, nes nieko iš manęs nebegalima atimti.

Kai pažengiau Keliu, žodis po žodžio, žingsnis po 
žingsnio, — supratau, kad už kiekvieno evangelijų žodžio 
slypi žmogus ir jo patyrimas. Taip pat — už maldos, pra
šančios, kad ana taurė atitoltų nuo Jo; už Jo pažado”ją 
gerti. Taipgi — už kiekvieno Jo žodžio, ištarto nuo Kry
žiaus.

Tas, kuris pasiaukojo, žino, kad Kelias baigiasi ant 
Kryžiaus, net ir tuo atveju, kai jis eina per Genezareto 
džiūgavimą ar triumfinį įžengimą Jeruzalėn.

Kaip didinga ir nuostabu yra tai, kas man buvo duo
ta, ir kaip nežymu tai, ką turiu “paaukoti“.

Ar tu man davei vienatvę, neįmanomą išvengti, kad 
lengviau būtų man viską Tau palikti?

Tebūnie šventas Tavo vardas,
ne mano
Teateinie Tavo karalystė,
ne mano
Tebūnie Tavo valia,
ne mano
Tu, kuris esi virš mūsų,
Tu, kuris esi vienas mūsų,
Tu, kuris esi
taipgi mumyse,
Kad visi galėtų Tave matyti — taip pat ir manyje,
Kad galėčiau paruošti Tavo kelią,
Kad galėčiau dėkoti Tau
Už visa, kas man bus duota,
Kad taip pat neužmirščiau 
kitų rūpesčius.
Saugoki mane savo meilėje,
Kad ir visi būtų saugomi manojoj.
Džiaukis, jei Dievas galėjo pasinaudoti 
tavo pastangomis Savo planui.
“Ne aš, bet Dievas manyje!"
Būti nuolankiu, reiškia pajusti tikrovę ne santykyje su 

savimi, bet savo šventoje nepriklausomybėje. Tai reiškia 
spręsti, matyti, veikti pačiu savo vidaus branduoliu. Tokiu 
būdu dingsta daug dalykų, o tai, kas lieka, sugriūva vietoje.

Savo būties slypinčiame branduolyje mes sutinkame 
pasaulį, kuriame visi dalykai vienodai ramiai ilsisi. Ten me
dis tampa slėpiniu, debesis — apreiškimu, kiekvienas žmo
gus — įvairių lobių visata, kurio tik kelias atšvaitas galime 
suvokti. Paprastumo gyvenimas yra nesudėtingas, tačiau 
jis atidaro knygą, kurios pirmasis skiemuo sustabdo mus ir 
neleidžia žengti toliau.

O. B. AUDRONĖ

Kristaus Prisikėlimas ir pavasaris
Velykos, Velykos — kartoji,
Pavasario pilna širdy
Ir Kristus pamoja iš tolo — 
Tai jį prisikėlus girdi.

Namie — ne namie tu bebūsi,
Tėvynė — pasaulis — namai —
Velykų giesme suskambėjo 
Nubudę rytai artimai.

Velykos, Velykos — kartoji,
Varnėnai kai švilpauja čia,

Pavasaris — Prisikėlimas, 
Ateina Kristus augančia žole, 
Iš džiaugsmo 
Kiekvienas medis 
Sprogti imas 
Ir saulė žydinti 
Balta gėle.

žieduota obelis šakas linguoja —
Prisikėlimo Viešpatis jau čia, 
Vai išbarstykime žiedais Jo kojas,
Tebūna žydinti prisikėlimo žingsniuose Kai sodais gegužiai atjoja 
Kančia. Ir baigiasi Kristaus kančia.

♦ ♦ ♦
Jo kojose žaizdų nebejieškosiu, Kai pavasaris paklausė vėją,
Kad šoną pervėrė — žinau gerai, Ką sutiko, lėkdams pakely —
Prisikėlimo Viešpačiui giedosiu, Mūsų žemėj Viešpatis viešėjo, 
Tegieda jam Rytai, Saukė vėjas lėkdamas tolyn.
Tegieda Vakarai. kloniuos Kristns prisikėlė,

Lenkia galvas sodai ir kalnai, 
Lenkia galvas visos margos gėlės 
Ir žibutės — skaisčios mėlynai

Taigi, kaip Tu, Viešpatie galingas, 
Nesustosi žemėje tokioj —
Tau žiedais po kojomis čia sninga, 
Baltu angelu pavasaris lakioja.

Prisikėlimo Viešpačiui ant žemės 
Nusilenkė mirtis, 
Nueidama.
Su Kristumi 
žvaigždynų akys ramios 
Ir savo kryžiuose palaiminta
Manoji Lietuva.



GEDIMINAS GALVA

KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus, 
Į APrancūajoje, tėra 26.000, tačiau 

su šeimomis jų skaičius siekia 65 Prancūzija vadovaujasi protu. 
Net pusiau oficialioji spauda ne
vengia kaikurių priekaištų De 
Gaulle.

J. St. Gimžauskai
J. M. Zurliai

jo žmoną VERONIKĄ, sūnų ZENONĄ, dukrą NIJOLĘ, 
brolius JONĄ ir VLADĄ bei jų šeimas gilaus skausmo

Į

valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
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® llEUGIilIAMl GYVENIME
★ Popiežius Paulius VI ir švenčiant 50 metų kunigystės 

anglikonų arkiv. Ramsey savo sukaktį, Šv. Tėvas kongregaciją
. bendrame pareiškime sako, kad pavadino “šventąja Vyskupų 

yra “didelių kliūčių kelyje į Parinkimo bei Tvarkymo Tary- 
bendravimo, tikėjimo bei sakra- ba”.
menamo gyvemmo atstatymą” * Popiežius Paulius VI pra- 
tarp abiejų bendrijų, tačiau abu „„../.it,;
bandysią pradėti “rimtą pokal- ££
bį, kuris... galėtų nuvesti į tą 
vienybę tiesoje, už kurią meldė
si Kristus”. Po pasakytos kai- _
bos, kaip yra priimta, Šv. Tėvas sybė įsteigė* naują Religijų Rei- 
norėjo palaiminti visus susirin- kalu Tarybą vietoj buvusių 
kusius ir kreipėsi į arkiv. Ram- dviejų: Stačiatikių Cerkvės Rei- 
sey, kad šis sykiu su popiežium kalų tarybos (įsteigtos 1943 m.) 
duotų palaiminimą, tačiau arki- * ~ —
vyskupas nesuprato ir, popie
žiui laiminant, pats tik persi
žegnojo. Vėliau, kalbėdamas 
žurnalistams apie naujuosius 
popiežiaus potvarkius mišrių 
vedybų reikalu, arkiv, Ramsey 
pareiškė: “Aš išaiškinau kiek
vienam su kuriuo tik kalbėjausi 
Romoje, kad naujieji potvarkiai 
nei anglikonų, nei kitų ne Ro
mos katalikų krikščionių sąži
nių nepatenkina”.

* Garsieji teologai ir II Vati
kano santarybos patarėjai, susi
rinkę Notre Daine universitete 
į pirmąją teologų tarptautinę 
konferenciją, beveik vienbalsiai 
sutiko, jog pasibaigusioji santa- 
ryba yra tik pradžia. Koferenci- 
joje dalyvavo daug garsenybių: 
abatas Christopher Butler, 6. 
S.B., parašęs santarybos doku
mente skirsnį apie Mariją; kun. 
Thomas Strahsky, C.S.P., padė
jęs redaguoti dokumentus apie 
ekumenizmą ir nekrikščioniš
kas tikybas; kun. John Courtney 
Murray, S.J., pagelbėjęs para
šyti dokumentą apie tikėjimo 
laisvę; kun. Yves Congar, O.P., 
ir kun. Henri De Lubac, S J. 
bendradarbavę rašant dokumen
tą apie Bendriją; kun. Barnabas 
Ahern, suplanavęs dokumentą 
apie Apreiškimą; kun. Kari 
Rahner, S.J., ir kun. Bernard 
Haering, C.SS.R. Nekatalikų te
ologų tarpe buvo: kun, Georges 
Flerovsky, ortodoksas iš Prince
ton universiteto; rabinas Abra
ham J. Heschel iš Amerikos žy
dų teologinės seminarijos; dr. 
George A. Lindbeck ir dr. Paul 
S. Minear iš Yale universiteto; 
dr. Albert Outler iš Southern 
Methodist universiteto; dr. Jo
seph Sittler iš Čikagos universi- 
to. -

moji sesija įvyks 1967 m.' spa
lio 11-19 dienomis.

Atlanto Sąjungos sukelia daugelį 
karinio pobūdžio klausimų, kurie 
palikti ateičiai atsakyti. Ar pada
lintos Europos saugumas iš tiesų 
nebus sovietų pažeistas? Ar 
Maskva nepanaudos priedangų 
be karo Europoje įsigalėti? Ar 
Sąjunga be Prancūzijos užpuoli
mo atveju pajėgs Europą ginti? 
Pagaliau, ar Vidurio Europos nu
ginklavimas, nešališkumo prie
dangoje panaikinus vakariečių ir 
Maskvos karines santarvės, užtik
rins ilgametį jos saugumą? Šiuos 
klausimus teks ateičiai atsakyti. 
Atrodo, kad JAV bandys išlaikyti 
š. Atlanto Sąjungą ir be Prancū
zijos. Tai, žinoma, sunkina pozici
ją, be to, Atlanto S-gos valstybių 
išsiskladiymas nuo Islandijos iki 
Turkijos irgi nepatarnauja vaka
rinės Europos gynybai. Net cent
rinis frontas, neturint užnugario, 
gali būti palaužtas paprastais

niškų įrengimų perkeldinimas. 
Amerikiečių daliniai valdė 29 
vietovėse įvairius karinius įrengi
mus — aerodromus, kareivines, 
sandėlius ir net Villefranche sur 
Mere uostą. Vien tik techniški ir 
ryšių įrengimai kainuoją ketvirtį 
bilijono dol. Per Prancūziją yra j kurios įtakos turės Ūkinei Ėuro- 
pravestas naftotiekis, nuo Donges pos Bendruomenei ir politiniam 
ligi dalinių stovyklų vakarinėje' Europos apsijungimui? 
Vokietijoje. Vamzdžiais parūpina! ----- - —’
benzino 1200 lėktuvų.

JAV įdėjo nemažą kapitalą sta- gą. Jau šiuo metu ji gerinasi 
tydama radaro stotis karinei se- Anglijai, praverdama Bendros 
kybai. Jos iš dalies tarnavo ir 
prancūzų reikalams, nes jie netu
ri savos radaro sekybos. 

f TT • • • •« • ¥• “

Rusai santūrūs. Jų spauda sto
ja prieš JAV, bet susilaiko nuo 
vertinimo Prancūzijos politikos.

Pajudinus Atlanto S-gą, užkliu- 
domi ir kiti svarbūs klausimai: 
kokie bus vakariečių santykiai,

Prancūzija nusitačiusi dvišalė
mis sutartimis pakeisti Atlanto S-

* Sovietų Sąjungos vyriau- Sąjungos organizacija
Prancūzijos sąlygų (pvz. ameri

kiečių karių, esančių jos žemėje, 
paklusimas prancūzų karinei va
dovybei) atmetimas iš pagrindų__ r_____ __________________
pajudina sąjungos organizaciją. Į simas* dar paaštrins senus JAV

* Niujorko kard. Spellman ir 
Bergamo vysk. Gaddi paskirti 
rūpintis pradedamomis popiežių 
beatifikacijos bylomis. Kard. 
Spellman, kaip ilgametis Pacel- 
li bendradarbis Vatikano vals
tybės sekretarijate, rūpinsis Pi
jaus XII byla, o vysk. Gaddi — 
Jono XXIII, nes pastarasis ki
lęs iš jo valdomos Bergamo 
vyskupijos. .

* Šventosios konsistorinės 
kongregacijos pavadinimą Pau
lius VI pakeitė kitu. Kongrega
cijos galvai kard. Confalonieri

"Aukuras

KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus, 
NIJOLĘ STANAITYTĘ, buv. "Aukuro" narę ir jos 
artimuosius šeimos narius, nuoširdžiausiai užjaučia —

Europos rinkos duris, kurias 
prieš vienerius metus garsiai už
trenkė. Nors anglai pergyvena 

Kiekviena amerikiečių stovyk- nemažą ūkinį sunkmetį, bet kelia 
la naudojasi ypatingu ryšių tink-i kaikuriuos klausimus, pav. Com- 
lu, vadinamu White Alice. Visas monwealtho įsileidimą į Bendrą- 
susižinojimas telefonu, televizija, 
radiju buvo uždaras.

Visi JAV techniški įrengimai 
Prancūzijoje kainavo virš bilijo
no dol. Dalį įrengimų galės kitur 
panaudoti, tačiau tik dalį. Ir šian
dieną, kai amerikiečių daliniai 
dar neperkelti, jau kyla aštrus 
klausimas — kas- turės dengti kinsis tik kariniais santarvės rei- 
naujų įrengimų išlaidas, šis klau- kalais. • 1 Vi • TA ▼ T “

ją Europos Rinką, šiuo klausimu 
anglai bando nustumti savo atsa
kymą.

JAV deda pastangų rikiuoti są
jungos narius, šiam tikslui pa
kviestas “patarėju” buvęs valsty
bės departamento sekretorius 
Dean Acheson, kuris vargu ten-

KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus,
jo žmonai VERONIKAI, sūnui ZENONUI su šeima, 
dukrai NIJOLEI ir kitiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

Grabošų šeima -

ir Religinių Kultų Tarybos, ku
ri buvo įsteigta 1944 m. Pareiš
kime rusų ortodoksai vadinami 
cerkve, tuo tarpu kitos religijos 
— ‘kultais”. Įstaigos pagrindi
nis tikslas šiuo metu, atrodo, 
yra centralizuoti visas nerusiš- 
kas religines įstaigas ir pajung
ti tiesioginėn rusų kontrolėm

* Trys kunigai komunistinė
je Vengrijoje buvo pasodinti 
kalėjiman už kalbėjimą su vai
kais apie religiją po Mišių. Pa
gal įstatymus, ten leidžiama kal
bėti apie religiją tik vaikų bū
riams, bet draudžiama tai daryti 
pavieniams vaikams.

* Kard. Bernard Alfrink da
lyvavo kaip svečias karalaitės 
Beatričės ir Claus von Arnsberg 
vestuvėse Olandijos protestan
tų bažnyčioje.

* Rugabos vysk. J. Kiwanu- 
ka mirė sulaukęs 66 metų. Tai 
buvo pirmasis negras, konsek
ruotas vyskupu 400 metų laiko
tarpyje. Jis buvo konsekruotas 
1939 m. Pijaus XII.

* Kun. Camilo Torres, 37 m., 
sociologas ir buvęs universiteto 
profesorius, atleistas nuo kuni
giškų pareigų, kad galėtų dau
giau atsidėti socialinei veiklai, 
praeitą vasarą Kolumbijoje įsi
jungė į revoliucinį komunistų 
vadovaujamą sąjūdį ir šiomis 
dienomis buvo nušautas susidū
rime su valstybės kariuomene.

* Vokietijos liuteronų vysku
pai baigė savo konferenciją 
Berlyne pareikšdami, kad susi
jungimas su katalikų Bendrija 
šiuo metu yra neįmanomas ir 
kad Martyno Liuterio reformaci
ja esanti lygiai svarbi 1966 m., 
kaip ji buvo ir anksčiau. Džiaug
damiesi II Vatikano santarybos 
rezultatais, jie visdėlto dar nu
siskundė daugeliu katalikų gy
venimo apraiškų, kurios liko ne
pakeistos. K. J. Stš.

KALĖJIMAS UŽ RELIGIJĄ
Dvi Sovietų Kirgizijos moterys j mies rytdienos aprodymui miesto 

nuteistos^penkiems^rnetams^kalė-^į>eį išvykai į kalnus. Prisistato;
t i— jaunį yyj-ukai, mOką angliškai iri

siūlosi būti vadovais miestui ap
žiūrėti. Šiems pasitraukus, viens 
po kito pradeda ateiti su ryšulė
liais rankose menininkai, prašy
dami apžiūrėti jų medžio dailius 
išdirbinius. Pradžioje jie net ne
siūlo pirkti — tik pasižiūrėti, pa
sigrožėti, ką jie turi parodyti.

Vokietukas įspėja, kad nepirk- 
tumėm iš karto be derybų, nes 
užsiprašo daugiau kaip dvigubai. 
Pradžioje nieko nebuvau numatęs 
pirkti, tad ramiai kėdėje tūnojau, 
sekdamas išdėstytas įvairaus dy
džio statulėles, dėžutes ir orna
mentuotas medines lėkštes. Kad 
ir nenorėdamas, vėliau atkrei
piau dėmesį į vieną gražią statu
lą, už kurią užsiprašė 20 dol., bet 
po ilgų ir atkaklių derybų atida
vė už 8 dol. Taigi ir visai nepasi
ryžusiam pirkti vis tik įsiūlė, nes 
labai sunku tokiam įkyriam siū
lymui atsispirti. Vokietukas, tai 
matydamas, juokiasi, kad jam be
veik kiekvieną vakarą ką nors 
įperša, šį vakarą jis nusipirko 
gražią vėžlio pavidalo dėžutę, iš
skaptuotą iš kietmedžio - maho
gany.

Susipeša vadovai
Sekantį rytą išsirengiame į 

miestą. Vos perėjus pirmą skers
gatvį, prisistato angliškai kalbąs 
jaunas negras ir siūlosi palydėti, 
žinojome iš kitų turistų, kad be 
tokio palydovo beveik neįmano
ma vaikščioti. Kad kiti vėliau ne
trukdytų eidami iš paskos ir siū
lydamiesi, sutikome. Patenkin
tas George perima vadovo parei
gas. Beeinat per parką pasiveja 
kitas ir sako: “Aš esu Anthony, 
vakar vakare prie viešbučio pa
sakiau jums savo vardą ir apsi
ėmiau lydėti, šis George nieko

Prancūzams mažas galvosūkis at
šaukti dvi nepilnas kariuomenės 
divizijas iš Vokietijos. JAV visai 
skirtinga padėtis. Amerikiečių va
dovaujamos organizacijos pagrin
dinės būstinės yra Prancūzijoje. 
Rokuencourte yra generalinio 
štabo buveinė, susieta su ypatin
gais ryšiais su kiekvienu Sąjun
gos kraštu. Iš jos generalinio šta
bo viršininkas rikiuoja ne tik Są
jungos kraštų, bet ir amerikiečių 
karinius dalinius Europoje. Ame
rikietis gen. Lyman Lemnitzer, 
savo metu’ įsivėlęs į dviprasmį 
žaidimą negarbingos atminties žy
gyje Kiaulių įlankoje Kubai lais
vinti, vadovauja dviem štabam— 
Saceur ir Cinceur. Centrinės, 
pietryčių ir pietinės Europos gy
nimo štabas yra Fontainebleau. 
Jam vadovauja., prancūzas gen. 
Crepin. Tai. pats svarbiausias 
Europos operacinis štabas, vado
vaujantis Prancūzijos, Anglijos, 
Vokietijos ir Italijos daliniams.

priekaištus europiečiams, kad jie 
vengia proporcingos naštos Są
jungai išlaikyti.

Pyktis — blogas patarėjas
Popierinis karas tebevyksta. 

Dę Gaulle dar kartą pasiūlė L. B. 
Johnsonui sąjungos organizacijai 
pertvarkyti, bet jo siūlymas at
mestas. šiuo metų dar nenusta
tytas laikas amerikiečiams ir ka
nadiečiams iš Prancūzijos pasi
traukti. Paryžiuje šnekama apie 
1967.1. 1 galutinį terminą. Visuo
se kraštuose, o ypač didžiosiose 
sostinėse, nuotaikos įtemptos. 
Oficialioji kalba mandagi, santū
ri, griežta. Kandžių jų šunelių pa
reigas eina televizija, radijas ir 
ypač spauda. Jie ypatingai pikti 
JAV-se, nes ji niekada taip ne
puolė net sovietų. Anglai žymiai 
santūresni. Jų spauda bando 
klausimą svarstyti, o ne šaukti, 
pametus pusiausvyrą. Ryškus ne
rimas jaučiamas Vokietijoje, nes

Ūkinės Europos bendruomenės 
veikla įšalusi. Esminiais klausi
mais nėra sutarimo. JAV stengia
si savo įtaką stiprinti ne tik At
lanto Sąjungoje, kariniame bare, 
bet ūkinėje ir politinėje srityje. 
Ūkinė dvikova paaštrės. Ūkinės 
bendruomenės sunkmetis gali už
sitęsti net iki 1968 m. Amerikie
čių spauda atvirai prisipažįsta, 
kad Washingtonas stengsis palai
doti De Gaulle svajones Europai 
apjungti.

šiame vakariečių žaidime įsiga
lėjus niršuliui, įsikišo ir pašalie
tis. Nereikia laikyti pripuolamu 
sovietų ambasadoriaus Valerijo
no Zorino pareiškimą: mes remsi
me Prancūzijos siekimus. Iškyla 
tik klausimas: kuria kaina? Pran
cūzų a’anksčiau niršo dėl JAV įsi
galėjimo Europoje. Nūnai ji tu
rės pakelti sunkią naštą kovojant 
dėl jo sumažinimo. Ar ši kova yra 
.r/' --- - - -
pasinaudoja ne tik pašaliečiai, 
bet ir priešai.

būtina? Vakariečių nesutarimais

HAITI LIETUVIO AKIMIS STASYS DALIUS

Prancūzų kalba, Afrikos dvasia
Apspinta siūlytojai
Po skanios vakarienės susėdo

me ant didelės kolonomis parem
tos verandos su reginiu Į gatvę. 
Viešbutyje buvo ir daugiau turis
tų, su kuriais greit susipažįtame. 
Kalbamės su vokietuku,- atvyku
siu iš Amerikos, kuris čia jau vi
sa savaitė sustojęs. Mums besi
šnekučiuojant, prie verandos 
laiptų pradeda artintis vietiniai, 
siūlydami savo patarnavimus ar 
prekes. Mat, čia jau tokia tvarka 
— gali iš viešbučio net ir kojos 
neiškelti, bet sužinoję apie atvy
kusius turistus vietiniai tuojau at
skuba. Pirmiausia prisistato batų

j valytojai — suaugę vyrai. Atva
žiuoja ir taksių šoferiai, siūlyda-

jimo už baptistų tikėjimo moky
mą sekmadienį. Tai Elena Cer- 
netskaja ir Marija Braun iš Soko- 
luk kaimo, žinią paskelbė “To
ronto Daily Star” iš Sov. Rusi
jos laikraščio “Soviet Kirgizia”. 
Tokia yra tikėjimo laisvė pagal 
sovietų konstituciją ir jos vykdy
mą.

SILVER BELL FURNITURE 00.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J- Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •

MOHAWK
FURNITURE LTD

neišmano, varykite jį šalin, aš vis
ką geriausiai aprodysiu”. Ir taip 
lydimi abiejų, tempiami vieno į 
vieną pusę, kito į kitą einame per 
miestą. Galop pasakiau: “Mums 
nesvarbu kuris lydės, tačiau 
abiem nemokėsime, tad geruoju 
susitarkite, kuris pasiliks su mu-• 
mis”.

Vadovai tarp savęs prancūziš
kai pasibara, pasikolioja ir vis ne
susitaria kuriam trauktis šalin.' 
Kartais visai karštai susiima be
veik viens kitam į plaukus kimba 
ir vėl kartu eina. Vienas, vis ge-; 
riau norėdamas įtikti, perspėja: 
“Watch your steps”, o kitas sako:! 
“čia Amerikos ambasada, ban
kas. policijos būstinė...” Ir taip 
viens per kitą skuba aiškinti ir 
rodyti.

Ateiname iki pašto, kur gana 
ilgai užtrunkame. Abu vadovai 
skersakiuodami į viens kitą, lau
kia. Tačiau išėjus iš pašto belydi 
vienas: Anthony nustūmė mažiau 
agresyvų George šalin. O tas, va
romas šalin, pagrasina, kad jis 
vėliu su juo “atsiskaitysiąs”.

Darbinikai prašo išmaldos
Nuo čia pasukame į krautuves- 

-meno galerijas, kur sukrauti ap
žiūrėjimui ir pardavimui Haiti 
rankų darbo meniški išdirbiniai. 
Ištisos salės prikrautos dailių 
skulptūrų iš mahogany medžio*. 
Tiesiog stebėtis reikia jų tokiu 
menišku išdrožinėjimu, žinant, 
kad tie meistrai savamoksliai, 
jokių meno mokyklų nelankę. 
Akys raibsta nuo gausybės įvai
riausių pavyzdžių. Vyrauja skulp
tūra, bet yra nemaža ir tapybos 
darbų. Daug voodoo kaukių taip 
pat tom-tom būgnų. Moterys ne
gali atsitraukti pamačiusios dai
liausias lėkštes, vazas, dubenė
lius, įvairiausias dėžutes, kurios 
lenktyniauja savo figūrų išraity
mais.

PILNAS NAMĮĮ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas { namus pristatymas.

Rytuose - 2448 DANFORTH AVE. - TEL OX 94444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai ryte nd 9 vai. vakaro.

Viena tokia didelė krautuvė 
kieme turi medžio išdirbinių 
dirbtuvę. Pasiprašome, kad leistų 
užeiti pasižiūrėti. Viduje slegian
tis ir nykus reginys — gal desėt- 
kas vyrų, skarmalais apsirengu
sių, tekina ir šlifuoja didelius ir 
mažus dubenis, lėkštes. Aplinkui 
pjuvenų krūvos ir medžio dulkės 
skverbiasi į nosį, nes nėra venti
liacijos. Dirbantieji tiesia ranką, 
prašydami išmaldos, nes kad ir 
dirbdamas per dieną tegauna 50 
—70 centų. Be to, turi džiaugtis, 
kad iš viso turi darbo. Mieste gy
ventojų daugybė, o pramonės be-

suradus ilgesių laiką išsilaikyti 
yra nepaprastai sunku. Todėl ne
nuostabu, kad vadovai taip varžo
si dėl turistų.

Moterys prekyvietėje
Jau iš gana toli pastebimi Vik

torijos stiliaus minaretiniai bokš
tai. Manėme, kad tai yra mečetės 
ar kokios kitos rytietiškos švento-, 
vės bokštai. Pasirodė, tai preky-į 
vietės pastatas, įrengtas prieš 90 ! 
metų. Jame pardavėjai, išstatę! 
savo prekes ant žemės, ant stalų 
ir sukabinę ant sienų, kartais šau
kia pirkėjus, o kartais susnūdę 
sėdi pavėsyje. Bet visi gana ag
resyvūs — kai pamato baltąjį, bū
tinai turi ką nors įsiūlyti nupirkti.

Visai čia pat vaisių ir daržovių 
prekyvietė, kur vietinės moterys 
ant savo galvų atneša gaminius 
kartais iki 80 svarų. Jos išeina iš 
namų, esančių kalnuose už keleto 
mylių, ankstyvą rytmetį, kad su
spėtų išstatyti savo prekes 8 vai. 
ryto, kai atidaroma prekyvietė. 
Ten jos susėdusios ilgomis eilė
mis rūko pypkes ir šaukia pirkė
jus; sėdi ant žemės, kojų kelius 
pastačiusios beveik prie veido. 
Prekyvietė pasilieka ilgai atmin
tina dėl savo originalumo, triukš
mo ir begalinės minios, per ku
rią su vargu reikia irtis. Apelsi
nai ir bananai ant žemės krūvo
mis sukrauti, nors aplinkui ne
švaru ir purvas.

Gatvėse moterys savo nešulius 
ant galvų neša balansuodamos 
taip laisvai, kad atrodo, žygiuoja 
visai nieko neturėdamos. Kitos 
— asiliukus apkrovusios ryšuliais 
su gaminiais ir pačios ant viršaus 
užsisėdusios jojo į prekyvietę ar
ba grįžta iš jos. Sutinkame ir vy
rų, įjungtų į dviratį vežimą, pri
krautą kokių nors maišų. Blogai 
tokiam vežime, kai nustojama pu
siausvyros, nes vežimas, nusėsda
mas galu, iškelia į jienas įsikin
kiusį vyrą augštyn į orą. Tik ki
to darbininko pagalba jienos at- 
sveriamos atgal, traukėjas kojo
mis pasiekia žemę ir vėl gali to
liau traukti vežimą.

Netekusį brangaus tėvelio Lenkijoje 
BRONIŲ AGURKĮ, gyv. JAV-se, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Onutė ir Jonas Ažubalis su šeima 
Magdutė ir Antanas Daukšos 
Onutė ir Petras Dėrliūnai
Bronė ir Stasys Prakapas su šeima
A. ir B. Rickevičus
Onutė ir Vytautas Marcinkevičius su šeima

KAZĮ BUNGARDĄ gilaus skausmo valandoje,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —

'Aukuras'

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, 

poniai VALEI MOTUZIENEI su šeima 

nuoširdžią užuojautą reiškia — _

, Elena Chinienė ir
E. J. Skardžiai

Kanados krašto valdybos žinios
VLIKas pasiūlė tas pareigas eiti 
KLB politiniam komitetui. Kraš
to valdyba, pasiūlymą apsvars
čiusi, priėjo išvados, kad Bend
ruomenės politinis komitetas ga-

• Kovo 23 d. iš įvairių tautybių 
atstovų sudarytoji delegacija bu
vo Otavoje priimta prekybos mi- 
nisterio R. Winters, su kuriuo ta
rėsi pasaulinės parodos reikalais. 
Ministeris, kurio žinioje yra pa- Ii atlikti VLIKo paprašytus dar- 
rodos reikalų priežiūra, principe bus Lietuvos laisvinimo srityje, 
sutiko, kad tautybėms būtų duo- tačiau oficialia VLIKo atstovybe 
tos atskiros dienos. Po to pabal-lbūti negali dėl statutinių sunku- 
tiečių. delegacija buvo priimta pa- i mų.
rodos vadovybės Montrealyje. Iš- į • §iu metu Mokytoju Diena pra- 
vadoje esame gavę lietuvių die- sidės balandžio 23 d* 2 v. p.p., 
na ir tai labai patogiu laiku — 
1967 m. Darbo Dienos (rugsėjo 
3) savaitgalyje. Tai kaip tik su
tampa su Montrealyje ruošiama 
bendrąja Lietuvių Diena. Už gra
žias pastangas tenka padėkoti 
Montrealio bendruomenės veikė
jams, ypač pirm. R. Verbylai.

• Jaunimo sekcija prašo savo 
atstovus apylinkėse pradėti atsi
skaitymą už parduotus ženkliu
kus ir surinktas aukas. Kartu 
prašo visus, kurie mano aukoti, 
atlikti tai nedelsiant, nes kongre
so ruošimas jau eina pilnu tem
pu. Iš apylinkių pirmasis atsiskai
tė St. Catharines apyl. įgaliotinis 
R. Paulionis, įteikęs $241. Ačiū.

• VLIKas yra pradėjęs savo at
stovybių steigimą visuose laisvo
jo pasaulio kraštuose. Užuot stei
gęs atskirą atstovybę Kanadoje,

Prisikėlimo par. muzikos studi
joje, Toronte. Truks tik vieną 
dieną. Visus mokytojus, ypač iš 
artimesnių vietovių, kviečiame 
gausiai dalyvauti. Konferencijos 
metu įvyks ir mokslo priemonių 
paroda.

• Balandis yra paskutinis mė
nuo įteikti medžiagą šimtmečio 
leidiniui. Įstaigas, organizacijas 
ir pavienius asmenis, kurie dar 
negrąžino atsakymų į anketas ar
ba neįteikė prašytų straipsnių, 
kr. valdyba prašo tai būtinai at
likti tuoj pat, nes kiekvienas už
delsimas labai apsunkina ir taip 
jau sunkų darbą.

• Krašto valdyba tikisi, kad 
mūsų chorai sparčiai ruošiasi da
lyvauti Dainų šventėje, kuri kar
tu su jaunimo kongersu įvyks lie
pos 3 d. Čikagoje.

Dainy šventė nėra užmiršta

Po pietų jau vienas nueinu ap
žiūrėti katalikų katedros. Senoji 
katedra buvo pastatyta 1765 m., 
vėliau apgriauta žemės drebėji
mo ir dabar stovi nenaudojama, 
šalia pastatyta nauja katedra ko- 
loninio stiliaus. Nuo jos laiptų 
Haiti negrų išlaisvintojas Tous
saint sakydavo žmonėms prakal
bas. Katedra didelė ir augštomis 

_ kolonomis paremta.
veik jokios, tad darbą surasti, o (Bus daugiau)

Iki šiol lietuviškoji spauda 
daugiausia rašė apie jaunimo 
kongresą, o dainų šventė atrodė 
lyg ir pamiršta. Rengėjų komite
tas, kuriam pirmininkauja dr. S. 
Biežis, praneša, kad dainų šven
tės komitetas susitarė informuo
ti angliškąją visuomenę apie kon
gresą ir dainų šventę kartu. Ang
liškosios informacijos pirm. S. 
Pieža mano, kad tie du įvykiai 
sukels nemažą susidomėjimą 
amerikiečiuose. Ta proga būsią 
galima paskleisti informacijų ir 
aplamai apie lietuvių kultūrą.

Dainų šventės komitetas nuta
rė duoti 50% nuolaidą visiems 
jaunimo kongreso dalyviams už 
įėjimo bilietus į dainų šventę. 
Numatoma, kad šventės progra
moje dalyvaus nemažai jaunimo 
— choristų. Iki šiol yra užsire
gistravę 23 chorai. Dar neužsire- 
gistrahisieji kviečiami tuojau 
užsiregistruoti pas dr. S. Biežį 
3241 W. 66th Pl., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Programoje yra padaryta pa
keitimų; nebus dainuojamos 
anksčiau numatytos šios dainos: 
J. Gruodžio ‘Mergužėle mano 
miela” ir J. Naujalio “Vasaros 
naktys”. Chorai gali jų nesimo
kyti, nes reikia daugiau laiko 
skirti Br. Budriūno kantatai “Tė
viškės namai”. Tuo būdu norima 
palengvinti chorams.

Dainų šventės dirigentais pa
kviesti: garbės dirigentė — Al
ice Stephens, jungtinio mišraus 
choro — Jeronimas Kačinskas, 
Alfonsas Mikulskis, Petras Armo- 
nas; kantatos “Tėviškės namai” 
— Bronius Budriūnas; vaikų 
jungt. choro — Faustas Strolia*

Nors dainų šventė įvyks tą pa
tį savaitgalį, kaip ir jaunimo kon
gresas Čikagoje — liepos 3 d., 
tačiau ji taip suplanuota, kad ne- 
sikirstų su jaunimo kongreso 
programa. Be to, dainų šventę 
rengia JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės, o jaunimo kon
gresą — specialus Jaunimo Me
tų Komitetas.
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Pas mus ir kitur
VIENI NUOLAT PRAŠO algos 

pakėlimo, kiti patys sau algas 
mažina. Karalius Kuwait valsty- 

nių, nusprendė sumažinti savo 
algą $6 mil. Dabar jo alga bus... 
tik $24 mil. metams.

YRA SUSIDARIUSI klaidinga 
nuomonė, kad žmogaus gyveni
mas žymiai pailgėjo. Dažnai išve
damas vidurkis ir sakoma, kad 
vidutiniškai žmogus gyvena apie 
68 metus. Kas pasikeitė? Sumažė
jo naujagimių mirtingumas. Tai 
ir viskas. Išvedami vidurkiai daž
nai klaidina: jeigu kūdikis mirš
ta 1 metų ir jo tėvas — 75 m., 
tai sakoma, kad jų amžiaus vidur
kis yra 38 m. Tikrumoje visų su
augusių, virš 30 m. amžiaus, mir- 

kaip ir 1900 m. šiandien suaugu
sių mirtingumas yra beveik ne
pasikeitęs, kaikur net padidėjęs.

VIS DAR PREKIAUJAMA 
žmonėmis. Komunistai yra ge
riausi šios srities specialistai. 
Prieš tai buvo Kuba, šį kartą — 
Rytų Vokietija. Už paleistus 2.- 
600 politinių kalinių V. Vokieti
ja sumokėjo virš $25 mil. — 
$10.000 už vieną asmenį. R. Vo
kietijoje yra 2000 vaikų, kurių 
tėvai gyvena V. Vokietijoje. Ko
munistai už juos pareikalavo 
tiek, kad $10.000 už vaiką būtų 
tikras “bargain”. Jie nori net de
šimteriopai daugiau.

ČILĖJE YRA 8 MIL. GYVEN
TOJŲ. Tik 30% visų, lankančių 
mokyklas, vaikų pasiekia šeštą 
skyrių. Tik 5 iš 100 baigia gimna
ziją. Visos dirbamos žemės trys 
ketvirtadaliai yra rankose dvari
ninkų, kurie sudaro tik 4% visų 
gyventojų. Reformos pradeda
mos tik dabar.

KODĖL VYRAI PABĖGA IŠ 
NAMŲ? Amerikoje yra bendro
vė, kuri padeda surasti pabėgu
sius vyrus. Tos bendrovės duome
nimis, 1965 m. nuo žmonų .pąbė-

Velykos Lietuvoje 
dabar

(Atkelta iš 1 psl.) 
nės dalies, gražiausieji margu
čiai bus premijuojami. Tai visi 
čia ir aptariame — koks margu
tis gražiausias? Kaip jums atro
do, draugas Petraiti?” Žinoma, 
mamytė džiaugėsi, kad vaikai tuo 
metu buvo kitame kambaryje...

Viskas praėjo sklandžiai, ir 
ir svečias bendradarbis maloniai 
šypsojosi. Vėliau pašauktas Vy
tukas palinksmino visus akorde
ono muzika, o Arūnėlis nelauk
tai padeklamavo mokykloj iš
moktą eilėraštį: “Aš spaliukas 
mažučiukas, esu Lenino anū
kas ...” (Spaliukai — jauniausio 
amžiaus moksleiviai, pavadinti 
Spalio revoliucijos garbei). Nusi
juokė patenkintas svečias, pagy
rė mažylį, nors tam mėlynakiai 
gal taip ir neaišku, kokio jis Le
nino anūkas, jei jis jau turi vie
ną senelį, kuris gyvena su jais 
kartu.

Bažnyčia, ruošdamasi Velykų 
šventei, stengiasi pagal galimy
bes atlikti savo pareigą patarnau
ti tikintiesiems. Didžiąją savaitę 
ruošiamas ir dekoruojamas-Kris
taus karstas ir prie jo klūpoda- 
mos budi jaunuolės. Tai pasi
šventimas, nes rizikuojama dide
liais nemalonumais prieš vado
vybę tų įstaigų ar įmonių, ku
rioms jos priklauso.

Išaušus Velykų rytui, eina su
sikaupę tikintieji į rezurekciją 
ir, praeidami pro plakatus su 
ateistiniais šūkiais, jaučiasi dar 
stipresni esą savo tikėjim'e. Baž
nyčioje jie nuoširdžiai meldžiasi 
ir, Kristaus prisikėlimo momen
tui priartėjus, visi k 1 a u p i a s i. 
Linksta keliai, žemai svyra gal
vos ir, rodos, pati dvasia prisike
lia kartu su Kristumi, sutraukiu
si engėjų pančius.

Taip, visi klaupiasi prieš vie
ną vienintelę pasaulyje nenugali
mą jėgą, klaupiasi prieš amžiną 
Tiesą, prašydami sustiprinimo ir 
palaimos Visagalio, Kuris iš dan
gaus augštybių mato mūsų pa
vergtos tautos sunkią dalią. Jie 
tiki ir laukia, dėdami visas viltis, 
kad gimtoji mūsų žemė sulauks 
taip pat didžios savo prisikėlimo 
valandos!

Miuncheno gimnazijos pirmoji 
abiturientų laida mini 20 metų 
gimnazijos baigimo sukaktį Ta 
proga yra ruošiamas suvažiavi- 
mas-pobūvis Čikagoje 1966 m. 
liepos 2 d., 7 v.v., Baleto mokyk
los salėje 2515 W. 69 St.

Suvažiavimo informacijos reika
lu kreiptis pas Ireną Vengrytę- 
Bernatavičienę tel. GA 2-7554 
(area code — 312); adresas 8738 
So. Utica, Evergreen Park 111. 
60642 arba pas T. Grigaliūnaitę - 
Zaleskiene, 268 Garden Ave., To
ronto 3, Canada. Tel. 536—7424.

go 35.560 vyrų, kurių tik 1% tai 
padarė dėl kitos moters. Daugu-

uošvių. _

VIENAS STUDENTAS ruošėsi 
doktoratui. Jo pasirinkta tema 
buvo “Jaunuoliu nusikaltimai”. 
Rinkdamas medžiagą, jis turėjo 
kas vakarą 9 vai. skambinti į 10 
šeimų ir klausti tėvų, ar jie žino, 
kur yra jų vaikai tuo metu. Iš 
10 paskambinimų į 5 atsakydavo 
vaikai ir pareikšdavo, kad jie ne
žino, kur jų tėvai ir kada jie

PRIEŠ KIEK LAIKO Pr. Aiže
nas “T. Žiburiuose” nuogąstavo, 
kad bažnyčiose gali pranykti 
prieš Mišias giedama giesmė 
“Pulkim ant kelių”. Aišku, kad 
tai giesmei visi jaučiame senti
mentų. Ji yra graži ir savotiškai 
vyresniuosius nuteikia maldai, 
tačiau to negalima pasakyti apie 
jaunimą. Šiuo metu ne tik jauni
mas, bet ir visi tikintieji turėtų 
priimti naujus liturginius pakei
timus, pagal kuriuos kiekvienas 
turėtų įsijungti aktyviu dalyvavi
mu Mišių Aukoje. Vienam patin
ka “Pulkim ant kelių”, kitam ki
ta kuri giesmė, kiti mano, kad 
Mišių metu geriausia sėdėti ir 
klausytis choro giedamų giesmių. 
Mišių liturgija buvo pakeista, tu
rime pasikeisti ir mes.

SAKOMA: Mūsų jaunimas tu
rėtų pirma susirūpinti mūsų , vi
suomenės ir tautos reikalais. Jei 
yra laiko, gali rūpintis ir kitais 
dalykais. Praktikoje taip nėra ir 
vargu ar bus. Kas randa laiko sa
vo tautos reikalams, tas atranda 
laiko ir gyvenamojo krašto prob
lemoms. Kas nesirūpina savais 
reikalais, tai jam nesvarbu ir gy
venamoji aplinka. Netikslu būtų 
smerkti jaunimą, besirūpinanti 
pasaulinėmis ar gyvenamojo 
krašto problemomis. Tai būtų 
perdidelis užsidarymas savame 
kiaute. V. K.

OMSIP

AR JAU IŠMOKOTE
ŠĮ JAUDINANTĮ NAUJĄ ŽODĮ?

DAR SVARBIAU-AR JAU ĮSIREGISTRAVOTE?
OMSIP — Ontario Sveikatos Apdraudos Planas padės apmokėti jūsų 

gydytojų suskaites. Taip, jūsų ir jūsų šeimos!

Bet jūs turite įsirašyti dabar — prieš gegužės 1-ųjų, kad draudimas 

įsigaliotų nuo liepos 1 dienos.

ĮSIRAŠYKITE DABAR - PRIEŠ GEGUŽĖS 1-JA !

Pilnesnes informacijas ir prašymų formas • galite gauti

Nutilo jo žodžiai ir žingsniai...
kiečių karui, pateko į vokiečių 
nelaisvę, kur išbuvęs apie 2 mėn. 
grįžo pas savo šeimą, gyvenusią 
Šiauliuose. Jo žmona Lilijana, 
dantų gydytoja, ir sūnus Gintas, 
dramos aktorius, dabar gyvena 
Vilniuje. Velionis Vokietijoje gy
veno Flensburgo tremtinių sto
vykloje, iš kurios 1947 m. atvyko 
Kanadon miškų darbams. Atlikęs 
metų sutartį atvyko į Torontą ir

Lietuvos karo aviacijos laku- 
ls kapitonas Juozas Žilys š. m.

vidutinio ūkininko šeimoje. 1929 
m. baigė gimnaziją Panevėžyje ir 
tais pačiais metais pašauktas ka
rinei prievolei 5 pėst. pulke. Pra
džioje buvo paskirtas aspirantų 
kursui eiti, tačiau atsiradus gali
mybei jo pamėgtai specialybei 
pasiruošti buvo perkeltas Karo 
Mokyklon į vyr. kariūnų kadrą. 
1931 m. jis baigė XIII karininkų 
laidą jaunesnio leitenanto laips
niu ir buvo tarnybai paskirtas į 
4-tą artilerijos pulką. Ten tarna
vo iki 1933 m. pabaigos. Atrodo, 
jis nesitenkino šia ginklo rūšimi 

ir panoro būti karo lakūnu. Per
sikėlęs karo aviacijon, baigė 
augštesnius kursus ir tapo lakūnu 
-pilotu. Tarnavo 3-je bombonešių 
grupėje Šiauliuose (Zokniuose). 
Čia buvo pakeltas į kapitono 
laipsni. Prasidėjus sovietų - vo- 

Jei jūs įsirašysite po gegužės 1-os, reikės laukti tris mėnesius iki ap- 

drauda pradės galioti.

kiekviename banke

PMSIR

ONTARIO MEDICAL SERVICES INSURANCE PLAN

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir Ariniai ranką masažai, spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt

460 Roncesvalles Ave^ Toronto Tel. LE 3-8008

Ferguson Ltd. įmonėje. Būdamas 
ekonomiškai pajėgus, nebenorėjo 
toliau dirbti fabrike — nuo 1963 
m. vasaros gyveno iš savo santau
pų nuosavame name.

Juozas Žilys buvo aktyvus žmo
gus. Jis rėmė organizacijas ir 
pats jose dalyvavo. Lietuviškoje 
spaudoje gana daug rašė. Jo atsi
minimai iš Lietuvos kariuomenės 
laikų buvo spausdinti “Tėv. žibu
riuose” 1965 m. (“Lakūnai padan
gėse ir sukilime”). Tuos savo at
siminimus dar daugiau praplėtęs 
šiais metais pradėjo spausdinti 
“Karyje” (“Dvylika metų Lietu
vos karinės tarnybos”). Būdamas 
jautrus lietuvių gyvenimo neigia
miems reiškiniams, jis stengdavo
si tuojau reaguoti spaudoje, 'Ne 
vieną jo pasisakymą galima užtik
ti “Tėv. žiburiuose” “Skaitytojai 
pasisako” skyriuje.

Velionis, atskirtas nuo savo šei
mos, vienatve niekad nesiskundė 
— kantriai pergyveno šeimos tra
gediją. Jis savo šeimą pastoviai 
rėmė siuntiniais. Pomirtinį pali
kimą iš anksto sutvarkė testa
mentu, viską užrašydamas šei
mai, o vykdymą pavedė trims pa
tikėtiniams — A. Dragūnui, L. 
šalnai ir P. šopagai, kurie ir rū
pinosi jo laidotuvėmis.

Palaidotas kovo 26 d. lietuvių 
Šv. Jono kapinėse, Port Credit, 
Ont. iš Prisikėlimo parapijos baž
nyčios. Buvo pašarvotas Turner 
& Porter laidotuvių namuose. 
Prie kapo atsisveikinimo žodį ta
rė K. Aperavičius — atsargos ka
rių ir savanorių kūrėjų vardu, A. 
Kuolas — KLB Toronto apylin
kės vardu, P. šopaga — jo karo 
mokyklos laidos draugų vardu. 
Pastarasis a. a. J. Žilio šeimos 
vardu pareiškė padėką visiems, 
taip gausiai lankiusiems velionį

“Aš esu vienišas kovotojas”, 
savo laiku pasakė Oleg Penkovs
ky. Kas jis buvo? Kokią kovą ko
vojo? Su kuo ir kodėl? Tai klau
simai, kurie labai plačiai nuskam
bėjo per Vakarų pasauli ir kurio 
knyga “Oleg Penkovsky Papers” 
Amerikoje tapo viena labiausiai 
perkamų.

Tiesa, buvo kilęs klausimas,, 
kas parašė tą knygą? Žinoma, 
žmogus, senokai jau sušaudytas, 
rašyti knygos pats negalėjo. Ji 
parašyta remiantis jo duomeni
mis, pranešimais. Jis Vakarams 
yra prisiuntęs per 5.000 fotokopi
jų iš bolševikinės Rusijos.

Šią daug paslapčių atidengian
čią knygą įdomu skaityti ir kiek 
daugiau susipažinusiam su bolše
vikiniais gudrumais, nes ji duoda 
gyvą vaizdą užburtos šalies, ku
rioje visas gyvenimas eina iš
kreiptomis vėžėmis, kur viskas

laidotuvių namuose ir atlydėju- 
siems į kapines.

Baigiant prasminga būtų pa
kartoti jo paties dienoraštyje už
rašytus žodžius: “...Viešpatie, pa
žvelk į velionį maloniai ir duok 
jo sielai amžiną ramybę”.

L. Šalna

WE SUPPORTYOUR 
VJET POtICY

Baltiečių demonstracija Toronte, kurioje dalyvavo ir lietuviai. Demonstracijos vadovas O. Perro 
prie Ontario parlamento rūmų skaito pareiškimų, pasisakantį prieš prokomunistines demonstra
cijas ir užginantį dabartinę JAV politiką Vietname Nuotr. J. Gailičio

Penkovsky — išdavikas ar pafrijotas?
J. M. ŠIUGŽDA įvairių sovietų pareigūnų buvo 

atšaukta iš viso pasaulio kraštų: 
diplomatinių misijų, įvairių pre
kybos, spaudos ir kitų sričių. Tie 
pareigūnai eidami oficialiai pa
vestas pareigas, kartu buvo ir en
kavedistai.

Nors Penkovsky buvo augštas 
pareigūnas, bet neišvengė mir
ties. Kaip jis rašo, rusų sistemoj 
nėra “baltos” vietos — seka vie
nas kitą. Pasitikėjimo ten nėra. 
Suimtas 1962 m. spalio 22 d. ir 
vėliau nuteistas mirti. Vakarų 
naudai dirbo labai trumpai—nuo 
1961 m. balandžio ligi 1962 m. 
spalio 22 d.

Kodėl rizikavo?
Jo pagrindinis motyvas dirbti 

Vakarų naudai buvo jo įsitikini
mas, kad bolševizmas naikina ru
sų tautą. Jis tikėjo, kad Chruščio
vas bei jo draugai yra “demago
gai” ir melagiai, kurie kalba apie 
taikos meilę, o rengia pragarą. 
“Manau, kad mano gyvenimo pa
reiga — būti laisvės ir tiesos ka
riu” — rašė jis. Kitur jis pastebi: 
“Aš privalau ištesėti vienerius ar 
dvejus metus Rusijos generali
niame štabe ir ištirti visus... pla
nus ir sąmokslus mūsų bendro 
priešo. Manau, kad mano, kaip 
'savo uždavinio kario, vieta šiais 
sunkiais laikais — būti fronto 
priešakyje”.

Penkovsky netikėjo Chruščio
vo peršama taika bei koegzisten
cija. Paties Chruščiovo buvo Įsa
kyta stiprinti žvalgybos darbą ir 
nelegalų veikimą užsieniuose. Jis 
gerai žinojo Sov. Rusijos stiprią
sias ir silpnąsias puses. Karas ga
li kilti kelių žmonių iniciatyva. 
Sovietų visuomenė yra valdoma 
čekistų rankos, kuri gali sukelti 
atomini karą, kurio Penkovsky 
bijojo, nes gerai nusimanė apie 
jo vedimą, staigų puolimą, jo pa
sekmes ir galimą išnaikinimą.

Penkovsky vienas sukelti revo
liucijos, žinoma, negalėjo ir nesi
tikėjo. Kovai su bolševizmu matė 
jis tik vieną galimybę — tartis su 
Vakarais, kad jie nepasiduotų 
bolševikų propagandai, jų blefui, 
grasinimams ir nedarytų jokių 
nuolaidu.

1961 m. jis kreipėsi i JAV pa
reigūnus Maskvoje, siūlydamas 
bndradarbiauti. Bet atsargūs 
amerikiečiai nekreipė dėmesio, 
bijodami provokacijos. Tada jis 
rado kelius sueiti i santykius su 
Anglijos Įstaigomis, kurioms ir 
teko visi pranešimai.

Netoks kaip kiti
Žinovai, lygindami jo veiklą, 

tvirtina, kad jis pralenkia garsųjį 
Sov. Rusijos dvigubą agentą Aze- 
fą, kuris dirbo ir su revoliucinin- 
kais, ir su policija. Jis pralenkia 
garsųjį Austrijos pulkininką 
Redl, kuris prieš I D. karą parda
vė Rusijai Austrijos mobilizacijos 
planus.

Penkovsky nebuvo šnipas 
įprastine prasme. Jis nebuvo ir 
išdavikas, o tik sukilėlis prieš sa
vo tautos tironus. Taip, jis dirbo 
su kitomis valstybėmis, bet tai ir 
buvo vienintelis kelias sulaikyti 
bolševikų užmačioms siekiant įsi
viešpatavimo pasaulyje. Jis pir- . 
mas atidengė taip plačiai atsklei- * 
dė tą patamsių laboratoriją, ku
rioje nuo seno yra ruošiami pla
nai demokratiniam pasauliui su
žlugdyti. Penkovsky pasišlykštėjo 
“dviguba bolševikų buhalterija” 
ir su ja kovojo.

slepiama nuo eilinio piliečio, kur 
slaptumas sudaro didesnę pusę 
žmogaus gyvenimo. Tai knyga, 
kuri atskleidžia visą mašineriją, 
dirbančią žmogaus pavergimui ir 
pasaulio užkariavimui.

Kas buvo O. Penkovsky?
Vieni jį vadina šnipu, kiti — 

išdaviku, treti — pasišventusiu 
sukilėliu prieš savo krašto paver
gėjus - bolševikus. O kaip jis pats 
save vertina ir kaip žiūri į savo 
rizikingą užsimojimą gelbėti savo 
tėvynę? Pirmiausia reikia pasa
kyti, kad jis dirbo ne dėl pinigo, 
ne dėl garbės, ne dėl karjeros, 
bet iš idėjos. Savo karjerą jis pra
dėjo kaip komjaunuolis ir iškopė 
iki sovietinės armijos pulkininko 
laipsnio. Jis yra išėjęs beveik vi
sus augštuosius bolševikinės ar
mijos mokslus.ir kaip užsitarna
vęs II D. kare kovotojas, ištiki
mas režimui išėjo politinius 
mokslus, kokius išeina čekistai, 
profesionalai enkavedistai, siun
čiami į užsienius įvairioms slap
toms misijoms. Jis tarnavo pačia
me centre įstaigos, kuri yra vy
riausias štabas viso revoliucinio 
darbo pasaulyje.

Oleg Penkovsky nuopelnas, kad 
Amerikos prez. Kennedy išdrįso 
pareikalauti iš diktatoriaus 
Chruščiovo išsinešdinti su viso
mis savo raketomis iš Kubos 1962 
m. Ir CĮhrušęiovas, kaip tas gy
vulėlis uodegą paspaudęs, sutiko 
su Amerikos ultimatumu ir išsi
nešdino, bent sutiko išsinešdinti. 
Sov. Rusija, Penkovskio praneši
mu, blefavo; ji nebuvo pasiruošu
si kariauti su Amerika. Bet tą 
reikėjo žinoti. O Vakarai daug 
kartų praeityje, nežinodami tik
ros padėties išsigąsdavo grasini
mų ir darydavo nuolaidas. Jei ne 
Penkovsky, vakariečiai būtų gal 
nusileidę ir dėl Berlyno. Tada 
grasino Chruščiovas, grasino Ul- 
brechtas, bet ir vėl pasitarnavo 
Penkovsky savo tiksliais praneši
mais. Reiškia, Penkovskio infor
macijos buvo tikros.> Jos atidarė 
vakarams.akis ir nušvietė tikrąją 
padėtį

Kelionės į užsienius
Knyga skaitoma labai lengvai. 

Ji duoda informacijų ne tiktai iš 
valstybinių paslapčių, savo įstai
gos, bet ir iš kasdieninio Sov. Ru
sijos gyvenimo. Penkovsky kelis 
kartus buvo siunčiamas net dele
gacijų pirmininku į užsienius. 
Maskvoje jis bendravo su dide
liais žmonėmis ir pareigūnais: ge
nerolais, maršalais ir jų šeimo
mis. Jis buvo kurį laiką artimas 
ir su lietuviams gerai žinomu ge
nerolu Serovu ir jo šeima.

Kai Penkovsky važiuodavo į už
sienius, raudonųjų Įžymybių da
mos pasakydavo, ką turi parvežti 
iš “badaujančių” buržuazinių 
kraštų. Turėdavo parūpinti net 
per šimtą įvairių dalykų. Mums 
tai atrodo menki dalykai, nes čia 
tos visos “lauktuvės” visur gau
namos, bet “plačiojoj tėvynėj” jų 
nėra. O tie pirkiniai yra nailoni
nės kojinės, kvepalai, pudros, lū
pų pieštukai, skutamosios maši
nėlės, konjakas, gramofonai, mu
zikos plokštelės, megztukai, marš
kiniai, kaklaraiščiai, ir panašios 
smulkmenos. Generolui Serovui 
buvo parvežęs net skutamąją ma
šinėlę. “Sovietų Sąjungoj mes tu
rime visko, ir visi gaminiai yra 
daug geresni, negu Vakaruose”— 
cituoja Penkovsky garsų rusų pa
sigyrimo posald- Visa tai vyko po 
II D. karo, apie 1960 m.

Penkovsky sukrėtė Sov. Rusi
jos žvalgybos sistemą—bene sau
giausią visame pasaulyje. Po jo 
pranešimų atskleidimo virš 300

• 10% amerikiečių jau turi 
spalvotas televizijas. Pusė jų bu
vo pirkta 1965 m. Manoma, kad 
šiais metais pasieks 25%. 1970 
m. % amerikiečių turės spalvo
tas televizijas.

Ps.D.R.M.N.Pt
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V.A.V. parapijos choras ►
►

džiais atkeliaudama i Lietuvą nafta 
sutaupytų kasmet 17 miL rublių, ku-

Naftos perdirbimas duotų apie 100 < 
miL rublių pelno, o Jurbarkas iš
augtų į 80.000 gyventojų miestą. < 
Inž. A. Petronis prisipažįsta, kad žy- 4 
miai svaresnis yra kitas argumentas: 1

► 

►

sulaukęs 84 m. amžiaus. Velionis bu
vo kilęs iš Kražių- Atvykęs į JAV 
baigė mokslus, įsigijo dantų gydyto
jo teises ir ilgus metus Čikagoje tu-

Laimės staliukai, loterija 
Pradžia 7 vai. vak.

Atvelykio šeštadienį, balandžio 16 d., Jaunimo Centre
Programoje: Ročesterio L.B. choras, vad. J. Adomaičio, ir Hamiltono AV parap. choras, 

vad. sol. V. Verikaičio, išpildys dainų ir deklamacijos pynę.
Šokiams gros geras orkestras. 
Turtingas bufetas.

Nuoširdžioj kviečiame atsilankyti j

DIPLOMAI IR ATGARSIAI
Maskvoje buvo uždaryta propagan

dinių kėslų paroda “Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos Tarybų respublikoms 
25-eri metai”. Oificialiai skelbiama, 
kad ją per pusantro mėnesio aplan
kė virš 130.000 maskviečių ir svečių. 
Sovietinė Dailininkų Sąjunga specia
liais diplomais apdovanojo parodos 
dalyvius, organizatorius, apiformin- 
tojus ir propagandistus. Skulptorius 
J. Kėdainis pralenkė kitus parodos 
dalyvius, patekdamas net į ameri
kiečių spaudą. “The Detroit News” 
kovo 17 d. astpaudė “N.Y. Herald 
Tribune News Service” atstovo Stu
art Loory pranešimą iš Maskvos, ku
riame jis mini lietuvį skulptorių J. 
Kėdainį ir jo skulptūrą “Daina”. 
Amerikiečio dėmesį atkreipė skulp
tūros nuogumas. Jis cituoja sovieti
nį meno kritiką F. Rybakin, kuris 
pareiškęs, kad šiai nuogai merginai 
būsianti surasta vieta kuriame nors 
parke. Amerikietis šypteli, jog J. 
Kėdainio kūrinys tokiu atveju bus 
labai vienišas, nes nuo Vistulos iki
Vladivostoko visos parkuose išstaty- išvengti galimų netikėtumų avarijų 

atvejais, projektuotojai siūlo įrengti 
kelių mėnesių talpos buferinius 
tvenkinius, kurie pilnutinai likvi
duoja Nemuno užteršimo pavojų.. 
A. Petronis atmeta dar vieną argu
mentą — medžiagų stoką gamyklos 
statybai, nes ji veiksianti beveik po 
atviru dangumi, šie argumentai ro
do, kad ne visi lietuviai nori turėti 
naftos perdirbimo gamyklą. Jie, ma
tyt, nelinkę perdaug pasitikėti so
vietine technika ir inžinierių paža
dais, kad Nemunas nebus užterštas.

naftos perdirbinio gamykla beviltiš
kai užterš Nemuną ir Kuršių ma
rias ••” Tai esanti taip pat klaidina 
ga nuomonė, nes modernios šios rū
šies gamyklos dabar aprūpinamos 
puikiais vandens valymo įrenginiais. 
Pavyzdžiu A. Petronis pateikia 1958 
m. pastatytą Gorkio naftos perdirbi
mo gamyklą, kurios į Volgą išlei
džiamo vandens vienam litre naftos 
likučių randami tik 4-5 miligramai. 
Nemuno ir Kuršių marių susirūpinu
sius gynėjus jis ramina: “Taigi, ir 
Jurbarko naftos perdirbimo gamyk
la išleis į Nemuną panašiai išvalytą 
nutekamąjį vandenį, o ne kažkokį 
naftos, mazuto ir vandens mišinį, 
kaip bando įrodinėti kai kurie gam
tos apsaugos darbuotojau 'Siekiant

tos sovietinių herojų figūros yra ap
rengtos, o J. Kėdainis savo moteriš
kajai “Dainai” pridengė tik dešinę

KAUNO JĖGAINĖ
Kovo pradžioje Kauno hidroelekt-. 

rinė jėgainė užbaigė gaminti antrą
jį milijardą kilovatvalandžių elekt
ros srovės ir pradėjo trečiąjį mili
jardą. šią žinią pranešė budintis inž. 
L. Gedziūnas. Į hidroelektrinės sta
tybą investuoti pinigai buvo atgauti 
per penkerius su puse metus. Nuo 
pirmosios turbinos paleidimo dienos 
čia daug pastangų bei darbo įdėjo 
vyr. inž. A. Andriučenkienė ir šalt
kalvis K. Čepas.

VYSK V. BRIZGIO JUBILĖJUS
“Dienos aidų” skyriuje “Tiesa” 

užsimena apie vysk. V. Brizgio si
dabrinį vyskupystės jubilėjų. Nepai
sant sarkazmo kupinų žodžių, skaity
tojas visdėlto sužino, kad jubiliatas 
tebėra gyvas ir sveikas ir kad jam 
rūpi lietuvių tautos likimas. Šiaipjau 
iš viso pranešimo dvelkia komunis
tinio propagandisto tradicinė neapy
kanta, kurią jis visiškai be reikalo 
mėgina įvynioti į humoro vilnas. 
Pyktis ir humoras yra du skirtingi 
dalykai.

TEISMAS IR CHULIGANIZMAS
Kovo 16 d. Vilniuje įvyko Lietu

vos augščiausiojo teismo plenumas, 
kuriame dalyvavo ir šios vyriausios 
maskvinės institucijos pirm. A. Gor
kinas. Pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas teisminei praktikai chuliga
nizmo bylose. Diskusijose dalyvavo: 
Lietuvos augščiausiojo teismo pirm. 
A. Likas, jo pavaduotojas J. žvirb
lis, narys P. žalkauskas, prokuroras 
V. Galinaitis, Vilniaus miesto teisė
jas R. čaika, juridinės komisijos 
prie ministerių tarybos pirm. V. 
Deksnys. Jie skelbia: “Priimtame 
nutarime plenumas nurodė liaudies 
teismams konkrečias priemones ko
vai prieš chuliganizmą sustiprinti...”

NAFTOS PERDIRBIMAS
Šiame skyriuje jau buvo rašyta 

apie planuojamą naftos perdirbimo 
gamyklą prie Jurbarko. Planai bai
giami ruošti, bet sumanymas, atrodo, 
susilaukė ir opozicijos. Tai liudija 
“Tiesoje” paskelbtas inž. A. Petronio 
rašinys “Ar verta Lietuvoje statyti 
naftos perdirbimo gamyklą?” Pasak 
jo, yra klaidingų nuomonių, kad ne
tikslu naftos gamyklą statyti taip 
toli nuo pačių naftos šaltinių. Raši
nio autorius įrodinėja, jog vamz-

IŠRADINGAS PIRMININKAS
Kolchozams užkraunamus kompar

tijos planus nelengva įvykdyti, ne- 
sigriebiant išradingumo priemonių, 
šioje srityje valstybinės premijos 
yra vertas Jurbarko rajono “Jauno
sios kartos” kolchozo pirm. Vytautas 
Butkus, viršijęs mėsos gamybos pla
nus. Jis iš kolchozininkų supirkinė
davo gyvulius ir paskui juos kolcho
zo vardu parduodavo mėsos kombi
natams. Būtų nė šuo nesulojęs, jei
gu V. Butkus nebūtų pradėjęs savo 
kišenės naudai prekiauti arkliais. 
Nuperka jis arklį Jurbarko rajone 
už 230 rb., o Klaipėdos veislininkys
tės kontoroj tą širmį jau parduoda 
už 445 rb. Dabar ėmė ir išryškėjo, 
kad visa mėsos gamyba vyko tik po
pieriuje.

ttt v

S HAMILTON
PIRMUOSIUS PAVASARIO ŠO

KIUS balandžio 16 d. su įdomia ir 
turtinga programa ruošia AV parapi
jos choras erdvioje Jaunimo Centro 
salėje. I šį parengimą atvyksta ir mū
sų kaimyninės lietuvių kolonijos Ro- 
česterio L.B. choras, vad. J. Adomai
čio. Atvyksta su nauju dainų reper
tuaru vyrų ir moterų chorams. Taip 
pat išgirsime ir gabiąją deklamatorę 
Iz. žmuidžinienę. Šokių metu veiks

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. O. Valaitie

nei už rūpestingą priežiūrą mano ligos 
metu, dr. O’Brien už sėkmingai pada
rytą operaciją ir rūpestingą priežiūrą, 
prel. dr. J. Tadarauskui už lankymą 
ligoninėje ir paguodą skausmuose.

Dėkoju A. V. parapijos chorui už 
gėles ir choristėms už aplankymą bei 
vertingą dovaną': B. Antanaitienei, K 

j Dirvaitienei, p. Jankauskienei, D. Jo-
turtingas bufetas, bus progos kiekvie- j nikienei) 0. jusienei, D. Juškevičienei, 
nam laimę išmėginti turtingoje loteri- D Kairienei( T. Kalmatavičienei, M. 
joje ir pasivaišinti prie laimės stalių-1 Kėžinaitytei) p. Lengnikienei, V. Le
kų, kuriuos padovanojo mūsų choro, kavičiūtei> S. Lukoševičiūtei, A. Matu- 
globėjai: mons. J. Tadarauskas ir lie-,lienei j petrauskienei, D. Pronskutei, 
tuviai versilininkai. Visus kviečiame, ;s Samus z Sakalienei, S. šukaitie- 
visų laukiame. Choro valdyba nei o Vindašienei.

VELYKŲ BOBUTĖ. Hamiltono at- Dėkoju visoms ponioms ir ponams, 
eitininkai ruošia ir šiais metais tradi- mane lankiusiems ligoninėje ir namuo- 
cinę Velykų bobutę Atvelykio sekma- ■ se, įteikusiems gėles Ir gražias dova- 
dienį Jaunimo Centre. Programa pra- nas: Bartkienei, Blekaičiams, Bungar- 
sidės iš ryto. Pirmiausia ateitininkai, ■ dai, E. H. Enskaičiams iš St. Cathari- 
padedami tėvelių ir rėmėjų, organi- nes, E. G. Enskaičiams iš Rodney, Gu- 
zuoja velykaičių išpardavimą po visų į dinskienei, Juodelėms, Juozapavi- 
pamaldų. Taip pat visi galės pasivai- eienei, G. V. Kažemėkams, Karaliūnui, 
sinti įvairiais valgiais: bulvinėm deš-1 Kasperui, Kamaitienei, A. Kalmatavi- 
rom, kugeliu, koldūnais ir kitokiais čiui, Leparskienei, G. Latauskaitei, P. 
gardumynais. Veiks didelis spaudos į Lesevičiui, MilkeraiČiams, Milašiams, 
kioskas, kur kiekivenas turės progosj Muliuoliui, J. Petkui, Pranckūnams iŠ 
įsigyti lietuviškų knygų. Na, o 4 vai J Toronto, A. Pleskevičiui, Pinkevičie- 
p.p. atvyks Velykų bobutė, lydima j nei, Rinkienei, Simaičiams Stosienei, 
kiškučių, pas visus vaikučius su dova
nėlėmis. Ateitininkai kviečia visus 
atsilankyti. Savo atsilankymu parem- 
site jaunimo pastangas sukelti 
jų tolimesnei veiklai. J. P.

prieš Atvelykį, t. y. balandžio 16 d., 
Londone, Šiluvos Marijos parapijos sa
lėje, 1414 Dundas St. E. Pradžia 8 v. 
v. Salę labai lengva surasti. Iš 401 
plento sukti į Highbury Ave., ja va
žiuoti tiesiai ligi Dundas St. — plento 
nr. 2 tęsinio, tada pasukti į dešinę ir 
dar pavažiuoti pusantro bloko. Ponios 
ir panelės atvykusios į balių kartūni
nėmis suknelėmis, turės progos laiinė- 
ti gražias dovanas. Bus trumpa progra
ma, turtinga loterija ir daug staigme
nų. Vakaro pelnas skiriamas ne vien 
Londono grupės, bet viso ansamblio, 
t. y. ir Rodney grupės, bendriems rei
kalams. Pageidaujami fantai loterijai. 
Jaunimo ansamblis — tai Rodnės ir 
Londono bendroji širdis, taip gražiai 
jungianti šias dvi apylinkes. Savo at
silankymu ir pagalba rengėjams pri
dėkime dar truputį pastangų, kad ta 
širdis pradėtų plakti dar stipriau, dar 
gyvesniu pulsu bendro lietuviško rei
kalo naudai. Tad visi rezervuokime 
balandžio šešioliktąją ansambliui su
stiprinti. Nuoširdžiai ktiečiami atsi
lankyti iš visų apylinkių visi, tiek se
nimas, tiek jaunimas. Rodney ir Lon
donui šis vakaras tegul būna nuoširdi 
susiartinimo šventė!

lėšų

A. K. Trumpickams, Vizbarienei.
Ir mano mieliems namiškiams — 

vyrui, dukrai, žentui ir sūnums —
Teresė Enskaitienė

Netekusi mylimo ir brangaus 
a. a. Albino Ščiukos, susilaukiau 
šių užuojautų bei paramos. Reiškiu 
padėką: dr. O. Valaitienei už didelį rū
pestį paskutinėse minutėse; kleb. prel. 
J. Tadarauskui už atlaikytas gedulin
gas šv. Mišias; kun. Br. Jurkšui už gie
dojimą ir vargonavimą, Tėvui Pau
liui, kun. J. Staškevičiui atlaikiusiems 
šv. Mišias. 

i • ■ • .

Už velionį a. a. Albiną yra užprašy
ta daug šv. Mišių mūsų bičiulių iš J. 
A. V., Toronto, Hamiltono, Wood- 
stock, Guelph, Ancaster, Dundas; sun
ku visus išvardinti — labai dėkoju vi
siems.

vyro
gau

DOMININKONŲ POŽEMIAI
“Tiesa” paskelbė medicinos moks

lų kandidato docento J. Markulio 
(berods to, kuris yra išdavęs po
grindžio veikėjus — partizanus) pra
nešimą ryšium su Vilniaus Dominin
konų bažnyčios požemiuose atliktais 
tyrinėjimais. Speciali komisija išty
rė 153 karstus su juose esančiais pa
laikais ir 473 suaugusių asmenų mu- 
mifikuotus ar tik dalinai išlikusius 
kūnus. Nustayta, kad jie visi buvo 
palaidoti prieš 150—250 metų, visi 
mirė natūralia mirtimi, išskyrus aš
tuonis su mechaninės kilmės kauko
lių sužalojimais. Palaikų nesupuvi- 
mas esąs grynai gamtinės kilmės — 
mumifikavimas Įvyko dėl žemos tem
peratūros. mažos drėgmės ir geros 
ventiliacijos. Jokių smurto ar siaubo 
žymių nepastebėta. Mumijos yra tra
dicinėje katalikiškų laidotuvių pozo
je — suglaustomis kojomis, ant krū
tinės sunertomis rankomis. 1-----
daug kalbama apie motinas su kūdi-j^ose per spaudą, paštu ir asmeniškai, 
kiais ant rankų, bet tai esąs jau vė
lesnių laikų darbas, nes toji palai
dotųjų grupė nėra mirusi tuo pačiu 
metu. Ant karstų ir ant mumijų bu
vę rasti aiškūs žvakių nuovaryų pėd
sakai. V. Kst.

Reiškiu didelę padėką: a. a. Albino 
artimiesiems ir giminėms už papuoši
mą karsto gėlėmis; karsto nešėjams ir 
visiems atsilankiusiems laidotuvių na
muose, dalyvavusiems bažnyčioje ir 
palydėjusiems į kapus.

Reiškiu padėką už paskelbimą radi
jo valandėlei, artimiausiam a. a. Albi
no draugui ir visiems buvusiems bend
radarbiams.

Pagaliau dėkoju visiems, kurie man
Buvo pareiškėt užuojautas sunkiose valan-

Ilsėkis ramybėje!
Liūdinti žmona ir giminės

KLB HAMILTONO ŠALPOS FON
DO komiteto metinė lėšų rinkliava 
1965 m. rudenį sutelkė $1065.00 aukų.

Aukų rinkėjai surinko:
R. Rimkevičienė-------------
A. Pulianauskienė-----------
J. Romikaitis —1---------------
J. Astas.---------------- ------
A. Pilipavičienė  — 
D. Juškevičienė _________
M. šiūlienė __________ L

Rimkus _____________
Prunskus ____________
Erštikaitis  
Grajauskas___________
Lukoševičius „i_______
Karaliūnas ___________
Mikšys ______________
Kėžinaitis ........................
Saldžiūnas iš Kitchener

A. Kuzmickas iš Paris
Iš Burlingtono aukotojų sąrašas dar 

negrąžintas.
Organizacinių sambūrių aukos:

1. Liet. Bankelis “Talka” ___  $25.00
2. Liet. Namų Akc. B-vė  __  15.00
3. Liet. Žūki. Medž. Klubas _ 10.00
5. SLA 72 kuopa ___ ___. 10.()0
4. Liet. Vet. Sąjunga “Ramovė” 10.00

(B. d.)

JAUNIMAS AKTYVIAI DALYVAU
JA PAMALDOSE. Be eilės berniukų, 
tarnaujančių Mišioms, jaunimas akty
viai dalyvauja pamaldose dar ir kitais 
būdais. Vida Petrašiūnaitė, 11 m. amž. 
rytinių pamaldų metu gieda ir groja 
vargonais. Sekmadieniais J. Misius, 
S. Dragūnevičius ir M. Chainauskas, 
12-13 m. amž. grupės berniukai, gra
žiai skaito lietuvių kalba lekciją. Ir, ži
noma, visi bendrai su suaugusiais kal
ba Mišių maldas pagal naująją pamal
dų laikymo tvarką. Malonu, kad klebo
nas įtraukė jaunimą ir 'į šią sritį. D.E.

F.

K.

K.

S.

.. $168.50 
... 144.50 

99.50 
__  87.50 
__  64.75 
__ 51.00 
__ 43.00 
__ 43.00 
..... 39.00 
_. 37.00 

34.00 
__  32.00 
__  32.00 
__  11.00 

10.00 
..... 34.00 
__ 28.00

LONDON, ONT.
PAVASARIO SEZONO ATIDARY

MAS įvyks Londono - Rodney jaunimo 
ansamblio kartūnų baliuje, šeštadienį

SUDBURY, Ont.
REKOLEKCIJAS vedė Tėvas Rafa- 

elis, OFM iš Toronto. Jos praėjo la
bai gražiai ir sutraukė nemažai tau
tiečių iš Sudburio ir apylinkės. Sud- 
buriškių atminty dar ilgai stovės gra
žūs vaizdingi pamokslai. Neseniai pa
skirtas naujasis Christ the King par. 
klebonas prel. C. J. McKee, rodyda
mas lietuviams didelį palankumą, 
penktadienį ir šeštadienį užleido lie
tuviams airių parapijos bažnyčią. Sa
vo įžanginiame žodyje jis, be kitko, 
pareiškė: “Nors .ši bažnyčia ir nėra 
tokia graži, kaip Vilniaus katedra jū
sų tėvynėj, tačiau vis bus geriau, ne
gu salėj”, šiemet lietuviškąją kleboni
ją išlaikė M. A. Pranckūnai ir J. M. 

! Kriaučeliūnai. M. A. Pranckūnų vai- 
J šingoj pastogėj buvo misijonieriaus 
pagerbtuvės - išleistuvės, dalyvaujant 
gražiam būreliui jų šeimos draugų ir 
jaunimo. Iš čia misijonierius išvyko 

j pas Sault Ste. Marie lietuvius.
SOFIJA SEMEŽIENĖ gražiai at 

šventė savo 50 metų amžiaus sukaktį 
M. A. Pranckūnų namuose. Tai buvo 
padaryta staigmenos būdu. Sukaktu
vėse dalyvavo kun. A. Sabas ir arti
mesnieji M. A. Pranckūnų šeimos 
draugai. Krsp.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

čių, tad gali net pritrūkti naujų lie
tuvių meno pajėgų. Galimas dalykas, 
jog tas pats rėmėjas sutarti pratęs ar
ba atsiras naujas ar nauji rėmėjai, ku
rie įgalins lietuvius pasirdoyti televi
zijoje ilgesnį aiką.

Pirmojo lietuvių pasirodymo televi
zijoje įspūdis buvo neblogas. Tik gal 
pranešėja A. Kėželienė jautėsi kiek 
nesavai ir jos laikysena ir teksto per
davimas buvo nenatūralus, tačiau tą 
galima suprasti žinant, kad tai buvo 
pirmas kartas prieš televizijos apara
tus ir šviesas.

Programoje viskas buvo lietuviška, 
net ir rėmėjo Jerry Kaye prekybos 
reklamos. Dabar maži lietuviukai ne
galės barti savo tėvų, klausdami “Ko
dėl televizija lietuviškai nekalba?”

DAR NELABAI SENIAI čikagiečiai 
turėjo progą stebėti pirmojo išeivijos 
lietuvių meninio fihno “Aukso žąsis” 
premjerą, grožėtis vienintelės išeivijo
je esančios lietuvių operos nauju 
“Traviatos” pastaymu, o kovo 25 d. te
levizijos ekranuose pirmą kartą pasi
rodė užrašas “Lietuviai televizijoje” ir 
nuskambėjo įžanginės melodijos “Kur 
bakūžė samanota” garsai. Tai buvo pa
vasariškas penktadienio vakaras. Čika
gos lietuviai, įbedę akis į televizijos 
ekraną, stebėjo pirmąjį išeivijoje lie
tuvišką programą, kuri žada būti nuo
latinė. šią istorinę programą televizi
joje pradėjo jos iniciatorius Anatoli
jus Siutas, o po jo į žiūrovus prabilo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas Juozas Račiūnas. Po įžangi
nių kalbų sekė meninė dalis, kurioje 
pasirodė Čikagos “Dainavos” ansamb- 
is su solistais Prudencija Bičkiene ir 
Jonu Varneliu. Didelis “Dainavos” an
samblis, diriguojamas muziko Petro 
Armono, padainavo skambių dainų. 
Gal kaikas čia pasigedo įvairumo — 
tautinių šokių įterpimo, bet jų žada 
būti kitose programose, kuriose galės 
pasirodyti visi žymesnieji lietuvių me
no vienetai. Teko girdėti, jog nemaža

užsigavo* nes negalėjo pasirodyti pir
moje programoje, tačiau dėlto jie ne
turėti} nuliūsti. Sutartis su šios pro
gramos rėmėju — prekybininku Jer

Čikagos) yra pasirašyta trylikai savai-

ŠIMTINĖ JAUNŲ SPORTININKŲ 
ir daugiau kaip dešimt komandų buvo 
susirinkę į Čikagą Vid. Vakarų sporto 
apygardos prieauglio klasių pirmeny
bėms kovo 19—20 d. čia varžėsi dau
giausia čikagiečiai ir Cicero miesto 
sportininkai. Tik Detroito Kovo lietu
viai čia padarė malonią išimtį ir įsten
gė atsiųsti vieną krepšinio komandą. 
Buvo laukta ir krepšininkų iš Kleve- 
lando, tačiau jie nepasirodė ir tik pir
menybių dieną patelefonavo, jog jų 
automobilis pakelyje sugedo.

Šiose pirmenybėse buvo rungtyniau
jama trijose grupėse. Jaunių A klasė
je pirmąją vietą nuskynė Čikagos Ne
ris, baigmėje įveikusi Čikagos Utua-

nicą. Jaunių B ir C klasėse geriausi 
buvo Cicero Ateities krepšininkai. 
Jaunių B kl. Ateitis baigmėje įveikė 
Lituanicą I, o C kl. — Neris L

Iš artimiausių žymesniųjų lietuvių 
sporto varžovų Čikagoje minėtinos yra 
š. Amerikos liet, sporto žaidynių vyrų 
krepšinio pirmenybės Atvelykyje — 
balandžio 16—17 d. šiose pirmenybėse 
turėtų pasirodyti ir dvi komandos iš 
Kanados.

Tradicinėse Cicero — Berwyn krep
šinio rinktinių rungtynėse kovo 25 d. 
žaidė ir du lietuviai iš naujųjų ateivių 
tarpo. Už Cicero vyrų rinktinę rungėsi 
Al. Rimbergas, o už Cicero jaunius — 
Leonas Bačinskas. Berwyn miesto vy
rų rinktinė, kuri laimėjo susitikimą, 
geriausiu žaidėju buvo pripažintas lie
tuvių kilmės Bill Birgelis.

MISIJONIERIUS KUN. JONAS 
BRUŽIKAS S.J., vedęs misijas šv. 
Antano liet, parapijos bažnyčioje Cice
ro, išvyko dar į kelias Amerikos vieto
ves, o po to jau pajudės atgal į Brazi
liją. Įdomu, kad kun. Bružikas, SJ^ 
lygiai prieš 35 metus Cicero vedė sa
vo pirmąsias misijas Čikagos apylin
kėse. Dabar jis vėl čia buvo sugrįžęs, 
nors jau daug anų misijų klausytojų 
čia neberado. Kun. Bružikas, S. J. yra 
geras pamokslininkas, todėl jo misijos 
Cicero ir kitose Amerikos vietovėse 
buvo gausiai lankomos. Jis teberenka 
aukas religiniam darbui Brazilijos lie
tuvių tarpe plėtoti. Brazilijoje jėzui
tai aprūpina 12 liet parapijų pamal
domis, o vienoj vietovėj bus statoma 
bažnyčia bei kiti pastatai. Aukas Jis 
prašo siųsti Tėvu Jėzuitų Čikagoje ad
resu (kun. Bružiko ir kun. J. Kidyko 
vardu): 2345 ¥F. 56th Street Chicago, 
IR. 60636, UJS.A.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje ''TALKA" 

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro •
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

DIDŽIAUSIA HAMILTONO APYLINKĖS

KRONAS
REAL ESTATE AND INS. LTD

366 MAIN ST. EAST. JA 8 - 8492
SIOLO

• DidžiausicĮ pasirinkimų namų, apartamentų,ūkių, verslų ir Lt..
• Daug gerų pirkėjų
• Palankų finansavimų
• Greitų ir sųžiningų patarnavimų.

Per savo keturias įstaigas (85 tarnautojai) aptarnaujam 
Hamiltonų ir apylinkes tiesiogiai.

PER CROSS CANADA REALTIES SERVICE LTD.
aptarnaujam visų Kanadą.

Kreipkitės su pasitikėjimu

8. Kronas Realtors

J. A. Valstybės
PREL. PR. JURAS šan. birželio

5 <L, 4 v. p.p., lietuvių bažnyčioje 
Lawrence, Mass., atnašaus iškilmin
gas Mišias kaip protonotaras ir kaip 
sukaktuvininkas, sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Po Mišių įvyks banketas
6 vaL Central Catholic Memorial 
Auditorium, Lawrence, Mass. Iškil
mių rengėjams sunku žinoti, kas iš 
tolimesnių kolonijų norėtų atvykti 
į iškilmes. Todėl asmeniškai visus 
pakviesti neįmanoma. Prašome pri
imti šį rengėjų komisijos kvietimą. 
Norintieji dalyvauti prašomi iš anks
to įsigyti iškilmių ir banketo bilietą, 
atsiunčiant čekį $7.50 St. Francis 
Parish Committee, Dr. Peter P. Mc- 
Kinnis, 52 East Street, Methuen, 
Mass. Kviečiu visus iškilmių rengė
jų komisijos vardu —

Dr. Petras McKinnis
KUN. J. A. KARALIUS, Šv. Jur

gio par. klebonas, Shenandoah, Pa., 
popiežiaus Pauliaus VI pakeltas pre
latu — Right Reverend. Jis yra Al
lenton vyskupijos mokyklų vadybos 
narys. Naujas prelatas yra gimęs 
1889 m. vasario 4 d. Jeseniaukos 
km., Lazdijų vlsč., Seinų apskr. Ku
nigu įšventintas 1919 m. gruodžio 
20 d.

ČIKAGOS ARKIVYSK. J. CODY, 
asistuojamas vysk. V. Brizgio ir 
prel. V. Černiausko, kovo 4 <L pa
šventino laidojimo koplyčias ir ad
ministracijos namus Šv. Kazimiero 
liet, kapinėse Čikagoje. Iškilmėse 
dalyvavo prel. I. Albavičius, prel. 
D. Mozeris ir daug kitų lietuvių ir 
kitataučių dvasiškių bei pasauliečių. 
Iš viso buvo susirinkę į iškilmes 
apie 400 žmonių.

JONAS RUZGAS su šeima prieš 
porą mėnesių į Čikagą atvyko iš 
Štetino, Lenkijos. Amerikoj jau su
sirado darbą, pastogę ir džiaugiasi 
galėdamas geriau gyventi, negu Len
kijoj.

DR. A. GAŠKA, dirbąs chemical 
engineering laboratorijoj Dow Che
mical bendrovėj Midland, Mich., 
kaip skelbia tos b-vės biuletenis, 
pakeltas iš projekto vadovo į grupės 
vadovus. Dabar dr. R. Gaška rūpi
nasi projekto proceso vykdymu, 
šioj b-vėj dr. R. Gaška dirba nuo 
1959 m. Jis yra užpatentavęs porą 
chemijos atradimų.

ANICETAS GRINIUS, gyv. Cice
ro, III., kovo 11 d. nuvyko taisyti sa
vo namo, esančio Čikagos negrų ra
jone. Ten jis buvo dviejų augalotų 
negrų užpultas* apiplėštas ir žiauriai 
ilgu mėsininkų jxeiliu subadytas. 
Jis buvo nuvežtas į'Garfield ligoni
nę, o kai policija pranešė šią nelai
mę žmonai, buvo tuoj perkeltas į 
Loretto ligoninę. Ten išgulėjo savai
tę laiko ir grįžo į namus, kur dr. P. 
Kisieliaus priežiūroje pamažu taisosi.

NAUJI MARIANAPOLIO PASTA
TAI. Prieš dvejus metus gaisras su
naikino puošnią Marianapolio mari
jonų paruošiamąją mokyklą, pada
rydamas daugiau milijono dolerių 
nuostolių. Gaisre žuvo brolis Alek
sandras Kinsgaila. Geradarių auko
mis praeitais metais buvo pradėta 
naujo mokyklos pastato statyba. 
Nuo kovo mėn. pradžios ten jau mo
kosi 143 studentai. Mokslas vyksta 
jau naujose patalpose. Iškilmingas 
atidarymas numatomas gegužės 1 d.

DR. ANTANAS ZIMONTAS, su
laukęs 84 m. amžiaus, mirė Florido
je kovo 13 d. Velionis buvo vienas 
pirmųjų lietuvių dantistų Čikagoje. 
Nuo 1907 iki 1954 m. buvo dantų 
gydytoju Bridgeporto kolonijoj. Da
lyvavo sąjūdžiuose už Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą; buvo pir
muoju centrinio BALFo iždininku.

“SIBIRO LIETUVIAI” skyrių or
ganizuoja Pasaulio Lietuvių Archy
vas Čikagoje (5620 S. Claremont 
Ave.). Renkama visa tai, kas nors iš 
dalies atvaizduotų tų tremtinių kan
čios kelią: asmenų ir vietovių foto
grafijos, laiškai, iš ten gauti daik
tai ir kita.

ALĖ LIAUKUVIENĖ su dukra 
Sniegute atvyko iš Lietuvos į Niu
jorką pas savo vyrą ir tėvą J. Liau
kų, kuris ilgus metus jų atvykimu 
rūpinosi.

DR. VINCAS KRIKŠČIŪNAS ko
vo 19 d. mirė Scranton, Pa., ligoni
nėj. Velionis per 22 metus buvo 
Lietuvių R. K. Susivienijimo Ameri
koje centrinis daktaras kvotėjas. 
Buvo gimęs 1902 m. vasario 25 d. 
Nanticoke, Pa. Medicinos mokslus 
ėjo Maryland un-te ir juos baigė 
1929 m. Palaidotas kovo 22 d. iš šv. 
Juozapo bažnyčios.

A.A. ALG. KAULĖNO paminklui 
statyti ir jo raštams išleisti rinklia
va komitetas pratęsė iki birželio 1 d.

PLK. LTN. JONAS GUDONIS 
(Gudavičius), Lietuvoj buvęs ilga
metis kariuomenės teismo porkuroro 
padėjėjas, mirė kovo 22 d. Čikagoje, 
Cook County ligoninėje. Velionis bu
vo kilęs iš PikeHų vnk., Eržvilko 
vlsč., Tauragės apskr. Amerikoj gy
vendamas jau keletą metu buvo pen
sininku ir mirė sulaukęs 69 m. am
žiaus. Susirgusį velionį globojo adv. 
P. Stankevičius.

V. BUKAVECKAS, buvęs Mari- 
jampotes apyg. teismo teisėjas, su
laukęs 76 m. amžiaus, kovo 22 d. mi
rė Čikagoje. Palaidotas kovo 26 d. 
šv. Kazimiero kapinėse Iš šv. Kry
žiaus bažnyčios. x

DR. ANTANAS ZIMONTAS mirt 
kovo 13 d. Lake Worth, Floridoje,

DIPLOMATIJOS ŠE-

Zhnontas buvo vienas iš Sandaros 
kūrėjų, kurį laiką jai vadovavęs, 
žymų indėlį jis įnešė ir į Tėvynės 
Mylėtojų Dr-ją, kurį laiką jai pir
mininkavo. Veiklus buvo ir įvairiose 
kitose org-jose. Prieš mirtį gyveno 
Floridoje.

J. B. KARAŠKŲ, Cambridge, N. 
net trys sūnūs atlieka karinę 

prievolę JAV-bių armijoje. Vyriau
sias sūnus Minas yra leitenantas Vo
kietijoje, tolimuose Azijos rytuose, 
o Stasys — jauno kareivio apmoky
mą eina Fort Dix, N.J.

PREL. ANTANAS DEKSNYS, 
East St Louis liet parapijos klebo
nas, Belleville vyskupo A. Zurowes- 
te nuo kovo 15 d. yra paskirtas vi
sos vyskupijos įvairių tautų ateivių 
direktorium.

Italija
LIETUVOS

FO Stasio Lozoraičio jaunesnysis sū
nus Kazimieras, kaip rašo “Kelei
vis”, kovo 13 d. susituokė su Italijos 
princese Pignatelli Colona.

S. LOZORAITIS, Liet. Dipl. šefas, 
praneša, kad pasirodžiusios spaudo
je žinios, jog Sao Paulyje, Brazilijoj, 
esąs paskirtas naujas konsulas vie
toj mirusio A. Polišaičio, esančios 
nepagristos. A. Polišaičio vieton lig- 
šiol nesąs paskirtas nei konsulas, 
nei kitas kuris konsularinis valdi
ninkas. Šiuo tarpu, esą, tyrinėjama, 
ar iš viso bus sąlygos konsulatui to
liau egzistuoti.

Prancūzija
PARYŽIUJE LANKĖSI Europos 

lietuvių vyskupas Pr. Brazys, kuris 
lietuviams atlaikė iškilmingas pa
maldas ir dalyvavo Šv. Kazimiero 
minėjime. Vyskupas aplankė Pary
žiaus arkiv. kard. Feltin ir visą eilę 
kitų žymių asmenų. Prancūzijoje ' 
vysk. P. Brazys aplankė Lyono, Mul
house ir Strassbourgo lietuviu bend
ruomenes, kurių vaikams suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą. Velykoms 
vysk. P. Brazys žada būti Londone, 
Anglijoje. Po Velykų švenčių lan
kys vidurinės Anglijos lietuvius. Bir
želio mėn. pradžioje ruošiasi atvykti 
I JAV.

Britanija
SPORTO IR SOC. KLUBO narių 

Londone įvykusiame susirinkime 
pirm. J. Parulis ir vicepirm. J. Čer
nius perrinkti sekančiai kadenciją! 
Iždininku išrinktas I. Dailidė. Revi
zijos k-jon: P. Mašalaitis, J. šemeta 
ir Z. Juras. Perrinktas ir klubo k- 
tas, kuriu įeina 10 asmneų. Praėju
sieji metai buvo klubui geri — ap
mokėtos beveik visos skolos ir likę 
pelno.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIŲ KOLO

NIJA surengė maldingą kelionę į 
garsiąją Aparecida Dievo Motinos 
šventovę. Tai buvo lietuvių maldos 
diena už Lietuvą, Kelionei vadovavo 
parapijos klebonas prel. Pijus Raga- 
žinskas. Vasario 16 proga Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės vadovybė 
visiems šio krašto senatoriams ir at
stovams įteikė memorandumus Lie
tuvos reikalu. Kaikurie jų pasakė 
kongrese kalbas. Neseniai Sao Pau
pyje lankėsi Amerikos lietuvių pro
vincijolas kun. Bruno Markaitis, SJ. ♦

LIETUVOS KONSULO A.A. A. 
POLIŠAIČIO ŽMONA EUDOKIJA, 
kaip rašo “Mūsų Lietuva”, padova
nojo Tėvų jėzuitų knygynui visas as
meniškas velionies knygas su spinto- 
tomis, kurių esą gana daug. Dabar 
knygos esančios rūšiuojamos, būsian
ti sudaroma kartoteka, knygos sunu
meruojamos ir tada būsiančios pri
einamos visiems lietuviams pasi
skaityti. Tėvai jėzuitai dėkoja po
niai Polišaitienei ir jos dukrelei Bi
rutei.

VERONIKA AZBARIENĖ su savo 
motina Antanina Prilipiene, jau 80 
metų senute, abi iš Sao Paulo, buvo 
išvykusios Europon aplankyti savų
jų ir paatostogauti Vakarų Berlyne. 
Kelionėje išbuvo 2 mėnesius.

Kolumbija
LIETUVIŲ NAMUOSE Medelline 

yra Įsteigtas “Lietuvių Centras” ir 
koplyčia, kuri yra gana talpi. Na
muose veikia biblioteka, žaidžia 
šachmatininkai, o per praeitas Ka
lėdas jau buvo surengta eglutė Ko
lumbijos lietuvių atžalynui. Namus 
tvarko kun. Tamošiūnas.

Argentina
RASA KAIRELYTĖ, baigusi vo

kiečių gimnaziją, drauge su visais ki
tais baigusiais mokiniais, išvyko 3-jų 
mėnesių ekskursijai po Vakarų Eu
ropą.

ADELĖ VALENTYTĖ baigė me
dicinos studijas, gaudama daktarės 
laipsnį ir praktikos teises.

JURGIS NARUŠEVIČIUS, inžine
rijos fakulteto studentas, prieš po
rą metų išvykęs iš Argentinos studi
juoti į JAVbes, “Argentinos Liet. 
Balso” pranešimu, rašąs, kad Dėdės 
Šamo žemę radęs ne tokią, kokią

tis, kaip dauguma daro Argentino
je, Amerikoj neįmanoma. O be dar
bo — nėra iš ko pragyventi. Ūžti-

mokslą.

■fe®
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Velykiniai lietuvių margučiai — tai tikras menas. Tik pasižiūrėkite!

Priėškongresinė jaunimo stovykla
Kovo 12 dieną Hartforde, skautų, neolituanų ir studentų 

Conn., įvyko Jaunimo Metų Stu- sąjungos), kurios pusę dienos 
dijų Diena, kurios tikslas buvo pašvęs savo programoms, o ki- 
sutrauktiJAV rytinio pakraščio " ’ ” 1™4
jaunimą, savais darbais ir suma
nymais norintį prisidėti prie 
Jaunimo Metų, o ypatingai 
prieškongresinės jaunimo sto
vyklos darbų. Susirinkusiems 
26 dalyviams pranešimus pada
rė ir diskusijas koordinavo Lie
tuvių Studentų Sąjungos pirm, čiušiems ir pan. »
Kęstutis Paulius Žygas ir Anta- Stovyklos vadovybė ir ruošos 
nas Saulaitis, S.J., prieškongre- komisijos (dar pilnai nesudary- 
sinės jaunimo stovyklos vedė- tos) yra sekančios: raštinės na- 
jas-kontinatorius. Dalyviai su- riai — vadovybė: Antanas Sau- 
bendrino savo nuomones sto- laitis, S.J. (vadovas, Boston Col- 
vyklos programos, tvarkos, užsi- lege, Chestnut Hill, Mass.); Kęs- 

” ’ ’ tutis P. žygas (pavaduotojas),
Gediminas Naujokaitis, Algis 
Glodas, Nijolė Žygienė, Regina 
Petrikonytė, Livija Bražėnaitė 
ir Remigijus Sužiedėlis, ūkio 
vedėjas: Rimantas Griškelis. 
Dalyvių skyriaus registracija: 
Žibutė Zaparackaitė, Audronė 
Vaitiekaitytė, Daiva Bajorūnai
tė ir Vytautas Marčiukaitis. Pro
gramos skyrius: Remigijus Su
žiedėlis, Giedrė Karosaitė, Ja
nina Vėnčkauskaitė, Gintautas 
Vaičaitis, Juozas Venckus, Ig
nas Vileniškis, Kęstutis Girnius, 
Uogintas Kubilius, Algis Lap- 
šys, Nijolė Vaičaitytė, Algirdas 
Antanavičius ir Rimas Pauliu- 
konis.

. tą laiką — bendram darbui. Re
gistracijos metu, kuri bus pra
vesta per vietinius organizacijų 
vienetus iki gegužės .1 d., pir
menybė bus duodama iš kitų 
kraštų atvykstantiems, iš Kana
dos ir kitų vietovių besiregist
ruojantiems, anksčiau prisista-

Stovykla įvyks birželio 25-30 
dienomis Dainavos stovyklavie
tėje Manchester, Michigan. Jos 
tikslai: pasiruošti Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui čika-

Ten vėl skambės dainos,- liepsnos laužai
DR. M. RAMONIENĖ

pradedant diskusijas jaunimo 
kongreso temomis, sustiprinti 

"studentų organizacijų savijautą 
bei veiklą ir atstoti vasaros sto
vyklą studentų ^organizacijoms, 
kurios įprastinei neruošia vasa
rinės stovyklos.

Stovyklautojų tkimasi 500; iš 
jų — 100 iš užjūrių kraštų, šis 
gausus būrys stovyklaus ketu
riose pastovyklėse (ateitininkų,

Jaunimo atstovės, atnešusios vainiką prie žuvusių paminklo To
ronte

...

Jie rengiasi atvykti į kongresą
Kovo mėnesio viduryje jau 

buvo užsiregistravę 64 atstovai 
iš 10 kraštų! Gi PLJ Kongrese 
bus atstovaujami virš 20 kraš
tų! Registracijos lapai iš Pietų 
Amerikos ir kelių 'kitų kraštų 
dar pakeliui. Tad rengėjų vil
tys jau dabar išsipildė — kon
grese bus žymiai daugiau nei 
100 atstovų iš kitų kraštų!

' Iš Britanijos atvažiuoja: Elz
bieta Daunoraitė, Irena Jaku- 
baitytė, Rimgaudas Kalibatas, 
Kunigunda Kaminskaitė, Ro
mas Kinks, Birutė Liūdžiūtė, 
Viktoras Logan, Dalia Lūžaitė, 
Gajutė Valterytė, Pranas Dzido- 
likas.

Austrija siunčia du brolius: 
Kęstutį ir Raimundą Lapšius.

Iš Australijos užsiregistravo: 
Romualdas Cibas, Jr., Martynas 
Didžys, Jieva Didžytė, Algiman
tas K. Kazlauskas, Judita Kola- 
kauskaitė, Ina I. Kunciunienė, 
Daiva Labutytė, Daina Mažely- 
tė, J. Pullinen, Pajauta Pulli- 
nen, Balys Z. Stankūnevičius, 
Antanas V. Stepanas, Algirdas 
P. Šimkus, Nijolė L. Vaičiurgy- 
tė, Dana Vingrytė, Ramunė Zin- 
kutė, Kazys A. Zdanavičius, Rū
ta žiedaitė.

Iš Belgijos: Pranas Galkus, 
Rymantas Galkus ir Sofija 01- 
šauskaitė.

Brazilija pranešė, kad važiuo
ja Gražina Braslauskaitė, Graži
na Kubiliūnaitė ir Rymantė 
Steponaitytė. Kuris iš vyrų va
žiuos — dar neaišku. Brazilijos 
jaunimas ’labai prašo piniginės 
paramos.

Iš Italijos: H. Jonas Šulcas.
Tolimiausia kelionė bus N. 

Zelandijos atstovui Vytautui 
Grigaliūnui. Jo kelionę (apie 
$1.000) jau apmokėjo Lietuvių 
Studentų Sąjunga. Tai gražus 
jaunimo pagalbos pavyzdys jau
nimui! V. Grigaliūnas yra 27 
m. ir N. Zelandijos LB pirmi
ninkas.

Iš Prancūzijos: Jurgis Joli- 
gard, Antanas Liutkus, Eglė A. 
Liutkutė, Karolina Masiulytė, 
Mykolas Pagnier, P. Puzynaitė, 
Donatas Vaičekauskas.

Šveicarijai atstovaus Šveicari
jos LB pirmininkas, 20 m. am
žiaus, Algimantas Gegeckas.

Iš Vokietijos pirmieji užsire
gistravo: Marina Auder, Ričar
das Baliulis, Gerhardas Bauras, 
Monika Beržinskaitė, Vytautas 
Brazaitis, kun. Vingaudas Da
mijonaitis, Vanda Endriukaitė, 
Asta Glemžaitė, Arturas Her
mann, Birutė Jasaitytė, Arvydas 
Lingė, Zita Lucaitė, Elza Moro
zovaitė, Regina Plukaitė, Žibu
tė Povilavičiūtė-Vykintaitė, Re
gina Sakalauskaitė, Andrius E. 
Schmidt, Fricas Skėrys, Algis 
Vitkus.

Vieni iš kitų kraštų atvažiuo
jantieji apsimoka patys savo ke
liones, kitiems padeda sukelti 
pinigus tų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės ir organizacijos. 
Treti labai prašo paramos iš 
PUK Finansų Komisijos. Be
veik visi atstovai yra nuo 16 iki 
35 metu amžiaus. *

Padėkime kitų kraštų jauni
mui atvažiuoti į jaunimo kong
resą, apmokėdami dali arba vi
są kelionę vienam jaunuoliui, 
arba atsikviesdami ir globodami 
savo gimines ar pažįstamus.

Kitų kraštų jaunimas gyvens 
lietuvių šeimose JAV ir Kana
doje po kongreso, kad tokiu bū
du galėtų geriau su lietuvių gy
venimu susipažinti ir atgal dau
giau lietuviškos nuotaikos išsi
vežti. Lietuvių šeimos, kurios 
gali savaitę ar daugiau pas save 
nemokamai priimti kitų kraštų 
jaunimą, prašomos apie tai pra
nešti PLB JM Talkos Komisi
jai — Mr. Vytautas Kamantas, 
477 Cole Plaza, Willowick, Ohio 
44094, USA.

LIETUVOS VĖLIAVA VOKIETIJOJ
Be to, ji iškelta viena, jokios ki
tos vėliavos nėra šalia. Ameri
koje mūsų vėliava buvo pasida
riusi kasdieniniu reiškiniu — 
pripratom ją matyti parengimų 
metu kas savaitę. 0 čia — kaš 
kita. Man niekad ji neatrodė 
tokia brangi, kaip tuo momen- 

poje plevėsuojant mūsų vėliavą, tu.”

Birutė Augustinavičiūtė, iš 
Klevelando studijuoja Strasbur- 
ge, Prancūzijoje.'Ji buvo nuvy
kusi į Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoj. Iš ten ji parašė: “To 
vaizdo aš niekad neužmiršiu, 
nes pirmą kartą pamačiau Euro-

Jei vyresnieji svajoja apie ty
lųjį ežero kampelį, meškerę, vi- moką jos nariai. Neturinčios to- 
dutinieji — apie šeimos iškylas kio natūralaus vadovų prieaug- 
i miškus, keliones, tai jaunieji 
svajoja, kaip šią vasarą daugiau
sia smagumų patirti, į kokią 
veiklą pasinešti, į kurią stovyk
lą važiuoti. Visos mūsų stovyk
los yra tautinio, ugdomo pobū
džio ir visos turi geros Įtakos 
jaunimui, tik nevisos yra lygiai 
mėgiamos.

Tėvai, suprantama, nori, kad 
stovykla labiau rūpintųsi mora
le, tautiniu auklėjimu; jaunimas 
gi nori smagumo, nuotykių, 
veiklos. Stovyklų organizatoriai,- 
vadovai rūpinasi abiejų pusių 
pageidavimais. Jų tikslas — 
sveikas, žvalus, veiklus ir tauti
nių bei moralinių tradicijų be
silaikąs jaunimas, tinkąs “prie 
tanciaus ir prie rožančiaus”. Su 
“tancium” tai bėdos nėra, o su 
“rožančium” visaip būna.

Lengviau yra specifinio pobū
džio stovykloms, nes jos turi 
konkrečius tikslus: skautai — 
pasiruošti skautybei, ateitinin
kai — išeiti ideologinę progra
mą, sporto klubai — atletinio 
pajėgumo ugdymą. Pagal tai 
yra paruoštos programos ir pa
čios organizacijos išugdyti vado
vai. Stovyklautojų mums, gali
me tarti su pasididžiavimu, ne
trūksta. Stokojame tik pasiruo
šusių vadovų atskiroms sritims.

Lietus košė, 
vėjas šokinėjo... 
Pirmosios lietuviškosios sto

vyklos Kanadoje pradėtos steigt 
kupinų entuziazmo vadovų — 
skautų ir kunigų. Aš, pavyz- 
džiuų turiu nuostabių prisimini
mų iš savo pirmos stovyklos Ka- mo. Galima betgi nustatyti pa

grindines gaires pagal stovyk
lautojų pajėgumą.

Stovykliniai pasirodymai
Stovykliniuose pasirodymuo

se ryškiausiai iškyla jaunųjų kū
rybinis pajėgumas, originalu
mas, vaizduotė; Įgaunama drą
sos saviraiškai ir patiriama kū
rybinio džiaugsmo. Jaunystė pil
na dinamiško veržimosi, neri
mo, jieškojimo kur savo jėgas 
išbandyti. Vadovai gi nurodo 
kur ir kaip savo jėgas išbandyti, 
galias panaudoti.

Laužų programų didžiąją dali 
užima dainos, paįvairintos trum
pais pasirodymais, komiškais 
vaizdeliais, juokais ir pan. Ka
dangi laužai būna 3—5 kart i sa
vaitę, tai vaikams pritrūksta 
medžiagos, ypač komiškajai da
liai. Labiau pavykę juokai, ko
miški vaizdeliai skolinami, sulie
tuvinami ir kasmet kartojami. 
Kažkaip vaikai nemoka patys 
kurti nei juokų, nei komiškų 
vaizdelių, čia ir yra proga pa
kartoti, t. y. sunaudoti dieną pa
teiktą lituanistinę medžiagą me
niškais vaizdais. Skaitytų pa
skaitų, pasakėčių, dainų, o vy
resniesiems istorinių įvykių in
scenizavimas vyksta labai leng
vai. Aprangos tipų kūrimas iš 
stovykloj turimų daiktų ugdo 
vaizduotę ir skonį, be to, yra la
bai mėgiamas ir jaunesnių, ir 
vyresnių stovyklautojų. Apla
mai, visiems pasirodymams ma
žesnieji reikalingi daugiau pa
galbos, gi didesnieji — daugiau 
idėjų, mažiau — režisūros. Vy
resniesiems vadovas duoda min
tį: pvz. eilėraščio įvairi interpre
tacija, Donelaičio komiški tipai, 
tautosakos — padavimų roman
tiškieji asmenys ir t. t, o tipą 
sukuria vaizdų formoj, su žo
džiais ar be jų, patys.

Stovyklos kasmet parengia ir 
savo jėgom bei priemonėm iš
leidžia populiaresniu dainų apie 
pora šimtų egzempliorių. Kodėl 
neišleidus visų stovyklų bendro
mis pastangomis stovyklos vado
vėlio, kuriame tilptų svarbiau- 
sos informacijos, programų pa
vyzdžiai ir gairės, kultūrinės sri
ties programos, kaip organizuo-

lio stovyklos gali paruošti sau 
jaunų vadovų bei išsiauginti jų. 
Parinkus iš jaunesnių vadovų 
tarpo turintį vadovo sugebėjimų 
paskutinių klasių gimnazijos 
auklėtinį, galima nusiųsti jį į 
keletą kanadiečių ar amerikie
čių stovyklų, kur yra prityrusių 
stovyklautojų. Per vieną vasarą 
toks vadovas nenutautėtų, o tik
rai išmoktų daugelio praktiškų 
dalykų. Kadangi vasarą visi 
studentai uždarbiauja, tai to- 
tokiam pasiruošusiam ir sugv 
bančiam vadovui reikėtų mokėti 
tiek, kiek jis per tą laiką uždirb
tų valdinėj ar privačioj įstaigoj. 
Jisai vienoj ar net dviejose sto
vyklose turėtų darbo pet 4—5 
studijų vasaras.

Mūsų programos
Kad mūsų stovyklos būtų 

stambus lietuvybės ramstis, rei
kia ne tik prityrusių vadovų, bet 
ir gerai paruoštų programų, kad 
per 2—4 savaites Įvairaus am
žiaus, Įvairių mokyklų ir Įvai
rios aplinkos jaunuoliai taptų 
viena didele lietuviškai mąstan
čia šeima. Stovyklų vadovybės 

"nustato ' programas pagal savo 
siekius ir smulkiai suplanuoja 
dienotvarkę. Paskiriems vado
vams aiškiai nustatomos parei
gos ir darbo sritys. Tik viena 
sritis, kuri, pagal stovyklų tiks- 
lą, turėtų būti pagrindine, netu
ri aiškių ribų. Tai lituanistinė 
sritis, vadinama įvairiais var- 
dais — kultūrine, menine, peda
gogine dalimi ir pan. Ją sunku 
apibrėžti, nes stovyklautojai yra 
nevienodo amžiaus ir išsilavini-

JAV stalo teniso pirmenybės 
truko net tris dienas (kovo mėn. 
25-27 d.). J Detroitą suplaukė 
geriausios Amerikos jėgos. Var
žėsi ir keturiolikmetė Violeta 
Nešukaitytė, kuri registravosi 
suaugusių ir jaunių klasėse.

Penktadienio vakare Violeta 
padarė pirmą staigmeną. Prieš 
jos pastovų ir pilnai subrendu
sį žaidimą neatsilaikė ilgametė 
Amerikos meisterė L. Neuber
ger. Detroito spaudoje tuojau 
pasirodė Violetai palankių atsi
liepimų, o šeštadienį ir sekma
dienį Violeta jau buvo pirmeny
bių dėmesio centru.

Atsisveikindama su Detroitu, 
Violeta išsivežė šiuos JAV titu
lus: moterų vieneto, moterų 
dvejeto, mišraus dvejeto ir mer
gaičių tiki 15-kos metų vieneto. 
Mergaičių -ligi 17-kos metų gru
pėje atiteko antra vieta (pralai
mėta buvusiai Amerikos meiste- 
rei P. Martinez). Pirmenybėse 
Violeta laimėjo prieš buvusią 
Indijos rinktinės dalyvę Usha 
Nukuda, Kalifornijos Brook 
William ir baigmėje nurungė 
B. Chotras.

Violetos pergalę, kurios iki 
šiol nebuvo pasiekęs joks Kana
dos pilietis, paminėjo visi To
ronto dienraščiai. Buvo ir nuo
traukų.

Tėvo globoje Violeta pradėjo 
pirmuosius stalo teniso žings
nius. Būdama dešimties metų, 
ji jau varžėsi turnyruose. Vė
liau abiejų tėvelių raginama ir 
tėvo Jono intensyviai treniruo
jama Violeta pajuto gilesnę tik
rojo sporto prasmę ir tuojau iš
siskyrė iš vidutinių žaidėjų tar
po.

Nuolatinis dalyvavimas varžy
bose Violetoje išugdė neeilini 
pareigos jausmą; išmoko ji žais
dama koncentruotis ir be kovos 
priešui nepasiduoti. Išmoko ji 
laimėti ir pasimokyti iš pralai
mėjimų.

Violeta anksti patyrė, kad už
sibrėžtas tikslas pasiekiamas 
tik per ilgas darbo valandas ir 
disciplinuotas treniruotes. Ne
pabūgo ji šio nelengvo pažangos 
kelio ir jo šiandien kietai laiko
si. Violetoje šiandieną matome 
ne tik geros žaidėjos techniką, 
bet ir neeilinio charakterio 
bruožus.

Violeta yra laimėjusi virš 95 
taurių. Svarbesni Violetos lai
mėjimai: “Vyčio”, Kanados lie
tuvių apygardos, Š. Amerikos 
lietuvių, Toronto, Ontario, Kve
beko, Kanados, rytinių JAV ir 
J A Valstybių meisterė bei rink
tinių dalyvė.

Galima spėti, kad Violeta ne
sijaučia pasiekus pažangos ga
lo. Jos vardą gal dar girdėsime 
pasaulio stalo teniso pirmeny
bėse.

nadoje, kurią vyresnėms sesu
tėms suruošė tuntininkė Irena 
Kemežytė (dabar p. Lukoševi
čienė) prie Montrealio 1949 m. 
Bene po 3 metų pertraukos, 
Skruibio ūkyje tarp Montrealio 
ir Otavos, buvo suruošta mer
gaičių skaučių stovykla. Pasitai
kė blogas oras, Įrengimų būta 
tikrai kuklių. Lietus košte košė, 
vėjas šokinėjo palapinės kam
puose, mėlynom nosim skautės 
sėdėjo susiglaudusios ant šlapių 
čiužinių ir traukė dainas, lyg 
laužas skaidriai beliepsnotų ir 
žvaigždės šviestų danguje. Šian
dien jau turime eilę gerai Įreng
tų, sumaniai suorganizuotų ir 
sėkmingai tvarkomų stovykla
viečių. Stovyklautojų skaičius 
kasmet didėja, steigiamos vis 
naujos stovyklavietės, todėl ir 
kyla ypač vadovų klausimas.

Kur rasti vadovu?
Lietuviškųjų mokyklų moky

tojai būtų geri stovyklų vado
vai, tik jie sunkiau prikalbina
mi, nes dieną skiria uždarbiui, 
vakarus — tautinei bei sociali
nei veiklai. Todėl jie jaučia pa
reigą atostogas praleisti savos 
šeimos tarpe. Visdėlto mokyto
jai, kunigai, vienuolės daugiau
sia davė stovykloms vadovų. Ka
nadoje parengti lietuviai jauni 
mokytojai jau užima svarbias 
stovyklos vadovų pareigas. Tai
gi, kapitalas jau neša dividendą.

Brendimo laikotarpio jauni
mui — gimnazijos auklėtiniams 
Į vadovus labiau tinka jau su
brendę studentai. Jie yra vieni 
ir kiti išaugę dviejų kultūrų — 
lietuviškos ir kanadiškos bei 
amerikietiškos sankryžoje. Bręs
tą jaunuoliai yra labai reikalin
gi tvirtos globos. Jie dažnai 
priešinasi autoritetui, gi patys 
yra labai jautrūs savojo “aš” 
pripažinimui, kritikai ir teisių 
pažeidimui. Moksleiviai žavisi 
studentais, jais seka, stato sau 
idealu, didžiuojasi jų draugyste 
ir lengvai pasiduoda jų Įtakai 
bei autoritetui.

Siųsti pas amerikiečius
Tokiais vadovais tampa vie

noj ar kitoj organizacijoj šau- 
gę ir jau universitetuose besi-

ti stovyklą, jos paskirus tipus, 
jos sritis. Vadovėlyje turėtų 
būti medžiagos laužų progra
moms, juokų, humoro, komiškų 
stovyklinio gyvenimo vaizdų, is
torinių vaizdelių, naujų dainų 
vyr. jaunimui.

Pritaikomasis menas
Nevisi stovyklautojai tinka 

tautiniams šokiams, vaidybai; 
kiti visai be balso bei klausos 
neturi, bet kiekvienas nori kuo 
daugiau saviraiškos formų su
rasti. štai pavyzdys. Stovyklos 
pabaigoje -kalbasi du vaikai. I 
vaikas:

— O, kaip man patiko stovyk
la! Mes turėjome kas 2—3 die
nas laužą, šokių vakarus, daina
vom, šokom tautinius šokius, 
vaidinom; aš net 3 prizus gavau. 
Aš taip laukiu kitos, stovyklos, 
kad vėl galėčiau susitikti su tais 
pat draugais!

II vaikas:
— Man stovykla visai nepati

ko: nei laužai, nei talentų vaka
rai.

— Tai kodėl nepatiko?
— Kad aš juose nedalyvavau.
Tikrai džiaugsmas kyla iš to, 

kad pats veiki dalyvauji. Pasy
vaus žiūrovo rolė -labai nuobodi.

Tie nedrąsieji mielai išreikš
tų save darbeliuose: medžio 
drožiniuose, odos deginime, me
talo graviūroj (padėklai, lėkštės, 
rėmeliai), keramikoj, jeigu ne
toliese yra galimybė gauti kros
nį moliui išdeginti (vazos, puo
dai lėkštės). Kanadoj yra sto
vyklų, kur specialiai rankdar
bių (craft) mokoma. Per 2-3 sa
vaites pasisavinama technika ir 
sukuriamas savarankiškas vie
nas ar keli kūriniai. (Lietingom 
dienom nereikėtų vadovams 
sukti galvų, kaip užimti vaikus).

O kaip su filmais?
Meniški filmai — taip pat ge

ra priemonė jaunimo akiračiui 
praplėsti, skoniui lavinti ir ge
ras laužo pakaitalas blogam 
orui esant. Stovyklos, net pa
vienių asmenų grupės, gali 
gauti nemokamai kultūrinių fil
mų parašę laišką: Canadian 
Film Institute, 1762 Carling 
Ave., Ottawa 13, Ont.; arba Na
tional Firm Board, 150 Kent 
St., Ottawa, Ont. (Tel. 9924166). 
Iškylautojai, grupės, šeimos, 
net pavieniai asmenys, gali gau
ti nemokamai brošiūras su že
mėlapiais apie 41 Kanados tau
tinį ar istorinį parką, kur yra 
galimybių stovyklauti. Kreiptis 
i “Canadian Film Institute”.

Spaudos talka
Gera būtų, kad stovyklose 

dirbantieji bei jomis besidomi 
daugiau rašytų spaudoje, pasi
dalintų idėjomis, patirtimi, su
manymais, o stovyklų korespon- 
d e n t a i pateiktų smulkesnius 
kultūrinės veiklos aprašymus. 
Tuo būdu vyktų pasikeitimas 
idėjom, laimėjimais, būtų para
ginimas j ieškoti naujų kelių, o 
stovyklų tarpusavio ryšiai pasi
darytų tampresni, galima būtų 
prieiti ir prie pasikeitimo va
dovais. Stovyklai, kur viena ku
ri sritis silpniau išvystyta ar vi
sa veikla lėto tempo, patyręs, 
dinamiškas vadovas atneštų 
naujos dvasios.

Tėvų ir visų besidominčių prie stalo ir t.t. Tuo tarpu tėvai 
stovyklomis sumanymai, pasta- sėdi kitoje sekcijoje restorano ir 
bos, vertinimai, rimta kritika ramiaį «a|į pavalgyti.
spaudoj padėtų rengėjams ir va
dovams naujų kelių jieškant

Demonstruoti
Laisvajame pasaulyje esame 

pristeigę eilę kultūrinių įstaigų, 
leidžiame knygas, žurnalus, 
laikraščius; kuriame meno kū
rinius, kantatas. Tačiau visdėlto 
visų mūsų veiduose rimtas susi
rūpinimas rytojumi. Vyresnio
sios kartos diena jau eina vaka
rop. Mokyklose, organizacijose 
ir spaudoje jau pasigendame 
jaunų jėgų. Jaunų jėgų laukia 
ir mūsų vienuolijos, ir parapi
jos. Bet ar jaunimas ruošiasi 
šiems darbams? Kultūriniam 
darbui reikalingas mokėjimas 
savos kalbos, pažinimas tautos 
istorijos, literatūros ir kitų kul
tūrinių vertybių. Mūsų jauni
mas mokosi šio krašto mokyk
lose, kuriose jis negirdi lietuvių 
kalbos. Nenuostabu tad, kad 
jaunimui lengviau išreikšti savo 
mintis anglų kalba, negu lietu
vių. Tačiau sąmoningas lietu
vis jaunuolis j ieškos būdų iš
mokti savo gimtąją kalbą kitose 
mokyklose. Tokių mokyklų mes 
turime kelias. Čikagoje veikia 
privatus Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas; rytuose, Niujor
ke, Fordhamo universitete litu
anistika dėstoma vasaros se
mestro metu, o Pennsylvanijos 
universitete — žiemos metu.

PLB šiuos metus paskelbė 
Jaunimo Metais. Sudarytas ko

Violeta Nešukaitytė

studijuoti?ar
mitetas, kuris ruošia jaunimo 
kongresą, peticijas ir planuoja 
veiklos gaires. Visa šita gražu 
ir naudinga. Tačiau komitetas 
neturėtų pasitenkinti vien iš
oriniais pasirodymais. Tie daly
kai nors ir efektingi, bet jie 
greitai praeina. Komitetas ture

rnetais jaunimas galėtų pagilin
ti lituanistines žinias ir geriau 
pramokti gimtąją kalbą. Ford
hamo universitetas yra pasiruo
šęs padėti mūsų jaunimui. Šią 
vasarą Fordhamo universitete 
skelbiama šešių savaičių litua
nistikos programa (nuo liepos 
pradžios iki rugpjūčio vidurio). 
Studentams duodami kreditai, 
bet gali būti priimami ir laisvi 
klausytojai. Paskaitos bus kiek
vieną dieną. Skiriant visą šešių 
savaičių laiką vien tik lietuvių 
kalbai, galima pasiekti gerų re
zultatų. Jau laikas apie tai pa
galvoti. Tebūna šie metai litua
nistikos žinių pagilinimo me
tais.

šią vasarą" lietuvių progra
mai vadovaus profesoriai: kun. 
Vladas Jaskevičius, SJ, Anta
nas Vasys ir Aldona šlepetytė - 
Jannace. Informacijos reikalu 
kreiptis — Fordham Universi
ty, Box AA, Bronx, N.Y. 10458, 
USA.

Vasario 16 gimnazijos abiturientai dėkoja
Vasario 16 gimnazija dar kar

tą įrodė, kad ji savo užduotį at
lieka: jos dėka mes galėjome at
siekti brandos atestatą, šioj mo
kykloj praleidom jaunystės 8 
metus, bet neveltui. Mokinys, 
lankęs ilgesnį laiką Vasario 16 
gimnaziją, išsiskiria iš kitų 
tūkstančių moksleivių Vokieti
joj tuomi,' kad jis save laiko lie
tuviu, kad jo gyvenimas lieka 
surištas su lietuvių bendruome
ne. Ši gimnazija mus išauklėjo 
susipratusiais lietuviais ir 
mums suteikė galimybę įsigyti 
brandos atestatą. Dėlto mes esa-

• Švedijoje steigiami taip vadi
nami šeimos restoranai. Vaikai 
iki 10 m. yra sodinmai prie jiems 
skirtų stalų atskiroje sekcijoje. 
Ten paduodamas maistas yra spe
cialiai pagamintas vaikams. Prie 
jų priskirtos specialios prižiūrė
tojos, kurios turi progos pamo
kyti vaikus, kaip reikia sėdėti

• JAV prez. dukros Lucijos 
stovyklų tobulinime. * Po litua- Johnson busimieji uošviai Nugen- 
nistinių mokyklų seka stovyk- tai neprisileidžia laikraštininkų, 
los savo itaka tautiniam jaunos Tik vienai Verai Glaser iš N. A.

N. Alliance pavyko pasikalbėti su 
ponia Nugent visai atsitiktinai. 
Ji paskambino telefonu, norėda
ma gauti sutikimą nufotografuoti 
Nugentų namą. Ponia N. labai 
maloniai pasikalbėjo su reportere 

_________ __ ___ ir, be kitko, prisipažino mėgstanti 
vikių ar dar žadančių būti jau- megzti; pasisakė, kad išvaizda jai 
nuolių stovyklų vadovų pasisa
kymų bei naujų, dinamiškų idė
jų, planų.

los savo Įtaka tautiniam jaunos 
kartos prusinimui. Tad joms tu
rėtų būti skiriama daugiau vie
tos visuomenės interesų dieno
tvarkėj ir spaudoj.

Čia pareikštos mintys dau
giau liečia jaunesniųjų bei vai
kų stovyklas. Lauktina jau bu-

me labai dėkingi Vasario 16 
gimnazijos mokytojams ir auk
lėtojams, bet nemažiau ir jos 
rėmėjams. Mes lenkiam galvas 
prieš visus nepažįstamus rėmė
jus ir globėjus, kurių dėka ši 
gimnazija gali atlikti savo misi
ją laisvame pasauly. Tebūnie 
mums suteikta jėgų į mus sudė
tas viltis išpildyti ir pasekti 
Jaunimo Metų šūkį.

E. Morozovaitė 
E. Maščinskas 
A. Hermanas

Hūttenfeldas, 
1966 m. kovo 22 d.*

nesanti svarbi. Anot jos, negi ga
lima padaryti šilko rankinuką iš Jums bepigu linksmai šokti, o 
kiaulės ausies. man reikia prakaituoti...



Velykos, Velykos! — šaukia paukšteliai zuikučiams
Piešinys R. Ramanauskaitės

Šiemetinės Vyto Velykos

Velykų stalas KANADOJE KYLA MOKESČIAI

Vytas su didžiausiu įdomu
mu dažo margučius: geltoną — 
raudonais taškiukais, mėlyną
— baltais brūkšneliais, o žalią
— raudonomis tulpėmis. Jis 
kraipo galvą ir pats džiaugiasi: 
kokie jie Įvairūs ir margi! Pa
galiau susimąstęs galvoja: o gal 
koki margutį nunešti Vidutei? 
Ji serga ir tikriausiai negali nu
sidažyti ...

Vytas žino, kad Velykos jau 
visai arti, o jis per gavėnią pasi
ryžo stropiau mokytis ir susitai
kyti su kaimynų mergaite Vidu
te, kurią jis nekartą supykęs 
patampydavo už kasų. Moksle 
jis įvykdė pasiryžimą — pradė
jo geriau mokytis, net aną die
ną mokytoja jį pagyrė mamy
tei, bet susitaikyti su Vida jam 
vis kažkaip buvo sunku. Keletą 
kartų ryžosi atsiprašyti, bet vos 
tik pamatęs ją pripūsdavo kaip 
gaidys ir išdidžiai praeidavo 
pro šalį, nors pats labai gerai 
žinojo, kad kaltas, ir todėl jis 
pirmas turi užkalbinti ir atsipra
šyti.

Taip begalvodamas jis nune
šė mamytei parodyti margučius:
— Mamyte, tik pažiūrėk, ko

kie jie gražūs! —Paskui ne
drąsiai prašnibždėjo: — O gal 
vieną margutį Vidutei nunešti?

Kaip patiko filmas Aukso žąsis .? 
PASISAKO TORONTO MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS MOKINIAI
Filme man labai patiko tos 

geometrinės dekoracijos, kai 
keitė scenas, tie spalvoti dūmai. 
Pradžioje, kai rodė vardus akto
rių ir kitų žmonių, kurie padėjo 
pastatyti filmą, man atrodė, kad 
perilgai užtruko. Galėjo pusę 
vardų parodyti pradžioje, o ki
tą pusę gale — nebūtų buvę 
taip nuobodu. Kadangi pasaka 
sueiliuota, kaip "‘Shakespeare”, 
yra labai sunku suprasti žo
džius. Truko labai ilgai parody
ti pačią auksinę žąsį. Iki to lai
ko dauguma vaikų iš nuobodu
mo triukšmavo ir kiti ėjo namo. 
Filmas buvo labai nuobodus ir 
aš likau iki galo, nes žinojau, 
kad mūsų mokytoja duos mums 
rašomąjį darbą apie jį.

Irena Baltaduonytė, 9b
Buvo įdomu skaityti laikraš

tyje “Tėviškės žiburiai” filmo 
“Aukso žąsis” aprašymą. Nusi
vylus buvau, kai pamačiau. Vai
dyba ir kostiumai buvo labai 
gražūs. Dialogas prastas. Eiliuo
ta kalba. Aktoriai taip greit kal
ba, kad sunku suprasti. Dekora
cijos viską sugadina — padaro, 
kad atrodytų visas filmas kaip 
“Cartoon”. Būtų geriau, jeigu 
visai dekoracijų nebūtų. Pra
džia man labai patiko. Dainavi
mas buvo labai gražus ir žodžiai 
aiškūs.

Daiva Kazlauskaitė, 10 sk.
Man nelabai patiko “Aukso 

žąsis” už tai, kad aš nelabai 
daug girdėjau. Vaikai darė la
bai daug triukšmo. Vienas daly
kas, kuris man patiko, tai spal
vos ir kostiumai. Spalvos buvo 
labai gražios ir ryškios, o kos
tiumai įdomūs. Aš manau, kad 
tas Pikis ir admirolas labai ge
rai vaidino. Kai tas admirolas 
verkė, žmonės galvojo, iš kur 
jis turi tiek daug ašarų? Aš ži
nau, kad jam į akis įpylė glice
rino ir tas padarė, kad jis tiek 
daug ašarų išliejo. Tai buvo la
bai įdomu. Aš dar tik galvoju, 
kaip galėjo tas admirolas tiek 
daug garso daryti, kai jis gėrė 
tą degtinę. Man*helabai patiko 
scenos vaizdai. Jie visą laiką 
buvo tie patys.

Rita Kolyčiūtė, 9b.
Filmas buvo šiaip neblogas, 

tik tiek, kad visas vaidinimas 
vyko toje pačioje vietoje, darė 
žiūrėjimą nuobodų. Pats vaiz
das yra senas ir negrynai lietu

Mamytė nustebusi nusišypso
jo ir tarė:

— Ne tik margutį, bet sausai
nių ir saldumynų gali nunešti.

Neužilgo Vytas pasibeldė į 
jos duris ir įteikė jai krepšelį 
su margučiais ir skanumynais:

— Tai tau, Vidut, nepyk ant 
manęs!

Tai pasakęs, jis greit skubė
jo atgal ir tarpduryje išgirdo 
jos žodžius:

— Aš visai nepykstu!
Vytukas sugrįžo atgal kaž

kaip susijaudinęs. Mamytė, tai 
pastebėjusi, paliko jį vieną prie 
žaislų, tik vėliau ji prabilo:

— Vytuk, apsirenk, eisime į 
miestą nupirkti gėlių. Jas nune
šime prie Kristaus karsto — ry
toj jau Velykos, Kristaus Prisi
kėlimo šventė!

— Gerai, mamyt, — sušuko 
Vytas, — tuoj skubu apsireng
ti. Jėzulis tikrai apsidžiaugs, kai 
atnešime Jam gėlių.

’ Mamytė, priglaudusi Vytuką 
prie savęs, tarė:

— Vytuk, Jėzulis džiaugiasi 
gėlėmis, bet labiausiai Jis džiau
giasi matydamas kilnias sielas, 
jų gerus darbus. Jos Jam yra 
brangesnės už gražiausias gėles. 
Gerai, kad susitaikei-su Vidute. 
Tau Velykos bus džiugi šventė.

A. Abr.

viškas. Būtų buvę geriau, jeigu 
būtų ką nors grynai lietuviško 
pastatę, ne vokiško. Scenos iš
dėstymas buvo geras, bet be 
įvairumo. Kostiumai ne visur 
pilnai tiko. Karalius buvo per
prastai apsirengęs. Kalbėjimas 
nebuvo visur pilnai supranta
mas ir perdaug ištęstas. Pradžia 
buvo gera, bet vėliau pasidarė 
perdaug monotoniška.

Almis Kuolas, 9a
Filmavimas šito vaidinimo 

yra geras ir spalvos labai gra
žios ir aiškios. Iš pradžių pasi
rodė įdomu, bet tuoj pasidarė 
nuobodu. Scenos vaizdai nesi
keitė ir kartais sunku buvo su
prasti žodžių reikšmę, nes kal
ba buvo eiliuota.

Aktorių vaidinimas, man at
rodė, buvo labai geras, bet vi
sas filmas buvo perilgas. Tema 
buvo lengva ir originali. Kos
tiumai turėjo daug gražių spal
vų.

Man atrodo, kad šitas filmas 
nebuvo blogas, bet galėjo būti 
pagerintas: turėjo būti trumpes
nis ir įvairesnis.

Rūta Liuimaitė, 9a
Man atrodė, kad buvo per

daug kalbų, o permažai veiks
mo. Spalvos ir kostiumai buvo 
puikūs. Aktoriai labai puikiai 
vaidino ir jaučiausi, kad aš ten 
buvau. Bet scenos dekoracijos 
buvo vienodas. Iš pradžių buvo 
įdomu, bet vėliau nusibodo. Tu
rinys buvo labai ilgas, bet pra
džia filmo buvo puikiai paruoš
ta. Muzika labai įdomi ir links
ma.

Rūta Urbonaitė, 10 sk.
Tai buvo pirmas spalvotas fil- 

bas lietuvių kalboje. Man jis ne
labai patiko, nes visas veiksmas 
vyksta viename kambaryje be 
jokių gamtos vaizdų. Pagal pa
saką turi būti senovės laikų vai
dinimas, bet filme kambarių 
sienos yra įvairiai spalvotos ir 
abstrakčiom “pattern” išbraižy
tos. Kalba yra eiliuota ir sunku 
suprasti ką artistai kalba. Bend
rai aktoriai nelabai patyrę vai
dinti. Gal mažiems vaikams ir 
patiko, nes tai buvo pasaka, bet 
man, palyginus su amerikonš- 
kais filmais, atrodė, kad “Auk
so žąsis” nėra profesionalinis 
filmas.

V. Vadauskas, 9b

Alė žemininke
Tai tikrai puiki — 
Tešlą susiminkius, 
Kepa ji pati.
Štai Velykų stalą 
Paruošė gardžiai, 
Jau už stalo galo 
Sėdi jos svečiai.
Margis ir Rainiukas, 
Papuošta lėlė, 
Rudnosys meškiukas 
Ir pilka pelė.
Alė šeimininkė
Rodo margučius, 
Alė šeimininkė 
Ragina svečius:
Valgykit žąsienos, 
Kumpio ar dešros, 
Gal kas norit pieno 
Ar kavos geros?
Tortą, pyragaičius 
Aš pati kepiau, 
Valgykit ragaišio, 
Vaišintis prašau.

Sukniaukė Rainiukas
Balseliu gailiu:
— Ta žąsis iš molio, 
Valgyt negaliu.

Arti Velykos
Jau pietų vėjelis pučia, 
Jau arti Velykos, 
Pamiškėj šeši kiškučiai 
Triūsia nuo pat ryto.
Dažo, dažo daug margučių 
Ir dūmoja tyliai —
Kiek daug juoko bus vaikučiam, 
Kiek daug džiaugsmo tyro.

Kiškis ir žvirblis
Kiški, Piški, ilgaausi, 
Ar galiu tave paklausti: 
Kur skubi šį ankstų rytą 
Pasipuošęs nematytai?
Tik pažvelk, žvirbliuk, į krepšį: 
Jį skubu miestan nunešti.
Kiek jame gražių margučių, 
Tiek mieste gerų vaikučių.
Išdalinsiu jiems po vieną, 
Tegu džiaugiasi kiekvienas.
Ryt Velykos, džiaugsmo šventė, 
Su margučiais tegu švenčia!

A. Abr.

Katinėlis domisi žąsiukais. ..

Aš Sibire gimiau
Leduotos pakrantės Laptevų marių. 
Jūra banguoja, šaltos bangos putoja, 
O baltosios meškos ledynuos klajoja.
Kai paūgėjau,
Lenos pakrantėse bėgiojau,
Su žuvėdromis klykavau, 
Vasaros metu
Leduotam vandeny plukdžiausi.
O Lietuva brangi,
Nors ne ten aš gimiau, 
Bet mačiau ir Tave:
Gražias, žydinčias pievas,
Miškuose gegutes kukuojančias, 
Samanose baravykus besišypsančius.
Nemune veideli prausiau,
Vilniaus Gedimino bokštą mačiau, 
Paliekant Lietuvą sudiev jam sakiau, 
Iki pasimatymo — 
Kai laisva būsi.

LAIMA TEIŠERSKYTĖ, 10 sk.

• Laiškas, rašytas JAV prezi
dento Abraomo Linkolno 11 
metų mergaitei, buvo parduotas 
iš varžytinių už $20.000. Ši mer
gaitė buvo sakiusi, kad Linkol- 
nas galėtų būti prezidentu, jei
gu užsiaugintų ūsus. Iš tikrųjų 
Linkolnas užsiaugino barzdą, 
ūsus ir 1860 m. laimėjo rinki
mus. Vėliau jis prisipažino, kad 
ta mergaitė prikalbinusi jį pa
keisti savo išvaizdą. Laišką nu
pirko Los Angeles televizijos 
filmų gamintojas David Wolper.

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokinės rankdarbių pa
rodoje, kurių surengė mokyklos vadovybė, mokytojai ir mokiniai 

Nuotr. S. Dobkous

Kanadoje kyla visi mokesčiai. 
Nuo birželio 1 d. pakeliami pa
jamų mokesčiai asmenims, už
dirbantiems virš $5000 į metus. 
Uždirbantiem mažaiu $3000 mo
kesčiai šiek tiek sumažinami. 
Finansų ministeris M. Sharp 
taip pat paskelbė, kad aukos 
bažnyčiom ir kitom institucijom 
bus galima atskaityti iš paja
mų tik tuo atveju, jeigu tos ins
titucijos užpildys atitinkamus 
dokumentus, įrodančius, kur tos 
aukos buvo sunaudotos. Ontario 
provincija nuo balandžio 1 d. 
pakėlė mokesčius perkamom 
prekėm iš 3% į 5%.

Trylikto skyriaus egzaminai 
Ontario provincijoj bus panai
kinti nuo 1968 m. Jų vietoje 
bus įvesti gabumų bei išsilavi
nimo testai, kuriuos paruoš On
tario Institute for Studies in 
Education ir pačios gimnazijos. 
Universitetai priims studentus 
remdamiesi tais testais ir gim
nazijų pažymėjimais, šiais me
tais egzaminai bus birželio 6-24 
d. Pažymiai bus nustatomi: 
35% pagal tryliktojo skyriaus 
pažymius ir 65% — pagal egza
minų rezultatus. Kitais metais 
dar bus egzaminai, bet šalia jų 
reikės atlikti ir gabumų testus.

Sovietų parlamentarų delega
cija atvyks Kanadon birželio 
mėn. ir stebės Kanados parla
mentą, dalyvaudami visuose po
sėdžiuose. Delegacija susidės iš 
12 asmenų.

Provincijų gubernatoriai tu
rėtų būti panaikinti. Tokį pasiū
lymą padarė Ontario liberalų 
atstovas E. Sopha. Pagal jį, tie 
gubernatoriai tik atidaro parla
mentą, prisilaikydami pasenu
sių tradicijų. Aplamai, reikėtų 
nusikratyti visais senovišku
mais, kurie nebėra reikalingi.

“Air Canada” — Kanados 
lėktuvų linija susitarė su Sov. 
Sąjunga dėl tiesioginio susisie
kimo tarp Montrealio ir Mask
vos. Vieną kartą savaitėje skris 
“Air Canada” lėktuvas ir antrą 
kartą — sovietų lėktuvas. Lėk
tuvai sustos Kopenhagoje. Visa 
kelionė užtruks apie 12 valandų.

JAV firmos, turinčios įmones 
Kanadoje, planuoja įvairiem pa
gerinimam išleisti Kanadoje 
1966 m. $2 bilijonus. Palyginus 
su kanadiečių firmų augimu, 
tai labai didelė suma, kuri ne
abejotinai prisidės prie krašto 
ekonominės gerovės pakėlimo.

Vykstantiem 1967 m. į pasau
linę parodą Montrealyje galbūt 
reikės apsistoti 100 mylių nuo
tolyje nuo Montrealio. Daugelis 
viešbučių jau yra užpildyti vi
sam sezonui, tad gauti nakvynę 
arčiau Montrealio bus beveik 
neįmanoma.

Trys parlamento atstovai iš 
Kvebeko provincijos, vadinami 
“Three Wise Men” — Jean 
Marchand, Gerard Pelletier ir 
Pierre Trudeau — reikalauja 
Kvebekui lygių teisių ir kovoja 
už tai, kad prancūzų kalba bū
tų visoje Kanadoje lygiai trak
tuojama, kaip ir anglų. Esą bet- 
kurioje įstaigoje turėtų būti at
sakoma prancūziškai, jei klien
tas kreipiasi prancūziškai..

Sunaikinta vienas milijonas 
galionų alaus. Kvebeko mieste 
dėl nežinomų priežasčių mirė 
18 asmenų, gėrusių kas dieną 
10-20 bonkų alaus. Visi jie bu
vo vidutinio amžiaus ir gerdavo 
tą pačią rūšį — Dow. Gydytojai 
kol kas nenustatė, ar tikrai alus 
buvo vienintelė mirties priežas
tis. Visų mirusių buvo sužaloti 
širdies muskulai. Dow alaus da
rykla, nežiūrint, kad dauguma 
į tuos mirimus nekreipė dėme
sio, nutarė išpilti virš 1 mil. ga
lionų alaus.

Torontas yra vienintelis mies
tas Šiaurės Amerikoje, išskyrus 
San Hose, Calif., bandąs gatvių 
šviesas kryžkelėse reguliuoti 
skaitytuvais. Ant 130 didžiųjų 
gatvių šviesos keičiasi skaitytu
vo reguliuojamos. Toje pusėje, 
kur laukia daugiau autovežimių, 
žalia šviesa ilgiau laikosi. Įves
ti panašiai sistemai visose gat
vėse miestui dar reikia išleisti 
$4 mil. Nuo 1963 m. judėjimas 
gatvėse padidėjo 12%, tačiau

važiavimo laikas tomis pačiomis 
gatvėmis sumažėjo 18%.
/ Kanada stengiasi bent iš da
lies kontroliuoti užsienio kapita
lą. JAV kapitalas Kanadoje sie
kią $25 bil. Anksčiau pati Kana
da jieškojo užsienio kapitalo pa
kelti krašto ekonominiam gyve
nimui. Dabar, kai pajuto, kad 
e k o n o minė nepriklausomybė 
jau nebeįmanoma, politikai su
sirūpino. Kanados ministerių 
delegacija Vašingtone nedaug 
ką laimėjo. Tuo tarpu žemės 
turtų panaudojimas vyksta ir 
toliau, bet ne kanadiečių kapi
talu.

Kanados imigracijos politika 
turi būti pertvarkyta iš pagrin
dų — pareiškė imigracijos mi
nisteris Jean Marchand, šiuo 
metu Kanadoje yra 20.000 as
menų, kurie atvyko tik su lan
kytojų leidimais, tačiau pasili
ko gyventi, neturėdami imig
ranto teisių. Taip pat su imig
rantais atvyksta kriminalistų ir 
vyriausybė neturi galimybės' jų 
sukontroliuoti.

Kanados Raitoji Policija — 
Royal Canadian Mountain Poli
ce (RCMP) nebėra tokia garsi, 
kaip anksčiau. Ji atlieka slapto
sios policijos vaidmenį, seka ko
munistų judėjimą ir pan. RCMP 
šiuo metu turi virš 7000 vyrų. 
Pakliūti į ją nėra lengva ir pri
imami tik rinktiniai vyrai. Net 
70 policininkų yra baigę univer
sitetus, kaikurie turi net po du 
laipsnius.

Alkocholinių gėralų įstatymai 
Ontario provincijoje yra seno- 
viškiausi visoje Kanadoje ir daž
nai net juokingi. Važiuojant 
traukiniu iš Montrealio į Toron
tą sekmadieniais Kvebeko pusė
je traukinio restorane dar gali
ma užsisakyti vyno ar kitų alko
holinių gėralų, tačiau privažia
vus Ontario sieną, baras uždaro
mas, nes čia sekmadieniais tai 
draudžiama.

Visos, Kanados kariuomenės 
sujungimas po viena vadovybe 
buvo gynybos nūn. Paul Hellyer 
nuopelnas. Nors jis susilaukė 
nemaža opozicijos iš konserva
torių ir augštųjų karininkų, pra
radusių savo gerai apmokamas 
vietas, tačiau armijoje, laivyne 
ir aviacijoje tam sujungimui bu
vo rastas pritarimas. Adminis
tracinės išlaidos sumažintos 
tiek, kad už sutaupytus pinigus 
galima įsigyti naujausių ginklų, 
ir krašto gynybos pajėgumas 
padidėjo. Delegacijos iš JAV, 
Britanijos, Prancūzijos ir dau
gelio kitų kraštų buvo atvyku
sios Kanadon susipažinti su ka
riuomenės vadovybių sujungi
mu. Jos tiria galimybes tai pa
daryti savo kraštuose.

švietimo sistema Kanadoje 
yra reikalinga reformų, tačiau 
perdėtas provincializmas tom 
reformom kliudo. Kanada yra 
vienas iš nedaugelio kraštų pa
saulyje, neturintis švietimo mi
nisterijos. Susirinkę 10 švietimo 
ministerių iš visų provincijų nu
tarė steigti federacinę švietimo 
įstaigą, tačiau nenori, kad būtų 
įsteigta švietimo ministerija 
Otavoje.

Rusijos ir Amerikos 
lenktynės

Šiais metais sovietai turėjo pra
lenkti amerikiečius ekonominiu 
gyvenimo lygiu, pagal jų anks
čiau garsiai šūkaujančią propa
gandą. Rezultatus galime palygin
ti iš gautų statistinių duomenų.

Vidutinis rusų darbininkas per
eitais metais uždirbo truputį dau
giau, negu anksčiau, bet jis gavo 
tiek per vieną mėnesį, kiek ame
rikietis uždirba vidutiniškai per 
vieną savaitę, čia lyginamos tik 
uždarbio sumos, neskaitant kainų 
skirtumo Už prekes, kurios yra ru
sų nenaudai.

Vidutinis rusas pereitais me
tais valgė geriau, bet maisto pro
dukcija sovietuose yra blogiausia 
dėmė ekonominiame gyvenime.

šios žinios paimtos iš 1965 m. 
sovietų oficialios statistikos, pa
skelbtos š.m. vasario 2 d. 77 mili
jonų valdžios apmokamų darbi
ninkų vidutinis mėnesinis atlygi
nimas yra 95 rubliai arba 105.55 
doleriai oficialiai skelbiamu so
vietų kursu. Pereitų metų atlygi
nimas padidėjo 5 rubliais mėne
siui, lyginant su 1964 metais.

Vaisių pardavimas padidėjo 
17%, o bulvių — 9% sumažėjo. 
Pramonės gamyba padidėjo 
8,6%, o žemės ūkio — pakilo tik 
1%. Kaltinamos sausros, lietūs, 
bet pagrindinė kaltė — ūkininka
vimo sistema nekritikuojama.

Palyginimai (JAV duomenys 
skliausteliuose): vidutinis mėnesi
nis darbininko uždarbis Rusijoje 
$105.55 (JAV $516.53); darbinin
ko uždarbis su priedais $142.22 
($578); pramonės gamybos paki
limas 8.6% (8.3%); žemės ūkio 
pakilimas 1.0% (3.6%); gyvento
ju skaičius 1966 m. sausio 1 d. 
— 232 mil. (196).

Taip ir eina lenktynės šūkavi
mais, bet nėra ko pakankamai 
tepti ant amerikietišku kviečių 
duonos Sovietu Sąjungoje.

V. Tas.
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Velykų stalų puošia margučiai, zuikučiai, sprogstančių žilvičių 
šakelės ir įvairūs skanumynai Nuotr. S. Dabkaus

SKAITYTOJAI PASISAKO
RINKTI PARAŠUS DARBOVIETĖSE

Lietuvių jaunimas ryžtingai ėmėsi 
vykdyti patrijotinį darbą — rinkti pa
rašus po peticija Jungtinėms Tau
toms. Ji turės didelės reikšmės, bet 
turi būti patvirtinta, pasakysiu, ne 
milijoniniu, bet kelių milijonų para
šais. Juo didesnis skaičius asmenų 
pasirašys po ta peticija, juo didesnę 
reikšmę ir svorį turės pasaulio akyse 
ir pati peticija bus lyg pasaulio sąži
nės balsas, reikalaująs ir kartu mo
raliai įpareigojąs okupantą sustabdy
ti skriaudimą kitų tautų ir pasitrauk
ti iš okupuotų kraštų bei pripažinti 
teisę tiems kraštams į nepriklauso 
mybę.

Taigi, labai svarbu yra kuo daugiau 
surinkti parašų po ta peticija. Kiek
vienas lietuvis, senas ar jaunas, turė
tų pats pasirašyti ir kartu įsitraukti 
į tų parašų rinkimo akciją. Tai tauti
nė pareiga kiekvieno lietuvio. Rinkti 
parašus reikia ne tik iš lietuvių, bet, 
pasakysiu, kuo daugiau iš svetimtau
čių.

Norėčiau čia iškelti mintį, kad leng
viausia parašus rinkti iš svetimtau
čių per darbovietes. Mes, vyresnieji, 
beveik kiekvienas dirbame, kur darbo
vietėse turime daug draugų, pažįsta
mų, kurie mielai pritars Lietuvos 
laisvės atstatymui ir parašą padės. 
Tik reikia aprūpinti kiekvieną lietu
vį parašų lapu. Kur jį gauti, manau, 
nurodys Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas ar jo poskyriai. 
Gal praktiškiausia būtų, kad tų lapų 
gavimas būtų sukoncentruotas ten, 
kur daugiausia žmonių susiburia: baž
nyčios, Lietuvių Namai, kredito ban
keliai, laikraščių administracijos, kny
gynai ir panašiai. P. žėrutis

AR NEVERTĖTŲ PABANDYTI?
Jaunimo Kongreso Kanados Komi

tetas iki šiol dar nėra surinkęs užsi
brėžtosios $5.000 sumos. Laiko liko 
nedaug, tad tenka pagalvoti apie sku
besnes priemones. Teko girdėti ori
ginalų pasiūlymą suruošti pietus, ku
rių dalyviai mokėtų po didesnę su
mą. Tokie pietūs yra madoje angliš
koje visuomenėje. Jie pradedami ruoš
ti ir lietuvių tarpe JAV.

Jeigu, sakysime, Toronte atsirastų 
25 asmenys, kurie sutiktų sumokėti po 
$100 už lėkštę, būtų surinkta $2.500. 
Sumokėjus viešbučiui kelis šimtus, 
$2.000 liktų jaunimo kongresui. Arba 
galėtų būti 50 asmenų po $50, arba 
100 asmenų po $25. Visais atvejais per 
vieną vakarą galima būtų sumesti 
$2.000.

Toronte turime nemažą skaičių pro
fesionalų ir verslininkų, tačiau visuo
meninėje veikloje jų dalyvauja ne
daug. Daugumas teisinasi esą labai už
imti profesiniame darbe ar versle. 
Tuo atveju jų duoklė lietuviškam rei
kalui lieka tik piniginė. Manau, kad 
bent jie neatsisakytų tokiuose pietuo
se dalyvauti.

Ar nevertėtų pabandyti?
A. Būdvietis

SOVIETINIS MELAS
<«T2” ji nr. atpasakota žinutė iš 

“Tiesos” apie buvusį partizaną, kuris 
tapęs komunistu. Ta sovietinės spau
dos informacija nėra teisinga. Minėtą 
asmenį aš pažįstu ir žinau, kad tai 
komunistų melas, nes jis yra labai nu
kentėjęs nuo kompartijos. Jam tenka 
grumtis už kasdieninės duonos kąsnį.

Skaitytojas

Red. Šio laiško autorius lankėsi 
“Tž” redakcijoj ir paliko savo tvirti
nimo įrodymus.

ATEIVIO PAŽANGA
“Kitais laikais ir mėnulis būdavo 

kaip rėčkos dugnas —dabar pažiūrėk, 
antai, kaip briedžio nagelė”... Šita 
lamentacija ateina mintin besiklau
sant graudenimų apie pasiaukojimo 
stoką dabarties išeivijoje, apie neno
rą eiti į valdybas, parengimus, minė
jimus etc. Emigrantas netgi išdrįsta 
klausti — kiek iš to visokio veikimo 
yra naudos? Ne tik jis pats, bet klau
sia to paties ir jo vaikai, kuriuos jis 
savo prakaitu išaugino, išmokslino ir 
gyveniman išleido. Kai tėvas rodo sa
vo protestą pasyviu pasitraukimu, sū
nus kelia balsą, reikalaudamas pakai
tos. Jisai nori žinoti kodėl, kam ir 
kaip ta ar kita tautinė apraiška vys
tosi, kur ji eina ir kiek iš to yra nau
dos. Norintiem išlaikyti visus dalykus 
senovinio rėmo apimtyje, tai labai ne- 
raminatis reiškinys. Reformos, pakei
timo reikalavimas geriausia yra nura
šyti nesvarsčius kaip dolerio ar tuš
čios garbės j ieškojimą, tuo pačiu atsi
kvėpimu šaukiantis į senolių heroiz
mą pritarti apgailestaujančio aimanai.

Dalykas nėra taip lengvai išaiškina
mas ir sulikviduotinas. Aktyvus ar pa
syvus protestas prieš vienokią ar kito
kią organizacijų reiškimosi formą — 
gali reikšti, kad šita forma yra atgyve
nusi savo laiką ir kad, pasikeitus ap
linkybėms, ir žmonėms išprusus, ji 
yra neefektyvi arba jai trūksta netik
tai prasmės, bet ir turinio, šitokia 
prasme tad ir reikėtų interpretuoti pa
syvų žmonių traukimąsi iš organizaci
nės veiklos. Dažnai girdimas dejavi
mas, kad atseit “anuomet” visi buvo 
labai geri ir visur ėjo, dabargi visi 
tapo “blogi” ir niekur nenori eiti, yra 
tiktai vengimas pažiūrėti padėčiai į 
akis ir pajieškoti konkrečių atsakymų.

Lietuvis emigrantas, aplamai imant, 
užsirekomendavo gerai įvairiose šaly
se. Jisai dirbo, plušo, gimdė, augino 
ir daugumoje ateivių, vinokiu ar kito
kiu būdu prisidėjo prie lietuviškų as
piracijų palaikymo. Pamatęs platesnį 
pasaulį, patyręs demokratijos tvarką, 
jis padidino savo akiratį, panūdo jieš- 
koti naujos santvarkos ir senuose, ži
nomuose dalykuose. Pagrindinai jisai 
nepasikeitė, bet praaugo stovyklinę 
struktūrą ir yra bergždžias darbas jį 
mėginti atgal įtalpinti į semi-ghetto 
ribas. Jis turi įvairių įsipareigojimų 
ir jo įsipareigojimai tautiniai organi
zacijai yra tiktai dalis jo įsipareigoji
mų visumos. Jisai nenori būti antra
eiliu piliečiu nė vieno krašto. Kaip 
žmogus jis yra svarbus tam kraštui, 
kuriame jis gyvena, ir tas kraštas yra 
svarbus jam. Kitaip jis negalėtų at
likti savo funkcijos kaip žmogus, kaip 
pilietis to krašto, kuris jį įsūnijo.

Tai nėra pireštaravimas sąvokose. 
Mūsų lojalumas eina paraleliai, bet ne 
priešingomis kryptimis. Lietuva yra 
mūsų gyvenimo faktas, niekas negali 
pakeisti mūsų tautybės ir niekas, bū
damas sveiko proto, to nenori daryti. 
Tai komplikuoja mūsų gyvenimą, bet 
drauge ir jį įvairina. Mes turime nuo
latos vertinti dalykus, priimti ir at
mesti. Lietuvybė savyje nėra absoliu
tiškas gėris, kita tautybė savyje nėra 
absoliutiškas blogis. Lietuvių vaikams 
lietuvybė yra paveldėjimas. Bet Jauni
mo Metais tą svarsto patsai jaunimas. 
Mums patartina atverti ausis tam, ką 
jie mums nori pasakyti.

Stasė Bunker • Prapuolenytė



PRISIKĖLUSIO KRISTAUS TIKROVE

saulis yra tiek nukrikščionėjęs, 
kad naujais pavidalais grįžta prie 
senų valstybės, rasės ir kraujo 
stabų, tikrasis krikščionis yra 
vargiai mažiau izoliuotas už pir
muosius krikščionis ciesorių im
perijoje. Juk daugelis ir pirmųjų 
krikščionių nedaugiau už mus bu
vo apsisaugoję nuo sugedimo, ku
ris liejosi ant jų iš visų pusių. 
Tik įpratimas neleidžia mums pa
justi prieštaravimo tarp Kry
žiaus ir pasaulio, kuris, po tiek 
daug šimtmečių, dar vis tebėra 
nesuvaldomas, kaip ir pirmie
siems krikščionims, pradėjusiems 
savo jėgas telkti prieš pagonybę.

Pirmųjų herojiškų laikų krikš
čionių pagrindinis rūpestis buvo 
tas pats, kuriuo gyvena jų bro
liai ir šiandien: išlikti tikinčiais 
pasaulyje be tikėjimo, būti ne
suteptais bendruomenėje, pasida
vusio j e visokiems geismams. 
Paulius pats pastebėjo, kad ne
gali prašyti tikinčiuosius nu
traukti visus ryšius su neskais
čių pasauliu, ir sakė: “Kitaip 
jūs būtumėte turėję išeiti iš šio 
pasaulio”. Bet kaip mes galime 
kvėpuoti neužsikrėsdami aplinka, 
kuri viešpatavo tada ir kuri da
bar tebevyrauja didžiuosiuose 
pasaulio miestuose?

NEBUVO ANTŽMOGIAI
Nematomasis Kristus ir tais 

laikais tiesiogiai nedaugiau buvo 
įsiterpęs šion savo pasekėjų ko
von kaip dabar, kaip tai rodo šv. 
Pauliaus pasmerkimas visokio 
piktnaudojimo. Ne tiktai papras
tos nuodėmės, bet bjauriausios 
rūšies papiktinimai teršė vos gi
musias Bendrijas: “Visur tenka 
girdėti apie paleistuvystę jūsų 
tarpe ir tai tokią paleistuvystę, 
kolaos nėra tarp pagonių .. 
Paulius kalbėjo apie paleistuvys
tę giminių tarpe, primindamas, 
kad “nei paleistuviai, nei stabų 
garbintojai, nei svetimoteriai, 
nei begėdžiai, nei vaikų darkyto
jai, nei vagys, nei godūs, nei gir
tuokliai, nei piktžodžiautojai, nei 
plėšikai nepaveldės dangaus ka
ralystės”.

Net kai prasidėjo persekiojimo 
laikotarpis, krikščionys nebuvo 
antžmogiai, trokštą didžiausio 
pasiaukojimo. Tas pats pasakyti
na ir apie kitus šimtmečius, gar
sius savo kankiniais, ir apie da
barties žmones, kurie mano, kad 
vienuolynuose gyvena tik šven
tieji. Tikrovėje Dievas palieka 
toks, koks yra: niekada nesiver
žia Į žmogų prievarta; Jis žavisi 
meile ir trokšta iš kiekvieno mū
sų laisvės atsako. Antrojo šimt
mečio atsivertėliai visuomet bu
vo laisvi atkristi. Kristus niekam 
netaiko prievartos. Ir pirmykštė 
krikščionių Bendrija, kenčianti, 
persekiojama visoje imperijoje 
ir nuolat žiauriai grasinama, pa
žinojo visus tuos demonus, kurie 
mus šiandien kankina.

TARP DRĄSOS IR BAIMES
Hermo knyga, žinoma kaip 

“Hermo ganytojas” ir sukurta 
pirmoje antrojo šimtmečio pusė
je, pateikia šio įvykio įrodymų, j 
Hermas, Romos krikščionis ir po-i

Garsusis prancūzų rašytojas 
Francois Maurice, šių minčių au
torius

piežiaus Pijaus I brolis, buvo la
bai susirūpinęs doriniu pakilimu: 
šios krikščionių bendruomenės, J 
kuri, mūsų požiūriu, atrodo spin
di kankinių krauju. Tiesa, abu 
imperatoriai Trajanas ir Adrija- 
nas nebuvo taip žiaurūs, kaip kiti 
ciesoriai, bet pavojus krikščio
nims tebebuvo realus. Atkritimas 
nuo tikėjimo, piktžodžiavimas 
Dievui ar viešas tikėjimo išsiža
dėjimas juose buvo neretas daly
kas. Kaikurie kankiniai, susilpnė- 
ję prieš tokią didelę auką, net 
susvyruodavo. Daugelis tikinčių
jų, po pirmųjų dienų užsidegimo, 
iš naujo pasiduodavo pasaulio 
dvasiai, kaip ir šiandieną atsitin
ka su daugeliu atsivertėlių. Kū
no papiktinimai buvo lygiai daž
ni tarp jų, kaip ir tikėjimo nete
kimas. Tuo metu dar nebuvo 
lengvo kelio i išpažinti ir atleidi
mą. Nors Hermas ir nesutinka su 
tais, kurie neigia, kad galima 
gauti atleidimą už nuodėmes po 
krikšto, visdėlo yra tikra, jog 
antrame šimtmetyje didžiosios 
nuodėmės reiškė visai ką kitą nei 
šiandien.

Sekančiame šimtmetyje, kai 
imperatoriaus Diokleciano Įstaty
mas mirties bausme uždraudė 
apipjaustymą ir krikšto teikimą, 
Dionyzas iš Aleksandrijos prane
šė, kad krikščioniškojo tikėjimo 
atsižadėjimas buvo visuotinis: 
“Didelis skaičius asmenų prisi
statė savanoriškai... Pašaukti 
vardais ir paprašyti aukoti (pago
nių dievams, vert.), jie žengė 
priekin, daugumas pabalę ir dre
bėdami ... Minia, susirinkusi pa
žiūrėti, juos pajuokė. Visi matė, 
kad* jie buvo bailiai, išsigandę 
prieš aukojant aukas, kaip prieš 
mirti. Kiti visdėlto parodė dau
giau pasitikėjimo: bėgo prie alto
rių tvirtindmąi, kad niekad ne
buvę krikščionimis..Kaikurie 
leidosi Įmetami kalėjimam bet iš
sigynė krikščioniškojo tikėjimo: 
prieš tribunolą arba pasidavė

tikėjimo, pasiimdamas su savimi 
ir didelį būrį savo tikinčiųjų.
KRISTUS — KIEKVIENAME 

KRIKŠČIONYJE
Kaip krikščionims šiandien, 

taip ir mūsų broliams, laiku bu
vusiems arčiau Kristaus, viskas 
galutinai susiveda į ištvermę. 
Kad ir dideles kančias pakėlė, jų 
Dievas nebuvo skirtingas nuo da
barties sieloms pažįstamo Dievo, 
kurio tylėjimas bei nebuvimas 
vargina perdaug pasitikinčius 
taip vadinamais “jusliniais” ma
lonės apsireiškimais. Jiems, kaip 
ir mums, pagrindinis dalykas bu
vo nepaneigti tamsos valandoje 
to, kas buvo apreikšta šviesoje. 
Tokia iš esmės ir yra senovės 
krikščionių drama. -Kiek daug 
jaunų žmonių yra atidavę viską, 
iškilmingais įžadais pasiaukoję 
Dievui, kurio (per visą likusį sa
vo gyvenimą) jie negali supras
ti, nebent prieblandoje tikėjimo, 
kuris neturi jausminės paguodos!

Toks yra nuo pat pradžios ne- 
f ?į matomojo Kristaus skleidimosi 

būdas žmonių širdyse. Jis yra 
čia; Jis reiškiasi kiekviename 
krikščionies gyvenime. Kaiku- 
riems tam tikrais atvejais Jo bu
vimas apsireiškia tokia jėga, kad 
jie visą savo gyvenimą atiduoda 
Jo meilei ir tarnybai. O po to du
rys vėl užsidaro: belieka tik ke
lias mirtin, paženklintas pareigo
mis, kelias per šešėlius, be jo
kios paguodos, kelias per pasaulį, 
pasidavusį visokiems malonu
mams. Kiek daug yra kankinių, 
kurie nematė prasiskleidusio 
dangaus, kaip Steponas! Bet, lai
mei, daugelis yra _ pakankamai 
ryžtingi palikti uždaras langines 
ir tuo būdu kovoti su viliojančia 
nagunda atsižadėti slypinčio Die
vo. Vertė kun. J. Staškevičius

Didžiojo Penktadienio procesija Jeruzalėje, žygiuojanti j Kristaus 
Karsto šventovę

Amerikos lietuviai nuostabiai aukojasi
PASIKALBĖJIMAS SU AMERIKOJE GIMUSIU GYDYTOJU, KURIS ĮSTEIGĖ 

STUDENTAMS STIPENDIJŲ FONDĄ
Š.m. “T.Ž.” nr. 10 esame rašę 

apie gydytojo J. M. Bačiulio (Ba- 
chulus) Įsteigtą stipendiją lietu
vių kilmės studentams. Taipgi 
ten buvo nurodyti jo biografiniai 
duomenys ir reikalingi adresai, 
čia pateikiame paties gydytojo 
J. M. Bačiulio atsakymus i pa
teiktus klausimus. Red.

— Spaudoje buvo paskelbtas 
Jūsų įsteigtas fondas lietuvių kil
mės studentams. Kaip gimė ta 
idėja?

— Idėja steigti fondą kilo 
prieš keliolika metų, kai lankiau

ri būna padidinta asmeninio ne
tinkamumo, menko charakterio 
ir apsileidimo, panašiai kaip ir 
vietinių tipų grupėse. Juk visuo
met yra radikalių, kraštutinių ir 
patologinių tipų visose grupėse. 
Kiekvienas, turįs daugiau nei vi
dutinį sugebėjimą ir uolumą, bus 
taikinys tų, kurie yra sadistiški 
ir stokoja etinio padorumo. Ma

7 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. IV. 7 — Nr. 14 (M5)

0 KlILTURIffiJE VEIKLOJE

— Kaip gydytojas pasiekėte 
augštų tarnybinių laipsnių. Kur 
baigėt mokslus ir kuriuo būdu 
pasiekėt augštas pareigavietes 
JAV tarnyboje?

— Gimnaziją baigiau New 
Britain; studijavau Middlebury ir 
Bowdoin kolegijose, Bowdoin 
medicinos mokykloj; medicinos 
daktaro laipsnį gavau Vermont 
universiteto medicinos' kolegijoj 
1924 m. Tą galėjau pasiekti savo 
motinos ir brolio pagalbos dėka, 
o taip pat ir savo pastangomis. 
Nebuvo lengva. Į JAV laivyną 
įstojau 1924 m. ir išleidau savo 

Bowdoin kolegiją. Jos president™1!. » Bowdoin. Jam
tas K C M Sills ir io žmona' PadeJau ir toliau, kai perejo stu- 
PHith riorrJiS mon dijuoti medicinos i Harvardo uni-nS h- m“no broltai daug'vcrslteta kur! bai8ė 1932 m Ki' 
asmeninio dėmesio. Nei aš, l^e bu-

knni;/noh.nAio__ „.-.J... o. vo mano kieto darbo bei nuopel-mano brolis neturėjome sunu, o rovnitatac 
mano mylima motina kantriai ,ų e unai s‘ duria, kad jo biografiniai duome-i
skatino siekti mus augštesnio —Dalyvaudamas lietuvių veik- nys randami prieš keletą metu i 
mokslo. Todėl aš jaučiau, kad ji; loję gerai ją pažinote. Kaip dabar išleistoje knygoje “Who’s Who”.i 

: turėtų būti atžymėta pastoviu ją vertinate? ; Prie jų tektų pridurti, kad jis sa-
būdu. Be to. tai geriausia prie-

IZ. VASYLIŪNAS turi vysk. A. Ba- 
ranausko smuiką. Tai E. Vasyliūnie- 
nės pranešta žinia. Esą, nežinia kokiu 
keliu tą smuiką turėjo kan. Byla ir 
prieš mirtį padovanojo Iz. Vasyliūnui. 
Smuikas esąs vertingas, italų darbo. 
Iz. Vasyliūnas labai jį branginąs ir 
karo metu daugiau globojęs smuiką, 
negu visa kita. Išvykus į P. Ameriką, 
nuo karšto ir drėgno oro smuikas pra
dėjęs gesti ir netekęs savo pirmykš
čio skambumo. Atvykus į JAV pavykę 
tą smuiką pas gerą meisterį pataisy
ti, ir dabar tuo smuiku Iz. Vasyliūnas 
vėl koncertuojąs.

ŠV. KAZIMIERO LIET. PARAPIJA 
Los Angeles mieste birželio 19 d. mi
nės sidabrinį jubilėjų. Pamokslą baž
nyčioje pasakys vysk. V. Brizgys. 
Koncertas įvyks didžiulėj Marshall 
High School auditorijoj. Programoj 
dalyvaus sol. Lilija šukytė, Metropoli
tan operos dainininkė.' Tai bus pir
mas jos pasirodymas Los Angeles ir 
pirmutinis koncertas po įstojimo į 
Metropolitan operą. Be jos, koncerte 
dalyvaus Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vad. komp. Br. Budriūno ir, 
akomponuojant Raimondai Apeikytei, 
choras, kartu su L. šukyte, išpildys 
B. Budriūno naujai parašytą kantatą 
“Tėviškės namai”. Šalia solistų, cho
ro ir piano muzikos į kantatą bus įves
ta ir vargonų muzika. Choras šiai 
šventei jau įtemptai ruošiasi, uoliai 
lanko repeticijas ir yra pasiekęs neto
li šimto narių skaičių. Choro pirm, 
yra Algis Raulinaitis.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ISTORIJA, parašyta Jur
gio Gliaudos, jau atiduota spausdinti 
“Darbininko” spaustuvei Brooklyne, 
N.Y. Knyga turės apie 300 psl. ir 100 
iliustracijų. Bus atspausdinta dar 
prieš parapijos sidabrinį jubilėjų, ku
ris minimas birželio 19 d.

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ, pirmoji išeivijoje, įvyks 
1967 m. rugpjūčio pradžioje Dainavos 
stovykloje. Ją rengia LB švietimo ta
ryba ir kviečia dalyvauti visus moky
tojus, dirbusius, dirbančius ar besi
rengiančius dirbti lietuvių mokyklose. 
Laukiami visi mokytojai ir jų šeimos. 
Rengiama turininga darbotvarkė, o 
jauki stovyklavietės aplinkuma suda
rys puikias sąlygas ir poilsiui. Tai 
pranešama jau dabar, kad visi galėtų 
iš anksto' pasitvarkyti laiką ir atosto
gas.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” paskel
bė šešeioliktą dailiosios prozos (roma
no, apysakos) konkursą. Rankraščius

no motina kartą sakė: “Nekišti reikia prisiųsti iki 1966 m. lapkričio

ones inounoia aroa pasidavė,------  -- — °--------- «r— — Per daugeli metu Ameri-:2.? ^ai^u. yrac^uv^s„ American -
kankinimu metu Taip buvo Kar- monė veiksmingai padėti lietuvių kos lietuviai nuostabiai aukojosi, i PJ“!, Socie.t,y„ Prez?d?nJu togoje2 Romoje Ssandrijoje: Bet gal pagrindinis kad išIaikytų sav0 kalba. traįici; ir ‘ Bal k, Commute pmm.n.nku

i net Smirnos vyskupas atkrito nuo motyvas buvo lietuviška musų jas, papročius, ir tai gerokai dar: Vasin§tone-_________________
* ± L-iIrno Yvinnrk mntino Hmm t»* to.___ ____________________ ______x___ ______________ i

Toronto Prisikėlimo parapijos choro valdyba. Iš kairės: A. Vili
mienė, kun. B. Jurkšas, choro dirigentas, G. Barcevičienė, K. Žu
lys, pirmininkas; stovi: B. Vrublevičius, S. Černiauskas

Nuotr. S. Dabkaus

ALB. BARANAUSKAS

Dainuokit, kad...
Dainuokit, kad iš vėjo kvepalai, smėlis ir geltoni plaukai.
Tegu iš. po karklo žievės sukukčios nusiminę laukai.
Iš aplyto avilio,
Iš vėsios priešinės, iš durpynų ir iš krautuvės.
Vajetus, per Sausininkų ežerą atplaukia! Pabaliu
Vapa virpančios lūpos erdvės
Apie svetimą gailestį. Nebeatpažįstančios akys
Karštos, kaip išvakarėse numirimo dienos.
Dygsta žolelė Sibire ant kapo
Nuo šitos jūsų dainos.

Miškas paupyje
Kartais dar moki pažiūrėti kaip maža mergaitė 
Šokoladinės akimirkos pagavime.
Atsispindi akys iš po šiaudinės skrybėlaitės 
Žalioje tarp lapų versmėje.

Tu mirada infantil
Kalnas borzdotas, vanduo po ledu.
Stovi, stovi medžiai. Kamienai saule apipilti.
O, kaip jie apsikasę užvėjos tylumu!
Iš po sniego vietomis sausi lapai. Pakriaušė.
Nė gyvos dvasios ant tilto.

kilmė, o mano motina buvo ir te- prieš atvykimą antrojo pasauli- 
bėra jos simbolis. ;nio karo tremtinių. Tai pažymė-

O ar galima žinoti, jc ne pa- tinas atsiekimas, kurio negalima 
slaptis, kokio didumo suma ski- lygintinu jokiais kitais JAV atei- i 
riama stipendijoms?

— Kol kas metinė suma vra 
3500. Ji augs kas metai, o po ma
no mirties sieks tūkstančius do
lerių.

— Ar Jums teko būti Lietu
voje ir iš kur yra kilę Jūsų tėvai?

— Niekad nesu buvęs Lietu
voje. Mano motina yra kilusi iš 
Butrimiškių kaimo. Alytaus ap
skrities, Ūdrijos parap., kur jos 
tėvas buvo.“vaitu” daugelį metų. 
Mano tėvas yra kilęs iš Simno.

— Kur gyveno Jūsų tėvai, at
vykę į JAV?

— Mano tėvai gyveno New 
Britain, Conn. Tėvas Ignas buvo 
darbų prižiūrėtojas - formanas 
Frary a. Clark įmonėje apie 10 
metų. Prieš tai 20 metų dirbo 
kaip poliravimo specialistas.

— Taigi, jūsų šeima buvo lie
tuviška. Ar Junis teko dalyvauti 
lietuviškoje veikloje bei susitik
ti su lietuvių veikėjais?

— Mano motina buvo viena 
Birutės Draugijos steigėjų ir 
daug metų ėjo vicepirmininkės 
pareigas. Ji buvo gili patrijotė ir 
dr. Grigaičio draugė, kai šis at
vyko į JAV. Atsimenu pirmąjį 
draugijos susirinkimą, kuriame 
mano motina mokė mane lietu
viškų eilėraščių ir dainų. Tame 
susirinkime ir man teko lietuviš
kai dainuoti. Vėliau aš dalyvavau 
lietuviškoje veikloje JAV, Angli
joj ir Europoj tremtinių stovyk
lose 1945-1950 m. ir vėliau. Ma
no artimi, geri ir seni draugai 
yra: Lietuvos min. Anglijai B. K. 
Balutis, Lietuvos atstovas Va
šingtone J. Kajeckas, dr. S. Bač- 
kis, min. S. Lozoraitis, min. Gird
vainis; velionis J. Budrys, K. 
Zaikauskas, Šeinius, J. Brazaitis, 
J. Bulika, J. Audėnas, V. Sidzi
kauskas, mons. Krupavičius.

rankos į mėšlyną”.
— Ką galėtumėt palinkėti lie

tuvių jaunimui?
— Mano linkėjimas lietuvių 

jaunimui yra paprastas (sekan
čius žodžius dr. Bačiulis parašė

. lietuviškai. Red.): būk geras, pa
miršk išdidumą, nebūk savotiš
kas arba tinginys ir gerbki tėvus.

Dr. J. M. Bačiulis-Bachulus sa-i
:°.laiš,kL “T 3

Jokūbo Stuko parašyta knyga angl_ 
kalba apie Lietuvos atgimimo laiko-!

i— . . , , . - - .j .. , , ‘įtarpį jau atiduota spaustuvei. Knyga' 
įPne jų tektų pridurti, kad JIS sa- pavadinta ^Awakening Lithuania”, i

DETROITO LIET. KULT. KLUBAS | 
ruošia dail. Žibunto Mikšio, dabar gw. 
Paryžiuje, .grafikos darbų paroSTin- 
ternational Institute (Kirby St.). Ati 
darymas įvyks balandžio 17 d. ir pa 
rodą truks iki balandžio 24 d.

Į “DIRVOS” 50 m. gyvavimo sukak-

1 d. Geriausio kūrinio autoriui skiria
ma $1000 premija, šio konkurso me
cenatas — Vacys Petrauskas.

B. ARMONIENĖS IR A. NASVY- 
ČIO -'knyga “Leave Your Tears in 
Moscow” anglų kalba sulaukė penktos 
laidos. Didelis knygos pasisekimas nu-

tas “B. Sruoga 1928 m. Alpėse”. Eks
ponatai neseniai buvo papildyti V. 
Narkevičiaus sukurtu rašytojo biustu. 
B. Sruogos namelyje įruošiamas spe
cialus kambarys velionies atminimui 
ir jo vardo biblioteka.

DAIL. ANTANO ŽMUIDZINAVI
ČIAUS kūrinių ir liaudies meno rin
kinių specialus skyrius atidarytas M. 
K. Čiurlionio muzėjuje Kaune. Ta 
proga A. Žmuidzinavičius, kuriam šį 
rudenį sukaks 90 m. amžiaus, pareiš
kė: “Mielieji mano bičiuliai, gimiau 
gražiojoj Dzūkijoj, tarp puikiųjų eže
rų, dangų siekiančių pušynų. Gėrė
jausi išradingų audėjų margais raš
tais.

Mano mielosios gimtinės grožis įsi
siurbė į mano kraują. Ir viso mano 
gyvenimo noras buvo kaip nors su
rinkti tai, kas gražu, perkelti tai į 
drobę, nutapyti daug daug paveikslų, 
surinkti mūsų kūrybingos liaudies kū
rinius.

Kai šiandien peržvelgiu savo gyve
nimo darbus, turiu prisipažinti, kad 
iki galo neįvykdžiau savo troškimo. ,

Štai aš apsidairau po šias sienas 
bei stendus. Tai mano 75 metų darbų 
pavyzdžiai. Ir kaip mažai padaryta! 
2.000 mano nutapytų paveikslų turė
tų parodyti tą grožį, kurio aš jieško- 
jau visą gyvenimą.

Aš jį radau prie puikiojo Nemuno, 
žaviųjų ežerų, gintarinės Baltijos, net 
miškų kirtimuose. Mane jaudino mū
sų bočių piliakalniai, didingos pilys, 
milžinkapiai...”

Dailininkas sakosi visada jautęs, 
kad jo teptukas buvo permenkas gim
tinės grožiui sukurtuose peisažuose 
atvaizduoti, nors kritikai kartais prie
kaištaudavo, jog peisažai esą “pagra
žinami”. *

“EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ”, pir
mas spalvotas plačiaekranis lietuviš
kas filmas, buvo parodytas Vilniuje 
įvykusiame “Didžiojo gintaro” filmų 
festivalyje. Pagrindą šiam filmui da
vė kompoz. Eduardo Balsio lietuviš
kas baletas, jau prieš keletą metų pa
sirodęs scenoje tuo pačiu pavadinimu. 
Baleto perkėlimui į ekraną, E. Bal
sys savo muziką perrašė, sustiprinda
mas dramatinę įtampą, atsisakydamas 
mažiau reikšmingų choreografinių 
vietų. Filmo kūrėjai: choreografija — 
V. Grivicko, scenarijus — Ed. Balsio 
ir A. Mockaus, režisoriai statytojai — 
V. Grivickas ir A. Mockus, vyr. fil- 
mubtojai — A. Digimas ir A. Mockus, 
filmuotojai — V. Kriaunevičius ir A. 
Šimkus, dailininkai — J. čiuplys, D. 
Mataitienė, P. Ilgūnas, garso techni
kas — P. Lipeika. Pagrindinius vaid
menis sukūrė baleto šokėjai: Žilviną 
— R. Minderis, Eglę — L. Aškelovi- 
čiūtė.

K. DONELAIČIO lietuviška pavar
dės versija aptikta Karaliaučiaus uni-

AGUONA

I Be kandidatų viais. Gaila, kad niekas nesiima
to atžymėti atskira knyga. Atei-• ^riieškokit jų b?ynvakariuose, 
vių parama Lietuvai lėšomis, Plytų ir cemento imperijos 
drabužiais ir moralinėmis pastan- nederliuose,
gomis, atgaunant ir atgavus ne- N«išlis iu užuojautų lietus, 
priklausomybę 1918 m., turėtų n® sukaktuvinės eųlogijos
būti pilnai įvertinta ir paskelbta. Jy neprikels, kaip akmenų.

— Kaikurie jaunosios lietuviui 
kartos žmonės mano, kad lietu
vių kalba Amerikoje nereikalin
ga ir neverta dėmesio. Ką Jūs 
manote šiuo klausimu?

— Tie jauni lietuviai, kurie 
mano, kad lietuvių kalba, papro
čiai bei tradicijos yra atgyventas 
dalykas ar nevertas dėmesio, nei 
čia. nei kitur nėra minėtini. Jie 
yra buki bei nejautrūs pasididžia
vimui savo “Tėvyne mūsų”, ne
jaučia savo tėvų sudėtų daugy
bės aukų, siekiančių padaryti 
juos geresniais piliečiais ir asme
nimis. Viso to pagrinde glūdi ne
dėkingumas, rodąs stoką arba vi
sišką nebuvimą pasididžiavimo ir 
kartu menką charakterį. Tam aš 
karštai tikiu, nežiūrint tokių žmo
nių smulkmeniškumo, pavydo, 
nepasitenkinimo, patirto sunkiais 
mano studijų metais. Pasididžia
vimas vien kalba ilgainiui sustip
rėjo, nes lietuvių kalba yra gry
niausia iš visų indoeuropiečių 
kalbų, ir atidarė duris į viduram
žių bei naujų laiku istoriją, kuri 
nebuvo žinoma įprastiniame tos 
srities kurse.

— Ilgoje savo tarnyboje ame
rikiečių įstaigose sutikote, be 
abejonės, daug įvairių asmenų. 
Ar kaip lietuvis nejautėt sunku
mų bei diskriminacijos?

— Esant lietuviu ir sugebant 
dirbti kartu, bendradarbiauti, pa
rodyti draugiškumą kitiems suda
ro tvirtą pagrindą, neleidžiantį 
pasireikšti diskriminacijai. Kiek
viena čiagimės kartos grupė gali 
kartais jausti diskriminaciją, ku-

Mes esame be kandidatų.

Mergaitė po žvaigždėtu dangumi 
Per pievą einanti — karvutės perkelt. 
Vyras — gyvybę atidavęs 
Už tėviškę ir savo šeimos garbę. 
Tremtinys — aukodamas dangop 
Vergijos duoną.
Mes esame be kandidatų...

O Amžinas Dangau!
Ar tavo menėse nebus šventųjų 
Daugiau, negu Įvardinta 

kalendoriaus lentoj?

Atsiųsta paminėti
ATEITIS. Lietuvių katalikiškojo 

jaunimo žurnalas 1966 m. vasario nr. 
2. Vyr. red. Skirmuntas Radvila, 4545, 
W. 63rd Street, Chicago, HI. 60629, 
U.S.A. Prenumeratos kaina metams $ 
5, garbės prenumerata $10. Viršelis 
Algimanto Kezio, S.J.

Aidai nr. 3, 1966 m. Mėnesinis kul
tūros žurnalas. Leidžia Tėvai pranciš
konai. Redaguoja dr. J. Girnius. Re
dakcijos adresas: 27 Juliette St., Bos
ton, Mass. 02122, USA. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221, USA. Prenumerata metams 
$7, atskiras nr. 70 et.

Laiškai Lietuviams nr. 3, 1966 m. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. 
Vyr. red. Kęstutis Trimakas, S.J. Ad
resas: 2345 W. 56th, Chicago, Illinois 
60636. USA. Prenumerata $4 metams, 
atskiras nr. 40 et.

The Baltic Review, June 1965, No. 
29. 29 West 57 Street, New York, 
N.Y. 10019, USA. Vyr. red. L. Vahter; 
redaktoriai A. Berzins ir M. Brakas. 
Adm. I. Raamot.

stebino ir pačia Lippincot leidyklą. į versiteto teologijos fakulteto sąrašuo 
Lietuviškoji laida “Palik ašaras Mask- se Consignatio studmsorum theolo
voje” taip pat baigiama išparduoti. ’. kuneJ JT®

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” radijo • tj^ines respublikines bibliotekos rank-

H. Lizijus užrašė lietuviškai DONE- 
ų | LAITIS. Anksčiau rastuose raštuose b-

Donelaičio pavardė buvo sulotynin- 
: ta i Donalitius arba suvokietinta į
Donaleitis. Minėtieji sąrašai buvo pra
dėti vesti 1736 m. ir siekia 1829 m.

LAZDYNŲ PELĖDOS muzėjus ati
darytas Paragių kaimo, Akmenės rajo
no sodybos name, kuriame gyveno ir 
kūrė abi seserys, naudojusios ta pačią 
Lazdynų Pelėdos slapyvardę. Naujai 

j tis ko”o 12 dflmvo paminėte Ameri- ŠL?!"'
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos abie
ju skyrių Niujorke ir Brooklyne. Dr. . ,. , ,

j Jonas Purinas skaitė paskaitą “Anks- ™ S
i tyvoji Amerikos lietuvių spauda”, E. ■ v.. ... .
Lekienė iškėlė spaudos reikšmę ir . - v -
apibūdino "Dirvbs” nueitąjį kelią per ™ko_ ?ei1^apie rasyt<> 
50 metų. Meninėje dalyje gražiai pa
sireiškė Vokietijoj dainavimo studijas 
gilinusi jauna solistė Aušra Vedec- 
kaitė iš Worcesterio, akomponuojant 
muz. Mrozinskiui. Irene Veblaitienė 
išpildė deklamacinę programos dalį. 
Programai vadovavo D. Maurukaitė.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA pa
statė “Traviatą” keturis kartus: kovo 
20, 26, 27 ir balandžio 2 d. Spektakliai 
vyko Marijos Augštesniosios M-klos 

i salėje. Pr. Al.
TRIJŲ KRYŽIŲ KOMPOZICIJA 

susidomėjo kaikurie JAV studentai, 
rašą darbus apie moderniąją archi
tektūrą. Jie yra paprašę medžiagos 
bei informacijų pas kun. Titą Nar
butą Daytone, Ohio, kur yra pastatyti 
archit. A Kulpavičiaus projektuoti 
trys kryžiai.

DR. M. ANYSAS rašo istorinį vei
kalą apie Vytautą-Aleksandrą, Didįjį 
Lietuvos kunigaikštį. Ta tema jis do
mėjosi jau seniau ir rinko medžiagą. 
Dabar tą medžiagą autorius baigia ap
doroti ir dalį jos yra jau paskelbęs 
spaudoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
GAUSUS KAUNIEČIŲ BCRYS Ba

lio Sruogos 70-tąsias gimimo metines 
paminėjo Mokytojų Namuose. Apie ra
šytojo kūrybinį palikimą kalbėjo A. 
Samulionis, atsiminimais iš Stutthofo 
nacių koncentracinės stovyklos dienų 
pasidalino buvęs žurnalistas Urbona
vičius. Apie savo buvusį mokytoją 
žodį tarė pas B. Sruogą studijavęs 
Petrauskas. Pagerbimas baigtas vidu
rinės dailės mokyklos mokinių kon
certu. Literatūros muzėjuje veikia pa
roda, kurioje išstatyti B. Sruogos 
laiškai, knygos, eilė retų nuotraukų 
Dėmesio centre yra didžiulis portre-

»roda “Lietuvių rašytojai ir dailinin
kai”. čia taipogi randamos V. Jurkū-

j iliustracijos Lazdynų Pelėdos kūri
niams. Apylinkės kraštotyrininkai su- 

i rinko nemaža medžiagos apie rašyto
jas ir jų gyvenimą.

S. KYMANTAITĖS • ČIURLIONIE 
NĖS 80 m. gimimo sukakti paminėjo 
Lietuvos spauda. Rašytoja mirė 1958 
m. gruodžio 1 d. Pokario metais jos 
raštai buvo išleisti trim tomais. Sva
riausiais jos kūriniais laikoma kome
dija “Pinigėliai” ir vaikams skirta pje
sė “Dvylika brolių juodvarniais laks
čiusių”. M. K. Čiurlionio vardo viduri
nės meno mokyklos dėstytoja D. Eli- 
nienė “Tiesos” literatūros ir meno 
puslapyje pasakoja, kaip 1943 m. S. 
Čiurlionienė su -šeima priglaudė ir iš
gelbėjo iš geto atneštą jos dukrelę 
Esterą, kuri šiandien yra garsėjanti

I pianistė.
K. BORUTOS IR K. KUBILINSKO 

kapus mirties metinių proga kovo 9 
d. aplankė giminės, rašytojai, žurna
listai ir visuomenės atstovai. Ant ka
pų buvo padėtos gyvų gėlių puokštės.

LIAUDIES BUITIES MUZĖJUS po 
atviru dangumi organizuojamas Kau
no marių pakrantėje ties Rumšiškė
mis. Į jį planuojama perkelti būdingus 
lietuviškų sodybų pastatus, baigian
čius nykti vėjo malūnus ir kitus re
čiau sutinkamus objektus. Eksponatus 
pagal Lietuvos etnografines sritis pa
rinks mokslinės restauracinės gamy
binės dirbtuvės. Jos taipogi turi pa
ruošti visą šio muzėjaus planą.

VILNIAUS UNIVERSITETO hidro
geologijos ir inžinerinės geologijos 
katedros kolektyvas, vadovaujamas 
docento A. Kondroto, sudarė Lietuvos 
ir Karaliaučiaus srities mineralinių 
vandenų žemėlapį Jis bus įjungtas j 
1968 m. planuojamą išleisti Sov. Są
jungos mineralinių vandenų žemėlapį. 
Ms vilniečių darbas turės nemažos 
reikšmės planuojant naujus kurortus
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pirmasis “Romuvos” laikinės Tarybos 
posėdis, kuriame dalyvavo Kanados 
rajono vadas, vadeivė, Toronto, Ha
miltono ir Niagaros pusiasalių tun-

Ateitininkų žinios
Visiems labai svarbu! Toronte ba- 

landžio 15 ir 16 d. įvyks vyr. mokslei
vių studijų dienos. Organizuoja Toron-

2320 Bloor St. W
INDIAN RD. — BLOOR,

Mann & Martel
REALTORS

mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
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.

ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 Įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara- 
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis {mokėji
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
-gražūs butai. 6%%, ilgalaikis mort
gičius; $9.900 metinių pajamų.

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.

SPORTAS
J

“TAURO” KLUBO VEIKLA

Nauja medžiotojų ir žūklautojo klu
bo valdyba 1966 m.: pirm. V. Jankai
tis, vicepirm. A. Čeponis, sekr.
Šimkus, ižd. S. Kuzmas. Pavasarinė 
veikla pradėta kovo 13 d. lėkštelių 
šaudymo treniruote Halton klubo šau
dykloje, kuri bus tęsiama toliau tre
čiadieniais ir sekmadieniais po pietų. 
Klubo žūklautojai ruošia pavasarinį 
smelčių balių balandžio 22 d., penk
tadienį, 7.30 v,v. šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Gegužės 7 ir 8 d. ruošiama išvy
ka į savo ūkį. Bus sodinama 2000 pu
šaičių ir atliekami kiti ūkio tvarky
mo darbai.

Visi neorganizuoti medžiotojai bei 
žūklautojai ir tie, kurie nori to meno 
išmokti, kviečiami dalyvauti klubo pa
rengimuose. Įstojamasis mokestis $25, 
o nario mokestis — $6 metams; jau
nuoliams tik $2 metams (nėra įstoji
mo mokesčio). Suaugę nariai ir jau
nuoliai 12 — 18 m. amžiaus yra ap
drausti $200.000 sumai nuo nelaimin
gų atsitikimų. Informacijų teirautis 
pas sekretorių tel. 531-4093.

Klubo informacija

AUŠROS ŽINIOS
š. Amerikos liet, krepšinio pirme

nybėse Aušros jauniai A pralaimėjo 
Cicero ateičiai 40:55 ir Detroito Ko
vui 60:64; jauniai B pralaimėjo Kle- 
velando Žaibui 32:43. Pirmenybių nu
galėtojais liko praėjusių metų čempi- 
jonai Čikagos Aras ir Cicero Ateitis. 
Aras pusbaigmiuose nugalėjo žaibą 
57:41 ir baigmėse Ateitį 47:39. Atei
ties jauniai B pusbaigmiuose nugalė
jo Nerį 102:33 ir baigmėse Lituanicą 
63:36.

10 TORONTO
Lietuvių skautų veikla

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

ir “Romuvos” valdyba. Posėdyje iš
klausyta pirmininko ir iždininko pra
nešimų, po kurių buvo diskutuojami 
stovyklavietės pagerinimai. Buvo nu
tarta artimoje ateityje sušaukti susi
rinkimų, kuriame dalyvaus advokatas 
ir bus svarstomas skautų stovyklavie
tės statutas.

Skautės akademikės savo sueigoje 
diskutavo lietuviškos šeimos reikšmę 
lietuvaitės gyvenime. Sueigą labai įdo
miai pravedė ps. R. Žilinskienė. Taip 
pat vyresnių skaučių būrelis buvo su
sirinkęs pas ps. D. Skrinskaitę, kur 
turėjo labai smagią sueigą su disku-

tuntininko, gautas gražus laiškas, ku
riame jis dėkoja jūrų skautams už- 
dalyvavimą koncerte. Tarp kitko, jis 
tame laiške rašo: “Mes buvome suža
vėti jūsų šokiais. Aš manau, kad jūsų 
vadovai yra laimingi turėdami progos 
dirbti su tokia gražia jaunų žmonių 
grupe”.

Skautų stovykla įvyks liepos 16-31 
d. Jaunuoliai, kurie norėtų būti skau
tais ir skautėmis, bet dar nėra įsijun
gę į skautų eiles, raginami įstoti į 
skautų organizaciją jau dabar, kad 
važiuojant į-stovyklą būtų jau susipa
žinę su draugais ir vadovais. Neskau- 
tai, norintieji stovyklauti skautų sto
vykloje, maloniai kviečiami, jei pa
klus visoms skautiškos drausmės ir 
veiklos taisyklėms.

KLB JAUNIMO SEKCIJOS ŽINIOS
• Jaunimo aktualijose “TŽ” 12 • Yra svarstomi įvairūs būdai,

nr. buvo parašyta: Pristatome To kaip suteikti daugiau lėšų jauni- 
ronto ir apylinkės Jaunimo Tai- mo kelionei iš Pietų Amerikos i 
kos Komitetą.” Turėtų būti “Pri- - -----
statome Kanados Jaunimo Metų 
Talkos Komitetą.”

• Nuoširdus ačiū kun. J. Danie
liui iš Londono už atsiųstą $50 
auką Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui. Jo pavyzdys mus ska
tina i tolimesnį darbą.

Velykinė paroda miesto rotušė
je. Verbų sekmadieni Toronto 
miesto rotušėje Folk Arts Coun
cil Toronto skyriaus iniciatyva 
buvo suruošta tautybių Velykų 
stalo paroda, kurioje dalyvavo 
apie 30 tautybių. Kiekviena tau
tybė turėjo savo stalą, kuriame 
turėjo teisę išdėstyti velykinius

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą. Vienas tokių būdų, kuris 
labai praktikuojamas šiame že
myne, yra iškilminga vakarienė, 
i kurią įėjimas būna auka. Galvo
jame panašią vakarienę rengti 
Toronte. Įėjimas į ją būtų apie 
$50 asmeniui. Laukiame visuo
menės pasisakymo Į mūsų suma
nymą.

siems, tai kviečiami visi gimnazistai, 
nebūtinai ateitininkai. Atvyks atstovai 
ir iš kitų Kanados miestų, taip pat iš 
artimesnių JAV vietovių — Detroito, 
Klevelando ir Ročesterio.

Studijų dienos prasidės penktadie
nį, balandžio 15 d., 2 v. p.p. Prisikėli
mo par. muzikos studijoje. Bus nagri
nėjamos sekančios temos: “Ateitinin
kų organizacija praeityje ir dabar”, 
“šių dienų lietuviškasis jaunimas tarp 
dviejų kultūrų”, “Organizacijų reikš
mė jaunimui”, “Jaunimo moralinės 
problemos”, “Idealizmo reikšmė ir 
praktiškas pritaikymas jaunuolio ir 
jaunuolės gyvenime”, “Ar Dievas mi
ręs?” Visos temos bus pristatomos 
trumpu paskaitininkų įvadu, po to 
bus diskutuojama mažais būreliais ir 
užbaigai būreliai perskaitys savo pa
darytas išvadas.

Penktadienio vakare bus linksmava- 
karis, talentų pasirodymas, o šešta
dienio vakare — šokiai.

Smulkesnė programa bus paskelbta 
sekančiame “Tėviškės žiburių” nr/ l

Būrelių vadovai prašomi atkreipti 
dėmesį į parapijos paskirtą laiką bu
dėti prie Švenčiausiojo ir pasirūpinti, 
kad visi ateitininkai paskirtomis va
landomis atvyktų.

J. Beržinsko krautuvę “The 
Times” perėmė naujas savinin
kas A. Mychajlowycz, kuris ir to
liau aptarnaus lietuvius spauda, 
sveikinimo kortelėmis, lietuviš
kais albumais, drožiniais ir pan.

Namų teL LE 5-1584
DURIE STR.—BLOOR, apie $7.000 

įmok., 7 kamb. atskiras mūr. 
namas, 2 prausyklos, dvigu
bas garažas su privačiu įvaž. 

KENNEDY—BLOOR, apie $10.000 
įmokėti, 7 kamb. šiurkščių 
plytų atskiras namas, van
dens alyvos šildymas, gara
žas su 12 pėdų įvažiavimu, 
tik minutė iki Bloor.

HIGH PARK — BLOOR, $25.000, 
©ražus moderniškas 6 butų, 
šiurkščių plytų atskiras pa
statas 46-pleksas), viskas iš
nuomota, vos keletos metų 

/senumo, 4 garažai, viena at
vira skola 10-čiai metų, pir
mą kartą pardavimui, gra
žiausioje gatvėje High Park 
rajone.

QUEBEC AVE — BLOOR, $6.000 
įmok., 10 kamb. atskir. mū
rinis namas, 2 vonios, 3 virt., 

JANE — BLOOR, apie $10.000 įm. 
puikus liuksusinis vienos šei
mos namas, gražiame rajone, 
užbaigtas poilsio kamba
rys, moderniškas vandens 
alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiu
lis kiemas.

JANE—ST. CLAIR, $10.000 įmok., 
5 butų (5-pleksas) atsk. mū
rinis pastatas, 12 metų senu
mo, viskas išnuomota, prašo
ma kaina tik $39.800, vertas 
dėmesio, geras investavimui.

Namų teL LE
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo- 
keti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5% % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt. $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti- 
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.Toronto CYO mergaičių krepšinio 

lygoje Aušros MM (11-12 m.) ir M 
(13-14 m.) komandos sėkmingai už
baigė šio sezono rungtynes, išsikovo- 
damos savo klasių čempijonatus. Auš
ra MM baigminėse rungtynėse nugalė- ___ ______________ j— ■________________

jo St. Leo 25:17 ir 9:8; Aušra M baig- valgius ir šiaip vieną kitą būdin- 
mėje nugalėjo Vytį 25:16 ir 17:14. gesnį liaudies kūrini. Daugumas 
Aušros MM komnadoje. žaidė: M. So- tautybių, ypač slavai, pasižymėjo 
donytė, L. Simanavičiūtė, S. Virkuty- maistu apkrautais stalais, kurie 
tė, L. Adomonytė, A. šalvaitytė, V. lūžo nuo kumpių, .pyragų, pyra- 
Gataveckaitė, R. Stočkutė, D. Kiškū- — 
naitė; Aušros M komandoje — B. 
Adomonytė, G. Urbonaitė, L. Krikš
čiūnaitė, G. Mačionytė, J. Ignatavičiū- 
tė, D. Kairytė ir R. Girdauskaitė. Tre 
čioji komnada Aušra JI., žaidžianti _
CYO lygoje pirmose baigminėse rung- čiai (jų, tik kitokių, turėjo dar 
tynėse nugalėjo St. Leo JI. 24:20. Ant- ukrainiečiai) ir meniški pyragai 
rąsias rungtynes žais šią savaitę. Sėk- bei pyragaičiai (ežys, grybai). Ša- 
mės!

Toronto moterų krepšinio lygoje 
žaidžianti Aušros Sr. komanda nugalė, 
jo Yonge Oats 58:20 ir šį antradienį 
žaidžia su Louis Roy pirmąsias pus- 
baigniių rungtynes.

Pirmenybėse dėl Toronto miesto 
čempijonatų Aušros berniukų B (13- cepirm. Stp. Kairio. Meninė prie- 
14 m.) komanda nugalėjo Playground v " 
lygos čempijonus McCormick koman
dą 49:39. Antrosios rungtynės bus žai
džiamos šią savaitę.

Praėjusį savaitgalį Etobicoke įvyku- amatų mokyklos — West Park 
siose Ontario a klasės plaukymo pir- Vocational School statybai. Mo- 
menybėse A Kučinskaitė išsikovojo kykla. numatyta statyti Toronte 
III v. 100 j. peteliške 1:18,7 min.; J. Bloor St. W. — Dundas St. W. — 
Glanertaitė — i v. 200 j. laisvu sti- sankryžoje, Parkdale rinkiminė- 
lium 2:26,5 min. Abi pateko į baig- je apylinkėje. Pastatai suplanuo- 
mes “Operation Mexico”: Kučinskai- ti 1.180 mokinių, 
tė plauks peteliške, o Glanertaitė — 
laisvu stilium. “Operation Mexico” 
pirmenybių tikslas — atrinkti plauki
kus Meksikoje įvykstančiai olimpija- 

dai-

Kaip pasidaryti milijonieriumi?
Kelių yra daug.

Vieni eina vienokiu, kiti — kitokiu. 

Svarbu pasirinkti patį geriausių kelių. 

Čia kiekvienam palikta laisvė.

Taupydami ir atlikdami visas finansines operacijas

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVE

milijonieriais gal ir netapsite, 
tačiau būsite pasirinkę geriausių kelių 

savo gaunamus nuošimčius padvigubinti.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR & COLLEGE, Rusholme Rd., $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 
kambarių, pirmame augšte, 5 kambariai, garažas, privatus įvažiavimas, 
vandeniu apšildomas; liks viena skola balansui.
5 IR 27 KELIAS, 4 žemės sklypai po 55 pėdų pločio. Kaina po $8.000.
JANE IR ANNETTE. $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių (pirma
me augšte 4 kamb.), 2 garažai. Skubus pardavimas.
BLOOR & SHOW $4.000 įmokėti, mūro, 8 kambariai, garažas, vandeniu 
apšildomas; kaina $19.900.
KEELE • EGLINTON, $15,000 įmokėti mūro, atskiras, 6 butų apart., 
$59.000.
BATHURST & ST. CLAIRE, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 Imtų apart- 
mentas, 7 metų senumo. Butas po 6 kambarius.
RONCESVALLES • DUNDAS, $6.000 įmokėti, mūro, 8 kambarių ir ma
šinoms taisyti dirbtuvė. Kaina $21.000. Skubus pardavimas. Prašoma pasi- 
naudoti.
COLLEGE • BROCK, $2.000 įmokėti, priekis mūro, $13.000. šiaurėj nuo 
Cc^lo^o.

Neradę atitinkamo namo bei biznio Siame skelbime, prašomi ^skam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybe ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

gaičių ir kotokių valgių bei gėri
mų. Mūsų velykiniams valgiams 
daug nesiskiriant nuo slaviškųjų, 
teko pagalvoti išstatyti ką nors 
skirtingo. Taigi, ant mūsų stalo 
iš valgių buvo tik meniški margu-

lia to buvo išstatyta tautiniais 
drabužiais papuošta lėlė, Rūpin
tojėlis, gintaro dirbiniai ir tauti
nės kelių raštų juostos. Lietuvių 
stalas tuo būdu aiškiai skyrėsi iš 
kitų ir sudarė darnų menini vie
netą. Stalą organizavo krašto val
dybos kultūros skyrius, vad. vi-

žiūra — arch. V. Petrulio. J. J.
Parlamento atstovas dr. St. 

Haidasz praneša, kad Kanados 
vyriausybė paskyrė $2.338.887

Sportas Lietuvoje
V. Burkauskaitė Voroneže įvykusio

se plaukymo rungtynėse pasiekė nau
ją Lietuvos rekordą — 50 m. nuotolį 
krūtine ji nuplaukė per 37,5 sek.

Leningrade įvyko lengv. atletikos 
rungtynės, kuriose dalyvavo ir eilė 
Lietuvos lengvaatlečių. Geriausiai pa
sirodė K. Orentas, laimėjęs II vietą 
5000 m. bėgime. Jo laikas 14:01,6.

Kaune vyksta Sov. S-gos zoninės 
bokso pirmenybės, kuriose gerai pasi
rodė Lietuvos boksininkai. Astuoni jų 
pateko į baigminę grupę ir varžysis to
liau dėl Sov. S-gos meisterių vardo: 
T. Tamoševičius, A. Zurza, D. Navic
kas, L. Nomeika, D. Pozniakas, R. Ta
mulis, V. Bingelis ir J. Čepulis. Mins
ko zonoje taip pat rungėsi keli lietu
viai, kurie irgi turi galimybių patekti 
į baigminę grupę: I. Muraška, T. Bal
kevičius ir Budnikas. Baigminės rung
tys įvyks Maskvoje.

Kauno Žalgirio krepšininkai, pra
laimėję paskutiniąsias dvejas pirme
nybių rungtynes, iš antros vietos pir
menybių lentelėje tapo nustumti į 
penktą. Jie pralaimėjo Rygos VEF 
69:64 ir meisteriui CASK 74:66.

Kaliningrade vyksta Sov. S-gos jau
nių stalo teniso komandinės pirmeny
bės. Jose gerai reiškiasi Lietuvos jau
nuoliai. Berniukai iki šiol eina be pra
laimėjimo ir turi 4 laimėjimus. Mer
gaitės pralaimėjo Ukrainai 3:6, bet 
įveikė RTFSR 7:2 ir kirgizes 9:0. Šio
se pirmenybėse nedalyvauja L. Balai- 
šytė, I. Bražūnaitė ir R. Miknevičius, 
kurie treniruojasi su Sov. S-gos rink
tine.

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST., 
teL WA 14225 arba WA 4-1001

Už man suruoštą pobūvį - staigmeną 60 metų gimtadie
nio proga, nuoširdžiai dėkoju: iniciatoriams — p. Maniuškai 
ir p. p. Petruliams; rengėjams, kurie įdėjo taip daug rūpesčio 
ir darbo -— p. p. Bukšaičiams, Draudvilams, Gataveckams, 
Grikiniams, Juškevičiams ir savo vaikams — Vytautui ir Liu- 
dytei, bei p. Valiulienei.

Dėkoju T. Tarcizijui, OFM, už atsilankymą ir tartą žo
dį, o p. Petruliui už pobūvio pravedimą bei pasakytą žodį.. 
Nuoširdus ačiū p. Sondai, Katalikų Vyrų Draugijos pirminin
kui už pasveikinimą šia proga. Dėkui p. Pundzienei taip pat 
už tartą žodį. Gili padėka visiems, mieliems svečiams už at
silankymą ir gražią bei vertingą dovaną, kuri primins man 
visuomet jūsų nuoširdumą. Ačiū labai sveikinusiems raštu.

Lieku dėkingas visiems —

A L G ARBENS

Antanas Štuikys

Nuoširdžiai dėkoju DR. JONUI YČUI už suteiktą pagalbą 
ligos metu, už tokį greitą diagnozės nustatymą ir ligos rimtu
mo supratimą. Taip pat dėkoju jam už nuolatinį rūpestį ir 
lankymą ligoninėje —

Raimundas Paškauskas

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus,

BRONIŲ RAKAUSKĄ nuoširdžiai užjaučiame —

O. ir Y. Rutkauskai 
M. ir J. Yaškevičiai

KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus,
jo žmonai VERONIKAI, sūnui ZENONUI, dukrai NIJOLEI, 
broliui JONUI bei jų šeimoms ir visiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą —

Eugenija ir Leonas Klevai

JONO GENIO Motinai Lietuvoje mirus, 
JONUI ir jo šeimai, nuoširdžią užuojautą reiškia —

Lietuvoje Tėveliui mirus,

sūnui BRONIUI RAKAUSKUI reiškiame gilią užuojautą —

A. ir B. Petkevičių šeima

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W

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.

MAGNETAWAN, Ont., vasarnamis, 11 kambariu namas, su ežero krantu 
apie 1 akrą žemės; pilna kaina tiktai $4.900.

INDIAN RD., $24.000. 7 kambariai per 2 augštus arti Bloor gt. 2 moder
niškos virtuvės ir 2 prausyklos, garažas, atskiras, mūrinis namas; įmo

kėti $10.000.
|HIGH PARK $52.000. 17 kambarių, didelis gražus namas, arti High Par

ko, didelis sklypas; įmokėti apie $15.000.
15 BUTŲ APARTAMENTAS, $105.000, gražus pastatas, visi po vieną mie

gamąjį, prie viešos gatvės; pajamos $17.000 į metus, įmokėti $25.000.
ST. CLARENS — BLOOR i *
$20.900 pilna kaina; 10 kambarių mūrinis namas, 4 kambariai ir prausyk

la pirmame augšte; išviso — 3 prausyklos, didelis sklypas, vieta gara
žui (Lane); įmokėti apie $8.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6V2% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/lHA 
KREDITO KOOPERATYVE ________________ —

MOKAME
4%% už depozitus
5]/ž% numatyta už serus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nno 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

k

i

f

Br. Putna 
A. Kairys 
A. Giniuotis

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Ktadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

Tel. 533-4414

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
535 ■ 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 • 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.. (Prie Lansdowne Ave-' 
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonas-- BE. 3-5990 

pas (40x159 pėdos).
QUEEN - LANDSDOWNE, $4.000 

įmokėti, mūrinis, neužimtas, 7 
naujai išdekoruoti alyviniais da
žais kambariai, 2 virtuvės, 2 vo
nios, dvigubas garažas, prašo 
$17.300.

HUMBER • DUNDAS, tripleksas, 
$10.000 įmokėti, (2 po 5 kamb. ir 
1-3 kamb. apartmentai) išnuomo
ta po $335 per mėnesį; apynaujis 
atskiras pastatas.

JANE-BLOOR, $7.000 įmokėti, mū
rinis, atskiras, 7 kambarių, 2

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

mūrinis namas, 8 kamb., 2 virtu
vės, vandeniu apšildymas, savi
ninkas duoda 10-čiai metų mort- 
gičių.

YONGE-LAWRENCE, $5.000 įmo
kėti, atskiras, visai arti Yonge 
gatvės, 6 dideli šviesūs kamba- 
ria, 4 dalių modernus vonios 
kambarys, nauja apšildymo siste
ma ir nauja krosnis, garažas, sa
vininkas išvyksta į JAV.

OAKMOUNT • ST. CLAIR, $7.000 
įmokėti, be mortgičių, mūrinis, 
atskiras, 13 did. kambarių, 3 vo
nios, 4 virtuvės, nauja krosnis, 
vandeniu apšildymas, privatus 
įvažiavimas, garažas, didelis skly- vatus {važiavimas, garažas.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, r OFT vreaiT

Vn Arėki AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAG t In Aj iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

BE MUITO 
{VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Lietuvę, Latvija, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir t.t.
a Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
a Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
> Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu zr ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
a Musų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
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. KALŲ Z A

4 I4,K SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo, mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia - 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. tel. LE 6-5363 Res. teL 536 - 7266

K. STRIAUPIS P- JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service - Dirbtuvė

Tel. 532-7733

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

Sav. R. STASIULIS

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.

■ SALES. AND SERVICE
■ Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos
H lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
■ 1000 College St.,« LE. 1-3074 • Sav. P. Uzballs

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

A 296 BROCK AVE. (tarp Dun* IDioor Autorire vaarage das» college). t«l 531-13051

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti D—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

531-1432

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVĖ.

LE. 5-9130
Atiteka sąžiningai rim mechaniš
kus automobiliu pataisymus. Pato 
irimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI tr kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti tel. LE 4*1403
30 Dewson St, Toronto, Ont

Savaitės įvykiai
DARBIEČIŲ PARTIJA BRITANIJOJ LAMEJO PARLAMENTO 

RINKIMUS. Naujasis parlamentas bus šios sudėties: darbiečių — 
363, konservatorių — 253, liberalų — 12, airių respublikonų — 1 
ir parlamento pirmininkas — 1. Rinkimuose dalyvavo apie 27 mil. 
gyventojų ir daugiausia dėmesio skyrė ūkiniams reikalams. Prie 
darbiečių laimėjimo prisidėjo ir asmeninis min. pirm. Wilsono po
puliarumas bei drąsi jo politika. Kaip pastebi konservatorių sa
vaitraštis “The Spectator”, jei darbiečiai nepadarys ekonominių 
klaidų ar neįvyks pasaulinė ūkinė krizė, Wilsono valdžia turi gerą 
progą įgyvendinti dviejų- partijų sistemą. Pasaulio valstybių sos
tinėse darbiečių laimėjimas sutiktas palankiai. Tik Maskva perspė
jo, kad Wilsonas turės daugiau 
pasukti į kairę. Premjeras Wilso
nas pastebėjo, kad britų laukia 
sunkios problemos. Turėdamas 
parlamente daugumą, jis galės su 
didesniu autoritetu kalbėti ir 
veikti vidaus ir tarptautinės poli
tikos klausimais. Ypač lauktina 
griežtesnės politikos Rodezijos 
atžvilgiu.

Indijos premjerė Indira Gan
dhi viešėjo Vašingtone ir turėjo 
pasikalbėjimus su prez. Johnso- 
nu. JAV sutiko teikti paramą bei 
įsteigti $300 mil. fondą švietimo 
reikalams. Indijos studentai ga
lės studijuoti ir gilinti studijas 
JAV universitetuose. Prez. John- 
sonas priminė, kad ir kiti kraštai, 
kaip Kanada, Australija ir Pran
cūzija, turėtų ateiti Indijai į pa
galbą, suteikdami maisto, trąšų 
ar net piniginės paramos. Mim 
pirm. Gandhi skundėsi, kad jos 
tautiečiai kviečių nenori ir žiūri 
į ryžius. Po pokalbių su prez. 
Johnsonu išleistas bendras komu
nikatas, kuriame minimas ir 
Vietnamas, noras padėti apginti 
jo teises ir atstatyti karo apgriau
tą kraštą. Grįždama viešnia buvo 
sustojusi Londone, kur kalbėjosi 
su min. pirm. Wilsonu, o Mask
voje tarėsi ūkinės pagalbos klau
simais su Kosyginu.

Atlanto Sąjungos reikalai ne
gerėja. Nuo liepos 1 d. prancūzų 
daliniai atitraukiami iš bendro
sios karinės vadovybės. Taip pat 
kitų valstybių daliniai turi išsi
kelti iš Prancūzijos nevėliau kaip 
1967 m. balandžio 1 d. JAV pa
reiškė protestą prieš gen. De 
Gaulle politiką, bet nesusilaukė 
reikiamos paramos iš kitų Atlan
to Sąjungos narių. Aviacijos ba
zių perkėlimas gali kainuoti nuo 
$500 mil. iki $1 bilijono. Pagal 
amerikiečių užs. reik, pasekreto- 
rių George Bali, Prancūzija turė
tų* padengti perkėlimo išlaidas. 
Tačiau prancūzai pastebi, kad su 
jais nebuvo tartasi ir jų atsiklaus
ta, kai buvo Įrengiamos bazės. 
Prez. De Gaulle žygis labai su
stiprino V. Vokietijos vaidmenį 
tarptautinėje politikoje.

Maskvoje įvyko komunistų par
tijų 23-sis kongresas. Dalyvavo 
84 kraštų partijos, išskyrus Kini-

Ryšiai su Lietuva
gyvenančiais tautiečiais yra pa
geidautinas, bet turėtų būti abi- 
pušis.

Diskusijų eigoje buvo iškelti ir 
bendravimo pavojai: išeiviu ne? 
pasiruošimas, jų panaudojimas 
sovietų propagandai, galimas Lie
tuvos laisvinimo pastangų silpni
nimas. ruošimas kelio okupacijos 
pripažinimui iš JAV ir Kanados 
pusės, išeivijos suskaldymas ir

ją ir Albaniją. Atidaromoje kal
boje partijos sekr. Brežnevas pa
brėžė kom. kraštų partijų lygybę. 
Prieš kiniečius pasisakė Vengri
jos Kadaras ir Čekoslovakijos 
Novotny. S. Vietnamas savo pa
reiškimuose sekė vidurio kelią. 
Kongresas naujai pažiūrėjo į Sta
lino erą. Prieš 10 metų Chruščio
vas Staliną buvo nuvertinęs. At
rodo, grįžtama į Stalino laikus: 
įvedami seni titulai, kaip gen. 
sekretorius, politbiuras vietoj 
prezidiumo ir pan. Kongrese pri
sipažinta, kad žemės ūkis S. Są
jungoje vis dar šlubuoja.

Idonezijoje paskelbtas naujas 
ministerių kabinetas. Nuo 100 
ministerių sumažintas iki 79. 
Prez. Sukamo priesaikos ceremo
nijose pareiškė, kad jis nėra tik 
iškamša. Diplomatai šioje frazėje 
Įžiūrėjo tik žodini pasiteisinimą. 
Tikrasis valdovas esąs gen. Su
harto, ekonomijos min. Buwono 
IX ir užs. reik. min. Malik, kuris 
pažįstamas iš JT. Gen. Nasution 
taip pat Įeina į min. kabinetą.

Ekvadore Įvyko karinis per
versmas: trijų kariškių grupė pa
keista laikinuoju prezidentu In- 
dabura. Naujasis valdovas, pasta
tytas kariuomenės ir politinių va
dų, inauguracinėje kalboje paža
dėjo greitus parlamento ir prezi
dento rinkimus. Įvyko studentų 
demonstracijos. Buvę 3 valdovai 
pabėgo į Braziliją.

Masinės studentų ir budistų 
demonstracijos Pietų Vietname 
prieš gen. Ky vyriausybę kelia 
rimtą rūpesti amerikiečiams. Da- 
nang mieste demonstracijos tapo 
sukilimu. Premjeras paskelbė tą 
miestą esant komunistinių ele
mentų rankose ir pasiuntė ka
riuomenę. Dalat mieste 3000 stu
dentų Įveikė policijos dalinius ir 
užėmė radijo stotį. Budistai, 
kurstomi komunistų agentų, ren
gia demonstracijas, reikalaudami 
civilinės valdžios. Jos prasidėjo, 
kai premjeras Ky susikirto su 
gen. Įeit. Nguyen Chan Thi ir šį 
atleido iš vyriausybės. Kol kas 
amerikiečiai šiame konflikte lai
kosi neutraliai. Jie turės Įsikišti, 
jeigu konfliktas grės tapti civili
niu vidaus karu.

Simpoziu- pan.
Pasisakius visai eilei kalbėto-

Ryšių klausimą su Lietuva ba
landžio 3 d. diskutavo Toronto 
ateitininkai sendraugiai simpo
ziumo forma. Diskusijų grupę su
darė: J. Matulionis, T. Šekonienė,
A. Gurevičius, R. Vaštokas, K. 
Manglicas; moderatoriumi buvo
B. Sakalas. Padaręs trumpą Įva
dą, rhoderatorius suformulavo 
diskusijų temą: “Ryšiai su oku
puota Lietuva, bendravimas ar 
bendradarbiavimas? 
mo dalyviai vieningai pasisakė, 
kad abipusis bendradarbiavimas jų ir iš susirinkimo dalyvių, mo- 
dabartinėmis sąlygomis nėra gali-; dėratorius B. Sakalas padarė šias 
mas; Įmanoma kalbėti tiktai apie į išvadas: 1. Ryšių palaikymas su 
ryšius arba bendravimą. Visi pri- pavergtąja Tėvyne per ten liku- 
pažino, kad bendravimas su tau
ta reikalingas, ypač siekiant lie
tuvybės išlaikymo išeivijoj, bet 
jo galimybės šiuo metu labai ri
botos. Bendravimas galis būti tik
tai asmeninio pobūdžio, neturįs 
ryšio su okupacijos pripažinimu. 
Bendravimas su komunistų parei
gūnais, Lietuvos okupacijos šu
lais, yra smerktinas. Taipgi 
smerktinas ir toks bendravimas, 
kuris, nors asmeninis, bet tarnau
ja sovietinei propagandai. Pasi
keitimas grynai kultūrinėmis ver
tybėmis su okupuotoje Lietuvoje

sius gimines bei artimuosius šal
pos ar kitais asmeniniais reika
lais yra galimas, pateisinamas ir 
reikalingas, tačiau ir čia būtinas 
budrumas bei atsargumas, kad 
nebūtų pakenkta okupuotiems 
tautiečiams. 2. Abipusis bendra
darbiavimas betkokioje plotmėje 
yra negalimas, kol Lietuva yra 
okupuota bei kol nėra tam sąly
gų. 3. Palaikymas ryšių su oku
puotos Lietuvos oficialiomis Įstai
gomis ar asmenimis yra nepriim
tinas, nes gali pakenkti Lietuvos 
išlaisvinimo pastangoms. 4. Atsa- 
gingų lietuvių išeivijos veikėjų 
bei pareigūnų kelionės i okup. 
Lietuvą nepageidautinos.

Susirinkime dalyvavo apie 30 
asmenų, gyvai besidominčių dis
kusijomis. Bvs.

• Vokietijoje, Hamburge, yra 
speciali krautuvė su laukiamai
siais kambariais, kur kiekvienas 
nepatenkintas pirkėjas gali ten 
nueiti ir pasiskųsti. Atsigaivinti 
duodama nealkoholinių gėrimų, o 
besišypsančios mergaitės dėvi 
uniformas, ant kurių užrašyta: 
“Jūsų laimė — mūsų laimė”. Jei 
klientas yra perdaug susinervi
nęs, tai duodami ir vaistai ner
vams nuraminti. Paskutinieji 
duomenys rodo, kad atidarius tą 
Įstaigą, skundų sumažėjo per pu
sę.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. Lt 2*5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojns

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
{rodžiusi galią sutraukti hemorojns ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Sault S. Marie, Ont.
MOSV JAUNOSIOS KAKTOS atsU- 

ja iŠ gerosios pusės. Štai Sigis Okma-nas sumanė pne savo vasaroamib panas praėjusia^ metais turėjo Mr. sisodinti rožių> sklypas
umor Canada titulą. Petras Um- buvo apleistas, o jis neturėjo laiko 

brasas, jurų kadetas, yra mažojo ka- x sukasti Tada iis oarašė nolici- 
libro Šaudymo ekipos <8 asmenų) na-
eys. kuri nesama, nugalėjo Švedu ko- ž
mand, ir Usikoeojo sau pirmąją me- gaus ^VOMS.. barys

policijos pradėjo kasti jo daržą. 
Kai kasinėjimas buvo baigtas, 
skulptorius pasisodino rožių.

Svetimomis rankomis
— Pone seržante, prašau teis

ti man vesti žmoną.
— Ką tu sugalvojai, Kiprijo

nai! Nevesk, niekad nevesk, nes 
po 20 metų kariuomenėje turė-

Pakeitė pavardę

tą visame pasaulyje. Šiai ekipai vi
sai neseniai mūsų mieste buvo įteik
ta Edinburgo kunigaikščio “Laivo 
Varpo” (Ship’s Bell) trofėja. Prieš 
keletą dienų vietiniame dienraštyje 
“Sault Star” buvo įdėta didžiulė 13 
m. tautiečio, jūrų kadeto, Algio Va
nago nuotrauka, kurioje šis nevaini
kuotas tos dienos didvyris priima pui
kiai išsiuvinėtą emblemą iš pačių 
augščiausių savo viršininkų Kanado
je. Algio Vanago jūrų kadetų dalinys, 
kuriame šis jaunas mūsų tautietis tu
ri “Chief Petty Officer” laipsnį, jau 
antri metai skelbiamas pirmuoju Ka
nadoje, o Algis skelbiamas pirmuoju 
ir geriausiuoju jūrų kadetu Kanadoje. 
Algio tėveliai, — Albinas ir Antani- skandalas! Vakar aplankiau nau- 
na Vanagai — yra veiklūs mūsų ko- j? paveikslų parodą ir ten, tarp 
lonijos tautiečiai. A. Vanagas yra da- kitų, radau išstatytą baso vyro 
bartinės mūsų apylinkės valdybos portretą.
pirmininkas. Tose pareigose būdamas — Na, tai kas tokio, kad jis ba- 
jau ne pirmą kartą, jis yra pašventęs SHS?
daug darbo ir laiko mūsų kolonijos — Bet, kad jis basas iki kaklo! 
bendruomeniniam darbui.

SĖKMINGOS REKOLEKCIJOS. — 
Kovo 27-28 d., mūsų kapeliono kun. 
A. Sabo pastangomis įvyko trumpos 
rekolekcijos, kurias pravedė pranciš
konas Tėvas Rafaelis šakalys. Maža 
kroatų bažnytėlė abi dienas vos su
talpino mūsų katalikus tautiečius, o 
rekolekcijų vadovas neapvylė daly
vių savo pamoksluose labai sėkmin
gai gvildendamas šeimos ir santykių 
su jaunąja karta klausimus. Tai bu
vo pirmas ir, reikia tikėtis, nepasku
tinis Tėvo Rafaelio vizitas mūsų ko
lonijoje.

“SAULT STAR” papildomai prane
ša apie projektuojamus plieno fabri
ko “Algoma” praplėtimo darbus, ku
rie neužilgo prasidėsią ir dar šiais 
metais būsią išleista apie 50 mil. do
lerių. Šio plieno fabriko, kuriame dir
ba ir keliasdešimt mūsų tautiečių, 
praplėtimui per 4 metus numatyta iš
leisti 175 mil. dolerių. J. Sk.

Kodėl vedė?

— Kodėl ponia, atsiimdama pi- 
nigus praeitą mėnesį, pasirašėte 
trimis kryžiukais, o dabar — trim 
nuliais? — klausia banko parei
gūnas.

— Už tai, kad prieš porą savai
čių ištekėjau, todėl turėjau pa
keisti pavardę.

Basas vyras
— Įsivaizduok, kūmute, koks

— Aš vedžiau savo dabartinę 
žmoną tik dėlto, kad ji išsiskyrė 
iš visų kitų moterų.

— Tikrai? O kuo ji buvo kito
kia?

— Ji buvo vienintelė, kuri no
rėjo už manęs tekėti...

Liūdi vyro
— Kas yra, kad Aldutė visada 

dėvi juodus drabužius?
— Gedulas. Liūdi yyro.

. — Betgi ji niekad jo neturėjo!
— Dėlto ir liūdi.

Užtikrinta
— Galite būti tikri, daugpatys

tė neprigis šioje šalyje.
— Kodėl jūs taip manote?
— Todėl, kad modemiškose 

virtuvėlėse įtilpsta vos viena mo
teriškė.

Parinko Pr. Al.
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P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

W. A. LENCKI
B.A., LJL.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

D R. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

CALGARY, Alta.
PROPAGANDINIAI VAIZDAI. — 

Kovo 26 ir 27 d. čia lankėsi Irena Nek- 
rošytė-Janulienė su savo vyru ir rodė 
propagandinį filmą iš okupuotos Lie
tuvos, kur pernai p. Irena lankėsi. 
Ypač sovietiškai propagandist buvo 
vaizdų paaiškinimai, be saiko girią 
sovietinį “progresą”, kai tuo tarpu ži
noma, kad sovietijoj net duonos trūks
ta — importuoja iš Kanados. Aiškin
toja sakė, kad Lietuvoje visur buvusi 
gražiai priimta, visur laisvai važinė
jusi ir net nakvojusi pas Maskvos tar
ną A. Sniečkų. Taip pat labai jau pro- 
pagandiškai atrodė vaizdas, rodąs Ire
ną, priimančią gėlių puokštę iš sovie
tų pataikūno Paleckio. Tokie lankyto
jai Lietuvoje yra pajungti sovietinei 
porpgaandai, kuri yra priimtina ru
sams, bet ne lietuviams. Vaizdų rody
mo proga ats. maj. V. Sniečkus pa- 
pareiškė, kad A. Sniečkus nesąs jo 
brolis: “Aš Lietuvoje brolio neturiu, 
mano brolis — miręs.” Kor.

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

Toronto
DR. J. MATULIONYTt
. DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo rotondos:

pirmadieniais ir trečtodtontois 2—9 v. V- 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
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

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Delhi, Tillsonburg
ATVYKS RAŠYTOJAS M. KATI

LIŠKIS. — K. L. Kat. Moterų Dr-jos 
skyrius, talkinamas L. Bendruome
nės, balandžio 30 d. Lenkų salėje, 
Delhi, rengia Motinos Dienos minėji
mą. Paskaitą skaitys rašytojas Ma
rius Katiliškis. Prašome tą dieną su
silaikyti nuo asmeninių pobūvių, at
vykti ir išgirsti pirmą syki atvykstan
ti kalbėtoją. Valdyba

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

, vai. vak. (pagal susitarimą).
STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St)

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

Metro. Lie. PH. 136 Tel. LE. 2-5191

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

NOTARAS
A. LIUDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad.

penktadieniais nuo 6—8 v.v. 
Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

ir

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

Dr.P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Caivington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v.

niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
8. BROGOWSKL OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How* 
ari! Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu CL. M02». 
Darbo valandos nuo 16 vaL ryto 
iki 6.80 vai. vak. Reštadlenlala nuo 

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612
769 - 4131
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Tėvui Tarcizijui, OFM —
JUOZO ŽILIO laidotuvėse

pareigomis: pirm. — Augustinas 
Kuolas, I vkepirm. ir jaunimo 
reikalų vadovas — Dana Augai- 
tytė, II vicepirm. bei spaudos

me žmonijos dvasiniame sąjūdyje pažinti ir kitiems ją parodyti”.

Šy. Jono Kr. par. žinios
— Didžiosios savaitės ir Vely

kų pamaldos: D. Ketvirtadienį — 
7.30 v. vak. — Mišios, Komunija, 
procesija prie Kristaus karsto; D.

. Penktadienį — 7.30 vai. vak. —

kančios skaitymas, Komunija; D.

šventinimai velykinės ugnies, 
žvakės, vandens, Mišios, Komuni
ja; Velykų dieną: 7 v. ryto Prisi
kėlimo pamaldos, Mišios. Dienos 
metu pamaldos — 10 ir 11 vai.

Didžiosios Savaitės dienomis 
prieš pamaldas ir jų metu klau
soma išpažinčių. Kviečiame Įsi
jungti Į budėjimą prie Kristaus 
karsto.

— Prašome pranešti apie ser
gančius ligoninėse ir namuose, 
kad kunigai prieš šventes juos 
galėtų aplankyti. Taip pat sene
liai, negalį ateiti į bažnyčią, mie
lai bus aplankyti namuose.

— Tikybos pamokos vaikams, 
besirengiantiems pirmajai Komu
nijai, nukeliamos iki balandžio 17 
d. Nuo šios datos pamokos bus: 
sekmadieniais, antradieniais ir 
ketvirtadieniais.

— Gautas laiškas iš Romos nuo 
klieriko Mato Jarašiūno, kuris 
prieš Velykų šventes gavo pir
muosius šventimus.

— Šeimai, kurioje motina dėl 
ligos negali rūpintis vaikais, 
jieškoma lietuvė, vyresnio am
žiaus moteris, kuri galėtų paglo
boti penkis vaikus nuo 5 iki 15 
m. amžiaus. Duodamas kambarys 
ir atlyginimas. Kreiptis į klebo
niją.

— Toronto moterų šalpos gru
pė “Daina” užprašė pamaldas už 
buvusią narę a.a. Eleną Katchie- 
nę. ' -

— Gražiai praėjo parapijos re
kolekcijos, kurias pravedė kun. 
P. Patlaba. Gerbiamam rekolek
cijų vedovui parapijos vardu nuo
širdi padėka.

Toronto lietuvių Caritas vely
kinei šalpai prie Šv. Jono Kr. baž
nyčios surinko $100.45. Dr. A. 
Valadka švenčių proga šalpai pa
aukojo $20.

Algirdas Šimonis, senosios kar-, .
tos ateivių sūnus, mirė sulaukęs savaitę ir per Velykas nebus; jos 
41 m. mažiaus DA1 jo ankstyvos prasideda antrad. po Velykų, 7 

‘ mirties liūdi motina, kuri prieš 
keletą metų neteko savo vyro.

Giedrė Rinkūnaitė praėjusį sa
vaitgalį buvo nuskridusi į Čikagą 
dalyvauti jaunimo kongreso ren
gėjų komiteto posėdyje. Ji ir 
stud., A. Šileika yra KLB jauni
mo sekcijos atstovai kongreso 
komitete.

“The Globe Magazine” bal. 21 
laidoj įdėjo platų R. Hicklin re-l 

. portažą apie Maskvos baletą Bol-, 
šoj teatre ir didoką nuotrauką ba- į 
lerinos su partneriu Mariumi Lie
pa.

Prisikėlimo par. kredito ko
operatyvas Velykų sekmadienį ir Į 
pirmadieni, balandžio 10 ir 11 d.,- 
bus uždarytas_______ Valdyba Kurie įrengs atskirus kambarius,

tų vardai auksinėje lentelėje bus
i prikalti prie įrengto kambario

— Parapijos namų šventinimas
• per Atvelykį po Sumos, maž-

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai dėkojame reko

lekcijų vedėjui T. Venckui už 
malonia ir tėviška forma perteik
tas gyvenimiškas mintis. Svečias 
parapijoje pasiliks iki Velykų ir 
toliau vadovaus gavėniniam susi
kaupimui, kalbėdamas Didžiosios 
Savaitės apeigų metu ir pravesda- 
mas susikaupimus jaunimui.

— D. Savaitę pamaldos: D. 
Ketvirtadienį — paprastos Mišios 
laikomos 9 vai. ryto, o iškilmin
gos — 7.30 v. vakaro D. Penkta
dienį — tik iškilmingas pamaldos “Alkos” sambūris balandžio 10 
3 v. p.p.; rinkliava šv. Žemei. D. d., 7 v.v. šy. 'Jono Kr. par. salėje 
šeštadienį — iškilmingos pamal
dos 10.45 vai. vakaro. Jos jungia
si su Prisikėlimu ir Mišiomis 12 
vai. naktį. Su Prisikėlimo pa
mokslu baigsis ir par. metinės re
kolekcijos. Išpažintys klausomos 
per visas apeigas ir po jų. Komu
nija dalijama tik apeigų metu. Li
goniai aprūpinami betkada.

baUams ir O. B. Sergau&ams — ui gėles; J. Bakšiui, Br. Čepai
čiui, J. Z. Didžbaliams, O. Dementavičienei, V. ir Elz. Gudaus
kams, K. Gapučiui, St. Janušauskui, Ad. Klemkai, P. Karaliūnui, 
Pr. Mačiulaiciui, Bern. Petkevičiui, B. V. Saulėnams, A. Sauliui, 
O. Sergautienei, J. Šarūnui, R. Vilkui, J. Valatkai ir M. Žėkie- 
nei — uipraiiusiems Sv. Mišias; K. Aperavičiui ir Aug. Kuolui — 
pasakiusiems prie kapo atsisveikinimo kalbas; J. Budreikai, B. 
Čepauskui, J. Didžbaliui, A. Klemkai, J. Kudabai ir M. Reginai 
— nešusiems karstą. Taip pat esame nuoširdžiai dėkingi visiems 
taip gausiai velionį lankiusiems laidotuvių namuose ir palydė- 
jusiems į kapines.

Velionies testamento vykdytojai —
A. Dragūnas, L. šalna ir P. šopaga

— Kasmet D. KetvirtadienĮ, 
D. Penktad. ir D. šeštad. prie 
Kristaus simbolinio kapo ir kars
to budi kolonijos ir parapijos or
ganizacijos biuletenyje paskelbta 
tvarka. Organizacijų, ypač jauni
mo, vadovybes prašom į tai at
kreipti dėmesį ir pasirūpinti, kad 
jų organizacijos būtų vertai atsto
vaujamos. Už praeityje parodytą 
p a v y z dingą bendradarbiavimą 
reiškiame padėką.

— Mišios pirmą Velykų dieną: 
Prisikėlimo Mišios — 12 vai. vi
durnakti; 8, 9, 10, 11.15 ir par. 
salėje i 1.30 vai. Antrą Velykų 
dieną: 7,7.30, 8 ir 9 vai. ryto. Va
kare Mišių nebus. Per visas Mi
šias klausomos išpažintys ir dali
jama Komunija.

— Susikaupimas ir ižpažintys 
jaunimui: gimnazistams — D. 
Ketvirtad. nuo 6 iki 7 v. vak. baž
nyčioje; vaikučiams iki 13 m. am
žiaus — D. Penktad. nuo 1.30 iki 
2.30 v. p.p. bažnyčioje; studen
tams — D. Penktad. nuo 8 iki 9 
v. vak. muzikos studijoje. Vi
siems kalbės T. Venckus, S.J. Or
ganizacijų vadovybes maloniai 
prašome savo narius- paraginti 
šiuose susikaupimuose gausiai 
dalyvauti.

— Pirmos Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikučiams šią

rodys J. Von Stenbergo filmą 
“Mėlynasis angelas”. Filmas pa
statytas 1930 m. Vokietijoje. Jis 
pirmą kartą pristato Marlene 
Dietrich pagrindiniame vaidme
nyje. Bus rodomas ir lietuviškas 
priedas.

Akademikų paskaita Įvyks ba
landžio 16 d., šeštadienį, 7.30 v. 
v., Prisikėlimo par. muzikos stu
dijoje. Paskaitą skaitys prof. R. 
Šilbajoris tema “Tarp Vilniaus 
ir Maskvos”. Visus kviečiame to 
šeštadienio vakarą rezervuoti pa
skaitai. Valdyba

K.L.B. šalpos Fondas prieš Ve
lykas pasiuntė Vasario 16 gimna
zijai $388 ir gavo iš gimnazijos 
direktoriaus kun. B. Liubino nuo
širdžią padėką, kuri priklauso 
Kanados Liet. Gydytojų Draugi
jai, paaukojusiai $288, ir Toron
to Prisikėlimo par. bankeliui, pa
skyrusiam $100.:

Tautos Fondo Atstovybė pra
neša, kad gavo aukų: $194.50 iš 
Edmontono, Alta, per V. Sapkie- 
nę; $180 iš Londono, Ont, per 
Įgaliotinį J. Bendoraiti. Atstovy
bė dėkoja už aukas ir skatina dar 
neaukojusius Lietuvos laisvinimo 
reikalams nedelsiant paaukoti. 
Toronte ir kitur yra organizuoja
mi tam reikalui aukų vajai, ku
rių vykdytojai yra pasiruošę pri
imti aukas.

CBC — FM radijas D. Penkta
dienį, balandžio 8 d., 8 v.v. pa
kartotinai transliuos dramatizuo-
tą Primo Levi veikalą “If This 
Is a Man”. Jame vaizduojami per
gyvenimai Aušvico kone, stovyk
loje II D. karo metu. Kalinių tar
pe yra Įvairių tautybių žmonių, 
kurių pasikalbėjimai perduodami 
iš dalies jų gimtąja kalba.

E. Dauguvietytė-Kudabienė sa
vo sceninio darbo 25 metų sukak
ties proga buvo pagerbta ir Toro- 
te. Po “Gulbės giesmės” spektak
lio Prisikėlimo salėje ją sveikino 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, 
KLB krašto valdybos vardu — 
Stp. Kairys, spektaklio kvietėjų 
vardu — T. Placidas, OFM. Be 
to, sukaktuvininkė buvo apdova
nota gėlėmis.

Lenku buvusių politinių kali
nių sąjungos Kanadoje Toronto 
skyrius praneša, kad praėjusiais 
metais Vokietija išmokėjo 3 mil. 
dol. buv. kone, stovyklų kali
niams, dabar gyvenantiems Bri
tanijoj. Šiuo metu minėtos sąjun
gos atstovai tariasi su Kanados 
vyriausybe dėl panašios sutarties 
su Vokietija ir kviečia registruo
tis kitų tautybių buv. politinius 
kalinius šiuo adresu: Indemnifi
cation Committee, Polish Politi
cal Ex-Prisoner Ass., Inc.; 1087 
Queen St. W., Toronto 3, Ont. 
Registruojantis reikia nurodyti: 
kalinimo laikotarpi, stovyklą, se
rijini numeri ir t.t.

vas — kun. Petras Ažubalis, 
sekr. — Valentina Staškevičiūtė, 
ižd. — Bronius Saplys, švietimo 
reikalų vadovas — Vaclovas Ve- 
rikaitis, parengimų vadovas — 
Juozas Karasiejus. Plačiai buvo 
svarstyti Kanados Lietuvių Die
nos rengimo reikalai. Numatyta 
sudaryti komisijos: parengimų, 
informacijos, sporto ir finansų. 
Tradicinė Kanados Liet. Diena 
Įvyks rugsėjo 34 d. Toronte. Už
sakytos salės, numatytas kalbėto
jas, meninė programa. Aptartas 
Motinos Dienos minėjimas, kuris 
Toronte rengiamas antrąjį gegu
žės mėn. sekmadienį. Apylinkės 
valdyba, kuri gerokai papildyta 

; jaunimu, yra pasiryžusi energin
gai vadovauti ir tikisi nuoširdžios 
Toronto lietuvių paramos. Vely
kų švenčių proga naujoji apyl. 
valdyba sveikina visus apylinkės 
brolius ir seses lietuvius, linkėda
ma jiems velykinio dižaugsmo, o 
tėvynei Lietuvai — laisvės.

Apyl. valdyba
Lietuvius dailininkus — Ireną 

Mickūnienę ir Jurgi Račkų meno 
' parodų apžvalgoje paminėjo 

dienraštis “The Globe and Mail” 
■ balandžio 2 d. laidoje. L Mickū- 
;■ nienė, kurios ir nuotrauką Įdėjo, 
: semianti Įkvėpimą iš mikrosko

po. Menininkės alumi ji perke
lianti i peršviečiamą popierių tai, 
ką mato per mikroskopą — padi
dintą lapą, vabzdžio sparneli ir 

' pan. Jos darbų paroda Tygesen 
’ Galleries, 94 Scollard St. pratę

siama dar vienai savaitei — iki 
balandžio 10 d. Lankymo valan
dos kasdien 11 — 6 vai., sekma- 

' dieni 3 — 6 vai. '
; J. Račkaus paroda atidaryta 

iki balandžio 7 d. Picture Loan 
Society galerijoje. “The Globe a. 
Mail” apžvalgininkas pastebi, 
kad dail. Račkus sėkmingai ap
valdo muzikines temas ir duoda 
patenkinamų vaizdų iš erdvių. 
Nepagaili apžvalgininkas ir ke
leto kritiškų pastabų apie daili
ninko tapybą.

Aušros Vartų par. žinios Šv. Kazimiero par. žinios 
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 3426 Parthenais St Montreal 24, Que

— Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka: pirmadienio, antradienio 
ir trečiadienio rytais Mišios 7.30 
ir 8 vai. D. KETVIRTADIENĮ: 
Mišios 8 v. vakare; D. PENKTA
DIENĮ: 3 v. p.p. iškilmingos litur
ginės apeigos Viešpaties kančiai 
ir mirčiai paminėti. 8 v. vakare 
— Kryžiaus keliai; D. ŠEŠTA
DIENĮ: 6.30 v. vakare ugnies, ve- 

____ _______ lykinės žvakės, ir vandens šven- 
platinimą. Tortą laimėjo A. Ali- tinimas, krikšto pažadų atnaujini

mas ir vakarinės Velykų Mišios.
— Išpažinčių bus klausoma: 

, ketvirtadienio ir 
. . . _________ ____nuo 7 vai.,

lankytojams, i o d šeštadienio vakare — nuo v w • •

Bazaro pajamos — $2680. V- 
siems, kurie taip gausiai prie šio 
bazaro pelno prisidėjo, nuošir
džiai dėkojame.

— Fantus dar aukojo: K. Gied
raitis, A. Gaurys, R. Knystautas, 
S. Balsienė, A. Augūnienė, B. 
Makauskienė. Parapijos vadovy
bė dėkoja visiems, kurie prisidė
jo prie bazaro kantinos, ypač p. 
E. Kardelienei už tortą ir bilietų

šauskienė.
— Padėka viso bazaro tvarky- _____

tojui G. Klisevičiui, konstrukci- frečiądienin^ ______
jos vyrams, Įvairių skyrių vedė- > penktadienio vakarais 
jams ir visiems lankytojams. į 0 d. šeštadienio vak
Nuoširdus ačiū J. Meliauskui ir 
J. Šveikauskui už salės sutvarky
mą po bazaro ir visiems talkinin
kams.

— Laimėjo: šaldytuvą — S. J. 
Jurijonai, televiziją — S. Balsie
nė, foto aparatą — A. Mockus, 
elektr. dantų valymo rinkinį — 
L. Givis, credenza — M. Staniu
lienė, lygintuvą — Rita Grybai- 
tytė, dail. R. Bukausko paveiks
lą — A. Viskanta.

— Aukos bažnyčios fondui —
$5: J. Seidys, S. Saunoris, L.. „ ... „ T
Stankevičius, J. Jeseckas, J. Ga-I. — Kun. klebonas F. Jucevičius 
tautis; $6 J. Stauskas; $7 P. ir kun. J. Gaudze sveikina visus 
Kizerskis; $10: V. Erslovas, W. Parapijiečius sv. Velykų proga. 
Vaicekauskas, A. Jankus, J. Ado-| — Šv. Kazimiero par. metinės 
maitis, A. Čepulis, A. Mockus, J. rekolekcijos, vedamos Tėvo J. 
Mačiulis, M. Lukošius, A. Stan- BorevičiausjS.J., praėjo labaijėk- 
ford, St. Kličius, D. Rupšys, P. ’ -J~
Valench, A. Drevinskienė, V. 
Balčiūnaitė, A. Račinskas; $14 
J. Račinskas; $15: Jz. Pakulis, J. 
Burba, G. Knystautas; $20: P. 
Bagužis, P. Verykis, K. Arzuolai- 
tis; $24: V. Valka, I. Sirevičius;
$25 J. Dauderis; $50 E. Vaupšie- 
nė; $100: J. šemogas, A. Vaupšas.

— Parapijos rekolekcijos: D. . . _ . . .
Savaitės antradieni, trečiadieni minčių vainiką visam rekolekcijų 
— 7.30 vai. Mišios ir pamokslas; dvasiniam pastatui. Po pamaldų 
ketvirtadienį — 7 vai. vak. Mi- svetainėje buvo bendri pusryčiai; 
šios ir pamokslas. Rytais — ant- prisirinko netikėtai daug — apie 
rad., trečiad.. 9 vai. Ketvirtadienį 250; dėlto kaikas gal negavo už-

6.30 vai.
— Velykų rytą 6.30 vai. — Pri

sikėlimo Mišios; taip pat Mišios 
bus atnašaujamos 9, 10 ir 11 vai.; 
vakare 5 vai. Mišių nebus.

— Visi, kurie turėjo rezervuo
tas bažnyčioje vietas, jas turės ir 
Velykų rytą per Prisikėlimo pa
maldas.

— D. Penktadieni visi privalo 
pilnai pasninkauti bei susilaiky
ti nuo mėsos.

mingai. Pamokslai buvo įdomūs; 
juose atsiskleidė, be religinių 
vaizdų, kurie buvo pagrindu, taip 
pat ir tautiniai lietuvio reikalai 
išeivijoje, šeštadienio vakare tal
kino išpažinčių klausyme kun. 
Stankūnas; jam didelė padėka. 
Palmių sekmadienio Sumos metu 
vėl prabilo Tėvas J. Borevičiųs ir 
savo paskutiniu žodžiu uždėjo • V • • • « • , w f • .

$ val. vak.
i — Chorų repeticijos: suaugu- 
|Sių — D. Penktad. tuoj po apei- 
! gų, maždaug 4 vai.; studenčių — 
ši trečiad., 7 v.v; ir D. Penktad., 
7.30 v.v.; vaikučių — D. Penk
tad., 10 v. ryto. Visos repeticijos 
labai svarbios. Prašome uoliai 
dalyvauti.

— Naujuose Prisikėlimo par. 
namuose klebono priimamajam 

I kambariui Įrengti ir apstatyti K. 
L. Kat. Moterų Dr-jos Prisik. par.

I skyrius paskyrė $1,000. šiuo mū
sų skyriui išreiškiama nuošir- 

i džiausią padėka. Būtų gera, kad 
ir kitos organizacijos ar labiau 
pasituri privatūs asmenys ar šei
mos pasisūlytų ką nors Įrengti ar 

i naujosioms patalpoms nupirkti.

Jau galima gauti Velykų šventėms

335 Roncesvalles Avenue. Toronto

PARKSIDE MARKET

Linksmų Velykų švenčių linkime visiems

Tel. LE 5-1258

Mielai kviečiame visus atsilankyti j krautuvę, kur rasite didelį pasi
rinkimų įvairių rūkytų mėsų, dešrų, importuotų produktų, jaunų par
šiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį pasirinkimų šviežių mėsų 
ir kt.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Šviežius kalakutus, antis,
viščiukus, žęsis, paršiukus ir kt.

— rytinių pamaldų nebus. Išpa- tektinai užkandžių. Didelis ir
žintys klausomos kiekvieną die- nuoširdus ačiū Tėvui J. Borevi- 
ną pamaldų metu. (čiui!

— Didž. Savaitės ir Velykų pa- — Rosemonto šeštadieninė mo- 
maldų tvarka: Did. Ketv. ir Did. kykla su choro vedėja p. Navikė- 
Penkt. — pamaldos 7 vai. vakaro; niene kėlė dvasinę nuotaiką Ver- 
Did. šeštad. — 6 vai. vakaro. Iš- bu sekmadienio Sumos metu gra- 
pažintys — pamaldų metu. Vely- žiu gavėnios giesmių giedojimu: 
kų dieną: Prisikėlimo pamaldos Didelis ačiū.
— 6 vai. ryto; kitos Mišios —’
kaip sekmadieniais. ________

— Vaikų pirmoji Komunija- tadieninės mokyklos. Balandžio 
Įvyks balandžio 24 d. per 10 vai 16 bus baigiamieji egzaminai, o

— Artėja mokslo metų užbaiga 
mūsų lietuviškos Rosemonto šeš-

Mišias.

PADĖKA
Reiškiame didžią padėką Prisikėli- durų, 

mo parapijos kredito kooperatyvui už 
paramą L.V. Namams — S300. ■

Taip pat nuoširdžiai dėkojame kre- daug 12.30 vai. Po šventinimo — 
dito kooperatyvui “Parama” už $50 senųjų ir naujųjų pastatų apžiū- 
auką.

Viešpaties palaima telydi Jus.
Dėkingos —

Nek. Pr. Marijos seserys

Atitaisymas. “Tž” 13 nr.
reikštoje užuojautoje a.a. E. Kat- 
chienės dukroms atspausdinta 
Stefanija Radzevičienė; turi būti 
Sofija. Atsiprašome už klaidą.

Apie Violetą Nešukaitytę ir jos 
laimėjimus stalo teniso srityje 
platoką reportažą su jos nuotrau
ka atspausdino -“Toronto Daily 
Star” bal. 14 d. laidoje. Reporta
že pažymėta, kad Violeta yra ge-

MALONIAI PRANEŠAME

pa-

rėjimas ir vaišės kolonijos ir pa
rapijos ponių sudovanotais skanė
siais. 5 vai. — didelis ir Įdomus 
vaikučių, studenčių ir suaugusių
jų chorų koncertas ir trumputė 
oficialioji dalis. Visi lietuviai ir 
parapijiečiai maloniai kviečami

— Par: pastatų šventimo iškil
mėms jau pažadėta 130 Įvairių 
pyragų. Nouširdus ačiū. Dar 
trūksta apie 30. Ponios, kurios 
gali padėti, maloniai prašomos 
paskambinti p. Kuolienei RO 9 - 
7051 arba Į parapijos raštinę LE 
3-0621. Pažadėtus pyragus pra
šom sunešti par. kavinės virtuvėn

kad Velykų stalui pas mus galima gauti: NEŠALDYTŲ KA
LAKUTŲ, ANČIŲ IR KITOS PAUKŠTIENOS.

Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai virimui: paruošti val
gymui ir eilė kitų rūkytų mėsų, dešrų ir jaunų paršiukų.

Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, kaviaras, lašiša ir 
kitr skanėstai. Gerai žinomi lietuviški sūriai.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS. • LAUKIAME ATSILANKANT.

Linksmų Velykų švenčių visiems.

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sov. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St. W Tel. 233-9783
riausia stalo teniso žaidėja š. (šeštad. prieš Atvelyki arba At-
Amerikoje moterų grupėje.

REIKALINGAS CKVEDIS tvarkyti ta
bako ūkiui, kurio savininkė yra našlė. 
Gera alga. Skambinti vakarais tel. 
533-4202.

'velykio sekmadieni prieš Sumą. 
Prie kiekvieno pyrago prašom 
palikti raščiuką su aukotojos var
du ir pavarde.

PARDUODAMI nepasiūti treji tauti
niai drabužiai moterims. 

Tel. RO 9-5187.

Lenkiški filmai
Naujoviška komedija 

“MAZ SWOJEJ ZONY” 
(“Jo žmonos vyras”)

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

PRIEDAI: "POWR0T" 
"WESELE LEWICKIE

Puikios spalvos

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES. CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

Teiraukitės pas J. C. (Joe) 
COFFEY. Tel. LE 4-1191 

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

BRIGHTON 
kino teatre

127 Roncesvalles tel. 532-2710
Bal. 10. 11, 12, 13 ir taip pat 

Bal. 17, 18, 19 ir 20-tą 
vak. 6.30 v.v. ir 8.45 v.v.

Sekm. 2 v. p. p.
Kiekvieną dieną ištisai

7S ToOtamjSOe.

balandžio 23 d. — paskutinė die
na — užsibaigs spalvotais filmais.

— Margučių vakarienė Įvyks 
| balandžio 23 d., 8 v. v.; gros geras 
i orkestras, šauni vakarienė, mar- 
į gučių konkursas. Dalyvaukime vi-

Ar važiuosite 
į stovyklą?

Pasaulio lietuvių jaunimo 
vykia jau netoli. Į stovyklą kvie-'si paskutinėje šį pavasari vaka- 
čiamas visas lietuvių jaunimas įrienėje!
virš 18 metų amžiaus^ Nebūtinai) — Sunkiai susirgo Ona Miku- 

lienė, 83 m. amžiaus.
— Balandžio 3 d. pakrikštytas 

Viktoro ir Onos Stropų sūnus Ed
vardo, Viktoro ir Jono vardais.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava $133.93.

— Bažnyčiai aukojo: VI. Giriū- 
nai $75; po $50: R. Polišaitis, H. 
Jasutis; $44: P. Mališauskas; $30: 
A. Sadauskas; $14 Alf. Žukaus
kas; po $10: Fl. Ramanauskas, E. 
Fedosevič. K.J.G.

“Litas” bus uždarytas abiejuo
se skyriuose Didįjį Penktadieni 
ir Velykų sekmadienį.

sto

turi būti studentai. Į stovyklą 
kviečiami visi.

Stovykla rengiama Dainavoje, 
netoli Detroito nuo birželio 25 
d. iki 30 d. Registracija—$5, sto
vyklos mokestis — $26. Daly
viams, atvykstantiems 1000 my
lių ar dugaiau, mokestis — $20.

Bendroje stovykloje bus 4 pa- 
stov.yklės: akademikų skautų, at
eitininkų, neolituanų ir Liet. 
Studentų Sąjungos.

Dalyvių skaičius yra ribotas — 
500. Registruotis reikia dabar. 
Terminas — gegužės 1 d. Pirme
nybė — atvykstantiems iš kitų

“Parama” Velykų savaitgalyje 
) bus atidaryta: D. Ketvirtadienį 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. ir va
kare nuo 4.30 v. iki 8 v. D. Penk
tadienį — uždaryta; D. šeštadienį 
— atidaryta nuo 9 vai. ryto iki; - , ,x. , x. v-
1 v. p.p. Ateinančią savaitę dirb-J kristų, is toli ir kitiems anksti uz-

UTM

Užsakymai priimami ir paštu.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
Medžiagos, drabužiai, maistas ir kt. 
“TAURO” atst. ST. PRAKAPAS

tel. 767.- 9088,
18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont.
Viskas apdrausta ir garantuota.

sime normaliu laiku.
“Paramos” vedėjas

“Paramos” kredito komitetas 
pasiskirstė pareigomis: V. Pet
raitis — pirm., L. šeškus — 
sekr., M. Abromaitis — narys.

“Paramos” kapitalas per š.m. 
pirmą ketvirti paaugo $142,000. 
Balandžio 1 d. prasidėjo antrasis 
metų ketvirtis. Dabar pats laikas 
peržiūrėti savo investacijas ir pa
sitikrinti ar santaupos duoda gerą 
pelną. “Parama” per 14 savo vei
kimo metų tapo tvirta finansine 
įstaiga. Jos kapitalas siekia du su 
puse milijono dol.; turi netoli 
3000 narių. Už santaupas fhoka 
nuo 4.75% iki 5,5%, t.y. beveik 
dvigubai daugiau, negu kiti ban
kai. Nors narių įnašai būtų pada
ryti prieš balandžio 10 d.," tačiau 
palūkanos bus mokomos nuo ba
landžio 1 d. V. Ptr.

siregistravusiems. Registracijos 
lapai siunčiami pagal prašymą. 
Toronte kreipkitės pas A. Sapijo- 
nyte, 56 Indian Rd. Cres, tel. LE 
2-9964.

Kitose Kanados apylinkėse 
kreipkitės pas savo jaunimo ats
tovus.

KLB jaunimo sekcijos valdyba
Sol.. Lilija šukytė balandžio 2 

d. dainavo Niujorke Metropoli
tan bendrovės pastatytoje opero
je “Parsifalis”. o balandžio 3 — 
“Traviatoje” Čikagoje. “Parsifa- 
lio” opera buvo transliuojama 
per radiją. Iš Toronto Į Čikagą 
rengtoji ekskursija dėl neprama- 
tytų priežasčių neįvyko, bet kele
tas torontiečių visdėlto buvo nu
vykę Čikagon. Tokių tarpe buvo 
A. Šapijonytė.

Religinio meno paroda atidaro
ma Regis College balandžio 11d. 
ir truks visą mėnesi. Iš lietuvių

Prokomunistinėje demonstra
cijoje, kuri įvyko Otavoje kovo. 
26 d., dalyvavo ir keletas lietu
vių. K. Kilikevičius, aprašydamas 
tą demonstraciją komunistinia
me “L. Balse”, mini, kad iš To
ronto dalyvavo, be jo paties, A. 
R. Antanavičių jaunesnioji duk
tė Bety su moksleivių grupe. A. 
Maigienė su abiem savo sūnu
mis, S. Karvelis. Esą buvo lietu
vių ir iš Montrealio, jų tarpe — 
P. Kisielienė. Tokiu dalyvavimu 
nėra ko girtis, nes tie lietuviai 
parodė savo nesiorientavimą. 
Amerikiečiai kovoja už P. Vietna
mo laisvę pakviesti jo vyriausy
bės. Demonstruoti reikia prieš 
agresorius komunistus, kurie sie
kia ginklu pavergti P. Vietnamą 
ir kitus kraštus. Dalyvauti tokio
se demonstracijose, kaip Otavoje 
kovo 26 d., reiškia remti komu- 

______ __ _____ _ nistų agresiją. Tikras lietuvis to 
parodoje dalyvauja dail. J. Bakisd negali padaryti.^— Nepatenkintas

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 • 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų Masėie turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirma pamoka su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 R T OO R ST. W. (prie Rathmst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331




