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Gyvybinė arterija
Pastaraisiais metais pagausėjo spaudos sukakčių derlius. Per

nai ir užpernai 50 metų sukaktis paminėjo “Naujienos” su “Dar
bininku”, o šiemet — “Draugas” su “Dirva”. Yra ir dar senesnių 
mūsų išeivijos laikraščių, kaip “Keleivis” ir “Vienybė”, kurie per
kopė per 50 ir slenka Į 100 metų. Iš paminėtų sukakčių matyti, 
kad pagrindinė JAV lietuvių spauda, pasiekusi dabartį, įsisteigė 
prieš 50 metų. Tai buvo laikotarpis, kai ir Europoje lietuviai gyve
no tautinio atgimimo dienas bei rengėsi likiminiam žingsniui — 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui. Amerikoje lietuvių tautinis 
budimas buvo taipgi ryškus. Jis tarytum siūbtelėjo tvirta banga 
ypač I D. karo metu ir po jo. Tai matyti jau vien iš to, kad tame 
laikotarpyje dygo vienas laikraštis po kito ir rado pakankamai at
ramos lietuviškoje visuomenėje. Jie jau nebuvo trumpalaikiai, 

■ kaip nevienas kitų, kurie, neradę pritarimo, turėjo išnykti. Jeigu 
tie laikraščiai išsilaikė ištisus 50 metų ar ilgiau, tai reiškia, kad 
jie surado pagrindines savo pozicijas išeivinėje lietuvių visuome
nėje ir tapo jos minties reiškėjais. Lietuvos išeiviai, bent sąmonin- 
gesnieji, atvyko Amerikon jau diferencijuoti idėjiškai, politiškai, 
ir todėl vienoje pozicijoje negalėjo tilpti. Jie telkėsi apie tuos 
laikraščius, kurie jiems buvo artimesni savo idėjiniu ir politiniu 
veidu. Tuo būdu pasirinktieji laikraščiai tapo jų draugai, kalbą 
jiems ir už juos.

Žvelgiant į nueitą lietuvių išeivių periodinės spaudos kelią, 
krinta į akis nepaprastas jos gajumas bei ištvermingumas. Visi 
laikraščiai gimė skausmuose, augo pavojuose, grūmėsi su finansi
nėmis, techninėmis ir personalo kliūtimis. Ir visdėlto ištesėjo. Tai 
imponuojantis ištvermingumas lietuvybės tarnyboje. Jis laimėjo 
visuomenėje pasitikėjimą bei įvertinimą. Lietuvis įprato žiūrėti į 
savo laikraščius kaip pastovius, neapviliančius leidinius. Juose, 
žinoma, jis jieškojo pirmiausia lietuviškumo. Seniau gal daug reiš
kė ir bendra informacija, bet ilgainiui jos vaidmuo sumažėjo, kai 
pasidarė prieinami vietiniai informacijos šaltniai — žymiai tobu
lesni, greitesni ir platesni. Bet lietuviškumo tie amerikiniai šalti
niai pakeisti negalėjo ir negali. Lietuviškoji spauda buvo ir tebėra 
pirmoje eilėje lietuvybės srovė, sklindanti po visą lietuviškąjį or
ganizmą. Tos srovės negali pakeisti jokia amerikinė ar kurio kito 
krašto spauda. Tai tarytum savas kraujas savame organizme. Fizi 
nės kraujo transfūzijos atveju žmogus išlieka tas pats, bet dvasi
nės transfūzijos atveju, deja, dalykai klojasi kitaip. Kai lietuvišką 
organizmą ima maitinti nebe lietuviška dvasinė srovė, išstumdama 
lietuviškąją, pakeičia dvasini organizmą ir padaro kitokiu. Fiziš
kai lietuviškasis organizmas — bendruomenė tuo atveju liktų ta 
pati, bet dvasiškai — nebe ta pati, t.y. išeitų iš savo tautos.

Lietuviškoji išeivijos spauda pusę šimtmečio ar daugiau pajė- . 
gė ištvermingai sniventi po visą lietuviškąjį organizmą, kiek jis iš 
viso buvo pasiekiamas. Perkopiant į antrą šimtmečio pusę, kyla 
klausimas: kas toliau? Tai klausimas, kuris reikalingas pranašo. 
Deja, gyvename ne pranašų amžiuje, žmogiškai žiūrint, perspekty
vos neatrodo labai rožinės. Ir juo tolyn į ateitį, juo mįslė didėja. 
Ateitis tebėra neperskrodžiama, bet praeitis matyti kaip and delno. 
Jei ateitis baugina, tai praeitis moko. Juk prieš 50 metų taip pat 
nevienas žiūrėjo su baime į ateitį ir juodai pranašavo, šiandieną 
galbūt esame linkę daryti irgi panašiai, tačiau nueito kelio patir
tis, grįsta ištvermingumu, nutiesė tiltus ir ateitim Tad ir mūsų da
bartis'tegu tiesia tuos tiltus toliau per ateinantį jaunimą. Mūsų 
uždavinys yra ne tiktai tęsti nueitą 50 metų kelią, bet ir paruošti 
tiltus ateičiai, su kuria ateina nauji žmonės, naujos kartos. Ar da
bartinis lietuviškų laikraščių pasiskirstymas pozicijomis išliks, ar 
ne — kitas klausimas, ir tai neesminis. Svarbiausia, kad mūsoji 
spauda išliktu tikra lietuvybės gaivintoja, pasiekianti visą lietuviš
kąjį organizmą. Būtų fatališka klaida, jeigu įvykiams besirutulio- 
jant, laisvųjų lietuvių spauda taptų kieno nors pavergta ar suklai
dinta. Kadangi tai gyvybinės reikšmės arterija, tenka budėti, kad 
toji grėsmė nepasiektų ir kad išeivijos spauda išliktų savo misijos 
augštumoje. Pr. G.

MIRTIES BAUSMĖ
Kanados parlamentas nutarė 

mirties bausmę palikti. Už pa
likimą balsavo 143, už panaiki
nimą — 112 parlamento atsto
vų. Atrodo, kad ateityje vėl iš
kils šis klausimas sekančio par
lamento posėdžiuose ir skaičius 
tų, kurie nori mirties bausmę 
panaikinti, padidės. Šiuo metu 
Kanadoje yra 15 kalinių nuteis
tų mirties bausme. Kaikuriems 
mirties bausmė vis atidedama 
jau kelintą kartą. Vyriausybė ir 
toliau turi teisę paskirais atve
jais mirties bausmę pakeisti ka
lėjimu iki gyvos galvos. Prak
tiškai, nuteistieji iki gyvos gal
vos paleidžiami iš kalėjimo po 
8-11 metų remiantis gero elge
sio taisyklėmis.

G. Spencer, kuris buvo kalti
namas šnipinėjimu sovietų nau
dai. rastas negyvas balandžio 9 
d. savo bute Vankuveryje. Ma
noma, kad jis miręs maždaug 
prieš 6 dienas apsinuodijęs al
koholiu. Jo mirties priežastis ti
riama, nes yra įtarimas, kad ji 
gali būti susieta su teisminiu 
tardymu, kurį balandžio 13 d. 
turėjo pradėti Vankuveryje tei
sėjas D. Wells. Kadaise G. Spen
cer sakė, kad dėl jo pareiškimų 
teisėjui riedės daugelio galvos. 
Teisminis tardymas numatomas 
vykdyti Otavoje.

Kanados aviacijos daliniai 
Atlanto Sąjungoje numatomi 
sumažinti. Iki šiol aviacijos ba
zės buvo Vokietijoj ir Prancūzi
joje. Iš Prancūzijos privalo pa
sitraukti iki 1967 m. balandžio 
mėn. Manoma, kad dalį lakūnų 
bus galima grąžinti Kanadon ir 
tuo sumažinti išlaidas, kurios 
šiuo metu siekia $110 mil. per 
metus.

NEPANAIKINTA
Kanados policija, ypatingai 

RCMP ir amerikiečių FBI, pa
laiko glaudžius ryšius ir dažnai 
pasikeičia informacijomis. FBI 
turi savo ryšininką Otavoje ir 
RCMP turi savo atstovą Vašing
tone. Paskutinėmis savaitėmis 
opozicinės partijos Kanadoje 
nakėlė triukšmą, nes FBI jieš
kojo Kanadoje pabėgusių ame
rikiečių, norinčių išvengti kari
nės prievolės.

Kanadiečiai dažnai skundžia
si amerikiečių kapitalu Kanado
je. kuris siekia apie $25 bil., ta
čiau kartu pakelia krašto eko
nominį lygį. Niekas betgi neuž
simena, kiek kanadiečių kapita
lo yra investuota JAV. Kanados 
gyventojų skaičius yra 10 kartų 
mažesnis,' negu JAV, tačiau ka
nadiečiai JAV yra investavę 
virš $3 bilijonų. Taigi, lyginant 
su gyventojų skaičiumi, ta suma 
prašoka amerikiečių kapitalą 
Kanadoje.

Vyriausybės paramą savival
dybėm šimtmečio proga stengia
si išnaudoti daugumas Kanados 
miestų ir stato muzėjus, biblio
tekas, sales. Kaikas mano, kad 
pastačius koncertų ar teatro sa
lę kultūra žymiai pakils. Bet už
mirštama. kad pastatai kultūros 
dar nesudaro. Reikia artistų, so
listu, žmonių, kurie tas sales 
užpildytų. Į juos nekreipiama 
dėmesio ir įvairūs artistai, me
nininkai jieško uždarbio JAV.

Anglų ir prancūzų kalbų mo
kėjimas bus skatinamas tarp 
valdžios tarnautojų. Min. pirmi
ninkas L. Pearson paskelbė, 
kad ne tik atlyginimai bus didi
nami, bet ir pirmenybė bus tei
kiama tiems tarnautojams, ku
rie laisvai vartos abi kalbas.

Winnipego lietuvių choras, dalyvavęs televizijos programoje, kurią transliavo CFAY stotis kovo 27 d. Pirmoje eilėje iš dešinės 
antroji — choro dirigentė D. Januškaitė. Nuotrauka N. Milėišio

Maskvos suvažiavime nieko naujo
Stalino vardas nutylėtas • Chruščiovas politiškai palaidotas, bet jo esminiai pradai tęsiami 

• Suvažiavimas rado spindinčius rėmus puošti

Per pastarąjį dešimtmetį įvyko 
keturi Maskvos kompartijos su
važiavimai. N. S. Chruščiovas su
šaukė tris suvažiavimus, kuriuo
se vyko aštri kova prieš stalinin
kus, nors Stalino esminė politika 
buvo tęsiama. Užsienio politikoje 
padaryti dideli šuoliai nuo komu
nizmo įgyvendinimo viename

GEDIMINAS GALVA

ninku puolimui, ir suvažiavimas 
buvo priverstas “išrinkti” į pre 
zidiumą Chruščiovo šalininkus.

XXI suvažiavimas 1959 m. sau
sio 7 — vasario 5 d., laikomas 
nepaprastu, bet turėjo uždavinį 
tik priimti 7-mečio planą. Ir jo 

pas stalininku 
i ne tik Chruš-

krašte. Chruščiovo tarpsnyje ne-i metu buvo t?s 
pavyko ūkiniai bandymai, nežiū-; puolimas, yykuy 
rint administraciniu posūkiu, ta- čiovo, bet ir bendrų — Mikojano, 
čiau jo nušalintoj ai'neparodė su- Pervuchino, Saburovo, o ypač 
manumo net kableliui pakeisti Kosygino, kuris vėliau tapo vie-

ryškūs nesutarimai su kiniečiais. 
Kinijos ministeris pirm. Čuenla- 
jus, norėdamas įgelti, padėjo 
prie Stalino palaikų vainiką su 
įrašu: “Didžiajam marksistui..

Šiemetinis suvažiavimas
Prieš suvažiavimą stalininkai 

litinis pragmatizmas vedė į trum- :Pradėjo priešpuolį. Sausio 30 d. 
pa komunizmo aptarimą: sudary- t>uvo “Pravdoje” įdėtas trijų is- 
ti'salvgas žmogui sočiai gyventi, i torikų pasirašytas straipsnis, ku- 

Ir kai Chruščiovas jautėsi sau-iriame įrodinėjama, kad lengva 
gus kompartijos balne, uždarame i ranka 'negalima sunaikinti 30 me- 
posėdyje pasakytoje slaptoje kai-'tų Stalino tarpsnio istorijos, šiam 
boję galutinai nuvainikavo Stali- i straipsniui pasirodžius, netrukus 
ną, kuris staiga dingo iš viešu- buvo įteiktas kompartijos sekre- 
mos. Tačiau dar keleri metai pra- toriui raštas, reikalaujantis atsta- 
slinko iki buvo užsimota išimti jo riyti Stalino garbę. Jį pasirašė 27 
raštus iš apyvartos. asmenys — kaikune akademikai,

Tame suvažiavime prasidėjo. Nukelta į 7-tą psl.

niūriam paveikslui

numatyti klausimų sprendimo, 
priimtino nūdienei kartai. Jo po-

LIETUVIAI 
TELEVIZIJOJE

Winnipeg© lietuvių grupė, apy
linkės valdybos iniciatyva, antrą 
kartą sėkmingai pasirodė televi
zijos programoj, kuri buvo trans
liuota Winnipege, Vankuveryje 
ir Moose Jaw. Tautinius šokius 
paruošė Jadvyga Kriščiūnienė, 
chorą — Danguolė Januškaitė. 
Pastaroji taip pat grojo tauti
niams šokiams. Hilda Barkaus- 
kaitė ir M. Šarauskas rūpinosi 
šokėjų atgabenimu į repeticijas. 
Agr. J. Malinauskas ir J. Kriščiū
nienė parinko gražių vaizdų iš 
Lietuvos. Eug. Kalasauskas pa
rūpino atitinkamų vaizdų knygų. 
Televizijos programos iniciato
rium laikytinas agr. J. Malinaus
kas, KLB Winnipego apyl. pirm.

užsienio politikoje.
XIX suvažiavime, įvykusiame 

1952 m. 'spalio mėn., dar prieš 
Stalino mirtį, buvo pasiūlyta pa
naikinti kolchozus ir juos įglau- 
dinti į valstybinius ūkius — sov- 
chozus. Vėlesniuose suvažiavi
muose, kuriuose N. S. Chruščio
vas, nepertempdamas stygos, 
bandė įsigalėti, kolchozų nelietė. 
Ir jo nušalintojai kolchozus laiko 
politine priemone žemdirbiams 
pajungti.

Trys suvažiavimai
Kompartijos XX suvažiavimas 

1956 vasario 14-25 d. vyko vidaus 
kovų ženkle. Komunistinių šūkių 
priedangoje ėjo arši kova tarp 
Chruščiovo ir stalininkų. Tame 
suvažiavime pavyko jam išsitei
sinti dėl nušalinimo kaikurių sa
vo priešų iš prezidiumo, kai jis 
atsidūrė mažumoje. Chruščiovo 
šalininkai buvo pasiruošę stali-

nu rimčiausių suokalbininkų tam 
pačiam Chruščiovui nuversti. 
Tarptautinėje politikoje buvo 
keistų posūkių. Anuomet glamo
nėtoji Kinija — šiandieną atvi
ras Maskvos priešas, o puolamoji 
Jugoslavija jau plūduriuoja 
Maskvos srovėje.

XXII suvažiavimas, užsitęsęs 
nuo 1961 m. spalio 17 iki 31 d., 
buvo pats ryškiausias. Jame buvo 
puolami ne partijos priešai, bet 
— dogmatizmas. Suvažiavimo 
priimta naujoji kompartijos pro
grama negailėjo didelių pažadų 
visuose veiklos baruose. Buvo 
pažadėtas komunizmo įgyvendini
mas 1980 m. Tie didieji polėkiai 
komunizmui įgyvendinti šiandie
ną jau pamiršti. Anuo metu 
Chruščiovas, smerkdamas dog
matizmą, pasuko į praktikos sri
tį. Jis bandė suniekinti stalinin
kus ir net dalimi bandė nuvaini
kuoti Leniną, nes ir jis negalėjo

C*

Kanados National Park prie Banff Albertoje — viena gražiausių 
pasaulyje vietovių, kur 1972 metais galėtų įvykti pasaulinė žie
mos sporto olimpijada. Kanados olimpinis komitetas yra patei
kęs tokį pasiūlymų, kuriam priešingas Montrealis

Nuotr. Globe a. Mail

Savaitės įvykiai
PADĖTIS P. VIETNAME LABAI ĮTEMPTA, YPAČ DANANG 

MIESTE, kur vietnamiečių kariniai vadai atsisakė paklusti prem
jerui Ky. Jie remia budistų keliamas riaušes ir teigia, kad prem
jeras Ky neturi krašto pasitikėjimo. Pagrindinis riaušininkų reika
lavimas — įvesti civilinę valdžią. Pasirodo, kad nuo pat pradžios 
Ky nebuvo stiprus vadas, nors tvirtino kraštą valdysiąs geležine 
ranka. Ypač dabar jam sunku veikti. Jei ir sutiktų sudaryti civilinę 
vyriausybę, sunkiai seksis pereiti nuo karinės prie civilinės ir val
dyti kietasprandžius generolus. Toliau likti valdžioj ir jieškoti 
kompromisų prem. Ky irgi bus nelengva. Kiekvienu atveju pakei
timai valdžioje padėtų vietgongiečiams. Niekas iki šiol nėra susilp
ninęs kovos prieš komunistus P. Vietname, kaip budistų inspiruo
jamos riaušės. Ir tai nuo prez. 
Diem nužudymo 1963 m. lapkri
čio 2 d. Budistų vadai yra linkę 
net derėtis su' komunistine S. 
Vietnamo vyriausybe ir prašyti 
amerikiečius pasitraukti. Prem. 
Ky pažadėjo Saigone sušaukti 
kongresą: religinių, politinių, ad
ministracinių ir profesinių vadų, 
kurie pasiūlytų paruošti konstitu
ciją. Pagal tai vėliau turėtų įvyk
ti rinkimai į parlamentą.

Alyva Rodezijai sušildė ne tik 
Londoną, bet ir JT Niujorke. Bri
tų skelbtoji blokada prieš Rode- 
ziją nesiseka. Tanklaiviai plau
kia į kaimyninius uostus ir ban
do tiekti alyvą Rodezijai. Britų 
karinis laivas sustabdė “Joana 
V” prie Mozambiko Beira uosto 
ir pareikalavo pakeisti kryptį, 
bet kapitonas atsisakė. Tanklaivis 
atsidūrė Beira uoste. Wilsonas 
Londone sušaukė ministerių po
sėdį ir pareikalavo, kad Portuga
lija laikytųsi JT paskelbto boiko
to prieš Smitho vyriausybę; pa
siuntė net atstovą Į Lisaboną, bet 
nieko nelaimėjo. Tuo tarpu por
tugalai pasiuntė karo laivą į Mo
zambiko jūros pakraščius. Paga
liau pasisekė sušaukti JT Saugu
mo Tarybos posėdį, kuriame bu
vo duota britams teisė kontro
liuoti laivus, plaukiančius į Beira 
uostą. Akcija buvo tokia greita, 
kad 4 vai. po posėdžio tanklaivis 
“Manuela” buvo sutabdytas ir 
nukreiptas į Durban uostą.

Brežnevas perrinktas komunis
tų partijos sekretoriumi ir vadin
sis, kaip ir Stalinas, generaliniu 
sekretoriumi. Kompartijos suva
žiavimas nebeišrinko į prezidiu
mą Mikojano, 70 m. amžiaus, ir 
šventiko — 78. Prezidiumas pa
vadintas “politbiuru” ir turės ne 
12, o 11 narių. Suvažiavimo rezo
liucija pasmerkė JAV akciją P.

Lietuviu leidiniui 
2.000 doleriu c

IŠ Kanados šimtmečio komisi
jos gautas jos pirmininko J. Fi
sher pasirašytas raštas, kuriuo 
pranešama, kad lietuvių leidiniui 
“Lithuanians in Canada” paskir
ta parama — $2.000 su sąlyga, 
jei jis bus išleistas iki 1967 m. 
rugsėjo 1 d. Be to, ruošiant lei
dinį turi būti laikomasi jau ankš
čiau Kanados šimtmečio komisi- 
sijos pateikto plano. Tituliniame 
leidinio puslapyje turi būti pa
žymėta, kad tai vienas iš Kana
dos šimtmečiui paminėti darbų, 
remiamų Kanados šimtmečio ko
misijos.

Kaip jau anksčiau buvo mūsų 
spaudoje skelbta, lietuvių leidi
nys ruošiamas talkos būdu, vado
vaujant kolektyvuį — komisijai, 
sudarytai KLB krašto valdybos. 
Medžiaga renkama anketiniu ir 
kitais būdais. Pakviesta visa ei
lė asmenų parašyti straipsnius iš 
savo sričių. Gana daug medžia
gos jau surinkta. Jau ruošiami 
skyriai apie švietimą, sportą, 
spaudą, religinius centrus. Dar 
teberenkama medžiaga apie lietu
vius profesijonalus Kanadoje, 
menininkus bei rašytojus. Taipgi 
dar nevisos organizacijos atsilie
pė į anketas. Delsia su atsaky
mais ir kaikurie pavieniai asme
nys. Dabar visi kviečiami sukrus
ti ir paskubėti atlikti savo dar
bo dalį, nes laiko tokiam darbui 
liko nedaug. Norima, kad lietu
vių leidinys atvaizduotų jų įna
šą į bendrąjį Kanados gyvenimą 
nuo jų imigracijos pradžios. Tam 
reikalui surinktos medžiagos nė
ra — reikia ją telkti daugiausia 
anketiniu būdu. Kadangi tokius 
leidinius ruošia ir kitos tauty
bės, lietuviams tenka padirbėti, 
kad jų vardas būtų tinkamai at
stovaujamas. Bet tai nevieninte- 
lis rūpestis — lietuvių leidinio 
komisijai, kuriai pirmininkauja 
dr. J. Sungaila, teks pasirūpinti 
dar papildoma $3.000— $4.000 
suma knygai išleisti, nes $2.000 
paramos toli gražu neužteks. Tai
gi, Kanados lietuvių laukia svar
bus darbas, susijęs su nemaža 
suma lėšų. Be to, 1967 m. Darbo 
Dieną Montrealy įvyks Lietuvių 
Diena pasaulinės parodos aikštė
je. Tai irgi didelės reikšmės re
prezentacinis dalykas, susijęs su 
didoka lėšų suma. Visiems fon
dams, bankeliams, mecenatams 
tektų atkreipti dėmesį į tai, kad 
1967 m. bendriesiems Kanados 
lietuvių reikalams reikės stam
bių sumų. O šiais metais stam
bios sumos — $5.000 iš Kana
dos lietuvių laukia Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas Čika
goje.

Vietname. Paskelbta nauja eko
nominė politika vidaus ir užsie
nio rinkai. Prem. Kosyginas pra
šė suvažiavimą priimti naują 
penkmečio programą. Norima pa
kelti produktų gamybą, bet sun
kioji pramonė lieka pirmoj vie
toj. Kosyginas pripažino nesėk
mes praėjusio penkmečio, ypač 
maisto pramonėje.

Sovietų satelitas Luna X skrie
ja orbitoje apie mėnulį ir siunčia 
informacijas. Tačiau satelito foto 
kameros sutriko. Patirta, kad 
mėnulio ardvės sluogsniuose tuš
tokai esą meteoritų dalelių. Taip 
pat magnetinis laukas kur kas 
stipresnis, negu buvo manyta. 
Kompartijos suvažiavimo nariai 
Maskvoje turėjo progos paklau
syti pertransliuojamą Internacio
nalo muziką iš Luna X.

Skriejančią observatoriją su 12 
teleskopų iššovė erdvėn ameri
kiečiai. Dviejų tonų observatori
ja turėjo perteikti mokslinės 
reikšmės informaciją apie žvaigž
dynus. Deja, baterijų sistema 
perkalto ir sustojo. Taip po dvie
jų dienų užsibaigė bandymas, ne
pasiekęs tikslo. Skriejanti obser
vatorija amerikiečiams atsiėjo 
$50 mil.

Vakarų ir Rytų apeigų Velykų 
šventės šiemet sutapo. Popiežius 
Paulius VI Velykų dieną kalbėjo 
pusės milijono miniai, priminda
mas rasizmo, nesantaikos ir karo 
pavojų žmonijai. Jeruzalėje irgi 
didžiulės minios lankė šventąsias 
vietas. Pirmą sykį nuo bolševikų 
revoliucijos rusų kunigų delega
cija atvyko iš Sov. Sąjungos į Je
ruzalę dalyvauti D. Penktadienio 
apeigose.

Min. pirm. Wilsonas pasigyrė mis, rasizmu, ambicingu naciona- 
min. Brown tvarkyti Britanijos | iizmu, klasės gerove ir pavojingų

(Nukelta į 6 psl.) (Nukelta | 6 psl)

LAISVĖS LAUKIA 
DAUGELIS TAUTŲ

Velykų proga Paulius VI atlai
kė pamaldas Romoje §v. Petro 
aikštėje ir per garsiakalbius pra
bilo 500.000 miniai, dalyvavu-
šiai pamaldose. Jis pabrėžė, kad
žmonija šiuo metu “svyruoja tarp 
karo ir taikos, tarp broliškos vie
nybės ir savanaudiškumo, nekrei
piančio dėmesio į kitų reikalus”. 
Antrasis pasaulinis karas pasibai
gęs atleidimo, brolybės, vienybės 
ir taikos nutarimais, tačiau “turi
me pažymėti su giliu liūdesiu, 
kad tie nutarimai kažkuriose vie 
tose silpnėja ir gresia pavojumi
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Daug siūlymų, mažai aiškumo
L. TAMOŠAUSKAS

Artinantis jaunimo kongresui, 
pradeda atsirasti įvairių sugesti-, 
jų ir net reikalavimų dėl kong
reso tikslų ir, atrodo, dėl jų ruo
šiamos peticijos turinio. Siūloma 
kongresą pakreipti nuo Įrengėjų 
pasirinkto įvairiopo tikslo beveik 
tik į politinę kovą dėl Lietuvos iš
laisvinimo. Tokį tiesiog reikalavi
mą stato Niujorko žygio komite
tas. Kiti siūlo, kad kongresas pri
imtų bendrų frazių apie įvairių 
laisvių, suminėtų Atlanto Charto- 
je, deklaraciją, kuri, atrodo, tu
rėtų būti pridėta prie peticijos ar 
gal. turėtų būti pati peticija.

Mano supratimu, tos sugestijos 
ir reikalavimai daugiau nepasi
tarnautų lietuviškam reikalui ir 
kovai dėl Lietuvos laisvės, negu 
paties kongreso rengėjų sudary
tas planas ir numatytas tikslas, o 
gal net pagadintų.

Mes žinome, kokiose sąlygose 
čia jaunimas auga (visuomenė ir 
dauguma tėvų labai mažai ko lie
tuviško jam duoda), koks jis yra. 
Reikia pirma jaunimą paruošti 
tokiam politiniam darbui. Kong
reso rengėjų paruošta dienotvar
kė kaip tik ir tarnauja ne tik to 
jaunimo tautiniam auklėjimui 
bei sąmoninimui, ruošimui kovo
tojų dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
bet ir kovai dėl Lietuvos nepri
klausomybės jau dabar (peticija).

Išjudinimas jaunimo visame 
laisvame pasaulyyje, kiekvienoje 
lietuviškoje kolonijoje vien tik 
organizaciniam to kongreso dar
bui, rinkimai dėl Lietuvos laisvės 
peticijai parašų yra jų išjungi
mas iš tos internacionalinės ap
linkumos, kurioje jie kasdien gy
vena, užakcentavimas jų lietuviš
kumo, įtraukimas į lietuvišką ir 
politinę veiklą bei pratinimas ta 
veikla užsiimti. Tai yra didelės 
reikšmės lietuvybei ir Lietuvai 
dalykas. Gi visa, kas šiandien, 
esant ilgai tėvynės okupacijai, 
tarnauja lietuvybei išlaikyti, yra 
kartu ir politinis Lietuvos lais
vinimo darbas.

Lietuvių jaunimo susibūrimas 
į vieną šeimą lietuviškiems dar
bams, jų studijos, seminarai, sto-

vyklos tarnauja tam pačiam tiks
lui: sąmoninimui, kad jie yra lie
tuviai, ir ruošiami jų tautiniam ir 
Lietuvos laisvinimo darbui. Todėl 
neparemti šių jų žygių, šio kong
reso, reikalaujant kitokių to 
kongreso tikslų, reiškia nesutikti 
su minėtais tikslais.

Sumanymas įteikti J. T. petici
ją ir rinkti jai parašus ne tik duo
da kongreso rengėjams bei visai 
jaunimo veiklai politinį atspalvį 
ir politinį įsisąmonininmą, bet 
kartu yra didelės reikšmės žygis 
ir Lietuvos laisvinimui. Tos pe
ticijos turinys nėra žinomas, bet 
iš užrašų ant peticijos .parašų la
pų (“Pasmerk rusų kolonializmą 
Europoj. Atstatyk laisvę ir nepri
klausomybę Lietuvai”) matyti, 
kad jų durtuvas yra aštrus ir nu
kreiptas į tinkamą objektą. Tuo 
tarpu sugestijos priimti deklara
ciją su Atlanto chartos paskelb- 
tom laisvėm nublukina visą rei
kalą ir padaro net neaišku, į ką 
durtuvas nukreiptas. Afrikos ir 
net P. Amerikos tautoms gali 
kartais pasirodyti, kad ta dekla
racija ar peticija taikoma ir J.A. 
V. Kaikas iš tų valstybių gali iš
komentuoti, kad mūsų jaunimas, 
humanizmu užsidegęs, pirštu du
ria į kaikurias Europos valstybes 
ir J.A.V. politiką. Juk dėl tų lais
vių Atlanto chartą yra pasirašę 
patys rusai ir tas laisves dažnai 
J.T. mini puldami J.A.V. Apsiri
bojimas nurodymu Rusijos kolo- 
nizmo ir reikalavimu Lietuvai ne
priklausomybės būtų aiškiai pa
rodyta kas ir kuo kaltinama ir, be 
to, parodyta, kad lietuviškas jau
nimas yra gyvas ir jautrus Lietu
vos reikalu, kad jis nėra tik aka
deminis, humanistiškai ar libera
liškai dėl laisvių nusiteikęs, kas

Oleg Penkovsky buvo rusų bol
ševikų kariuomenės pulkininkas. 
Jis gimęs 1919 m. Kaukaze inte-
ligentų šeimoje. Jo senelis buvo 
Stavropolio teisėjas, o tėvas — 
inžinierius. Kai bolševikai per
versmu ėmė valdžią Rusijoj, jo 
tėvas kovojo prieš bolševikus ir 
žuvo sūnui dar negimus. Pen
kovskio žmona yra kilusi iš senos

tėvas buvo bolševikų armijos ge-
nerolas.

Penkovskio išsimokslinimas, 
pagal rusų sąlygas, labai augštas. 
1939 m. jis baigė Kievo artileri
jos mokyklą; 1948 — Frunzės ka
ro akademiją; 1953 — karo dip
lomatinę akademiją, kurioje mo
kėsi visi augštieji kariniai čekis
tai ir kur dėstomi špionažo ir 
destruktyvaus veikimo metodai; 
1959 — Dzeržinskio karo akade
mijos naujosios technologijos in
žinierių kursą.

Penkovskio karinis patyrimas 
irgi nemažas, bent pagal apdova
nojimo ordinus. Jis buvo laiko
mas karo herojum, nes yra gavęs 
du Raudonosios vėliavos ordinus, 
Aleksandro Nevskio, Tėvynės ka
ro,, Raudonosios žvaigždės ir dar 
kitus aštuonis ordinus.

Jo partinė priklausomybė irgi 
nekelia abejonių. 1940 m. jis jau 
buvo bolševikų* partijos narys. 
(Tapti pilnu partijos nariu irgi 
reikia išsitarnauti — nėra taip 
lengva).

Penkovsky, baigęs karo mo
kyklą, pasuko į politinę politru- 
kų pusę. Jau 1939 m. jis tapo ar
tilerijoj baterijos politruku. Ka
ro metu dirbo su komsomolu 
Maskvoje — jų karo mokyklos 
politinėj sekcijoj. 1953 m., bai
gęs mokslus ir išėjęs politruko 
praktiką įvairiuose daliniuose, 
jis skiriamas į centrus. Pirmiau
sia tampa generalinio štabo vy
resniuoju karininku žvalgybos 
skyriuje Artimųjų Rytų reika
lams ir išvažiuoja į Turkiją karo 
atašė padėjėju. 1959 m. grįžta 
vėl į centrą; nes buvo paskirtas 
Indijon pilnu karo atašė. Bet In
dijon taip ir nenuvažiavo.

HAITI LIETUVIO AKIMIS

J. M. ŠIUGŽDA Instrukcijos išvykstantiems
Žvalgybos centre
Paskutiniu laiku Penkovsky žvalgybas turi kiekviena ministe- 

buvo generalinio štabo vyriausia- rija, o partija — net kelias. Svar
inę direktoriate ^ecialios grupės Gausios yra GRU ir KGB. Pen- 
karininku. Jis buvo viršininko -4.^ pdtt •
padėjėju užsienio sekcijoj. vyriausio-

Gal kiek ir persmulkiai čia J1 Y3"3 KGB, kuri seka ir aną. 
dėstoma Penkovskio istorija ir jo KGB yra NKVD įpėdinis, o GRU 
tarnybinė praeitis, bet iš to mes yra generalinio štabo vyriausias 
galime matyti jo pasiruošimą bei žvalgybos direktoriatas — grynai 
sugebėjimą duoti bolševikinės kariška žvalgybos įstaiga. Tikru- 
Rusijos vaizdą ir jos pastangas moj GRU veikla nesiriboja karo 
Vakarų pasaulio užkariavimo sritimi, bet yra, daug platesnės 
linkme. Jis dirbo centre, kur kon- —....................
centravosi bolševikų pastangos 
sužinoti viską apie Vakarų pa
saulį ir tas informacijas lyginti 
su esamu Rusijos stoviu ir pajė
gumu. O tas centras buvo išskė-

apimties. Į jos funkcijas įeina ir 
politinis špionažas, sabotažas ir 
naikinimo darbai, ypač užsieny.

KGB buvo viršininkas net ir 
GRU ir jo tarnautojams. Kai 
Penkovsky buvo siunčiamas į už
sienius kaip delegacijos priminin- 
kas, tai jį “prakeiktas Daluda iš

tybes, rinko viską iš visų sričių: 
karo, technikos, ūkio, pramonės ... . .
ir prekybos, žemės ūkio ir visų: KGB tardė dvi valandas. Ko jis 
kitų. Nebuvo praleidžiama nei norėjo? Aš buvau partijos narys 
viena sritis, kuri nebūtų sekama nuo 1940 metų. Jis klausinėjo 
ir Rusijos agentų palikta kaip ne-.mane ?P^e. visus mano gimines: 
reikalinga ir neįdomi.reikalinga ir neįdomi. Į SY™5 mirusius, apie mano sei-

Tokiam darbui reikia turėti mos gyvenimą, ar aš pykausi su 
didžiulį aparatą, tinklą, pro kurį 
niekas nepraeina nepastebėtas. 
O tas centras ir buvo ten, kur 
dirbo Penkovsky. Jis pats gauda
vo uždavinius, kuriuos turėjo at
likti: varinėjo į užsienius vienas, 
delegacijose ir kaip tų delegaci
jų pirmininkas. Jis nekartą buvo 
Prancūzijoj ir Anglijoj. Neblo
gai mokėjo anglų kalbą.

Taigi, ką Penkovsky rašo, yra 
žinovo rašymas. Jis nesitenkino 
bendromis frazėmis ir posakiais. 
Jei yra pasiuntęs per 5.000 foto 
kopijų, žinojo ką siunčia. Jis ma
tė Vakarų spragas ir stengėsi jas 
užpildyti.

Rusijoj yra keletas žvalgybų, 
kurios turi atskirus uždavinius ir 
savo organizacijas. Rinkdamos 
žinias savo reikalams, jos viena 
kitą seka. Toje sistemoje, kurią 
sugalvojo bolševikai, pirmą vietą 
užima sekimas, žvalgyba. Jie se
ka užsienius, seka savo įstaigas, 
seka pavienius asmenis, seka par
tiečius ir nepartiečius, seka pa
valdinius ir daugiau viršininkus.

savo žmona, apie gėrimą, ar aš 
noriu variuoti į užsienį etc. Jis 
net kėlė klausimus iš tarptauti
nės politikos. Ir tai buvo daroma 
su manimi — generalinio štabo 
karininku ir GRU pareigūnu. Tu
riu dviejų akademijų diplomus, 
o jis kalba su manim, kaip su 
pirmo skyriaus mokiniu. Aš tu
rėjau pristatyti 18 savo fotogra
fijų. Autobiografiją turėjau pri
statyti su penkiais nuorašais.”

Instrukcijose išvažiuojančiam 
užsienin duodami nurodymai: 
“Negerk, nekalbėk perdaug, vis
ką pranešk nuvažiavęs ambasa
doriui arba konsului, nesivežk 
jokių dokumentų ir laiškų, neda
ryk jokių užrašų, o jei darai, ne
palik jų viešbutyje, bet nešiokis 
su savimi ir t.t.”

Penkovsky konstatuoja, kad 
rusų žvalgybos agentų užsieniuo
se yra apie 5.200. Iš jų jis yra 
pranešęs apie 3.000. Tuojau po 
Penkovskio iššifravimo 300 buvo 
atšaukti.

STASYS DALIUS

Prancūzų kalba, Afrikos dvasia
Kruvina istorijaPamaldos katedroje

Kiek pasižvalgęs viduje išeinu.
Besižvalgant ant erdvaus švento-! Amerikoje, kuris išsikovojo ne- 
riaus, aptverto mūrine tvora, pri- ’ priklausomybę. Atrastas Kolum-e *• ii liuuo, a|/vwiLU 111u.xv? ivuia, H11 t p'l wy* a-OLCio xwxujlu

JAV intelektualuose dabar yraeįna angliškai kalbantis vyrukas bo 1492 m., kai jis, praplaukda- 
madoje ir turi visai kitą prasmę y- paaiškina, kad šiandien laido- mas pro Cap-Haitien, buvo už-

DADAS IR POLITIKA INDIJOJ
norėtų išnaudoti revoliucijos tiks
lams.

Prie kairiųjų politikų priside
da ir hindusų vienuoliai, kurių 
10.000 kolektyviai pareiškė vy
riausybei, jog jie apsipils benzi
nu ir susidegins (Vietnamo bu
distų pavyzdžiu), jei vyriausybė 
panaudotų “šventas” karves 
maistui. Komunistai iš bado nori 
daryti revoliucinę politiką, o hin
dusų vienuoliai pasiryžę viešais 
nusižudymais protestuoti prieš 
“šventų” karvių palietimą, o tų 
“šventų” karvių Indijoje yra 
daug milijonų, “šventų” karvių 
negalima melžti, pjauti mėsai, 
mušti.

Iki šiol dar nepastebėta nė vie
no mirimo nuo bado. JAV pagal
ba prie to neprileidžia; dideli 
amerikinių javų transportai — 
apie milijoną tonų per, mėnesį — 
yra maloniai sutinkami ir pri
imami New Delhi, Indijos sosti
nėj, bet tie transportai įžeidžia 
Indijos vadų išdidumą. Juk Indi
ja yra didelė valstybė, o didelių 
valstybių — didelės ambicijos... 
Jei kurioj Indijos apylinkėj žmo
nės mirs badu, tai ne dėl maisto 
trūkumo, o dėl blogo amerikinės 
pašalpos dalinimo.

Atsiranda dar ir kitokių keblu
mų, pav., pągrindinį pietinės In
dijos gyventojų maisto produktą 
sudaro ryžiai, o JAV pašalpą duo
da ne ryriais, bet kviečiais. Kera- 
los provincija pietų Indijoj yra 
tirščiausiai apgyvenenta, netur
tingiausia ir joje komunistų įta
ka stipriausia. Keralos gyventojai 
skundžiasi, kad kviečių maistas 
gadinąs jiems skrandžius. Kaiku- 
rie užsienio stebėtojai mano, jog 
tai tik pretekstas bado riaušėms, 
kurias organizuoja prokinietiški 
komunistai, Pekingo simpatikai.

J. Gbs.

apie bado grėsmę Indijai, bet at
eina ir kotrėversinių žinių, š.m. 
sausio mėn. mitybos ministeris 
Chirambaram Subramaniam pa
reiškė, jog 12 milijonų hindusų 
atsidūrę prie bado mirties. Pra
ėjus mėnesiui po to pareiškimo, 
tas pats ministeris apkaltino už
sienio spaudą panikos skleidimu 
ir painformavo svetimas ambasa
das, kad niekas Indijoj badu ne
miršta ir turbūt nemirs.

Kovo 1 d. Indijos ministerių ta
rybos pirmininkė Indira Gandhi 
parlamente pareiškė, jog ji “la
bai susijaudinus dėl perdėtų in
formacijų apie badą Indijoje, ku
rios skleidžiamos po visą pasau
lį”. Kovo 2 d. Norvegijos Raudo
nasis Kryžius sustabdė maisto ga
minių rinkimą Indijai, motyvuo
damas savo žygį tuo,-kad “Indijos 
premjerė teigia, jog Indijoj bado 
nėra ir kad mūsų rinkliava daro 
jai nemalonumų”. Dvi savaites 
po to Indira Gandhi pareiškė: 
“Buvo laikas, kada badas Indijo
je reiškė mirtį, kada žmonės kri
to kaip musės. Ta prasme šiuo 
metu pas mus bado nėra, bet mes 
esame nepaprastai sunkioje būk
lėje, kuri gali dar pablogėti arti
miausiais mėnesiais.”

Iš tokių svyruojančių vyriausy
bės atstovų pareiškimų matyti, 
kad Indija turi keblumų su mais
tu ir kad kaikuriose jos provinci
jose yra aštri maisto krizė, todėl 
Indija reikalinga pagalbos mais
tu, bet kraštutiniai kairieji jos 
politikai jaučia pažeminimą, pri
imant Indijai maisto dovanas iš 
Amerikos ir kitų “kapitalistinių” 
kraštų. Komunistams labiau pa
tiktų, kad jų tautiečiai mirtų ba
du, bet neimtų pašalpos iš “kapi
talistų”. Komunistai iš bado lau
kia neramumų, riaušių, kurias

Pareiškimas Vasario 16 reikalu
timo židinys augtų, stiprėtų ir to
bulėtų . To bus pasiekta dviem 
keliais: 1. šalinant pastebėtus 
trūkumus ir 2. gimnaziją -re
miant. Trūkumų šalinimas yra 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės kompetencijoje ir rankose. 
Gimnazijos rėmimas apima visus 
laisvojo pasaulio lietuvius. Dėlto 
PLB valdyba prašo: 1. aukotojus 
ir rėmėjų būrelių vadovus tęsti 
ligi šiol gražiai ir ištvermingai 
vykdytą savo darbą, 2. visus ga
linčius kvalifikuotus pedagogus, 
ypač mokslus baigusį patriotinį 
jaunimą, atsilepti į kvietimą ir 
vykti nors terminuotai į Vasario 
16 gimnaziją dirbti, 3. gera va
lia ir tautinio solidarumo dvasia 
padėti šalinti visas kitas kliūtis, 
atsirandančias Vasario 16 gimna
zijos darbo kelyje.

PLB valdyba

PLB valdyba, 1966 balandžio 
1 d. posėdyje susipažinusi su Va
sario 16 gimnazijos Tikrinimo 
Komisijos duomenimis ir su Vo
kietijos LB krašto valdybos ir In
tų su gimnazijos išlaikymu bei 
darbu susijusių organų paaiškini
mais, sutarė

1. Pareikšti padėką Tikrinimo 
Komisijos nariams inž. V. Adam- 
kavičiui, dr. P. Karveliui ir dr. 
P. Radvilai už atliktą išsamų tik
rinimo darbą ir visiems orga
nams bei paskiriems asmenims 
už parodytą rūpestį gimnazijos 
darbu bei likimu.

2. Persiųsti Tikrinimo Komisi
jos duomenis ir siūlymus Vokie
tijos LB krašto valdybai ir Vasa
rio 16 gimnazijai susipažinti ir 
dėl jų pasisakyti. Galutiniai duo
menys lietuvių visuomenei bus 
paskelbti po šių pasisakymų.

3. Vieningu PLB valdybos įsi
tikinimu, Vasario 16 gimnazija, 
būdama vienintelė tokios rūšies 
lietuviško švietimo ir auklėjimo 
institucija svetur, atlieka ne tik 
reikšmingą vaidmenį- lietuvybei

1 išlaikyti, bet ir išeivijos lietu
viams jungti ir lietuviu tautos 

■bei Lietuvos vardui svetur gar
binti. Dėl to PLB valdyba, reikš
dama padėką Vokietijos LB va
dovybei ir visiems laisvojo pasau
lio lietuviams, kurių pastangomis 

■Vasario 16 gimnazija įkurta, iš
laikyta ir išugdyta, kartu trokš-, 

j ta, kad šis išeivijos lietuvių švie-

są koloniją. Jiems pavyko pačiup
ti politinį vadą Toussaint ir iš
siųsti į kalėjimo požemius Pran
cūzų on. Christophe pasitraukė^ į 
kalnus pirma sudeginęs gražų 
miestą Cap-Francois.

Deja, geltonasis drugys pradė
jo skinti prancūzų karius, kartu 
nusinešdamas į kapus jų vadą ge
nerolą Leclerc, kuris buvo vedęs 
Napoleono seserį Pauliną. Haiti 
generolai irgi pradėjo puolimus,

nei mes norėtumėm.
Viena sugestija gal būtų gera, muo, todėl tiek daug susirinku-1 dinio laivo “Santa Maria”. Ko

tai įteikimas tos peticijos visoms siu į pamaldas. Po pamaldų susi- lumbas buvo priverstas išsikelti 
pasaulio valstybėms ir Afrikos daro laidotuvių procesija, ir kars- krantan, kur, įkūręs stovyklą, pa- 
bei Azijos valstybėms su kiek ki- tas įdedamas į automobilį. Vai- liko 39 vyrus jieškoti aukso, o

ti žmonės visu gatvės pločiu lydi grįžęs Kolumbas jau su 17 laivų žiauriai kankindami ir žudydami 
į kapines. Visa procesija juda la- flotilija neberado paliktos sto-> pakliuvusius į jų rankas prancū- 
labai palengva ir sustabdo eismą, vykios — ją sunaikino Arawak zus_- Pagaliau prancūzai 1803 m.

jamas turtingas bei įtakingas as-'kluptas audros ir neteko pagrin- 
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tokiu turiniu, būtent, pasidžiau
giant, kad jos jau turi nepriklau
somybę.

nikai išsirikiuoja po vieną, o pės- pats grįžo Ispanijon. Po metų

PAPILDYTAS LAISVĖS KOMITETAS
Lietuvos Laisvės Komitetas žadeikis, susitaręs su Vyriausiu 

Niujorke išsirinko du naujus na- Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, 
rius — dr. Joną Puziną ir “Kelei- Iš pirmųjų komiteto narių jame 
vio” red. Jackų Sondą. Dr. J. Pu-tebėra V. Sidzikauskas (pirm.), 
žinąs išrinktas ^ pereitais metais i J. Audėnas, dr. B. Nemickas, P. 
komitete dirbusio, bet išvykusio Vainauskas ir V. Vaitiekūnas; 
į Švediją dr. K. Čeginsko vietą, yra pasitraukęs (išvykęs į Vokie- 
Dr. Puzinas persikels į Niujorką ’ tiją) M. Tolišius (jo vietoj —_M. 
i 
teto darbuose. J. Sonda išrinktas makas (toj vietoj bu_vo_dr. K. če- 
į mirusio K. Bielinio vietą. Jis 
bus komiteto narys be nuolatinių 
pareigų, kaip ir iš Niujorko išsi
kėlęs komiteto narys M. Brakas.

Lietuvos Laisvės Komitetas 
buvo sudarytas 1951 m. Jo narius 
tada parinko Lietuvos nepapr. 
pasiuntinys ir įgal. ministeris P.

Haiti paliko ir išplaukė atgal.
_ > 1804 m. generolas Dessalines

Haiti ir ši krašto dalis buvo pa-:paskelbė respubliką, pavadinda-

indėnai.
Po to Kolumbas nebesidomėjo

Ontario provincija paskelbė 
padidinanti paramą universitetų 
studentams. Tam tikslui skiria
ma $6 mil., kurie bus skolina
mi studentams, reikalingiems 
pagalbos. Iki šiol Ontario pro
vincija duodavo $400 stipendiją 
kiekvienam studentui, kuris 13- 
to skyriaus egzaminuose gauda
vo 80% vidurkį. 1968 m., kai 
egzaminai bus panaikinti, ta pa
ti stipendija numatoma tęsti ir 
toliau, tačiau remiantis kitais 
duomenimis.

Prezidentūros kieme
Žemiau katedros iš toli atšvie- 

čia savo balta spalva National 
Palace, šie rūmai užima dviejų 
akrų žemės plotą. Tai Haiti prezi
dento rūmai, baigti statyti 1918 ______ ____
m. Būdamas smalsus, pabandžiau. votas kraštas leido netrukdomai iti vėl tapo anarchijos lauku. Ta- 
prie vartų, kur stovi sargyba, pa- kontroliuoti visą pajūrį. 1630 m. įda Henri Christophe pasidarė na- 
siprašyti, kad įleistų į preziden- piratai išsikėlė į gretimą Tortu- poleoniško stiliaus diktatorium: 
tūros rajoną. Kareivis, stovįs su ga salą. Kad geriau apsaugotų sa-; pasiskelbė save imperatorium, i 
onnfiixni ofirlovyA ____ _________ _ ___ a.^1 s*X4-**^ i

dė eiti raštinės link. Įeinu į rajo- prancūzų kilmės vadus. 1655 m. kalnuose/vėl įvedęs vergiją^ pa
ną, kuris augšta tvora aptvertas piratai įsteigė sąjunga, vadinama statė tvirtovę arba Citadelę, kuri 
ir patvoriais prisodinta plačiaša-, ‘-Brethren of the Coast” ir įsikū- buvo nusprendęs įsitvirtinti, jei i 
kių krūmų ir medžių. Prie rūmų į rė Port Royal mieste, bet Pran- prancūzai grįžtų. Apsuptas vergų
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likta apleista, kol vėlesniais lai- mas Haiti — pamirštu Arawaki 
kais tenai įsitvirtino piratai. Jie: indėnų vardu,7 kuris reiškė kalnų 
plėšė ispanų laivus ir įsikūrė j kraštą. Kai Dessalines pavydžių ■ 
šiaurinėje Haiti dalyje, kur kai- konkurentų buvo nužudytas. Ha-:

ir dalyvaus nuolatiniuose komi- Brakas) mirę nariai— dr. A. Tri- : šautuvu, atidavė pagarbą ir paro- vo interesus, piratai prisiėmė pasistatė puošnius rūmus augštai

ginskas, dabar dr. J. Puzinas) ir 
K. Bielinis.

Komitetas dalyvauja Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo dar
buose ir bendradarbiauja su 
•‘Free Europe” institucija. Jo na
riais tegali būti Lietuvos pilie-1 
čiai. E. 1

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

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

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

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMįl APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas | namus pristatymas.

Rytuose - 2448 DANFORTH AVE. - TEL OX 9-4444 
Vakaruose - 137 RONCESVALLES AVE. - TEL 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vaL ryte Dd 9 vai. vakaro.

ant žolės būrys sportiškai apsi
rengusių vyrų spardo futbolą. 
Arčiau priėjęs matau, kad visi 
virš trumpų kelnaičių turi apsi
juosę diržus su pistoletais, matyt, 
iš rūmų apsaugos dalinio. Toliau 
stovi išrikiuota kariškų sukveži- 
mių kolona, o prie pat rūmų kam
po stovi tankas, prie sekančio 
kampo kitas, iš gatvės nemato
mas pro medžių tankumyną.

Pamatęs mane ateinant, iš rū
mu raštinės iššoka kariškis ir 
kažko energingai klausia prancų- 
ziškai. Kadangi nesusikalbam, tai 
išsišaukia kitą ir klausia, ko aš 
norįs šioje vietoje. Aiškinuosi, 
kad noriu pamatyti iš arčiau rū
mus ir padaryti nuotrauką. Nieko 
daugiau neklausdamas, beveik 
piktu judesiu paima už peties, ap
suka mane ir atlydi atgal iki .var
tų. Kiek supratau, karininkas 
piktai išbarė sargybinį už įleidi
mą vidun. Prieš išstumiamas pro 
vartus laukan paprašiau, kad leis
tų padaryti nuotrauką, bet nelei
do. O norėjau įamžinti tą retą 
sceną, kur prezidentas saugoja
mas tankų, kariuomenės ir poli
cijos. Diktatoriai niekad nėra 
saugus, bet kad taip viešai stovė
tų tankai prie prezidentūros, nie
kur neteko matyti. Išnešęs kuda
šių iš rajono ir perėjęs antron 
gatvės pusėn, vistiek padariau 
nuotrauką, bet joje tesimatė bal
ti rūmai su plevėsuojančia vėlia
va, nes tankai buvo užstoti me
džių. Aikštelės viduryje stovi pa
minklas pirmajam Haiti prezi
dentui generolui Dessalines ir 
gretimai kitas — dabartiniam 
“papa doctor”.

cūzija jau buvo uždėjusi tvirtą ir vasalų, įbaugintų teroro, jis 
leteną ir juos kontroliavo. Po to jis pats nusišovė 1820 m., baigda- 
Prancūzija po keleto karų su Is- mas juodojo Napoleono sapnus 
panija privertė šią perleisti vaka- ir pretenzijas.
rinę Hispaniolos salos dalį 1697 Pagaliau Haiti buvo suvienyta 
m. Prancūzai po to gražiai įsikū- mulatų kilmės Aleksandro Pė
rė, derlingoje žemėje augindami įjon jįs užėmė visą salą kartu su

Pagaliau Haiti buvo suvienyta

cukrines nendres, medvilnę, vė
liau kavą ir kakavą.

Negrai vergai buvo įvežti 1700 
m. tokiais dideliais skaičiais, kad 
jų įsijungimas į prancūzišką at
mosferą buvo lėtas, o sunkios 
darbo sąlygos sudarė palankią 
dirvą išsivystyti vėlesnei revoliu
cijai. 1720 m. prancūzai įkūrė 
Port-au-Prince miestą. Apie 1789. 
m. ši kolonija jau turėjo virš mi- į 
lijono negrų, 40.000 privilegijuo- j 
tų mulatų ir 30.000 baltųjų, ko
ne valdė plantacijas. Graži salos 
idilija patyrė skaudų smūgį 1791 
m., kai Prancūzų revoliucija iš
laisvino vergus. Kilo didelė su
irutė, kai buvę vergai griebė bu
vusius savininkus, degino planta
cijas, žudė ir keršijo už šimtmeti
nę vergiją. Per kelis metus plan
tacijos sunyko, o prancūzai susi
metė į vieną Cap-Francois vie
tovę.

Pagaliau iškilo negrų vadai — 
Jaques Dessalines ir Henri Chris
tophe tapo kariniais vadais, o 
Toussaint politiniu ir ideologiniu 
vadu. Jie siekė atstatyti ekono
minį pastovumą kolonijoje, tikė
damiesi, kad dalis prancūzų pa
dės suorganizuoti demokratinę 
tvarką. Tačiau naujos riaušės ir 
žudynės privertė Napoleoną 1799 
m. pasiųsti ekroedicinį korpusą 
duoti pamoką chaotiškai koloni
jai. 25.000 karių greit užėmė vi-

ispanų kolonija, išdalino senas 
plantacijas mažais gabalais karei
viams ir vadams, kurie kovojo 
revoliucijoje: taip pat įvedė tai
ką ir tvirtą valdžią, bet po jo mir
ties vėl dešimtmečius truko civi
linis karas, žudynės ir teroras. 
1844 m. netekta ispaniškų pro
vincijų. Pirmojo karo metu bu
vo užimta JAV marinų, kurie iš
buvo iki 1934 m. kovodami su iš
plitusiu banditizmu ir didele ne
tvarka. Amerikiečiai paliko Hai
ti įvedę demokratinę valdžią, bet 
vėliau diktatoriai keitėsi vienas 
po kito. Dabar kraštą valdo de
mokratiniu būdu išrinktas prezi
dentas, kuris pasibaigus terminui 
pasiskelbė prezidentu iki gyvos 
galvos ir dabar valdo diktatoriaus 
teisėmis.

(Bus daugiau)

ma valstybė? Toks klausimas 
buvo svarstomas kanadiečių ir 
amerikiečių santykiams svars
tyti diskusijose East Lansing, 
Mich. Ne tik kad dalis amerikie
čių nelaiko Kanados nepriklau
soma valstybe, bet prieita nuo-
monės, kad ir daug kanadiečių 
panašiai galvoja. Kalti dėl to

imperijai.

Žiema praeina - vasara ateina!
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminaičius Lietu

voje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos kombinuojant 
kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, kuriuose yra 
visa tai, kas vertinga, reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės juosta (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. nailoninės 

kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. eilutei — 3% jardo; itališ
kas. nepermatomas, gražių raštų nailonas suknelei — 4 jardai; vyr. arba 
mot. batukai; itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot. 
lietsargis; perlų karoliai arba šilk, kaklaraštis; vyr. arba mot. baltinių po
ra; vasarinė bliuze arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
Kastytis (II)
Viln. angliškai vyr. eilutei medžiaga Boston arba herringbone 3% j.; 

vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusbačiai; vyr. ital. nailoni
nis lietpaltis; vyr. prie eilutės pritaikintas kaklaraištis; vyr. nesusidėvin- 
čios kojinės; 6 gražios nosinės; Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jūratė (III)
Mot. eilutei arba vasariniam apsiaustui 3 j. vilnonės angį, medž.; ita

liško, nepermatomo, puikaus nailono suknelei — 4 j.; vilnonis nertinu- 
kas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono kelnaitės 
ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros nailono kojinių; itališkas mot 
nailoninis lietpaltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 130 dol., nes su

sitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš Londono tik už 12 dot, plius faktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2. .
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruo
tos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Taiman Ave., Chicago, Ill., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;



Sunkus priekaištai politinei vadovybei
Kovo 17 “Tėviškės Žiburių 

vedamasis laisvųjų lietuvių pol 
tinei vadovybei priekaištauja: 1. 
“kad jos uždavinys pasirodė ge
rokai didesnis nei sugebėjimai”, 
2. “kad politinė vadovybė turėju
si apimti visus Lietuvos laisvini
mo barus, to negalėjo ar nenorė
jo padaryti”, 3. “kad stinga di
desnės atramos visuomenėje ne 
tik dėl savo uždarumo, bet ir dėl 
jos (t.y. dėl savo) sudarymo bū
do. Reikia tad siekti tvirtos ir 
vieningos politinės vadovybės, 
kuri pajėgtų ne tik koordinuoti, 
bet ir pati veikti, nepalikdama 
tuštumų”. Priekaištai verti dė
mesio.

Sustojant prie pirmojo, kyla 
klausimas, koks uždavinys? Lie
tuvos laisvės kovos? Priekaištau
jama nesugebėjimas, bet be jo
kio konkretaus įrodymo. Negi ve
damasis siekia, kad naivus skai
tytojas imtų galvoti: “Matai, tik 
dėl vadovybės nesugebėjimo Lie
tuva lig šiol neišlaisvinta? Būt at
siradęs lietuviškas Mozė ir užda
vinys būt išspręstas”. Vyrai, ne- 
juokinkim svieto.

Antras priekaištas su totalis- 
tiniu pamušalu. Išpažįstant de
mokratinį pluralizmą, natūralu 
būt prieštaraut betkieno siekimui 
apimti visus barus. Bet gal čia 
vedamojo semantika klaidina. 
Gal faktiškai jis mintija ne ba
rus, o tik galimybes ir progas? 
Konkrečiai galvojant, Lietuvos 
laisvinimo atskirą barą galėtų 
sudaryt informacijos - propagan
dos sritis, diplomatinės veiklos 
sritis, lėšų telkimo sritis ir kari
nė sritis. Išskyrus karinį barą, 
kuris viešai nesvarstytinas, kiti 
trys barai yra nuolatinių laisvi
nimo pastangų rėmuose.

Finansinis baras nepatenkina 
tik Vasario 16-sios aukomis, bet 
siekia sumobilizuoti bent 3,000 
dešimtininkų, kurie betarpiškai 
kasmet Tautos Fondui sudėtų 
$30.000.00.

Diplomatinis baras, sakyčiau, 
labai uoliai ariamas ir akėjamas. 
Antai, ir š. m. kovo 22-23 dieno
mis JAV vyriausybei ir kongre
sui Albanijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos vardu įteiktame me
morandume reikalaujama:

a. “plačiau panaudoti tarptau
tinius forumus palankumui ska
tinti už pavergtųjų centro ir ry
tų Europos tautų apsisprendimo 
teisės vykdymą”,

b. “visomis tinkamomis progo
mis pabrėžti JAV vyriausybės ir 
kongreso kietą nusistatymą už 
pavergtųjų centro ir rytų Euro
pos tautų valstybinės nepriklau
somybės ir tautinės laisvės atsta
tymą”,

c. “nenusileisti nuo pilno reci- 
prociteto kultūrinių mainų su

tautų atstovai parenka lietuvį. 
Gal tad nėra nei teisinga, nei 
tikslinga ir mums patiems nusi- 
vertinti.

Informacijos-propagandos bare 
faktiškai daug daroma, prade
dant periodiniais anglų, vokie
čių, italų, ispanų, lietuvių kalbo
mis Eltos biuleteniais, radijo va
landėlėmis į okupuotą Lietuvą, 
“The Baltic Review”, “Revista 
Baltica”, “Survey of Develop
ments in Captive Lithuania”, ar 
kartiniais leidiniais, kaip “Me
morandum on the Restoration of 
Lithuania’s Independence”, (ang
lų ir prancūzų kalbomis), “Ap
peal to the United Nations on 
Genocide”, “Lithuania”, “Gue
rilla Warfare on the Amber 
Coast”, ir baigiant Pavergtųjų 
Seimo dvimėnesiniu “Acėn 
News”, keliomis laidomis “Facts 
on the Captive Countries”, taip 
pat laisvojo pasaulio vyriausy
bėms ir jų delegacijoms Jungti
nėse Tautose teikiamais memo
randumais, raportais, nutarimais.

Rytais praktikoje”,
d. “kasmet įtaigiai skelbti Pa-

Ne politinės vadovybės pas
tangų atskiruose laisvinimo ba-

d. kasmet įtaigiai skelbti Pa- ruose inventorizavimas čia rūpi, 
vergtųjų Tautų Savaitę ir ją iš- 0 tįį jų iliustravimas pavyzdžiais. 
kilmingai atžymėti JAV senate ir Ar nepaisant tų pastangų, palie- 
atstovų rūmuose”. j “tuštumų”, kurių pagal veda-

Diplomatimam bare nesimato mąjį neturėtu palikti? žinoma, 
tokių plyšių, ir vedamasis jų kon
krečiai nenurodo, pro kuriuos 
kyšotų politinės vadovybės nesu
gebėjimas. Atvirkščiai, nors pvz.
Pavergtųjų Seimo sudėtyje yra 
ir buv. ministerių pirmininkų, ir 
buv. užsienių reikalų ministerių, 
parlamentų pirmininkų, ambasa
dorių, žodžiu vyrų su dideliu po
litiniu stažu ir tarptautiniais var
dais bei sugebėjimais. Pavergtų
jų Seimo pirmininkų devynių

palieka. Totalizmas čia neįmano
mas. Argi ir nepriklausomai be
sitvarkanti valstybė neviską ap
rėpia, palieka “tuštumų” priva
čiai iniciatyvai. Juo labiau prak
tiškai neįmanomas vedamojo to- 
talistinis noras, kad laisvųjų lie
tuvių politinė vadovybė viską ap
rėptų, nepalikdama “tuštumų” 
privačiai iniciatyvai. Nė pats Mo
zė tokio monopolio nepajėgtų iš
laikyti.

Lietuviu kooperaciniai bankai Kanadoje
■> V. MATIS

Prieš 13 metų suorganizuotas Toronto “Paramos” kooperaty
vas - bankas nesusilaukė staigaus lietuvių pasitikėjimo. Praėjo ei
lė metų, kol lietuviai plačiau pradėjo naudoti savo banką dides
nėms santaupoms. Vėliau įsisteigę Montrealio ir Hamiltono ko
operaciniai bankai sparčiau augo, nes jau visiems buvo artimesnė 
kooperatyvo - banko darbo bei pasitikėjimo aplinka. Vėliausiai įsi
steigęs Toronto Prisikėlimo parapijos kooperatyvas - bankas rekor
diniu greičiu išaugo į antrą kapitalo dydžiu lietuvių banką Kana
doje. ' ' .

Po metinių kooperatyvų - bankų susirinkimų, kuriuose galuti
nai suvesti 1965 m. balansai, Įdomu bent trumpai pažvelgti ir pa
lyginti lietuvių bankų 1965 m. balarfsus:

•* Priskaitytos ir negautos palūkanos, kurios priklausė už 1965 m. pasko
las ($6.092).

Turtas Šerai Depozitai Atsarg. 
kap.

i
Apyv.

pelnas
Atlygin.

tarn.
Parama 2.420.996 579.771

23.95%
1.592.331

65.77%
32.473

1.34%
*37.931

1^7%
14.951

0.62%
Litas 1.564.576 1.010.184

64.57%
524.671
33.53%

21.942
1.40%

45.976
2.94%

13.839
0.88%

Talka 952.245 714.981
75.08%

170.406
17.90%

34.636
3.64%

38.776
4.07%

10.051
1.06%

Prisikėlimo 1.774.677 358.613
20.21%

1.313.502
74.01

16.936
0.95%

31.197
1.76%

10.613
0.60%

49.454
0.74%

Iš viso 6.712.494 2.663.549
39.68%

3.600.910
53.64%

105.987
1.58%

153.880
2.29%

Tenka pasidžiaugti, kad jau nemažas kapitalas yra lietuvių 
kooperaciniuose bankuose, kuris kasmet auga, duoda gražų pelną 
ir išmoka lietuviams už darbą apie $50.000. Vien Toronto bankai 
šiais metais paskyrė aukų $5750 lietuvių kultūriniams reikalams. 
Tokios sumos nebūtų galima surinkti kitais būdais.

Kaip padaromas pelnas?
'Kiekvieno nario įdėtos santaupos yra skolinamos kitiems 

augštesniu procentu, negu mokama už indėlius; išmokamos admi
nistracijos ir kitos išlaidos, o susidaręs skirtumas duoda pelną. Už 
šėrų sąskaitose laikomus indėlius visuotinis narių susirinkimas nu
taria mokėti dividendus pasibaigus metams. Už depozitus (eina
mose sąskaitose) mokami iš anksto nustatyti procentai pagal metų 
ketvirčius, šie procentai yra žymiai augštesni už Kanados bankuo
se mokamus procentus už santaupas. Lietuvių bankai Toronte mo
kėjo po 4.5% už 1965 m. depozitus, o šiais metais žada nuo antro 
ketvirčio pakelti ligi 4.75%. Kiti du lietuvių bankai mokėjo po 4%.

Už Šeruose laikomą kapitalą daugiausia mokėjo Prisikėlimo 
par. bankas — 5.5%, kai visi kiti skyrė tik 5%, o “Talka” — tik 
4.5% už pirmą pusmetį.

Už asmenines paskolas Toronto lietuvių bankai ima po 7%, 
“Litas” — nuo 7,6% Ugi 8.4%, “Talka” — 8%. Už nekilnojamo 
turto paskolas visi ima po 6.5%, tik “Talka” — 7%

Bankelių apdraudos ir tikslas
Kooperaciniai bankai apdraudžia savo tarnautojus nuo galimų 

pavogimų, išeikvojimų bei užpuolimų. Taip pat apdraudžia asme
nines paskolas. Mirus skolininkui, skolą apmoka draudimų bend
rovė, kitais atvejais — skolininkas arba žirantai. Kiekvieno nario 
indėUai yra apdrausti. Nariui mirus, jo indėliai ligi $2.000 išmo
kami dvigubai. Skirtumas susidaro virš 55 m. amžiaus nariams.

Kooperacinių bankų tikslas — patarnavimas savo nariams. Tai 
ne vien pelno siekianti* ekonominė organizacija. Peržvelgdami lie
tuvių bankų veiklą, pastebime, kad arčiausiai šio tikslo buvo Pri
sikėlimo parapijos bankas. Jis ėmė mažiausius procentus už pa
skolas (kaip ir “Parama”) ir sugebėjo mokėti augščiausius procen
tus už santaupas Šeruose, be to, jis parėmė lietuviškas organizaci
jas $3.050 auka.

Didžiausią pelną padarė Hamiltono “Talka”. Jis sudarė net virš 
4% viso turto, tačiau mokėjo žemiausius procentus už indėlius ir 
ėmė augščiausius procentus už paskolas. Antrą vietą šiuo atžvilgiu 
užėmė Montrealio “Litas”.

Konkurencija naudinga bankelių nariams
Išvada aiški. Toronto dviejų lietuvių bankų konkurencija pa

gelbsti visiems lietuviams: mažesni procentai už paskolas, didesni 
procentai už indėlius. Arčiau kooperatyvų tikslo šie bankai pri
artėjo tik įsisteigus antram bankui. Aš manyčiau, kad ir kitose 
vietose koperaciniai bankai, turėdami pakankamą atsargos kapita
lą, galėtų daugiau pagelbėti savo nariams, palengvindami pasko
las ir pakeldami procentus už indėlius. Be to, ir lietuviškiems rei
kalams galėtų būti duosnesni. Tuo būdu jie patrauktų dar daugiau 
aktyvių narių į savo organizaciją, šiuo metu kooperacinių bankų 
patarnavimu naudojasi apie 25-50% lietuvių. Jie gauna geresni 
patarnavimą su diesniu pelnu sau, o be to, sukuria stiprias ekono
mines organizacijas. Jų pelno dalis, kuri didintų betkurio banko 
pastatus, tenka lietuvių asmeniniams bei kultūriniams reikalams. 
Kooperacinių bankų vaddybos bei visos lietuvių organizacijos tu
rėtų skatinti visus lietuvius dar aktyviau įsijungti į kooperatyvus 
ir visas bankines operacijas atlikti tik savuose bankuose.

Reformos ir Marijos kultas

Lietuviškas kryžius Italijos Ai-^ 
pėse lietuvių vasarvietėje Antey 1 
St. Andre. Jo projektuotojas 
statytojas — salezietis Vladas 
Sabaliauskas. Kryžiaus šventini
mo iškilmėse dalyvavo daug žy
mių italų ir lietuvių dvasininkų, 
jų tarpe vysk. A. Samore, mons. 
J. L. Mendelis, mons. V. Mince
vičius ir kt. g

J. VENCKUS S.J.
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KANADOS PENSIJy PLANAS
Š. m. sausio 1 d. pradėjo veikti 

Kanados pensijų planas, apimąs 
visus dirbančiuosius. Prieš ir po 
plano įstatymo priėmimo kelios 
didesnės draudimo bendrovės 
bandė įrodinėti, kad planas ne
praktiškas ir visai nereikalingas, 
nes pensijos turėtų būti paliktos 
privačioms draudimo bendro
vėms. Po pensijų plano įstatymo 
paskelbimo vienas aktuaras, as
muo, kuris apskaičiuoja draudi
mo mokėjimus, spaudoje įtikinė
jo, kad planas negalės praktiškai 
veikti, nes pensijos, palyginus su 
imokėjimais, yra peraugštos. Pla
nas esą pritrūks pinigų, ir val
džia turės iš kitur pinigus imti. 
Jo galvosena bus suprantama iš 
sekančio pavyzdžio. Darbininkas, 
55 metų amžiaus, uždirba 4200 
dolerių į metus ir į Pensijų Pla
ną moka $64.80 kas metai. Saky
kime, kad jis bus darbingas visą 
laiką ir po 10 metų išeis į pensi
ją. Jo asmeninis įnašas, be darb
davio, bus $648.00. Jis pensijos 
gaus $87.50 į mėnesį ir $75.00 
senatvės apdraudos, taigi, iš viso 
— $152.50. Kitais žodžiais, per 
vienus metus šitas pensininkas 
atsiims savo įnašus. Aišku, tokių 
pensijų negali mokėti jokia pri
vati bendrovė su ribotu narių

Bet galgi ir čia tik vedamojo 
semantika skaitytoją klaidina. 
Gal faktiškai vedamasis tenori 
pasakyti, kad politinė vadovybė 
neapima ir tokios veiklos, kuri 
labai svarbi ir, kurią atlikdama 
privati iniciatyva, politinę vado- 
.vybę nustumia šešėlin. Bet kur 
yra veiklos svarumo mastas? Kas 
vienam atrodo labai didelės 
reikšmės, kitam — atvirkščiai. 
Atrodo, kad objektyviai veiklos 
svarumas priklausytų nuo to, ar 
ir kiek ji artina Lietuvos okupa
cijos galą. Bet ar galime tą arti- 
nimą išmatuoti ar pasverti? Ne. 
Konkretus laisvinimo veiksmas 
daugiausia poveikio gali turėti 
arba tik patiems laisviesiems lie
tuviams, arba pavergtajai tautai, 
arba viešajai pasaulio opinijai, 
arba Sovietų Sąjungai, arba lais
vojo pasaulio vyriausybėms ar 
kuriai jų. Pvz. L. Valiuko vado
vaujamas rezoliucijų komitetas 
pirmiausia veikia JAV kongresą, 
o lapkričio 13 demonstracija — 
pačius laisvuosius lietuvius. Pir
muoju atveju Lietuvos laisvės 
reikalas palaikomas gyvas JAV 
kongrese, antruoju — atnaujin
tas ir sutvirtintas pačių laisvųjų 
lietuvių laisvės pastangų ryžtas. 
Net Pensylvanijos senoji lietu
vių karta ir suamerikonėjęs prie
auglis buvo išjudintas. Abi šios 
veiklos savoj plotmėj yra naudin
gos. Bet šis laisvinimo medis ne
turi užstot mūsų žvilgiui viso 
veiklos miško. Atsimenu, 1956 
m. sovietų tankams triuškinant 
Vengrijos sukilimą, sausakimšoj 
Madison Square Garden ryžtin
gai demonstravo už Vengrijos 
laisvę, atvejų atvejais gausiai pi
ketavome Sovietų Sąjungos at-į 
stovybę, pačios Jungtinės Tautos 
priėmė nutarimą Vengrijos padė
tį ištirt. O rezultatas?

Trečiasis — visuomeninės at
ramos ir uždarumo — priekaiš
tas faktiškai yra taikintinas PLB 
valdybai, kuri tuo tarpu vengia 
prisimti atsakingą vietą politinė
je vadovybėje, tenkinda masi 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
ja. Ar šioks bendradarbiavimas 
laikytinas politinės vadovybės vi
suomenine atrama, nuomonės ga
li įvairuoti.

Rimtai svarstytinas politinės 
vadovybės sudarymo būdas, čia 
turėtų lemti ne tas ar kitas prin
cipas, o tik tikslingumas, atseit, 
galimybė sudaryti pakenčiamai 
darbingą organą ir juo mažesnė 
galimybė priešui insifiltruoti ir 
jį demoralizuoti. Todėl demokra
tinis sudarymo būdas ir apskri
tai demokratinis atvirumas čia 
vargiai patartinas. Tatai liudija 
ir faktas, kad ir kitų sovietų pa
vergtųjų tautų politinėms vado
vybėms sudaryti jis nenaudoja
mas. Vt. Vt.

PASTABOS APIE 
"SUNKIUS PRIEKAIŠTUS"
Atsiliepimo autorius Vt. Vt. 

“TŽ” straipsnį “Susijungė ir nu
tilo” pavadino priekaištais. Tiks
liau būti! vadinti pastabomis, nes 
juo nesiekiama priekaištauti, o 
tik konstatuoti, pastebėti bei at
kreipti atsakingųjų dėmesį. Be 
reikalo autorius kviečia nesijuok-1 
ti ir mini skaitytojo naivumą ! 
Reikia pastebėti, kad skaitytojas 
anaiptol nėra naivus. Jis yra są
moningas lietuvis, kuriam Lietu
vos laisvinimo reikalai tiek pat

Po Tridento santarybos Katali
kų Bažnyčioje Marijos garbini
mas labai padidėjo. Prie to prisi
dėjo Marijos pasirodymai. Tos 
pasirodymo vietos tapdavo Mari
jos šventovėmis, kur žmonės 
plaukdavo, kur daug stebuklų, 
ypač išgydymų, įvykdavo. Sako
ma, kad prieš protestantų refor
maciją tokie Marijos pasirodymai 
buvę nežinomi. Protestantizmas 
Marijos kulto nepripažino, pa
maldumo į Mariją nepraktikavo, 
nes laikė Marijos garbinimą ne- 
biblišku, ne pagal šv. Raštą. Po 
Tridento santarybos visos vienuo
lijos stačiai lenktyniavo savo pa
maldumu į Mariją. Susikūrė įvai
rios pamaldumo formos ir mažai 
dėmesio buvo kreipiama į liturgi
ją, kuri paprastai duoda pamal
dumo formoms blaivumą, net 
tam tikrą paprastumą. Gegužinės 
pamaldos pvz. nėra laikomos li
turginėmis, bet paraliturginėmis, 
t. y. šalia liturgijos.

Potridentinė bažnyčia pridėjo 
net du dogmatinius paskelbimus, 
kaip antai Nekalto Prasidėjimo ir 
Marijos į dangų paėmimą. Kitos 
Marijos invokacijos jau buvo teo
logiškai gana paruoštos, kaip pvz. 
Marija Karalienėm

Lotynų kraštuose
Lotynų kraštai, kaip Ispanija, 

turi labai daug Marijos invokaci- 
jų: Maria Divina Pastora (Dieviš
koji Ganytoja) Maria de la Palo- 
ma (Marija Balandėle) ir pan.

Po Tridento santarybos Mari
jos garbinimas buvo išimtinai lo
tyniškos Bažnyčios bruožas, su 
antiprotestantiniu atspalviu ir la
bai specializuotas. Visas pamal
dumas daugiausia sukosi apie Ma
riją. Net Jėzaus širdies pamaldos 
negalėjo prilygti Marijos garbini
mui. Iš šalies žiūrint, atrodė, kad 
katalikas savo pamaldose daugiau 
svarbos teikia Marijai, negu pa
čiam Kristui.

Pietų Amerikoje tiek turėjome 
Marijos švenčių, kad beveik kas 
savaitę turėjome Marijos Mišias 
ir brevijoriaus maldas, šventėme 
visas P. Amerikos, Ispanijos ir 
Portugalijos Marijos šventoves, 
be to, vienuoliai dar turėjo savo 
Marijos šventes. Kaikurios Mari
jos šventės, kaip pvz. Apreiški
mo, Įvesdinimo, Aplankymo yra 
bibliškos, liturgiškos, o Fatimos, 
Liurdo'— nėra bibliškos ir neturi 
savos liturgijos, bet yra prisiglau- 
dusios prie kitų švenčių: Liurdas

-— prie Nekalto Prasidėjimo, o 
Fatima — prie Nekaltosios Mari
jos širdies. Marijos kaip Motinos 
— Theotokos (graikiškai reiškia 
Dievo Gimdytoją) garbinimas yra 
labai bibliškas ir dogmatiškas. Tą 
biblinį Marijos titulą ir protes
tantai pripažįsta.

Klaidingos nuomonės
Pasirodė, kad yra tokių kraštų, 

kur liaudis tiki, kad Marija yra 
daug gailestingesnė, negu pats 
Kristus, negu pats Dievas. Kris
taus prašysi malonės — heišpra- 
šysi, prašyk Marijos — išprašysi. 
Tokia pažiūra yra nepagrįsta. Už 
Dievą niekas negali būti gailes-

skaičiumi.
Dalyvavimas
Pensijų Plane privalo daly

vauti visi dirbantieji, kurie per 
metus uždirba daugiau kaip $600 
ir verslininkai bei laisvų profesi
jų asmenys, kurie uždirba virš 
$800 per metus. Taip, pavyzdžiui, 
namų valytoja, kuri, sakysime, 
kas savaitę dirba dvi dienas re
guliariai ir gauna virš $12 į sa
vaitę, privalo Pensijų Plane da
lyvauti. Jos darbdavys turi at
skaityti 1.8% nuo jos uždarbio, 
pridėti tiek pat iš savo pusės ir 
kas mėnesį mokėti į Pensijų Pla
ną.

to jis gaus dar $75 senatvės pen
siją (old age security) — viso la
bo $175 į mėnesį.

Šiuo metu pensijos amžius yra 
70 metų. Kitais metais bus 69, o 
1970 m. į pensiją išeis asmenys, 
sulaukę 65 metų amžiaus.

Jei pensininkas norės, galės 
tęst savo darbą. Jam pensija bus 
mokama, nežiūrint jo uždarbio.

Nedarbingumo apdrauda
Jei po 5 metų dalyvavimo Pen

sijos Plane asmuo nustos darbin
gumo, jam bus mokama $25 ne
darbingumo pensija ir $75 senat
vės pensija. Jei jis turės vaikų, 
gaus papildomai $25 už kiekvie
ną vaiką iki keturių metų; toliau 
— po $12.50, jei daugiau kaip ke
turi vaikai.

Gyvybės drauda ir 
našlių pensijos
Nuo 1968 m. vasario mėnesio 

bus pradėtos mokėti gyvybės ap
draudos ir pensijos našlių, kinių 
vyrai dalyvavo Pensijų Plane.

Pensijų Plano nariui mirus po 
trijų metų dalyvavimo Plane, jo 
palikuonys gaus iš karto pilną še
šių mėnesių pensiją—nedaugiau 
kaip $500.

Našlės nuo 36 iki 65 m. am-
žiaus gaus $25 į mėnesį ir 37J/2 
procento vyro pensijos. Jei našlė 
yra jaunesnė kaip 45 m. amžiaus 
ir neturi vaikų, jos pensija bus 
truputį sumažinama. Bevaikės 
jaunos našlės, žemiau 35 m. pen
sijos negaus iki pasieks 65 m. 
amžiaus.

Našlės virš 65 m. gaus 60% sa
vo vyro pensijos. Našlės, kurios 
pačios atskirai mokėjo i Pensijų 
Planą ir jų vyrai taip pat priklau
sė Planui, gaus dvi pensijas. Pra
džioje abi pensijos negalės būti 
didesnės kaip $104.17 į mėnesį, 
neskaitant senatvės pensijos, ku
rią pridėjus, pensijos suma sieks 
$179.17 į mėnesį.

tingesnis.’ Kažkas manė, kad Die
vas griežčiau vertina žmonių mo
ralinius veiksmus ir nuodėmes 
nei Marija. Bet ir to negalima jo
kiu būdu sakyti. Ką Dievas laiko 
nuodėme, tas ir Marijai yra nuo
dėmė. Marija neturi kitokio kri
terijaus.

Reikia aiškiai, skirti Marijos 
bibliškas šventes, kaip minėjome, 
ir liturgiškas — kaip Nekalto 
Prasidėjimo, Marijos į dangų

rūpi, kiek ir politinės vadovybės 
žmonėms. Tas skaitytojas aukoja 
laisvinimo reikalui lėšas ir reika
lauja aktyvios veiklos. Minėto 
“TŽ” straipsnio pastabos ir kilo 
iš skaitytojų reiškiamo rūpesčio 
dėl politinės vadovybės stagna
cijos. Politinėje veikloje ima 
reikštis įvairūs sąjūdžiai, kurių 
balsas stiprėja, o vyriausios va
dovybės — silpnėja. Daugelis lie
tuvių apylinkių jo beveik nebe
girdi. Tai atsiliepia ir į aukų tel
kimą. Iš politinės vadovybės lau
kiama aktyvaus vadovavimo, sa
vosios visuomenės judinimo bei 
konkrečių darbų ir ėjimo į sveti
mą visuomenę. Niekas nesako, 
kad tų darbų visai nebūtų,' bet 
kai tenka žvelgti į nueitą kelią, 
tų darbų ne kažin kiek tematyti. 
Pvz. kad ir Vt. Vt. suminėtų lei
dinių sritis atrodo gana kukliai. 
Jų tarpe nematyti stambmenų, 
kurios galėtų išlikti ilgesnį laiką 
ir imponuotų savo svarumu. Vis 
dar tenka laukti pašalinės inicia
tyvos. Panašiai juk yra ir kitose 
srityse. Visa tai apžvelgiant ir 
kyla mintis, kad uždavinys buvo 
didesnis nei politinės vadovybės 
pajėgumas bei sugebėjimas. Pas
tarasis buvo ryškus politiniuose 
ginčuose, bet žymiai mažiau —- 
pozityviuose darbuose. Įvykus 
visų politinių grupių susijungi
mui reikėtų platesnio ir jėgų pa
naudojimo. Pr. G.

Mokesčiai
Mokesčiai apskaičiuojami pa

gal uždarbio didumą, imant už
darbi nuo $600 Į metus iki $5000. 
Aiškumo dėlei, sakykime, kad 
kiekvienas asmuo gauna $600 iš
imtį. Aukščiausia riba yra $5000. 
Mokesčiai yra 1.8%. Sakykime, 
darbininkas uždirba i metus 
$5800. Imame 5000, atimame 600 
ir gauname 4.400. Nuo šios su

ėmimą nuo kitu, kaip Gvadalupės 1-8% yra 79.20. Taigi dar- 
Meksikoje, Pilar Ispanijoje, Lu- bininka®n^a„?I?L20 ir darbda‘ 
jan Argentinoje ir pan.

Dabartinis ekumenizmas sten
giasi daugiau remtis Šv. Raštu ir 
siekia padaryti mūsų pamaldumą 
daugiau kristocentrišku (kad 
Kristus būtų centre) ir pagaliau 
palengvinti kelią krikščionių-vie
nybei.

Naujas titulas
1963 m. spalio 29 d. Vatikano 

santarybos vyskupai pasidalino 
beveik i dvi lygias dalis, svars
tant klausimą ar Mariją įjungti i 
Bažnyčios Konstituciją (1114 
prieš 1074 balsus). Lygiai po 
vienerių metų buvo daromas toks 
pat balsavimas (1964, spalio 29 
d.) 2080 pasisakė už ir 10 prieš. 
Per tuos metus daug buvo galvo
ta, daryta. Įdomu tai, kad buvo 
kalbėta apie Mariją ne atskirai, 
bet ryšium su Bažnyčia. Marija 
yra Kristaus Motina ir kartu Baž
nyčios Motina. Konstitucijos vi
sas VIII skyrius yra skirtas Mari
jai, kuris iš esmės nieko naujo 
apie Mariją nepaskelbė, bet visą 
marijologiją tiksliai ir glaudžiai 
išdėstė. 60 padalinime aiškiai sa
ko: “Tik vienas yra tarpininkas 
pagal apaštalą” (lim. 2.5-6), “Nes 
vienas yra Dievas, vienas taip pat 
tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, 
Žmogus, Kristus, Jėzus, jis pats 
save davė atpirkimui už visus...”

Kaikurie vyskupai pradžioje 
priešinosi prieš tą naują Marijos 
titulą — “Bažnyčios Motina”, 
nes, viena, jis yra naujas, o antra, 
mūsų “atsiskyrusiems broliams”, 
t. y. protestantams, tai nepatiks. 
Dėl pirmo priekaišto buvo teolo
gų pabrėžta, kad seniau tas ti
tulas buvo žinomas. Kad tas Ma
rijos titulas buvo priimtas, nulė
mė nats Paulius VI. Jis kelis kar
tus buvo pasisakęs už tą titulą, o 
1964 m. lapkričio 24 d., uždary
damas Vatikano santarybos II se
siją, paskelbė Mariją Bažnyčios 
Motina. Tai nebuvo “ex cathed
ra” sprendimas, bet toks, kuri ka
talikai turi priimti.

Tikinčiųjų Motina
Kas motina šeimai, tas Marija- 

tikinčiųjų šeimai Bažnyčiai. Pau
lius VI sako Marija yra “in Chris
tiano populo”. Kardinolas Frings 
pridėjo žodžius, kuriuos ir popie
žius panaudojo: Marija yra Moti
na visų tikinčiųjų ir ganytojų, t. 
y. visos Bažnyčios. “Visų tikinčių
jų ir ganytojų” reiškia visų tų, 
kurie dar gyvena šitame pasauly

vys — 79.20 į metus.
Kadangi uždarbis dažniausiai 

mokamas kas savaitė arba kas 
dvi savaitės, tai pensijos mokes
čio apskaičiavimas pritaikomas 
tam laikotarpiui. Savaitiniai mo
kesčiai apskaičiuojami sekančiai: 
pagrindinė išimtis metams yra 
600 dol., taigi savaitei bus 600:52 
— $11.54. Jei savaitinis atlygini
mas yra $80, tada atėmus 11.54 
būtų 68.46, ir 1.8% nuo tos su
mos*būtų $1.23. Šita suma yra at
skaitoma nuo darbininko atlygi
nimo ir, kartu su darbdavio įna
šu, mokama i Pensijų Planą.

Patartina visiems sekti atskai
tymus. Darbdavys gali padaryti 
klaidą arba vyriausybės įstaigos 
gali klaidingai įrašyti į darbinin
ko sąskaitą.

Pensijų dydis
Pensija yra vienas ketvirtada

lis nuo uždarbio vidurkio po 10 
metų dalyvavimo Pensijų Plane. 
Jei asmuo per 10 metų uždirbo 
vidutiniškai $400 į mėnesį, jo 
pensija bus $100 į mėnesį. Prie

nieko nesako apie tuos žmones, 
kurie nepriklauso prie tikinčiųjų. 
Popiežius priminė Kristaus žo
džius nuo kryžiaus šv. Jonui: 
“štai tavo sūnus, štai tavo Moti
na ir pabrėžė, kad jie turi visuo
tinę prasmę. Marija yra Motina 
ne tik pavienių žmonių, bet ir 
Bendrijos.

Savarankiškai dirbantieji
Asmenys, dirbantieji savaran

kiškai ir uždirbą virš $800 į me
tus, moka 3.6% nuo savo uždar
bio. Uždarbio aukštutinė riba yra 
$5000. Apskaičiuojama panašiai, 
kaip ir darbininkams. Sakykime, 
verslininkas uždirba $6000 į me
tus. Imame 5000, atimame 600 ir 
gauname 4400. 3.6% nuo 4400 
yra $158.40 į metus. Šitą sumą 
moka visi savarankiškai dirban
tieji, kurie uždirba $5000 ir dau
giau į metus. Įnašai į Pensijų 
planą mokami kartu su pajamų 
mokesčiais keturis kartus per 
metus: kovo 31 d., birželio 30 d., 
rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.

Norint į Pensijų Planą įstoti, 
reikia gauti socialinio draudimo 
numerį iš Nedarbo Draudimo Įs
taigos. Užpildžius specialų klausi
mų lapą, numeris yra tuojau pa
skiriamas ir tada be jokių forma
lumų galima pradėti atitinkamus 
mokėjimus į Pensijų Planą, nu
rodant savo socialinio draudimo 
numerį.

Palyginimas su kitais planais
Kanados Pensijų Planas, paly

ginus su kitais Įvairių bendrovių 
planais, yra pats geriausias ir pi
giausias. Kiekvienas narys gau
na vieną ketvirtadalį savo viduti
nio uždarbio visą pensinikavimo 
laiką. Prie to yra nedarbingumo 
pensija, mirties apdrauda, našlės 
pensija, vaikų apdrauda. Pensi
jos niekada nemažės, bet didės, 
nes jos bus pritaikomos prie 
bendro pragyvenimo indekso: 
kainoms kylant, pensija bus ati
tinkamai pakelta.

Jei skaitytojai turi kokių nors 
klausimų pensijų reikalu, gali ra- ' 
šyti “T. Žiburių” redakcijai, pri
dedant sau adresuotą voką su pri
lipdytu pašto ženklu. Šio straips
nio autorius i visus klausimus 
mielai atsakys.

Paruošė V. S. Mastis

Žiūrovės gėrisi Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokinių 
pilimi rankdarbių parodoje Nuotr. S. Dabkaus

je, t. y. Marija yra Motina kovo
jančios Bažnyčios. Posakis sąmo
ningai vengia scholastinių disku
sijų. ar Marija yra danguje ange
lų Motina, ar Marija turi motiniš
ką funkciją ir globą tų, kurie yra 
danguje. Popiežius sako, kad Ma- 

• rija yra Motina tikinčiųjų, bet

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

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

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

D.R.M.N.Pt


© PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
UŽMIRŠTI MIESTELIAI

ginčas naujųjų gyvenviečių klausi
mu. čia svarų žodį tarė Kelmės ra
jono vykdomojo komiteto pirm, pa-

i 
gink ją nusipirkti. Rodos paprastas < 
įrankis — gramdyklę, bet pereisi 4 
skersai išilgai visą Vilnių, aplaksty- \ 
si namų apyvokos reikmenų ir ūki- " 
nių prekių parduotuves centre ir 4

primintons ris, utairStus senu,- _rg’J£i's: 
sius miestelius — Tytuvėnus, Užven- . . <
t|, Kratius, Šaukėnus, Liolius, Vai- k" .
m Jis raSo: "Štai, ivaHu.Jani I Nieko pabusi
Vaiguvos miestelį, iškart nuteikia Sakysite, rado dėl ko dejuoti — * _ 
negražus vaizdas — bemaž gyvenvie- dėl šhiego gramdykles. Gramdykles 
tės centre išsidėstė kolūkio gamybi
niai pastatai — kiaulidė, sandėliai, 
arklidė. Panašiai ir Lioliuose.. ” 
Planuojama daug, bet rezultatai 
miesteliams labai liūdni: “Daugely-

nėra — gatvė apšalusi, slidi, žmo
nės klumpa, laužo kojas. Kaikurie 
kiemsargiai darosi gramdykles iš 
pjūklų. Tik, sako, bėda artėja — 
baigiasi parduotuvėse ir pjūklai. Kas RINKIMŲ REZULTATAI. 1966 m

S HAMILTON
je iš ją stokoja pačią svarbiausią tada bus? Kuo šaligatvius valysime balandžio 3 d. balsų dauguma i KLB 
buitinių pastatą, parduotuvių, medi- ir malkas pjausime?...” Hamiltono apylinkės v-bą išrinkti: 1.

".Lj PALANGOS ATEITIS Juozapavičius, Alfonsas 273 balsais,

buitinių pastatų, parduotuvių, medi-

PALANGOS ATEITISPoškus planuotojams primena: “Ne
reikia užmiršti ir senųjų pastatų, Palangoje buvo apsvarstytas ku- 
kurie dar mums ilgai pasitarnaus. rorto ateiti Uečiantis projektas, ku- 
Šiandien jie atrodo apverktini — ne- . x. ,.. , h „ x . :. . _ _ . r> paruošė architekte Leonue Meš-remontuoti, apgriuvę. Dauguma jų .
priklauso apylinkių' butų ūkių fon- konytė. “Tiesoje” ji pasakoja, kad 
dams, tačiau juose gyvena kolūkie- buvo atmestas sumanymas pastatyti 
čiai. Apylinkė jų suremontuoti ne- 
pajėgia — neturi lėšų, o kolūkis 
imtis šio darbo nejaučia noro, nors 
ir privalėtų...” Geriausiai susitvar
kę yra Tytuvėnai, kur miesto komi
teto pirm. A. Vozniakas organizavo
darbus talkos būdu, čia asfaltuota Ofisus metus. Administracinės 

įstaigos ir buitiniai pastatai išsiri
kiuos Vytauto g-vėje, Ronžės upelio 
pakrantėse. Jasinskio g-vėj būsianti 
pastatyta moderni autobusų stotis. 
Kurortinėje dalyje planuojama 
įrengti naują Limos parką, kuriam 
vieta numatyta Vytauto g-vės pa 
kraštyje. Tai bus pramogų ir pasi
linksminimų parkas, kai tuo tarpu 
senajame Botanikos parke bus sten
giamasi išsaugoti jo dabartinį natū
ralumą ir retus augalus. Kairiojoj 
Ronžės pakrantėj įsikurs gydomosios 
įstaigos, sanatorijos, purvo gydykla, 
o dešinysis krantas bus skirtas vasa
rotojams. čia numatoma pastatyti 
eilę valgyklų ir restoranų, kurie pa
dės pašalinti didžiausią Palangos 
skaudulį: “Ne paslaptis, kad vasaro
tojų maitinimas 
problema. Dabartinis viešojo maiti
nimo tinklas nepakankamai pajėgia 
aprūpinti laiku ir organizuotai visus 
poilsiautojus..Pagrindine gatve 
ir toliau paliekama į senąjį jūros til
tą atsiremianti Basanavičaus g-vė. 
Prie “Vasaros” restorano bus pasta
tyta salė koncertams, filmams ir 
spektakliams, o senąją “Jūrą” pa
keis modernus restoranas su vakari
ne programa. Poilsio sezoną planuo
jama pailginti apšildomais jūros van
dens baseinais.

dalis gatvių, Įrengta sporto aikštė, 
maudymosi baseinas, sutvarkytos sa
los Bridvaišių ežere, pasodinta daug 
medeliu. Istorinė vietovė Kražiai te
belaukia miesto centrui suplanuotų 
daugiaaugščių namų, kurių numaty
ta pastatyti 30, bet šiuo metu užtek
tų penkių. Dėl panašių planų mies
telių centrai dažnai lieka visiškai 
tušti, nes gyventojai namus būna 
priversti statydintis papieviuose.

MIŠKŲ ŪKIS
Vilniuje Įvyko miškų ūkio ir miš

ko pramonės ministerijos darbuoto
jų pasitarimas. Pernai Lietuvoje bu
vo paruošta 2.400.000 kubinių metrų 
miško medžiagos, užsodinta mede
liais 13.000 hektarų, šiemet miško 
kirtimas padidinamas 100.000 kubi
nių metrų, o sodinimui skirtas plo
tas paliekamas to paties dydžio.

KIEMSARGIO ŽODIS
Vilnietis V. Kučinskas “Tiesos” 

puslapiuose skundžiasi sunkia kiem
sargio dalia: “žiema kiemsargiams 
dovanų nepašykšti. Brauk nebraukęs 
šluota, o galo kaip nėr, taip nėr. 
Kad taip gerą gramdyklę paėmus — 
vienu brūkštelėjimu sniego 
nugremžtum. •.

Taigi, gramdyklę! Tačiau 
dyklės patvoriais nesimėto.

pluta

gram-
Pamė-

O LIETUVIAI PASAULYJE

9 augštų pastatą, nes jis sužalotų da
bartinį kurorto veidą. Palanga atei
tyje pasistūmės Kretingos kryptimi 
ir galės priimti apie 10.000 poilsiau
tojų, kurių 5.000 galės ilsėtis ir gy-

opi Palangos

2. Skripkutė, Liucija 263, 3. Krišto
laitis, Juozas 235, 4. Mikšys, Kazys 
221, 5. Babeckienė, Aldona 213, 6. 
Mureika, Tadas 211, 7. Prunskytė, 
Danguolė 201; kandidatais liko: 1. 
Pašilys, Vaclovas 159, 2. Mingėla, An
tanas 108, 3. Kaušpėdą, Antanas 82.

Į revizijos komisiją išrinkti: 1. Mar- 
tinkutė, Silvija 278 balsais, 2. Ston
kus, Juozas 233, 3. Navickas, Vacys 
178; kandidatais liko: I Gudelis, Al
bertas 102, II Mačiulaitis, Jonas 100.

Iš viso balsavo 343 asmenys. Bal
sų skaičiavime dalyvavo ir rinkimų 
aktą pasirašė rinkiminės komisijos 
pirm. K. Mileris, k-jos nariai: J. Ba
joraitis, J. Blekaitis, J. Kažemėkas, 
P. Lukošius; organizacijų atstovai: 
G. Kažemėkienė ir K. Gudinskas — 
ateitininkų, F. Enskaitis — skautų, 
Z. Pulianauskas — SLA, Pr. Lesevi- 
čius — Bendr. v-bos. Dar prie balsų 
skaičiavimo padėjo ir pasirašė rinki
minį aktą: K. Blekaitienė, Ant. Gar- 
kūnas, M. Garkūnienė ir V. Kežinai- 
tis.

Nuoširdžiai dėkojame mons. dr. J. 
Tadarauskui už leidimą pasinaudoti 
parapijos sale, Liet. Namų pirm. Alf. 
Patamsiui už leidimą naudotis Liet. 
Namų patalpomis ir visiems, kurie 
prisidėjo prie sėkmingo rinkimų pra- 
vedimo.

Didelis balsuotojų skaičius ir šį sy
kį parodė, kad visuomenė dar domi
si mūsų Bendr. valdybos veikla ir jos 
sudėtim. Čia išrinkti nauji Bendr. v- 
bos žmonės ateina dirbti su dideliu 
organizaciniu patyrimu, savo tarpe 
turėdami dar keletą jaunimo atstovų. 
Rinkiminė komisija, užbaigdama savo 
darbą, linki, kad šita valdyba suras
tų naujų kelių ir priemonių suakty
vinti mūsų bendruomeninei veiklai.

Rinkiminė komisija 
M. VALANČIAUS LIET.

$6: J. Andriukaitis;
$5.25: VI. Kybartas;
$5: J. Astas, L. Bacevičius, P- 

Breichmanas, Z. Bolskis, S. Dalius, 
A Garkūnas, E. Grajauskas, K. Gu
dinskas, A. Jankūnas, P. Juodelis, V. 
Kazlauskas, J. Kažemėkas, D. Ko- 
chanka, B.‘Kronas, J. Kšivickis, V. 
Leparskas, E, Lengnikas, P. Leilio- 
nas, P. Lesevičius, G. Martišius, S- 
Matulionis, J. Mažiulaitis, K. Mileris, 
V. Narkevičius, A. Obcarskis, B. Orvi- 
das, A. Patamsis, J. Petraitis, V. Pil
kauskas,.A. Pilipavičius, L. Pliūra, J. i 
Romikaitis, P. Sakalas, V. Sakas, P. 
Savickas, A. Sčiuka, K. Stanaitis, J. 
Svilas, A. Šilinskas, mons. dr. J. Ta- 
darauskas, J. Valevičius, P. Vilkas;

po $4: K. Bungarda, J. Gimžauskas, 
S. Stankevičius. P. Kareckas;

po $3: V. Babeckas, S. Burdinavi- 
čius, A. Erštikaitis, T. Falkauskas, 
J. Giedraitis, J. Markevičius, J. Ma
čiukas, O. Mikšytė, J. Mikšys, C. Mila
ševičius, V. Navickas, J: Pleinys, J. 
Riekus, P. Ročys, V. Subatninkaitė, 
G. Skripkutė, L. Skripkutė, J. Štaras, 
B. Šturmaitis, B. Venslova, B. Vidu
giris, A Žulys.

Žemiau trijų 
289 aukotojai, 
prašymą aukos 
atsisakė aukoti
aplankyti, nerasta namuose aplan
kius 2-3 kartus ar nerasta dėl pasi
keitusių adresų — 59 asmenys.

Komitetas reiškia nuoširdžią padė
ką visiems aukotojams už pinigines 
ir daiktines aukas, aukų rinkėjams 
už taip intensyvų aukų rinkimą pa
naudojant daug poilsio valandų vargs
tančiųjų paramai, “N. Lietuvos” ir 
“T. Žiburių” redakcijoms už skelbi
mą mūsų pranešimų ir tiems, kurie 
prisidėjo geru žodžiu prie geresnio 
vajaus pasisekimo. Ta proga komite
tas dar kartą ragina turėti drąsos Ha
miltono ir jo apyl. tautiečius, dėl 
įvairių nelaimių atsidūrusius sunku
muose, kreiptis į komitetą fin. para
mos arba žinančius apie tokius prašo
ma painformuoti komitetą. Tokiems 
reikalams komitetas specialiai laiko 
dalį lėšų savo kasoje.

Jei kurio aukotojo pavardė būtų 
praleista šiame sąraše, prašoma pra
nešti kom. ižd. J. Romikaičiui telef. 
JA 2-0575.

Komiteto vardu:
Z. Pulianauskas, pirm.

J. Romikaitis, ižd.
GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI pagerbė
V. Vasiliauskų šeimą jų 15 metų

vedybinio gyvenimo proga. Susirinku
siųjų vardu jubiliatus pasveikino K. 
Baronas. Sugiedojus “Ilgiausių me
tų”, sukaktuvininkams buvo įteikta 
bendra dovana. Už staigmeną nuošir
džiai padėkojo namų šeimininkė Ire
na Vindašiūtė-Vasiliauskienė. Staig
mena taip pat buvo tik prieš keletą 
dienų atvykęs iš Lietuvos V. Babecko 
tėvelis, kuris su svečiais dalinosi ke
lionės įspūdžiais. Kanadą jis pasiekė 
skrisdamas iš Maskvos per Amsterda-

dol. iki 50 et. buvo 
Organiz. sambūriai Į 
raštu neatsiliepė 5;
19 asmenų, nespėta

V. Kst.

Reta nuotrauka: katalikių moterų skyrius Lietuvoj, Alksni
nės parapijoj, 1933 m. Viduryje — kun. Urbanavičius

VANCOUVER, B.C.

VYSK.
ŠEŠTAD. MOKYKLA pirmąjį- šešta
dienį po Velykų atostogų, balandžio 
23 d., vaikus paleidžia 12 vai., ty. 
anksčiau, nes mokytojai turi, išvykti į 
Mokytojų Dieną Toronte.

Mokyklos vedėjas
PER ŠALPOS FONDĄ AUKOJO 

J (tęsinys iš pr. nr.): $25: St. Bakšys; 
po $10: J. Asmenavičius, A. Dirsė, 
S. Skaistys, J. Stonkus, dr. O. Valai
tienė, J. Williams, Z. Pulianauskas; 
po $7: M. Bulionis, K. Mikšys, N. 
Zabulionis;

mą. Už kelionę sumokėjo 400 rb. Į 
Hamiltoną atvyko su turisto viza ir 
žada čia išbūti 3 mėn.

KREPŠINIO RUNGTYNES — šį 
sekmadienį, balandžio 17 d., tarp 
Londono ir Hamiltono Kovo. Krepši
nio mėgėjai kviečiami pirmą kartą pa
matyti svečius, žaidžiančius su Kana
dos lietuvių vicemeisteriu. Rungtynės 
įvyks vysk. Ryan gimnazijoje. Pradžia 
3 v. p.p. punktualiai. K. B.

VELYKŲ BOBUTE, ruošiama atei
tininkų, įvyks šį Atvelykio sekmadie
nį, balandžio 17 d., Jaunimo Centre. 
Rengėjai kviečia visą visuomenę at
silankyti po visų pamaldų į Jaunimo 
Centro salę. Ten bus galima pasivai
šinti šiltais valgiais, gardžiais tortais 
ir kitokiais skanumynais. Bus laimės 
šulinys, o knygų mėgėjams veiks di
džiulis spaudos kioskas. Nepamirški
me užsukti į Jaunimo Centro salę po 
pamaldų. Savo atsilankymu paremsi- 
te jaunimą, kurio veiklai, o ypač Jau
nimo Metų proga, yra reikalinga mū
sų materialiė parama.

4 vai. p.p. pas mažuosius atvyks 
Jaunimo Centro salėn pati Velykų 
bobutė, lydima kiškučių, ir kiekvie
ną mažąjį mūsų kolonijos gyventoją 
apdovanos gražiomis dovanėlėmis. 
Taip pat su vaikučiais bus pravesta 
įvairių ratelių, žaidimų, dainų. Ma
žieji kviečiami išmokti eilėraščių Ve
lykų bobutei. Tad visi mokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vai k u č i a i 
kviečiami atvykti su tėveliais į Vely
kų bobutės programą.

“AUKSO ŽĄSIS” filmas praėjo su 
labai gražiu pasisekimu. ŠĮ filmą Ha
miltone stebėjo arti šeši šimtai žiū
rovų, iš kurių apie 200 buvo vaikai 
ir jaunuoliai. Daug buvo atvykusių iš 
Delhi, St. Catharines ir kitų vieto
vių. J- P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą penkiolikos metų vedybinio gy
venimo proga pagerbimą ir gražią do
vaną. Ypatingai dėkojame iniciato
rėms p. p. Genovaitei Vindašienei ir 
Kazimierai Geležinienei, o taip pat 
prisidėjusioms prie tokios didelės 
staigmenos: p. p. V. A. Babeckams, K. 
Baronui, P. L. Cipariams, K. D. Cerš- 
kams, V. K. Geležiniams, A. N. Gu
tauskams, A. J. Sarpaliams, L. G. Vin- 
dašiams, A. J. Vindašiams, J. R. Za- 
sadoms.

Jūsų parodytas nuoširdumas paliks 
mūsų širdyse —

Irena ir Vytautas Vasiliauskai

I.

TAUTOS FONDUI per Vasario 16 
minėjimą aukojo po $15: P. Vilenči- 
kas, J. Kartis; po $10: J. Sakalauskas, 
A. Stalionis, T. Kratauskienė; po $5: 
S. Deveikis, B. Vileita, A. Smilgis, 
A. Baronienė, K. Skrinskas, P. Baro
nas; po $4: K. Vanagas, M. Artima- 
vičius; po $3: O. Gulbinas, D. Valan- 
čienė; po $2: Pr. Jukna, J. Gulbinas, 
J. Šmitas, O. Macijauskienė, P. Sku
čas, B. Radzevičius, H. Tumaitis, V. 
Kulnys, R. Dunda, Z. Remeika, V.

Žukauskas, F. Skrinskas, J. A. Nor
mantai, S. Valys, P. Dainius, E. Gum- 
belis, W. Ašmonas, P. Valančius, F. 
Valys; po $1: A. Graethinger, M. Jur
gelevičius H. Zeidek, A. Skabeikienė.

Iš viso suaukota $146, kurie pasiųs
ti St. Banelio vardu Tautos Fondo 
atstovybei Kanadoje.

Ta proga reiškiame didelę padėką 
visiems geraširdžiams aukotojams.

K. Skrinskas,
Tautos Fondo įgaliotinis

SUDBURY, Ont.
ŽVEJŲ IR MEDŽIOTO JŲ KLUBAS 

“Geležinis Vilkas” šaukia visuotinį 
narių susirinkimą balandžio 16 d. ser
bų salėje, 231 Bloor St. W. Darbo
tvarkė: 1. susirinkimo atidarymas, 2. 
valdybos pirmininko pranešimas, 3. 
revizijos komisijos pranešimas, 4. 
naujos valdybos rinkimai, 5. klausi
mai ir sumanymai, 6. premijų įteiki
mas nusipelniusiems nariams 1965 
m. žvejyboje ir medžioklėje. 1965 m. 
buvo laimingi medžiotojams ir žve
jams, todėl iš visų likusių metinių gė
rybių bus paruošta puiki vakarienė, 
veiks turtingas bufetas, loterija, gros 
lietuviška muzika. Pradžia 7 v.v. Visi 
nariai ir jų šeimos prašomi susirin
kime dalyvauti. Įėjimas — laisva au
ka. St Krivickas, klubo sekretorius

TĖVAS RAFAELIS, O.F.M., grįžda
mas iš Sault Ste Marie ir Wawos, kur 
vedė rekolekcijas ir aplankė lietuvius, 
buvo sustojęs keletą dienų Sudbury. 
Iš čia išvyko į Pembroką ir Kingsto- 
ną. Krsp.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVUI 

“TALKA” (BANKELIUI) 
skubiai reikalingas lietuvis užimti 
vakuojančiai bankelio vedėjo pa
dėjėjo vietai. Pageidaujama žino
jimas buhalterijos ir bankinių 
operacijų. Atlyginimas — pagal 
susitarimą. Kreiptis į bankelio ve
dėją E. Lengniką, 21 Main SL E.

Room 203, Hamilton, Ont. 
Tel. JA 8-0511.

“Talkos” valdyba

► J. A. Valstybės
► DOMAS PENIKAS, ilgesnį laiką
► turėjęs maisto gaminių krautuvę
► Niujorke, ją pardavė ir įsigijo spaus-
► tuvę Rodgewoode. Vokietijoj jis bu- 
k vo “Mūsų Kelio” redaktorius.

ŽURN. JERONIMAS CICĖNAS
► po 10 mėnesių ligos ir nedarbo jau 
, pasveiko ir pradėjo dirbti vienoje
► Omahos ligoninėje.
K MARTYNAS TAUTRIMAS, 1958 

metais baigęs Omahos universite- 
k tą BA laipsniu ir žinias gilinęs ki

tuose universitetuose, jau dveji me
tai lektoriauja Fremont, Nebr., Mid- 
laid College.

PROF. ANTANAS KLIMAS, vie- 
nintelis profesorius lietuvis Ročes- 
terio, N.Y., universitete, šiais moks
lo metais pateko į 14 geriausių dės
tytojų skaičių iš bendro kelių šim
tų profesorių skaičiaus.

PIJUS DABRILA, klevelandietis 
lietuvis prekybininkas, piktadarių 
buvo apiplėštas ir nužudytas kovo 
25 d. Palaidotas Worcester, Mass., 
šalia dviejų savo brolių.

JONAS LAURYNAS KUCINAS 
kovo 5 d. šv. Povilo katedroje, Čika
goje, įšventintas į kunigus. Naujasis 
kunigas kilęs iš Cicero, I1L, baigęs 
šv. Antano lietuvių parapijos mo
kyklą 1953 m., mokėsi Šv. Pranciš
kaus; seminarijoj Mt. St. Francis, 
Ind. Ją baigęs įstojo į tėvų konven- 
tualų naujokyną ir gavo naują vie
nuolinį vardą Zakarijas. Filosofijos 
studijas baigė Dayton universitete 
A. B. laipsniu. Šiuo metu jis tęsia 
teologijos studijas Chaska, Minn. 
Pirmąsias iškilmingas Mišias atna
šaus š. m. birželio 12 d. savo gimti
nėje šv. Antano liet, parapijoj, Cice
ro, III., kur yra jo giminės ir drau
gai.

TĖVAI MARIJONAI prie savo 
seminarijos Clarendon Hills, Ill. sta
to naują bendrabutį vaikams. Tuo 
reikalu pasirašyta sutartis. Pirmiau 
stovyklos berniukai buvo apgyvendi
nami sporto salėj, bet nuo ateinan
čio sezono bus naujas pastatas,kuris 
patogiai sutalpins 60 stovyklautojų.

PAULINA SAMOŠKAITĖ, gailes
tingoji sesuo iš East St Louis, ap
dovanota augščiausiu popiežiaus me- 
daliu' moterims “Pro Ecclesia et 
Pontifice”. Apie Popiežiaus Pauliaus 
VI medalio paskyrimą lietuvaitei 
pranešė vysk. Pablo Munoz Vega, 
Quito vyskupas Ekvadore. Labiausiai 
buvo įvertintos P. Samoškaitės pa
stangos įsteigti kliniką neturtin
giems indėnams Guangopolo Pueble. 
Klinika . pasitarnauja 3.000 asmenų 
vargingoje ir nuošalioje vietoje — 
40 mylių nuo Quito.

ČIKAGIETIS KARYS T. MIŠEI
KIS žuvo kautynėse Vietname. Taip 
pranešė Valstybės d-tas Vašingtone. 
T. N. Mišeikis, jr. buvęs slapuko nu
kautas kovo 26 d. žuvęs karys, lietu
vis, turėjęs seržanto laipsnį, buvo 23 
m. amžiaus ir tarnavo I pėstininkų 
divizijoj. Kariuomenėj jis buvo iš
tarnavęs 5 metus, Vietname—9 mė
nesius. Jis mokėsi Kelly augštesnio- 
joj m-kloj, o būdamas karinėje tar
nyboje baigė augštesnį mokslą.

KUN. F. VALUKEVIČIUS, Ro- 
chesterio šv. Jurgio liet, parapijos 
klebonas, Šiluvos koplyčioje paskelb
tame vajuje surinko $12.000 ir Lie
tuvos Fondui apie -11.000. Jo rūpes
čiu, Vasario 16 minėjimo progomis 
iškeliama Lietuvos trispalvė ant Ro- 
česterio rotušės rūmų.

ZIGMANTAS BAGDONAS, Brid
geport, Conn, kovo 18 d., prie pat 
savo namų buvo užmuštas jaunuolio 
vairuojamo ir nepaprastu greičiu va
žiavusio automobilio.

Velionis buvo gimęs 1914 m. Šiau
liuose. Baigęs gimnaziją, ligi 1944 
m. gyveno Kaune. Pasitraukęs į Vo
kietiją,, apsigyveno Kemptene. 1950 
m. atvyko Amerikon ir įsikūrė Brid- 
geporte, dirbdamas elektros mecha
niko darbą. Liko nuliūdusi žmona 
Elena ir sūnus studentas Jonas.

STASIUI BARZDUKUI, dabarti
niam Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos vykdomajam vicepirmi
ninkui, pedagogui, kultūrininkui ir 
veikėjui sukanka 60 metų amžiaus. 
Jo gimtadienį — š. m. balandžio 23 
d., šeštadienį, 7 vai. vak., Euclid 
Lounge salėje, 1361 E. 260th Street 
Klevelande rengiamas jo pagerbi- 
mas-minė j imas, kuriame žodi tars 
prof. dr. J. Puzinas. Bus vaišės, svei
kinimai, meninė dalis ir kt. Norį gar
bingąjį Sukaktuvininką pasveikinti 
ar dalyvauti pagerbime, prašomi 
kreiptis Į Mildą Lenkauskienę, 14145 
Washington Blvd, Cleveland Ohio 
44118, tel. 3824725 arba Juozą Mi- 
konį, 780 E. I85th, St, Cleveland, 
Ohio 44119, tel. 481-6900 arba 531- 
2190.

Rengėjai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE —SLA mini savo veik
los 80 m. jubilėjų. Šių nu liepos 10 
—13 d. Klevelande įvyks jubilėjinis 
suvažiavimas bei banketas Pic Car
ter viešbutyje. Suvažiavimui rengti 
sudarytas specialus komitetas, ku
riam pirmininkauja J. Daugėla. Nu
matytas ir jubilėjinis leidinys, kurį 
redaguoja Vyt. Braziulis. SLA įstei
gimo data laikoma 1886 nu rugpjū
čio 15 d. Shenandoah, Pa., miestely
je, kur įvyko pirmasis organizacijos 
suvažiavimas.

KĘSTUTIS KURAITIS, cicerietis, 
savanoriu išvyko JAV kariuomenėn 
— į marinus.

Australija
Iš AUSTRALIJOS RAŠOMA: “Ne- 

- seniai baigėme vasaros sausras ir 
karščius. Kaitino kaip iš šėtono nas
rų. Lietaus gaminti buvo išėjusi net 
australų karo aviacija. Pavyko. Py
lė lietus kaikuriose srityse, kad žmo
nės maudėsi savuose kambariuose 
lyg voniose. Dabar jau kasdien lyja 
iš Dievulio malonės, atseit, prasidėjo 
vadinamas ruduo — geriausias metų 
laikas Australijoje. Tai kažkas pa- y 
našu i geguži Lietuvoje”.

Prancūzija
MIN. ST. LOZORAITIS Lietuvos 

nepriklausomybės šventės proga lan
kėsi Paryžiuje, kur kalbėjo per radi
ją ir Prancūzijos Lietuvių B-nės su
organizuotame susirinkime šventei 
paminėti. S. Lozoraitis su žmona su
ruošė Paryžiuje priėmimą lietuvių 
kolonijai, Lietuvos draugams pran
cūzams ir sovietų pavergtų tautų ats
tovams.

Šveicarija
ŠVEICARIJOJE SUDARYTAS 

KOMITETAS, kuris rūpinsis abieją 
broliu šauliu palaidojimu vienoj vie
toj ir pastatymu jiems bendro Įspū- 
dingesnio paminklo. Šveicarijoj yra 
palaidotas kan. K. šaulys, Lietuvos 
neprikl. akto signataras ir jo brolis 
Jurgis šaulys, buvęs ministeris. Kas 
norėtu apie tai smulkesniu žinią, te
sikreipia: Rev. A. Arminas, Lugano. 
Cfinika Moncucco, Šveicarija.

“NEUE ZUERCHER ZEITUNG”, 
Įtakingiausias Šveicarijos dienraštis, 
paskelbė platu straipsnį apie lietu- 
vią Vasario 16 minėjimą. Šveicari
jos spaudos agentūra paskelbė apie 
tai žinią.

Paruošė Pr. AL

Sault S. Marie, Ont
DVIGUBAS GIMTADIENIS. — Ko

vo 19 d. savo giminių ir artimesniųjų 
draugų būrely dvigubą gimtadienį at
šventė Viktorija Girdzevičienė ir duk
relė Danutė. Sukaktuvininkės buvo 
apdovanotos įvairiomis dovanomis. 
D. Girdzevičiūtė, nors dar tik 19 m. 
amžiaus, bet jau yra pilnai įsijungu
si į mūsų kolonijos lietuvišką veiklą 
ir šiais metais renkant naują valdy
bą sutiko būti valdybos sekretore. 
Prieš pat Velykas ji išskrido dviems 
savaitėms atostogų į saulėtąją Flori-

APYLINKES VALDYBOS pastan
gomis šiuo metu vykdoma jaunimo 
kongresui rinkliava duoda gražius re- 
zultatus.Taip pat renkami ir peticijai 
parašai. Būtų gražu, jei parašų rinkti 
sukrustų ne tik jaunimas, bet ir seni
mas.

“SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS”. — 
“The Sault Daily Star” rašo apie 
“skraidančias lėkštes”. Kovo 30 d. ra
šė, esą neatpažįstamos šviesos buvo 
matytos virt Sault Ste. Marie. Vieti
nės radijo stotys sako gavusios virt

šimto įvairių pranešimų iš vietinių 
gyventojų, kurie sakosi tas šviesas 
matę virt dviejų skirtingų vietovių. 
Kaikurie sakė matę' vieną šviesą, o ki
ti net tris. Tos šviesos buvusios spal
votos: baltos, žalios, raudonos. Jos at
rodė kabančios ir jei pajudėdavo, 
staigiai kildavo augštyn labai dideliu 
greičiu. Vietinio aerodromo pareigū
nai sako, kad tuo laiku virt miesto 
nebuvo jokio lėktuvų judėjimo. Ko
respondentas, paskambinęs telefonu 
į kelias nurodytas vietas, nerado nei 
vieno asmens, kuris tas šviesas būtų 
matęs. Miesto ir provincijos policija 
sakė jokių pranešimų dėl šviesų ne
gavę.

Toliau tas pats laikraštis rašo apie 
amerikiečio R. M. Robinson pastebė
tus skraidančius daiktus virt New
berry, Mich., kiek į vakarus nuo 
Sault Ste. Marie. .Mr. Robinson sakėsi 
esąs oro stebėtojas. Diena buvusi gra
ži, be debesų. Tuo metu ten nebuvo 
nei paukščių, nei lėktuvą, šviesos ne
buvusios virt pelkių, ir todėl negalin
čios būti pelkių dujos. V. S.

Delhi, Tillsonburg
TAUTOS FONDUI aukojo po $10: 

P. Augaitis, Alb. Augustinavičius, M. 
Grincevičius, VI. Miceika, Alf. Rudo
kas, Ged. Rugienis, A. Sams, D. žio
gas; $8.50: J. Jurėnas; $8: S. šimutis; 
po $7: B. Stonkus, J. G.; $6.10: šešta
dieninės mokyklos moksleiviai; po $ 
5: J. Astrauskas, J. Dadurka, B. Dir
sė, B. Gudinskas, kun. J. Gutauskas, 
F. Gurklys, S. Jakubickas, P. Janulis, 
Alf. Kairys, St. Kairys, P. Kariūnas, J. 
Kėžinaitis, K. Lukošius, A. Lapenas, J. 
Laureckas, Ant. Mažeika, A. Masiulis, 
Z. Paulionis, P. Paragauskas, B. Povi
laitis, B. Šeduikis, V. Treigys, V. Za- 
durskis; po $3: St. Augustine, A. Bud- 
reika, M. Račys, K. Ratavičius, J. Ve- 
raitis, V. Vytas; $2.50 B. čaika; po $2: 
P. Cvirka, V. Galeckas, J. Jakaitis, J. 
Jauneika, P. Klimavičius, P. Lapienis, 
L Nargėlas, M. Noriais, S. Oleka, P. 
(Kalas, S. Steigvila, D. Šiuma, V. 
Vaitkus, V. Vindašius; kiti aukojo 
smulkesnėm sumom. Bendra Tautos 
Fondo atstovybei perduota suma — 
$300. Aukotojams nuoširdus ačiū.

KLB Delhi apylinkės valdyba

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
potkolos iki 60% turto vertės. UŽ štRUS mokama 414% divi
dendo ii 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:

• Didžiausią pasirinkimą namų, apartamentų,ūkių, verslų ir t.t.,
• Daug gerų pirkėjų
• Palankų finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

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

PER CROSS CANADA REALTIES SERVICE LTD.
aptarnaujam visą Kanadą.

Kreipkitės su pasitikėjimu

B. Kronas Realtors

LONDON, ONT

visų amžiaus grupių

MENO VAKARAS. — Čia parengi
mai įvyksta beveik kiekvieną savait
galį. Šį kartą ilgiau noriu sustoti ties 
literatūros vakaru. Jo programos iš- 
pildytojai
jaunimas ir dalis suaugusiųjų. Šeš
tadieninės mokyklos choras ir Londo- 
no-Rodney jaunimo ansamblio choras, 
vadovaujami kun. B. Pacevičiaus, pa
sirodė su dainomis ir giesmėmis. Su
augusiųjų choras, vad. muz. J. Pet
rausko, išpildo tris giesmes. Jauni
mo ansamblio taut, šokių grupė, vad. 
D. Chainauskienės, pašoka keletą šo
kių, o deklamuoti išeina visa eilė jau
nimo — nuo mažųjų ligi suaugusių
jų. šioje srityje jaunimui atstovauja: 
R. Bliskytė, S. Dūdaitė, L. Keraitė, 
A. Naruševičiūtė iš Rodney, L Petra- 
šiūnaitė, E. Bliskis, J. Čegys, V. Na
vickas, M. Chainauskas, J. čegytė. 
Smuikuoja: Kr. Brazlauskaitė, jai 
pianinu pritaria J. čegys. Chorams 
akompanuoja muz. J. Petrauskas, Kr. 
Brazlauskaitė ir L. Petrašiūnaitė. 
Tautiniams šokiams groja J. Valai
tis. Savo kūrybą skaito A. Ignaitytė 
iš Rodney. E. Nevin giesmę — Ro
žinį solo išpildo E. Bliskis su mer
gaičių choru. Trumpą lietuvių litera
tūros apžvalgą jaunimui pritaikytoje 
dvasioje padaro V. Ignaitis — mūsų 
svečias 
tiek ir 
atliko 
nuolių
Prie tų įgimtą gabumų pridėjus ge
rą mokyklą, būtų galima iš jų susi
laukti rimtų menininkų. Su ypatin
gu dėmesiu susirinkusiųjų buvo iš
klausyta puikiai pavykusi suaugusių
jų deklamacija — A. Baranausko

iš Rodney. Tiek suaugusieji, 
visas jaunimas savo uždavinį 
pasigėrėtinai. Nevienas jau- 
turi dėmesio vertų talentą.

Čia ošiantis miš-

“Anykščių šilelis”. Deklamavo G. Pet
rauskienė ir M. Chainauskas. Miško 
ošimas staiga padvelkė net su pirmo
mis deklamacijos eilutėmis, čia ir 
grybų kaimenės, čia ir... visa paukš
čių “bendruomenė”.
kas, čia vėl rami pamiškės idilija.

Norėtųsi išgirsti daugiau panašių 
deklamacijų. Kaikurie ir iš jaunųjų 
laikytini tinkamais šitokiam dides
niam uždaviniui. Tenka pagirti me
no vadovą už tai, kad jis vakaro pro- 
gramon įtraukė visų amžiaus grupių 
jaunimą.

Vakarą rengė K. L. Katalikių Mo- ' 
terų Londono skyrius, vad. pirm. E. 
Navickienės. Vyr. meno vadovas — 
skyriaus dvasios vadas kun. B. Pace- 
vičius. D. E.

WINNIPEG, Man.
TAUTOS FONDUI vasario 20 d. 

Vasario 16 minėjime aukojo: po $5: 
Eg. Kalasauskas, V. Januška, A. Ma
ciūnas, M. Januška, M. šarauskas, J. 
Vaitiekūnas, A. Končius, J. Demerec- 
kas; po $3: J. Malinauskas, A. Ge
nys ir J. Kvedaras; po $2: kun. J. Ber- 
tašius, Jauniškienė, V. Jančiukas, Bal
čiūnas, P. Ziminskas, J. Timermanas, 
A. Kuncaitis, Ev. Federas, A Dudo
nis, A. Radzevičius, St Ramančiaus- 
kas, V. Zavackienė, J. H. Barkauskai- 
tės; po $1: A. Lingė, Zavackas, B. 
Vaičaitis, V. Kriščiūnas, T. Lukas, 
Virkutienė, V. Rutkauskas, V. Maro- 
zas, K. Strikaitis, M. Daubarienė, Die- 
lininkaitienė, A. Galinaitis, P. Bag
donas ir V. Simanavičius.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.

TF atstovas Winnipege
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KOMEDIJA PASAKOS DRABUŽIUOSE
APIE B. PCKELEVIČIŪTĖS KNYGĄ “AUKSO ŽĄSIS”

Žinia, kad Hamiltono “Auku
ro” teatras savo režisorės Daugu
vietytės - Kudabienės 25 metų 
jubilėjaus proga vaidins istorinę 
dramą apie Barborą Radvilaitę, 
sudomino lietuvišką visuomenę 
Toronte. Kovo 27 d. ją teko pa
matyti. Didžiojoj T. pranciškonų 
salėj buvo gausu žiūrovų. Malonu 
pažymėti, kad publika rinkosi lai
ku ir kad vaidinimas galėjo pra
sidėti punktualiai.

Hamiltono “Aukurui” tenka 
didelė garbė ir padėka tiek daug 
pastangų šio veikalo pastatymui 
ir publikos supažindinimui su žy
miu istoriniu įvykiu, kai po Aldo
nos Gediminaitės kita lietuviška 
kunigaikštytė, nors ir trumpam 
laikui, atsisėdo Lietuvos - Lenki
jos soste, šis faktas lietuviams 

- tuomet buvo didelis tautinis įvy
kis, o Radviloms žymus politinis 
pakilimas ir “amžina garbė bei 
šlovė”, kaip karalius Žygimantas 
Augustas jiems kartą pasakė.

Barboros rolę vaidino L. Ver
bickaitė. Ji nėra profesijonalė; 
bet turi daug patyrimo iš anksty
vesnių vaidinimų, šiame veikale 
ji iškilo virš mėgėjiško lygio ir 
turėjo galimybės visapusiškai pa
rodyti savo talentą. Ji buvo sva
jinga ir sentimentali pirmame ak
te. Sentimentalumas ją lydėjo iki 
veikalo galo. Jau antrame akte 
pradėjo augti ir jos dramatišku
mas. Nevainikuotos karalienės 
scenoje ji parodė išdidumo ir kil
mingumo pasikalbėjime su lenkų 
primų, o ypač su karaliene Bona, 
kai šita ją piktais žodžiais įžeidė. 
Penktoje — “Persunkus vaini
kas” — scenoje ji tikrai sujaudi
no žiūrovus, atvaizduodama sun
kiai sergančios karalienės laiky
senoje karališką ištvermę bei va
lią.

L. Verbickaitės liekna figūra, 
gražus bei simpatiškas veidas, jos 
lyriškas balsas labai gyvai' atvaiz
davo aną nelaimingą kunigaikš
tienę, kuri iš Vilniaus meilės sod
no per tolimus Dubingius atsidū
rė šaltuose Krokuvos rūmuose, 
apsupta intrigų karališkame dva
re. Jos lygūs veido bruožai ir per
lais nusagstyta auksinė karūna 
žiūrovams gyvai priminė anų lai
kų karalienę Barborą, kaip ji yra 
žinoma išlikusiuose paveiksluose.

L. Verbickaitės partneris buvo 
A. Stasevičius karaliaus Žygiman
to Augusto rolėje. Pirmame 
veiksme jis buvo silpnokas gal ir 
todėl, kad autorius jam nebuvo 
davęs grakščių ir aistringų žo
džių. Jis geriausiai vaidino sena
to posėdžio salėje Petrikuvoje. Jo 
laikysena, išdidumas ir tvirtumas 
žiūrovams aiškiai parodė aną ka
ralių, kurio jokia žemiška jėga 
negalėjo priversti sulaužyti savo 
žmonai duotą moterystės pažadą, 
nors jis buvo puolamas lenkų po
nų ir savo motinos.

Labai įtikinančiai vaidino abu 
lenkų dvasininkai — vyskupas ir 
Lenkijos kancleris V. Panavas,

laikymą, ir Lenkijos primas A. 
Ulbinas, kuris žadėjo paskleisti 
karaliaus nuodėmę visiem Lenki
jos gyventojam. Jis taip pat įdo
miai pravedė savo veidmainišką 
sceną karalienės Barboros budua
re.

Sklandžiai suvaidino savo roles 
Barboros pusbrolis Radvila Juo
dasis — R. Kontenis (išvaizdos bei 
laikysenos atžvilgiu) ir jos brolis 
Radvila Rudasis — K. Bungarda, 
kuris savo sesers garbei ginti 
traukė iš makšties spindintį kar-

natoriams, ką Lietuva yra davusi 
lenkų karūnai.

Aprangos ir laikysenos atžvil
giu savo trumpoje rolėje gražiai 
pasirodė Kotryna Habsburgaitė— 
D. Prunskytė, trečioji karaliaus 
žmona. Sklandžiai ir natūraliai 
vaidino D. Kudabaitė ir D. La- 
tauskaitė. Antrą ir ketvirtą veiks
mą paįvairino graži ir grakšti bur
tininkė Zerida — A. žilvytienė. 
Iš lenkų senatorių, pusės gyvai 
pasireiškė Krokuvos vaivada Kmi- 
ta — A. Enskaitis.

Labai ryškiai išvaizdos ir tem
peramento atžvilgiu pasireiškė 
karalienės Bonos rolėje E. Kuda
bienė. Jos sceniška erudicija ir 
temperamentas įnešė į vaidinimą 
daug gyvumo, už ką žiūrovai jai 
pakartotinai plojo. Tik labai gai
la, kad iš karalienės Bonos lūpų, 
ypač šeštame veiksme, sklido ne
gražių žodžių, kurie šiai didingai 
ir valingai, iš senos karališkos 
šeimos kilusiai moteriai tikrai ne
pritinka.

Aplamai, pastatymas padarė 
gerą įspūdį. Veikalas buvo gerai 
surežisuotas. Veiksmai ėjo sklan
džiai, artistai mokėjo savo roles, 
tik pageidautina, kad būtų kal
bama balsiau ir geresne dikcija, 
nes salės gale daugelis žodžių bu
vo nesuprantami. Apdarai, turint 
galvoje kuklias galimybes, buvo 
gerai paruošti, ypač artisčių. Pats 
veikalas buvo perilgas — truko 
apie 4 vai. Paskutinė scena, jau 
po Barboros mirties, atrodo ne
reikalinga. Taip pat negražus gin
čas tarp karaliaus ir karalienės 
motinos.

Skaitant šią kritišką apžvalgą 
reikia neužmiršti, kad prieš akis 
turėjome mėgėjų grupę. Artistai, 
iš meilės teatrui ir, gal svarbiau
sia. lietuviškam žodžiui, atliko di
delį darbą, paruošdami veikalą. 
Didelė garbė ir padėka tenka p. 
Kudabienei, kuri čia parodė me
nišką scenos supratimą ir sugebė
jimus išeivijos sąlygose pateikda
ma publikai šį Lietuvos praeities 
paveikslą: V. Anysienė
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Taip atrodė scenoje dr. J. Griniaus "Gulbės giesmės" artistės 
Barbora Radvilaitė (L. Verbickaitė)

čigonė (H. Žilvitienė) 
Nuotr. S. Dabkaus

ir

• Per sekančius pnekerius me
tus gali būti žmogui pagaminta 
dirbtinė širdis. Dr JFrank Has
tings iš National Heart Institute 
sako, kad tai visiškai Įmanoma.

tis karalaitei, ir pasakiškoji miš
ko moterėlė. Taigi daugumas vei
kėjų — “dideli žmonės”, tačiau 
scenoje jų veiksmai — juokingi, 
išplauktą iš jų charakterių silp
nybių. Kontrastas tarp išorinės 
didybės ir vidaus menkystės — 
dėkinga medžiaga komedijai. 
Nors veiksmas vyksta karaliaus 
rūmuose, bet patys įvykiai nedi
deli, siekimai smulkučiai. Pirmas 
veiksmas atskleidžia rūmų nelai
mę — karalaitė liūdi, nesijuokia. 
Dėlto gedulas paskelbtas visoje 
karalijoje, uždrausta linksmintis. 
Bet dvariškiai neiškenčia: naktį 
susirenka nuošalioj rūmų viete
lėj ir mėgina dainuoti ir šokti. 
Nesudėtinga jų džiaugsmo daine 
lė, kaip ir jie patys:

Kai pasakiškoji komedija, lai
mėjusi 1961 m. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės jaunimo dra
mos konkurso pirmąją premiją, 
virto nauja realybe — pirmuo
ju lietuviškuoju spalvotu garsi
niu filmu, pačios autorės pastan
gomis sukurtu ir spaudoje smar
kiai išgarsintu, rašyti apie pačią 
knygą reikia rašyti apie didžiojo 
įvykio šešėlį. Pati knyga, išleista 
beveik tuo pačiu metu, kai atsi
skleidė viešumai filmo premje
ra, kaikam pasirodys lyg antra
eilė vertybė.. O iš tikrųjų be vei
kalo nebūtų buvę nė filmo. Kiek
vienas dramos veikalas pilnu 
grožiu ir verte atsiskleidžia sce
noje. O šiuo laimingu atveju Pū- 
kelevičiūtės komedija atsiskleidė 
ne tik scenoje, bet ir ekrane. 
Tačiau komedija savaime pasilie
ka ir literatūros kūrinys. Apie jį 
čia ir kalbame. z

Brolių Grimų pasakos motyvas 
apie liūdinčią karalaitę autorės 
paimtas veikalo pagrindu. Pats 
motyvas lygiai duoda medžiagos 
tragedijai, dramai ar komedijai, 
čia turime trečiąjį atvejį — tri
jų veiksmų komediją.

Veiksmas vyksta pasakų me
tais, pasakų krašte. Veikia kara
lius, karalaitė, astrologas, admi
rolas, daktaras, kanclerio našlė, 
juokdarys, smuklininkas ir jo 
dukterys, jaunikis, atvykęs pirš-

2-6 v.v. Lankymo valandos — nuo tre
čiadienio iki sekmadienio 1-5.30 v.v.

DAIL. ADOLFUI VALEŠKAI Ame
rikos Architektų Instituto 1966 m. 
vertintojų k-ja paskyrė augščiausią 
įvertinimą dailiųjų menų (Fine Arts) 
srityje, architektūroje, už skaldyto 
stiklo vitražus Lanski koplyčioje, 
Rodfei Zedek Park Blvd. Čikagoj.

J. RIMANTAS knygoje “Petras 
Rimša pasakoja” rašo: “Mintį lietu
viams 1900 metais dalyvauti Paryžiaus 
parodoje iškėlė pirma Amerikos lie
tuviai, o vėliau ir Ciuriche susitelkę 
lietuviai. Mat, norėta pasirodyti: “žiū
rėk, pasaulį, dar gyva tauta, kurią 
daug kas laiko jau palaidota!” Lietu- 

ivių skyriaus apimtis gana plati — et-

KULTŪRMEJE VEIKIOJE
“DRAUGO” DIENRAŠČIUI kovo 

31 d. suėjo 50 metų. Savo kelionę pas 
skaitytojus jis pradėjo savaitiniu laik
raščiu 1909 m. Wilkes Barre, Pa. Nuo 
1912 m. nusikėlė į liet, sostinę Ame
rikoj — Čikagą. Nuo 1916 m. minėtos 
dienos “Draugas” tapo dienraščiu. 
Nuo 1920 m. dienraštis perduotas Tė
vams marijonams. Dabar ‘ ‘Draugo” 
redakcijoj dirba kun. Pr. Garšva, L. 
Šimutis, kun. K. Barauskas, A. Baro
nas, K. Bradūnas ir kun. J. Prunskis; 
administracijoj — kun. A. Spurgis, 
R. Valaitis, A. Daugirdas ir kt.

SYDNĖJAUS VALST. MENO GA- nografiją, draudžiamieji raštai, kai 
LERIJOJE kiekvienų metu pradžioje ! kurie Lietuvos istorijos bruožai, poli-

, . . . . . x : tinė padėtis ir kita kas. Parodai pasi-vyksta konkursines portretų, gamto-: 5 , ... . T. ,7rengta gana kruopščiai. Ji parode sa- 
Lietuviškasis 

dos. šiemet jose dalyvavo lietuviai skyrius save neabejotinai pateisino, 
menininkai Vladas Meškėnas ir Leo- Žinios apie viešą lietuvių pasirodymą 
nas Urbonas su portretų darbais, Paryžiuje pasiekė ir Peterburgą. Lie

tuvių spaudos draudimas labai skau
džiai badė akis carinei administraci
jai”.

j ALGIS BUTAVICIUS, Canberros 
DAIL. GABRIELIUS STANULIS teatro režisorius ir dekokratorius, ga-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 34-1 
tasis tomas, redaguotas Pr. Čepėno, 
jau ruošiamas išsiųsti prenumerato- j 
riams. Jis yra 96 puslapiais storesnis 
už kitus; apima: Vienos kongresą — 
X spindulius. Sekantis LE tomas ap
ims Z, ž raides ir papildymus.

A. BARONO ROMANĄ “Footbrid
ges and Abysses” (Lieptai ir bedug
nės) recenzavo įtakingas literatūros 
bei kritikos žurnalas “Saturday Re
view” kovo 26 d. laidoj. Recenzentas 
E. M. Potoker, anglų kalbos bei lite
ratūros dėstytojas City College Niu-Į 
jorke ilgokame straipsnyje gana pa-i 
lankiai vertina kūrinį, nors pateikia 
ir kritiškų pastabų. «

NAUJOJI LIET. RAŠYTOJŲ DR-
tac vaizdžiu ir dekoratyvinio meno paro- lietuviu kultūraJOS V-BA Čikagoje jau baigia suda- J . \ lietuvių kultūrą.

. . ... .. dnc smmpt nalvvavn lietuviai nAnkrS/U-ryti vertimo k-ją skirti premijoms už 
geriausias 1964 ir 1965 m. laisvajame 
pasaulyje išleistas grožinės lietuvių li
teratūros knygas. Vertinimo k-ja ba- Eva Kubbos ir H. Šalkauskas su gam- 
landžio pabaigoje paskelbs savo spren- įvaizdžiais. Mūsų dailininkų darbai 
dimą. Laimėtojams premijas tikimasi meno kritikų buvo gerai įvertinti, 
dar prieš vasaros atostogas įteikti Či
kagoje Rašytojų Dr-jos v-bos sureng- P -------- ___ _____ ___ ____
tame iškilmingame literatūros vakare, nuo 1963 m. dėsto skulptūrą Ženevos v0 Churchill Fellowship 3000 sv. pre- 

“MARE BALTICUM” žuranlas lei- meno Piešimo mokyklose. Atvyko į;miją. Tai jį įgalins išvykti į Europą 
džiamas Stockholme ’ vokiečiu kalba. šveicari« P° antrojo pasaulinio karo pagilinti studijų. Premijos laimėjimą 
Jame bendradarbiauja vokiečiu, estų, ^,tenai įgyvena- Jis yra baigęs paminėjo Canberros i ” 
latvių ir lietuvių mokslininkai. Nag
rinėjami Baltijos, jūros tautų praei
ties, dabarties ir ateities klausimai.

SKULPT. PETRAS VAŠKYS lipdo 
E. Rooseveltienės biustą Filadelfijos 
vaško muzėjui. Skulptorius gyvena 
Filadelfijoj, turi meno studiją, kurio
je atlieka metalo, plastikos, kerami- landžio 17 — gegužės 14 Klevelande nas Saulaitis, Old Colonial Road Oak- 
kos užsakymus iš įvairių pramonės Gallery International. V. Ratas yra' ville, Connecticut, 06779, U.S.A. Ad- 
įmonių. Be to, jis dėsto skulptūrą ir grafikas, gyvenąs Autralijoje, o V.! ministratorius Kazys Čėsna, 58 Provi- 
keramiką Philadelphia Museum of Raulas-Raulinaitis — skulptorius. Pa- Į dence Str„ Worcester, Mass. 01604, U. 
Art. rodos atidarymas — balandžio 17 d., S. A.

_ > Canberros ir Sydnėjaus 
Vilniaus meno akademiją, o 1945-48 dienraščiai. Pr. AK
m. baigė Ženevos meno m-klą, kurio-; 
je dabar profesoriauja. Jis taipgi yra i 
baigęs Ženevos universitetą, kur ga
vo pedagoginių mokslų licenciatą.

VACLOVO RATO IR VYTAUTO priedas. Sesėms vadovėms, broliams 
R AULO dailės paroda rengiama ba- vadovams ir tėvams. Red. v. s. Anta-

Atsiųsta paminėti
SKAUTYBĖ. “Skautų Aido” nr. 3

uz-

Vakar lijo, šiąnakt lijo, 
, Ryt saulėta bus diena.

Išvaduosim karaliją, 
Nes jau liūdesio gana.

Tačiau besilinksminančius 
klumpa juokdarys, kuriam
'krautos ir rūmų seklio pareigos. 
Dvariškiai suimami, o antras 
veiksmas atskleidžia bausmę: tu
ri pakartoti karaliaus ir karalai
tės akivaizdoje savo nakties links
mybes. Tačiau karalaitei rūmų 
banalybės įgrisusios. čia ir yra 
tikroji jos liūdesio priežastis. Ir 
pats pasakų karalius — toks men
kas žmogelis, jo rūpesčiai ir įsa
kymai išplaukia iš jo karališkos 
menkystės. Trečiame veiksme 
miško Samanėlė atneša stebuk
lingąją aukso žąsį, kuri prajuo
kina karalaitę ir išgelbi iš nelai
mės karaliją.

Komedijos idėja — šviesi. Lai
mi gėris, tiesa, teisingumas, atvi
rumas. Juokdario Pikio asmenyje 
švystelėja atviras žmoniškumas, 
o Samanėlė laimės paslaptį nusa-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JONAS DOVYDAITIS, prieškarinia

me laikotarpyje daug rašęs aviacijos 
temomis, paskelbė sovietinėje spaudo
je porą rašinių apie Dariaus ir Girė
no skridimą per Atlantą. Juos atspau
de civilinės aviacijos ministerijos 
žurnalas “Graždanskaja aviacija” ir 
“Vokrug”. Apie tragiškai žuvusius la- ko poezijos žodžiais: 
kūnus taipogi buvo rašyta “Izvestijo- i 
se” ir “Večernij Leningrad”.

ARCHEOLOGŲ IR ETNOGRAFŲ 
KONFERENCIJA įvyko Vilniuje. Jos 
tikslas — apibendrinti ekspedicijose 
surinktą medžiagą, kuri bus panaudo
ta ruošiamam Pabaltijo istoriniam-et- 
nografiniam atlasui. Konferencijoje 
buvo padaryta 18 pranešimų, jų tarpe 
R. Rimantienės “Paleolito titnaginių 
įrankių gamybos vietos Ežerynuose”, 
V. Valatkos “Madžiorų senkapiai” 
Praėjusiais metais buvo ištirti 78 kai-j

Ką verpiu, verpiu už dyką...
Skirstau, dėstau, dalinu 
Kraitį žemės dovanų.
Man ratelis — dūzgia, ūžia, 
Verpia apdarą gegužio, 
Verpia rudenio šilkus, 
Vasarėlės vainikus...
Veja pirštai ploną giją: 
Paukštei, žvaigždei ir lelijai — 
Tam, kad džiaugtųsi visi 
Žemės grožio dovana, 
Nes akimirka šviesi 
Gali būti kiekviena...

mai tarp Druskininkų ir Birštono, su- i Tokios šviesios akimirkos idėją 
registruoti svarbiausi pastatai, surink- dar kartą pabrėžia ir veikalo ūž
ta medžiaga apie gyventojų verslus, baigos žodžiai: 
amatus ir vietos papročius. Apie dzū
kų baldus, audinius, drabužių raidą ir 
pasikeitimus kaime kalbėjo: Mokslų 
Akademijos istorijos instituto etnogra
fijos skyriaus moksliniai bendradar
biai — i. Butkevičius, v. Milius, M. žisorė. Scenos dėsnius ir paslap-

Kas dainuot ir juoktis gali, 
žino nuostabias šalis: 
Aukso burtą, aukso kelią ' 
Į karališkas pilis.
Autorė yra kartu aktorė ir re-

Naują Lietuvos istorijos laidą pasitinkant
PR. PAULIUKONISŠių metų pradžioje pasirodė 

seniai lauktas Lietuvos istorijos 
vadovėlis lituanistinių mokyklų 
9-12 skyriams. Tai dr. Vandos 
Sruogienės 1935 m. nepriklauso
moje Lietuvoje išleisto Lietuvos 
istorijos vadovėlio, skirto V-VI 
pradžios mokyklos skyriams, pa
didinta šeštoji laida. Lietuvių vi
durinės mokyklos jau toks liki
mas, kad visą nepriklausomybės 
laikotarpį ir tremties metą netu
rėjo laimės susilaukti specialiai 
jai skirto Lietuvos istorijos vado
vėlio. Pradžios mokykla šiuo at
žvilgiu buvo laimingesnė: ketvir
tas skyrius pradžioje turėjo kan. 
A. Aleknos, vėliau kan. Pr. Pen- 
kausko, P. Šležo ir Ig. Malinaus
ko, o reformavus Lietuvos mo
kyklą, V - VI skyriai tuoj pat su
silaukė dr. V. Sruogienės vado
vėlio. Tuo tarpu vidurinė mokyk
la iki 1936 m. naudojosi kan. A. 
Aleknos, kuris buvo pagal nusta
tytą programą pertrumpas, o 
1936 m. dr. A. Šapokai išleidus 
lietuvių visuomenei pasiskaityti 
Lietuvos istoriją, ji buvo vartoja
ma kaip neišvengiama būtinybė 
ir mokykloje, išbraukant daugelį 
vietų. Vokietijoje susikūrus 
tremtinių mokykloms ir nesant 
tinkamesnio vadovėlio, griebtasi 
dr. V. Sruogienės — jis buvo 
perfotografuotas ir atspausdin
tas. Tai siauras vadovėlis viduri
nei mokyklai, bet būtino reikalo 
atveju jis buvo naudojamas. 
Amerikoje du kartu perspausdin
tas. pridėjus naują skyrių apie 
lietuvių išeiviją ir Lietuvos iyy- 
kius no 1926 metu. Jau anksčiau 
spaudoje teko priminti, kad jis 
nradžios mokyklai buvo perpia- 
tus. o vidurinei mokyklai (9 -12 
skyriams) nersiauras. Buvo pagei- 

' daujama jį pagrindinai pertvar- 
kvti ir gerokai praplėsti, pritai
kant šių dienų išeivijos reikala
vimams. To buvo tikėtasi iš nau
jos laidos, bet, deja, to nepada
ryta.

Kain iš naujos laidos autorės 
prakalbos matyti, Lietuvos isto

rijos VI laida “pradžioje kiek 
sutrumpinta, į pabaigą gerokai 
praplėsta”, yra skiriama “pirmo
je eilėje tremties lietuviams 
moksleiviams kaip vadovėlis, o 
taip pat ir suaugusiųjų skaity
mui”. Be to, atsižvelgiant į da
bartines sąlygas, sujungė “į vieną 
knygą vadovėlį ir chrestomatiją”. 
Tuo būdu autorė vienu šūviu tai
kė į tris zuikius. Norai geri, bet 
ar jie gali būti pateisinami ir 
išeivijos sąlygomis, tai jau kitas 
klausimas.

Mokyklos vadovėlio yra vieno
kia paskirtis, o visuomenei ski
riamos istorijos — kitokia. Tuo
du dalyku veik neįmanoma sude
rinti, todėl tenka labai abejoti 
tinkamumu mokyklai vadovėlio, 
kuris drauge skiriamas ir visuo
menei pasiskaityti ir dar turi at
stoti istorijos chrestomatiją.

Nelygumai bei nesklandumai
Lietuvos istorijos autorė ap

gailestauja, kad “dėl nenormalių 
sąlygų, knygos spausdinimo nusi- 
tęsimo, dėl kai kurių dalių rašy
mo paskubomis ir dėl įvairių 
techniškų kliūčių”, negalėjusi 
“išvengti nelygumų bei nesklan
dumų”. Iš tikrųjų, perskaičius 
knygą, matyti tų “nelygumų bei 
nesklandumų” medžiagos p a - 
skirstyme,'-kaikurių lietuvių tau
tos įvykių išryškinime ir atskirų 
įvyltių aiškinime.

Kaip pradžioje buvo pastebėta, 
vadovėlis skiriamas vidurinei mo
kyklai, todėl visai bereikalinga 
įžanga (13-20 psl.) anie laiko 
skaičiavimą ir pirmykščio žmo
gaus gyvenimą, nes sū tais klau
simais mokiniai jau yra susipa
žinę. besimokydami Amerikos 
istorijos ir Lietuvos istorijos pra
džios mokykloje. Labai mažai 
duota žinių anie Lietuvos politi- 
n ę santvraką, administraciją, 
ynač kultūrinę padėtį senosios 
valstybės laikais. Pvz. didžiųjų 
valstybės urėdų, ne vien “kuni
gaikščio dvaro svarbiausiu val
dininkų” (140 psl.); kanclerio ir

maršalo pareigos nenurodytos. 
Kalbant apie pavietus ir vaivadi
jas (156 psl.) nieko nepasakyta 
apie vaivadų bei kaštelionų pa
reigas, svarbiausias Vilniaus ir 
Trakų vaivadijas ir jų urėdus. 
Silpnas skyrius apie Lietuvos ru
sifikaciją XIX a.: paliestas be
veik vien spaudos draudimas, 
bet neišryškintas rusinimas per 
bažnyčią, mokyklą, kolonozaciją. 
Ir vysk. M. Valančiaus vaidmuo 
kovoje su rusifikacija nepakanka
mai nušviestas. Kalbant apie pir
muosius lietuviškus laikraščius, 
neužtenka tenkintis vien “Auš
ra” ir “Varpu”. Nepriklausomo
je Lietuvoje pradžios mokyklos 
mokiniai jau žinojo, kad pirmie
ji lietuviški laikraščiai buvo 
“Aušra”, “Varpas”, “Apžvalga” 
ir “Tėvynės Sargas” nes pasta
rieji du kovojo su rusifikacija ir 
spaudos draudimu daug daugiau 
nusipelnė, negu pirmieji du. 
Kiek plačiau reikėjo nušviesti 
lietuvių išeivijos Amerikoje veik
lą ir dabartinius išeivijos veiks
nius VLIKą, ALTą ir Lietuvių 
Bendruomenę. Nepaminėtas Stei
giamojo Seimo išleistos konsti
tucijos turinys, o 1928 metų kon
stitucija. kurios niekad niekas 
nesilaikė, smulkiai aptariama.

Suskirstymas laikotarpiais
Nevisur galima sutikti su Lie

tuvos istorijos suskirstymu laiko
tarpiais. Prie Lietuvos valstybės 
kūrimosi laikotarpio priskirtas 
Mindaugo valdymas, kurio metu 
Lietuvos valstybės kūrimas jau 
buvo atbaigtas. Nieko nepaaiš
kinta. kodėl prie Vytauto Didžio
jo laikų priskirti Švitrigaila ir Žy
gimantas I. Neaišku, kodėl prade
dant Kazimieru ir baigiant Stepo
nu Batoru laikotarpis pavadintas 
“Pastangos išlaikyti Lietuvos ne
priklausomybe”. Juk iki Liublino 
susitarimo Lietuva buvo nepri
klausoma valstybė, nežiūrint kad 
lenkai rinkdavosi savo karaliumi 
Lietuvos valdovą. Tai lenkų isto- 
riografu skleidžiama teorija, kad 
nuo Kriavo akto Lietuva tapusi

Lenkijos provincija. Trumpas at
skiras skyrius “Atgimusi nepri
klausoma Lietuva”, kuriame kal
bama tik apie kovas dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, atrodo, galėjo 
lengvai būti sujungtas su “Atsta
tomos valstybės kūrimosi” skyriu
mi. Taip pat “Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimas” ir “Neprik
lausomos Lietuvos gyvenimo pa
žangos apžvalga” galėjo būti su
jungti į vieną skyrių, nes kalba
ma apie vieną ir tą patį laikotar
pį. Skyriams “Antrasis pasaulinis 
karas” bei “Pokariniai metai” gal 
galima buvo surasti tinkamesnę 
bendrą antraštę.

Ilgos antraštės
Keletą žodžių tenka pasakyti 

dėl pačių knygoje vartojamų ant
raščių. Metodiškai imant, moki
niui geriausiai krenta į sąmonę 
vienu trumpu vaizdžių sakiniu iš
reikšta skyrelio ar straipsnelio 
antraštė. Autorė dažnai vartoja 
ilgas antraštes, kartais net dviem 
sakiniais išreikštas; pavyzdžiui: “Į 
latvių žemę Baltijos jūra atplau
kia vokiečių pirkliai ir įsikuria 
kardininkų ordinas”; “Gediminas 
suskirsto valstybę į sritis, ku
rioms valdyti skiria savo vietinin
kus; tvarko teismus, kariuomenę, 
luomus” (66); “Vytautas stengia
si atsipalaiduoti nuo sąjungos su 
Lenkija. Horodlės unija 1413 
m.” (108);“Aleksandro išrinkimas, 
lenkams nedalyvaujant, dar kar
tą nutraukia Lietuvos ir Lenkijos 
ryšius” (130); arba net trijų eilu
čių antraštė “Kryžiuočių ordinas 
nustoja gyvavęs; paskutinis jo 
magistras su visu ordinu priima 
Liuterio tikėjimą ir pasiskelbia 
priklausomas nuo Lenkijos ir Lie
tuvos” (149). Ypatingai metasi į 
akis septynių puslapių tekstui 
duota dviguba antraštė: “Vokie
tijos karas su Sovietų Sąjunga. 
1941 m. birželio mėnesį vokiečiai 
okupavo Lietuvą” (388 psl.). Šia
me straipsnyje kalbama ne tik 
apie Vokietijos karą su Sov. Są
jungą, bet ir aoie lietuvių sukili
mą, bolševikų žiaurumus besitrau
kiant, Lietuvos laikinąją vyriausy
be bei jos likvidavimą, vokiečių 
okupantu šeimininkavimą Lietu
voje. VLIKą ir nei iš šio nei iš

to viduryje įterpta Atlanto Char- 
ta. Tokių, mokinių atmintį ap
sunkinančių antraščių, galima 
prirašyti dešimtimis, bet dėl vie
tos stokos pasitenkinama tik ke
liais pavyzdžiais. Taip pat vargiai 
metodiškai galima pateisinti kai- 
kurių klausimų suskirstymą į ma
žus skyrelius po 8—10 eilučių il
gomis antraštėmis.

Netikslumai antraštėse
Kaikurios antraštės yra netiks

lios arba net klaidingos. Pavyz
džiui: “XIII a. pradžibje, Lietu
vos žemėms susijungus, susidarė 
Lietuvos valstybė”. (40). A. Šapo
ka sako, kad lietuviai jau IX a. 
gyveno valstybiniu gyvenimu, tu
rėjo valstybinę organizaciją, nors 
ir nebuvo suvienyti į vieną vals
tybinį vienetą. Antra, ne pačios 
Lietuvos žemės “susijungė”, pa
prastai maži valstybiniai vienetai 
patys laisvu noru retai kada jun
giasi į didesnius, atsisakydami sa
vo ankstyvesnių teisių, bet atsi
randa kas nors stipresnis ir juos 
sujungia. Kaip žinome, galutinai 
lietuvių žemes sujungė Mindau
gas, pavartojęs įvairias priemo
nes, bet ne pačios žemės susijun
gė. Devynioms eilutėms padėta 
antraštė “Kariavimo ir gynimosi- 
būdas buvo labai paprastas” (30), 
o toliau eina viso puslapio 
straipsnelis “Svarbiausi gynimosi 
priemonė buvo pilys”, kur kalba
ma apie pilis, pilyse esamus lau
žus pranešti apie priešo užpuoli
mą. slaptus kelius, kūlgrindas. Ir 
Vakarų Europoje nebuvo geresnė 
krašto gynyba, tad kam savo tau
tos praeitį žeminti gerai neap
svarstyta antrašte. Senovės lietu
vių tikėjimui duota tik viena 
smulkesnė antraštė “Senovės lie
tuviai garbino gamtos jėgas” (33), 
kur kalbama ne tik apie gamtos 
jėgų garbinimą, bet ir apie aukas, 
vaidilas ir mirusių kultą. Deja, nė 
žodeliu neužsimintas vienas iš 
svarbiausių—ugnies kultas. Dur
bės mūšis įvardintas “žemaičiai 
sukyla prieš vokiečius” (53). At
rodo, kad daug svarbiau pažymėti 
lietuviu laimėjimą prie Durbės, 
negu tik žemaičių sukilimą. To
kiu netikslių antraščių sąrašą ga
lima būtų tęsti ir toliau. (B. d.)

Mastonytė, aspirantai — V. Morkūnas 
ir G. Tallat-Kelpšaitė.

GEDIMINO JOKŪBONIO ir archi
tekto V. Čekanausko sukurtas projek
tas Lenino paminklui konkursinėje 
parodoje surinko daugiausia lankytojų 
balsų — 979, beveik šimtu pralenkda
mas artimiausius varžovus. Jiems ir 
penkiems sovietiniams autoriams leis
ta bronzinę skulptūrą pagaminti natū
raliame dydyje. Galutinis sprendimas 
bus padarytas ateinančių metų pava
sarį, kai į Kremlių bus suvežti užbaig
ti paminklai. Vienas jų bus paliktas 
Kremliuje, o kiti išgabenti j mažiau 
reikšmingus parkus Sov. Sąjungoje.

VACLOVAS CHOMSKIS Vilniaus 
universitete gavo geografijos mokslų 
doktoratą už detaliai atliktus 2.543 
Lietuvos ežerų ir ežerėlių tyrinėjimus. 
Jo oponentais buvo geografas akade
mikas K. Bieliukas, fizikos-matemati
kos mokslų dr. prof. B. Styra ir tech
nikos mokslų dr. S. Blinstrubas. Ge
ografijos mokslų doktoratas taipogi 
suteiktas ir Alfonsui Basalykui, ku
ris praėjusiais metais yra išleidęs 
“Lietuvos TSR fizinės geografijos” II 
tomą. Jo atlikti fizinių-geografinių ra
jonų tyrinėjimai ir įvestas naujas žy
mėjimo būdas labai palengvina agro
nomo darbą. Oponentai dr. K. Bieliu
kas, biologijos dr. K. Brundza ir ge
ologijos-mineralogijos dr. J. Dalinke- 
vičius pasiūlė 
nėliu išleisti 
terminus.

atskiru kišeniniu žody- 
A. Basalyko sukurtus 

V. Kst.

tis, suprantama, ji puikiai žino ir 
pažįsta. Veiksmo gija vyniojama 
nenutrūkstamai, frazės, situaci
jos ir charakterių komizmas nau
dojamas įgudusios rankos. O vis- 
dėlto esama ir tuščio veiksmo^, 
tam tikro ištęsimo, pasikartoji
mo, kad būtų užpildytas laiko 
tarpas. Tai ypač pastebime ant
rame veiksme, šiek tiek paskuti
niame. Tas paviršutiniškas, negi
lus žaidimas frazėmis, situacijo
mis darosi nuobodokas. Bet šiaip 
veikalas išbaigtas, parašytas eilė
mis, pilnas poezijos, gražių posa
kių. Tai scenos realybe paversta 
pasaka, kurioje plazda gyva po
etės širdis:

Mano pasakos rūbas žibuoklių 
melsvumo — švelnus, kaip pava
sario vėjas. Jos plaukai ir blaks
tienos kvepia ievų žiedais.... Tau 
tereikia ištarti burtažodį, ir už
stoja stebuklų naktis:
Staiga subanguoja ežerai
Ir kyla iš dugno nugrimzdę dvarai, 
O krištolo bokštai pilies užkeiktos 
Ant kalno liepsnoja žaros atšvaituos... 
Tai komedijos lyrika, bet ji ne
sustabdo veiksmo, tik visam vei
kalui duoda vidinės šilumos.

Birutė Pūkelevičiūtė, AUKSO ŽĄ
SIS, pasakiška trijų veiksmų ko
medija. Išleido Liet Knygos Klu
bas Čikagoje, 1965 m. Viršelis — 
Kazio Veselkos. Iliustruota filmo 
nuotraukomis. 160 psl., kaina $2.00.

su

metu Toronte
Lietuvos didikai "Gulbės giesmėje". Taip jie atrodė vaidinimo

Nuotr. S. Dabkaus
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Lietuvių skautų 
veikla R. CHOLKAN

& co. LIMITED REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 {mokėti, 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

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas.-Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
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 įmokėji- 
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.

sideda vyr. moksleivių — gimnazistų 
studijų dienos, kurių programa yra 
sekmiti:
Penktadienis — balandžio 15 d.
1.30 registracija — Prisikėlimo par, 

muzikos studijoje, 1021 College 
& 32 Rusholme Park Cres., To-
ronto, OnL

2.30 Studijų dienų atidarymas.
2.45 “Ateitininkų organizacija” — R.

Repšys.
3.15 Klausimai.
3.45^Kavutė.
4.15 “Idealizmo reikšmė ir praktiškas 

pritaikymas” — Sės. M. Paulė. 
Diskusijos būreliuose.
Išvadų skaitymas.

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
S. Amerikos pabaltiečių stalo teni

so pirmenybės įvyko Toronte prieš 
dvi savaites. Jos, deja, nepasižymėjo 
dalyvių gausumu: nedalyvavo estai, o 
iš lietuvių pusės nesimatė nei vieno 
atstovo iš Čikagos, Detroito ir Kleve- 
lando, nors visi buvo pasižadėję jose 
dalvauti. šitaip atrodė šių pirmenybių 
techniškos pesekmės.

Vyru vienetas: 1. Gvildys, 2. Eich- 
valds, 3. Zulpis (abu latviai). Moterų 
vienetas: 1. Nešukaitytė, 2. Sabaliaus
kaitė, 3. Zulps (latvė). Jauniai A: 1. 
Zabiela, 2. Krašauskas, 3. Skujinš (lat
vis). Mergaitės A: 1. F. Nešukaitytė, 
2. Stončiūtė, 3. Krikščiūnaitė. Vyrų 
dvejetas: 1. Zulps — Eichvaldas, 2. 
Vaičekauskas —- Nešukaitis. Mišrus 
dvejetas: 1. Gvildys — Sabaliauskaitė, 

' 2. Nešukaitis — Nešukaitytė. Vyrų 
komandinis žaidimas: latviai — lietu
viai 5:1. Moterų komandinis žaidi
mas buvo atidėtas. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Toronto miesto meisterystę laimėjo 

berniukai iki 16 m. amžiaus grupėje 
baigmėje įveikę Playground nugalėto
jus F. Hamilton komandą. Dviejose 
rungtynėse vytieciai priešininkus įvei
kė 49:46 ir 28:25. Žaidė: Duliūnas 
25, Laurinavičius 2, Sepulis 26, Stan
kus 11, Strimaitis 7, Žolpys, Ignata
vičius 6. Tie patys vytieciai miesto 
meisterystę laimi trecią karta, šios 
grupės vytieciai taip pat dalyvavo š. 
A. L. žaidynėse ir gerai atsilaikė prieš

Čikagos Neries krepšininkus. Nors 
vytieciai pralaimėjo 32:46, tačiau di
desnę pusę žaidimo vedė. Žaidė: 
Stankus 12, Duliūnas 14, Strimaitis 
2, Laurinavičius 2, Supronas 2.

CYO pirmenybių baigmėje Vyčio 
mergaitės (14) pralaimėjo Aušrai 16: 
27 ir 14 :17.

Amerikos stalo teniso pirmenybėse, 
kurios neseniai įvyko Detroite ir ku
riose V. Nešukaitytė moterų klasėje 
išsikovojo meisterystę, dalyvavo gau
sus būrys vytiečių. Šalia meisterės 
dar gerai pasirodė jos sesutė F. Ne
šukaitytė, kuri mergaičių (13) grupė
je pateko į baigmę ir laimėjo antrą 
vietą. A. S.

Lėkštelių (Trap) šaudymo varžybos 
įvyko balandžio 3 d. Sharon klubo 
šaudykloje tarp etninių grupių ir klu
bų. Dalyvavo 80 šaulių. Iš 500 gali
mų taškų pirmos penkios ekipos pa
siekė sekančių rezultatų: graiku — 
432 taškus, italų I — 430, italų II — 
424, latvių — 421, lietuvių — 417. 
417 taškų surinkusi Medžiotojų ir 
Žūklautojų Klubo “Tauras” ekipos 
nariai gavo taškų: Andrius Zaleskis 
— 89, Zigmas Zaleskis — 85, Kęstas 
žūlys — 84, Eugenijus Kuchalskis — 
81, Vladas Sasnauskas —78.

Pažymėtina, kad daugiausia taškų 
surinkęs A. Zaleskis turi tik 12 me
tų amžiaus. Jis atskirai gavo CIL pa
skirtąją jaunių čempijonui taurę.

Klubo “Tauras” Informacija

K. Manglicas.
12.00 Diskusijos būreliuose.

1.00 Bendri pietūs.
3.00 “Jaunimas susiduria su morali-

P. Bal-nėmis problemomis” — 
čiūnas.

3.45 Diskusijos būreliuose^
4.15 Išvadų skaitymas.
430 Kavutė.
5.00 “Pasaulietis Bažnyčioje”

vas G. Kijauskas, S.J.
5.45 Diskusijos būreliuose.
6.15 Išvadų skaitymas.
8.30 — 11.00 Šokiai.

Tė-

budėio abiejose naraoiioee.

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

ASMENINĖS PASKOLOS — 7% 

Mortgičiai — 61/2%

Atrodo neįtikėtina. Tačiau tai tiesa

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVE

Už depozitus mokama &/4%
Už serus 1965 m. išmokėta — 5’/2%

Dėl šių sąlygų per 3 metus įstojo 1500 narių.

Dėl šių sąlygų kapitalas per 3 metus pasiekė $1.750.000.

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

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; Ūks 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, muro, atskiras, 3 butų 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 
College.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

5.00 
5.30
8.30 — 10.30 Linksmavakaris, talentų 

pasirodymai —/ Lietuvių Vaikų 
Namuose, 57 Sylvan Ave.

šeštadieni — balandžio 16 d.
Viskas vyksta Lietuvių Vaikų Na

muose:
10.30 “Šių dienų lietuviškasis jauni

mas tarp dviejų kultūrų” — 
kun. dr. Pr. Gaida.

10.45 Diskusijos būreliuose.
11.15 Išvadų skaitymas.
11.30 “Ką duoda organizacija, ypač

• KAI KURIĄ NORS BALAN
DŽIO MĖNESIO DIENĄ asmuo 
pasibels į jūsų duris ir paprašys 
aukos Kanados Vėžio Draugijai, 
būkite duosnūs. Tie pinigai bus 
panaudojami vėžio ligos tyri
mams. Jau ir dabar atrasta nau
jų būdų vėžio ligos gydymui ir 
vieną dieną gal bus atrasti vais
tai,^ kurie galės visiškai išgydyti. 
Lėšos yra labai reikalingos tyri
mams vykdyti. Jiems paaukota 
suma yra atleidžiama nuo paja
mų mokesčių.

Smulkesnės informacijos yra 
paskelbtos įvairiomis europiečių 
kalbomis ir paprašius yra pri
siunčiamos visiems. Teirautis: 
Canadian Cancer Society, 443 
Mount Pleasant Road, Toronto 7, 
Ont. Tel. 481-3346.

Sekmadienis — balandžio 17 d.
10.00 Bendros Mišios Prisikėlimo baž

nyčioje.
Pusryčiai.
Užbaigimas.

tės, padedamos ps. Žilinskienės, uo
liai ruošiasi vyr. skaučių įžodžiui.

trečiadienį 1 vai. p.p. paukštyčių 
nuolatinėje susirinkimo vietoje įvyks 
Tulpės, Rūtos ir Damos draugovių 
sueigos su įžodžiu ir kita programa.

Skautorama jau visai netoli. Jai pa
siruošti turime labai nedaug laiko. 
Draugininkai smarkiai dirba. Taip 
pat reikalinga ir tėvelių pagalba. Vai
kai turi lankyti repeticijas — para
ginki!, kad jas lankytų. Vaidinimui 
reikia drabužių. Tėveliai prašomi 
susisiekti su draugininkais ir išsiaiš
kinti, kokie drabužiai bus reikalingi 
ir juos parūpinti. Nieko nenumatyta 
brangaus nei komplikuoto, reikia tik 
laiko jiems iš namuose esamų me-

Registracijos mokestis $2.00.

Visos temos yra pritaikytos spe
cialiai jaunimui. Į diskusijas bus 
įtraukti visi dalyviai, paskirstyti ma
žais būreliais.

Į studijų dienas yra kviečiamas ir 
kitų organizacijų jaunimas, o taip pat 
ir nepriklausą jokiom organizacijom. 
Mielai laukiame visų! Atvyks jauni
mo ir iš kitų kolonijų.

ir vadovams labai nemalonus kaiku- 
rių mamyčių atsakymas, kad ji dir
banti ir negalinti niekuo rūpintis. 
Visi vadovai taip pat dirba ir dabar 
iki skautoramos kaikurie aukoja kiek
vieną savo vakarą, be to šeštadienius 
ir sekmadienius. Daugumas tėvelių 
iki šiol labai gražiai bendradarbiavo 
ir dabar bendrom jėgom dirbdami 
mes pajėgsime kar karta pasirodyti 
kaip veiklus ir gerai organizuotas vie- 

i netas.

Mirus MARIJAI TARVYDIENEI, 
vyrui PRANUI ir sūnums PRANUI ir TADUI bei jų šeimoms 

reiškiame gilia užuojautą —

Vytautas ir Ona Teseckai 
Povilas Masiulis

Netekusį brangaus tėvelio Lietuvoj 

MARIJONĄ GRINCEVIČIŲ ir jo šeima 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Laisvės laukia 
daugelis tautų

(Atkelta iš 1 psl.) 
jėgų politiniu žaidimu bei intere-. 
su konfliktu.” Popiežius, matyt, 
atkreipdamas dėmesį į sovietų 
pavergtus kraštus, pabrėžė: 
“Laisvė dar. nėra normalus įsta
tymas daugeliui tautų, kaip tai 
žino daugelis mūsų dvasinių sū
nų ir brolių, kurie tebėra kliudo
mi viešai vykdyti savo tikėjimo 
ir sąžinės teises.” Popiežius taip
gi netiesiogiai priminė dabartinį 
Vietnamo karą, kuris pastoja ke
lią į pasaulio vienybę ir taiką. 
Baigdamas savo kalbą, Paulius 
VI kreipėsi į visą žmoniją kvies
damas išgirsti Prisikėlusiojo 
Kristaus ' evangeliją ir išreiškė 
viltį į galimybę pasaulio “vieny
bės triumfo meilėje ir tiesoje, 
laisvėje ir pažangoje”.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir Europos Bendrosios Rinkos su
jungimo reikalus. Konservatoriai, 
pralaimėję rinkimus, smarkiai 
puola Wilsoną.

Britu kolonijoj Hong Konge 
Įvyko didžiulės riaušės ryšium 
su laivu bilietu kainu pakėlimu. 
Susisiekimas su miestu laivais 
naudojamas kasdien šimtų tūks
tančių gyventojų. Kainos pakel 
tos nuo 3 iki 4 et. Padaryta daug 
nuostolių, nes riaušės truko tris 
dienas. Policijai turėjo padėti net 
■kariuomenė.

Norvegų laivas “Viking Prin
cess” užsidegė jūroje netoli Ku
bos. Arti 500 keleivių, mėgstan
čių malonumą paplaukioti, buvo 
sėkmingai išgelbėti. Tik 2 kelei
viai mirė ištikti širdies smūgių. 
Laivas statytas prieš 12 metų ir 
kainavo $16 mil. Norvegų įgula 
už sumanumą keleivių teigiamai 1 
įvertinta.

Surastoji vandenilio bomba jū
roje prie Ispanijos buvo išstaty
ta apžiūrėjimui. Nesėkmingas 
įvykis pareikalavo 3000 karių ir 
7 savaičių jieškojimo. Bomba 
bus nuvežta į JAV tyrimams. 
Viena vandenilio bomba pamesta 
Eureka pelkėse S. Karolinoje 
1961 m. sausio 25 d. vis dar ne
surasta.

Siautęs uraganas Floridoje už
mušė 10 asmenų ir sužeidė 300. 
Nuostolių padaryta apie $30 mil. 
Uraganas sugriovė daug pastatų, 
apvertė autovežimius kelyje nuo 
Tampos iki Cape Kennedy.

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 1-3225 arba WA 44001

Ona ir Bronius Čeikai

MARIJŲ GRINCEVIČIŲ ir šeimą,
JO TĖVUI LIETUVOJE MIRUS, 

nuoširdžiai užjaučiame —
V. V. Treigiai 
D. M. Norkai

Poniai ONAI KANAPKIENEI su šeima, 
jos pusseserei LEONORAI JANČIAUSKIENEI JAV mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
B. ir M. Raškauskai ir
A. ir G. Stankai

AUKOKITE TAUTOS FONDUI

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, "C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 54944.

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

namus Sav. B. Saulėnas

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

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

535 - 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS
RO 7-5454

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, 
gražus moderniškas 6 butų, 
šiurkščių plytų atskiras pa
statas (6-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, modemiškas 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.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų tcL LE M1U
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
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą. Sūdymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5Vt % 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- 
- NYCIOS, $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 DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU, 9-1543.
MAGNETAWAN, Ont., vasarnamis, 11 kambarių 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 i metus, įmokėti $25.000.
ST. CLARENS — BLOOR
$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 6!4% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE ... ___________

MOKAME
4%% už depozitus 
5Y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanądoje^- 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyras 
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).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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 BENDROVĘ 
Blndžeto 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.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonas/ BE. 3-5996

mūrinis namas, 8 kamb., 2 virtu
vės, vandeniu apšildymas, savi
ninkas duoda Ročiai 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

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. apartinentai) išnuomo
ta po $335 per mėnesį; apynaujis 
atskiras pastatas.

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

vatus įvažiavimas, garažas.
Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, metelių fral.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžiusj



Nr. 15 (844)

APDRAVDA
GYVYBES • AVTOMOBIUV • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER- 
SONALQ 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)

namų tel. 277-0814Tel. 251 - 4864,

FOUR SEASONS TRAVEL ^^42*
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VrealT

Vn Ą/LėKl AC Visais kelionių reikalais, visame pasan- 
. DAGtIXJO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRABOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir tx.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustus įvairius siunti

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

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų 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 vai p.p.

; Savininkai A. ir S. KALŪZA

‘ “'“‘ALFA 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 
\ Ą 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 Serri<;e - pm*"*
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka* 
mas lietuvio techniko.
T.V. Utenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos, ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

SKAITYTOJAI PASISAKO
NELAIDOKIME GYVŲ!

Prieš kurį laika skaitėme šio laik
raščio skiltyse straipsnį “Palaidojau 
gyvą savo dukrelę”. Vėl po kurio lai
ko, 1965 m. lapkr. mėn. 23 d. laidoje, 
buvo J. Vidugirio straipsnis “Tautos 
naikinimas išeivijoje”.

Perskaičius pirmąjį šiurpas nuėjo 
kūnu... Vargšė motina ir vargšė dukre
lė! Tačiau dabar, kada jau gerokai lai
ko po tų “laidotuvių” praėjo, noriu ti
kėti, kad motina jau nuritino tą sun
kų, marinantį akmenį nuo savo duk
relės “karsto” ir susigrąžino ją į sa
vo glėbį. Kaip skaudu būtų anūkė
liams žinoti, kad močiutė jų atsižadėjo 
ir nemyli... Ir, kaip slėgtų jų širdelę 
miglotas klausimas — kodėl?

Aš manau, kad ne tik mes. lietuviai, 
bet ir visų kitų tautybių žmonės žino, 
kad tautos išlaikymui mišrios vedybos 
nepasitamauja. žino, kad tautai tai 
yra minusas ir, anksčiau ar vėliau, 
įrašomas į nuostolius. Jei taip, reikia 
jieškoti priemonių tam nuostoliui pa
šalinti. Tačiau teisingai vedant apys
kaitą būtų netikslu paimti vieną nuos
tolių šaltinį ir primesti jajn visus ba
lanso trūkumus. I nutautėjimą veda 
daug kelių. Daug yra šaltinių, nešan
čių tautai vienokių ar kitokių nuos
tolių.

Nedaug tačiau liktų mums tautie
čių, jei imtume juos tvarkyti pagal J. 
Vidugirio receptą: susirgai, tai ir į 
karstą...

Prileiskime, Juozas veda Betsę. Mes 
net neperžegnoję palaidojam jį. Ly
giai tą patį, lygiai tais pat motyvais 
tai padaro ir Betsės tėvai bei tautie
čiai. Kas belieka? Steigti naujo tipo 
“getą”, sukišti tenai “nusikaltėlius” 
ir vertus paženklinti prakeikimo jie- 
roglifais?

Kažin ar susilauktume kada nors pa
minklo už tą prašmatnų išradimą? Ka
žin, ar netektų kada nors atsakyti į 
klausimą, o kas gi mums davė teisę 
atstumti ir pasmerkti? Ne tik jaunuo- 
lį-lę, kurie, mūsų manymu, tą milti
nę nuodėmę padarė, bet net atsukti 
nugarą ir jų tėvams? Atseit — atiduo
da! savo dukrą svetimam arba pri
imat svetimą marčią į namus, tai ir 
neškit savo sielvartą ir prakeikimą 
vieni ant savo pečių, mes jau nebe 
draugai! Juk pats J. Vidugiris rašo, 
kad sąmoningai lietuviškai šeimai tai 
yra nelaimė, o jautresnei net tragedi
ja. žodžiu, jei jo artimųjų tarpe įvyks 
toji nelaimė, toji tragedija, tai jis nė 
nemirktelėjęs nusuks nykštį žemyn ir 
draugystė taps palaidota.

Labai mažai pažįsta žmones ir da
bartinį amžių tie, kurie gretina tėvų 
autoritetą ir jaunuolio-lės gyvenimo 
draugo pasirinkimą. Jau nebe pirmoji 
karta, 'kurios jaunieji patys, be tėvu 
tarpininkavimo, susiranda vienas kitą 
ir daro sprendimus. Esu linkusi ma
nyti, kad J. Vidugiriui (jei jis vedęs), 
nei jo draugams tėveliai žmonų nebe
išrinko. Tėvų gi šiuo klausimu patari
mai gali duoti, gerų rezultatų, o kar
tais ir visai į priešingą ir nepageidau
tiną pusę reikalus pasukti. Reikia ne 
tik mokėti paklausyti, bet ir daugiau 
— mokėti patarti. Ariame ir sėjame, 
kaip mokame, o ką pjausime — vie
nas Dievas težino.

O ką su tokiom šeimom, kurios su
kurtos Lietuvoj, bet jų šiuose kraštuo
se gimę vaikai lietuviškai ne tik ne
kalba, bet net nesupranta? Tačiau 
mes dar sėdame su jais prie vieno sta
lo, žinoma, gal tik tol, kol tie vaikai 
eis prie altoriaus su Jimmiais ar Bet- 
sėmis...

Ėjimas į mišrių vestuvių pokylį ne
sako, kad gėrimės tuo, jog jos miš
rios. I vestuves kviečia jaunųjų tėvai, 
su kuriais draugaujame, tėvai, kurie 
nelaidoja gyvų savo vaikų, bet kurie 
meldžiasi, kad Dievas visada būtų su

Tai butų tragedija, kurios ir nuošir-

Maskvos suvažiavime

mokslininkai 
rašytojai —

nieko naujo 
(Atkelta iš 1 psL)

» na?

Vyrų dėmesiui

čiuptelėjo už savo no-

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tumesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, k. tfifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar Užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage IS kc^geLTeL^i-nos

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

PINIGAI Į S.S.S.R.
JŪS ESATE SAUGŪS TIK 
su firma, kuri turi leidimų

TIKTAI GRAMERCY duoda jums 
tuos visus patarnavimus ir garanti
jas. .
PILNA GARANTIJA: visi persiun
timai yra pilnai garantuoti ir ap
drausti.
TURI Bankų ir Apdraudos Depar
tamento LEIDIMĄ.
APDRAUSTA: $20,000.00.
TIESIOGINIS Užsienio Prekybos 
Banko Maskvoje AGENTAS. GREI
ČIAUSIAS PRISTATYMAS: Išmo
kama maždaug per 14 dienų. IŠMO
KAMA PILNAI: be jokių atskaity
mų. GRAMERCY visada duoda 
jums oficialų S.S.S.R. kvitų, pa
sirašytą gavėjo.
Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš S30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St. Newark, N.J.

Rašykite angliškai arba rusiškai, 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogų.

GRAMERCY
118 E. 28th St. New York 10016 

ĮSTEIGTA 1945.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atliek* a^Hntngal visu* mechanic 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus Ir aiyvM keitimus.

Prie# pfrtdami vartotus autom*- 
bfliu* atveikite patikrinimui: uuro- 
dysim visus trūkumu* ir duosime 
patartam*.
Sav. ANTANAS PA3KEVICIU8

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas tartas pilnai apdraustas.

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

švelninti.
Neproteguoju mišrių vedybų, bet 

negalima užsimerkti prieš faktą, kad 
turėjmn ir šiandien tebeturim mišrių 
šeimų, kur tik vienas tėvų yra lietu
vis, o jų vaikai, šeima yra tokio masto 
lietuviai, prieš kuriuos turėtų rausti 
kaikurie garsiai kalbantieji, tų “blo
gybių” nepadariusieji tautiečiai.

Gražu augštinti ir vertinti savo tau
tą, jos vaikus, bet ar dera iki įžūlumo 
niekinti kitus?.. “Tokių jie gali rasti 
ant kiekvieno kampo”! Jei jau kalbė
ti apie gatvės kampus, tai su širdgėla 
reikia pasakyti, jog būna atsitikimų, 
kad ir apie mus kiti gali tą patį pasa
kyti. ..

Atsimenu, Vokietijoje gyvenant, 
viena vokietė pamilo lietuvių šeimą, 
ją globojo, su ja bendravo, o kitos, 
pasišaukusios ją, už tai išbarė saky
damos, kad tokiu savo elgesiu ji nu- 
stojanti savo tautinės savigarbos.

— Aš nustočiau savigarbos jei bend
raučiau su ištvirkusiais, nusikaltėliais 
vokiečiais, o ne su dorais ir kultūrin
gais, bet tik kitos tautybės žmonėmis, 
— atsakė ji.

Kiekvienoje tautoje rasime ir perlų 
ir šiukšlių. Ne išimtis ir mes. Kiek 
grynakraujų lietuvių vaikų kenčia nuo 
girtuoklių tėvų, nuo blevyzgų, nuo iš
tvirkimo šeimose! Ar daug pasakytu
me apie lietuvybę vaikui, kurį mokyk
loje draugai pirštais bado, kad vakar 
jo girtą tėvą už muštynes gatvėje nu
vežė į daboklę? šiokiais atvejais ar ta
vo pavardę atmins, ar ištars — nesvar
bu, tik aiškiai pasakys, kad tai buvo 
lietuvis, šitie žmonės tautai nežūsta, 
nes niekas jų iš savo tarpo nemeta, 
nešalina, bet jie yra tie, kurie teršia 
lietuvio vardą ir tiesioginiu ar netie
sioginiu būdu žaloja tautą ir veda ją 
prie išsigimimo.

Nekartą tėvai atsistoja prieš klau
simą, būtent, ar jie savo vaikams no
rėtų: 1. mišrių vedybų, bet dievotos ir 
susiklausiusios šeimos, ar 2. kad sa
vos tautybės partnerį-ę susirastų, bet 
kiekvienas eitų savais keliais, kad šei
moje nebūtų nieko švento, nieko kil
naus nei brangaus?

Tauta yra viena gražiausių bendruo
menių žemėje, bet Dievas yra virš jos. 
Šeima surišama Dievo vardu, ji prieš 
Dievą atsakinga, o Jam priklauso visos 
tautos.

Boikotuodamas mišrių vedybų poky
lį neįrodysi nieko. Eidamas gi į jį ne
paskatinsi, kad jų būtų daugiau. Vi
sais atvejais menka nauda tautai iš 
tokio jaunuolio, kuris pasiskaitęs ves
tuvių aprašymą imtų j ieškoti sau žmo
nos kitataučių tarpe.

Leontina Rimvydaitė

pastatyti ant buvusių pastolų.
Kompartijos sekretoriaus kai-

be Chruščiovui įprastų palygini
mų ir polėkių. Joje daug pataika
vimo, tikrovės nutylėjimo, apsty
bė prieštaravimų ir pasimetimo.

L. Brežnevas sugebėjo parodyti 
daug pagiežos Vokietijai, lyg ji 
būtų šio tarpsnio imperialistas. 
Savo kraštui, jo gyventojams, iš-
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vimo kevalo, jis parodė komparti
jos ir savąją tuštumą. Ūkio klau
simais nieko naujo nepasakė. Jis 
bandė tuščiažodžiauti technikos 
ir agrotechnikos srityje, nutylė
damas svarbiausias opas. Jis ne
užsiminė Chruščiovo svajonių 
kapitalizmui nugalėti, bet ir ne-

nio” komunizmo. Didžiausia jo 
paguoda, kad kapitalistiniai kraš-

mo datos ir niekad neprisiminti 
jos amžiaus.

Kas lengviau?
Garsusis anglų poetas Miltonas

— K tikrųjų: akiniai ant kak
tos! — šūktelėjo jis. — Mano 
samprotavimai buvo teisingi...

Geros vedybos

binis gyvenimas?

žymiai mažesnis, kaip sovietuose. 
Kompartijos ideologijoje ryškus 
pasimetimas. Liaudies respubli
kos eina savo keliu. Maskva atsi
duria atvirame kovos lauke prieš 
Pekingą. L. Brežnevui telieka 
kalbėti apie partijos drausmę, 
naujus įstotus, žadėti demokrati
jos savivaldą ne tik engiamiems 
žemdirbiams, bet ir kompartijai.

NEVISAI TAIP
“Skaitydamas “Tėviškės žiburius” 

š.ni. nr. 13 skyriuje “Skaitytojai pasi
sako” radau tokius netikslumus. Au
torius (K. Baronas) rašo: “Europa 
savo plotu maža prieš Kanadą”. Kad 
būčiau visai tikras, tuojau patikrinau 
enciklopedijoje “The Columbia Viking 
Desk Encyclopedia” (Published by 
the Viking Press, New York, 1960) 
ir štai ką radau: Kanados plotas 3.- 
847.597 sq. mi., Europos 4.000.000. 
Taigi, Europa savo plotu didesnė už 
Kanadą ir už JAV atskirai paimtas. 
Toliau: “Panašiai su Lietuva, kuri yra 
didesnė už Daniją, Olandiją ir Aust
riją ar Belgiją.” Ir vėl tvirtinimas 
neteisingas. Štai! Austrijos plotas 
32.375 sq. mi. Lietuvos 25.000 sq. mi.

J. Zasas

gali karūnuotis būdamas ketu
riolikos metų, o vesti — tik su
laukęs aštuoniolikos?

— Tai visiškai suprantama, — 
atsakė poetas. — Juk šalį valdy
ti žymiai lengviau, negu moterį.

Baisu...
— Tik pamanyk, ponia Barbo

ra neteko trečio vyro! Juk tai 
baisu!

— Taip, ypač tam, kas bus jos 
ketvirtuoju vyru.

Protingas trumparegis
Išsiblaškęs filosofas pasigedo 

akinių. Tada jis pradėjo reikalą 
svarstyti šitaip:

— Kas gi būtų galėjęs paimti 
juos? Trumparegis? Bet trumpa
regis nebūtų jų pamatęs. Toliare
gis? Bet jis ir taip toli mato, ir

komunizmas
Iš jo grasinimų Vokietijai ryš

kėja, kad sovietų taikingumas 
yra labai abejotinas. Galimas da
lykas, kad šį nelemtą išsišokimą 
sukėlė vidaus nepasitekinimas, 
kai dideliais pažadais nesugeba
ma patenkinti net ir gyventojų 
mažų poreikių.

L. Brežnevas, kap ir Chruščio
vas, kalbėjo apie “guliašo” ko
munizmą, o iš Stalino pasisavino 
šūkį: tautinė forma — komunis
tinis turinys. Šiuo klausimu jis 
kalbėjo su pasigardžiavimu, vėl 
atgaivindamas tautų brolystę, kai 
“didysis brolis” rusas smaugia 
mažąsias tautas.

Jo kalbą, primenančią subank- 
rotavusio pasigyrimus, iš esmės 
aptarsiu kitame straipsnyje, nes 
į ją nusižiūrėjęs suvažiavimas 
priėmė nutarimus ateinančiam 
penkmečiui.

(21 
jieš-

• Pistoletas, kuriuo buvo nu
šautas JAV prezidentas Abrao
mas Linkolnas, yra saugiai pa
dėtas Vašingtono muzėjuje. Gink
las, kuriuo buvo nužudytas prez. 
Garfield, laikomas teisingumo 
ministerijoje. Ginklas, kuriuo bu
vo atimta McKinley’s gyvybė, 
yra saugomas Buffalo istorijos 
draugijos.

Pajieškojimai
Jonas Bakaitis iš Australijos 

Robinson St. Caniston, N.S.W.)
ko savo brolio Zigmanto Izokaičio, gy
venusio 38 Cohe St., Welland, Ont. 
Canada, žinantieji apie Z. Izokaitį, 
malonėkit pranešti broliui J. Bakai
čiui.

Jonas Malinauskas, prieš 17 metų 
gyvenęs ir miręs Linden, N.J., testa
mentu savo turtą buvo užrašęs Brook- 
lyne gyvenusiam broliui Petrui, dar 
žinomam kaip Peter Miller, brolio 
Juozo Malinausko Lietuvoje gyvenan
tiems vaikams, sesers Veronikos Ru
gienės vaikams — Donatai ir Povilui, 
gyvenusiems Lietuvoje ir savo moti
nai Marijai Malinauskienei, taipgi 
gyvenusiai Lietuvoje.

Patys Įdėdiniai arba apie juos ži
nantieji malonėkite kreiptis: Consu
late General of Lithuania. 41 W. 82 
Street, New York, N.Y. 10024, USA.

AR VARGINA
Dirbtiniai dantys

SLYSČIOJA IR ERZINA?
Kam turėti nemalonumo su laisvais slysčlojan
čio is dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždulkinkite truputį FASTEETH ant plokš
telių. Šie malonūs milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skonį bei 
sulipinto jausmo. Jie yra šarminiai (be rūgš
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che
minių gaminių parduotuvėje-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus 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 patu
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.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieKira varymas. Šutai 
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum- 
oing 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.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi 
neto LE. 1-4251; namu CL.
Darbo valandos nuo 19 vai. rvto 
Iki 6.30 vai. vak. SHtadienlals nuo

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitani* 
telefonu. Trečiadieniais uMarvt*

dieną aš darau tai, ko ji nori... 
Arba, arba...

Ūkininkas dviem peštiem tu
ristam, klausiantiem, ar jiems 
kertant tiesiog per jo ganyklas 
bus įmanoma per 15 minučių 
pasiekti už ganyklų esančią gele
žinkelio stotelę, atsakė:

— Jei jus pamatys mano bu
lius, tai judu arba tą stotelę pa
sieksite per 5 minutes, arba jos 
jau niekada nebematysite ...

Kaip jis galėjo žinoti?
— žinai, mano bendradarbis 

pavadino mane beviltišku idijotu.
— Gal jam pasakei ką nors, 

kas galėjo išprovokuoti?
— Aš jam nieko nesakiau.
— Tai iš kur jis galėjo tai ži

noti? Parinko Pr. Al.

231 -2661 2a33r.3b32|

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

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundds)

Telefonas LE. 2-4108

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

Toronto

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

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, 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.

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIEN4 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimų.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(i rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.
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TORONT©"
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Didžiosios Savaitės ir Vely
kų pamaldos praėjo maldos ir su
sikaupimo dvasioje. Daug tikin
čiųjų ėjo sakramentų. Velykų ry
to tradicinėse Prisikėlimo pamal
dose dalyvavo daug žmonių. Pa-

pijos choras velykines giesmes.
— Lietuvių vyskupai ir liturgi

nė komisija Romoje patvirtino

Prisikėlimo par. žinios
— ŠĮ sekmad. — Prisikėlimo 

par. naujųjų namų pašventini
mas: iškilmingos Mišios — 11.15 
vai.; pašventinimo apeigos — 
tuoj po Sumos, maždaug 12.15 
vai.; senųjų ir naujųjų namų — 
vienuolyno apžiūrėjimas ir ka
vutė — nuo namų pašventinimo 
iki 5 vai. p.p.; 3 chorų koncertas 
— 5 Vai. Visi maloniai kviečiami

1966 m. balandžio 17 d. 5 vai. p.p. Prisikėlimo salėje 
Prisikėlimo parapijos namų pašventinimo proga 
TRUŲCHORŲ KONCERTAS

k k a k NEGIRDĖTĄ, NEREGĖTĄ PROGRAMĄ IŠPILDYS VAIKŲ, 
* M STUDENČIŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHORAI, VADOVAUJAMI 

y ' MUZ. ĘŲN. BR. JURKSO. 170 DAINININKŲ SCENOJE!

VISI KVIEČIAMI!!! Bilietai įsigyjami iš anksto pas visus choristus ir parapijos raštinėje.
Kaina: $2.00; moksleiviams — $1.00. .
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naują Mišių tekstą lietuvių kalba. §ausiai dalyvauti.
Naujasis tekstas, atspaustas — Namų pašventinimo iškil- 
“Draugo” spaustvėje, bus prade-; mėms pyragų dar reikia. Ponios, 
damas naudoti nuo šio sekmadie- j kurios galėtų ką nors iškepti ir 
nio. Knygutės jau yra gautos ir; padovanoti, prašom skambinti p. 
sekantį sekmadienį prieš visas Kuolienei RO 9-7051, p. Basaly- 
pamaldas bus platinamos prie kienei 762-9564 arba par. rašti- 
bažnyčios durų. Kaina 40 centų, nėn LE 3-0621. Pyragus prašom 
Prašome tikinčiuosius Mišiose sugabenti kavinės virtuvėn vė- 
naudoti naujus tekstus, kurie ge- liausiai iki Sumos, sekmadieni; 
rokaai skiriasi nuo iki šiol nau- kurie gali, prašom juos sunešti 
dotų lapelių. jau šį šeštad.; kurie jokiu būdu

— Pirmosios išpažinties ir Ko- jų negali atgabenti, prašom pra- 
munijos iškilmės — gegužės 8 nešti minėtais telefonais.
d., sekmadienį, 10 vai. Pamaldos i — Prisidėdama prie par. sta- 
besirengiantiems po Velykų pra- tybos, specialiai organizacijų val- 
sidės šį sekmadienį, balandžio 17 dybų posėdžiu kambariui įrengti, 
d., po 10 vai. pamaldų, be to, pa- Prisikėlimo par. Kataliku Vyrų 
mokos bus antradieniais ir ket- Draugija paskyrė $1.400. Didelis 
virtadieniais 7 vai. vakare. Te- ačiū!
vų pasitarimas vaikų Komunijos 
iškilmių reikalu įvyks antradienį, 
balandžio 19 d., 7 v.v. par. salėje. 
Prašome tėvus nuo šio sekmadie
nio rūpestingai atsiųsti vaikus į 
pamokas.

— Šią savaitę par. kunigai lan
ko Lauder ir Glenholme gatves.) 
- — Už a.a. Eleną Katchienę 
giedotines Mišias ušprašė: E. Ge- 
rulaitienė, B. Buitkienė ir S. Bud- 
revičienė.

— Balandžio 9 d. šv. Jono lie-, 
tuvių kapinėse palaidota a.a. Ma
rija Tarvydienė. Velionės vyrui, 
sūnums ir jų šeimoms nuoširdi1 
užuojauta.

— Ši penktadieni, 7.30 vai., pa- j Savaitės ir Velykų apeigos: D.
maldos už,a.a. Mariją ir Vladą'Ketvirtad. Mišios buvo konceleb- 
Bytautus. šeštadienį: 8 v.r. me- T^tos, šiaip visos kitos pamai
tinės pamaldos už a.a. Marijoną i — asistuotos; labai gausiai 
Žvirblienę; 9 vak — už Rickų ir eita . sakramentų; organizacijos 
Jonynu šeimos mirusius. Sekma- uoliai budėjo prie švenčiausio; 
dieni, 11 vai., prisimenama a.a. chorai išpildė specialiai šioms 
Vanda Balsienė, vieneriu metu šventėms paruoštus repertuarus, 
mirties sukaktyje. * * 'T ~ J-’ *
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— Nuoširdžiai dėkojame Tėv. 
J. Venckui, SJJ., už labai gražiai 
ir įdomiai pravestas par. rekolek
cijas. Tegul ji Dievas išlaiko svei
ką ir pajėgų dar ilgus metus!

— Mirus a.a. M. Tarvydienei, 
velionės vyrą, sūnus Tadą ir 

I Praną bei jų šeimas ir visus arti- 
1 muosius giliai užjaučiame.

— Lietuvoj mirus jo tėveliui, 
Br. Rakauską nuoširdžiai užjau
čiame.

— Mišios už a.a. A. Slapšį, 
užpr. p. Petrausku — ši sekmad., 
11.30 v.

— Labai iškilmingai praėjo D.

‘ Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo

'Tėviškės Žiburiu” rprie šių iškilmių. Ačiū visiems, VnT-lxriQmirvhmn ir norn-niin
aukotojai kurie vienuolyną ir parapiją svei

kino ar apdovanojo.

Akademikų paskaita — šį šeš
tadienį, 7.30 v. v., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje. Paskaitą 
tema “Tarp Vilniaus ir Maskvos” 
skaitys prof. R. Šilbajoris. Prele
gentas yra viduriniosios kartos 
akademikas, 1962 m. baigęs Ko
lumbijos universitetą Niujorke 
slavistikos daktaro laipsniu. Da
bar jis yra slavų literatūros ir 
kalbų profesorius Columbus, 
Ohio, valst. universitete. Pažy
mėtina, kad jis, pagal kultūrinių 
mainų sutartį, mokslo reikalais 
yra lankęsis už geležinės uždan
gos — Vilniuje ir Maskvoje.

Moksleivių studijų dienos, or- 
ganzuojamos Toronto vyr. moks
leivių ateitininkų, įvyks šį penk
tadienį ir šeštadienį. Kviečiamas 
visas kolonijos lietuviškas jauni
mas, lankąs gimnazijas. Prašome 
tėvus paraginti savo vaikus daly
vauti įdomiuose ir naudinguose 
pasikalbėjimuose. Programą žiūr. 
“Ateitininkų žiniose” 6 psl.

Rengėjai
Ponia H. Žmuidzinienė dalyva

vo p. V. Willemsienes, Portuga
lijos konsulo Toronte žmonos, 
suruoštuose “Granite Club” pie
tuose.

Sol. V. Verikaitis, dėstąs muzi
ką Danforth Technical School, 
vadovauja ir mokyklos chorui, 
kuris dalyvaus metinėje progra
moje “Danforth Music Night” ba
landžio 26 ir 27 d.d.

PADĖKA
Prie lietuvių pasirodymo Tautybių 

Meno Tarybos ruoštoje parodoje Ver
bų sekmadienį naujojoje miesto ro
tušėje eksponatais, darbu ar patari
mu prisidėjo^ A. Abromaitienė, R. 
Gvildytė, E. Jankutė, O. Jonaitienė, 
A. Kairytė, M. Karasiejienė, A. Kuo
lienė, A. Rūsinienė, T. Sekonienė, M. 
Vitortaitė, M. Valiulienė, A. Krašaus- 
kas ir archit. V. Petrulis. Visiems 
jiems

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS “TAURAS” 
kviečia visus į

balandžio 22 d., penktadienį, 7.30 vai. vak.
Šv. Jono Kr. parapijos salėje įvykstantį

pavasarinį "snrielčių" (stintų)

BALIŲ-ŠOKIUS
Įėjimas $1.00 Bufetas Seni draugai

Toronto Moterų šalpos Grupė “Daina” 
balandžio 23 dienę

Prisikėlimo parapijos salėje

KARTŪNO BALIU
Gros BENNY FERRI ORKESTRAS

Trys originaliausios suknelės bus premijuotos:
I premija — aukso retežėlis su kryželiu;

II — lietuviškas odinis albumas;
Iii — foto aparatas.

Gausus bazaros ir loterija.
Įėjimas $2.00.
Studentams $1.00.

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

— Šv. Onos Dr-jos susirinki
mas Įvyks Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 17 d., tuojau po Sumos.

— Skautininkų, -kių ramovės 
susirinkimas šaukiamas Atvely
kyje po 10 vai. Mišių pas seseles.

— Skautų, -čių vadovai iš Či
kagos lankysis Montrealyje ba
landžio 23 d. Tą dieną bus skau
tų, -čių sueiga AV parapijos sa
lėje, kurioje dalyvaus svečiai 
vyr. sk. O. Zailskienė ir Br. Juo
delis.

— Pirmoji Komunija vaikams 
bus balandžio 24 d., per 10 vai. 
Mišias.

— Tretininkų susirinkimas — 
sekantį sekmadienį po Sumos 
zakristijoje.

— Lituanistinių kursų užbaigi
mas — balandžio 30 d., šeštadie
ni, A V par. salėje 7 vai. vak. su 
šokiais.

— Rinkliava užpraeitą sekma
dienį — $336.

— Bal. 3 d. mirė Elzbieta Bros- 
taųskienė (Brost), sulaukusi 70 m. 
amžiaus. Palaidota bal.. 6 d. Ve
lionės vaikams ir giminėms reiš
kiame gilią užuojautą.

— Mirus ponios J. Adomaitie
nės motinai, reiškiame šeimai ir 
giminėms nuoširdžią užuojautą. 
Palaidota bal. 6 d. Bostone.

Liet, kredito unija “Litas” pra
dėjo leisti duplikatoriumi spaus
dintą biuletenį, kuriame teikia

"Dainos" valdyba
apsčiai informacijų apie bankelio' 
veiklą. Velykų proga išėjo jau 3 
nr.

Lietuvių mokytojų konferencija
1966 m. balandžio 23 d. Toron

te įvyksta Kanados lietuvių mo
kytojų konferencija Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje, 
1021* College St. Programa: 
1.45—2.00 Registracija. 
2.00—2.15 
2.15—3.30

Rėmėjo prenumeratas po $10 — Chorų repeticijos: suaugu- 
• atsiuntė: J. Arštikaitis ir kun. St. i siu — antrad. ir ketvirtad., 7.30 

Aleksiejus; po $10 aukojo: O. į v.v.; studenčių — trečiad. ir šeš- 
Delkus. dr. K. G. Ambrozaitis; po!tad., 10 vai. ryto? vaikučių — 
$3: Stella Gindrick, T. Savickas, I penktad., 10 vai. ryto. Labai svar- 
L. Bilkštys; $2.50 O. Malkauskie-Įhu — paskutinės repeticijos 
nė: po $2: J. Girevičius, dr. D. Ja-įPrieš pasirodymą scenoje, 
saitis, V. Dirsė, J. Gipas, J. Iva
nauskas, V. Rutkauskas, J. Dun- 
zys, J. Kuprevičius, V. Birštonas, 
V. Miškinis; $1.50: Stasė Gaidaus- 
kas; po $1: S. Kiškis, G. Cibuls
kis, J. Jablonskis, J. Vėgelis, P. 
Pakalka, D. Balaišis, J. Jakelai- 
tis, P. Balsas, J. Dainoras, K. Če
paitis, L. Balzaras, V. Bieliūnas, 
K. Skrinskas, Salomėja Juozai
tis.

Pabaltijo pašto ženklų paroda 
rengiama Toronte spalio mėn. 
pabaigoje. Pirmoji tokia paroda 
Toronte buvo 1962 m., kurioje 
lietuviams atstovavo tik atskiras 
rinkėjas. Per šį laiką lietuviai 
filatelistai susibūrė į klubą, ku
rio nariai su savo rinkiniais galės 
atstovauti mūsų kraštui. Parodon 
bus priimami eksponatai, kurie 
yra bendri Pabaltijui ar atskirai 
jo tautai ir kiti, kurie būtų bend
ro pobūdžio (topics). Parodoje 
dalyvaus estai, latviai ir lietuviai 
filatelistai iš Toronto bei apylin
kių. Parodos organizacinį komite
tą sudaro: pirm. Zichmanis (lat
vis), pavad. V. Matulaitis, sekr. E. 
Raid (estas). Norintieji dalyvauti 
ar gauti daugiau informacijų gali 
susisiekti su klubo valdyba, šią 
parodą pamatyti bus įdomu suau
gusiems, o ypač jaunimui, kurie 
dar nėra matę laisvos Lietuvos ir 
kaimyniniu valstybių pašto ženk
lu. P. ž. *

VYKSTU Į FLORIDĄ automobiliu 
gegužės 1 d. ir galėčiau nuvežti 

na ar du asmenis i Miami. 
Tel. EM 4-0738, č. Jasutis.

vie-

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
jieško kambario ir virtuvės su bal
dais, netoli susisiekimo College gat
vės tramvajum. Skambinti vakarais 

tel. 6944878.

STUDENTĖ jieško atskiro kambario 
lietuvių šeimoje. Skambinti telefonu 
923-9671 Miss Regina apie 6 v. v. 
kasdien, išskyrus savaitgalius.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti:

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos — šį antrad. ir ketvirtad., 7 
v.v. ir šį sekmad. po 10 vai. Mi
šių. Pirmosios Komunijos unifor
mas berniukams siuvamasi at
skirai. Spalva — tamsiai mėlyna. 
Iškilmių data — gegužės 1 d. Eg
zaminai — bal. 19 d. Dėmesio: 
Jei oras bus gražus, ši sekmad. 
po pamokos visi vaikučiai iš LV 
Namų bus kartu atvesti i par. na
mu pašventinimo iškilmės. Tėve
liai vaikučius pasiims iš rikiuotės 
po pašventinimo.

— Katechetinės pamokos, ku
rios vėl prasidės po Atvelykio, 
dėstomos nusistovėjusia tvarka 
— antrad. ir ketvitrad., 4.30 vai. 
p.p. ir sekmad. po 10 vai. Mišių. 
Paskutinė pamoka — šio mėn. 
28 d.

— Sekanti ir paskutinė religi
jos pamoka gimnazistams — bal. 
24 d.

— Šią ir kitą savaitę lankomi 
parapijiečiai gyveną 4-je ir 10-je 
pašto zonoje. Likę nelankyti 3-je 
ir 9-je zonoje bus aplankyti vė
liau.

— Ši ir kitą sekmad. par. bib
lioteka dar bus uždaryta.

— Virimo kepimo kursai — ki
tą antrad., bal. 19 d., 7.30 vai. v.

Tėvas J. Venckus, S.J., ištisas 
tris savaites vedęs rekolekcijas 
Prisikėlimo parapijoj ir Velykų 
šventes praleidęs Toronte, išvyko 
Montrealin i savo rezidenciją. 
Prieš išvykdamas lankėsi “TŽ” 
redakcijoj ir paliko įdomių 
straipsnių apie lietuvius P. Ame
rikoje, vėžio ligos tyrimus, gimi
mų reguliavimą ir kt. “TŽ” skai
tytojai turės progos su jais susi
pažinti.

Floridoj, Miami Beach, atosto
gauja J. Karka su šeima. Sūnus 
Rimantas baigė odontologijos eg
zaminus ir dabar ilsisi. Po atosto
gų jis pradės praktini darbą vie
no dantų gydytojo kabinete. Nuo 
gegužės 1 d. į Miami Beach atos
togauti išvyks K. Jasutis. Ten yra 
nemažai ir pastoviai įsikūrusių 
lietuvių.

nuoširdžiai dėkojame.
Krašto valdybos' kultūros 

skyrius

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką dr. A. 

Valadkai ir už padarytas sėkmingas 
operacijas gydytojams dr. P. F. Giar- 
dine, vyr. chirurgui dr. Knowlton šv. 
Juozapo ligoninėje ir visiems savo gi
minėms bei draugams už lankymą 
manęs ligoninėje bei namuose, už gė
les, dovanas ir raminančius žodžius. 
Taipgi nuoširdžiai dėkoju T. Tarcizi- 
jui, OFM, kun. J. Staškevičiui, mielai 
mamytei J. Naujokienei, vyrui Felik
sui, sūnui Edvardui, sesutėms Nata
lijai, Irenai, p. N. Baltakienei už rū
pestingą priežiūrą namuose, p. K. A. 

.Gontai ir sūnui Algimantui, p. A. M. 
Stark, p. J. M. Dailidėms, p. P. B. Se- 
repinams, p. J. Pieniui, p. A. Daukan
tui, p. I. Vadauskienei, p. J. Balta
kiui, darbovietės draugėms ir savo 
bosui p. S. Starr.

Taipgi nuoširdi padėka priklauso 
švogeriams ir broliui Hortulanui.

Dar kartą nuoširdus ačiū —
Jūsų niekados neužmirštanti

Birutė Roževičienė

3.30—4.30

4.30—5.00
5.00—7.00

Atidarymas.
Petro Balčiūno pa
skaita — “Pamokos 
principai šių dienų 
mokykloje” (diskusi
jos).
Adelės Abromaitie- 
nės paskaita — “Mo
kymo priemonės bei 
jų panaudojimas”. 
Pertrauka.
Antano ”Rinkūno pa
skaita — “Vaikų skai-

7.00—8.30

8.30—8.50

8.50—9.00

tybos išjudinimas” 
(diskusijos).
Jono Andrulio , prane
šimas lituanistinių 
mokyklų programų 
reikalu (diskusijos). 
Lituanistinių mokyk
lų mokytojų pasisaky
mai.
Konferencijos užda
rymas.

Konferencijos metu vyks To
ronto lit. mokyklos mokslo prie
monių paroda.

Kviečiame mokytojus, jaunimo 
organizacijų vadovus ir besido
minčius mokykliniu darbu konfe
rencijoje dalyvauti.

KLB švietimo komisija

Lenkija popiežiaus neįsileidžia
Ryšium su krikščionybės 1000 

metų sukaktimi Lenkijoj, popie
žius Paulius VI buvo pareiškęs 
norą dalyvauti iškilmėse gegužės 
3 d. Čenstakavoje kaip maldinin
kas. Pradžioje buvo vilties, kad 
komunistinė Lenkijos vyriausybė 
popiežiaus vizitą tokia proga tole
ruos, ir tuo reikalu buvo pradė
tos derybos. Ilgokai Varšuvos vy
riausybė delsė su atsakymu, bu
vo atsiuntusi savo neoficialų at
stovą į Vatikaną derėtis dėl kai- 
kurių sąlygų, bet pagaliau šio
mis dienomis pasakė aiškų ne. 
Tasai neigiamas atsakymas buvo 
praneštas per Lenkijos atstovą 
prie Italijos vyriausybės A; Will- 
man. Jo pareiškimą priėmė

Jaunimo atstovams reikia lėšų
Iš JAV ir Kanados miestų ir 

miestelių , atvažiuos tūkstančiai 
jaunimo atstovų į PLJ Kongresą 
Čikagoje birželio 30 — liepos 3. 
Kitų kraštų jaunimui labai reikia 
visų lietuvių paramos. Pirmiausia 
turime padėti jiems atvažiuoti i 
Ameriką. Jie patys yra surinkę 
pinigų kelionei apmokėti, bet jų 
nepakanka. Jieškomi mecenatai, 
kurie sutiktų apmokėti visą arba 
dalį kelionės kitų kraštų jaunimo 
atstovams. Jau du mecenatai yra 
išpildę savo pasižadėjimą, atsiųs
dami pinigus kitų kraštų jauni
mo kelionėms apmokėti. Tai 
Lietuvių Studentų Sąjunga JAV, 
apmokėjusi kelionę atstovui iš to
limiausio krašto — Naujosios Ze
landijos, ir Vincas Kizlaitis, Kle- 
velande, apmokėjęs kelionę Va
sario 16 gimnazijos mokiniui. Me
cenatai yra skubiai reikalingi, 
nes balandžio 20 reikia įmokėti 
pinigus kelionių biurams už at-

vykstančius.
Atvykusius iš kitų kraštų jau

nuolius norima apgyvendinti lie
tuvių šeimose ir po Kongreso, kad 
galėtų pagyventi lietuvių tarpe.

Visa, kurie nori ir gali mūsų 
jaunimui padėti, prašomi skubiai 
savo aukas siųsti ir apie savo tal
ką pranešti PLB JM Talkos Ko
misijai šiuo adresu: Mr. Vytau
tas Kamantas, 477 Cole Plaza, 
Willowick, Ohio 44094, USA. 
Telef. (216) 944-1448.

Tautinių grupių laikraštininkų 
valdyba ir šiemet numato organi
zuoti turistinę kelionę Ontario 
provincijoj. Tuo reikalu tariama
si su Ontario turizmo ministerija.

Yra dvi Kanados, — pareiškė 
rašytojas ir reporteris Peter 
Newman. Ekonominė Kanada, 
kuri yra auganti ir sveika, kita 
Kanada — politinė, kuri yra 
tikras ligonis.

mons. Agostini Casaroli, specia
lus Vatikano pareigūnas Rytų 
Europos kraštų reikalams. Pa
reiškime gana mandagiai pasaky
ta, kad šiuo momentu popiežiaus 
atsilankymas Lenkijoj nepagei
daujamas. Ir kaip jis bus pagei
daujamas, kai komunistinė Len
kijos vyriausybė atnaujino kovą 
su Katalikų Bendrija, atnaujino 
kaltinimus Lenkijos vyskupams, 
pakvietusiems i krikščionybės ju- 
bilėjaus iškilmes viso pasaulio, 
neišskiriant nė Vokietijos, vysku
pus. Krikščionybės jubilėjus, po
piežiaus ir pasaulio vyskupų at
stovų atsilankymas Lenkijoj bū
tų atgaivinimas religinio entu
ziazmo, kuris taip nepakeliui ko
munistinei valdžiai. Pastaroji ne 
tik neįsileidžia "popiežiaus, bet ir 
neišleidžia iš Lenkijos kardinolo 
S. Wyszynskio. Wl. Gomulka pa
reiškė, kad Lenkija minės vals
tybinę 1000 metų sukakti be vys
kupų dalyvavimo.

Pasaulinėje parodoje 1967 m. 
Montrealyje aktyviai dalyvaus ir 
Įvairių tautinių grupių meniniai 
vienetai. Ryšiams su tautinėmis 
grupėmis parodos rengėjai pa
skyrė specialų pareigūną Bennet 
Kovrig. Laiške “TŽ” redakcijai 
jisai primena, kad paroda prasi
dės 1967 m. balandžio 27 d. ir 
truks iki spalio 27 d. Joje daly
vaus apie 70 valstybių. Tikimasi 
apie 30 milijonų parodos lanky
tojų.

Apie sol. L. šukytę muz. B. 
Chomskis rašo “Draugo” 84 nr.: 
“Jos meninė kultūra, gili emocija 
inspiravo visą spektaklį (Travia
tos)... Jeigu ją lydės laimė, svei
kata ir ištvermė, tada galima su
laukti neeilinės dainininkės ir ar
tistės”.

TORONTO
Osvaldas Perlubas, 60 m. am

žiaus, mirė širdies smūgiu balan
džio 11 d. vežant i šv. Juozapo li
goninę. Lietuvoje gyvena jo duk
tė, vienas brolis — Vokietijoje, 
kitas — Amerikoje.

5v. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St Montreal 24, Que

— Mirė a.a. Ona Mikulienė 83 
m. amžiaus; balandžio 6 d. 9 vai. 
buvo gedulingos pamaldos Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Palaidota 
Cote dės Neiges kapinėse prie sa
vo vyro.

— Balandžio 7 d. pakrikštytas 
Dariaus ir Giedrės Ambrozaičių 
sūnus vardais — Darius, Jonas* 
Gabrielius. Krikšto apeigas atliko 
Tėv. Borevičius, SJ.

— Balandžio 16 d. bus baigia
mieji egzaminai Rosemonto šešta
dieninės mokyklos. Tikimasi, kad 
visi mokiniai gražiai pasirodys 
su savo žiniomis.

— Balandžio 23 d. Įvyks mar
gučių vakarienė 8 vai. vakare. 
Programoje pasirodys mūsų jau
nimas. šokiams gros geras or
kestras, bus loterija. Konkursas 
margučių išmarginime. Klebonas 
prašo visų mielų šeimininkių tal
kos. Kviečiame visus gausiai da
lyvauti paskutinėj š.m. margučių 
vakarienėj.

— Balandžio 24 d. per 11 vai. 
Mišias — vaikučių Pirmoji Komu
nija. Procesijoje jie ateis i baž
nyčią, užims pirmas vietas ir Mi-- 
šių metu priims pirmieji Komuni
ją. Apranga — kaip ir seniau bū
davo.

— Balandžio 24 d. — ateitinin
kų moksleivių susirinkimas kle
bonijos mažojoje salėje 3 v. p.p.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $175.70; gėlėms rinklia
va — $181.68.

— Bažnyčiai aukojo: po $50: < 
Fr. Kalinauskas, Pet. Žukauskas, 
Kostas Mikėnas; $20: A. Šmitas; 
$15: Z. Bagatavičius; $14: J. Va- 
raška; po $10: G. McNamara ir 
Ch. Mališauskas.

— Didžioji Savaitė praėjo pa
gal naujus liturginius nuostatus. 
Lietuviai turi- specialų leidimą 
tęsti gražius papročius: pvz. Prisi
kėlimo procesija, švenčiausiojo 
adoracija. Apeigose dalyvavo gra
žus būrys lietuvių. Mišios lietu-

A. a. Marija Tarvydienė (Arna- 
šaitė) mirė balandžio 7 d., sulau
kusi 66 m. amžiaus; palaidota lie-__ ___ _____________________
tuvių kapinėse Port Credit; pali- yįų kalba kaikam padarė gilų 
ko liūdinčius — vyrą ir du sūnų įspūdi, ypač tiems, kurie pirma 
su šeimomis. Velionė yra gimusi karta* jose dalvvavo. K. J. G. 
1899 m. Tauragės apskr., Švėkš
nos valse, ir kaime. 1948 m. iš 
Vokietijos buvo persikėlusi Bri-jįus> rvšium su balandžio 30 d. 
tanijon, o 1956 m. atvyko Kana-; ruošiamu Montrealio Liet. Klubo 
don. Po poros metų pradėjo sirg-:nauju patalpų atidarymu, nuke- ' 
ti cukralige, kuri ją kankino iki iiamas i sekanti šeštadieni 
paskutinių dienų. | gegužės *7 d. Balius Įvyks Aušros

Tėvas Rafaelis, OFM, po ilgos Vartų parapijos salėje. Progra- 
misijų kelionės JAV ir Kanados mą išpildys jaunimas, šokiams 
vakaruose, grįžo i Torontą. Jis gros Loyola studentų orkestras, 
rūpinasi pašaukimais į kunigus Pelnas skiriamas “Baltijos” sto- 
bei vienuolius ir kasmet tuo tiks- vyklavietės statybai. Visi kviečia- 
lu aplanko daug liet, kolonijų.

Lietuvių Fondo narių suvažia
vimas • 
16 d., 1 v. p. p. Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje. Vakare, 7 vai., 
iškilminga vakarienė Prince Ge
orge viešbutyje. Dalyvaus ir JAV 
Liet. Fondo pirm. dr. A. Razma, 
kuris vakarienės metu pasakys 
kalbą. Numatyta ir meninė dalis 
su šokiais.

Į Lietuvių Fondo narių suva
žiavimą Toronte ši savaitgali ke
tina atvykti Stp. Kęsgailą, Pr. Ru- 
dinskas, J. Lukoševičius iš Mont
realio.

Naujoji S-gos “Verslas” valdy
ba, išrinkta š.m. kovo 20 d. visuo
tinio susirinkimo, pasiskirstė pa
reigomis: pirm, daktaras Juozas 
Kaškelįs, vicepirm. Benediktas 
Jackus, sekr. Vincas Bačėnas, ižd. 
Viktoras Janulevičius, narys Ed
vardas Kondratas. Sąjungos būs
tinė, kaip ir iki šiol, yra Lietuvių 
Namai, 1129 Dundas St. W. To
ronto, Ont.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Stasys Janušauskas, p. Beresnevi- 
čienė ir p. Balsevičius.

“Baltijos” stovyklavietės ba-

mi dalyvauti.
“Baltijos” stovyklavietės miš-

— ši šeštadieni, balandžio: jj0 valymo sutartis jau pasirašy-
1 ir y'v t'i D oi Ir Ali m mr . _v s* _s__ ■____ 2*_

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 -2472
Res: 722-4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas

ta: po $30 už kiekvieną išvalytą 
100 x 100 pėdų plotą.

Miško valymui, vajus vyksta 
savanoriškų įmokė j imu pagrindu. 
Vajus vyksta lėtokai. Buvo už
planuota $720, ligi šiol gauta tik 
$268. Su $720 būtų buvę galima 
išvalyti mišką iki pat kelio, o 
taip pat visą ežero pakraštį ir 
padaryti žvyruotus kelius į nau
jų pastatų ir palapinių rajoną. 
Tie keliai būtų buvę labai nau
dingi purškimams nuo musių ir 
uodų. Lac SyĮvėrė Draugija jau 
yra Įsigijusi sunkvežimį ir prie
mones tam reikalui. Tačiau atro
do, kad ligšioliniai vajaus rezul
tatai neleis Įvykdyti visų tų pla
nų. Pirmiausia bus valomas tik 
pagridinio pastato ir naujai nu
matytų statyti pastatų rajonas. 
Tikrai gaila, kad net ir tėvai, ku
rie savo vaikus į stovyklas siun
čia, dar nevisi prie šio stovykla
vietės pagerinimui taip reikalin
go vajaus prisidėjo.

Kas gali, prašomi prie miško 
valymo vajaus prisidėti. Pinigus 
galima Įmokėti “Lite” i sąskaitą 
D984 arba čekius siųsti: “Balti
jos” Stovyklai, 1465 De Seve St., 
Montreal 20. “Income Tax” rei
kalui kvitai bus pasiųsti pra
džioje 1967 m. už visas šiais me
tais gautas aukas, kaip tai buvo 
padaryta šiais metais už 1965 
metus.

Jaunųjų “Lito” narių (6-14 m.) 
ekskursija autobusais Į Granby 
Zoo įvyks šeštadienį, birželio 18 
d. Kviečiame tapti nariais visą 
Montrealio lietuvių mokyklinio 
amžiaus jaunimą. Pr. R.

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

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraugfymas bei 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

Sav. A. MYCHAJLOWYCZ 
Užsakymai priimami ir paštu.

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.

Citv Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mu
su klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir Jau Kalima pradėti va
žiuoti pirma pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 RTX)OR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekfln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v, 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v„ išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 ▼.




