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Mokytojams susirenkant
Po poros metų pertraukos, šį savaitgalį, tęsiant Kanados lie

tuvių Mokytojų Dienų tradiciją, vėl susirenka Kanados lietuviai 
mokytojai Toronte. Pirmas klausimas, kuris šiuo atveju kyla, yra
— ar lietuvių Mokytojų Dienos iš viso bėra reikalingos? Pastarų
jų poros metų laikotarpyje į šį klausimą buvo girdima ir neigia
mų atsakymų, prisidėjusių prie to, kad ši tradicija buvo nutrūku
si. Ar bevertėjo ją atgaivinti?

Atgaivintojai pirmiausia mano, kad tos dienos reikalingos pa
tiems mokytojams pasitobulinti. Kaip Kanados šimtmečio leidiniui 
surinktoji statistika rodo, mūsų mokytojų kontingentas yra trijų 
rūšių: baigę seminarijas Lietuvoje, įsigiję mokytojų cenzus Kana
doje ir pripuolamai į mokymo darbą patekę inteligentai. Daugu
moje apylinkių ši proporcija iš trijų labai ryški. Visas trečdalis

- mokytojų dar .vis tebėra senieji Lietuvos veteranai. Jie turi pa
grindines metodines žinias, moka lietuvių kalbą ir turi ilgą stažą, 
bet būtų klaidinga manyti, kad pasitobulinimas jiems nėra reika
lingas. Pasižiūrėkime, kas daroma anglų ar prancūzų profesinių 
mokytojų atžvilgiu. Tie mokytojai, būdami visi cenzuoti, mažiau
sia du kartus į metus turi pasitobulinimo dieną ar dvi. Be to, di
džioji jų dalis savanoriškai lanko įvairius vasaros mokytojų kur
sus. Ir mokytojai, ir jų viršininkai supranta, kad, šių dienų moks
lams einant pirmyn nepaprastu tempu, nesitobulinimas yra žengi
mas atgal. Ką pasakytumėm apie gydytoją, kuris šiandien vis te- 
begydytų taip, kaip išmoko 1930 metais? Kasmet sukuriami vis 
naujimokymo metodai, pagaminamos naujos mokslo priemonės, 
kurių nemažą dalį galima pritaikyti ir mūsų mokykloms. Tad bent 
tai seniesiems mokytojams turėtų būti žinoma nemažiau, kaip jau
niesiems.

Jaunieji mokytojai stovi kitoje pusėje. Ką tik išėję iš angliš
kųjų mokytojų kolegijų, jie naujoves gerai žino, bet problemų 
mokyme taip pat turi. Pagrindinės jų problemos yra angliškųjų 
metodų pritaikymas lietuvių kalbai, o taip pat ir permažas jų pa
čių lietuvių kalbos mokėjimas. Tiesą sakant, Mokytojų Dienose 
tiems mokytojams reiktų atsikirų seminarų, ir tą ateityje teks pa
daryti. Bet ir bendrosios konferencijos jiems neabejotinai nau
dingos.

Trečiąją grupę sudaro pripuolami mokytojai, dažnu atveju
— mokinių motinos. Jie paprastai turi dvi svarbias savybes — no-

- ra vaikams padėti ir mokėjimą lietuvių kalbos. Tačiau to . negana.
Jei gydytojo kėdėje atsisėstų žmogus, kuris tik nori būti gydyto
ju, bet nemoka naudoti instrumentų, ką apie toki gydytoją pasaky
tume? Tiems mokytojams, konferencijos, ir tai žymiai dažnesnės, 

. būtinai reikalingos.
Žinoma, kaikas pasakys, kad mūsų vargo mokyklai gali pakak

ti ir vargo mokytojų. Gal tai ir "tiesa. Bet ar tai nėra viena iš prie-, 
žasčių, kad kaikuriose vietovėse gana sparčiai pradėjo mažėti mo
kinių* skaičius? Pavojus yra didelis. Mokinių mažėjimo priežasčių 
yra daug, bet nepaskutinė glūdi ir mokytojuose:^'

Bet i Mokytojų Dienas tektų pažiūrėti ir platesne prasme — 
taip, kaip* žiūri“ ir kanadiečiai. Kanadoje yra tradicija, kad Velykų 
atostogų metu Toronte Įvyksta plati konferencija, į kurią suvažiuo
ja ne tik mokytojai, bet ir visi kiti mokymu bei auklėjimu besido
mi — tėvai, kunigai, gydytojai, mokslo priemonių gamintojai, or
ganizacijų vadai ir pan. Pasiskirsčiusi i kelių viešbučių sales, ši 
konferencija leidžia išsikalbėti visiems. Daug čia pasakoma nerei
kalingu dalyku, bet daug ir tiesos, kurią Įsidėmi krašto švietimo 
vadovai savo apmąstymui ir galimam vykdymui. Būtų nepaprastai 
naudinga, kad ir mūsų Mokytojų Dienos išplistų į šią plotmę. Jei
gu šių metu Mokytoju* Dienos ir nęišplis iki minėtų ribų, visdėlto 
jos bus priemonė“ atkreipti visų dėmesį i mokytojų darbą ir jiems 
už tą darbą viešai padėkoti. A. R.  

AffcundanH pareis irio gėrėtas pirmaisiais žiedais

Savaitės įvykiai
P. VIETNAMAS PATRAUKIA PASAULIO DĖMESĮ NE KA

RU PRIEŠ VIETKONGIECIUS, BET VIDAUS POLITIKOS ŽY
GIAIS. Ryšium su budistų surengtom demonstracijom prieš prem
jero Ky karinę vyirausybę ir jų reikalavimas civilinės valdžios bu
vo sušauktas plačios apimties kongresas. Jame dalyvavo 115 dele
gatų ir vienas budistų stebėtojo teisėmis. Jame buvo atstovaujami: 
politikai, miestų ir provincijų atstovai, katalikų, Hoa Hoa ir Cao 
Dai religinių mažumų veikėjai. Pagrindinis kongreso reikalavimas 
buvo — rinkimai. Be to, reikalauta duoti pilną spaudos laisvę, už
drausti veikti neutraliesiems ir komunistams, sustabdyti betkokią 
veiklą prieš vyriausybę prieš ir per rinkimus. Rinkimai turi įvykti 
3-5 mėnesių laikotarpyje. Amerikiečių aviacija bombardavo Mu 
Gia tarpeklį, kuriuo vykdavo komunistų tiekimas iš Š. Vietnamo. 
Numesta 1,4 mil. svarų bombų, i 
Tai didžiausias bombardavimas 
nuo II D. karo pabaigos. Vietkon- 
giečiai užpuolė Saigono aviacijos 
bazę, sunaikino 23 malūnspar
nius, 5 lėktuvus, padegė gazolino 
tankus. Žuvo 8 kariai, sužeista 
160. Amerikiečiai kariai pareiškė 
protestą prieš savo politikus, ku
rie neleidžia sunaikinti priešo 
centrų, iš kurių organizuojama 
akcija.

JAV pasiuntė griežtą notą 
prez. De Gaulle dėl Atlanto Są
jungos. Joje reikalaujama ne vie
nų, o 2 metų pasitraukimo laiko. 
Nors prez. Johnsonas notos toną

Vokietija rengiasi pokalbiui su Rytais
daliame komunistų partijos orgaVakarų Vokietijos politikai pa

juto. kad atėjo laikas naujai pa
judėti politinėje srityje. Iki šiol 

t t 1 * v • • ' UCL I1O lai-AldMJLU bNdlLy LU i U.V. Vokietija savo užsienio politi- bevejk nepastebėtas, žmonės 
arindp knmnnistinin F.iirnnną _______________ ________ ___ : •

Britai nepajėgia Įvesti griežtos 
blokados Rodezijai. Įvairiais bū- 

į dais alyva tiekiama P. Afrikos ir 
Portugalijos kolonijų. Taip pat 
graikų laivų bendrovės, didinda- 

i mos pelną, remia premjerą 
Smith. Rodeziją išlaiko daugiau
sia tabako, vario, geležies, chro
mo gaminiai, kurie eksportuoja
mi į Britaniją, i JAV ir kitur. 
Mozambiko uoste Beira tanklai
viai bando perduoti alyvą Rode
zijai.

Prez. Johnsonas lankėsi Meksi
kos mieste ir tarėsi su prez. Or- 

r_________________ __ t daz. Svečias buvo triukšmingai
sušvelnino, tačiau valstvbės sekr. priimtas. Savo kalboje prez. 
Rusk sako: “Keturiolika valsty- Johnsen pritarė Argentinos prez. 
bių, turinčių 450 mil. gyventojų Arturo Illia siūlymui sukviesti 
ir didelę karinę jėgą, nebus para- JAV ir P. Amerikos vadų konfe- 
lyžuotos Prancūzijos veiksmų.” Į renciją. į
D. Rusk pareišė, esą prez. De > Irako prez. Aref žuvo malūn- 
Gaulle užuot siūlęs Sąjungai pa-. sparniui sudužus smėlio audroje 
keitimus, padarė sprendimą, ne-’ netoli Persijos įlankos. Pasigirdo 
sitaręs su sąjungininkais.

Britanija pasiūlė Atlanto Są-, Krašte paskelbtas karo stovis, 
iu.ngos politini sastata perkelti i' Irako kariuomenė organizuoja 
Londoną, o karini centrą — Į i puolimą prieš kurdų gentis- šiau- 
Briuseli. Bonnoje su kancleriu rės kalnuose. Bagdado vyriausy- 
Erhardū tarėsi buv. JAV atstovas: bė per 4 pastaruosius metus sten- 
John J. McClo-v ir britu ambasa-1 giasi nesėkmingai numalšintikur- 
dorius Fram ^bėits.’Dėl*75 000‘-^4 parŲzanuS; kur=e reikalauja 
prancūzų karių V. Vokietijoje ta-: autonomijos. Kraštą valdyti per- 

. rėsi vokiečių ir prancūzų užsienio;ėmė buv. prez. brolis, gen. štabo

ne* netoli Persijos Įlankos. Pasigirdo 
balsų, kad jis buvo nužudytas.

i valstybėms kaip geros valios mos- 
!ta. Notos branduolvs «lūdi r

reik, ministerial. Prieš De Gaulle 
keliami balsai parlamente, o taip 
pat prieš pasisakė buv. preziden-

ne. Tiesa, prie laiško buvo pridė-Į ta. Notos branduolys glūdi reika- tinis kandidatas F. Mitterand. Pa- __• • -r-r,, • , . . , i ?_ •__ __ -X- _t_i_____ i:__ A

IŠ TĖVIŠKĖS
Vengrų kilmės Kanados pilie

tis, nuvykęs į sesers vestuves 
Vengrijoje, buvo uždarytas Į ka
lėjimą. Po 18 mėn. buvo paleis
tas ir “grižo Kanadon. Tibor Tor- 
ma sakosi pasakojęs, koks Kana
doje esąs geras gyvenimas, ta
čiau komunistai vengrai ji ap
kaltino* esą jis išgėręs ir šaukęs 
antisemitiškus bei naciškus šū
kius. Jis prisipažįsta, kad gėrė 
per sesers vestuves, tačiau išsi
gina, kad ką nors būtų kalbėjęs 
prieš Vengrijos vyriausybę. Su
grįžęs Kanadon jis pareiškė 
daugiau Vengrijon niekad ne- 
vyksiąs.

Ontario mokytojų konferenci
ja, Įvykusi Toronte Velykų atos
togų metu, švietimo ministerio 
W. Davis buvo pasiūlyta vi
siems mokytojams gauti B.A. 
laipsnius. Tarp kitų su švietimu 
susijusių temų, buvo diskutuo
jama, kokiu mastu ir nuo kada 
turėtų būti Įvestas mokyklose 
seksualinis auklėjimas. Buvo 
siūloma nekreipti dėmesio į mo
kinių apsirengimą ir ilgus plau
kus, nekreipti dėmesio į vadina
mus “oddballs”, kurie nenori 
paklusti mokyklos drausmei. Ta
čiau, nežiūrint šitų paskirų siū
lymų, buvo diskutuojami ir kiti, 
tikrai su auklėjimu ir švietimu 
susiję, reikalai.

Universitetuose prasideda eg
zaminai ir studentai gydytojų 
yra perspėjami nevartoti jokių • 
piliulių, kurios dažniausia tik 
pakenkia. Prieš egzaminus dau
gumas studentų bando visokias 
priemones, kad egzaminams ge
riau pasiruoštų. Iš 200.000 Ka
nados studentų net 6000 kas pa
vasari suserga nervinėmis ligo
mis. Problemą sudaro ne tik eg
zaminai, bet ir kitos aplinkybės. 
Pagal nrotinių ligų sąjungos 
duomenis, apie 30.0000 studen
tų yra -reikalingi medicininės 
pagalbos.

Kanadoie yra 66 televizijos 
stotys, iš kurių didžiausia yra

KALĖJIMAM
valdžios kontroliuojama CBC, 
turinti 60 radijo bei televizijos 
stočių ir 9000 tarnautojų. Priva
čių radijo stočių yra 235.

Kanada savo gerovės lygiu 
konkuruoja dėl antros vietos su 
Švedija. Jeigu gyvenimo lygį ga
lima vertinti pagal turimus pra
bangos reikmenis, tai Kanada 
užima antrą vietą po J.A.V. 
1965 m. 75% šeimų turėjo au
tomobilį, 96% — elektrini šal
dytuvą, 23% — giliašaldi (fre
ezer), 27 % — automatinę skal
bimo mašiną ir džiovintuvą, 
93% — televizijos aparatą ir 
96% — radiją.

Kanadoje yra 107 dienraščiai, 
kurių 53 yra kontroliuojami sin
dikatų, turinčių savo žinioje eilę 
laikraščių ir žurnalų. Didžiau
sias dienraštis yra “Toronto 
Daily Star”, turįs 360.000 tirą- v zą.

Kanados pagalba užsienio 
kraštams nėra didelė, tačiau kas 
metai didinama. Daugiausia 
gauna Indija. Užsienio reikalų 
ministeris P. Martin paskelbė, 
kad Kanada nurašo ir dovanoja 
Indijai $10 mil. skolą, kurią In
dija turėjo grąžinti šiais metais. 
Pinigai buvo paskolinti 1958 
m., kad Indija galėtų pirkti 
kviečių.

Jaunimo parlamentas bus su
darytas Kanadoje 1967 m., mi
nint Kanados šimtmetį. Iš visų 
265 rinkiminių apylinkių bus 
išrinkta po vieną atstovą 18-21 
m. amžiausi Jie bus parinkti 
mokyklų ar universitetų, re
miantis pasižymėjimais moksle 
ar šiaip visuomeniniame gyve
nime. Vyriausybė apmokės vi
sas išlaidas. Apie savaitę laiko 
jie praleis Otavoje, o po to bus 
vežiojami po visas provincijas.

G. V. Spencer, apkaltinto šni
pinėjimu sovietams, byla tęsia-1 
ma Otavoje. Oficialiai nustatyta, 
kad Spencer mirė Vankuveryje 
nuo širdies smūgio ir buvo ras
tas negyvas savo virtuvėje po 
trijų dienų.

ką grindė komunistinių Europos j 
kraštų nepripažinimu ir nutraukė ėmė iškeltąjį klausimą diskutuoti 
diplomatinius santykius su kraš-■ darbininkai, studentai... bei Tei
tais, kaip Jugoslavija, kurie ofi-skalauti iš kompartijos pareigūnų 
cialiai pripažino R. Vokietijos vy- paaiškinimų.
riausybę. Dabar kyla mintis per
žiūrėti šią poziciją. Nepriklauso
mųjų demokratų partijos vadas ir
Bonnos vyriausybės narys E. silaiko oficialios politinės linijos 
Mende pareiškė spaudai, esą rei- jr į santykius su Rytais žiūri su 
kia perziureti santykius su Jugos- ,.j ,.T. ,
lavija. o Berlyno burmistras W. i atsargumu. Visdėlto kri- 
Brandt pasisakė už pokalbi su Bu- į kscionių demokratų partijos vir- 
dapešto, Varšuvos ir kitų kraštų šunėse kyla naujų minčių. Net 
komunistais. Nepriklausomųjų pats K. Adenaueris, ilgai vadova- 
demokratų partija tuo reikalu ta-j yęs ir kietai laikęsis sovietų at- 
rias su kancleriu L. Erhardu, ku-1 žvilgiu, pareiškė po premjero- Ko
riam pateikė šiuos reikalavimus: ‘ sygino sėkmingo tarpininkavimo 
1. pagausinti Rytų ir Vakarų Vo- tarp Indijos ir Pakistano, kad ir 
kietijos gyventojų susitikimus; 2. Sov. Sąjunga stovinti taikos no- 
plėsti prekybą tarp abieju Vokie- rinčių valstybių eilėse. Be to, 
tijos daliu; 3. peržiūrėti instituci-! Bonnos vyriausybė buvo bandžiu- 
jų veiklą ‘bei pakreipti ją i glau-' si pagerinti savo santykius su ko- 
dėsni ryši asmeninėje, dvasinėje ’ munistine Rumunija, betpasta- 
ir ūkinėje* srityje. E. Mendes nuo-; ruoju laiku reikalai vėl pairo, 
mone, Bonnos vyriausybė turėtų Į Neseniai V. Vokietijos vyriau- 
pradėti pokalbį ir su R. Berlyno sybė išsiuntinėjo R. Europos 
valdytojais, žinoma, su sąjungi- kraštams raštą, kuriame išdėstė
ninku pritarimu. Esą nei politinis 
nei teritorinis pripažinimas tuo 
būdu nebūtų paliestas.

Sujudimas Rytuose
Abiejų Vokietijų sujungimas 

rūpi ir rytiečiams. Tai jausda
mos vakariečių vokiečių partijos 
pasiūlė diskutuoti tą klausimą te
levizijoj, bet sovietų zonos kom
partija nesutiko. Tai greičiau ru
sų užkartas atsakymas, nes rytų 
zonos gyventojai tą klausimą gy
vai svarsto. Net pats sovietų pa
tikėtinis Ulbrichtas keletą metų 
iš eilės rašė laiškus V. Vokietijos 
socialdemokratų partijos vadovy
bei, kviesdamas bendrai dirbti 
Vokietijos sujungimui. Iki šiol 
vakariečiai socialdemokratai i 
Ulbrichto laiškus neatsiliepdavo. 
Šiemet pirmą kartą Ulbrichtas 
gavo atsakymą, rodantį V. Vokie
tijos lankstesnę laikyseną sovieti
nių kraštų atžvilgiu ir kartu pa
siūlymą panaikinti kelionių su- 
varžvmus tarp abiejų zonų, iš
plėsti kultūrinius mainus ir pra
dėti politines diskusijas sujungi
mo klausimu. Ulbrichtas apsi
džiaugė atsakymu ir, nepaisyda
mas priešingos savo patarėjų nuo
monės, paskelbė vakariečių so
cialdemokratu atsakymą laikraš-

tas neigiamas Ulbrichto atsaky- lavime peržiūrėti dabartines sie- 
mas, bet jis laikraščio skaitytojų nas Europoje. Notoje kalbama 

taip, lyg Vokietija ir dabar egzis
tuotų 1938 m. ribose. Atsakant Į 
notą, reikia štai kas pareikšti: 
nė viena Europos sienų gairė nėra 
reikalinga sutikimo tų žmonių, į 

■ kuriems antrojo pasaulinio karo 
rezultatai nemalonūs. Sienų klau
simas Europoje galutinai ir ne
ginčijamai išspręstas. Mūsų drau
gų ir sąjungininkų valstybių sie- 
nos4yra užtikrintos taip saugiai, 
kaip ir mūsų pačių”.

A. Gromyko, pasmerkęs Vokie
tijos norą dalyvauti atominių 
ginklų panaudojime ir jos sąjun
gininkų rodomą palankumą ta 
linkme, pareiškė: “Sovietų Sąjun
gos vyriausybė toli gražu nema
no, kad šalti santykiai su Federa
cine Vokietijos Respublika turi 
amžinai tokie pasilikti. Sov. Są
jungos politika yra aiški. Mes 
esame šalininkai tų santykių pa
gerinimo bei sunormalinimo. Mes 
žinome, kad anaiptol nevisi Vaka
rų Vokietijos vokiečiai yra užnuo
dyti kerštu. Ten yra taipgi jėgų, 
pasiryžusių nutraukti ryšius su 
karine praeitimi”.

Ar naujas Vokietijos bandy
mas laimėti sovietų palankumą 
bus naudingesnis Sovietų Sąjun
gai ar Vokietijai, paaiškės toli
mesniuose ėjimuose. Viena lieka 
aišku — dar niekas nieko nelai
mėjo iš sovietų, pirma pats ne
pralaimėjęs.

išgraibstė tą laikračšio numerį ir

Ką mano sovietai?
V. Vokietijos vyriausybė tebe-

savo pažiūras i galimą santykių 
pagerinimą. Į tai atsiliepė ir Sov. 
Sąjunga, kurios užs. reikalų min. 
A. Gromyko kompartijos suvažia
vime taip kalbėjo:

“Federacinės Vokietijos vy
riausybė neseniai išsiuntinėjo 
notas Sov. Sąjungai ir kitoms

TŪKSTANTIS DOLERIŲ LIETUVYBEI
• Kanados Lietuvių Fondo skir

tus iš pelno $1000 narių suvažia
vimas š.m. bal. 16 d. padalino se
kančiai: jaunimo kongresui $500 
ir liet, mokykloms $500. šiame 
suvažiavime padarytas svarbus 118- Setkus Stepas
Fondui nutarimas, būtent, priim
ti Hamiltono (žinoma, ir Toronto) 
Lietuvių Namų šėrus kaip įnašus. 
Praeitais metais St. Catharines 
įgal. J.^Alonderio .pasiūlymu bu
vo primta keletas HLN šėrų, bet 
Fondo valdybai nevisai aišku bu
vo ką su jais daryti. Dabar suva
žiavimas aiškiai pasakė. Todėl 
prašome tautiečius, kurie nori 
tapti Fondo nariais ir aukoti turi
mus šėrus, atsiųsti juos su atitin
kamu pareiškimu Fondo reikalų 
vedėjui — 325 Seaton St., Toron
to 2, Ont., arba betarpiškai Lie-

tyje “Neues Deutschland” — trfi- Į tuvių Namams, kurie tuos šėrus,

perrašę Fondo vardu, mums grą
žins.

Nauji nariai ir įnašai:
156. Narkevičius Vincas
157. Lukoševičius Jonas

$100 
$100 
$100

(gyveną Hamiltone, Montrealy ir 
St. Catharines). Be to, per Ed- 
montono įgal. A. Dudaravičių 
gauta $105 kaip daliniai nario 
įnašo įmokėjimai šių aukotojų: 
po $20: J. Karosas, T. Uogintas, 
M. Zakarevičius ir P. G.; po $10: 
J. Popikaitis ir M. Dudaravičienė; 
$5: E. Melikauskas. Visiems nuo
širdi padėka.

Fondo apyskaitas bal. 16 d. pa
tikrino revizijos komisija iš Mont- 
realio: Pr. Rudinskas ir D. Jur
kus. Fonde yra $24.500. Reikia 
surinkti iki š.m. galo $10.500.

P. Lelis, reikalų vedėjas

sak jo, De Gaulle su Amerika el
giasi ne kaip su tradiciniu drau
gu, bet kaip su priešu.

JAV keičia nusistatymą Kini
jos atžvilgiu. Vašingtonas prane
šė, kad bus leidžiama , kiniečių! 
mokslininkams lankyti amerikie
čių mokslo Įstaigas. Taip pat bus 
Įleidžiami ir kiniečių korespon
dentai. Kol kas jokių rezultatų. 
Kiniečiai didina savo reikalavi
mus. Tiesioginiai ambasadorių 
pasitarimai vyksta Lenkijoje. Pa
siūlyta vieta JT, bet kiniečiai tai 
atmetė, teigdami, jog tai tik prie
danga nedraugiškos prez. Johnso- 
no politikos. Kiniečiai nori, kad 
amerikiečiai atsitrauktų iš For- 
mozos, taip pat iš Vietnamo.

; viršininkas gen. Aref.
Airija atšventė 50 m. sukaktį 

nepriklausomybės, kuri buvo pa
skelbta 1916 m. Velykų sukili
mu. Sostinėje Dubline. Įvyko iš
kilmė, kur tarp buvusių sukilimo 
vadų dalyvavo- ir prez. De Vale
ra. š. Airija nutraukė geležinke
lių susiekimą su Airija, bijoda
ma puolimų. Visdėlto britų val
domoj Š. Airijos daly Įvyko nera
mumų, bombų sprogimų ir pan.

Egipto prez. Nasser pareiškė, 
kad pultų Izraelio valstybę, jei 
patirtų, jog ten gaminami atomi
niai ginklai.

Šį mėnesį sukako 5 metai nuo 
nesėkmingo karinio išsikėlimo 
Kiaulių Įlankoje, Kuboje. Hava
noje Įvyko kariniai paradai ir de
monstracijos. Kubiečių tremti
niai Floridoje teigia, , kad raketų 

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuviu koplyčios šventinimo iškilmės
J. E. vysk. V. Brizgys infor

muoja, kad pasirengimas lietuvių 
koplyčios šventinimo iškilmėms 
Vašingtone' vyksta pilna sparta. 
Jau nustatyta, kad iškilmės bus 
rugsėjo 3—4 dienomis. Rugsėjo 3 
d., 5 v.p.p., bus konsekruojamas 
koplyčios altorius ir laikomos pir
mos. Mišios. Rugsėjo 4 d., 2 v.p. 
p., bus šventinama pati koplyčia. 
Mišios bus laikomos trijų vysku
pų atskirose vietose, būtent, vysk. 
V. Brizgio, vysk. C. Salatkos ir 
vysk. Pr. Brazio. Tuo būdu nori
ma. kad visi iškilmių dalyviai ga
lėtų sutilpti bazilikoje.

Iškilmėse dalyvauti sutiko: | 
apašt delegatas Vašingtone, ar-Į 
kivyskupas A. Samore iš Romos, 
keletas amerikiečių vyskupų, visa 
eilė augštų amerikiečių pareigū
nų, lietuvių veikėjų ir dvasinin
ku.

€

Drauge su koplyčios šventini
mo iškilmėmis jungiamas ir lie
tuviu katalikų religinis kongre
sas. Rugsėjo 3 d., šeštadienio va
kare, bus susipažinimo vakaras su 
menine dalimi. Sekmadieni ir pir
madienį tuo laiku, kai nebus iš
kilmių lietuvių koplyčioje, vyks 
Įvairių organizacijų posėdžiai.

Kol kas lietuvių koplyčia Va
šingtone Nekaltai Pradėtosios 
Marijos bazilikoje dar nėra baig
ta Įrengti. Meninis apipavidalini
mas buvo pavestas lietuviams dai
lininkams: V. K. Jonynas paruošė 
sienų mozaikų projektus, A. Els- 
kus — lubų ir altoriaus fono, V. 
Kašuba — skulptūrų. Jų projek-

tai Įvykdyti buvo atiduoti varžy- 
biniu būdu. Dalis darbų — mozai
kos, skulptūros ir kt. teko Italijos 
firmoms, nes ten darbas žymiai 
pigesnis nei Amerikoj. Išskyrus 
šiluvinę statulą ir mozaikas, visi 
kiti marmurai su Įrašais jau gauti 
iš Italijos. Padarytas ir lubų vit
ražas. Tikimasi, kad visas darbas 
bus baigtas birželio pabaigoje. 
Bazilikos vadovybė, susipažinusi 
su meniniais projektais, pareiškė 
savo pasigėrėjimą ir pažymėjo, 
kad lietuvių koplyčia ryškiai išsi
skirs iš kitų tautybių koplyčių 
oirginalumu, ypač altoriaus sta
tula ir sienų mozaikomis. Netoli 

i lietuvių koplyčios yra lenkų, slo
vakų, meksikiečių koplyčios, že
mutinė] bazilikos daly — kriptoj 
rado vietos kitos tautinės gru
pės, kurios tuo pasirūpino anks
čiau, kai dar nebuvo viršutinės 
bažnyčios. Pastarojoj atskiras vie
tas taip pat turės didžiosios vie
nuolijos — jėzuitai, pranciškonai, 
domininkonai su savo oranizaci- 
jomis ir kiti.

Lėšų telkimas lietuvių koply
čiai Vašingtone nėra baigtas — 
jų dar trūksta. Tikimasi lėšų va
jų baigti iki šventinimo iškilmių.

Keliones į šventinimo iškilmes 
organizuoja ne Koplyčiai Įrengti 
Komitetas, o kiekviena vietovė 
atskirai. Nakvynes užsakyti gali
ma per lietuvių klebonijas, ku
rioms netrukus bus išsiuntinėtos 
užsakymų kortelės. Nakvynių rei
kalu galima rašyti: A. Vasaitis, 
7803 Temple St., Hyatsvilie, Md. 
20783, USA.



Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėju: Kanadoe Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “žiburiai"

GEDIMINAS GALVA

Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
PuN. by žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc 

Subscription rates: $5 per year, S3 per 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday

Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa,
and for payment of postage in cash.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
TeL 368 - 6813 sakoma, kad Stalinas buvo mili

jonų žudikas. Chruščiovas bandė 
techniškomis išdaigomis išgydyti

® RfLKilAlIAME GYVEIVIME
* Švedijoje įsteigta KrikšČio- * Karakas mieste, Venecue- 

nių Vienybės Sąjunga, kurios loję, rytų apeigų -katalikai ir or- 
tikslas — apjungti Švedijos liu- todoksai dalyvavo bendrose Mi- 
teronus, katalikus ir kitus krikš- šiose ir ėjo Komunijos katalikų 
čionis buriantis apie popiežių, bažnyčioje. Taip bus ir toliau, 
Sąjungos steigėjai yra du jauni iki ortodoksai -gaus savo kunigą, 
augštosios liuteronų Bendrijos Tai atsitiko todėl, kad, 'kard. Sli- 
dvasiškiai: Strangnas 'katedros pyi buvo painformuotas, jog 3 
kapelio-nas Lennart Lundstrom tūkstančiai ukrainiečių (daugu- 
ir Vasteras vyskupijos pastorius mas — katalikai, o kiti — orto- 
Hans Cavallin, kurio brolis šiuo doksai) neturi savo kunigų. Jis 
metu studijuoja Romoje, vokie- tuojau kreipėsi į popiežių, o pa
čių kolegijoje ir ruošiasi tapti 
katalikų kunigu. Sąjungai pri- 1 
klauso ir katalikų kunigų bei pa
sauliečių. Jų tarpe — pasaulie
tis teologas Rolf Lyshoei. Anot : 
pastoriaus Cavallin, “kelias iš 
susikaldymo i vienybę eina per 
atgailą”. “Romos Bendrija turi 
oficialiai rehabilituoti Liuterį ir 
reformatorius, o protestantų 
Bendrijos turi pripažinti savo 
atsiskyrimą nuo Romos kaip 
nuodėmę”. Jo manymu, “pats 
radikaliausias ir be abejonės, 
daugiausia ginčų keliantis punk
tas — susijungimas su Roma”. 
“Mes neišsižadėsime savo teigia
mųjų tradicijos pusių”, — tvir
tina jis, — “bet mes* negalime 
paneigti to išskirtino poaugščio, 
•kurį Kristus davė Petrui, kaip 
kalbančiam už visus Apaštalus” 
— pabrėžė Cavallin. “II Vatika
no santarybos vyskupų kolegia
lumo mintis, atrodo, kaip tik ir 
bus naudinga tolimesniems 
svarstymams šioje srityje”. Ta 
sąjunga kilusi iš 1960 metais 
pradėtų diskusijų dvasininkų ir 
studentų tarpe Uppsaloj ir Lun
de. Per tą laiką šis sąjūdis yra 
susilaukęs daug paskatos iš Vo
kietijos ir kitų Europos kraštų.

* Patriarchas Maksimos IV 
Saigh pasirašė ir melkitų katali

kų vyskupų sinodo vardu pa
skelbė pareiškimą, kad nuo da
bar pripažins visas katalikų ve
dybas su ortodoksais, nors jos 
būtų atliktos ortodoksų bažny
čioje ir ortodokso kunigo. Jie 
tikisi pradėti glaudesnius po
kalbius su ortodoksų vadais bei 
kitų rytų apeigų katalikų va
dais. Tarp diskutuotinų dalykų 
paminėtas galutinis Velykų 
švenčių datos nustatymas ir ka
talikų ėjimas Komunijos pas or
todoksus.

* Vak. Vokietijos vyskupų 
konferencija pareiškė, kad nors 
“Katalikų Bendrija negali pa
keisti pagrindinio moterystės 
charakterio”, visdėlto galinti 
“pritaikyti teisinę pusę besikei
čiančiom gyvenimo sąlygom”. 
Keli vyskupai išreiškė savo ne
pasitenkinimą, kad Doktrinos 
Kongregacija nekreipusi dėme
sio Į vokiečių vyskupų prašy
mus Vatikano santaryboje pa
skelbti galiojančiomis vedybas 
protestantų su katalikais ir ne- 
katalikų bažnyčioje. Taip vadi
namos ekumeninės jungtuvės, 
kuriose katalikų kunigas su ne- 
katalikų dvasiškiu drauge daly
vauja, daugiau nebebus leidžia
mos Vokietijoje.

starasis — į Karakas kard. Jose 
Quintero, kuris tuojau įsteigė 
jiems parapiją ir pakvietė orto
doksus dalyvauti Mišiose, bei 
priimti sakramentus.

* Ortodoksų vysk. Meliton, 
patriarcho Atenagoro specialus 
pasiuntinys, aplankęs Rytų Eu
ropą, pranešė, jog Bulgarijos ir 
Rumunijos ortodoksų vadai “at
vira širdimi ir protu” seka pa
triarcho pastangas pokalbyje 
su Romos katalikais bei kitais 
krikščionimis. Taipgi jis išreiš
kė bulgarų ir rumunų tikinčių
jų prašymą, kad patriarchas pas 
juos apsilankytų. Vyskupo Me
liton manymu, toks apsilanky
mas turėtų daug naudos ne tik
tai ortodoksų Bendrijai, bet ir 
visai krikščionijai.

* Karalienė Elzbieta II daly
vavo Jamaikos šventraščio pa
maldose anglikonų bažnyčioje, 
kurių metu pirmąją šv. Rašto iš
trauką skaitė katalikų vysk. 
John McEleney, antrąją — ka
ralienės vyras, o pamokslą sakė 
anglikonų vysk. Percival Gib
son.

* Pietų Vietnamo vyskupai 
bendrame ganytojiškame laiške 
kreipei į tikinčiuosius, prašy
dami maldų už taiką^“Mes turi
me reikalauti taikos ne betkokia 
kaina, nes nėra tikros taikos 
vergijoje, neteisybėje, priespau
doje, pyktyje ar keršte. Nėra 
tikros taikos tarp nugalėtojų ir 
nugalėtųjų. Tegali būti tikra tai
ka teisybėje, tiesoje, laisvėje ir 
meilėje, supratime ir vienas ki
tam atleidime.”

* Tarptautinė anglų kalbos 
liturginė komisija išleido leidi
nėlį su Mišių tekstu Įvairiomis 
anglų kalbos variacijomis.- Jis 
siunčiamas katalikams ir neka- 
talikams, prašant nuomonių bei 
pataisų. Paskutinė nuomonių 
bei patarimų Įteikimo data yra 
birželio 30 d.

* Katalikams patekti Lenki
jon šiais metais bus sunku, ypa
tingai trijų pagrindinių lenkų 
švenčių laikotarpyje. Jau pra
nešta, kad šimtams amerikiečių 
ir olandų maldininkų bei jų 
vyskupams ir žurnalistams vizos 
nebus duodamos. Kelionių agen
tai Paryžiuje, Londone ir Romo
je praneša, kad ten irgi panašūs 
suvaržymai. Amerikiečiai vys
kupai dar tikisi Lenkiją aplan
kyti metų pabaigoje, tačiau vo
kiečių vyskupų Lenkija visai ne
įsileis. Kun. J. Stš.
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Pralaimėtos bylos gynimas
BREŽNEVO KALBA YRA PRAEITIES ATGARSIS, NIEKO NEŽADANTIS ATEIČIAI

Vladimiras Iljičas Leninas ti
kėjo 'komunizmu, Stalinas —tik 
savimi, Chruščiovas — vaidyba, 
o Leonidas Brežnevas, sutemose 

mas ir kompartijos noras likti 

linas, Chruščiovas ir pasalūniš
ki jo nuvertėjai stovi ant to pa
ties liepto. Jie, siekdami išlikti 
valdžioje ir norėdami suvaldyti 
savo išugdytus žemdirbius ir dar
bininkus, juos Įspraudžia į rėmus 
visuomeninės santvarkos, kurioje 
ūkis negali tarpti. Tik Leninas, 
pamatęs savo klaidos vaisius, 
staiga pasuko į Nepą ir suteikė 
privatininkams šiokios 'tokios 
laisvės, kurią jo įpėdiniai suvar
žė.

Chruščiovo suokalbininkai per- 
menki, kad sugebėtų išeiti iš 
prieštaravimų sūkurio. Prancū
zas Michel' Garder, neseniai iš
leistoje knygoje apie sovietus, 
nurodo komunizmo nykimą. Jis 
pranašauja, 'kad 1970 m. Rusijo
je jis jau būsiąs palaidotas. Auto
rius, žinoma, gali suklysti prana
šaudamas, tačiau jis teisus aptar
damas nūdienę padėtį.

Pasigyrimai ir klaidžiojimai
L. Brežnevo ilgas, perdėtas, 

neturįs jokio nuosaikumo, irzlu
mu nudažytas 1966.III.29 d. kom
partijos XXIII suvažiavime dary
tas pranešimas rodo jo pasimeti
mą. Aišku, 'kiekviena varna nori 
povo plunksnomis,puoštis. Kom
partijos smegenys jieškojo puoš
nių plunksnų, bet jų nerado. Pir
miausia jis ima nenuosaikiai gir
tis gerais santykiais su vadinamo
mis “liaudies respublikomis”. 
Ataskaitiniame laikotarpyje, t. y. 
per pastaruosius penkerius me
tus:

Mūsų santykiai su socialistinės san
draugos šalių komunistų ir darbinin
kų partijomis, su socialistinėmis vals
tybėmis neabejotinai pasidarė įvaires
ni, glaudesni ir nuoširdesni. Geri, bro
liški mūsų santykiai su Bulgarijos

HAITI LIETUVIO AKIMIS

Prancūzų kalba, Afrikos dvasia
Pilis ant vergų kaulų
Grįždamas nuo prezidentūros 

per parką stabtelėjau apžiūrėti 
didelio paminklo Henri Christo
pher, kur jis pavaizduotas napo
leoniškoj pozoj ant žirgo su iškel
tu kardu rankoje. Ant paminklo 
įrašai generolui, elektoriui, pre
zidentui, diktatoriui ir imperato
riui Henri I prisiminti. Bežiūrint 
ir beskaitinėjant Įrašus kilo min
tis, kodėl haitiečiai šį žiaurų val
dovą, užvaldžiusi kraštą teroru ir 
tūkstančius negrų išžudžiusi, ger
bia ir stato paminklus? Juk jis 
mažiausiai žiūrėjo jų interesų; 
Iškopęs į valdžios viršūnę pir
miausia Cap-Haitien pasistatė 
puošnius rūmus Sans Souci Pal
ace, kur buvo jo mėgiamiausia 
vieta. Nuo Port-au-Prince šią vie
tovę skiria apie 200 mylių atstu
mas, todėl man neteko aplankyti, 
bet mačiusieji pasakoja, kad tų 
rūmų liekanos ir dabar sudaro 
įspūdingą vaizdą. Marmorinės 
grindys ir dabar dar tebėra gra
žiai išlikusios. Į rūmus buvo Įves
tas iš kalnų kaskadomis krentąs 
vanduo, kuris ne tik aprūpindavo 
prausyklas, bet atšaldydavo ir vi
są aplinkumą.

Dar augščiau, neprienamuose 
kalnuose La Ferriere, minėtasis 
Henri I pastatė atskirą pilį-cita- 
delę, kurios akmeninės sienos tu
ri 25 pėdas storumo. Didžiuliuo
se citadelės sandėliuose buvo su
krautas parakas, amunicija, mais
tas, o požemiuose buvo Įrengtos 
didelės vandens cisternos. Viršu
je pilies tebėra išlikusios susta
tytos patrankos — net 320. Kiek
viena jų sveria po dvi tris tonas. 
Jas imperatorius privertė už
tempti į neprieinamus kalnus 
tuos pačius negrus. Nieks nežino 
kiek negrų žuvo prie priversti
nių fortifikacijos darbų, bet už
teko, kaip sakoma, kad ši citade
lė La Ferriere kalnuose buvo pa
statyta ant vergų kaulų. Henri I 
buvo įsirengęs čia ir mauzolėjų, 
bet brangenybės ir kapas netru
kus po jo mirties buvo išplėštas.

Parke besamprotaujant pasi
girdo nuo prezidentūros rūmų 
trimito garsas ir visi ant suoliu
kų sėdėję negrai sustojo. Nuste
bęs žvalgausi. Priėjęs juodukas 
pasakė, kad reikia visiems atsi
stoti, nes vyksta vėliavos nuleidi
mas rūmų bokšte. Matant visus 
taip ramiai atsistojusius, susidaro 
Įspūdis, kad tai vykdoma lyg su

Liaudies Respublika, Čekoslovakijos 
Socialistine Respublika, Jugoslavijos

Korėjos Liaudies Demokratine Res
publika, Kubos Respublika, Lenkijos 
Liaudies Respublika, Mongolijos liau
dies Respublika, Rumunijos Socialis
tine Respublika, Vengrijos Liaudies 
Respublika, Vietnamo Demokratine 
Respublika, Vokietijos Demokratine 
Respublika...

Mums malonu pažymėti, kad broliš
kosiose šalyse nuolat stiprinama so
cialistinė santvarka, tobulinami nauji 
visuomeniniai santykiai, kyla liaudies 
gerovė, didėja tarptautinis socialisti
nių valstybių prestižas.

Pasaulinė socialistinė sistema nuo
lat žengia pirmyn. Pagrindiniai socia
lizmo statybos dėsningumai yra bend
ri visoms šalims, jie gerai žinomi ir 
išmėginti praktikoje. Kartu socialisti
nės- sistemos šalys besivystydamos 
nuolat susiduria su naujomis proble
momis, kurias sukelia visas sudėtin
gas ir įvairus realusis gyvenimas. Pa
ruoštų sprendimų visiems šiems užda
viniams, žinoma, nėra ir negali būti. 
Todėl pasaulinės socializmo sistemos 
vystymasis nuolat reikalauja kūrybiš
kai spręsti kylančius klausimus, re
miantis išmėgintu marksizmo-leniniz
mo pagrindu, reikalauja, kad būtų 
keičiamasi patyrimu ir nuomonėmis. 
(Tiesa, nr. 74)

Tokiame žodžių sraute jis skan
dino tiesą. Mes gerai žinome va
dinamų socialistinių kraštų nesu
tarimus, kurie užnuodijo Mask
vos ir Pekingo santykius, Įtempė 
bendravimą net su kraštais, ku
riuose budo maskvinė armija. 
Apie Pekingą jis prabilo labai 
santūriai: “Susitikimas su kinais 
gali būti labai naudingas ir mes 
esame jam pasiruošę”.

Atviro melo poveikyje kompar
tijos sekretorius L. Brežnevas, 
bandąs tvirčiau Įsėsti Į balną, pa
gaunamas nesuvaldomo įniršio:

Karinio bendradarbiavimo srityje, 
imperialistinėms jėgoms su JAV prie
šakyje išplėtus agresyvius veiksmus, 
vyko tolesnio mūsų ryšių su socialis
tinėmis šalimis stiprėjimo procesas, 
Varšuvos pakto mechanizmo stiprėji
mo ir tobulėjimo procesas. Varšuvos 
sutartis patikimai saugo socializmo ša
lių tautų iškovojimus, šioje sutartyje 
dalyvaujančių šalių armijos apgink
luotos tobuliausiais ginklais. Karinių 
pratybų laukuose, ore ir jūroje tobu
linama sąjunginių valstybių armijų ir 
įvairių rūšių karjugpei^s sąveika,

Paslaptingos apeigos
Grįžęs Į viešbutį sužinojau, kad 

ši vakarą Įvyks viename klube 
voodoo ceremonijos, kurias gali
ma bus pamatyti. Nors tos cere
monijos dabar yra sukomercintos 
ir turi daugiau vaidybinio pobū
džio bei nustojusios religinio at
spalvio, tačiau Haiti taip surišta 
su voodoo, 'kad kiekvienas turis
tas stengiasi jas pamatyti.

Pirmiausia kas gi yra voodoo? 
Daugybė Haiti vergų palikuonių 
yra kilę iš Afrikos srities Daho
mey, kur vyrauja animismas arba 
tikėjimas Į dvasių jėgas. Šis tikė
jimas, atsineštas iš tolimosios ša
lies Afrikoje, tebėra gvvas per
keltųjų negrų į Haiti širdyse ir 
jungiamas su katalikų tikėjimo 
formomis. Šiandien voodoo tikra 
prasme yra sistema grupės šokė
jų, kurių pagalba, tikima, prisi
šaukiamos dvasios šokant ir pasi
neriant ekstazėm

Jau vėlyvą vakarą gana iškle
rusiu taksiu išvykstam užmiestin 
į vieno klubo patalpas. Kelias ky
la į kalnus per tokias siauras vie
tas, kad vos išsitenka automobi
lis, o abipus kelio dunkso bedug
nės. Reikia tik mažo kryptelėji
mo, ir automobilis nudardėtų pa 
kalnėn. Tačiau šoferis patyrusiai, 
be baimės valdo vairą ir automo
bilis, nors pamažu, bet pastoviai 
ūždamas pasiekia numatytą vietą. 
Tamsoje matome grupę pastatų 
ir kur ne kur blykščioja elektros 
lempos. Vos sustojus automobi
liui atbėgęs juodukas atidaro du
ris ir nuveda Į klubo patalpas. Di
delė apytamsė salė, 'kur negrai 
dainininkai linksmina turistus 
prieš prasidedant programai. 
Ypač vienas dainininkas, groda
mas gitara, rodo savo akrobati
nius sugebėjimus, įvairiose poeo- 

rą ir neįprastose pozicijose išgro
damas melodijas.

Prisirinkus daugiau turistų, 
pranešama, kad prasidės progra
ma, ir turime išeiti iš patalpos. 
Augštų palmių papėdėje paruoš
ta aikštelė apstatyta kėdėmis. Ty
la dengia aplinkumą, o menkai 

šėliai siūbuojančių medžių suda
ro paslaptingą ir baugią atmosfe
rą. Nejučiom kažkokiam neįpras
tam laukime įsitempia nervai, 
kol tylą perskrodžia būgnų dun
dėjimas ir šauksmų garsai. Net 
krūpteli nejaukumo apimtas. Iš

tikrinama šiuolaikinės karo technikos 
galia, stiprėjo kovinė Varšuvos sutar-

brolybė. Jeigu reikės, glaudžiai susi
telkusi šios sutarties dalyvių šeima 
rūsčia jėga stos ginti socialistinės san
tvarkos, ginti laisvo mūsų tautų gyve
nimo ir smogs triuškinantį smūgį bet 
kuriam agresoriui.

Dabar Europoje visiškai ne toks jė
gų santykis, kaip prieš antrąjį pasau-

valstybių sienų niekam nepavyks pa
keisti. Netgi užsikorę ant savo ameri
koniškojo sąjungininko pečių, Vakarų 
Vokietijos imperialistai netaps aukš
tesni, tik kristi jiems bus skaudžiau. 
Prieš agresorius dabar stovi tokia ga
linga, neįveikiama jėga, kad, jeigu 
jie ryšis sukurstyti karą, nieko kito 
nesusilauks, išskyrus savo pražūtį.

Svarbus Tarybų Sąjungos ir mūsų 
sąjungininkų žingsnis kovoje prieš 
mėginimą leisti Vakarų Vokietijos 
militaristams įsigyti barnduolinį gink
lą yra vieningas ir tvirtas įspėjimas 
šiuo klausimu, kurį 1965 metų sausio 
mėnesį paskelbė valstybės — Varšu
vos sutarties dalyvės.

Mes niekad nesutiksime ir nesusi
taikysime su tuo, kad Vakarų Vokieti
jos militaristai gautų branduolinį 
ginklą. Jeigu tai vis dėlto įvyks, bus 
imtasi reikiamų priemonių. Visa atsa
komybė teks VFR,valdantiems sluoks
niams ir tiems, kurie jiems nuolai
džiauja. Niekas neturi teisės užmiršti, 
kad antihitlerinės koalicijos dalyvės
— Tarybų Sąjunga, JAV, Anglija ir 
Prancūzija, — sutriuškinusios hitle
rinius agresorius, Potsdamo susitari
mu iškilmingai įsipareigojo tautoms
— padaryti visa, kas reikalinga, kad 
Vokietija niekad nebegrasintų savo 
kaimynams ir taikai visame pasauly
je. Tarybų Sąjunga bus ištikima šiam 
įsipareigojimui. (T. p.)

Šie žodžiai rodo Rusijos impe
rialistines iltis — saugoti “socia
listinius iškovojimus”. Sovie
tai grasina Federacinei Vokieti- 
tijai ne todėl, kad ji taiką drums
čia, bet dėl jos beviltiškos padė
ties gintis. Galimas dalykas, kad 
šie grasinimai yra silpnybės 
ženklas: norima parodyti tik Įsi
vaizduojamą galybę. Ir tuo atve
ju negalima pasitikėti sovietų 
taikingumu, kuri ima skelbti net 
vakariečių valstybių vairuotojai. 
Aišku, kad sovietai geruoju nesi
trauks iš sričių, 'kurias šiame po
karyje padovanojo JAV-ės.

STASYS DALIUS

balsais šokėjų grupė, lydima būg
nų dundėjimo.

Pašėlusiu tempu
Prasideda religinis šokis, kinį 

atlieka dešimt moterų ir trys vy
rai. Bongo būgnams lėtu tempu 
dundant, visa grupė pamažu pra
deda ritmiškai šokti karts nuo 
karto šūkteldama. Būgnų dundė
jimui greitėjant, keičiasi šokio 
ritmas Į greitą tempą. Šauksmai 
aštrėja, šokėjų alsavimas tankė
ja, pradeda ant veido žibėti pra
kaito "lašai ir taip juo toliau, juo 
daugiau Įeinama Į azartą. Tokio 
šokio Įkarščio metu tikima, kad 
kuris nors šokėjas gaus dvasios 
jėgas kurios nors dievybės. Bam- 
balla — lietaus dvasia, Erzulie — 
meilės deivė yra vardai, kuriuos 
šaukia vyrai, atlieką houngan pa
reigas (lyg ir kunigas). Jie barsto 
smėlį ir leidžia ryžių saujas pro 
pirštus. Ceremoningai uždegamas 
coconut riešute žiburys, kuris ne
šiojamas i visus kampus baidant 
negeras dvasias. Tuo tarpu kiti 
du vyrai, šūkaudami su lenktais 
kardais rankose kerta orą iš pe
ties, vaikydami tas menamas dva
sias. Po to su kardų smaigaliais 
ir panašia į kreidą medžiaga jie 
nubrėžia fantastiškas figūras 
aikštelės viduryje, šokėjams vis 
tebesisukant pašėlusiu tempu. 
Pagaliau Įnešamos dvi vėliavos, 
kurių viena vaizduoja senąjį Af
rikos kraštą, o kita — dabartinę 
Haiti, tuo būdu simbolizuodamos 
dvasinį ryšį tarp praeities ir da
barties. Vėliavas perima šokėjos.

Kulminacinis taškas pasiekia
mas, kai įvedamas ožys atlikimui 
kraujo aukos. Vėl šūkavimai bai
dant blogąsias ir šaukiant gerą
sias dvasias ir su kardu mosuo
jant apie ožio galvą. Ožys įpratęs 
į tos rūšies ceremonijas mažai re
aguoja, kol pagaliau sugirdomas

teitas per galvą išgriūva. Pa
griebtas už kojų apsvaigintas 
ožys sukamas šokio ritme, kol at
ėjus aukojimo laikui turėtų būti 
papjautas, bet tai nedaroma — 
tik ceremoningai su kardu per
braukiama per pakaklę ir skubiai 
išnešamas iš aikštės.

(Bus daugiau)

* Ispanijos vyskupai davė 
leidimą savo tikintiesiems, ne
galintiems sekmadieniais išklau
syti Mišių, tai atlikti šeštadie
niais.
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Brangiam TĖVELIUI Lietuvoje mirus,

gilaus skausmo prislėgtą MARIJONĄ GRINCEVIČIŲ,

jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

P. S. Augaičiai
B. B. Dirsės
I. V. Ignaičiai

1

Ponią VALĘ MOTŪZIENĘ ir jos šeimą 
gilaus skausmo valandoje, jos mylimai MAMYTEI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

J. M. Br. Raškauskai

Mirus mylimai žmonai ir mamytei a. a. Marijai Tarvy
dienei, sulaukėm daug užuojautų žodžiu, raštu ir per spau
dą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems savo pa
slaugomis prie velionės laidotuvių.

Ypač dėkojame Tėvui Tarcizijui, OFM, už velionės 
lankymą, pamaldas ir palydėjimą į kapines. Nuoširdžiai 
dėkojame seselėms vienuolėms už rožinį laidotuvių namuo
se ir kartu visiems už Mišias, gėles, lankymą laidotuvių 
namuose ir palydėjimą į kapines.

Visiems dėkingi —
vyros Pranas ir sūnūs su šeimomis >

Neranda gimnazijai direktoriaus
Kovo 30-31 d. Vasario 16 gim

nazijos sodyboje Romuva įvyko 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės krašto tarybos sesija, kurioje 
išrinkta nauja valdyba. Pastaro
ji pasiskirstė pareigomis: pirm, 
inž. Jonas K. Valiūnas, viecpirm. 
Erdmonas Simonaitis, ižd. mokyt. 
Fricas J. Skėrys, sekr. Itn. Jur
gis Barašas, narys kun. Antanas 
Bungą. Garbės teisman išrinkti: 
pirm. dr. Petras Karvelis, nariai 
— dipl. teis. Antanas Jasinskas, 
kpt. Juozas Venckus. Kontrolės 
komisija: Juozas Laukaitis, Arvy
das Lingė, Jonas Stankaitis. 
Krašto tarybos atstove švietimo 
komisijon išrinkta Alina Grinie
nė.

Gimnazijos reikalai
Kr. tarybos atstovui švietimo 

komisijoje dr. Jonui Norkaičiui 
posėdyje nedalyvaujant, apie 
švietimo komisijas vieno mėne
sio veiklą pranešė jos narys kun. 
Juozas Urdzė. Jo pranešimą pa
pildė buvęs ilgametis švietimo 
komisijos pirm. Tėv. Alfonsas 
Bernatonis. Ryškiausioji švieti
mo komisijos veiklos dalis buvo 
įieškojimas direktoriaus Vasario 
16 gimnazijai .Tėv. Bernatonis 
yra užklausęs tuo reikalu apie 
40 galimų kandidatų ir iš visų 
gavęs neigiamus atsakymus. Da
bartinės sudėties švietimo komi
sija, praktiškai veikianti nuo š. 
m. kovo 15 d., yra gavusi iš 10 
asmenų neigiamą atsakymą. Viso 
yra užklaususi 11 asmenų. Disku
sijose direktorius Liubinas pa
siūlė kr. valdybai kreiptis Į Ba
den Wurttembergo vyriausybę, 
prašant bent 12-kai Vasario 16 
gimnazijos mokytojų sudaryti pa
stovius etatus, kaip Baden Wurt
tembergo krašto tarnautojams. 
Kr. taryba ši pasiūlymą vienbal
siai padarė savo nutarimu. Tiki
masi, kad išrūpinus aiškią padė
ti, būtų lengviau surasti pasto
vų direktorių ir kvalifikuotus mo-

Ukrainiečių vadus nužudė komunistai
JAV senato vidaus saugumo 

pakomisės išleistoje knygoje 
“Murder International, Murder 
and Kidnapping as an Instrument 
of Soviet Policy” daug-vietos pa
skirta ukrainiečių veikėjų Bande
ros ir dr. Lev Rebet nužudymui. 
Taipgi paskelbtas Petro S. Deria
bin, buvusio sovietų špionažo 
tinklo nario, pabėgusio Į Vaka
rus, liudijimas. Jo pasakojimai 
liečia daugiausia rusų politinių 
pabėgėlių vadų pagrobimus bei 
nužudymus, tačiau paminima ir 
keletas ukrainiečių. Pvz. 54 psl. 
Deriabin, apklausinėjamas sen. J. 
G. Sourwine, aiškino:

“Aš galiu tik pridurti prie 
Khokhlovo liudijimo tą faktą, kad 
Sovietų saugumas užsiima žudy
mu jau nuo 1920 m., ypač rusų 
bei ukrainiečių emigrantų vadų. 
Pacituosiu vieną pavyzdi, kuris 
buvo visiems žinomas, kai dirbau 
krašto saugume, būtent, sovietų 
agentų atliktą gen. Kutepovo nu
žudymą Prancūzijoje. Panašiai 
įvyko su ukrainiečių vadu Petlu- 
ra. Ukrainiečių vadai Bandera ir 
Rebet, mano krašto saugumo emi
grantų departamento žiniomis, 
buvo Įtraukti į nužudymų sąra
šus. Banderą jie medžiojo jau 
nuo II D. karo pradžios...”

Sourwine paklausė Deriabiną: 
“Ar 1926 m. gegužės 15 gen. Si
monas Petlura, tuomet ukrainie
čių tautinio sąjūdžio vadas, buvo 
nužudytas Paryžiuje?”

Deriabin: “Aš girdėjau kalbant 
krašto saugumo emigrantų depar-

H. S. Kairiai
P. J. Laureckai
A. B. Stonkai

kytojus. Vienbalsiai buvo taip 
pat priimta sekanti rezoliucija: 
“PLB Vokietijos krašto taryba 
dėkoja kun. Broniui Liubinui už 
jo uolų darbą Vasario 16 gimna
zijos direktoriaus pareigose ir 
prašo toliau jį darbuotis šiam 
lietuvių židiniui Vokietijoje”. 
(Turimomis žiniomis, kun. B. Liu
binas iš gimnazijos direktoriaus 
pareigų yra pasitraukęs nuo š. 
m. baį. 1 d. Red.).

Vokiečių pasiūlymas
Krašto valdyba pranešė, kad iš 

Feder. Vokietijos pabėgėlių rei
kalų ministerijos yra gauta suges
tija Įkurti specialią tik Vasario 
16 gimnazija besirūpinančią ir 
ją teisiškai atstovaujančią orga
nizaciją. Taryba, tam klausimui 
ištirti ir padaryti konkrečius pa
siūlymus, nutarė sudaryti komisi
ją, kurioje bus atstovai švietimo 
komisijos, krašto valdybos ir gim
nazijos direktorius.

Valdyba apie reviziją
Krašto valdyba nutarė išreikš

ti PLB valdybai padėką, kad ano
ji buvo sudariusi komisiją patik
rinti Vokietijos LB ir Vasario 16 
gimnazijos atskaitomybę, kartu 
pareikšdama apgailestavimą, kad 
V-jos LB iki šiol (kovo 31d. Red.) 
nėra gavusi jokio oficialaus pra
nešimo apie tikrinimo davinius, 
kai tuo tarpu visuomenėje per 
spaudą yra paskleista daug įvai
raus pobūdžio neįtikinamų žinių, 
apkaltinančių tiek visą Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenę, tiek 
kaikuriuos '■ Bendruomenės ir 
gimnazijos darbuotojus. Buvo iš
keltas taip pat pačios kr. tarybos 
narių vidinės drausmės, parem
tos atsakomybe, klausimas ir pri
eita vieningos nuomonės, kad, 
darant pareiškimus, nebūtų vado
vaujamasi grupiniais sumetimais, 
o tiesa ir Bendruomenės bei gim
nazijos gerove.

Priėmus rezoliucijas ir sveiki
nimus, sesija buvo užbaigta Tau
tos himnu. VKV Inf.

tamente, kad Petlura buvo sovie
tų saugumo nužudytas”.

Sourwine: “Ar pulk. Įeit. Ev- 
gen Konovalets buvo nužudytas 
lagamine sprogusios bombos Rot- 
terdame?”

Deriabin: “Aš galiu tik pasaky
ti, kad neturiu asmeniškų žinių 
apie tai, bet girdėjau, kad jo nu
žudymas buvo 'krašto saugumo su
organizuotas, kai Konovalets dir
bo ukrainiečių tautiniame sąjū
dyje.” > .

Sourwine: “Ar Konovalets buę 
vo tuo metu ukrainiečių tautinio 
sąjūdžio vadas?”

Deriabin: Taip.
Sourwine: “šie ukrainiečių tau

tiniai vadai, atrodo, buvo palinkti 
kaip aukos daugelyje atvejų... Ar 
tuo metu jie buvo pavojingi so
vietų siekimams?”

Deriabin: “Jie sudarė didelį pa
vojų prieš II D. karą, o ypač tuoj 
po II D. karo. Todėl sovietų sau
gumas pagrobė ar nužudė tokius 
asmenis, kaip Petlura, Bandera ir 
Rebet, nes taut, sąjūdis ypač Va
karu Ukrainoje, buvo labai veik
lus 1946, 1947, 1948 ir net 1949 
metais”.

Amerikos senato knygoje taip
gi randami Vokietijos feder. tri
bunole teisėjo pareiškimai, kad

Banderos ir Rebet žudiku, taipgi 
turėjęs nužudyti Yaroslav Stetz- 
ko ABN prezidentą ir ukrainiečių 
laikinės vyriausybės Lvive buvu-



Mūsų visų laukia platūs darbai
PASIKALBĖJIMAS SU KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
. KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKU ANTANU RINKCNU

kad šiuo metu krašto valdybai 
tenka susidurti su dideliais užda
viniais.

— Kiekviena krašto valdyba

ir laiku bendruomenės apylinkės 
ir atskiri bendradarbiai atsiųs 
medžiagą.

— Ar dabartinė bendruomenės 
struktūra pakankamai gera? Gal 
numatomi kokie pakeitimai?

— Man atrodo, kad toji struk-

kalendorius užkrovė daug darbo, 
nes iš eilės kasmet eina dideli 
įvykiai; šiemet — jaunimo kon
gresas, 1967 — lietuvių dalyvavi
mas Kanados šimtmetyje ir pa
saulinėje parodoje, 1968 m. — 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo 50 metų sukaktis, žinoma, 
šiek tiek įtakos turi ir krašto val
dybos perkėlimas į naują vietą.

jėgas. Tas pats buvo, kai prieš 
septynerius metus kėlėme valdy
bą iš Toronto į Montreal}, tas 
pats yra ir dabar, po ilgesnio lai
ko ją vėl grąžinus į Torontą. Kai 
mes išsisemsime, vėl žiūrėsime 
kur kitos vietos.

— Dabartinę krašto valdybą 
sudarant buvo laikomasi princi
po, kad kiekvienas valdybos narys 
turėtų pareigas ir kad visos svar
besnės veiklos sritys būtų valdy
boje atstovaujamos. Kiek prak
tiškas pasirodė tas principas?

— Iki šiol šiuo principu esu 
pilnai patenkintas. Valdyboje nė
ra tik posėdžiaujančių narių. 
Kiekvienas turi savo darbo sritį, 
kurią gana savarankiškai tvarko 
ir už kurią atsako. Darbo sritys 
ir joms vadovaujantieji valdybos 
nariai visuomenei žinomi iš mūsų 
periodinių informacijų, tad ne
manau, kad čia bereikėtu tai kar
toti.

— Norėtųsi stabtelėti ties po
litine Lietuvos laisvinimo veikla. 
Kanadoje nėra kito veiksnio, kas 
tą darbą dirbtų. Ar Bendruome
nė mano, kad jį pilnai atlieka?

— Tam reikalui prie krašto 
valdybos jau eilę metų veikia po
litinis komitetas, kuris yra atlikęs 
eilę politinio pobūdžio darbų. Ne
seniai šioje srityje iškilo naujas 
faktorius — VLIKas pasiūlė poli
tiniam komitetui taip pat būti jo 
atstovybe Kanadoje. Po ilgesnių 
svarstymų ir pasitarimų krašto v- 
ba ir politinis komitetas priėjo 
nuomonės, kad komitetas gali su
tikti atlikti VLIKo paprašytus 
darbus, tačiau būti formalia VLI
Ko atstovybe negali dėl Bendruo
menės statutinių motyvų.

— Minėjote numatomus plates
nius darbus. Kurie tų darbų ke
lia daugiausia rūpesčio?

— Jaunimo metų ir kongreso 
reikalus gana gerai atlieka jauni
mo komisija, tad pačiai krašto 
valdybai šiuo metu daugiausia lai
ko atima pasiruošimai Kanados 
šimtmečiui, šioje srityje darbas 
eina trimis kryptimis: rūpinamasi 
gauti vietą Lietuvių Dienai pa
saulio parodoje (jau gauta, Red.), 
kuri įvyks Montrealyje 1967 m., 
ruošiamas Kanados šimtmečio 
leidinys apie lietuvius anglų kal
ba ir stengiamasi įtraukti mūsų 
meninius vienetus į šimtmečio 
plane numatytus atskirų vietovių 
jaunimo pasikeitimus. Parodos 
reikalu pagrindinį darbą atlieka 
Montrealyje sudaryta komisija, 
pirmininkaujama apyl. pirm. R. 
Verbylos. šimtmečio leidinio rei
kalams Toronte sudaryta centri
nė komisija, pirmininkaujama dr. 
J. Sungailos. Redaktoriais pa
kviesti prof. Puzinas ir kun. dr. 
P. Gaida. Iš viso į šį darbą jau 
įtraukta keliasdešimt bendradar
bių visoje Kanadoje. Žinoma, toji 
knyga bus gera tiek, kiek stropiai

keliolika metų bendruomenė išsi-
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Baltiečių grupė lanko Vatikano stebėtoją Jungtinėse Tautose. Iš kairės: Tiia Pustrem — Estų 
Studentų Sąjungos pirmininkė, prel. Alberto Giovanetti — Vatikano stebėtojas ir prel. J. Balkūnas 
— Baltic Appel to United Nations (BATUN) pirmininkas

vienetas, veikiantis organizacijų 
padedamas, stovintis nuošaliai 
nuo grupinių nesutarimų. Tokią 
Bendruomenę reikia išlaikyti ir 
toliau. Tai yra principinė pusė. 
Formaliniu atžvilgiu atėjo laikas 
pagrindinai peržiūrėti mūsų sta
tutus. Daugumas jų buvo surašy
ti prieš dešimtmetį, taigi, kiek at
siliko nuo gyvenimo, juo labiau, 
kad, Bendruomenei užsiregistra
vus valdžios įstaigose, atsirado 
kaikurių skirtumų tarp bendrųjų 
valdžios nuostatų ir mūsų statu
tų. Todėl šių metų krašto tarybos 
sesijoje teks svarstyti statutų pa
keitimus. Rinkimų taisykles, dėl 
kurių keliama ypač daug prie
kaištų, numatome svarstyti 1967 MILŽINO SILPNYBĖS I 
m. krašto tarybos sesijoje, kuri 
bus paskutinė prieš naujuosius 
rinkimus.

— Paskutiniame krašto tary
bos suvažiavime buvo, be kitų, 
priimtos dvi rezoliucijos, apie ku
rių vykdymą mažiau tuo tarpu 
girdima. Turiu galvoje rezoliuci
ją dėl platesnės imigracijos iš 
Pietų Amerikos ir rezoliuciją dėl 
pagalbos mažesnėms apylinkėms.

/

— Suorganizavime platesnės 
lietuvių imigracijos iš Pietų Ame
rikos žodis priklauso ne tik 
mums, bet taip pat pačios Pietų 
Amerikos lietuvių bendruome
nėms ir LB valdybai. Šį reikalą 
atskiru punktu iškėliau Kleve- 
lando veiksnių konferncijoje, kur 
plačiau pasisakė inž. A.Nasvytis, 
neseniai apvažiavęs Pietų Ameri
kos liet, bendruomenes. Yra gana 
skirtingų nuomonių, nors konfe
rencija tam ir pritarė. Tolimes
nis to reikalo aiškinimas paves
tas mūsų politiniam komitetui, 
kurio sąstatą ruošiamės praplėsti.

Mažesnes apylinkes tuo tarpu 
mes judiname duodami joms 
darbo. Dalis darbų eina iš Jauni
mo Metų komiteto (peticijos pa
rašai, finansinis vajus ir kit.). Į 
Daug darbo apylinkėms taip pat: 
duoda medžiagos rinkimas šimt
mečio. leidiniui.- Stropesnės apy
linkės savaime gaus leidinyje ir 
daugiau vietos. Krašto valdyba 
kreipia daug dėmesio mažosioms 
apylinkėms, tačiau kiti didelės 
apimties darbai kol kas neleidžia 
atsidėti apylinkių reikalams.

KLB krašto valdybos pavestas 
P. Lukoševičius, buvęs KLB pir
mininkas, lankys šias apylinkes: 
Calgary — gegužės 3 d., Edmon- 
toną gegužės 7 d., Winnipega —' 
gegužės 8 d.

— Užsiminėte apie Klevelando 
konferenciją. Kokios mintys kyla 
žvelgiant į jos darbus atgal?

— Pirmiausia pasitvirtino f ak- nariai siūlė kviečių nepirkti. Jų 
tas, kad mūsų, t. y. Kanados, vi- nuomone, sovietinė liaudis galė- 
suomeninio darbo organizacijos tų suveržti diržus ir pakelti mais- 
tvarka yra žymiai sklandesnė už to nepriteklių. Laimėjo N. Chruš- 
amerikiečių. Pas mus viskas yra čiovas, primindamas savo kole- 
sukoncentruota į K. L. Bendruo- goms 1947 m., kai Stalino valdo- 
menę. Tuo būdu Krašto valdyba 
yra vienintelis lietuviams, kaip 
visumai, atstovaujantis organas. 
JAV-se, kaip pamatėme, yra anot 
Baranausko, “kalnai ant kalnų, o 
ant tų kalnų, kalnai ir maži kal
neliai”. Gana nelengva tiems vi
siems “kalnams” vieningai dirb
ti. Klevelando konferencija vis- 
dėlto įrodė, kad susitarti galima.
Lieka tik palinkėti, kad visi tą su
sitarimą nuoširdžiai vykdytų.

Sovietu Sąjungos kolchoziniai vargai
Sovietų laimėjimai erdvėse 

pastarųjų kelerių metų laikotar
pyje užgožė labai patogia užmarš
ties skraiste sovietinio komuniz
mo didėjantį atsilikimą žemėje. 
Šiandien Vakarų pasaulyje daug 
kalbama apie Sov. Sąjungos ra
ketas, branduolinius ginklus ir 
tik retais atvejais užsimenama 
apie ekonominę netvarką.

Sovietinės kompartijos XXIII 
suvažiavimo proga laisvojo pa
saulio spaudoje buvo paskelbta 
eilė pranešimų apie dabartinį gy
venimą Sov. Sąjungoje ir vis di
dėjančius jo' nepriteklius. Artė
jant revoliucijos 50 metų sukak
čiai, balansas, iš tiesų, labai liūd
nas. Politiniame fronte komunis
tai gali pasigirti, kad jie buvo 
valdomi genijum vadinamo Leni
no, kraugerio vardo susilaukusio 
Stalino, didžiojo kukurūzų gar
bintojo Chruščiovo ir dabar dar

VYT. KASTYTIS
N. Chruščiovo gerų norų avan

tiūra Kazachstano dirvonuose 
baigėsi visiška katastrofa 1963 
ir 1965 m. Kolchozininkai tada 
atsiėmė tik į pasėlius investuo
tus grūdus, neužsidirbdami pini
gų darbadieniams apmokėti. Į 
tubs Kazachstano dirvonus buvo 
sukišta daug žemės ūkio mašinų 
ir darbo jėgos, daug rublių, ku
riuos galima buvo panaudoti ki
tose srityse.

Visi gerai atsimename Nikitos 
garsųjį pažadą pasivyti ir pra
lenkti Ameriką. Tarp 1959 m. 
ir 1965 m. jis buvo įsipareigojęs 
pakelti žemės ūkio gamybą 70%, 
o dabar iš L. Brežnevo lūpų ne
seniai nuskambėjo skaudus pri
sipažinimas: “žemės ūkio gamy
ba pakilo tik 10%. Gyvulių prie
auglis, palyginus jį su ankstes- 

plačiau nepasireiškusio Brežnevo." niu penkmečiu, šiame laikotarpy-
je yra perpus mažesnis, kai tuo 
tarpu kiaulių, avių ir paukščių 
gerokai sumažėjo ne tik prieaug
lis, bet ir pats jų skaičius...”

Remiantis paskutiniais duome
nimis, Amerikoje iš kiekvieno

Stalino laikų terorą patyrė ne 
tik liaudis, bet.ir augštieji kom
partijos pareigūnai. N. Chruščio
vo pateiktais duomenimis, kom
partijos XVII suvažiavime nariais 
ir kandidatais į centrinį komite- ___  _ ____ __ __ _____
tą buvo išrinkti 139 geri komu- akr0 prikuliama tris kartus dau- 
nistai, kurių 98 vėliau buvo su- gįau grūdų, negu Sov. Sąjungo- 
saudyti Stalino įsakymu. Nikita je, prikasama 2,5 karto daugiau 
sustabdė Stalino praktikuotą te-; bulvių, nuraunama beveik tris 
rorą, bet ir jis neįstengė Sov. Są-ję^rtus daugiau cukrinių runke- 
jungai atnešti kompartijos prog-iiįų Amerikiečių žemės ūkio spe- 
ramose pažadėtos gerovės. cialistu nuomone, dėl šio milži-

Amerika nepralenkiama Įniško skirtumo nuopelnai tenka
N. Chruščiovas dėjo daug pa- mašinoms ir trąšoms. Pagal dir- 

stangų pakelti žemės ūkio garny- bamos žemės akrų skaičių ame
bai, kad kraštas bent jau pats ga- rikietis ūkininkas turi penkis 
lėtų išsimaitinti. Tačiau 1963 m. kartus daugiau traktorių, dvigu-
jis buvo priverstas už gryną auksą 
pirkti užsienyje rekordinį 10 mil. 
tonu kviečiu kieki. Sakoma, kad 
dėl to centriniame komitete vyko 
karštos diskusijos — kaikurie

nuomone, sovietinė liaudis gale-

ma Sov. Sąjunga eksportavo grū
dus, nors kaikuriose vietovėse so
vietinė liaudis beveik mirė badu.

bai daugiau kombainų ir. į žemę 
investuoja keturis kartus dau
giau trąšų už sovietinį kolchozi- 
ninką.

Kolchoziniai baudžiauninkai
Kiekvienas amerikietis ūkinin

kas, kuriam tenka lankytis der
lingoje Ukrainoje, yra linkęs 
manyti, jog šis derliaus aruodas 
be ypatingo vargo galėtų ir turė
tų išmaitinti visą Sov. Sąjungą. 
Taigi, kaltės tenka jieškoti ne 
tik mašinose ir trąšose, bet pa-

čioje kolchozinėje sistemoje, ku
ri gerokai primena carinės bau
džiavos laikus.

Sovietiniame žemės ūkyje šian
dien yra 42% visos darbo jėgos. 
Kolchozininkas negali būti lai
mingas, žinodamas, kad jo pra
gyvenimo lygis yra 50% žemes
nis už fabriko darbininko. Jeigu 
nebūtų suvaržymų, visi kolchozi- 
ninkai seniai būtų pabėgę Į mies
tus. Kolchozininko uždarbio vi
durkis siekia tik 1,5 rb. į dieną, 
kai tuo tarpu pramonės darbi
ninkas mieste uždirba apie 20 
rb. i savaitę. Vienintelis kolcho
zininko išganymas yra P/2 akro 
privatus sklypelis, kuriame išau
gintas gėrybes jis gali parduoti 
laisvoje rinkoje gerokai augštes- 
nėmis kainomis. Į nuosavą skly
pelį investuotas darbadienis kol- 
chozininkūi duoda apie 3,5 rb. — 
daugiau nei darbas plačiosiose 
kolchozo dirvose. Todėl nenuos
tabu, kad šie privatūs sklypeliai, 
kurie sudaro tik 3% bendro dir
bamos žemės ploto, vartotojams 
patiekia net 34% visų žemės ūkio 
gaminių, jų tarpe 42% pieno, 
70% kiaušinių, 44% mėsos, 
42% daržovių, 20% vilnos.

Maskvoje gali sutikti kolcho- 
zininkus iš Moldavijos, Gruzijos 
ir Armėnijos, pardavinėjančius 
pomidorus po 4 rb. svarą. Laga
minas pomidorų jiems apmoka 
kelionę lėktuvu ir dargi duoda 
gražaus pelno, nes orinis susisie
kimas Sov. Sąjungoje pigus. To
kios kolchozininkų kelionės, aiš
ku, nėra naudingos kolchozams 
— juose sumažėja darbo rankų 
skaičius. Tačiau kolchozinihkams, 
matyt, daugiau rūpi asmeninė 
gerovė, negu baudžiava kolcho
ze sovietinio komunizmo naudai.

Jau iš anksto Kanados lietuviš
koje spaudoje buvo paskelbta 
programa ir kuriose Kanados vie
tovėse bus galima ją matyti. Pro
grama truko pusę valandos. Ji 
buvo rodoma CJAY — CTV sto
čių: Winnipege—kovo 27 d., Van
kuveryje — balandžio 3 d. ir 
Moose Jaw — balandžio 9 d. Pro
grama vadinosi “Canadians All”.

Winnipego televizijos stotyje 
š. m. kovo mėn. 27 d. buvo at
likta ši programa: Suktinis, Au
dėjėlė, Malūnas ir Vėdaras. Šoko 
8 poros jaunimo, kuris gana gy
vai ir gražiai atrodė tautiniuose 
drabužiuose. Po to penkios poros 
vaikučių pašoko: Žilvitį ir Klum
pakojį. Protarpiais į šokius buvo 
įjungiamas choras, kuris padaina
vo: “Jaunimo giesmę”, “Kur bėga 
Šešupė”, “Berneli mūsų”, “Vai 
varge, varge” ir “Pavasario dai
nelė”.

Malonu, kad vinnipegiečiai lie
tuviai turi gerų pažinčių ir par
lamento atstovų tarpe, kurių vie
nas — Mr. Richard Seaborn yra 
televizijos stoties muzikinės da
lies direktoriumi. Jis dažnai atsi
lankydavo į choro repeticijas, pa
mokindavo ir padėdavo savo pa
tarimais, o be to, jis pats dalyva
vo ir televizijos stotyje, padėda
mas paruošti lietuviškos progra
mos eigą.

Garbė tenka ne tik tautinių šo
kių mokytojai J. Kriščiūnienei, 
bet ir visiems Winnipego lietu
viams, kad net pats televizijos 
stoties režisorius Mr. C. Rourke

išsireiškė: “Geriausiai iš visų tau
tybių tenka įvertinti lietuviškus
tautinius šokius”.

Negalima nepaminėti ir mūsų 
parapijos kleb. kun. J. Bertai 
šiauš, kuris visomis išgalėmis pa
dėjo paruošti šią programą. Para
pijos salė visuomet buvo atvira, o 
be to, savo atsilankymais, padrą
sinimais bei pagalba teikė ryžto 
bei energijos programos vado
vams.

Kovo 2 d., kai Winnipego lie
tuvių parapijoje vyko rekolekci
jos, o choristai bei tautinių šokių 
dalyviai per sniego pusnynus ir 
neapsakomą Manitoboje vykusią 
audrą subrido repeticijoms, pa
rapijos kleb. kun. J. Bertašius su 
rekolekcijų vadovu mons. dr. Vy
tautu Balčiūnu atvyko į repetici
jas stebėti pasiruošimo darbų.

Visus nustebino choro dalyvės 
E. Galinaitienės staigmena — ji 
televizijos personalui paruošė 
gražų tortą, už kurį ji gavo padė
kos laišką kartu su įrėkorduota 
programos juostele. Laiškas už
baigiamas sakiniu: “I hope it will 
bring you a great deal of pleasu
re. Thanking you again for your 
wonderful thought, I am, Yours 
very truly, (pas.) Richard Sea
born, M.L.A., Wellington.

Kaip matome, Manitobos lietu
vių kolonija drąsiai išėjo viešu
mon ir įsijungė į gausesnių sve
timtaučių grupių tarpą. (Apie as
menis, kurie prisidėjo prie tele
vizijos programos paruošimo, 
žiūr. “TŽ” 15 nr.) K. Strikaitis

Kanados pajamų mokesčiai
kestiniame pareiškime atitinka
mas vietas) ir tik po to galėsite 
laukti leidimo atskaityti atitinka
mą sumą. Priklausomi asmenys, 
bet ne giminės, ir suaugę gimi
nės, kuriuos jūs nors ir išlaikote 
dėlto, kad jie yra bedarbiai, arba 
svečiai, — negali pretenduoti į 
jums priklausomus asmenis.

Naujiems ateiviams
Mokesčių ministerija perspėja,

Nėra laikotarpio, laisvo nuo 
mokesčių: kiekvienas asmuo, at
vykęs gyventi Kanadoj, yra įpa
reigotas mokėti mokesčius. Jei 
jums pasakoma kitaip, yra netie
sa — reikia mokėti mokesčius 
nuo pirmųjų atvykimo metų.

Nevisos jūsų pajamos apmo- 
kesitnamos. Iš visų pajamų, ku: 
rias gaunate Kanadoje, yra lei
džiama atskaityti tam tikros su
mos, ir mokesčiai mokami tik

Aplankė 80 delegacijų Jungtinėse Tautose
bę. Jokia valdžios įstaiga ar poli
tinis vienetu Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ar kuriam kitam 
krašte BATUN neremia ir jam 
nevadovauja”.

Baltiėčių organizaciniai viene
tai, sudarantys BATUN. skatina
mi plėsti savo narių skaičių, užsi
tikrinti savo tautinių bendruome
nių paramą, steigti BATLN sky
rius.

BATUN vadovybė paskelbė 
šią principų deklaraciją:

1. Baltiečių žygio į Jungtines 
Tautas Komitetas pasisako už vi
sų tautu apsisprendimo principą 
ir palaiko jo visuotinį įgyvendi- 

ko įvairių kraštų atstovybės Jung- nima. Todėl BATUN yra priešin- 
tinėse Tautose. liki šiol jos ap
lankė 80 delegacijų ir rengiasi 
lankyti likusias 34. Joms buvo 
įteikta atitinkamos literatūros 
apie Baltijos valstybes.

Lietuviams-BATUN organiza
cijoje atstovauja “Lietuvių Anti- 
kolor-inė Lv?a”. kurios pirminin
ku yra J. Miklovas. Ji plečia sa
vo veikla, kaip ir estai su latviais. 

Oficialiame pareiškime sako
ma, kad BATUN “nėra nei politi
nė, nei įstatymus leidžiančias 
instituciiaš paveikti siekianti or
ganizacija, ir jos veikla nėra nu
kreipta į kurią nors vieną valsty-

Lapkričio 13 d. žygis į Jungti
nes Tautas Niujorke tęsiamas to
liau įvairiomis formomis. Jauni
mo kongreso rengėjai renka pa
rašus po peticija Jungtinėms 
Tautoms; žygio organizatoriai R. 
Kezys ir A. Mažeika pradėjo nau
ją radijo programą “Laisvės žibu
rys”; J. Miklovas su kitais vien
minčiais lietuviais, latviais ir es
tais sudarė pastovią organizaciją 
Niujorke ir pavadino ją “Baltic 
Appeal to United Nations (BAT
UN). Tos organizacijos tikslas yra 
“informuoti Jungtinių Tautų na
rius apie sąlygas Baltijos valsty
bėse”. Jos sudarytos grupės lan

gas imperializmui, kolonizmui ir 
betkurios tautos išnaudojimui ki
tos tautos naudai visose jų for
mose.

2. Pirminis BATUN tikslas yra 
išgauti apsisprendimo teisės įgy
vendinimą Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai pašalinant sovietų oku
pacija ir atstatant jų valstybinę 
nepriklausomybę.

3. Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
vidinių politinių, socialinių ir eko
nominių sistemų klausimų spren
dimas nriklauso tų kraštų žmo
nėms, išskiriant tačiau okupaci
nės valstybės kolonistus.

Praėjusių Velykų proga gautas šis fotografuotinis atvirukas- 
sveikinimas iš Suvalkų trikampio

Reikalaujama reformų
Ekonomistai seniai yra paste

bėję kolchozinės sistemos ne- 
praktiškumą. Centrinis planavi
mas netinka žemės ūkiui. Pa
grindiniai sprendimai turėtų bū
ti daromi vietoje — pačiame kol
choze, kur geriau žinoma, ką ir 
kur sėti, kada pjauti ir akėti. Vi
są reikalą komplikuoja ir kolcho- 
zininko abuojumas savo darbui. 
Vieninteliu paskatų gali būti tik 
materialinis kolchozininko sudo
minimas. L. Brežnevas ir A. Ko
syginas jau yra pradėję reformas 
šioje srityje, apkarpydami cent
rinio planavimo varžtus ir dau
giau dėmesio skirdami kolchozi- 
ninkų atlyginimui. Tačiau šios 
reformos toli gražu nepakanka
mos, nes kolchozinė sistema es
mėje lieka nepasikeitusi. Kolcho- 
zininkas ir toliau turi pasitenkin
ti paprasto baudžiauninko vaid
meniu, kai tuo tarpu logiškiausia 
būtų ji padaryti žemės savinin
ku. Privačiuose sklypeliuose pa
siekti rezultatai liudija, kad jis 
nėra užmiršęs ūkininkavimo — 
be kompartijos direktyvų, dirb
damas sau, sugeba išauginti 34% 
visų žemės gaminių.

Reformos klausimą yra kėlęs 
netgi komjaunimo organas 
“Komsomolskaja Pravda”. Jo re
daktoriai mato, kad kolchozinė 
sistema kraštą veda alkio šmėk
los link. Laikraštis, žinoma, ne
išdrįso atsisakyti kolchozų, bet 
siūlė juos susmulkinti ir išdalin
ti 5-6 žemdirbiams, kurie galėtų 
naudotis visiška savo iniciatyva, 
nors oficialiai žemė ir toliau lik
tų valstybės nuosavybe, šis pa
siūlymas, aišku, nebuvo įgyven
dintas dėl politinių komplikaci
jų — kolchozų išdraskymas reikš
tų kompartijos prisipažinimą, 
kad priverstinis kolchozų ivedi- 
dimas buvo didžiulė sovietinio 
komunizmo klaida. Praradus ne
klaidingumo dogmą vienoje sri
tyje. kas gi betikės kompartijos 
neklaidingumu ir kitose srityse? 
Belieka viena išeitis — ir toliau 
pirkti kviečius iš Kanados.

... v. „ . „ kad labai svarbu naujiems kana-
nuo likučio. Tai yra vadinamos, žinoti, kaip galima dary-
dedate^aiamas5 nereikia įtraukti Reiškimus dėl asmeninių at- 
aeaate pajamas, nereikia įtrau ti į- pataria: 1. Skaityk Per
karo invalidumo pensijos, seimos .-^-^p  ̂
ar vaikų priedų, nedarbo draudi- ^3^ pareiškime ir vadovaukis 
mo ar darbininkų kompensacijos; labai a^rgiai ataskaitos teise dėl 
išmokėjimų. ; kiekvieno priklausomo asmens.

į Mokesčių įstaiga turi turėti pil-

j rėš, negalės daryti jums reikalin- 
■ go sprendimo. (Priklausomi asme- 
| nys yra skirstomi į tris grupes ir 
'kiekviena jų reikalinga atskirų 
informacijų). 2. Rašyk nurodyto^ 
se vietose priklausomo asmens 
pavardę, giminystės laipsnį, 1965 
pajamas, metus ir visa kita. Pažy
mėki atskirai kiekvieną asmenį, 
net ir kūdikį. Negalėsite gauti at
skaitų nurodydami tiktai atskaitų 
sumas. Norint gauti atskaitas as
meniui, gyvenančiam ne Kanado
je, reikia naudoti specialų blanką 
(TIE-NR), kuris yra gaunamas 
vietinėje mokesčių įstaigoje, šį 
blanką reikia gauti kiek galima 
anksčiau, metams pasibaigus. 4. 
Privalote turėti tinkamus doku
mentus ir 'kvitus, įrodančius, kiek 
esate išleidę asmenims, negyve
nantiems Kanadoje. Tai reiškia, 
kad kvitai, bankų perlaidos, pa
naikinti čekiai ir t.t. turi būti iš
rašyti vardu priklausomo asmens, 
o jei tai yra kūdikis, jo tėvų ar 
globėjo. Pašto įstaigų kvitai re
gistruotiems siuntiniams turi nu
rodyti jų vertę.

Jei išlaikote asmenį virš 21 m. 
amžiaus dėl jo nesveikatos, pri
valote pristayti gydytojo liudiji
mą arba kitą dokumentą iš atsa
kingų asmenų, kaip bažnyčios ar
ba savivaldybės atstovų. Jei do
kumentas yra ne anglų kalba, pa
sirūpink jo tinkamu bei patvir
tintu vertimu ir kartu sų origina
lu atsiųski mokesčių ministerijai. 
6. Jei Kanadoje negyvenote pilnų 
kalendorinių metų, jūsų asmeni
nės atskaitos atitinkamai suma
žės. Canadian Scene

išmokėjimų.
Pajamų atskaitos
Svarbiausias dalykas yra žinoti nas informacijas,^ir jei ji jų jįetu- 

apie pajamų'atskaitas, kurias rei- 
kia pareikšti. Jei to nepadarysite 
ar padarysite klaidingai, tai su
mokėsite daugiau, negu reikalin
ga. Labiausiai žinomos atskaitos 
yra asmeninės — personal ex
emption, į kurias įeina išlaikomi 
asmenys, gydymo išlaidos, aukos 
labdarybei, unijų ir pensijų mo
kesčiai. Nevisi asmenys, kuriuos 
išlaikote, gali būti skaitomi pri
klausomais asmenimis, ne. visos 
gydymo išlaidos gali būti pripa
žintos, nevisos labdarybei duotos 
aukos įskaitomos. Tei reiškia, kad 
jūs privalote 'kiek galima daugiau 
žinoti apie. atskaitas. Mokesčių 
ministerijai reikia pateikt reka- 
laujamas žinias, nes kitaip gali 
negauti atskaitų.

Asmeninės atskaitos
Asmeninės — personal exemp

tions priklauso nuo to, kaip ilgai 
jūs gyvenote Kanadoje kalendori
niais metais, ką turite išlaikyti, 
kiek kainuoja jų išlaikymas. Pir
masis $1.000, uždirbtas Kanado
je, kai gyvenama ištisus metus, 
nėra apmokestinamas. Jei turite 
65 metus amžiaus ar daugiau at
skaita padidinama iki $1.500.

Prie asmeninių atskaitų pri- 
skaitomos išlaidos, padarytos kitų 
asmenų išlaikymui, bet nevisos. 
Mokesčių įstaigos gali jums leisti 
atskaitas priklausomų asmenų iš
laikymui pagal atskaitos dydį, 
priklausomo asmens giminystę, 
išlaikymo motyvą ir pagal as
mens gyvenamąją vietą. Turite 
suteikti visas informacijas mo
kesčių įstaigoms (užpildant mo-

ATEIVIAI — KANADOS TURTAS
Vis didėjantii ateivių reikšmė 

Kanados versluose buvo pastebė
ta Jean Marchand kalboje, pilie
tybės ir imigracijos ministerio. 
Daugiau kaip 6.000 ateivių įstei
gė savo nuosavus verslus Kana
doje 1965 m. Jų finansinis pajė
gumas vertinamas ligi $31 milijo
no, iš kurių $15 milijonų jau yra 
įmokėta. Daug yra sudėtinių 
verslų, nes 1.533 ateiviai įkūrė 
1.167 verslo vienetus.

“Šie pranešimai, sako Mr. Mar
chand, duoda supratimą apie in- 
vestacijų dydį, nes daugelis imi
grantų, ypač tie, kurie kalba ang
lų ir prancūzų kalbomis, greitai

įsijungia ir nepalaiko ryšių su 
imigracijos ministerija. Dėl to 
manoma, kad imigracijas minis
terijos pareigūnų pranešimai pa
liečia tik 25% tų, kurie yra įstei
gę savo verslus”.

15 metų laikotarpyje, kuris 
baigėsi 1965 m., 26128 ateiviai 
tapo savininkais įvairių įmonių. 
Jų šeimos turi 96.475 narius. 
Įmonės samdo arba moka algas 
80.000 asmenų. Pagal kilmės ša
lis, naujuose versluose per 15 
metų įsikūrė ateivių iš Vokieti
jos — 2.883 iš Olandijos—2.258, 
iš Italijos — 1.770, iš Anglijos — 
1.352; iš Vengrijos — 830, iš J.A. 
V. — 811. Can. Scene

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 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Ps.D.R.M.N.Pt
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® PAVERGTOJE TEVItJE
KAIMAS IR MIESTAS
“Švyturio” žurnalo puslapiuos eko

nomistas B. Poškus ir žurnalistas J.

Prieš karą miestuose buvo 23% Lie
tuvos gyventojų, o 1965 m. — jau 
43,7%. šiemet miestuose gyventojų 
priskaitoma: Vilniuje — 305.000, 
Kaune — 276.000, Klaipėdoje — 
126.000, Šiauliuose — 78.000, Pane-
vėžyje — 61.000. Visi Lietuvos mies
tai turi 1337.000 gyventojų. Kaime 
dirbančių žmonių skaičius yra suma
žėjęs 1,8 karto. Darbo jėgos trūku
mas ypač jaučiamas šių rajonų kol
chozuose: Šilutės, Akmenės, Šiaulių, 
Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Kė
dainių, Panevėžio, Pasvalio ir Bir-

mai. Spaudoje jis garbinamas kaip 
pirmas revoliucinis poetas. “Tiesa” 
paskelbė biržiečių laišką, kurį pasi
rašė vidurinės mokyklos vedėja J. 
Pangonienė, į pensiją išėjęs moky
tojas L. Nastopka, centrinės ligoni
nės gydytojas J. Rusteika, bibliote
kos darbuotojas K. Snarskis ir rašy
tojas P. Skodžius. Jie pasakoja, kad 
netoli Biržų gimusio J. Janonio gar
bei jo vardu mieste pavadinta gatvė, 
aikštė, mokykla, o rajone — vienas 
kolchozas. Laiško autoriai nusiskun
džia, jog kadaise buvo nutarta Bir
žuose pastatyti ir paminklą, kurio 
projektą paruošė skulptorius J. Mi
kėnas, bet 1960 m. nutarimas buvo 
atšauktas. Jie prašo kompartiją pa
minklą pastatyti šio jubilėjaus pro
ga ir, žinoma, negaili už sachariną

. . x. „ . saldesnių žodžių: “Paminklo pasta-“Kai pabunu Pakruojo, Šiaulių, Jo- naujai išreikš karštą Uaudies
mškio ar kitame šiauriniame Lietu- nuostabiam poetui, Komuniz-
vos rajone ir subatvakariais neišgirs- m<> pranašui.. «

Taip Londonas sutiko pirmą sykį čia atsilankiusį nepriklausomos 
Lietuvos atstovą gen. konsulą dr. J. Žmuidziną ir jo Ponią; kairė
je S. Bersėnaitė įteikia Poniai gėlių. Nuotr. S. Kero

g HAMILTON
tu ‘Žveng žirgelis lankoj’, man at
rodo, kad ten kaimas kažkoks kur
čias, nebegyvas. Argi nesam kalti, 
kad ten nedaug jaunimo?” B. Poš
kus yra kitokios nuomonės — jis 
prisimena tuos laikus, kai kompar
tija gimnazijos abiturientus vertė 
pasilikti kaime: “Jaunos širdys pa
kluso, daug jaunuolių pasiliko dirb
ti namie, kaime, abiturientų briga
dose. Bet paskui lazda atsisuko kitu 
galu. Visi apsižiūrėjom, kad trūksta 
stojančių į technikumus, Lietuvos 
žemės ūkio ir veterinarijos akade
mijas. Nuobiros telieka pedagogi
niams institutams...” Jo nuomone, 
į miestus išsikėlusi jaunimą pakei
tė žemės ūkio mašinos, kurios da
bar atlieka 97% darbų, arkliams pa
likdamos tik 3%. Pagerėjus uždar
biams kolchozuose, kaimo gyventojų 
mažėjimas krinta: 1963 m. į miestus 
išsikėlė 11.700, o 1964 m. jau tik 
2.200. Darbo jėgos perteklius jaučia
mas Dzūkijoje, kur bloga ir neder
linga žemė, bet dzūkai nelinkę kel
tis į šiaurinius Lietuvos rajonus.

NIKITOS DIRVONAI
N. Chruščiovo įkurti kolchozai Ka

zachstano dirvonuose tebėra neuž
miršti. Kovo 31 d. iš Vilniaus gele
žinkelio stoties į Bulajevą š. Ka
zachstane išvyko 350 talkininkų — 
žemės ūkio specialistų, mechanizato
rių ir statybininkų. “Tiesos” kores
pondentas V. Sadauskas, nutylėda
mas visas tuose dirvonuose Nikitą 
ištikusias nesėkmes, rašo: “Palaiky
dami tradicinius draugystės ryšius, 
talkininkai išvyko į plėšinių kraštą 
padėti auginti gausius derlius...”

NAFTOS TEBEJIEŠKOMA
Kompartija yra užsispyrusi Lietu

vą padaryti naftos kraštu. Kalvari
jos, Parovėjos, Krekenavos, Sasna
vos, Raseinių gręžiniuose buvo ap
tikta naftos likučių — bitumų. Gi
lesni gręžiniai užtiko ir šiek tiek 
skystos naftos. Dabar naftos jieško- 
jimo darbai koncentruojami Gargž
dų, Plungės ir Kybartų plotuose. 
Kalbama apie naują galingesnę tech
niką, kurią savo žinioje turi geolo
gai — L. Varnas, B. Zabulėnas, A. 
Valušis ir J. Vaitiekūnas. Ta galin
gesnė technika, be abejonės, reiškia, 
kad stengiamasi pasiekti dar giles
nius žemės klodus, jiors pelningam 
naftos eksploatavimui gręžinių gy
lis yra didžiausias priešas.

APLANKYS SKAUTININKAI. Ba
landžio 24 d., pasaulio skautų Globėjo 
šv. Jurgio proga “Nemuno” ir “Širvin
tos” tuntų skautus-es, aplankys vy
riausi skautininkai iš Čikagos. Šią me
tinę šventę pradėsime dalyvaudami 
organizuotai su augštaisiais svečiais 
10 vai. pamaldose. Kadangi vyriausi 
skautininkai jau 3 v. p.p. turi būti 
Toronte, tai iškilminga sueiga ir trum
pa laužo pobūdžio programa įvyks tuo
jau po 10 v. pamaldų — 11 vai. 15 mi
nučių Jaunimo Centre. Iškilmės bai
giamos 1 vai. p.p. Nors laikas gal ir 
ne visiems patogus, tačiau kviečiame 
visus tėvus ir visuomenę gausiai mū
sų šventėje dalyvauti.

“Širvintos ir “Nemuno” 
tuntų tuntininkai

datūrą atsiėmęs, bet kažkurie akci
ninkai nepastebėjo ir sudarė 50 bal
sų. Mandatų komisija tai užprotokola
vo, o duomenys į spaudą buvo paimti 
iš mandatų komisijos akto. Atsiprašo
me už įvykusį nesusipratimą. J. R.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHO
RŲ KONCERTAS įvyks gegužės 7 d. 
Jaunimo Centro salėje. Programoje 
dalyvauja: Toronto Prisikėlimo para
pijos du chorai — suaugusiųjų ir stu
denčių, kuriems vadovauja muz. kun. 
Br. Jurkšas.Po šio koncerto — tradi
cinis kartūnų balius. Ponios ir pane
lės kviečiamos atvykti į balių su kar
tūno suknelėmis — turės progos lai
mėti vertingas dovanas. Bus premi
juojamos penkios įdomiausios ir gra
žiausios kartūno suknelės, šokiams 
gros mūsų visų mėgiamas Benni Fer
ri orkestras. Vakaro pelnas skiriamas 
įvairiems jaunimo veiklos reikalams. 
Ypač šiais Jaunimo Metais mūsų jau
nimui yra reikalinga didesnė parama. 
Visi gerai žinome, kad birželio 30 — 
liepos 3 d. įvyksta viso pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas Čikagoje. 

}Mūsų jaunimas irgi norės ten vykti. 
Padėkime jam apmokėti kelionę. To
dėl visi iš anksto rezervuokime gegu
žės 7 d. šiam koncertui — kartūnų 
baliui. Nuoširdžiai kviečia ateitinin
kai sendraugiai atsilankyti hamiltonie- 
čius ir iš tolimesnių vietovių lietuvius. 
Šis vakaras tebūna senimo ir jaunimo 
susiartinimo vakaras. J. P.

ATSAKYMAI Į ANKETĄ
“Tiesa” paskelbė anketą skaityto

jams, kviesdama juos pasidalinti gy
venimo džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Pirmieji atsakymai nėra labai džiu
gūs: “Kaunietis Juozas Kurapka, mo
kytojas pensininkas, anketoje rašo, 
kad pergyvenąs, jog treti metai ne
gaunąs kelialapio į Likėnus ar Drus
kininkus...” Jis džiaugiasi jauno
sios kartos ateitimi, nes, matyt, tiki, 
kad tada bus lengviau gauti tuos ne
lemtuosius kelialapius. Kartų žodį 
taria ir kupiškietė medicinos sesuo 
Bronė Kukulienė: “Po algų ir avan
sų daug girtų. Ypač statybos bazėje, 
statybos aikštelėje...” širvintiškis 
mokytojas Kęstutis Arlauskas, kurio 
pirmąją novelę atspaude “Liter, ir 
Menas”, postringauja: ‘‘Mes per ma
ža kovojame su paskalomis ir šmeiž-

* tais ...”KLAIPĖDOS UOSTAS
Neužšąlantis Klaipėdos uostas pre

kybinio laivyno linijomis turi ry
šius su 16 kraštų, jų tarpe su Švedi
ja, Norvegija, Islandija, Olandija, 
Prancūzija, Danija, Anglija, Rytų ir 
Vakarų Vokietijomis. Krovinių apy
varta, sovietinės ELTOS teigimu, 
prieškarinį lygį yra viršijusi penkis 
kartus.

OPEROS TEATRO RŪMAI
Projekto autorė architektė N. Bu- 

čiutė pateikia pluoštą žinių apie 
niuje statomus operos ir baleto 
atro rūmus. Vieta jiems buvusi 
rinkta Neries krantinėje tarp L. 
ros ir Vienuolio gatvių, žiūrovų 
lė turės 1.500 vietų ir bus amfiteat- 
rinio stiliaus — su kylančiu parteriu 
ir balkonais. Scenos dydis 27x21 m, 
augštis 30 m. Pagrindinėje scenos 
dalyje bus įrengtos pakeliamos ir 
nuleidžiamos aikštelės, 17 m skers
mens ratas greitesniam dekoracijų 
pakeitimui. Projekto paruošime da
lyvavo: vyr. konstruktoriai — I. 
Doktorskyt?, C. Strimaitis, inžinie
riai — J. Siemeniukas, L. Grišina, 
L. Lobiseva, S. Survilienė, R. Sado- 
vodova, ž. Aleknienė, A. Genzelie- 
nė, architektai — E. Pilypaitienė ir 
R. Krištapavičienė.
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UTENOS NAUJIENOS
Utenos rajono kompartijos komi

teto posėdyje buvo apžvelgti miesto 
laimėjimai ir planai ateičiai. Per 
paskutinį septynmetį Utenoje buvo 
pastatytas plačiaekranis kino teatras, 
vidurinė mokykla, vaikų darželis-lop- 
šelis, daugiaaugščių namų rajonas. 
Pradėjo darbą laboratorinių elekt
ros krosnelių gamykla, elektrome- 
chaninio ir lengvosios pramonės 
technikumų skyriai. Ateities pasidi-

MINIMAS JULIUS JANONIS
Visoje Lietuvoje prasidėjo Juliaus

Janonio 70-to gimtadienio minė ji-

@ LIEK1YIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

“DAILY REPUBLIC*' paskelbė 
aviacijos pulkininko Morris E. Man
sell jr. (Travis AFB) pranešimą apie 
labiausiai pasižymėjusios įgulos iš
rinkimą vasario mėnesiui. Aviacijo
je taip daroma kiekvieną mėnesį, at
renkant įvairiose aviacijos srityse 
geriausiai pasižymėjusius vyrus. Va
sario mėnesio “Top Crew” šešių ka
rininkų sąraše randame ir aviacijos 
kapitoną Darių V. Bakūną (žura. V. 
Bakūno sūnų), apie kurį pranešime 
pasakyta: “...kapitonas Darius V. Ba- 
kūnas to mėnesio nevigatorium bu
vo pripažintas už jo nepaprastus su
gebėjimus, kuriuos jis parodė nuleis
damas dviejų dienų laikotarpyje 810 
parašiutininkų vos 62 jardų suves
tinės nuotolio klaidos tikslumu”.

J. BALSIS — 1965 m. bilijardo pa
saulinis čempionas. Jis yra 43 m. 
amžiaus, kilęs iš Minnersville, Pa. 
gimęs ir augęs Amerikoj, lankęs lie
tuvišką mokyklą; kalba gerai lietu
viškai, skaito lietuvišką spaudą ir ra
šo lietuviškai.

PROF. KUN. KAZIMIERAS TU- 
MASONIS buvo ištiktas širdies smū
gio. Gydomas Albany, N. Y. Šv. Pet
ro ligoninėje, 245 kambaryje.

JONAS MILAŠIS, laisvosios Lietu
vos kariuomenės pulkininkas, sulau
kęs 73 m. amžiaus, mirė kovo 11 d. 
Los Angeles.

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MA
RIJOS seserų metinis suvažiavimas- 
-seimas įvyks balandžio 24 d. Jauni
mo Centre, Čikagoje. Užbaigiant sei
mą, bus tradicinis koncertas, kurio 
programą atliks pianistė Birutė Sme
tonienė ir sol. Prudencija Bickienė, 
akomponuojant muz. A. Kučiūnui.

PETRAS VIDŽIŪNAS kovo 31 d. 
vakare lėktuvu atvyko iš okup. Lie
tuvos pas savo sūnus, čia gyvena 
trys jo sūnūs: dr. Juozas Vidžiūnas 
su šeima gyvena Livingston, Ill.. Jo
nas su šeima — Los Angeles, Calif, 
ir Jurgis su šeima — Čikagoje. P. 
Vidžiūnas, kuris šiuo metu jau yra 
77 m. amžiaus, dar tebėra guvus ir 
energingas.

ML Mardosas — ižd. Revizijos k-jon 
išrinkti — A. Kirkelionis, L. Namei-

LEICESTERYJE balandžio 30 d. 
pradės veikti lietuviška m-kla. Mo
kyklos visą darbą tvarko buvęs Lie
tuvoj mokytojas D. Mikulėnas.

Vokietija
ATS. MAJORUI J. ČERNIUI va- 

sario 26 d. suėjo 70 m. amžiaus. Su
kaktuvininkas yra gimęs 7896 m. 
Marijampolės priemiestyje Degu
čiuose. Baigęs I-mąją Lietuvos Karo 
m-klos laidą ir aktyviai dalyvavęs ne
priklausomybės kovose kaip savano
ris kūrėjas, buvęs nelaisvėje, sužeis
tas, apdovanotas ordinais. Nepr. Lie
tuvoje sukaktuvininkas visą laiką 
tarnavo kariuomenėje. Jis išaugino 4 
vaikus, kurie, kaip ir jų motina, gy
vena JAV-bėse.

J. Černius visą laiką aktyviai reiš
kiasi lietuvių veikloje Vokietijoj, 
skaitydamas paskaitas minėjimuose, 
remdamas skautų veiklą, o ypač rū
pindamasis Vasario 16 gimnazija. Jis 
eilę metų kas pavaris atvyksta ke
liom savaitėm į gimnaziją ir tvarko 
jos parką.

VIENUOLĖ SESUO P. AUGAITY- 
TĖ yra perkelta į Neumuensterį, kur 
turės lankyti miesto ligonius ir varg
šus bei juos aptarnauti.

BREMENO MIESTAS surinko iš 
visų kapinių palaidotus belaisvius ir 
rytų krašto darbininkus ir juos per
kėlė į Bremen-Osterholzo miesto ka
pines bei uždėjo kuklius užrašus. Tai 
tarptautinės kapinės “Ehrenfeld”. 
Tenai yra ir keturi lietuviai, kurie 
mirė Bremen-Grohn pereinamoje 
stovykloje. Jie buvo palaidoti Groh- 
no kapinėse. Jiems buvo pastatyti 
gražūs paminklai. Jie nebuvo belais
viai ir nebuvo prievarta atvežti Vo
kietijon darbams. Vytautas Berenis 
buvo nepilnų dvejų metų, kai mirė. 
Jis buvo gimęs Vokietijoj. Nesupran
tama, kodėl šie asmenys ir pora len
kų bei rusų buvo perkelti į kitas ka
pines, o jų paminklai negailestingai 
sunaikinti.

dencijoje pažymima, kas kiek gavo Į 
balsų rinkimuose į LN valdybą. Pa
žymėta, kad kandidatavo į LN valdy
bą ir gavo balsų narys Juozas Kaže- 
mėkas.

Šiuo viešai pareiškiu, kad į LN val
dybą savo kandidatūros išstatyti ne
sutikau ir po balsavimo į valdybos 
pirmininkus palikau salę ir skaitau, 
kad mano kandidatūros išstatymas be 
mano sutikimo ir man jau nesant su
sirinkime buvo neteisėtas.

Juozas Kažemėkas

LIKVIDUOTI LIETUVIŲ NAMUS? 
ų.! “TŽ” 11 nr. Jz. P-us rašė apie LN at- 

ęitį. Jo rašinyje yra tiesos, bet vienoj 
vietoj suklupta. HLN valdyba yra ak
cininkų išrinkta namams statyti. Ar 
ji pajėgs juos pastatyti, kitas klausi- 

KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS! mas, bet ji neturi teisių likviduoti, nes 
VALDYBA šaukia visuotinį narių su- tą funkciją gali atlikti tiktai akcinin- 
sirinkimą balandžio 24 d., 4 v. p.p., į išrinkta likvidacinė komisija. 
Jaunimo Centre. Susirinkimui paįvai
rinti Mrs. Wardrof parodys, kaip gali
ma greitai ir pigiai pasigaminti įvai- mų turtą ir perkelti pinigus į Kana- 
rių rankdarbių, drabužių, kaip per 5 ’ dos Lietuvių Fondą, yra nepriimtinas, 
min. pasiūti vaikams pirštines, iš se
nų batų pasidaryti balinius batukus ir 
pan. Kviečiamos visos Hamilto lietu
vės moterys gausiai dalyvauti. Būtų1 neužmirškime, kad H. L. Namuose* yra 

labai stambių akcininkų, kur šeimos 
turi po $4.200, 3.000, 2.000 ir po 1.000. 
Kaip gali pilietis vieną akciją įsinešęs 
ar kieno kito šimtinei atstovaudamas 
nustatyti gaires kitiems, ką su jų pini- i sienei. Gili padėka priklauso vakarie- 
gais daryti? Kas mokėjo juos šutau- nės ruošėjoms: T. Kalmatavičienei, 
pyti, tas mokės ir panaudoti. j B Latauskienei, M. Leparskienei, S.

Pataisa. Buvo rašyta, kad Bajorai-j Panavienei, O. Mikšytei, D. Gutaus- 
tis gavęs 50 balsų rinkimuose į H. L. Įkienei, O. Bugailiškienei, p. Bilevičie- 
Namų valdybą. Tai netikslumas, nes nei, p. šopienei, J. Paškevičienei, 

p. Stosienei, K. Dervaitienei, L. Kon- 
tenienei, p. Petraitienei, p. Ulbinie- 
nei, D. Pronskutei, A. Kvederienei, 
K. Meškauskienei, H. Rickienei, p. Ba- 
joraitienei, p. Mažulaitienei, p. Pet
rauskienei ir visoms, kurių neišvardi
nome, bet jų pagalba buvo labai rei
kalinga.

Ruošiant “Aukuro” leidinėlį per 
neapsižiūrėjimą buvo praleista pavar
dė p.p. J. Juraičių, kurie padarė di
džiąją dali nuotraukų. Visuomet jau
tėme p.p. Juraičių didelį draugišku
mą ir pagalbą “Aukurui”, už kurią 
labai dėkojame. Jūsų visu pagalba 
liks neužmirštama. Ačiū visiems.

“Aukuro” valdyba

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO metinis narių susirinkimas 
šaukiamas balandžio 21 d., 7 v.v., 5 
Gore Street Grand viešbučio antro 
augšto salėje. Įėjimas — iš Gore gat
vės. Bus duota metinė apyskaita, ren
kami nauji valdomieji organai ir 
svarstoma klubo ateities veikla. Val
dyba kviečia visus klubo narius šiame 
svarbiame susirinkime dalyvauti.

Kovo 26 d. “kumpių” šaudymas ir 
“Laimės ratas” davė $226 pelno.

e Klubo valdyba

Antra, siūlymas likviduoti H. L. Na-

Visi žinome, kad Kanados Lietuvių 
Fondas yra labai kilnus dalykas, bet

gera, kad atsineštumėte popieriaus ir 
pieštuką braižymui. Narėms dalyvavi
mas būtinas. Po susirinkimo — kavu
tė. Valdyba

VILNIEČIAMS. — Š. m. gegužės 28 
—29 d.d. Čikagoje yra rengiamas Vil
niaus V. D. gimnazijos 50-ties metų 
sukakties minėjimas. Šia džiaugsmo 
švente minėjimui rengti k-ja nori pa
sidalinti su visais Vilniaus krašto lie
tuviais. Tuo tikslu numatomi išsiunti
nėti visiems vilniečiams kvietimai. De
ja, VKLS Kanados krašto valdybai ar 
sąjungos skyriams yra žinoma tik da
lis adresų, šiuo pranešame, kad Ha
miltone ir apylinkėje gyvenantieji Vil
niaus krašto lietuviai savo adresus 
siunčia K. Baronui, 1424 King St. E. 
Apt. 11, tel. 545-3594.

Iš anksto tariame vilnietišką ačiū— 
VKLS valdyba

PAREIŠKLMAS. - Š. m. “TŽ” nr. 13 
J. R. paskelbė korespondenciją apie 
Lietuvių Namų susirinkimą, įvykusį 
š.m. kovo 6 d., ir rinkimų į Lietuvių 

- i Namų valdyba rezultatus. Korespon- ivcnniKunių sKynai. /ylcilics pasiui-j .
džiavimu būsiąs trikotažo fabrikas, - ~
kuris trikotažo gamybą Lietuvoje pa-; 
didinsiąs 1,8 karto. Jame dirbs 2.500 ( 
audėjų, ir dėlto teks gerokai pra
plėsti miestą gyvenamais pastatais 
bei buitinėmis įstaigomis. Posėdyje 
dalyvavo: rajono komiteto sekr. V.
Tvarijonas, trikotažo gamyklos di- ( Lietuvių Jaunimo Kongresui, kuris čia 
rektorius V. Monstavičius, Daugailių įvyks nuo birželio 30 iki liepos 3 d. 
kolchozo pirm. J. Maračinskas, Sal- ’ Jaunimo Metų komitetas, kurio pirm, 
dutiškio kolchozo kompartijos sekr. Leonas Valaitis išsiuntinėjo raštus, 
V. Vilutis, Norvaišų sovchozo direk- nušviečiančius šių metų reikšmę ir 
torius J. čiegis ir kiti partiečiai. Bu- pasiruošimą Kongresui. Tame rašte 
vo nusiskųsta statybinių medžiagų tarp kitko sakoma: 
trūkumu kolchozuose ir sovchozuose, 
nevykusiu žemes ūkio ministerijos 
planavimu. Pavyzdžiu nurodytas No
reikiškių sovchozas, kurio vadovai 
prašė kiaulidės, o ministerija jiems 
suplanavo karvidę, nors kiaulidė 

. ūkiui esanti labiau reikalinga.
V. Kst.

DIDŽIAUSIA HAMILTONO APYLINKĖS

KRONAS
REAL ESTATE AND INS. LTD

366 MAIN ST. EAST. JA 8 - 8492
SIŪLO:

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

Per savo keturias įstaigas (85 tarnautojai) aptarnaujant 
' Hamiltoną ir apyli&es tiesiogiai.

PER CROSS CANADA REALTIES SERVICE LTD.
aptamaujam visą Kanadą.

Kreipkitės su pasitikėjimu

B. Kronas Realtors

Namų valdybą. Tai netikslumas, 
jis nekandidatavo — buvo savo kandi-

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 St. E. 

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

“Talkos” valdyba

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

RED. PASTABA. Galima teisintis 
vienaip ar kitaip, duoti patarimus 
spaudai, bet tai nepakeičia įvykusių 
diskusijų vienašališkumo. Organizuo
jant diskusijas opiais klausimais, ne
užtenka drąsos — reikia ir apdairumo, 
besiremiančio ne spėjimu, o aiškiu 
klausimo pastatymu.

SPARČIAI RUOŠIAMASI Pasaulio

i kad mes esame jau pakankamai tau
tiškai subrendę ir esame pasiruošę įsi
jungti į lietuvišką visuomeninį ,gyve- 

f nima, o laikui atėjus ir pavaduoti pa- 
vargusius lietuvybės darbo veteranus, 
siekiant vieno bendro tikslo — Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo”.

PADĖKA
Nuoširdus ir nepamirštamas bend

radarbiavimas draugų padėjo “Auku
rui” atlikti Hamiltone “Gulbės gies
mės” vaidinimą. Didžioji dalis pasise
kimo priklauso jiems. Reiškiame kuk
lią, bet nuoširdžią padėką: prel. dr. 
J. Tadarauskui, d£il. A. Trumpickui, 
A. Volungienei, St. Ilgūnui, A. Matu
lienei, D. Gutauskienei, J. Pleiniui, 
A. Tumaičiui, L. Stanevičiūtei, D. Sto-

Britanija
K. BARĖNAS, “Europos Lietuvio” 

redaktorius, yra įgaliotas parašyti 
Anglijos lietuvių šimtmečio istoriją. 
Didesni lietuvių būriai atsidūrė 
Angljoje 1870 m., vengdami ilgos ka
ro tarnybos ir priespaudos caro lai
kais. 1900 m. Britanijoje buvo arti 
9.000 lietuvių.

KETTERINGO SKYRIUS kovo 5 
d. išsirinko naują v-bą: A. Navickas 
— pirm., G. Kukanauskas — sekr. ir

Kolumbija
KAUNIEČIUI RAZMINUI, dabar 

gyvenančiam Kolumbijoj, ligoninėj 
amputuota koja.

Danija
VIENUOLĖ SESUO M. TUMOSAI- 

TĖ darbuojasi St. Hospital Kopen
hagoje, Danijoj. Jai tenai tenka ne 
tik dirbti ligoninėje, bet dar atsto
vauti Lietuvos katalikams protestan
tų krašte. Paruošė Pr. Al.

RINKLIAVA JAUNIMO KONGRE-
Apyl. valdybos narys Viktoras

BALANDŽIO 1 D. vakare įvyko ant
roji lietuvių televizijos programa, kuri 
dabar bus matoma kiekvieną penkta
dienį. šį karta programa buvo Įvairi: 
neolituanų orkestro muzika, “Antrojo 
kaimo” kolektyvo pasirodymas, baleto 
šokis. A. Modesto vadovaujamas neo
lituanų orkestras sugrojo du šokius, o 
per vieną iš jų — kartu su orkestru 
solo dainavo Vanda Stankienė. “Ant
rojo kaimo” vaidintojai bandė žiūro-

RYŠIŲ SU LIETUVA TEMA, ku
rios pirmasis diskusiją vakaras buvo 
surengtas kovo 19 d. Jaunimo Centre Vus linksminti, duodami tris gabalus 
(žiūr. “TŽ” nr. 13) toliau kol kas ne
bus tęsiama. Diskusijų rengėjai — 
Liet Bendruomenės Gage Parko apyl. 
valdyba buvo numačiusi tuojau ruošti 
diskusijų tęsinį, tačiau paskutiniame 
posėdyje nutarė palaukti. Priežastis — 
neigiamas kaikurios spaudos reagavi
mas ar visiškas tylėjimas, be to — 
nepalankūs tam tikrų asmenų atsilie- sijautė kaip' savo namuose, 
pimai.

Minėtos apylinkės valdybos pirm. ^ar® Programos iniciatorius Ana- 
Stasys Gečas pareiškė savo nustebimą I tolijus (Tolius) Siutas, kuris kvietė ■, 
pamatęs net du užgaulingus ir tiesą iš- j romti lietuvių pastangas televizijoje, 
kraipančius aprašymus Čikagos “Nau- ®“tų gerai, kad kiekvieną penktadie- 
jienose”. Jis taip pat pareiškė, jog kai J *“
kam atrodęs diskusijų “vienašališku
mas” Įvyko ne dėl rengėjų kaltės. Ren
giant diskusijas paskaitininkams ne
buvo nurodoma, ką ir kaip jie turėtų 
kalbėti, nors privačiai buvo manoma, Į RAŠYTOJO ALOYZO BARONO nau- Į 
kad du kalbės prieš ryšius, o du — už. Į jai išleistoji knyga anglų kalba —' 
Tačiau kai vienas tų, kuris, kaip buvo “Footbridges and Abysses”, Šalia 
manyta, pasisakys prieš ryšius, atsisa- [ ankstesnių įvertinimų amerikiečių 
kė diskusijose dalyvauti, o kitas —t spaudoje, buvo plačiai ir teigiamai re-! 
kalbėjo už ryšius, gal kai kas ir pajų-1 cenzuota akademinio išsilavinimo žmo- j 
to vienašališkumą. St. Gečas mano, 
kad spauda neturėtų skubėti kitus kal
tinti vienašališkumu, o į diskutuoja
mas temas žiūrėtų ne iš jausminio, bet 
teisinio ir mokslinio taško.

iš savo repertuaro — gal ne pačius ge
riausius. Pabaigai K. žebrauskaitė, 
Aldonos Valeišaitės baleto studijos 
mokinė, atliko “Ugnies šoki”. Progra
mai vadovavo dali. Vladas Vijeikis, 
kuris, kaip pats prisipažino, televizijo
je pasirodė pirmąkart Jis, kaip ir ki
ti mūsų “televizijos artistai”, čia ne- 

visdėlto 
reikia vertinti jų gerus norus. Įvadini

nio vakarą kuo daugiau lietuvių ste
bėtų lietuvišką programą ir vėliau 
programos leidėjams parašytų po laiš
kutį.

Žygimantas Augustas (A. Stase- 
vičius) J. Griniaus "Gulbės gies
mėje" vaidinimo metu Toronte 

Nuotr. S. Dabkous

DR. V. D. KVEDARAS 

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

nėms skirtame žurnale “Saturday 
Review”, žurnalas šią Barono knygą 
įtraukė į rekomenduojamų knygų tar
pą ir ją randame balandžio 2 d. nu- 

(Nukelta | 7 psl.)

Sault S. Marie, Ont*.
ŠEIMOS SUKAKTIS. Gausūs Švilpų j lyvavo didokas būrelis sukaktuvininko 

giminės atstovai atvyko į mūsų mies-! draugų. J. Sk. 
tą 1951 m., tačiau porai metų praslin
kus Stasys • švilpa su šeima išsikėlė SUI.
“žalesnių ganyklų” jieškoti i Londoną, Į Staškūnas užbaigė rinkliavą jaunimo 
Ont. Mūsų mieste pasiliko tik Balys, Į kongresui. Aukojo: $12: V. Staškūnas; 
kuris tuojau po atvykimo pradėjo $6 J. Sendžikas; po $5: A. Balčiūnas, 
dirbti vietiniame “Algoma” plieno Į E. Chinienė, St. Druskis, P. Gasperas, 
fabrike, nsuipirko gerus 2-jų butų na- i I. Genys, I. Girdzevičius, V. Goldber- 
mus ir čia pastoviai apsigyveno. Visa gas, Z. Girdvainis, A. Gustainis, V. 

. mūsų miesto lietuvių kolonija pažįsta i Kramslius, V. Miniauskas, H. Matijo- 
Bali kaip rimtą, draugišką ir susipra- > šaitis, P. Puteikis, J. Puteikis, V. Poš- 
tusį tautietį, kuris neužtrenkia duris kus, M. Riauka, E. Skardienė, K. Sli- 
lietuviškos spaudos platintojams, &u- i žys, A. Skardžius, Pr. Umbrasas, A. 
kų rinkėjams ir pan. Būdamas atskir- Vanagas: S3: N. Aukštikalnis; $2: B. 
tas nuo savo šeimos, nenustojo ja rū- Dabulskis, M. Duoba, A. Kantautas, B. 
pintis. Jo siuntiniai į Sibirą, paskui Kaminskas, V. Liudavičius, J. Malskis, 
į sovietų okupuotą Lietuvą, nuolatinis • A. Motuzas, A. Motiėjūnas, M. Parei- 
duru klebenimas į įvairių įstaigų bei gis, V. Skaržinskas, A. Trakinskas, J. 
advokatų duris ir kitokios energingos žebraitis, A. žemaitis, V. Žurauskas ir 
pastangos buvo apvainikuotos didėliu 
laimėjimu — pernai vasarą Balio žmo
na Marijona, po didelės “odisėjos”, at
vyko iš Kauno pas savo gyvenimo 
draugą Balį. 68-tojo Balio gimtadienio 
proga tautiečių švilpų namuose buvo 
suruoštas šaunus pobūvis, kuriame da- tautiečiams nuoširdžią padėką. J. Sk.

V. Vainutis. $1: J. Okmanas, S. Okma- 
nas, L. Okmanas ir V. Žekonis. Iš viso 
surinkta $160. Tai yra nemaža suma iš 
tokios nedidelės lietuvių kolonijos.

Apyl. valdybos vardu V. Staškūnas 
prašo'pareikšti visiems aukojusiems

St. Catharines, Ont
JAUNIMO KONGRESO reikalams 

St. Catharines lietuviai duosniai au
kojo. Nuoširdus ačiū visiem, ypatin
gai mūsų atstovui Rimui Paulioniui, 
kuris pravedė rinkliavą.

S20 aukojo: Tėvai pranciškonai; 
$15: J. Girevičius; $10: J. Skeivalas; 
po $5: J. Alonderis, P. Balsas, V. Ben
derius, L. Markelis, A. V. Paulionis, 
R. Paulionis, Z. Piliponis, V. Piragis, 
P. Polgrimas, J. šarapnickas, J. Sat
kus, A. Vickosa; po $3: V. Alonderis, 
J. Kalainis, P. Malukas, P. Meškaus
kas. J. Miškinis, V. Palujanskas, L. 
Pūslys, S. Setkus, K. Stundžia, H. 
Stungaitis, A. Zubrickas.

Po $2 aukojo: J. Ališauskas, R. 
Balevičius, P. Baronas, B. Bogušytė, 
K. Butkus, A. Dauginas, P. Dauginas,
J. Dainora, K. Galaitis, H. Gegeckas,
K. Gegeckas, A. Giniotis, S. Gudaitis, 
Z. Jakubonis, K. H. Jesevičius, J. Ka- 
vblėlis, J. Kazragis, S. Kukta, J. Liau- 
ga, Z. Macikūnas, J. Mackevičius, B. 
Miškinis, J. Morkuškis, A. Panumis, 
I. Sajauka, A. Satkevičius, V. Satkus, 
A. Setrkas, P. Šukys, S. Ulbinas, S. 
Vaitkus, J. Vyšniauskas, J. žemaitis, 
R. Zubrickas, S. Zubrickas; po $1: G. 
Bušauskas, J. Grigas, K. Jonušas, A. 
Kuraitis, J. Lelevičius, A. Vynautas.

Iš viso surinkta $216. Ačiū labai!
KLB jaunimo sekcijos valdyba

* Oberammergau kaimeliu 
gyventojai, vaidiną Kristaus 
kančią kas 10 metų, besiruošda
mi 1970 m. vaidinimui, išsirinko 
naują viršaitį Ernst Zwink, ku
ris nori pakeisti iki šiol naudotą 
tekstą pašalinant antisemitiškus 
išsireiškimus.

SUDBURY. Ont..
LIETUVIŠKAI PER RADIJĄ. L. B. 

apylinkės valdyba gegužės 1 d., sekma
dienį, 1.30—2.00 vai. p. p. per CHNO 
radijo stotį perduos lietuvišką radijo 
pusvalandį Motinos Dienos proga. Vi
si tautiečiai kviečiami neužmiršti pa
siklausyti.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA' 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokamo 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 

j gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.
Dorty© t© iridis ir kefvirtodi«nto$ 9 vol. ryto — 3 vol.

MOTINOS DIENA. — LB apyl. v- 
ba gegužės 7 d. ukrainiečių salėje, 130 
Frood Rd., rengia Motinos Dienos iš
kilmingą minėjimą. Programoje: 
trumpa paskaita, meninė dalis, šokiai, 
loterija. Veiks jvairus bufetas, gros 
gera muzika ir kt. Visi tautiečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti, pasikviesti 
svečių ir draugų. Motinos mūsų neap
vylė, neapvtlkime jų ir mes, raskime 
laiko jas pagerbti bendrame pobūvy
je. LB apylinkės valdyba



Lietuviu mokinių darbu, paroda
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Įėję įvyko Toronto šeštad. mo
kyklos mokinių darbų ir moky
mo priemonių paroda. “TŽ” jau 
buvo rašyta apie mokymo prie
mones, ši kartą sustokime ties 
mokinių darbais, juoba, kad tos 
rūšies parodėlė buvo surengta 
Toronto šeštad. mokyklos pirmą 
kartą, ir todėl verta su ja susipa
žinti. Ji pasižymėjo ne tik gau
siais, bet ir gana Įvairiais bei ori
ginaliais mokinių darbais. Ja do
mėjos patys mokiniai, jų tėvai ir 
kiti besidomį jaunimo auklėjimo 
problemomis.

Su šita parodėle Toronto šeš
tad. mokykla kaip ir “prisistatė” 
visuomenei, parodydama, kaip ir 
kokiu būdu vyksta darbas pačio
je mokykloje. Mokytojai ir mo
kiniai Įdėjo daug darbo, bet už 
tai gauti ir gražūs rezultatai. Rei
kia tikėtas, kad tokios parodėlės 
Toronto šeštad. mokyklos bus 
praktikuojamos ir toliau. Ir tai 
būtų tikslu. Dažnai galime nu
girsti pagristų ir nepagristų nu
siskundimų, kad šeštad. mokyk
loje vaikams nuobodoka. Todėl 
šalia tautinių šokių, dainavimo, 
pats pasiruošimas ir dalyvavimas 
parodėlėje lituanistinį darbą tu
rėtų žymiai paįvairinti.

Dabar sustokime ties atskirų 
skyrių bent stambesniais darbais.

I-ieji skyriai, kuriuos auklėja se-

ka “Dangus griūva” (iš popieriaus maitijos žemėlapis, lietuviška lėlė, 
padaryti medžiai ir gyvuliai); “Lapė ūkis, knyga apie Vilnių, lietuviški 
ir garnys”; knyga apie Lietuvą — kryžiai, tautiniai raštai, iliustruotos 
Lietuvos himnas, vėliava, Gedimino pasakėčios, Lietuvos pašto ženklų rin

kinys, Gedimino pilis iŠ medžio, Lie
tuvos sodyba žiemos metu, knyga 
apie Augštaitiją, knyga apie pajūrį, 
Rambyno kalnas, šventoji ugnis — 
vaidilutės, Sv. Kazimiero paveikslas, 
Vytauto Didžiojo paveikslas, Lietuvos

kryžiai, tautiniai raštai, iliustruotos KULTU RlffiJI; VEIKLOJE
*

stulpai, Vytis...
III- sis skyrius (auklėtoja A. Sapi- 

jonytė): lietuviškas šulinys, kryžiai, 
lėlės tautiniais drabužiais, Lietuvos 
vėliava.

IV- jų skyrių (auklėtojos — sės.. - -
Viktorija, J. Rinkūnienė, V. Staškevi- “iškas, Lietuvos atkūrimo laikotar- 
čiūtė) svarbiausieji darbai: iš geriamų P*° įkirpti paveikslai ir aprašymai.

VII- sis skyrius (P. Jūrėnas); Ku
dirkos portretas, Gedimino pilis (pie
šinys), Lietuvos sieninis žemėlapis, 
lietuviška sodyba.

VIII- sis skyrius (P. Urbonienė): tau
tinės juostos, Lietuvos didelio forma-, 
to reljefinis žemėlapis, šv. Kazimiero 
portretas, tautiniai drabužiai (pieši
nys), spalvotas Lietuvos žemėlapis.

IX- ji skyriai (St. Liuimienė, A. Kuo
lienė): Maironio biografija ir raštai 
(kaligrafiniu šriftu), Žemaitės biogra
fija ir raštai (abu grupiniai darbai), 
mokinių rašto darbai, daiktavardžių 
linksniuočių pavyzdžiai.

Verta pasigėrėti šia nauja ini
ciatyva bei mokyklos atliktais 
darbais ir laukti kitos panašios 
darbų parodos sekančiais mokslo 
metais. J. Ž.

šiaudelių padaryti lietuviški kryžiai, 1 
ornamentai, eglutės papuošimai; vi
sa eilė rašinėlių, pvz. aprašymas apie 
gintarą; piešiniai — Gedimino pilis, 
Lietuvos himnas (papuoštas ornamen
tais), Velykų margučiai; Gedimino 
sapnas, knygų aprašymai.

V- ji skyriai (auklėtojai — M. Gu
daitienė ir P. Besąsparis): iš kartono 
Gedimino pilis ir Geležinis Vilkas, lie- 
tuvška sodyba, Baltijos jūra, Klaipė
dos švyturys, Vincas Kudirka (pa
veikslas), Trakų pilis (paveikias), 
tautinės juostos.

VI- ji skyriai (auklėtojos — E. Mar
dosienė, Z. Didžbalienė, L. Strumilie- 
nė) pasižymėjo gausiais ir Įvairiais 
darbais, ypač VIc skyrius: lapų rinki
nys, knyga apie Kauną, knyga apie 
Žemaitiją, Lietuvos žemėlapis, Že-

Lietuviški; leidiniu vitrina
D. Velička informuoja, kad 

parodinė lietuviškų knygų ir žur-
Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokinės rankdarbių

šuo Celina ir sesuo Jonė, pasirodė su paroaine įieuiviSKų Knygų ir zur- 
šiais savo darbais: “Metų laikai Lie- Mil}. vitrina įrengiama Čikagos 
tuveje” — visos klasės darbas, tem- Jrihudio Centro prienicnėje. Ji 
perą dažais piešinys, vaizduojąs metų apims visą lietuvių išeivijos me- 
laikus Lietuvoje; “Meškiukas rudno- Tinę leidinių produkciją. Vitriną 
aukas” — keturi lipdyti vaizdai iš rengia Pedagoginis Lituanistikos 
rudnosiuko gyvenimo; karpymas iš Institutas, ir Čikagos Augštesnio- 
popieriaus; piešiniai — grybai, “Dvi ji Lituanistinė Mokykla. Projek- 
vištelės i malūną vežė”, margučiai, paruošė P. L. Instituto lekto- 
Lietuvos vėliava, lietuviškas kryžius.; rius dail. Adolfas Valeška: Vit- 

ll-ji skyriai (auklėtojos — A. Ab- rinos tikslas — knygos iškėlimas 
romaitienė ir A. Bušinskaitė) pasiro- i jai deramą viešumą. Čikagos 
dė su piešiniais — lietuviška sodyba, IJaunimo Centras yra tokia kultū- 
rūpintojėliai, Kryžių kalnas, tautos rinių darbų susitelkimo vieta, 
simboliai; iš džiovintų lapų ir popie- kur per visus metus praeina tūks- 
riaus — Gedimino pilis, tautinės I tančiai lietuvių kultūra besirū- 
juostos — pieštos ir klijuotos, margu-; pinančių žmonių. O svarbiausia, 
čiai — i 
selė per ežerėlį”,

iškirpti ir piešti; “Plaukė žą- kad tame Centre veikia ir minė- 
4<Katė ir pelės”, tosios dvi mokyklos su ne vienu 

Miškas — grupinis darbas (medžiai, Šimtu jose besimokančio jauni- 
ežys, voverė, kiškis, paukščiai); paša- mo. Tose mokyklose, be kitų da

lykų, dėstomi ir literatūros kur
sai. Tačiau tų dėstomų 'kursų rė
muose praktiškai nebeįmanoma 
bent kuria konkretesne forma 
net atkreipti to besimokančio jau
nimo dėmesį į naujai pasirodan
čias knygas. Taip metas iš meto 
knyga ir pasilieka ne tik neskai
toma, bet ir nežinoma. O sena pe
dagoginė patirtis juk sako: kad _ 
iknyga būtų skaitoma, ji pirmiau perior Avenue, Cleveland, Ohio 44103,

knygų ir žurnalų leidėjus, kaiku 
rių leidėjų nebūtų pasiekę, šia parodoje 
pro-ga jie visi prašomi prie šiokio 
knygos iškėlimo prisidėti. Leidi
niai siųstini šuo adresu: P.L. Ins
titutas, 5620 S. Claremont Ave:, 
Chicago, Illinois 60636, USA.

Naujai išėjusios knygos vitri
noje bus laikomos ištisus metus, 
o žurnalai (vaikų, jaunimo ir su
augusių) keičiami naujam jų nu
meriui pasirodžius. Į vitriną bus 
dedamos visos praeitų metų gale 
išėjusios knygos.

Vitrina jau baigiama gaminti. 
Pilnai galės būti Įrengta apie ge
gužės vidurį. Dėkojama visiems 
šios priemonės Įrengimo talkinin
kams, o ypač jos mecenatams už I jų. Ji bene vienintelė iš lietuviš- 
apystambių sumų paskyrimą. Iš 
anksto dėkojama ir tiems lietu
viškosios knygos mylėtojams, ku
rie tai švietimo priemonei išlai
kyti atsiųs betkokią piniginę pa
ramą.

Originali dailininkė- Irena Mickūnienė
ALFONSAS DOCIUS

ANIOLAS DAUGIRDAS (1776 — 
1835), piąristų vienuolis, tebėra lai
komas nežinomu Lietuvos filosofu. 
Apie ji parašė veikalą Stefan Kacz
marek lenkų kalba “Aniol Dowgird, fi- 
lozof nieznany” — A. Daugirdas, ne
žinomas filosofas”. Veikalas 291 psl. 
išleistas Varšuvoje 1965 m. Ten mini
ma, kad A. Daugirdas 1818 — 1825 m.< 
senajame Vilniaus universitete dėstė 
filosofiją. Kai 1931 m. universitetas 
buvo rusų uždarytas, A. Daugirdas 
dėstė dvasinėje Vilniaus akademijoje. 
Jis yra parašęs filosofinių veikalų, ku
rių vienas kritiškai nagrinėja Imanue
lio Kanto filosofiją ir vadinasi “Nagri
nėjimas įgimtų mąstymo taisyklių”.

KNYGŲ LENTYNA, nr. 4, Lietuvių 
Bibliografinės tarnybos Biuletenis, iš
einąs iš spaudos kas trys mėnesiai ir 
labai rūpestingai tvarkomas redakto
riaus A. Ružaniec-Ružancovo, jau pa
siekė skaitytojus. Su 1965 m. pabaiga 
Lietuvių Bibliograf. Tarnyba atšventė 
ir savo gyvavimo dvidešimtmetį. Re
daktorius vis dar nusiskundžia, kad 
nevisi leidėjai Bibliograf. Tarnyybą 
atsimena savo leidiniais. Anot to, “Jei 
smulkūs leidėjai (org-jos, parodų ir 
vaidinimų rengėjai ir pn.) siuntinėtų 
apyskaitas, sukaktuvinius leidinius, 
katalogus, programas ir t.t., kasmet 
būtų surašyta apie 200 neper, leidi
nių!” Adresas: Lithuanian Bibliograp
hy Service, 1132 North Walnut Street, 
Danville, Ill. 61832, USA.

VYTAUTO TAMULAIČIO “Nimble-J 
food the Ant” (Skruzdėlytės Greitutės 
nuotykiai), Manyland Books leidyklos 
išleisti angliškai, pateko į lowos uni-

turi būti pamatoma. Pirmasis 
skaitytojo ryšys su knyga yra jos

Atsiųsta paminėti
Jaunimo metu kalendorius 1966 m.

Išleido PLB valdyba, Klevelande, 
Ohio, J.A.V. Parengė St. Barzdukas. 
Spaudė “Vilties” spaustuvė, 6907 Su-

U.S.A. Kaina $1.00.
Pasaulio Lietuvis nr. 20, sausio ir

» pamatymas, O po to jau seka SU- vasario mėn. 1966 m. Informacinis biu-
sidomėjimas, jos Įsigijimas irjletenis. Leidžia Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės valdyba. Red. St. Barz
dukas; redakcinis kolektyvas: Pr. Jo-

Nuo kubistinio perijodo prikli
juota laikraščio iškarpa, bonkos 
etiketė, gabalas tapeto ir kt. tapo 
paveikslo dalimi. Nuo. to laiko 
iki šiandien eksperimento, naujo
vės ir kūrybos vardan daug kas 
buvo priklijuota ir aprėminta.

Irena Mickūnienė, kurios dar
bų paroda buvo surengta Tyge- 
sen galerijoje Toronte irgi yra 
viena tų eksperimentatorių-kūrė-

kurį sudarys apie 10 atskirų knygų. 
Pirmąsias keturias knygas spaudai pa
ruošė A. Mikėnaitė, A. Stravinskienė, 
P. Juodelis ir St. Pinkus. Muzėjaus 
žinioje veikiančios restauracinės dirb
tuvės atnaujino virš 2.000 tapybos ir 
grafikos kūrinių. Čia daug darbo yra 
įdėję dailininką i-restaura toriai: dirb- 

. tuvių vedėja E. Šmigelskytė, J. Pet
rulis, Gr. Krikščiūnienė, E. Rūgytė, 
A. Panasevičius, N. Murelytė, L. Oku- 
levičiūtė ir kt. Patalpų problemą tu
rėtų išspręsti architekto V. Čekanaus
ko suprojektuotas parodų paviljonas, 
kuriam tuo tarpu iškastos tik duobės 
pamatams, nes miestų planavimo ins
titutas vis dar neįstengia paruošti 
brėžinių.

VIRGILIJUS NOREIKA, kylantis 
Vilniaus operos tenoras, kuris antrą 
kartą buvo pasiųstas tobulintis į “La 
Scala” operos teatrą Milane, dainavo 
Pinkertono partiją G. Puccini operoje 
“Madame Butterfly”. Reiklios italų 
publikos jis buvo šiltai sutiktas. V. 
Noreika taip pat dalyvavo G. Verdi 
salėje surengtame šio didžiojo italų 
kompozitoriaus kūrinių koncerte. Se
kančiuose koncertuose lietuvis daini
ninkas planuoja italus supažindinti su 
lietuviškomis dainomis.

ANSAMBLIS “LIETUVA” kartu su 
kitais meno kolektyvais dalyvavo kom
partijos suvažiavimo proga Kremliuje 
surengtame koncerte “Vieningoje ta
rybinių tautų šeimoje”. Daugiausia 

! pasisekimo susilaukė liaudies šokiai 
! “Pakeltkojis” ir “Greitpolkis”.

PROF. DR. JUOZAS KUPČINSKAS 
atšventė 60 m. amžiaus sukaktį. Medi*

i universitete, tobulinęsis Paryžiuje. Di
sertaciją doktoratui “Ūminio reumato 
etiologijos ir patogenezės klausimu” 
apgynė 1937 m. Pokario laikotarpyje 
jis yra buvęs Kauno universiteto rek
torium ir medicinos instituto direkto
rium, o šiuo metu vadovauja fakulte- 
tinės terapijos katedrai. Iš jo moksli
nių darbų minėtini: “Plaučių tuber
kuliozė”, “Tuberkuliozė”, “Vidaus li
gos”, “Autoalerginių susirgimų ir vais
tinės alergijos klinika ir imunologija” 
ir kt. Jis yra parašęs devynias mono
grafijas, paskelbęs virš šimto moksli
nių straipsnių spaudoje. Dalis jų. pa
siekė užsienio spaudos puslapius.

LITERATŪRINEI PREMIJAI Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos valdybos pre
zidiumas pasiūlė Alg. Baltakio knygą 
“Požeminės upės”, A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus romaną “Sąmokslas” ir M. 
Sluckio novelių rinkinį “Žingsniai”.

LIETUVOS GEOLOGINĖS SĄRAN
GOS kompleksinę geologinę-hidrogeo- 
loginę nuotrauką ruošia V. Vonsavi- 
čiaus vadovaujami geologai A. $liau- 

| pa, V. Vaitonis, B. Rupšlaukytė ir kt.

primins rudens rankos paliestus versiteto, College of Education, Cur-'cinos studijas jis yra baigęs Kauno
lapuočius, gamtą, augmeniją, 
vandenis, žodžiu, dailininkė pa
lieka kiekvieno vaizduotei darbo, 
kuris pilnam šios rūšies tapybos 
pasigėrėjimui net nėra būtinas. 
Užtenka pajausti spalvinę harmo
niją, triukšmingų spalvų ekstazę 
ar švelnias nostalgiškas nuotai
kas nejieškant tuose tapimuose 
to, ko juose galbūt ir nėra. O jei 
ir yra, tai (prileidžiame) atsitikti
numo, o ne planingo kūrėjos už
simojimo rezultatas.

Kad žiūrovas nebūtų apsunkin
tas realistiniais paveikslų pava
dinimais, parodoje nesimatė nei ! 1 i -i ** t 1 v

kos kilmės dailininkų yra pasirin
kus šiuo metu savo kūrybiniams 
užsimojimams Įamžinti “onion, 
skin” popierių ir neseniai rinko
je pasirodžius akrilinius arba 
“Hyplar” dažus. Ji Įmantriai ir katalogo' nei darbu sąrašo, 
švelniai sulieja spalvines plokš- Parodje buvo iškabinta apie 
tumas, suglamžo popierių ir už-į 30 darbų, kurių dalis — galeri- 
klijuoja ant kartono. Iš tolo pa-įjos rūsyje — neaprėmuoti. Gana

Parpdje buvo iškabinta apie

veikslai atrodo kaip akvarelės, o 
iš arčiau matyti glamžyto popie
riaus raukšlių tinkle spalviniai 
sąskambiai, kurie Įgauna peršvie
čiamo stiklo švarumą ir sudaro 
mikroskopiškai sumažinto vitra
žo iliuziją.

Mickūnienę tenka skirti “non- 
objective” dailininkų grupei, nes 
jos tapyboje vaizduojamųjų ele
mentų nėra. Jos paveikslų gana 
komplikuoti spalviniai deriniai 
bei sąskambiai dažnam žiūrovui

riculum Laboratory, kur visos Ameri
kos pedagogai turės progos susipažin
ti su mūsų vaikų literatūros kūriniu. 
Tos knygos paprašė pati tos laborato
rijos direktorė.

ČIKAGOS MENO INSTITUTE nese
niai įvykusioje Čikagos ir apylinkės 
dailininkų parodoje premijomis atžy
mėta visa eilė darbų, tam reikalui iš
leidžiant $4.850 sumą. Meno institutą 
baigusių s-gos $100 premija atžymėtas 
ir lietuvis dailininkas Adolfas Tamo- 
liūnas.

ALGIS IVINSKIS, prieš keletą me
tų baigęs studijas Brisbanės universi
tete Australijoj, lektoriauja Newcast
le universitete.

AUSTRALIJOS LIETUVIU STU
DENTŲ SĄJUNGOS dešimtajame su
važiavime Sydnėjuje aktualią paskaitą 
“Studento vaidmuo bendruomenėje” 
skaitė teisininkas Leonardas Karvelis. 
Suvažiavime dalyvavo apie 80 lietuvių 
studentų.

DR. J. VALAITIS atlieka moksli
nius tyrimus vėžio ligos srityje. Ta 
proga jo nuotrauką įsidėjo Illinois jų uždavinys yra pateikti pagrindus 
Cancer News biuletenis, drauge su į naudingoms iškasenoms surasti, mi
kitomis žiniomis, liečiančiomis kovą!statyti požeminių vandenų horizontus, 

įsu vėžiu, parašydamas ir apie mūsų;išaiškinti jų plotį bei gylį. Darbą ti- 
i tautiečio įnašą ton sritin. Pr. AI. j kimasi užbaigti 1970 m.

tm tr\-rr\ 1 t trrt JONAS BYRA 75 m. amžiaus sukak-OKUPUOTOJ LIETUVOJ i ties proga pagerbtas speciaIiu koncer.
VALSTYBINIS DAILĖS MUZĖJUS tu Aktorių Namuose Vilniuje. Sukak- 

(Vilniuje, kuriam vadovauja Pranas
Gudynas, paminėjo 25 m. gyvavimo 
sukaktį. Jo fonduose yra apie 70.000 
eksponatų, pradedant liaudies menu,

daug neaprėmuotų darbų buvo 
sudėta ant stalų. Jų tarpe keletas 
“guašų”. Teko tikrai apgailestau
ti, kad jie nerado vietos ant ma
žos galerijos sienų. Kaip tik šie 
“guašai” svariausiais žodžiais kal
ba apie dailininkės neeilini kom
pozicinio ritmo pajautimą, drąsią 
ir užtikrintą teptuko ’kontrolę, 
vaizduojamųjų formų Įvairumą.

Vietiniai Toronto dienraščių 
meno kritikai apie dailininkę, 
nors ir trumpai, bet palankiai at
siliepė. Po darbais dailininkė pa
sirašo “Irmic”. Buvo ir yra pasi
rašančių vien vardais, dauguma 
pasirašo vien pavardėmis, o čia 
vėl naujovė — vardo ir pavardės 
kombinacija. ...

Būtų malonu, kad dailininkė lietuvių dailininkų kūryba ir baigiant 
ateityje perkeltų iš galerijos bent " ” r** „r.

skaitymas.
Pagrindiniams vitrinos dar

bams atlikti po $200 paskyrė: ga, V. Kamantas, E. Karnėnas. Admi- 
CALM Tėvų Komitetas, kuriam nįstracija Edvardas Karnėnas, 1118 
pirmininkauja J. Vasiukevičius; Rutherford Rd., Cleveland Hts., Ohio 
“Draugo” vardu Tėvai marijonai, 44121, U.S.A. Prenumerata metams 

$2. Atskiro nr. kaina 30 et.
Varpas. Neperiodinis leidinys, nr. 

6, 1965 m. Leidžia Varpininkų filiste
rių draugija. Red. Antanas Kučys, ad
ministratorius Titas Briškaitis. Admi
nistracijos adresas: 1214 N. 16th Avė., 
Melrose Park, Ill., U.S.A. Šio nume
rio kaina $2.

Jurgis Gliaudą, DELFINO ŽENK
LE. Premijuotas romanas. Čikaga 1966 JIDĖ. Vertė dr. Antanas Rukša. Išlei- 
m., 234 psl. Aplankas P. Jurkaus. Iš- do 1965 m. Juozas Kapočius, 265 C St., 
leido Lietuviškos Knygos Klubas 4545 So. Boston, Mass. 02127, USA.

kurių vadovybę sudaro kun. Vyt. 
Bagdanavičius, kun. Pr. Garšva 
ir kun. A. Spurgis; JAV LB Či
kagos apygardos valdyba, kuriai 
pirmininkauja Br. Nainys. .

Naujausius savo leidinius šiai 
vitrinai nemokamai jau atsiuntė 
“Draugas”, “Terra”, “Lietuvių 
Dienos”, Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla, “Šviesa-Santara”. JeiSeselė Jonė su mokinėmis Toron- ......

to Maironio šeštadieninės mokyk- laiškai, kuriais yra kreipiamasi 
los rankdarbių parodoje f..................  .į visus lietuvių išeivijos lietuviškų

Naują Lietuvos istorijos laidą pasitinkant
Puldinėjimų aiškinimai

Gerokai prasilenkia su istorine 
tiesa tvirtinimas, kad X amžiuje 
apsikrikštiję lenkai ir rusai, “ga
vo naują progą lietuviams puldi
nėti: skelbėsi einą pagonių krikš
tyti”. .. Popiežius, katalikų baž
nyčios galva, kariams lenkams ir 
Vakarų Europos riteriams, ėju
siems kardu prūsų krikštyti, ža
dėjo nuodėmių atleidimą ir dan
gaus karalystę” (42). Rusai sta
čiatikiai iš viso i Lietuvą nėra 
rengę betkokių misijinių žygių, o 
ėjo tiesiog pasiplėšti. Priešmin- 
dauginiais laikais ir lenkai, dar 
būdami beveik pagonys, kariškų 
žygių i Lietuvą krikšto tikslu dar 
nerengė. Popiežius plėšikams jo
kiu atlaidų neskelbė tik besiskun- 
džiantiems lenkams ir kryžiuo
čiams. kad prūsai juos puola, žu- 

,do krikščionis ir degina bažny
čias, leido gintis. Dar vyskupo 
Kristijono laikais popiežius buvo 
Įspėjęs kryžiuočius, kad jie ne
skriaustų, neplėštų ir vergais ne
verstų prūsų (Pig. A. Seraphim, 
Preusishes Ūrkundenbuch). Bet 
kryžiuočiai, turėdami politinių 
tikslų, nesilaikė popiežiaus Įspėji
mu. o kaltinami sugebėdavo me
lagingai išsiteisinti. Taip pat yra 
išleistas popiežiaus dokumentas, 
draudžias lietuvius prievarta kri
kštyti (Pig. Bunges LUB).

Ginčytini klausiniai
Keistai skamba ir tvirtinimas, 

kad “pūvą ir nešvarūs lavonai” ne 
terštų šventos žemelės, “lietuviai 
numirėliu kūnus degindavo lau- 
žuose”(35). Ir čia pat paduotas ar
cheologu kasinėjimų, surastų pa
laidotų kūnų, aprašymas.

PR. PAULIUKOMS

Mokiniams skiriamoje istorijo
je dera tik aiškios ir griežtos ži
nios, visokie abejojimai ar ginčy
tini klausimai svarstomi jau stu- 
dijozų, o ne mokinių, todėl nevie
ta ir tokiam posakiui: Įsibrovę i 
Lietuvą normanai “plėšdavo žmo
nių turtą, gali būti, ir prekiauda
vo”^). Yra ir daugiau panašių 
abejones keliančių posakių.

Dr. V. Sruogienė mėgsta visur 
kartoti jau seniai kan. A. Aleknos 
ir kun. St. Ylos sukritikuotą kaip 
neatitinkanti Katalikų Bažnyčios 
liturgiją ir niekad Bažnyčios ne
vartotą Dlugošo prasimanvtą Jo
gailos laikais lietuvių krikštijimo 
būdą: dvasininkai krikštijo vyrus 
ir moteris atskirai, būriais, kad 
būtų greičiau, duodami visam bū
riui vieną krikščionišką vardą“ 
(98). .

Autorė tvirtina, kad Kazimie
ras, išrinktas Lenkijos karaliu
mi, “retai begalėdavo lankytis 
Lietuvoje” (126), ir čia pat prie
šingai rašo: “jis vis dėlto gana 
dažnai atsilankydavo Lietuvoje” 
(126-27). Toliau sako, kad “Kazi
miero viešpatavimas Lietuvai ne
buvo laimingas: liko daug nesu
tvarkytų reikalų” (127). bet kon
krečiai nenurodo, kokie liko ne
sutvarkyti reikalai.

Mokyklų steigėjai
Vilniaus jėzuitų kolegija ir vė

liau akademija, buvo įkurta Vil
niaus vyskupo Protosėvičiaus ir 
pačių jėzuitų iniciatyva, o kara
lius Steponas Batoras, jėzuitų 
prašomas, tik išdavė Vilniaus 
Akademijos Įsteigimo aktą. Tad

West 63rd St., Chicago, Ill. 60629, U. 
S.A. Kaina $2.50.

Vyskupo P. Bučio atsiminimai. I da
lis — 1966 m., 323 psl. Pasiruošimas 
darbui. Surašė prof. Z. Ivinskis. Re
dagavo J. Vaišnora, MIC. Aplanką 
piešė P. Jurkus. Išleido Liet. Knygos 
Klubas 4545 West 63rd St., Chicago; 
Ill. 60629, USA. Kaina $3.50.

Publijus Vergilijus Maronas, ENĖ-

ateityje perkeltų iš galerijos bent v. Europos 15-19 š. dailės kūriniais, 
trumpam savo individualią paro- Centriniam muzėjui priklauso trys 
dą j kurią nors lietuvišką salę, skyriai — paveikslų galerija Vilniaus 
kad ir lietuviška visuomenė, ku-I katedroje, gintaro mažėjus Palangoje 
ri dar nėra pripratusi meno gale-Į ir prieš porą metų Vilniuje įkurtas te- 
rijų lankyti, turėtų patogesnes atro- ir muzikos muzėjus. Planuojama 
sąlygas pamatyti ir gal Įsigyti. 1 išleisti išsamų eksponatų katalogą,
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tuvininkas yra dainavęs Kauno opero
je, suorganizavęs vyrų kvartetą, voka
lini radijo ansamblį, pravedęs eilę 
“Meno šiupinių” koncertų. Jis taipogi 
yra koncertavęs JAV lietuviams ir čia 
kurį laiką vadovavęs operinei grupei. 
Pokario metais dėstė Šiaulių muzikos 
mokykloje. Koncerto programoje, be 
paties sukaktuvininko, dalyvavo ope
ros solistai — E. Čiudakova ir A._Ku- 
čingis, padainuodami arijų ir J. By- 
ros harmonizuotų dainų. V. Kst

dėti, kad tuo leidimu leido len
kinti lietuvius P.), siekė atskirti 
bažnyčią nuo valstybės (kaip 
JAV) ir pravesti eilę kitų refor
mų”... (346 psl.). šiandien Bažny
čios nuo valstybės atskyrimo šali
ninkai dabartiniam jaunimui pa
brėžia, kad jie siekę panašiai at
skirti kaip JAV. Bet iš tikrųjų, 
kas gerai atsimena, su kokiu Įžū
lumu ir atkaklumu buvo vedama 
kova prieš Bažnyčią, tas gerai su
pranta, kad tai buvo toli gražu 
nuo JAV-se esamo atskyrimo. Jei 
publicistai neteisingai nušviečia 

m. Vilniaus vyskupijos sinodas .praeities Įvykius, iš dalies jiems

ar iš to galima daryti išvadą, kad 
“Steponas Batoras labai susirū
pino jaunuomenės auklėjimu” 
(172). Taip pat su istorine tiesa 
prasilenkiąs tvirtinimas: “Protes
tantų mokyklų Lietuvoje buvo 
jau labai daug/dabar ir katalikai, 
ypač jėzuitai, suskato steigti mo
kyklas” (172). Dar pirmojo Vil
niaus vyskupo laikais prie kated
ros buvo Įsteigta mokykla. 1526

reikalavo, kad prie kiekvienos pa
rapijos būtų Įkurta mokykla ir 
pastatyti atitinkami namai. Kai 
1539 m. Vilniuje A. Kulviškis 
Įsteigė pirmą protestantų mokyk
lą, tai sostinėje jau veikė ketu
rios katalikų mokyklos: katedros, 
šv. Jono ir dvi pranciškonų, o kai 
1570 m. jėzuitai steigė pirmą ko-

dovanotina, bet ne istorikams.
Aiškios klaidos

Yra keletas aiškių klaidų: 1413 
m. Horodlės aktu sutarta, kad 
Vytautui mirus anksčiau už Jogai
lą, “Lietuva turėtų tekti Lenki
jai”1108 psl.); Aleksandrą išrin
kus Lietuvos valdovu, Lietuva vėlAM t V 111. 111CJ OV" ----------- ---- ... --------- . ’ .--------------- ’

legiją (vidurinę mokyklą), tai pro- jnu0 atsiskyrė J130 psl.,
testantai dar tikrai Lietuvoje ne
turėjo nė vienos tokios mokyklos.
Kiek daugiau protestantų mokyk
lų atsirdao XVI a. pabaigoje ir 
XVII a. pradžioje.

Nepriklausomybės 
laikotarpio įvykiai

Lietuvos nepriklausomybės lai
kais iš visų jaunimo organizacijų, 
autorės supratimu, gyvai dirbo 
tik skautai (357). šių dienų išeivi
jos jaunimui reikalingas platesnis 
paiškinimas ir 1926 m. įvykdytų 
valstiečių liaudininkų, socialde- 
mokratu ir tautinių mažumų vy
riausybės tariamų formų demo
kratiškumo dvasioje: “tuoj pa
naikino karo stovį ir eilę kitų su
varžymų (kokni? P.), leido veikti 
didesniam tautinių mažumų mo
kyklų skaičiui (prie to reikėjo pri-

jau Kazimiero laikais buvo atsi
skyrusi P.): 1569 m. Liublino sei
mo susitarimu Lietuva, kaip “at
skira valstybė ji nustojo gyvavu
si” <165 psl.); dr. Šliūpas su kun. 
Burba steigė lietuvių parapijas 
(298 psl.); Vilniaus konferencija 
Įvyko 1917 m. rugpjčio 18-22 d.; 
Steigiamasis Seimas išleido kons
tituciją 1920 m. rugpjūčio 1 d.; 
prezidentui rinkti kiekviena ap
skritis turėjo duoti po vieną ats
tovą (347 psl.); A. Smetonos val
dymo laikais “politinės partijos... 
nebuvo nanaikintos. bet jų veiki
mas sustabdytas” (348 psl.); J. 
Tūbelis buvo ministeriu pirmi
ninku iki mirties (348 osl.); 1940 
m. birželio 14 d. rusu tankai jau 
riedėjo iš rytų, užėmė Vilnių, ne
trukus Kauna ir visa Lietuvą” 
(380 osl.): Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (VLIKas) 394 psl.).

Pasenusios pažiūros
Dr. V. Sruogienė parašytoje is

torijoje laikosi pasenusių pažiū
rų, kurios šiandien yra reviduoti- 
nos. Iki šiol buvo laikomasi min
ties, kad Lietuva Mindaugo buvu
si suvienyta 1236 m., kada įvyko 
žymus Šiaulių mūšis, o dr. V. 
Sruogienė nurodo 1240 m. Kiek
vienos tautos krikšto data yra la
bai svarbi. Spaudoje ir Katalikų 
Mokslo Akademijos istorijos sek
cijos posėdyje buvo pabrėžta, 
kad Mindaugo krikštas yra visos 
Lietuvos krikštas, tik dėl kryžiuo
čių nuolatinių puldinėjimų kri
kščionybė Lietuvoje ilgai dar ne
galėjo plėstis, o minimoje kny
goje tas neužakcentuota. Neišryš
kinta Durbės mūšio, Mindaugo ir 
Algirdo kovų su totoriais reikš
mė Rytų bei Vakarų Europai, 
Lucko suvažiavimas kaip pirmas 
mėginimas susitarimo keliu 
spręsti tarptautinius ginčus. Mū
sų jaunimas dažnai prašo vyres
niuosius nurodyti, kokį indėlį į 
visuotinę istoriją yra įrašiusi Lie
tuva, tad naujo vadovėlio parei
ga ir yra tai nurodyti. Autorė vi
sur primygtinai vartoja rusų ir 
lenkų primestą Lietuvos valdo
vams “didžiojo kunigaikščio” titu 
lą, kai tuo tarpu žinome iš doku
mentų. kad Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis, net ir Vyt. D. Vakarų 
Europos daugelyje dokumentų 
buvo vadinami karaliais. Jei pir
mieji mūsų istorikai šio svarbaus 
dalyko nepastebėjo ir klusniai pa
sisavino rusų bei lenkų (kurie są
moningai Lietuvos valdovus titu
lavo kunigaikščiais, parodyti Len
kijos karalijos viršenybę) istorio- 
grafu vartotus Lietuvos valdovu 
titulus, tai dar nereiškia, kad tai 
yra Lietuvos istorinis palikimas. 
Jei kam ranka dreba pavadinti

Lietuvos valdovus “karaliais”, tai 
bent reiktų rasti vidurį ir vadin
ti “valdovais”.

Jau laikas yra pribrendęs revi
duoti ir 1569 m. Liublino susita
rimą, lenkų labai mėgiamą vadin
ti “Liublino unija”. Kokia buvo 
unija, jei po to Lietuva tvarkėsi 
nepriklausomai ir griežtai laikėsi 
savo atskirų įstatymų ir turėjo ne 
tik atskirą vyriausybę, bet ir ka
riuomenę. Liublino susitarimą 
galima vadinti šių laikų termino
logija “federacija”, bet jokiu bū
du ne “unija”.

Metodiniai trūkumai
Įprasta yra, jei vadovėlyje yra 

duodama dokumentinės medžia
gos mokiniams pasiskaityti, tai 
nurodoma ir metrikacija, bet dr. 
V. Sruogienė, nevisur ją nurodo. 
Ir pasiskaitymui medžiagą gal 
tiksliau dėti pabaigoje atitinkamo 
straipsnelio, o neįterpti i vidurį. 
Geriau palengvina mokiniui 
orientuotis, kai jis perskaitęs 
straipsnelį, gale papildomai ran
da dar pasiskaityti chrestomati
jos dalykų. Būtų buvę nepalygi
namai tiksliau po kiekvieno po
skyrio nurodyti mokiniams pla
čiau tuo klausimu pasiskaityti is
torinės literatūros bei istorinės 
beletristikos, negu išleisti atskir
ai uždavinių sąsiuvinėliu.

Knyga gausiai iliustruota. Gera 
iliustracija yra didelė vaizdingu
mo priemonė, o menka sugadina 
mokiniui skaitymu Įgytą įspūdi. 
Todėl nevykusios iliustracijos nu
vertina knygą. Ir dr. V. Sruogie
nės Lietuvos istorijoje koks treč
dalis iliustracijų be jokio knygai 
nuostolio galima buvo išleisti.

įdėta keletas vertingų žemėla
pių: Gintori keliai (27 dsI.). Ais
čių giminės (32 psl.).>Lietuvių ir

kryžiuočių pilys prie Nemuno (85 
psl.) ir keturi gale knygos — sun
kiai įskaitomas Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos padalinimų, 
trijų spalvų Lietuva Mindaugo 
laikais, Lietuva XV amžiuje ir 
administracinis nepriklausomos 
Lietuvos su lenkų okupuota sri
timi ir demarkacijos linija. Gai
la, kad paskutinysis be paaiški
nimų — kuri Lietuvos valstybės 
laikotarpi vaizduoja; yra tik užra
šas “Lietuva”.

Baigiamosios pastabos
Atidžiau pastudijavus, pastabų 

rastųsi ir daugiau. Nežiūrint au
torės dr. V. Sruogienės įdėto di
delio darbo i jos parašytos Lietu
vos istorijos Vl-ją laidą, su ap
gailestavimu reikia pasakyti, kad 
ta knyga normaliomis sąlygomis 
lituanistinėms mokykloms* vado
vėliu netinka. Aišku, esant būti
nam reikalui, ji bus vartojama. 
Gaila, kad per 16 metų š. Ame
rikoje pajėgėme neblogai Įsikurti 
ir net praturtėti, o mūsų šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos vis 
dar yra kūrimosi ir organizavimo
si stadijoje. Tai ypač pasakytina 
apie tautos istorijos dėstymą: vi
durinei mokyklai nėra tinkamos 
programos ir vadovėlio. Kas tiko 

(nepriklausomoje Lietuvoje, ne
viskas tinka išeivijoje. Atitinka
mi švietimo organai turėtų suda
ryti leidžiamų mokykloms vado
vėliu tikrinimo komisiia. kuri 
tvirtintų vadovėlius. Tenkintis 
tuo. kas ka parašė, kas ką išleido, 
nėra tvarkymas švietimo reikalų.

V. Dangirdaitė-Sruocienė, LIETU- 
VOS ISTORIJA, šeštoji laida. 
414 psl. Tiražas — 2000 egzemp
liorių. Kaina nepažymėta. Išleido 
Terra. 3237 W. 63rd St Chicago, 
«!.. USA.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W
INDIAN RD. — BLOOR,

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

mūrinis 6 kambarių na- 
mas, vandens šildymas, mo
derni ė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių

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.

sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.900 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir

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-

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos šeštojo ir septintojo skyriaus mergaičių choras, dalyva
vęs šv. Kazimiero minėjime. Chorui vadovavo mokyt. D. Augaitytė. Nuotr. S. Dabkąus

atvira skola balansui; visai arti

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

augštų mūrinis namas. Dideli kam-

mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 614%, ilgalaikis mort
gičius; $9.900 metinių pajamų.

TORONTE
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 naują nuosavybių.

> SPORTAS

Lietuvių skautų veikla
Skautų Globėjo šv. Jurgio šventes J Tėvai ir visuomenė kviečiami gausiai 

proga pamaldos — Šv. Jono Kr. baž
nyčioje šį sekmadienį, balandžio mėn.
24 d., 10 vai. Skautai-tės pilnoje uni
formoje renkasi į salę 9.30 vai. Ta 
proga bus pašventinta jūrų skaučių 
“Baltijos Laivo” vėliava.

Į iškilmingą sueigą — skautoramą 
skautai-tės tą pačią balandžio 24 d., 
2.30 v. p.p., renkasi Prisikėlimo para
pijos salėje. Sueigos pradžia 3 vai. 
Turėsime garbingų svečių iš Čikagos 
— v. sk. Zailskienę ir v. sk. Juodelį.

dalyvauti. Su šia sueiga baigsime žie
mos skautišką veiklą.

Balandžio 22 d., šeštadienį, 1 v. p. 
p., Prisikėlimo par. salėje paskutinė 
generalinė repeticija. Visi programos 
dalyviai būtinai dalyvauja.

Rambyno tunto tautininkas K. Ba
tūra grįžo iš ligoninės. Linkime jam 
geros sveikatos ir tikimės jį matyti 
skautoramoje.

Jūrų skaučių naująją vėliavą išsiu
vinėjo Z. Žolpytė ir S. Kybartaitė.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Tarptautines rankinio rungtynes Da
nija — Lietuva Kauno sporto halėje 
laimėjo Lietuvos vyrų rinktinė 21:20. 
Pirmame kėlinyje pirmavo danai, o 
antrame netgi buvo pasiekę šešių įvar
čių persvarą, tačiau pasekmę išlygino 
ir nusvėrė Lietuvos naudai Albertas 
Macežinskas, Vytautas Kontvainis, Al
gis Kenstavičius ir Petras Kisielius.

Tarptautiniame tinklinio turnyre 
Leipcige dalyvauja Vilniaus universi
teto moterų komanda. Turnyro pra
džioje ji pralaimėjo Leipcigo klubo 
rinktinei. Nesėkmė lydėjo ir Rygos 
“Daugavos” komandos atstoves.

Sov. Sąjungos ir Japonijos stalo te
nisininkų varžybose, kurios įvyko Le-

ningrade, sovietinėse rinktinėse žaidė 
L. Balaišytė, I. Bražiūnaitė ir R. Mik- 
nevičius. Varžybas laimėjo Japonija.

Vilniaus “Kibirkšties” krepšininkės 
Sov. Sąjungos A klasės pirmenybių 
II grupės baigminėse varžybose užėmė 
pirmą vietą ir išsikovojo teisę žaisti 
stipriausiųjų grupėje. Komandos tre
nerio A. Gedmino nuomone, centre 
gerai sužaidė M. Beržinskaitė, pagyri
mo nusipelnė L. Vinčaitė, L. Gedmi
nienė, V. šefeldaitė, B. Buteikytė ir 
komandoje debiutavusi J. Kalužkevi- 
čiūtė. Dalis krepšininkių yra studen
tės — jų dabar Vilniuje laukia pava
sario sesijos egzaminai.

“LABAS! AŠ VADINUOSI H

Jų dienų dalyviai turėjo pamal
das ir bendrus pusryčius, kuriais 
buvo užbaigtos studijų dienos, 
taip sėkmingai praėjusios. Prezi
diumą sudarė: D. Latauskaitė, R. 
Petrauskas, L. Gustainytė, A. Bu- 
šinskas. Studijų dienas oragniza- 
vo Toronto moksleivių ateitinin
kų Stasio Šalkauskio kuopa, ku
rios valdybą sudaro: pirm. R. 
Petrauskas, vicepirm. A. Puteris, 
sekr. L. Gustainytė, kor. A. Bu- 

I šinskas, iždi A. Stirbys, socialinių

Ateitininku žinios
šv. Jono Kr. parapijos moksleivių 

susirinkimas — šį sekmadienį, balan
džio 24 d., 4 vai. p. p., “T.Ž.” salėje. 
Referatą skaitys Aldona Aušrotaitė. 
Susirinkimo metu taipogi įvyks vely
kinių margučių rungtynės. Prašome 
visus moksleivius atsinešti margučius.

Kuopa nuoširdžiai dėkoja šv. Jono 
Kr. par. katalikėms moterims už au
ką — $50 kuopos vėliavai įsigyti. Taip
gi nuoširdi padėka parapijos klebonui 
kun. Ažubaliui už paramą — $25.

Toronto moksleivių kuopos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėju- 
siems prie studijų dienų pasisekimo. 
Mūsų ypatinga padėka paskaitinin
kams, seselėms už prieglaudą ir tėvų 
komiteto ponioms, kurios visus daly
vius maitino: p.p. Dalindienei, Mardo
sienei ir Norkienei.

šį sekmadienį, balandžio 24 d., 2 v. 
p.p. L. Vaikų Namuose įvyks Vaidilu
čių būrelio susirinkimas ir jaunučių 
mergaičių. Prašom visas dalyvauti.

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
statąs (6-pleksas), viskas iš
nuomota, vos keletas 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.

Namų teL LE Ml«l
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, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5Yi% 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 TĖVU PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

VIEŠAS PRANEŠIMAS

DIENOS ŠVIESOS TAUPYMAS
TORONTO MIESTAS

1966 M. BALANDŽIO 24 IKI SPALIO 30
Miesto taryba patvarkė, kad dienos šviesos taupymo bū

tą laikomasi 1966 metais Toronto mieste nuo sekmadienio, 
balandžio 24 d., 2 v. ryto, iki spalio 30 d., sekmadienio.

Piliečiai yra prašomi:
PASUKTI LAIKRODŽIUS VIENĄ VALANDĄ Į PRIEKĮ NUO 2-ROS VA
LANDOS RYTO SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 24 D.
Miesto taryba maloniai prašo nuoširdaus bendradarbia

vimo visų piliečių, kad šitas laikrodžių pasukimas į priekį 
būtų visiems naudingas.

Skelbiama burmistro PHILIP G. GIVENS, Q.C., remiantis 
miesto tarybos instrukcijom, 1966 m. kovo mėn. 16 diena.

C. Edgar Norris, City Clerk. 
GOD SAVE THE QUEEN

Tokį užrašą galėjai matyti ant 
daugelio ateitininkų moksleivių 
krūtiniu Toronto Lietuviu Vai 
kų Namuose, kur bal. 15-17 d. 
įvyko studijų dienos. Taip buvo 
suredaguoti įrašai ant prisegamų 
ženklų. Pažvelgęs į juos galėjai 
matyti moksleivių ne tik iš To
ronto, bet Hamiltono, Montrea- 
lio, Detroito. Jų skaičius svyravo 
tarp 50-60. Visi gyvai domėjosi 
paskaitomis, kurias penktadienį 
ir šeštadienį skaitė: R. Repšys,' reik, vadovas J. Vaškevičius; dv. 
sesuo M. Paulė, kun. Pr. Gaida,' vadas Rafaelis šakalys, OFM, glo- 
K. Mariglicas, P. Balčiūnas, kun. Į bėjas V. Kolyčius. Aktyviai reiš- 
G. Kijauskas, S.J. Pažymėtina kėši ir viešnia iš Detroito — p. 
ypač tai, kad studijų dienose, Vilmantienė, at-kų moksleivių 
moksleiviai aktyviai reiškėsi ir iš-' globėja. Studijų dienas budriai 
klausytas paskaitas atskirais bū-;globojo ne tik Toronto kuopos: 
reliais diskutavo. Iš jų klausimų globėjai, bet ir N. Pr. Marijos! 
ir diskusijų buvo matyti, kad at- seserys, kurioms moksleivės ir,________ __________ ____
eitininkai moksleiviai suprato pa- moksleiviai lieka giliai dėkingi, talpose. Tunto vadovės-ai raginami 
skaitininkus ir jų nagrinėtas pro- Daug iniciatyvos studijų dienų gausiai dalyvauti, 
blemas. Šalia paskaitų, buvo su- organizavime parodė V. Kolyčius^ 
rengtas talentų vakaras ir šokių • sėkmingai dirbąs su Toronto 
vakaras. Sekmadienio rytą studi- moksleiviais ateitininkais. Kor.

A L GARBENS

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

ASMENINĖS PASKOLOS — 7%

Mortgičiai - 6/2%

Atrodo neįtikėtina Tačiau tai tiesa

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVE

Už depozitus mokama — 4%%

Už šėrus 1965 m. išmokėta — 5 Vi %

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.
SWANSEA $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, per 2 augštus, 
naujai atremontuotas, garažas.
BLOOR - DUNDAS $4.000 įmokėti, mūro atskiras, 5 kambarių (bungalo- 
vas) vienaaugštis, garažas, didelis gražus kiemas.
KEELE — EGLINTON $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 butų apartamen
tas; prašo $59,000. ■« |:fl
BLOOR WINDERMERE $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 
augštų, garažas.
jXne — FINCH 30 akrų žemės, prie didelio kelio.
BLOOR — RUNNYMEDE $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 8 kambarių per 
du augštus, garažas, privatus šoninis įvažiavimas.

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, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Lietuviu Vaikų Namu vyres
nioji sesuo Paulė išvyko Čikagon 
dalyvauti N. Pr. Marijos vienuo
lijos rėmėjų suvažiavime.

Akademijos Draugijos balan
džio 16 d. rengta paskaita, kuriai 
buvo pakviestas dr. R. Šilbajoris, 
sturaukė gausų būrį klausytojų į 
Prisikėlimo muzikos studiją. Pa
skaitininkas papasakojo savo 
įspūdžius iš susitikimų su lietu
viais Sov. Sąjungoje ir okup. Lie
tuvoje. Jo tema buvo “Tarp Mas
kvos ir Vilniaus”. Dr. R. Šilbajo
ris ištisus metus gilino slavistikos 
studijas Maskvoje pagal JAV — 
Sov. Sąjungos kultūrinių mainų 
sutartį ir turėjo progos išsikalbė: 
ti su įvairiai galvojančiais lietu
viais.

Teismas išteisino policijos pa
reigūną Robertą Pilkauską, kurį 
buvo apkaltinusi ponia H. Butler 
už neva sužeidimą bei rankos su
laužymą. Teisme paaiškėjo, kad 
policijos pareigūnas vijosi jos sū
nų, kuris nešė daiktus iš konfis
kuoto automobilio į namus. Tei
sėjas C. A. Thoburn pareiškė, 
kad policininkas ėjo savo parei
gas teisėtai, o p. Butler buvusi 
pati kaltininkė savo nelaimės. 
“Be jokios abejonės aš, remda
masis pateiktais duomenimis, ne
galiu bausti kaltinamojo”.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

pavojus JAV vėl esąs padidėjęs.
Maskvoje paskelbti gegužės 1 

d. proga šūkiai, kurie skamba žy
miai taikingiau Amerikos, Brita
nijos ir Prancūzijos atžvilgiu, ne
gu praėjusiais metais. Kinija pa
likta penktoje vietoje. Visdėlto 
reikalaujama, kad amerikiečiai 
išsikraustytų iš P. Vietnamo.

Prancūzų kariuomenė V. Vo
kietijoje pasitraukdama iš Atlan
to Sąjungos ir išsikeldama iš Vo
kietijos netektų atominių ginklų, 
kurie šiuo metu yra jos žinioje — 
pareiškė JAV valstybės sekr. D. 
Rusk.

Z. Vikauskas, pensininkas, gyv. 
Otavoje, dėkoja šv. Jono Kr. Pa
laipinei Draugijai už “T. Žibu
rius”, kuriuos ji užprenumeravo. 
Laiške radakcijai jis rašo: “Ne
galėdamas asmeniškai padėko
ti... noriu tai atlikti per “Tž” 
skiltis.”

Lucien Kurata, Swansea bur
mistras, paskirtas teisėjo pava
duotoju (deputy magistrate). Tai 
pirmas japonų kilmės asmuo teis
minėje tarnyboje, “šis paskyri
mas”, pareiškė Kurata, “parodo, 
kad Ontario provincija žengia i 
prieki žmogaus teisių bare. Dar 
visai netolimoje praeityje to ne
būtų buvę,įmanoma padaryti dėl 
visuomenės pažiūrų”. L. Kurata 
yra gimęs Toronte ir baigęs To
ronto un-tą 1945 m. ir Osgode 

i Hali — 1948. Jis buvo paskirtas 
Q.C. praeitais metais. Jis reiškia
si įvairiose tautinėse ir kultūrinė
se grupėse. Hon. Allan Gross
man, komentuodamas šį paskyri
mą, pareiškė sutinkąs su Kurata, 
kad dabartinės vyriausybės dėka 
Ontario provincijoje daroma pa
žanga. prnš.

Du estų kilmės kanadiečiai R. 
Poom ir V. Aimre savo Supertest 
gazolino stotyje teikia naujos rū
šies patarnavimą autovežimių 
grožiui išlaikyti. Patarnavimas 
nėra brangus ir išlaiko automo
bilio blizgėjimą bei apsaugo da
žus nuo šalčio, druskos, karščio 
ir įvairių chemikalų. Tenai pat 
galima pačiam nusiplauti maši
nas tik už 25 et. pasinaudojant 
specialia plovimo mašina, kuri 
specialiais skysčiais nuvalo auto
mobilį nuo užsilikusių druskų ar 
chemikalų. Firma kviečia lietu
vius atsilankyti ir pasinaudoti tei
kiamais patarnavimais. Sklb.

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 4-1001

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Kovo 29 d. įvyko Pingvinų val

ties sueiga. Gausų dalyvių būrelį pa
didino nauji j. jauniai kandidatai.

— Kovo 31 d. Neringos tunto vadi- 
jos posėdy dalyvavo 10 vadovų-ių. 
Posėdžio metu užplanuota sezono ati
darymui radijo valandėlė jau ruošia
ma. Viena jos dalis, dalyvaujant gau
siam jūrų skaučių-tų būreliui, bal. 6 d. 
buvo įrašyta juostelėn.

— Vykdant LJ Skautijos statutą, 
LJS jūrų skaučių — jūrų skautų va- 

dijų bendru nutarimu šaukiamas vi
suotinis vadovių-vų bei tėvų komitetų 
atstovų suvažiavimas gegužės 28, 29 
ir 30 d. Čikagoje, Jaunimo Centro pa-

— Iš LJS vadijos yra gauti pirmie- 
Iji vadovių-ų pasitobulinimo kursų lei
diniai. Juose išsamiai nagrinėjami j. 
skautijos vienetų administraciniai rei
kalai ir apibūdinamos vienetų vadovų 
pareigos.

— Pingvinų valties j. jaunių sueiga 
— bal. 19 d., atradienį, 7 v.v. Prisikė
limo par. muzikos studijoje-.

at-
OTTAWA, Ont.

BALANDŽIO MĖN. lietuviams 
skirų pamaldų nebus. Mūsų kapelio
nas kun. dr. V. Skilandžiūnas kasmet, 
balandžio mėn. pradedant, yra įparei
gotas be savo parapijos aptarnauti 
gretimą Constance Bay vasarvietės 
bažnyčią. Visi lietuviai kviečiami 11.45 
v. ryto dalyvauti Constance Bay baž
nyčios pamaldose, kur kun. dr. V. Ski
landžiūnas atnašaus Mišias. Po pamal
dų visi kviečiami apsilankyti netoliese 
esančioj p. Buivydų vasarvietėj; kur 
įvyks suneštinės vaišės — kavutė.

PABALTIEČIŲ BENDRAS POBŪ
VIS — ŠOKIAI nukelti į gegužės 7 
d., šeštadienį. Vieta: Parodos aikštėj 
Convention Hall patalpos. Pakvieti- 
mai-bilietai gaunami pas apyl. valdy
bos ižd. p. Radžiu. ApyL valdyba

KOVOKITE

su vėžiu

TIKRINDAMI

SVEIKATĄ IR

AUKODAMI:

CANADIAN CANCER SOCIETY

443 Mount Pleasant Rd., 
Toronto

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 t.t Mašiną vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 • 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašiną taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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.

BLOOR — SYMINGTON, $17.900 pilna kaina, pusiau atskiras plytų na
mas, 6 kambariai, nauja apšildymo sistema, garažas.

HIGH PARK GARDENS, $52.000, 17 kambarių gražus namas, arti High 
Parko. Įmokėti apie $15.000. Balansas — vienas mortgičius.

CASA LOMA — RAJONAS, $55.000, 12 kambarių, naujas, su brangiais 
baldais. Įmokėti apie $15.000. Balansas —vienas mortgičius.

SPADINA — ST. CLAIR, $58.000, 18 kambarių tripleksas, didelis skly
pas, geros pajamos. Įmokėti apie $15.000.

RONCESVALLES, $59.000, 6 butų apartmentas, pajamos — $8.500 į me
tus. Įmokėti apie $18.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6^2% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A * - A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKAAflA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME 
4% % už depozitus 
51/2% 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 GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvią 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 
Mudžeto 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 kiekviefiu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER 

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.i 
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-9450 Namų telefonui BE. 3-5996 

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 
$17500.

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

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

LNE-BLOOR, 57.000 įmokėti, mū
rinis, atskiras, 7 kambarių, 2 
augštų, vandeniu apšildymas, 2 
modernios virtuvės, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, garažas.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hoteHų, motelių fraL

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžiusj
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APDRAPDA
© SKAITYTOJA! PASISAKO ČIKAGOS

GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER. 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

BriTvrMASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, "OIT VreOIT

Vn a Ai ė kJ A C Visais kelionių reikalais, visame pašau-
• DAvtiXAO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

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

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir Lt
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustas 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 tarimą 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 AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

-—ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

oplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A MJ su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET-WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

guvos, sustabdė lenku veržimąsi J 
Pietų Lietuvą, kirto miltinį smūgi 
Bermonto-Avalovo įsibrovėliams, su
darė sąlygas susirinkti St. Seimui (5. 
15. 1920). Nors St. Seime krikščionių 
demokratų blokas turėjo absoliutinę 
daugumą ir galėjo pats vienas vai
ruoti valstybę, tačiau buvo sudaryta 
koalicinė vyriausybė su liaudininkais, 
kuri tvarkė valstybės reikalus per 
trejus metus.

1920 m. spalių mėn. išryškėjus Len
kijos užmačioms užgrobti visą Lietu
vą, Steigiamasis Seimas sudarė 7 na
rių Mažąjį Seimą, o visi kiti jo na
riai įsijungė į kovojančios tautos ei
les. 2.15.1922 buvo priimtas Žemės 
Reformos įstatymas, 8.1.1922 buvo 
priimta Valstybės Konstitucija, 10.1. 
1922 įvesta savo valiuta - litas, sausio 
15.1923 m. revoliuciniu būdu Klaipė
dos Kraštas buvo sujungtas su Lietu
va: Ir dar daug kitokių pirmos svar
bos darbų buvo nuveikta.

Suminėti faktai rodo, kad Lietuvos 
vyriausybės demokratinės santvarkos 
laikotarpyje sugebėjo sėkmingai val
dyti ir vadovauti. Jos buvo visą lai
ką artimame dialoge su tauta. Tai at
likdavo ji pati, seimas, politinės par
ti j o s, visuomeninės organizacijos, 
laisva spauda. Nebuvo reikalo dary
ti ad hoc orientaciją. O nelemtasis, 
garsusis posakis “Tauta gali būti ra
mi” užgimė ne tais laikais ir negali 
būti jiems prikergiamas.

Atrodo, kad suplakimas valstybės 
gyvenimo laikotarpių, visiškai skir
tingų savo dvasia ir reiškimosi for
momis, ir pritaikymas jiems vienodų 
apibūdinimų ir vertinimų nėra pa
tarnavimas nei istorijai, nei žurna
listikai, nei politikai, nei mūsų veik
los ateičiai.

Jungiu gilią pagarbą —
Domas Jasaitis

Pastabos apie pastabas. — Atsilie
pimo autorius dr. D. Jasaitis prime
na epizodą iš Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo laikotarpio, kuriame 
vyravo herojinė dvasia. Apie tai bu- 

. vo rašyta š. m. “Tž” 10 nr. straips- 
pyje “Aukos dvasia”. Tada tauta gy- 

5jveno laisvės kovu entuziazmu ir au- 
Hkojosi kaip mokėjo. Pasiruošusių po-

e | **V*AX«£ -VA VUXV. XI puvo

1918 m. gruodžio 29 d. paskelbia-, vįgįus sakė: “O kas iš mūsų yra pa- 
ma, kad Lietuva yra pavojuje ir sau-' siruošęs? Visi imamės tokio darbo 
kiami kraštui ginti savanoriai, ku- pirma‘ kartą> nes reikia„ («Varpas” 
nems pažadama žemė. 1919 m. vasa-, 6> psl 14) Tai supran.
no . 13 d. skeliama pirmoji mobiliza-' tama Bet stokos
cija. Vasario 16 d. paskelbiamas kraš-. iškyla to meto politinių viršūnių, ku
te karo stovis “ne Lietuvos žmonių į rias dr D Jasaitis 1%5 m 
laisvei suvaržyti, bet gyventojus nuo ■ «Varpas” 6 nr., abejotinos vertės lai- 
bado ginti, apsaugoti kraštą nuo plė
šikų ir tėvynei nuo išdavikų... Kas 
nusikals Nepriklausomos Lietuvos 
išdavimu, bus mirtimi baudžiamas... 
Agitacija prieš agitaciją, jėga prieš 
jėgą”. Masinei piliečių demonstraci
jai, kurios nusiteikimą dr. EI. Drau
gelis išreiškė žodžiais: “Imk mūsų 
gyvybes, imk mūsų turtą, tik neleisk 
priešams paglemžti mūsų laisvės”, 
M. Sleževičius, dėkodamas už paramą 
ir padrąsinimą, pasakė: “Lietuvos 
valdžia yra pasiryžusi geriau žūti, ne
gu atsižadėti Lietuvos Nepriklauso
mybės. Geriausiųjų Lietuvos sūnų 
kraujas, pralietas dėl mūsų žemės 
laisvės, šaukia mus ištverti. Lietuva 
bus nepriklausoma. Ji kitokia būti ne
gali. (Dienraštis “Lietuva”, 8.17. 
1919, Kaunas). Visuotinė mobilizaci
ja tautos dvasinių energijų ir me
džiaginių turtų padarė stebuklus. Lie
tuva 1919 m. sukūrė veiksmingą ka
riuomenę ir krašto administraciją, 
ižgrūdo Raudonąją Gvardiją už Dau-

“SUSIVIENIJO IR NUTILO” 
GERBIAMASIS REDAKTORIAU! 
Jūsų “Tėviškės žiburiuose” (3.17.

1966, nr. JI) atspausdintas vedama
sis “Susivienijo ir nutilo”. Jame tarp 
kitko yra teigiama: “žvelgiant j jos 
(Lietuvos) praeiti, ypač nuo 1918 m., 
matyti prie valstybės vairo visokios 
spalvos vadovybių. Jos visos buvo ge
rų norų, pasiryžusios tvarkyti kraš
tą, tačiau tvirtu vadovavimu nepasi
žymėjo. Truko joms valstybininkų, 
pramatančių Lietuvos grėsmę ir su
gebančių ne tik valdyti, bet ir vado
vauti. Tai ypač buvo ryšku tragiškais 
Lietuvos momentais, kai reikėjo aiš
kiai orientuoti gyventojus ir greitai 
veikti”.

Nesileisdamas į platesnes diskusi
jas, noriu suminėti eilę faktų, kurie 
įgalins padaryti stambias pataisas to
kiame galvojime.

Vienas iš tragiškiausių Lietuvos 
gyvenime momentų, neabejotinai, vy
ko 1918 m. gale ir 1919-20 m. Išori
niam pavojui griūtiškai didėjant, ano 
laiko vyriausybės viršūnės buvo pani
kos parblokštos. “P. Smetona, prof. 
Voldemaras, M. Yčas šiąnakt (12.20. 
1918 m.) išvažiavo, nepranešę net ka
binetui apie savo išvažiavimą” (M. 
Sleževičius, psl. 81, Terra, 1954). Ne
nuostabu, kad Kapsuko Mickevičiaus 
bolševikinė vyriausybė, Maskvos su
daryta ir nešama and Raudonos gvar
dijos durtuvų, užėmė Vilnių ir ver
žėsi plačiu baru į Lietuvos žemę. Ta
čiau tauta, užburta laisvės, buvo pa
siryžusi jos neišsižadėti. Naujos vy
riausybės, sudarytos plačios koalici
jos pagrindais, priešakyje atsistojo 
Mykolas Sleževičius. Jam pavyko 
įjungti į likiminę kovą visą tautą. Sa
vo entuziazmu, tikėjimu į tautos gy
vastingumą jis grąžino tautos masėms 
pasitikėjimą, ir, svarbiausia, pasitikė
jimą vyriausybe. Apsisprendusi gin
tis Lietuva pareikalavo: “neatidėlio
jant atšaukti ir išvest iš Lietuvos te
ritorijos ginkluotus Raudonosios Ar
mijos būrius... Tai nepadarius bus 
imtasi tinkamų žingsnių Lietuvos 
Valstybės žemių neliečiamybei ir jos 
piliečių liuosybei apsaugoti” ( 1.16.
1919, U.R. Ministerio nota Maskvai). Įįįįį’ la^ trūko.’ Ir ’pats"“M." Sleže-

Atkelta iš 4-to psL
meryje tokių knygų sąraše. Ji ten apt-

described with terror and alleviating 
nature poetry by a twenty-seven-year- 
old bay forced into a labor camp”. Šią 
knygą išleido St Zobarsko vadovau
jama “Manyland Books” leidykla. Jos 
kaina — 5 dot

Gudresni už policiją
Viename JAV mieste vagys ke

lis kartus buvo įsibrovę į tą pa
čią brangenybių krautuvę. Poli
cija sugalvojo krautuvėj įtaisyti 
foto aparatą, kuris, palietus bran-

PO 5 “TRAVIATOS” SPEKTAK
LIŲ, kurių paskutinis buvo balandžio 
3 d. Marijos Augšt. Mokyklos salėje, 
Čikagos Lietuvių Opera pradės ruoštis 
pinnajam lietuviškos operos pastaty
mui Amerikoje. Sekanti opesa bus 
Kamavičiaus “Gražina”, kurios prem
jera įvyks 1967 m. Šios operos parti- 
tūta yra neseniai gauta iš Vilniaus 
operos.

VIENAS ARTIMESNIŲJŲ Čikagos 
lietuvių parengimų bus balandžio 16 
d. Jaunimo Centre įvykstantis Lietu
vių Dantų Gydytojų Draugijos rengia
mas koncertas - kartūno balius. Jo 
programą išpildys jaunieji pianistai 
Daiva Matulionytė ir Ramūnas Krišto- 
paitis; Vitalija Ruibytė deklamuos, o 
Vanda Stankienė dainuos.

SPORTO MĖGĖJAI balandžio 3 d. 
turėjo progos pergyventi malonią va
landėlę, kai “Lituanicos” futbolo ko
manda, pirmą kartą žaisdama “major” 
divizijos lauko ir futbolo pirmenybėse, 
laimėjo du pilnus taškus, nugalėdama 
pajėgią graikų “Olympics” vienuolikę ' 
3:2.

“Lituanica” dabar žaidžia augščiau- 
sioje grupėje, kurioje rungiasi stip
rios komandos. Yra galimybė lietu
viams futbolininkams pasirodyti ir te
levizijoj, nes dabar kiekvieno sekma
dienio vienerios futbolo rungtynės 
yra filmuojamos ir sekančią dieną per
duodamos per Čikagos televizijos 32- 
trą kanalą.

* ♦ *
TREČIOJI LIETUVIŲ PROGRAMA 

per televiziją balandžio 8 d. buvo skir
ta lietuvių tautos kančioms prisiminti 
ryšium su D. Penktadienio rimtimi, 
čia buvo iškeltas lietuvių kančios ke
lias ir viltys Į prisikėlimą. Solo dainų 
šia tema padainavo solistai Dana 
Stankaitytė ir Algirdas Brazis. Ilgoką 
prozos ištrauką paskaitė aktorius Le
onas Barauskas. Programai vadovavo 
ir atskiru dalių sujungiamąsias mintis 
davė Valdas Adamkavičius. ši prog
rama savo turiniu buvo nebloga, ta
čiau pats techniškas perdavimas nebu
vo be priekaištu. Reikėtų daugiau dė
mesio skirti režisūrai ir programos 
tęstinumui

kysena — išvykimas užsienin kritišku 
valstybei momentu. Taip, tuo tragiš
ku momentu atėjo valdžion M. Sle
ževičius su koalicine vyriausybe, bet 
ar tai nebuvo daugiau spontaniškas 
gelbėjimasis nei politinės vadovybės 
pramatytas žingsnis? Pagarba tiems 
žmonėms - gelbėtojams ir kovotojams, 
bet ar tai paneigia kitų politinių vir
šūnių silpnybes? Be to, M. Sleževi
čiaus laikotarpis buvo trumpas. Tai 
tik vienas nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo epizodas. Tokių yra ir dau
giau. Bet kiek buvo ir tokių, kuriuo
se politinės vadovybės nebuvo savo 
augštumoje?

Atskiras klausimas būtų “laikotar
pių suplakimas”. Nemanau, kad bend
ras, sintetinis pažvelgimas į nepri
klausomo Lietuvos gyvenimo laiko
tarpį galėtų būti laikomas “laikotar
pių suplakimu”. Antra vertus, tų 
laikotarpių išskyrimas, kaip juoda ir 
balta, irgi yra perdaug kategoriškas, 
nevisai tikroviškas. Pr. G.

kas

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. UxbaliN

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

Bloor Autorite Garage dasfrR<^gehTeL«i-i3Ž

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 

. namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 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

SIŲSKITE PINI
GUS Į SV. RUSIJĄ 

TIESIOGIAI PER 
GRAMERCY 

JOS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDI
MĄ. JOKIŲ TARPININKŲ, 
JOKIŲ PASLĖPTŲ RINK
LIAVŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERSLE GA
RANTUOJA JUMS GERĄ 

PATARNAVIMĄ
Visos'perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas- 
Bank of Foreign Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Depart, leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20.000.00. Ofi
cialūs SSSR kvitai, pasirašyti gavė
jo.

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00. 
Iki $30.00 — $2.75. 
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St Newark, NJ.

Rašykite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogų. ’ .
GRAMERCY

118 E. 28 St. New York, N.Y.

Dirbančių moterų skaičius 
Kanadoje vis didėja? Ypač yra 
pakilęs nuošimtis dirbančių iš
tekėjusių moterų, kurios vaikus 
palieka kitiem saugoti arba 
siunčia į vaikų darželius. 1965 
m. dirbančių moterų buvo virš 2 
mil., iš kurių 1.050.000 yra ište
kėjusios.

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieatra varymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotas automo-

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas tartas pilnai apdraustas.

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

International 
Driving School 

WALDl
Centrinė 691 $1.,

T«l. RO 2.2100<
Skyrius:

894 COLLEGE ST. 
Td. LE 2-5461 

Mokome su riamlorfinėmis, 
jutomorinėmis transmisijomis 

ir Volkswofenois.

šį kartą policijai teko jieškoti 
ir... aparato.

Taip blogai, o taip negerai
Vienas rusas buvo nuteistas 5 

metams kalėjimo už tai, kad, ki
tiems girdint, sušuko: “šalin 
Chruščiovas!” Apkalėjęs penke
rius metus, rusas grįžo namo ir, 
norėdamas pasirodyti, koks jis 
dabar geras sovietinis patrijotas, 
vėl sušuko:

— Tegyvuoja Chruščiovas!
Už tai jis buvo grąžintas vėl į 

kalėjimą kitiems penkeriems me
tams.

Geriausias draugas
Vienas girtas turistas, belaipio- 

damas po Alpių kalnus, paklydo 
ir galvojo, kad jau bus blogai. 
Bet netikėtai pamatė pas jį at
slenkantį šv. Bernardo šunį su 
konjako bonka, parišta po kaklu.

Nudžiugęs turistas sušuko:
— Ura! Valio! Ką aš matau! 

Ateina geriausias žmogaus drau
gas... su šuniu!

Mažmenos
Kad žmonės nekalbėtų, jog jis 

ima kyšius, įsigijo kelnes be ki
šenių.

“Geriausias vaistas nuo pražili- 
‘ ė” — nusprendė pra-mo — 

plikęs

Žuvis sušyla tik kepama.♦
Kritikas savo rašinyje taip do

mėjosi rašytojo augimu, tarytum 
jis būtų siuvėjas, besiruošiąs jam 
siūti eilutę.

Jeigu jūroj būtų ne vanduo, o 
degtinė, žmonės išgertų ją grei
čiau nei ji išgaruotų.

Paskutinį žodį vištos gyvenime 
taria katilas, kuriame ji išverda
mą. *

Esama žmonių, kurie sugėba 
verkti prie kapo, kuriame dar 
niekas nepalaidotas.

Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI

231 -2661 2 3 3r-332 3

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

W. A. LENCKI
B»A^ L«LJ3.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

SPORTINIAME GYVENIME vėl’ už
fiksuotas geras lietuvių laimikis. ŠĮ 
kartą — lietuvių krepšininkų laimėji
mas Marquette Parko krepšinio pir
menybėse.

Išaiškinamose rungtynėse
taps šios Čikagos srities krepšinio nu
galėtoju, balandžio 3 d. neolituanų 
krepšinio komanda sutriuškino ameri
kiečių Don Weiss penketuką. 106:93. 
Geriausiais taškų rinkėjais šiose rung
tynėse buvo lietuviai — Wayne Molis 
— 37 ir Edvardas Modestas-Modesta- 
vičius — 36. Jie abu žaidžia geroj Či
kagos amerikiečių — Jamaco Saints 
komandoj, su kuria š. m. pradžioje bu
vo nuvykę į Ispaniją ir ten dalyvavo 
tarptautiniame krepšinio turnyre.

Neolituanų penketukas Marquette 
Parko krepšinio piremnybes laimi jau 
antru kart Prieš tai jas kelis kartus 
buvo laimėję Neries krepšininkai.

Čikagos jaunieji krepšininkai lai
mėjo dvi pirmąsias vietas š. Ameri
kos liet, krepšinio pirmenybėse Kle- 
velande balandžio 2—3 d. Jaunių A 
klasėje meisterio vardu pasipuošė Aro 
penketukas, o B klasėje — Cicero 
Ateities komanda.

DR. JONAS KALPOKAS, gyvenęs 
ir dirbęs netoli Čikagos, buvo sunkiai 
sužeistas auto katastrofoje balandžio 1 
d. Po sužeidimo jam buvo padarytos 
operacijos St. James ligoninėje Chica
go Heights vietovėje, tačiau jo gyvy
bės išgelbėti nepavyko. Jis mirė toje 
ligoninėje lygiai po savaitės — balan
džio 8 d. Toje pačiojer katastrofoje 
žuvo dar du žmonės, o dr. Kalpoko 
žmona tapo sužeista ir dar tebeguli li
goninėje. Jos gyvybei pavojus negre
sia. Dr. Kalpokas buvo 45 m. amžiaus 
ir gyveno Bradley miestelyje prie Či
kagos.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medF ^a, 
{rodžiusi galia sutraukti hemorojus Ir 

pataisyti sugadintas audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado 

nepaprastą gydomąją -* -Jžiagą, suge
bančią sutrauk*1 hemorojus be skaus
mo. Ji po* Lenas minutes sumažina 
niežėjo , ir nepatogumus bei pagrei
ti** įdegimo pažeistų audinių gijimą.

r įsais tyrimų atvejais, švelnėjant 
gausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis pagt> 
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba alavų kalbomis.

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu CL. 9M29 
Darbo valandos nuo 16 vaL ryte 
iki 6.30 vai. vak. Reštadieniab noo

19 vai. ryte iki 4 vaL po pieta.
Vėlesnio ar kita laiku tik susitartu 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

LIETUVIO ADVOKATO
IŠTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. v^ 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDASST. W„ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, 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.

(|6}imas iš Howard Park Avonuo) 
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. V. J. MEILUVIENt 
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. 14256
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonai LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS

1*82 BLOOR ST. Toronto
(į rytai nao Dufferin St)

Dr. P. VYTI
DANTŲ GTDTTOIAS 

24 Calrington Dr, Downsview.
(prie Keele į šiaurę

duo 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.

dp^udimai
NAMŲ,AUTO MOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

JA.V-BIŲATSTOVAUJAMOS KANADOS, 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612 
769 - 4131



Prisikėlimo par. žinios Prisikėlimo parapijos salėje

mokytojų 
šeštadienį,
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MONTREAL
ir Rambyno skautai. Prieš pamal
das .ventinama skautų vėliava.

— Praėjusį sekmadienį lietu
viškos pamaldos vyko pagal nau
jus lietuviškus tekstus, patvirtin
tus lietuvių vyskupų ir išleistus 
knygelėje “šv. Mišios lietuviš-

nuolynų — T. Benediktas Bagdo
nas, T. Juvenalis Liauba, T. Pet
ras Baniūnas, T. Kornelijus Buč
inys ir vietinis T. Ambrozijus. 
Vienuolyną perkeliant į naująjį 
pastatą, buvo nuimta klauzūra. 
Ta proga senuosius ir naujuosius 
pastatus aplankė per 1.500 žmo-

KARTŪNO BALIŲ
Gros BENNY FERRI ORKESTRAS

— aukso retežėlis su kryželiu;I premija — aukso ret 
I — lietuviškas odinis 
| — foto aparatas.

Gausus bazaros ir loterija.

Paskaitoms pakviesti mokytojai 
— Petras Balčiūnas, Adelė Abro-

ir To- 
mokyklos vedėjas 

Jonas Andrulis. Konferencijos

Mūsų Kredito Unijos narei

pavieni 
įsigytų ii 
pamaldų

Įėjimas $2.00.
Studentams $1.00.• mų; visi nuvo pavaisinu kavute, 

asmenys šias knygeles tortais ir t-t., kurių ko-
.. wųymetu A KANADOS L FONDO SUVAŽIAVIMAS

. šėms vadovavo K.L. Kat. Moterų U. J V ▼ A4IA ▼ IJYIAAJ Toro:

“Dainos" valdyba

Toronto šeštad. mokyklos moky
mo priemonių parodą. KLB švie
timo komisija kviečia konferenci
jos darbuose dalyvauti ne tik mo
kytojus, bet ir jaunimo organiza
cijų vadovus, tėvus ir kitus, besi- 

J dominčius lietuvių jaunimo auk-

NADIEŽDAI MIKNEVIČIENEI mirus, 
dukrai ADAI PETERAITIENEI, jos šeimai ir giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia —
Montrealio Lietuvių
Kredito Unijos “Lito” valdyba

---- —------------Ei

Mūsų Kredito Unijos nariui

— Artėjant pirmosios Komu
nijas iškilmėms, nuo praėjusio 
sekmadienio tikybos pamokos vai
kams yra sudažninamos, įvedant 
savaitėje tris pamokas: antradie
niais ir ketvirtadieniais 7 v. va
karo ir sekmadieniais — po 10 
vai. pamaldų, šį antradienį 7 vai. 
vakare, be to, įvyksta tėvų pasi
tarimas dėl iškilmių tvarkos: uni
formų vaikams ir bendrų vaišių.

— Viešųjų mokyklų mokslei
viams, lankantiems tikybos pa
mokas sekmadieniais, pamokos 
pasibaigs ši sekmadienį.

— Parapijos kunigai šią savai
tę lanko: Atlas, Vinona, North 
Cliff ir Applewood.

— Šį sekmadienį prie bažny
čios bus priimamos aukos lietu
vių jaunimo reikalams.

Kanados religinio meno paroda 
atidaryta Regis College rūmuose

šėms vadovavo K.L. Kat. Moterų 
Dr-jos Prisikėlimo par. skyrius, 
o vakare — parapijos komiteto 
narių žmonos.

— Visiems, kuo nors prisidėju- 
siems prie par. namų pašventini
mo iškilmių, labai dėkojame. At-
lygink, Dieve.

— Par. suaugusių choro repe
ticija —■ šį ketvirtad., 7.30 vai. v. 
muz. studijoje. Vaikučių ir stu
denčių choro repeticijos šią sa
vaitę nebus.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos — kas antrad. ir ketvirtad.,
7 v.v. ir kas sekmad. po 10. v. Mi
šių. Pirmoji komunija — kt. sek
mad., gegužės 1 d., per specialias 
Mišias 9.30 vai. ryto.

— Katechetinės pamokos — 
antrad. 5 ir 6 sk., ketvirtad. 7 ir
8 sk., 4.30 v. p.p. ir sekmad. po 
10 Ved. Mišių. ,

— Paskutinė religijos pamoka

Iždininko pranešimą padarė 
inž. P. Lelis, kuris pažymėjo, kad 
Fondas turi tokias sumas banke
liuose: “Paramoje” $16.899, Pri
sikėlime $3.117, “Lite” $3.450, 
“Talkoje” $4.066, iš viso $23.993. 
Su nerealizuotais Šerais yra $24. - 
403. Revizijos komisijos aktą per
skaitė pirm. Pr. Rudinskas. Vis
kas rasta geroje tvarkoje ir pa
reikšta padėka inž- P. Lėliui.

Apylinkių Įgaliotinių praneši
mus padarė: Otavos, apyl. vardu 
inž. A. Paškevičius, St. Cathari
nes — J. Alonderis, Montrealio 
— J. Lukoševičius. Pelnas pa
skirstytas: $500 — jaunimo kong
resui, $500 — mokykloms.

Statuto įregistravimo klausi-

uvxu.uj.jvw. avv^uj uuiuvuv , MUU? OJ. ovmjiiau.. įjv

Willowdale. Išstatyta apie 80 10 v. Mišių. Visi gimnazistai pra- 
skulptūros ir tapybos darbų, dau
giausia modernaus stiliaus. Paro- __________ _________
dos organizatorius tėvas, jėzuitas pamokos prasidės tuoj po pirmo-

šomi uoliai dalyvauti.
— Sutvirtinimo sakramento

P. Larisey sutelkė ryškiuosius 
dailininkus iš visos Kanados ir 
parodą pavadino “Canadian Reli
gious Art Today II.” Paroda ati
daryta kasdien dienos metu ir 
truks iki gegužės 2 d. Iš lietuvių 
dalyvauja dail. J. Bakis.

sios Komunijos. Jau dabar regist
ruojamas! pas seseles asmeniškai 
ar telefonu LE 4-5773 arba par. 
raštinėje LE 3-0621. Iškilmės bus 
per Sekmines.

— Kt. savaitę bus lankomos 
šeimos, gyvenančios 5, 2, 2B, 7 ir

Šv. Jono liet, kapinėse pavasa- i 12 zonoje.
rio kapiniu lankymo diena ivyks' — šeštad., 9 vai. r., laikomos 
gegužės 29 d., sekmadienį. Arti-' Br. Rakausko užprašytos Mišios 
moję ateityje pradedami išlieti už a.a. B. Rakauską.
antkapiams pamatai, o taip pat i Vida Tamulaitytė neseniai bu- 
įjungiamas vanduo. Nuo gegužės vo nuvykusi i S. Carolina, kur ap- 
1 d. įvairūs susidėvėję plastiki-Jankė p. Skrupskelius. Praėjusią 
niai vainikai nuo kapų nuimami, savaitę V. Tamulaitytei padaryta

J. Karka su ponia ir sūnumi tonsilų opreacija.
Ilgametei mokytojai p. Gudai-

Balandžio 16 d. Toronte, Prisi
kėlimo parap. muzikos studijoje, 
įvyko Kanados Lietuvių Fondo 
narių visuotinis suvažiavimas. Jį 
atidarė Fondo tarybos pirm. V. 
Ignaitis. Invokaciją sukalbėjo 
Prisikėlimo par. 'klebonas Tėvas 
Placidas, OFM. Po to buvo suda
rytas suvažiavimo preizidiumas iš 
inž. A. Paškevičiaus (Otava), P. 
Januškos (Windsoras) ir K. Luko
šiaus (Toronto). Pereito tarybos 
susirinkimo protokolą perskaitė 
P. Januška.

Tarybos pranešimą padarė 
pirm. V. Ignaitis. Susikaupus 
Fonde per $20.000 jau iškilo rei
kalas pinigų investavimui dides
niu nuošimčiu negu dabar. Vie
nas iš nusivylimų yra palikimų mas sukėlė ilgesnes diskusijas 
nebuvimas. Antras nusivylimas dėl sunkumo įregistruoti valdžios 
yra jaunimo nedalyvavimas Fon- įstaigose suderinant su Bendruo- 
de. Trečias — lietuvių, išsiblaš- menės statutu. Nutarta paruoštą 
kiusių po plačiuosius Kanados angliškąjį statutą išsiuntinėti na- 
plotus, įnašai. . ' riams, prašant dviejų savaičių lai-

Valdybos pirm. dr. A. Pacevi- kotarpyje pareikšti savo nuomo- 
čius savo pranešime pabrėžė, kad .raę raštu.
buvo rūpintasi pinigų sukaupimu, j Fondo Tarybos narių skaičių 
įgaliotinių tinklu, spaudos infor-! nutarta padidinti iki 12. Tuo bū- 
mavimu (padėka laikraščiams). Į du dar išrinkti L. Balsys ir p. 
Pirmasis Fondo vajus buvo pa- Bersėnas. v
skelbtas 1964 m. spalio mėn. ir Vakare Prince George viešbu- 
davė gerų rezultatų. Fondo inkor- tyje suvažiavimo dalyviai turėjo vo paruoštas Bostono nuiversite- 
poravimas buvo kitas didelis vai- vakarienę, kurioje kalbą pasakė te magistro laipsniui gauti ir jau 
dybos rūpestis, kuris'jau eina. J.A.V. Liet. Fondo vicepirm. dr. sėkmingai rodytas lietuviu kolo- 
prie teigiamų rezultatų. Naujuo-į Batukas iš Čikagos. Sveikino K.L. nijose. šio seanso rengėjas “Al
siuose įstatuose Fondas lieka vi- i B. pirm. A. Rinkūnas ir Toronto Į kos” sambūris kviečia visuomenę 
sai savarankiška nuo bendruome-'apyl. pirm. A. Kuolas. Meninę!"---- *--------------- -—
nės institucija. Narių yra 156. programos dalį atliko sol. A. Si-' 
Mirę nariai J. Petravičius ir J. manavičius, akomponuojamas D.
Žilys pagerbti atsistojimu.

VITUI GLAVESKUI mirus, 
jo žmonai ONAI ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių
Kredito Unijos “Lito” valdyba

Toronto šeštadieninėje mokyk
loje pamokos pradedamos šį šeš
tadienį, balandžio 23 d. Vedėjas

Šviesos taupymo laikas prasi
deda šį sekmadienį. Primenama 
pasukti laikrodžių rodykles vieną 
valandą pirmyn šio šeštadienio 
vakare. Oficialiai į šviesos taupy- Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 
rno laiką pereinama 2 vai. naktį 3426 Parthenais St Montreal 24, Que 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.
• V V V j J • • • 1 • •

Šv. Kazimiero par. žinios

Skrinskaitės. R.

dantų gydytoju dr. Rimantu grįžo _ 
iš Floridos, kur praleido savo tienei padaryta operacija šv. Juo- 
atostogas.

IŠKILMĖS PRISIKĖLIMO PARAPIJOJ
Balandžio 17 d. Toronto Prisi- nansinę naštą: “Aš žinau, ką reiš- 

' kia statyba”. Toliau sveikino gen. 
dr. J. Žmuidzinas, KLB 

krašto valdybos pirm., A. Rinkū-

zapo ligoninėje.

kėlimo parapija pašventino nau
jąjį pastatą, atsiėjusį apie $250.-! lcons‘ 
000. Tai pastatas, kuriame tilps nas" apvL pirm. Augi'Kuolas,“K. 
Tėvų Pranciškonų vienuolynas, l.B; jaunimo sekcijos v-bos vice- 
parapijos įstaigos^ organizacijų pirm. A. Viskontas. Visi linkėjo, 
būstinės, kredito kooperatyvas ir . kad tame pastate klestėtų lietų- 
salė susirinkimams. Šventinimo viška veikla. Įvadinį žodį į kon- 
iškilmių proga buvo atlaikytos certą tarė T. L. Andriekus, OFM. 
penkių kunigų koncelebracinės Kai pakilo scenos uždanga, pasi- 
pamaldos ir išklausyta pranciško- i girdo gausaus parapijos vaikų 
nų provincijolo Tėvo L. Andrie- choro dainavimas, vietomis su
kaus pamokslo, šventinimo apei- jungtas su atitinkama vaidyba. Po 
gas atliko T. L. Andriekus, lydi- to pasirodė naujai suorganizuotas 
mas visos eilės sanbrolių. Ta pro- studenčių choras su visa eile dai
ga prie pastato buvo susirinkęs nų ir pagaliau mišrus suaugusių 
gausus būrys parapijiečių, parei-. choras. Koncerto vainikas buvo 
gūnu, svečių, šalia parapijos ko-'jungtinio choro daina “Voverai- 
miteto su dr. J. Sungaila, buvo tė” (A. Ilčiuko). čia parodė savo 
matyti KLB krašto valdybos pir-: jėgą ir darną visi trys chorai. Sce- 
mininkas A. Rinkūnas su ponia, ! noje jie netilpo (170 choristų), ir 
apyl. pirm. Aug. Kuolas, svečiai 
iš Montrealio — kun. G. Kijaus
kas, D. Jurkus, Pr. Rudinskas, 
Stp. Kęsgailą, J. Lukoševičius su 
ponia ir kt. Po apeigų dalyviai tu
rėjo progos aplankyti patalpas ir 
pasivaišinti. 5 v. p. p. didžiojoj 
Prisikėlimo par. salėj įvyko kon
certas ir oficialioji dalis. Pastara
jai vadovavo par. komiteto pirm, 
dr. J. Sungaila, kuris tarė ilgesnį 
žodį. Pabrėžęs naujojo pastato 
reikšme lietuvybei, jis kreipėsi į 
parapijiečius ir kitus kviesdamas 
didesniu dųosnumu prisidėti prie 
naujojo pastato skolų išmokėji
mo, nes iki šiol nė trečdalis reika
lingos sumos nebuvo suaukotas. 
Moras. J. Tadarauskas pasveikino 
Kanados Liet. Kunigų Vienybės 
vardu, tarp kitko pabrėždamas fi-

TORONTO WOMEN’S ORT
Vartotų = drabužių = išpardavimas

Geri, vartoti drabužiai visai šeimai 
Data: antradienį, balandžio 26 dienų 
Laikas: 8 valandų vakaro iki 10 vai. vakaro 
Vieta: Lietuvių Namai, Dundas — Ossington St.
PASKUTINIS IŠPARDAVIMAS

Trečiadienį, balandžio 27 d., nuo 10 vai. ryto —
1 vai. po pietų 

dalis turėjo sustoti priešscenyje. 
Publika audringai plojo, ir teko 
kartoti. Chorams akomponavo D. 
Skrinskaitė, o dirigavo kun. Br. 
Jurkšas, kuriam teko tuos tris 
chorus paruošti šiam iškiliam 
koncertui. Buv6 matyti, kad tai 
įtempto darbo vainikas, apjungęs 
net tris kartas. Už tai dirigentas 
ir chorai susilaukė nuoširdžios 
padėkos, kurią išreiškė ne tik 
publika, bet ir klebonas T. Placi
das Barius, OFM, kuris padėkos 
žodžiu priminė ir naujojo pastato 
architektą dr. A. Kulpavičių, ir 
rangovus p. Mackevičių su p. Ka- 
ziliumi, ir par. komitetą ir visus 
kitus prisidėjusius. Jaukus paren
gimas buvo baigtas Tautos himnu 
ir vaišėmis svečiams bei chorams.

Bvs.

Dail. Viktoras Bričkus išrink
tas pirmininku dailininkų kana
diečių draugijos, kuri, oficialiai 
vadinasi “Canadian Society of 
Painters in Watercolor”.
REMKIME JAUNIMO METUS!

Aukas priima Toronte: “Para
mos” ir Prisikėlimo parapijos 
bankeliai; Jaunimo Metų vajaus 
pirmininkė V. Tamulaitytė, 102 
Quebec Ave., Toronto 9, Ont. Ka
nadiečių aukas taip pat galima 
siųsti tiesiog finansų komisijai 
šiuo adresu: Lithuanian Youth 
Cngress, ė/o Mrs. B. Juodikis, 
1794 East 227th St., Cleveland, 
Ohio 44117, U.S.A.

Visose Kanados apylinkėse yra 
KLB jaunimo sekcijos atstovai, 
kurie taip pat renka aukas.

KLB jaunimo sekcijos valdyba

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-798 1. 
Namų telefonas AM 1-0537.

REIKALINGAS KAMBARYS vyrui 
lietuvių šeimoje su galimybe išsivirti.

Pageidaujama High Park rajone.
Skambinti 767-4014.

AUTO BEAUTY CENTRE

SUPERTEST GAZOLINO STOTIS

1438 Bathurst St Tel. 532-2712
Autovežimių nublizginimas — 2-ju metų garantija 

Autovežimių plovimas — vidaus ir motoro (shampoo) 
25 c. autovežimių plovimas patiems aptarnaujant 
25 c. kuponas su kiekvienu gazolino pirkimu už 3 dol.; 
kuponas teikia nuolaidą nuo kiekvieno minėto patarnavimo. 
Visi autovežimių (body) taisymo darbai ir purškiamasis 
dažymas. ]
Budi kvalifikuotas mechanikas.

Maloniai visus kviečia atsilankyti
AUTO BEAUTY CENTRE

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bei 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

iš šeštadienio į sekmadienį.
KLB Toronto apylinkės valdy

ba papildyta Stasiu Vaštoku, ku
ris iki šiol buvo pirmuoju kandi
datu.

“Dirvos” laikraščio bičiuliai 
Toronte balandžio 23 d., 7 v. v., 
Liet. Namuose rengia 50 m. su
kakties paminėjimą - balių.

KLK Moterų Prisikėlimo par. 
skyriaus susirinkimas ir virimo- 
kepimo kursų užbaigimas — ba
landžio 24 d., tuoj po Sumos 
naujojoj salėj prie kavinės. Pro
gramoj — p. A. Rusinienės pa
skaita. Kviečiamos narės, kursan- 
tės ir viešnios gausiai dalyvauti.

Valdyba
“Velnio bala” Toronte, šį sek

madienį, balandžio 24 d., 7 v.v., 
Šv. Jono Kr. par. salėje R. Šležas 
rodys savo paruoštą filmą “Vel
nio bala” pagal to vardo rašytojo 
J. Jankaus novelę, šis filmas bu-
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šia reta proga pasinaudoti.
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim

nazijos buvusieji mokytojai ir 
mokiniai, norintieji dalyvauti 
šios mokslo Įstaigos 50-čio jubi- 
lėjaus minėjime š. m. gegužės 28- 
29 (L Čikagoje, prašomi pranešti 

i savo adresus: Bronius Saplys, 
1558 Davenport Rd.. Toronto 4, 
Ont. Tel. LE 7-1503. J. K.

Lietuvių bankelių valdomųjų 
organų ir vedėjų pasitarimas įvy
ko balandžio 17 d. Toronto Lietu
vių Namuose. Dalyvavo: Lito, 
Taikos, Paramos ir Prisikėlimo 
bankelių — kredito kooperatyvų 
atstovai. Pirmininkavo “Para
mos” bankelio pirm. H. Stepai- 
tis, sekretoriavo p. E. Jurkuvie
nė. Pasitarimas buvo sukviestas 
aptarti glaudesniam bendradar
biavimui. Nutarta ir ateityje 
kviesti panašius pasitarimus, jei 
iškils reikalas.

Stasei ir Mečiui Bušinskams gi
minės ir draugai pas p. Vaškevi
čius bal. 16 d. surengė 20 metų 
vedybinės sukaties paminėjimą.

City Driving School
. OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

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

AUKOKITE TAUTOS FONDUI

— Motinos Dienos minėjimas 
įvyks AV parapijoj sekmadienį, 
gegužės 1 d. Programa: Mišios 
5 v. p.p., o po to minėjimas salė
je-

— Lituanistinių kursų mokslo 
metų užbaigimas bei iškilmingas 
aktas ir šokiai bus balandžio 30 
d., šeštadienį, A V par. salėje 7 
vai. vak.

— Skautai ir skautės šaukia šv. 
Jurgio šventės proga sueigą ba- 

! landžio 23 d., 5 v. p.p. AV par. sa
gėje. Iškilmingoje sueigoje daly- 
j vaus iš Čikagos svečiai vyr. sk. O. 
Zailskienė ir vyr. sk. Br. Juode- 

: lis. Progarmoje bus įdomus lau
žas ir vaišės.

— Pirmoji Komunija vaikams
— sekantį sekmadienį per 10 vai. 
Mišias.

— Balandžio 12 d. palaidotas 
Vyt. Glaveckas, staiga miręs D._ 
Penktadienį, besiruošdamas eiti 
į AV bažnyčią. Žmonai ir gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą.
— Velykų rinkliava''— $506.50.

— Aukojo bažnyčios fondui: P.

— Balandžio 16 d. klube buvo 
iškilminga vakarienė Miss N. 
Kriščiūnas ir Juozui Noriui pa
gerbti. Dalyvavo apie 400 žmonių.

— Staiga mirė širdies priepuo
liu Juozas Kavalskis, 44 m. am
žiaus; palaidotas balandžio 15 d. 
Sherbrook kapinėse. Gedulingos 
pamaldos atlaikytos 9 vai.

— Rosemonto šeštadieninė mo
kykla balandžio 16 d. turėjo egza
minus raštu ir žodžiu. Baigusiems 
bus duodamos dovanos knygo^ 
mis paskutinę mokslo dieną — 
balandžio 23.

— Balandžio 16 d. pakrikšty
ta Justino ir Noelės Kibirkščių 
dukrelė vardais: Kristina, Dana, 
Marija.

— Perkant namus iš prancūzų 
savininkų reikia apdairumo, ypač 
jei dokumentai daromi pas pran
cūzus notarus: jie paprastai ne
pasako, kad savininkai yra įsipar
eigoję mokėti nustatytus mokes
čius prancūziškai parapijai. Rei

kalaukite, kad notaras ant pirki
mo dokumentų surašytų visas są
lygas ir kad pažymėtų, jog nepri-i Gurklys, J.’ Girdaūskas — po $5; 
klausote prancūzų parapijai ir ne- : p. Vitas, P. Kerevičius. J. Ado- 
sutinkate toliau 'mokėti mokes- monis, J. Klimas, P. Vileniškis, 
čių, kuriuos mokėjo pirmasis sa- J. Staniulio J. 
vininkas.

— Parapijos margučių vaka-

Kesberuk, V. 
Skaisgiris — po $10; A. Keršulis 
— $14; V. Filipavičius, V. Andre- 

rįenė — balandžio 23 d.' 8 v.v. ’ jauskas, J. Benzaitis. J. Stropus, 
Kviečiami visi dalyvauti. Gros ge-; D. Jurkus^—^po $15; Z. Lapinas 
ras orkestras, bus šilta vakarie 
nė ir loterija.

— $18; B. daugelis — $19; J. 
Leknickas — $29;- A. Nickle. W.

— Pirmoji Komunija — balan- Bunis, J. Gauris — po $20; S. 
džio 24 d. per 11 vai. Mišias. Iš Kęsgailą, J. Jurėnas po $2o; 
salės bus einama procesijoje per ^Jeriai, J. Adakauskai.-j-

į bažnyčią prie Marijos altoriaus, i P° K- Smilgevičius $100.
s Karėmis kur vaikučiai padės gėles. Visas: ■ Į 1ia+”Tr”?

t tol pirmos Komunijos apeigas tvar- ■ renciją, kuri įvyks Toronte šį sa- .
J. oldUClUllb, Vdl- T r’rmdrrA v^itcraH vvtti IcAturi mn-

M O N T R E ALIS
“Baltijos” stovyklavietės komi

tetas gegužės 7 d. AV par. salėje 
rengia vakarą-balių. Programos 
sudarymu rūpinasi S. Baršaus
kas, loterijos —. 
gių bufeto — J. Blauzdžiūnienė, 
gėrimų bufeto — P. Adamonis ir, 
salės — J. Ladyga.

Stovyklavietės pastatų nakvy- į 
nėm ir prausyklų statybą vykdys 
rangovas Lavoie, St. Donat. Su
tartis pasirašyta S1520.00 sumai 
už medžio darbus, be to, $100.00 
už medžiagos pristatymą i staty
bos vietą kalne. Medžiagas tiekia 
stovyklavietės komitetas. Statyba 
bus pradėta sekančią savaitę ir 
turi būti užbaigta iki birželio 1 d. 
Statybos planai paruošti archit. 
V. Zubo. statybos priežiūrą vyk
do statybos komisija iš inž. J. Ki- 
birkščio, inž. V. Šipelio ir J. La- 
dygos. Dėl lėšų stokos šią vasarą 
dar nenumatoma pertvarkyti van
dentiekio, kad jis pasiektų nau
juosius pastatus.

Iki šiol-stovyklą yra parėmę 
tik 301 asmuo ir organizacijos. 
Per trejus metus jie sudėjo jau 
nepilnus $10.000. Stovyklavietės 
komitetas pagrįstai galėtų di
džiuotis jau atliktais stovyklavie
tės darbais. Reikia tikėtis, kad 
Jaunimo metų proga, į ši konkre
tų Montrealio lietuvių projektą 
jaunimui Įsijungs ir iki šiol dar 
nuošaliai tebesą mūsų tautiečiai.

ikur vaikučiai padės gėles. Visas! — Į lietuvių mokytojų konfe- 

kys kun. J. Gaudzė. Pirmoji išpa- vaitgalį, rengiasi vykti keturi mo
kintis— šeštadienį, 4 v. p.p.; jei! kytojai iš Montrealio

I kurie atliks išpažintį prie mO-Į — Vyresniųjų moksleivių atei- 
|kyklų parapijose, antrą kartą —Itininkų studijų dienose Toronte 
nereikės.. Į dalyvavo kun. G. Kijauskas, SJ,

— Serga Jonas Girdauskas, ’’ ’ *’T
laukia vietos ligoninėje. Geriausi 
linkėjimai pasveikti.

— Vytauto Didžiojo Lietuvių 
Klubas ima atsistoti ant stipres
nių kojų. J. Petrulio, naujo klu
bo pirmininko iniciatyva, atgauti 
visi leidimai, pakeistas persona
las, kuris dabar yra priimtinas 
Montrealio miestui. Padaryta tik
ra švara ir tvarka aptarnavime ir 
klubo pastatuose. Balandžio 30 d. 
vakarą pramatytas oficialus klu
bo atidarymas.

— Velykų dienos rinkliava — 
$339.34. Parapijai aukojo: P. Ta
mulis $60; J. Svotelis $50; R. 
Lukšas $44; St.Yaspelkis ir J. 
Jurevičius po $40; K. Klemka 
$30; Vyt; Klemka ir P. Jurgutis 
jr. po $25; Ag. Žilinskienė, Vyt. 
Šlekis po $20; A. Mikalojūnas, 
K. Baltuškevičius po $15; M. Pet
rauskas $14; A. Plaušinis, E. Sto
kes, A. Jurgutis, F. Stankevičius 
po $10. K. J. G.

ir penki moksleiviai iš AV para
pijos.

“Baltic Missions Still Hope” — 
skaitėme “The Montreal Star” 
Canadian Press pranešimą iš Va
šingtono balandžio 13 d. čia kal
bama apie pabaltiečių atstovy
bes Įvairiuose kraštuose, ypač 
Amerikoje, pateikiami Vašingto
ne esančių diplomatų vardai ir 
jų pareiškimai. Straipsnyje aiš
kiai pastebima lyg ir ironija 
prieš 25 metus rusų užimtų vals
tybių atstovų atžvilgiu. Kalbėda
mas su Lietuvos atstovu J. Kajec- 
ku, korespondentas klausia, ar šis 
galis kada grįžti narnoj “Tironi
ja, tokia kaip Sovietų Rusijos, 
negali trukti amžinai” — atsa
kė diplomatas. “Mes dirbame 
ateičiai, nes praeičiai, — kalba 
79 m. estų atstovas dr. Spekke, 
— “mūsų laikas ateis”. “Kada 
ateis —kitas klasimas” — pašai
piai atsako pats korespondentas.

Pasižymėjęs sportininkas. Bal. 
14 d. “The Montreal Star” spor
to skyriuje radom Algio Gražio 
nuotrauką ir pranešimą, kad jis 
priimtas ledo ritulio treneriu 
Bishop universitete, Lennoxville, 
Que. Paskutinius 2 metus A. Gra
žys buvo sporto direktorius-asis- 
tentas Loyola College, Montrea- 
lyje. Skaitydami aprašymą suži
nome, kad A. Gražys 1963 m. šioj 
kolegijoj gavo B. Sc., o 1964 m. 
McMaster universitete baigė fi
zinio lavinimo kursą. Būdamas 
kolegijoj pasižymėjo trijose spor
to šakose ir buvo daug kartų ap-
dovanotas. Sveikinam su nauju 
paskvrimu ir linkim toliau nepa
miršti mūsų lietuviško sporto 
klubo “Tauras”. Tenka prisimin
ti. kad šio straipsnio autorius 
Pat Hickey yra lietuvių auklėti
nis. Tai amerikietis studentas 
Loyola kolegijoj, atliekamu laiku 
“The Montreal Star” snorto ko
respondentas, baigęs lietuviu Tė
vu marijonu gimnaziją Mariana- 
polvįe, netoli Putnam.

šiuo metu Loyola College turi
me kitą lietuvį sportininką, žen
gianti A. Gražio keliais: K. Kun
cevičius yra vienas iškiliausių 
šios kolegijos krepšinio žaidė
jų- v.-

Lietuviai vietos angliškoje . kritiko Sydney Johnson pirmojo 
spaudoje pr. savaitę buvo kelis pasirodymo Įvertinimą (šokėjos 
kartus paminėti. “The Montreal 
Star” bal. 12 d. laidoj radom Do
ris Giller straipsnį apie modernų 
šokį ir Birutės Nagienės nuotrau
ką, kartu su kita modernaus šo
kio atstove. Straipsnis kalba apie 
šių dviejų šokėjų vadovaujamų 
individualių grupių būsimą pasi
rodymą Revue teatre. B. Nagie- 
nė pristatoma kaip “Lithuanian 
bom and trained dancer”, šokusi 
televizijoj ir įvairiuose teatruose, 
dėstanti modemų šokį Monrea
lyje ir Otavoje. Bal. 15 d. skaitė
me to paties laikraščio teatro

turėjo 3 spektaklius). Pasidžiau
gęs, kad šių dviejų šokėjų vado
vaujamos grupės davė “.... very 
pleasant evening of aesthetic en- 
tertainement...” pristato B. Na- 
gienę kaip “well known and 
highly respected in Montreal” šo
kėją ir choreografę, kurios darbą

. I both like and admire”. Pa
sirodyme B. Nagienės grupė tu
rėjusi “lion’s share”. Retai gali
ma aptikti šio kritiko palankesni 
įvertinimą, tad džiaugiamės ir 
sveikinam mūsų nepavargstančių 
šokėją su neeiliniu atsiekimu. v.




