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Mokytojams susirenkant
Ir vėl esame tradicinės Kanados lietuvių mokytojų konferen

cijos išvakarėse, šį savaitgalį Hamiltone susirenka būrys pasišven
tėlių, kurie, nępaisydami sąlygų sunkumo, kantriai deda pagrindus 
busimųjų kartų lietuvybės ugdymui. Susirenka pasidalinti minti
mis, apžvelgti nueitą kelią ir apsvarstyti susidarančias problemas, 
kurių netrūksta. Pagrindinę problemą šiuo metu sudaro mokytojų 
profesinio pasiruošimo klausimas, šių dienų mūsų mokykla yra 
gana įvairi mokytojų pasiruošimo atžvilgiu. Dar vis tebeturime ne
mažai senųjų veteranų, gavusių profesinį pasiruošimą nepr. Lie
tuvoje, t. y. jau bent prieš dvidešimt kelis metus. Jų dauguma te- 
besiverČia tomis pedagoginėmis ir metodinėmis žiniomis, kurias 
įsigijo anais laikais, šalia jų stovi eilė motinų ir šiaip geros valios 
lietuvių, dažniausiai be jokio profesinio pasiruošimo; atėjusių į 
mokyklą lietuviškajam- reikalui dirbti. Pagaliau turime eilę ir jau
nosios kartos mokytojų, baigusių pedagoginį mokslą jau šiame 
krašte, beviltiškai bandančių taikyti naujausius metodus mūsų jau 
senai mokyklų sistemai. Visokių esame darę bandymų mokytojų 
profesinio paruošimo problemai spręsti. Bandėme Toronte ir Mont- 
realyje ruošti ilgesnius ar trumpesnius mokytojų kursus. Jie davė 
šį tą, bet problemos neišsprendė, nes dažnu atveju kaip tik tie, 
kuriems kursai būtų daugiausia reikalingi, jų nelankė. Bandėme 
turėti spaudoje mokyklų skyrius, kurie, deja, dėl vienokių ar kito
kių priežasčių išnyko. Turime Čikagoje veikiantį Pedagogini Li
tuanistikos Institutą, kurio neakivaizdinis kursas visiems prieina
mas, bet juo iš Kanados kažkodėl nedaug kas naudojasi.

★ ★ ★
Ir taip problema nejuda iš vietos. Paaiškėjus, kad sunku mo

kytojus suprašyti į ilgiau trunkančius kursus, lieka bene vienin
telė išeitis — paruošti labai gerus ir detalius mokytojų vadovė
lius kiekvienam dalykui. Anglų mokykla tokius vadovėlius turi. 
Juose kiekviena pamoka, kiekvienas vadovėlio puslapis yra detaliai 
išnagrinėtas. Duodami pamokų planai, klausimai, kuriuos reikėtų 
vaikams žodžiu ar raštu pateikti. Duodami pasiūlymai ir pratimai, 
kurie tinka vaikų savarankiškam darbui klasėje ar namie. Pagal 
toki vadovą iš bėdos gali dirbti mokytojas ir visai neturėdamas 
profesinio pasiruošimo. Šios rūšies lietuviškųjų vadovų klausimas 
jau senokai keliamas, bet taip pat nejuda iš vietos. O nejuda dėl 
paprasčiausios priežasties — reikia stambių pinigų sumų. Anglų 
sistemoje tokius vadovus dažniausiai paruošia mokyklinių knygų 
leidyklos. Su geru vadovu mokyklinis vadovėlis geriau perkamas, 
vadinasi, išlaidos grįžta atgal. Pas mus vadovėlių leidėjai vos vos 
galus su galais suveda ar nesuveda, tad vadovo finansavimas turi 
ateiti iš šalies. Ir tai ne vienas kitas tūkstantis, bet gal iki 
dešimties tūkstančių vienam vadovui. Pamatę dideles išlaidas, pa- 
laidojame reikalą, sakydami, kad tai ne mūsų kišenei. O visdėlto 
kasmet per visus fondus ir kitokius pinigų rinkimo būdus suren- 

* kame po. keliasdešimt tūkstančių, surenkame ir išleidžiame,. pa
skirstydami mažomis sumomis daugeliui prašytojų. Ar nevertėtų 
kartą pamatyti tokio smulkaus pinigų barstymo nenaudingumą ir 
kiekvienais metais pinigus telkti kokiam nors vienam ar bent 
dviem dideliem reikalam?

★ ★ ★
Kita deganti problema yra mūsų mokyklų sistemos “atjauni

nimas”. Tie, kuriems tenka dirbti anglų mokyklose, mato, kokie 
dideli metodiniai pasikeitimai įvyko kelerių pastarųjų metų laiko
tarpyje. Pvz. pradedami naikinti pažymiai ir jų įrašymo kortelės; 
einama prie skyrių likvidavimo, vietoje jų įvedant atskirų dalykų 
kabinetus, kuriuose mokinys išbus jo pajėgumui atitinkamą laiką. 
Aritmetikoje, kuri mūsų neliečia, padarytas toks perversmas, kad 
galima sakyti, jog dukart du nevisad yra keturi. O mes dar vis 
tebeleidžiame seno tipo vadovėlius ir giriamės, kad jie geri. Pvz. 
rimtas žurnalas teigia, kad vadovėlis, parašytas dar nepriklauso
moje Lietuvoje, yra paties naujausio metodo. Kodėl taip yra? 
Svarbiausia dėlto, kad mes dar vis neturime mokslinio lituanisti
nių mokyklų tyrimo. Mes vis naiviai galvojame, kad atsiras žmo
gus, kuris, duoną pelnydamas kur kitur, atliekamu nuo poilsio 
laiku atliks didžiulį mokslinio tyrimo darbą. Nesiryžtame skirti 
sumų, reikalingų lituanistinio švietimo tyrimo institutui įsteigti ir 
išlaikyti. Laukiame, kol moksliniais tyrimais nepagrįsta mūsų se
noji lit. švietimo sistema pradės griūti (kaikas mano, kad jau 
pradėjo). A. R.

Sveikiname Kanados lietuvius mokytojus suvažiavimo proga 
ir S. Amerikos lietuvius sportininkus, dalyvaujančius krepši

nio bei tinklinio pirmenybėse
Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

PALENGVINIMAI
Ontario provincijos ekonomi

jos min. S. Randall paskelbė 
vadinamąjį “HOME” planą, ku
ris šios provincijos gyventojams 
palengvins namo įsigijimą. Pir
kėjas, įmokėjęs $1.250, galės už
pirkti $15.000 vertės namą, o 
sklypą nuomoti iš vyriausybės. 
Tokiu atveju jis 25 metus kas 
mėnesį turės mokėti po $190, 
padengdamas skolą už namą su 
nuošimčiais $101, mokesčius — 
$40 ir sklypo nuomą — $49. To
kių sklypų Ontario provincija 
sekančiais metais parūpins 
7.000, kurių 4.000 teks toron- 
tiečiams. Įpratusiems skolose sė
dėti kanadiečiams šis' planas 
atrodo gražus, bet jis, deja, pra
randa grožį, kai į pagalbą pasi
kvieti daugybos lentelę. Mokant 
po $190 į mėnesį, metinė suma 
yra $2.280, o per 25 metus ji 
pasiekia $57.000. Pridėjus pra
dinį $1.250 įmokėjimą, paaiškė
ja, kad už tą $15.000 vertės na
mą ant išnuomoto sklypo tek
tų sumokėti $58.250.

Senato ir parlamento komite
tas pasiūlė oficialiu Kanados 
himnu patvirtinti “O Canada” 
melodiją. Teksto klausimu ko
mitetas pataria leisti pasisakyti 
visuomenei. Nemažų sunkumų 
sudaro iau įsisenėję skirtingi “6 
Canada” žodžiai prancūzų ir ang
lų kalbomis. Nė viena pusė, aiš
ku, nenorės atsisakyti savosios 
versijos. Tokiu atveju belieka 
tik vienas logiškas sprendimas 
— parašyti naują tektą konkur
so keliu.

Ontario viešosios gerovės min.

NAMAMS ĮSIGYTI
J. Yaremko paskelbė pašalpų 
akto pakeitimus, kurie nuo ba
landžio 1 d. apie 20% padidins 
pašalpas pagalbos reikalingiems 
asmenims. Lig šiol būdavo išmo
kamos iš anksto kategorijų len
telėse nustatytos sumos, o da
bar bus atsižvelgiama į aplinky
bes. Sveikatą praradęs asmuo 
gaus mėnesinę $115 pašalpą, ve
dusiųjų pora be vaikų — tarp 
$130 ir $203. Vienam asmeniui 
numatoma $85-105 pašalpa, ku
ri, reikalui esant, galės būti pa
didinta specialiu $20 priedu. 
Visiems akliesiems bus skiriama 
$10 susisiekimo reikalams. Min. 
J. Yaremko pateikė keletą pa
vyzdžių: 66 m. amžiaus našlys, 
mokąs savaitinę $10 kambario 
nuomą, seniau į mėnesį gauda
vo $83.25, o dabar jis gaus 
$113'25; pas gimines gyvenanti 
akla moteris, gaudavusi $83.25, 
gaus $103.25. Bendrosios išlai
dos socialinės gerovės reikalams 
padidėjo $20 milijonų ir pasiekė 
$106 milijonų sumą.,

Kanados federacinės valdžios 
tarnautojų skaičius nuo 1964 m. 
spalio 1 d. padidėjo 71.445, se
kančio biudžeto metines išlai
das padidindamas $325.000.000. 
Vien tik praėjusiais metais į val
dines tarnybas buvo priimti 
10.095 kanadiečiai. 1967-68 m. 
biudžete algas numatoma mo
kėti 269.894 valdžios tarnauto
jams.

Kanados aviacijos daliniai ko
vo 31 d. iš Marville ir Metz ae
rodromų Prancūzijos išsikėlė į 
bazes V. Vokietijoje.

Nuotr. S. Dabkaus

JAV generalinis konsulas A. B. Moreland atidaro dail. H. J. Žmuidzinie- 
nės tapybos parodą Prisikėlimo auditorijoj. Dešinėje —A. Kuolienė, pir
mininkė K. L. Katalikių Moterų Draugijos Prisikėlimo skyriaus, organi
zavusio šią

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Pavojus, bet iš kurios pusės
Praeitais metais Vokietijos 

nacionalistų partija NPD prave
dė daugiau’savo atstovų į Hes- 
seno ir' Bavarijos kraštų parla
mentus. Nors V. Vokietijai, be
sitvarkančiai demokratiškai, ši 
partija negali ir, atrodo, negalės 
pasiekti lemiamos reikšmės 
krašto politiniame ir ūkiniame 
gyvenime, bet jos pasišokėjimas 
sukėlė daug kalbų ir triukšmo. 
Dėl jos šaukė bei tebešaukia 
ypač komunizmo valdomi kraš
tai. Jie tą aplinkybę meistriškai 
naudoja savo agitacijai prieš 
Bonną. Tai daro jie ne vien pas 
save, savo kraštų viduje, bet ir 
tarptautiniame forume, kur pir
mąją smuikininke yra Maskva. 
Bet buvo ir V. Vokietijoje bal
sų, reiškusių nuogąstavimą šios 
partijos pagyvėjusią veikla. Ir 
čia pasigirdo balsų apie Veima
ro laikus, privedusius prie hitle- 
rizmo. Jie šaukė budėti, kad tai 
daugiau nebepasikartotų.

Susipyko viršūnės
Nacionalistų partijos skilimo 

priežastis — iškilimas dviejų 
sparnų partijoje'— konservato
rių ir ekstremistų. Jų pažiūros 
daug kur skiriasi. Be to, yra ir 
asmeniškumų, liečiančių ypač 
vadovavimą partijai.

Partijos skilimas išėjo į vie
šumą su pirmininko Thieleno 
pastangom pašalinti iš partijos 
priešingos grupės asmenis. Thie- 
lenas atstovauja konservato
riams. Tai žmogus, kuris buvo 
jau keliose partijose. Pradžioje 
jis priklausė CDU, vėliau DP, 
o iš pastarosios atėjo į NPD. Jis 
yra nuosaikios politikos šalinin
kas ir negalėjo pakelti ypač von 
Thaddeno, š.m. vasario mėnesį 
išrinkto į Niedersachsen krašto 
NPD pirmininkus. Pastarasis 
yra ekstremistų vadas ir buvo 
jo, t.y. partijos pirmininko, vie
nas pavaduotojų.

Norėdamas atsikratyti von 
Thaddeno ir kitų nepageidauja
mųjų, partijos pirmininkas Thie- 
lerias pasirėmė partijos įstatais. 
Pagal juos, pašalinti narį iš par
tijos gali ne vien partijos pir
mininkas, šiuo atveju Thielenas, 
bet ir kiekvieno krašto valdyba, 
jei tik jis kenkia partijai. Paša
linimo nutarimas yra laikomas 
galutiniu bei neskundžiamu, jei 
paliestasis gauna jį raštu.

Ėmė šalinti vieni kitus
Thielenas pašalino minėtą 

von Thaddeną ir dar septynis 
kitus žymesniuosius asmenis, 
pastarojo šalininkus. Tas parti
jos pirmininko pasielgimas su
kėlė didelį nerimą partijos sky
riuose. Dauguma jų p a s m e r - 
k ė Thieleno žygį. Girdi, tik 
Hitleris galėjęs panašiai sauva
liauti. Bremeno valdyba, pasi

J. KAIRYS

remdama minėta vieta įstatų, 
pašalino iš partijos Thieįeną. 
Pastarasis, kaip .ĄĮ?rtijos pirmi
ninkas, sušaukė partijos centro 
posėdį Frankfurte apsvarstyti 
susidariusiai padėčiai. VonThad- 
denas atsisakė dalyvauti jo su- 
šauktame posėdyje, gi Bavarijos 
krašto partijos pirmininkas su
šaukė iš savo pusės tokį pat po
sėdį, nukreiptą prieš Thieįeną. 
Kai Thielenas atvyko į posėdį, 
jam buvo tuoj pranešta, kad 
centras yra nutaręs jau pašalin
ti jį iš pirmininkų, kad jis pa
tvirtino Bremeno padarytą pa
šalinimą Thieleno iš partijos ir 
nutarė von Thaddeną su kitais 
grąžinti vėl į partiją.

Pašalinus Thieįeną, pirminin
kavimą partijai laikinai perėmė 
Gutmannas, buvęs vienas pirmi
ninko pavaduotojų. Gutmannas 
jau 1932 m. priklausė nacional
socialistams. Taigi, ekstremis
tai paėmė viršų. Buvęs partijos 
pirmininkas Thielenas žadėjo 
centro veiksmus Frankfurte ap
skųsti teismui, kad juos panai
kintų.

Buvo ir savanoriškų išstojimų 
iš partijos. Išstodami iš jos pri
kišo, kad partija neturi progra
mos, gyvena žodinėmis frazėmis, 
susideda iš savo tarpe nesugy
venančių oportunistų, radikalių
jų nacionalistų ir t.t.

Skilimas įvyko partijai nepa
lankiu metu: šiemet įvyks rinki
mai į Schleswig-Holstein, Nie
dersachsen ir į Rheinland-Pfalz 
kraštų parlamentus. Šių kraštų 
NPD partiečiai bijo, kad dėl mi
nėto skilimo jos kandidatai ne
gaus reikiamo skaičiaus balsų. 
Kuo baigsis pradėtas skilimas 
partijos viršūnėse, sunku pasa
kyti, bet jau aišku, kad partija 
gyvena krizę.

Pavojinga partija?
Šios dienos V. Vokietija skiria

si nuo taip vadinamos veimari- 
nės Vokietijos tiek savo tarp
tautine padėtimi, tiek ir vidaus 
gyvenimu bei susitvarkymu. 
Ypač ji yra gerai išsprendusi 
socialinį klausimą ir gerai tvar
ko ūkinį gyvenimą. Tiesa, pas
taruoju metu pasirodė nedarbo 
reiškinių, bet laikinio pobūdžio. 
Be to, pačių bedarbių yra dar 
mažiau nei dirbančių užsieniečių 
V. Vokietijoje. Atleidus juos vi
sus, vėl trūktų darbo jėgos. Be 
to. buvęs nacionalsocializmas 
vis daugiau netenka savo popu
liarumo tarp V. Vokietijos gy
ventojų. Todėl NPD neturi tin
kamos dirvos, kurioje galėtų 
įleisti savo šaknis. Bet, žinoma, 
nieks negali dar tvirtinti, kad ši 
partija eina jau prie susilikvi- 
davimo. Vienaip ar kitaip ji eg
zistuos greičiausia ir toliau. Tai 
nereiškia, kad NPD grėstų pa- 

šaulio taikai, kaip šaukia komu
nistai. Ji negalėtų pasauliui bū
ti pavojinga net ir tada, jeigu 
V. Vokietijoje turėtų panašų ar 
tokį pat vaidmenį, kokį dabar 
vaidina egzistuojančios didelės 
partijos, arba net ir pralenktų 
jas. Pavojus pasaulio taikai ir 
aplamai pasauliui ėjo, tebeei
na ir eis ateityje iš komunistų 
pusės.

MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMO 

PROGRAMA
Š.m. balandžio 1 d. Hamilto

ne įvyks Kanados šeštadieninių 
mokyklų mokytojų suvažiavimas 
Jaunimo Centre, 48 Dundurn St. 
N. štai jo programa:
12 v. registracija;
12.30 v. atidarymas ir prezidiu

mo sudarymas;
12.45 v. simpoziumas tema “Tau

tinis jaunimo auklėjimas šių 
dienų sąlygose ir aplinkoje”; 
kalba L. Tamošauskas, mokyt. 
V. Tamulaitytė, skautų atsto
vas K. Batūra (Kanados raj. 
vadeiva), ateitininkų atstovas 
V. Kolyčius ir tėvų atstovas 
J. Pleinys;
moderatorius mokyt. K. Mi
leris;
diskusijos;
v. pertrauka kavai; 

3.30 v. A. Rinkūno paskaita 
“Naujieji keliai skaitymo mo
kyme”;
diskusijos;
v. V. Matulaičio paskaita 
“Skaidrės kaip mokymo prie- .........

^ar^u demonstruojant naryS §įS radinys išsklaido lig- 

diskusijos;
6.45 v. uždarymas;
7 v. vakarienė.

. KLB švietimo komisija

3

5

Vilnious krašto lietuviai sportininkai, atvykę į tautinę olimpijodą, 
sutinkami Kauno geležinkelio stotyje 1938 m.

PREZ. L. B. JOHNSONO KONFERENCIJA GUAM SALOJE 
NEATSKLEIDĖ NAUJŲ PLANŲ. Pagrindinis dėmesys buvo ski
riamas ligšiolinės politikos patvirtinimui, pabrėžiant jau ir šiaip 
visiems gerai žinomą faktą, jog Š. Vietnamas negali laimėti karo. 
Amerikiečių kariuomenės vadas P. Vietname gen. W. C. Westmo
reland teigė, kad komunistų partizanai vėl pradėjo stiprinti teroro 
veiksmus, atsisakydami stambesnio masto kautynių. Praėjusiais 
metais karo belaisvių skaičius padidėjęs keturis kartus, o perbė
gėlių padvigubėjęs. Karingiausiai konferencijoje laikėsi P. Vietna
mo premjeras N. C. Ky, į Guam salą atsigabenęs naujosios konsti
tucijos patvirtintą projektą. Jis pasisakė už karo veiksmų sustipri
nimą, primindamas lig šiol dar neužminuotą Haifongo uostą, tieki
mą per Laos teritoriją ir komu-* 
nistų slaptas bazes Kambodžo
je. Konferencijos metu buvo 
pristatyti trys naujieji JAV dip
lomatai P. Vietnamui — amba
sadorius E. Bunker, civilinių rei
kalų programos vadovas R. Ko- 
mer ir ambasadoriaus pavaduo
tojas W. J. Porter. Ligšiolinis 
ambasadorius H. C. Lodge, pasi
traukęs iš dabartinio posto Sai- 
gone, sutiko pasilikti diplomati
nėje tarnyboje. Prez. L. B. 
Johnsonui su palyda skrendant 
į JAV, Š. Vietnamo vyriausybė 
paskelbė jo laišką, rašytą prezi
dentui Ho Chi Minh, ir pasta
rojo atsakymą, reikalaujantį, 
kad JAV sustabdytų visus karo 
veiksmus prieš š. Vietnamą, šį 
laišką prez. L. B. Johnsonas bu
vo parašęs vietnamiečių N. Metų 
proga, siūlydamas neatnaujinti 
tuo metu nutrauktų bombarda
vimų, jeigu Hanojaus režimas 
sutiktų pradėti taikos derybas. 
Toks nediplomatiškas š. Viet
namo prez. Ho Chi Minh pasi
elgimas yra skaudus smūgis vi
siems besąlyginės taikos šalinin
kams. Respublikininkų vadas se
nate E. M. Dirksen atvirai pra
našauja, jog amerikiečiai bus 
priversti bombarduoti- Hanojaus 
aerodromus ir kitus lig šiol dar 
neliestus taikinius. Jeigu prie
šas šaiposi iš taikos pasiūlymų, 
kito kelio nebelieka.

Popiežius Paulius VI D. Penk
tadienį nešė kryžių tradicinėje 
procesijoje prie Romos kolizė- 
jaus ir pasakė pamokslą pago
niškosios Romos griuvėsiuose 
susirinkusiai gausiai miniai. 
Pradėjęs Kristaus mirtimi, Pau
lius VI priminė dabartinį skaus
mo ir kančios kelią, kuriuo žmo
nija žengia Tolimuosiuose Ry
tuose. Velykų dieną Paulius VI 
atlaikė Mišias Šv. Petro bazili
koje ir tarė žodį šv. Petro aikš
tėje. Jo kalbą transliavo televi
zijos stotys. “Mūsų lūpose yra 
spontaniški velykinio džiaugsmo 
ir aleliuja šūkiai, — tarė Pau
lius VI, — bet juos nutildo da
bartinis istorijos laikotarpis, pil
nas rūpesčių, nuolatinių konflik
tų ir milžiniškų problemų grės
mės”. šiuos klausimus plačiau 
palies po Velykų išleidžiama 
20.000 žodžių Pauliaus VI en
ciklika “Populorum progres- 
sus”.

Aršios kautynės praėjusią sa
vaitę vyko P. Vietname, netoli 
Kambodijos pasienio, kur ame
rikiečių daliniai tikisi surasti ir 
apsupti vyriausią komunistų šta
bą. Per šešias valandas žuvo 423 
komunistai. Bunkeriuose rasti 
filmai ir nuotraukos liudija, kad 
vyriausias komunistų vadas yra 
Š. Vietnamo gen. Nguyen Chi 
Thanh, kompartijos politbiuro 

šiolinį mitą, jog partizanų Tau
tinio Išsilaisvinimo Frontas yra 
nepriklausoma pietiečių organi
zacija. Apie betkokį savarankiš
kumą negali būti nė kalbos, jei-

gu karo veiksmams vadovauja iš 
Hanojaus atsiųstas generolas.

Paskutinė Prancūzijos kolo
nija Afrikoje Somaliland refe- 
randumo keliu atsisakė nepri
klausomybės. ši nedidelė terito- ' 
rija Raudonosios jūros žiotyse 
turi apie 125.000 gyventojų — 
58.000 somaliečių, 45.000 afa- 
riečių; likusiąją dalį sudaro ara
bai ir prancūzai. Somaliečiai no
ri nepriklausomybės, kad šią 
Prancūzijos koloniją galėtų pri
jungti prie Somalijos respubli
kos. Klajoklių afariečių gentys 
memorandumą nusvėrė Prancū
zijos naudai. Teritorijos sostinė 
Džibuti pasisakė už nepriklau
somybę, bet galutiniame rezul
tate 60% visų balsavusių pa
tvirtino dabartinius ryšius su 
Prancūzija. Džibuti uoste gyve
nantys somaliečiai organizavo 
riaušes prieš Prancūziją, kurių 
metu žuvo keliolika asmenų. 
Prancūzijos kariuomenės dali
niai daug maištavusių somalie
čių uždarė į stovyklas, o kelis 
tūkstančius ištrėmė į Somalijos 
respubliką. Politinę problemą 
komplikuoja Etiopija, kuri nau
dojasi Džibuti uostu ir nenori, 

.■kad jis pereitų Somalijos res
publikos žinion.

Italijos policija suėmė tris so
vietų šnipus — parašiutininką 
G. Rinaldi su žmona ir jų auto
mobilio vairuotoją A. Girard. 
Sakoma, jog suimtieji prisipaži
no šnipinėję ir policijai davė 
300 sovietų agentų sąrašą. Mi
nėtasis šnipų tinklas buvo įsi
skverbęs į š. Atlanto Sąjungos 
karines bazes. Iš Romos į Mask
vą grįžo sovietų ambasados at
tache J. Pavlenko, kurį policija 
buvo nutvėrusi su slaptais mik
rofilmais. Iš Kipro salos į Mask
vą buvo išsiųstas sovietų amba
sados attache B. Petrin ir so
vietinės orinio sus i-s i e k i m o 
bendrovės “Aeroflot” tarnauto
jas N. Ranoff. Kipro policija 
suėmė du špionažu kaltinamus 
kipriečius. šveicarų policija Lo
zanoje pareiškė, kad šio šnipų 
tinklo pėdsakus jai yra pavykę 
užtikti ir Šveicarijoje.

Pekinge buvo sušaukta žem
dirbių atstovų konferencija, ku
rioje nedalyvavo Maotsetungas 
ir jo įpėdinis Lin Piao, krašto 
apsaugos ministeris. Pagrindi
nes kalbas žemdirbiams pasakė 
premjeras čuenlai ir Maotse- 
tungo žmona. Mao vardu jie ra
gino žemdirbių atstovus pradėti 
sėjos darbus, primindami, kad 
“raudoniesiems sargams” nebus 
leidžiama trukdyti pavasarinių 
darbų. Panašią mintį pakartojo 
ir Pekingo radijas. Iš Pekingo 
į Kantoną buvo atsiųstas gen. 
Huang Yung-sheng vadovauti 
kariuomenės įguloms Kvantun- 
go provincijoje. Kantono mies
te lig šiol buvo jaučiama di
džiausia opozicija Mao “kultūri
nei revoliucijai”. Kariuomenės 
dienraštis “Išlaisvinimo Armi
ja” ragina karius dirbti žemės 
kyje. kasyklose ir pramonės

Sovietų antiraketinių ginklų 
istemos įrengiamos prie Mask- 
os ir Leningrado. “Newsweek” 
urnalo teigimu, antiraketiniai 
inklai koncentruojami ir prie 
’alino, Estijos sostinės, šią min- 
i įtaigoja suvaržymai užsienie- 
iams — į Taliną jiems nelei- 
žiama atskristi keleiviniais lėk- 
jvais. nes iš viršaus nesunku 
ūtu matyti raketas.

Nuvainikuotam Indonezijos 
rezidentui Sukamo Indonezijos 
yriausybė stato vasarnami Bo
or vietovėje, kalnuos prie Džia- 
artos. Manoma, kad jis ten bus 
pgyyendintas su antrąja žmona 
r vaikais. Jo trečioji žmona, ne- 
eniai pagimdžiusi dukrą, tebėra 
’okijo mieste. Karinė vyriausy

bė jos greičiausiai neįsileis į In
doneziją.
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2 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. UI. 30 — Nr. 13 (896)Saugumas, žvalgyba ir propaganda
JAV ir Kanados spaudoje pla- KGB ir kontroliuoja Kremlius, siūdami ištremti iš Sovietų Są-

čiai nuskambėjo amerikiečių 1950 m. įkūrė Tarptautinę Stu- jungos. Lumumbos universitete ~ ... . x .
CLA — Centrinės Žvalgybos dentų Konferenciją. Jos steigė- Maskvoje KGB savo eiles mė- Panašai į JAV karą Viet* n*>, todėl ir pačiame Egipte jis
Agentūros slapta finansinė pa- jai buvo amerikiečių Tautinė gina papildyti studentais iš Af- naj?e;, 5^^ Pre2?de^^. ya' darosi nepopuliarus, juo labiau,
rama studentų organizacijoms, Studentų Draugija ir 20 kitų rikos, Azijos ir P. Amerikos malTAbdel Nasser jsivele j ka- kad jo galo nesimato. Monar-
tarnautojų ir darbininkų jfrrofe- mažesnių grupių. 1952 m. Tau- kraštų. Vienas etijopietis studen- Jemene. Jemenas yra pnim- chistų partizanai kalnuotame
sinėms unijoms. Meškos patar- tinęs Studentų Draugijos pirm, tas prisipažino kanadiečiui ko- y71, monarchiska valstybe su šiaurės Jemene yra tokie stiprūs
navimą krašto saugumui atliko William Dentzer, jieškodamas respondentui, kad jam profeso- santvarka. Toje vals- ir atkaklūs, jog nėra vilties juos

ir nerasdamas finansinės para- rius žadėjo augščiausius pažy- lybyje kilo Nasserio paruosta sunaikinti. Monarchistus gink-

Antrasis Vietnamas - Jemene

9 KEUGMAME GIMME
* Lietuviškas mišiolas, pa

ruoštas liturginės komisijos oku
puotoje Lietuvoje, jau patvirtin
tas atitinkamų Vatikano įstaigų. 
Tikimasi, kad patvirtintasis mi
šiolas bus neužilgo atspausdin
tas dideliu tiražu. Jo tekstas pri
valomas visiems lietuviams ka
talikams okupuotoje Lietuvoje 
ir išeivijoje. Liturginei komisi
jai Lietuvoje vadovauja mons. 
Č. Krivaitis.

* Švedijos karalius Gustavas 
VI buvo priimtas popiežiaus au
diencijoj kovo 16 d.

* Tarp Irako ir Vatikano at
statyti diplomatiniai santykiai. 
Nuncijum paskirtas arkiv. M. 
Perrin Bagdade.

* Katalikų auklėtojų 64-tasis 
suvažiavimas š.m. įvyks Atlantic 
City, N.J. Susirinks iš visos 
Amerikos apie 20.000 delegatų. 
Pagrindinė tema: katalikiškais 
auklėjimas šiandieninėje Ame
rikos visuomenėje.

* Mahometonai ir katalikai 
pradėjo pokalbį Alžerijoj. Kar
dinolas Duval Alžire skatino 
katalikus sugyventi su Mahome
to sekėjais. Alžerijoj yra 80.000 
katalikų, 400 kunigų, kurie ati
darė 50 mokyklų, auklėjimo 
centrus, prieglaudas.

* Pirmas vienuolių kartūzų 
vienuolynas Amerikoje įsisteigs 
Vermonto valstybėje, Benning- 
tone. Numatyta ten 20 kunigų ir 
20 broliuku. Beveik visas pasta
tas iš granito ir bus užbaigtas 
1968 m. Vienuoliai atvyko iš 
Prancūzijos, kur yra jų centras. 
Kartūzai yra labai griežto gyve
nimo vienuoliai.

Tarptautinė religinių filmų 
dvyliktoji savaitė rengiama Is
panijoj, Valladolid mieste nuo 
balandžio 16 iki 23 d. Dalyvaus 
virš 20 tautų delegatai, žada da
lyvauti ir iš komunistinių kraš
tų.

* Indijoj atidarytas katalikų 
universitetas moterims. Vado
vauja Jėzaus ir Marijos kongre
gacijos vienuolės. Pradės veik
ti birželio mėn. ir bus priimta 
apie 1000 studenčių, ši gražų 
darbą parėmė ir Indijos valdžia:

* Vienuolės pranciškietės pa
darė didelę pažangą per pasta-

ruosius metus; 1966 m. atidarė 
12 centrų įvairiuose kraštuose; 
įsikūrė Kolumbijoj, Meksikoj, 
Italijoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Čilėje, Senegalijoj, Konge, Liba
ne ir Filipinuose. Seselės dirba: 
mokyklose, ligoninėse, prieglau
dose.

* “Tikėjimo Metai”, paskelb
ti popiežiaus Pauliaus VI, pra
sidės birželio 29 d. apaštalų šv. 
Petro ir šv. Pauliaus garbei. Me
tai nesivadins jubilėjiniais, bet 
“Tikėjimo Metais”, kad visas pa
saulis atkreiptų dėmesį į tikė
jimo reikalingumą.

* Etiopijos imperatorius Hai
le Salassie atidarė Asmaros uni
versitetą, kurį pastatė vienuolės 
misijonierės su amerikiečių pa
galba. Imperatorius taipgi suti
ko būti universiteto grabės rek
torium.

* Vokietijos vyskupai, vado- 
. vaujant kardinolui J. Doepfner,
buvo susirinkę Bad Honnefe. 
Jie vieningai atmetė valdžios nu
tarimą sujungti katalikų ir pro
testantų mokyklas. Kiti nutari
mai buvo: Įsteigti savaitinį kata
likišką žurnalą, tęsti dialogą su 
nekatalikais, sudaryti vyskupi
jos kunigų ir pasauliečių tary
bą, duoti atsakymą kardinolui 
A. Ottaviani i jo laišką, kriti
kuojanti nesilaikymą bažnytinės 
doktrinos. V. Vokietija turi 22 
vyskupijas.

* Apie šeši milijonai japonu *v-
kasmet perskaito šv. Raštą: vietlIU0 sau§um0 ~ KGB vadu’ 
1946 m. buvo parduota 358.150 
egz.. 1965 m. — trys milijonai

* Madagaskare popiežius Pau
lius VI atidarė apaštališkąją at
stovybę, kuriai vadovauti pasky
rė arkivyskupą F. Pirozzi.

* Ženevoje Jungtinių Tautų 
būstinėje Europoje šv. Sostas 
atidarė pastovią misiją. Stebė
toju paskirtas Tėvas H. de Ried- 
matten, domininkonas.

* Moderni muzika leidžiama 
bažnytinėje liturgijoje. Popie
žiaus raštas “Nurodymai apie 
muziką liturgijoj” Įsigalioja š.m. 
gegužės 14 d. Rašte rekomenduo
jama daugiau bažnyčioje giedo
ti, naudoti savas giesmes tauti
nėmis kalbomis ir tautinius mu
zikinius instrumentus. B. M.

žurnalas “Ramparts”, paskelb
damas studento Michael Woods 
pateiktų faktų iššaukto tyrinė
jimo duomenis, šis sensacijų 
jieškąs žurnalas yra labai ne
aiškių plunksnų paukštis. Kai 
amerikiečiai kovoja ir žūsta 
Vietname, “Ramparts” redakto
riai nesidrovėjo kalėdinį nume
rį papuošti viršeliu, kuriame 
matyti ant kryžiaus prikaltas 
Kristus ir du amerikiečių kariai 
su durtuvais ant šautuvų vamz
džių. Susidaro įspūdis, jog Kris
tų nukryžiavo ne žydai anuome
tinėje Palestinoje, romėnų kolo
nijoje, bet amerikiečiai Vietna
mo džiunglėse. Kiekvienoje kito
je valstybėje toks redaktorių 
akiplėšiškumas būtų buvęs pa
laikytas krašto išdavimu, kai tuo 
tarpu JAV-se jį saugo ir gina 
konstitucijos paragrafais garan
tuojama spaudos laisvė.

Atsvara sovietų propagandai
Kas privertė Centrinę Žvalgy- Agentūros finansinius ryšius su 

bos Agentūrą remti studentų studentų pagrindine organizaci
ja žinojo trys paskutinieji pre
zidentai — Eisenhoweris, Ken- 
nedis ir Johnsonas.

čekistai juokiasi Lubiankoje
Iš Maskvos sugrįžęs Toronto 

“The Telegram” koresponden
tas Peter Worthington karčiai 
konstatuoja, jog iš “Ramparts” 
žurnalo demaskuotos amerikie
čių žvalgybos šiandien juokiasi 
sovietų čekistai garsiajame Lu- 
biankos kalėjime, kurio viršuti
niuose augštuose jie turi Įsiren
gę savo pagrindines Įstaigas. 
Amerikiečių Centrinė Žvalgybos 
Agentūra su $500 milijonų meti
niu biudžetu ir 15.000 tarnauto
jų tėra vaikų žaisliukas, palygi
nus ją su KGB 500.000 tarnauto
jų ir neribotomis išlaidų sumo
mis.

P. Worthington sakosi Mask
voje parašęs tik vieną rašinį 
apie sovietų slaptąją miliciją, 
remdamasis istoriniais duome
nimis. Pateiktų faktų niekas ne
galėjo paneigti, bet užsienio rei
kalų ministerijos atstovai ji už 
tai apibarė net du kartus, gra- ir trėmė i Sibirą. V. Kst.

veiklą? Atsakymą duoda toron
tiškio dienraščio “The Tele
gram” 'žurnalistas Lubor J. 
Zink, primindamas skaitytojams 
II D. karo metais Londone 
įsteigtą organizaciją Tarptauti
nė Studentų Diena, kurios pa
grindinis tikslas buvo protesto 
balsais atžymėti nacių įvykdytą 
Prahos universiteto uždarymą. 
Iš šios nedidelės organizacijos 
išaugo Tarptautinė Studentų 
Unija, pirmaisiais pokario me
tais savo būstinę perkėlusi į 
Prahą, kur jos sekretoriatas at
sidūrė visiškoje kompartijos 
kontrolėje. Sovietų Sąjungos 
iniciatyva 1946 m. Prahoje įvy
ko “pasaulio studentų kongre
sas”. Jame pirmuoju smuiku 
grojo pinigo nestokojančios ko
munistinių kraštų studentų gru
pės, o jo rengėjų gretoms pri
klausė sovietinio komjaunimo 
anuometinis vadovas Aleksand
ras šelepinas, vėliau tapęs so-

Amerikiečiai studentai, maty
dami, kad Tarptautinę Studen
tų Uniją finansuoja sovietų

mos, buvo priverstas kreiptis į mius, jeigu jis sutiktų tapti revoliucija už monarcho nuyer- lais remia Saudi Arabijos kara- 
Centrinę Žvalgybos Agentūrą. KGB agentu ir, grįžęs į Etiopi- respublikos įsteigi- liūs Faisal, kuris nenori turėti
Tai buvo logiškas žingsnis, nes ją, planuotų imperatoriaus Hai- revoliuciją nevisame savo kaimynu Jemeno respubli-
juk komunistus studentus ir jų le Selassie nuvertimą, šis moks- krašte yra populian: su Egipto kos.
organizacijas jau eilę metų rė- lo židinys yra paverstas KGB 
mė sovietinis saugumas. Sekan-' 
čių 15 mėtų laikotarpyje Cent
rinė žvalgybos Agentūra fikty
vių organizacijų aukomis pa
dengdavo 80% Tautinės Studen
tų Draugijos biudžeto. Šis pini
gas apmokėdavo amerikiečių 
studentų keliones į tarptautines 
konferencijas, kongresus, parū
pindavo stipendijas užsieniečių 
studentų studijoms JAV univer
sitetuose.

Į vidinę Tautinės Studentų 
Draugijos veiklą Centrinė Žval
gybos Agentūra nesikišo. Tai 
liudija atviri amerikiečių stu
dentų pasisakymai prieš prez. L. 
B. Johnsono politiką Dominin
konų respublikoje ir Vietnamo 
kare. Apie Centrinės Žvalgybos

kandidatų Įstaiga.
Sovietinės Įstaigos užsienie

čiams parūpina vertėjus ir gra
žias Inturisto palydoves, kurios 
KGB informuoja ne tik apie už
sieniečio pokalbius, bet ir apie 
jo silpnąsias puses. Jeigu KGB 
agentams pavyksta surinkti už
sienietį skaudžiai kompromituo
jančių duomenų, ateityje jam 
gali būti įteikiamas ultimatu
mas: dirbk mums arba atsisvei
kink su dabartine savo karjera. 
Sovietinis saugumas per penkias
dešimt metų turėjo daug vardų 
— OGPU, NKVD, MVD, KGB, 
bet jo esminiai tikslai nėra pa
sikeitę. Sovietinė propaganda 
KGB atstovus dabar vadina 
“garbingaisiais čekistais”, nors 
jų eilėse yra daug Stalino laikų 
enkavedistų, kurie maudėsi ne
kaltų žmonių kraujo jūroje.

Vilniuje išeinanti “Tiesa” 
rauda, kad amerikiečių Centrinė 
žvalgybos Agentūra savo tarny
bai mėgino telkti amerikiečius 
studentus. O kas gi dėjosi Lie
tuvoje pirmaisiais sovietinės 
okupacijos metais? NKVD tada 
prievarta telkė ne tik studentus, 
bet ir gimnazistus, reikalauda
ma pranešti kiekvieną neatsargų 
klasės draugo žodį. Dabartinė
je mūsų išeivijoje yra tokių ne
žmoniškų faktų gyvų liudinin
kų, kurių lietuviškos sąžinės ne
pavyko sunaikinti sovietiniams 
enkavedistų metodams, šiandien 
jie yra aršiausi sovietinio komu
nizmo priešai. Amerikiečių Cent
rinė Žvalgybos Agentūra finan
savo studentų organizacijų veik
lą, bet studentų ji nesuiminėjo 
ir nesuiminėja, kai jie viešai 
kritikuoja dabartinę JAV vy
riausybės politiką. To, deja, ne
galima pasakyti apie “garbin
guosius čekistus”, kurie už men
kiausia kritikos žodi mokslus ei
nanti jaunimą kimšo i kalėjimus

Amerika suradę jieškom Europos

LIUDVIKAI GIRČIENEI mirus Lietuvoje, jos sū

nums — MAMERTUI, VLADUI, BRONIUI ir jų 

šeimoms reiškiame gilią užuojautą —

Z. K. Lembertai

a

VINCĄ KOLYČIŲ ir jo šeimą,

brangiam TĖVUI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai

užjaučiame ir drauge liūdime —

J. ir S. Paketu ra i

(Tęsinys iš pr. numerio)
Į naująją Vokietiją
Kitą rytą Įvažiavom Į Vokie

tiją, kur prieš porą dešimtme
čių buvom suradę ne tiek sve
tingus, kiek prievartos namus. 
Pietavom Miunchene, užsukę i 
didžiulę “štubę”. Valgyklos lu
bos nebuvo žemos, bet salėje ir 
vidurdieni buvo prieblanda, tin
kanti dviejų rūšių lankyto
jams — romantiškiems ir niū
riems. šitokiose landynėse po 
pirmojo pasaulinio karo savo 
kalbomis didžiausią pasisekimą 
turėjo tada kylanti naujojo vo
kiečių judėjimo žvaigždė — 
Adolfas Hitleris...

Miuncheno miesto centro ne- 
siekėm, o aplinkiniais didžiai
siais keliais išskutėm Schwe- 
bisch Gmuend kryptimi. Važia
vom pagarsėjusia autostrada, 
kuri, nors pasenusi ir gerokai 
išmušta, vis dar nebuvo bloga. 
Nakvoti išsukom Į Augsburgo 
pakraštį. Nustebom, kad mūsų 
viešbutis neturėjo karšto van
dens net skutimosi laiku. Tik 
kai apmokėjom sąskaitą, vieš
bučio tarnautojas Įrašė nuomą 
už kambarius su šiltu vandeniu. 
Nustebęs ėmiau purkštauti. Išsi
aiškinom, kad mes neatsukom 
po praustuve esančio karšto van
dens tanko...

Schw. Gmuendą pasiekėm 
anksti. Jo Bismarcko kareivinė
se teko porą metų dypukmečiu 
pragyventi. O dabar ėmėm ir 
paklydom. Pagaliau atpažinom 
miesto aikštę ir suradom Bulls-
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kariuomenės pagalba respubli- Nasseris iš desperacijos at- 
kininkai Įsigalėjo Jemeno lygu- naujino monarchistinių centrų 
moję pietuose, bet šiaurėje mo- bombardavimus Saudi Arabijos 

ir Jemeno pasienyje. Monarchis- 
tai skundžiasi, kad Egipto lėktu
vai mėto bombas su nuodingom 
dujom, nuo kurių žuvo 120 as
menų.

Šiuo metu, kai Jemeno res
publikininkai vieni kitiems grie
bia už gerklės, to krašto aprami
nimas Nasseriui pasidarė dar 
sunkesnis. 1965 m. buvo pasira
šyta tarp Egipto ir Jemeno su
tartis, kuria Egiptas įsipareigo
jo palaipsniui pasitraukti iš Je
meno, o Jemenas įsipareigojo 
sudaryti koalicinę respublikinin
kų ir monarchistų vyriausybę, 
bet Nasseris, kaltindamas Saudi 
Arabiją nesilaikant sutarties, 
nusprendė pasilikti Jemene. Ma
noma, kad tai įvyko tuo momen
tu, kai Britanija viešai pažadė
jo Jemeno kaimynui Adenui ne
priklausomybę 1968 metais. Ma
noma, Nasseris laukia britų pa
sitraukimo iš Adeno, kad galė
tų jį “paveldėti’ iš britų”, t.y. 
okupuoti. Nasserio remiami te
roristai jau dabar veikia Adene.

narchistai pasirodė labai atspa
rūs, atkaklūs, neįveikiami. Egip
to karas Jemene nepopuliarus, 
nešvarus ir komplikuotas, nors 
jis ir nėra pasaulyje toks gar
sus kaip Vienamo karas.

1962 m. Nasserio kariuomenė 
atėjo į talką revoliucinėms, 
prieš monarchinę vyriausybę 
sukilusioms respublikininkų jė
goms. Pradžioje karas Jemene 
ėjo intensyviai, bet po kurio lai
ko jo intensyvumas krito. Pasta
ruoju laiku karas vėl pagyvėjo, 
bet ne respublikininkų su mo- 
narchistais, o pačių respubliki
ninkų tarpe.

Egipto kariai elgiasi Jemene 
arogantiškai, grubiai traktuoda
mi jemeniečius. Jemeno respub- 
likininkai iš pradžių su padėka 
naudojosi Nasserio karine pagal
ba, bet pastaruoju laiku ėmė 
šiauštis, priešintis ir stojo į at
virą kovą su savo svetimais rė
mėjais. Jemeno respublikos pre
zidentu yra Abdulah Salia, Nas
serio patikėtinis, kuris neseniai 
įsakė nužudyti 15 savo kovos 
draugų ir kelis šimtus respubli
kininkų pasodino kalėjiman, to
dėl jo respublikininkai opozicio
nieriai ėmė jo baįsiąi nekęsti ir 
jau tris kartus rengė atentatą 
prieš jo gyvybę. Be to, jie nuo
lat sabotuoja jo karinius įrengi
mus, minuoja kelius ir daro kru
vinus atentatus prieš egiptie
čius. . Antiegiptiškos nuotaikos 
pasidarė tokios stiprios, jog abi 
pusės darosi priešais, monar
chist pusėje jau nebekalbama 
apie karą prieš respublikinin- 
kus, o tik apie karą su okupan
tais egiptiečiais. Taip pat nekal
bama apie grįžimą į feodališką 
santvarką ir galvojama apie de
mokratinę santvarką laisvame 
Jemene. Visų jemeniečių pa
stangos kreipiamos į egiptiečių 
išvijimą iš Jemeno.

Tas karas Egiptui brangiai 
atsieina. Be to, Nasseris neįsten
gia Egipto gyventojams išaiškin
ti to karo tikslo ir reikalingu-

Kanados vyriausybė planuoja 
įsteigti tarptautinę organizaciją, 
kuri rūpinsis prancūziškai kal
bančių tautų bendradarbiavimu. 
Šį sumanymą paskelbė Montrea- 
lyje viešėjęs užsienio reikalų 
min. P: Martin. Naujoji orga
nizacija papildys tokių kraštų 
vyriausybių pastangas, į darbą 
įjungdama privačių asmenų ir 
organizacijų išteklius. Tai yra 
aiškus federacinės vyriausybės 
bandymas Įsiteikti vis labiau ne
rimaujančiam Kvebekui ir at
sverti dabartinį Kanados pri
klausymą angliška j ai Britų 
Bendruomenei.

Prez. L. B. Johnsonas buvo 
pakviestas į pasaulinės parodos 
atidarymo iškilmes balandžio 28 
d. Dėl kitų įsipareigojimų pa
kvietimo priimti negalėjo, bet ’ 
pasižadėjo atvykti į Montrealį ir 
aplankyti parodą po to, kai ji 
jau bus oficialiai atidaryta.

Ir dabar ten kareivinės, tik 
amerikiečiams skirtos. Prie var
tų sargybinis amerikietis iš New 
Jersey nusiuntė mus i buv. ad
ministracijos pastatą, kur aš tu
rėjau palikti savo pasą. Praėjom 
pro buv. gimnaziją ir gimnasti
kos salę, kur buvom ir teniso 
aikštę Įsirengę. Toliau — ir mū
sų barakas. Į vidų neleido. Iš 
lauko pastatai naujai rusva spal
va nudažyti. Buvusioj bažnyčioj 
dabar karių valgykla. Praėjom 
ir pro pagarsėjusi rūsį, kur 
kažkada draugai virė “glueh- 
weina” ir mus vaišino. Geri bu
vo laikai...

Studijų savaitė
Pagaliau penktadieni, rugpjū

čio 5, t.y. pačiu laiku prisika- 
sėm ir ligi Huettenfeldo, kur 
yra įsikūrusi Vasario 16 gimna
zija.* Rytoj buvo numatyta ma
no paskaita.

Malonu susitikti su bičiuliais 
bei kultūrininkais, suvažiavu
siais i Europos studijų savaitę. 
Nepakeičiamų studijų vadovų 
bei dalyvių tarpe išskirtini: 
energingoji Alina Grinienė, 
prof. dr. J. Grinius, prof, dr Z. 
Ivinskis, dr. K. Čeginskas ir kiti. 
Prisimintini sustitikimai su kun. 
prof. Jurgučiu, doktorante Ma
rina Gorodeckaite, su kuria te
ko ir anksčiau pasikeisti laiš
kais, rašytoju J. Tininiu, inž. 
Stepaičiu ir jo žmona daininin
ke ir daugeliu kitų. Teko at
naujinti malonią pažintį su M. 

gasse, kur kažkada gyveno ke- Milvydiene, P. Ivinskiene, E. 
turios senutės, nekartą mus be- Drasdauskiene ir kitomis mano 
namius gražiai priėmusios ir pa- laikų merginomis, žmona juo- 
vaišinusios. Turėjo manufaktū- kėši, kad ir aš pats atjaunė- 
ros krautuvę.

Nustebom, kad visos seserys 
Sauter tebebuvo gyvos, o jų am
žius — nuo 75 ligi 84 metų. Po
ra jų dar prieš 18 metų sirgu
liavo*, skundėsi senatve ir ruo
šėsi mirti... Dabar jos vikriai 
apie mus sukosi, išmintingai 
kalbėjo ir gurkšnojo mūsų atsi
vežtą vyną iš Italijos. Neviena

jau..,
Vakaras buvo Įspūdingas ir 

rengtąja ir : _ 
grama. Išsirikiavęs lietuviškas 
jaunimas atidavė pagarbą nulei
džiamai vėliavai. Dr. K. Čegins
kas, studijų moderatorius, jaus
mingai pynė rezistencinius fak
tus su filosofija. Solo dainos, 
kupletai, tautiniai šokiai — ne- 

jų galėtų dar mus pragyventi... namirštamos jaunimo apraiškos, 
Gyveno jos drauge su seserė- lietuviškosios kultūros tąsa, ku- 

čia Veroniką, kokių 35 metų ria visi galėjo didžiuotis. Ir ko 
mergina, kuri taip pat nebuvo čia nebuvo. Ne vien iš Europos 
ištekėjusi. Pastaroji bent prie- kraštų, bet ir iš Amerikos, ir iš 
Žastį turinti: pačiu geruoju lai- Australijos. Pastarosios atstovė 
ku susirgusi džiova, o kai pa- atvirai sakėsi esanti pasiutusi... 
sveiko, tai ir pasijuto senmer- Nereikėjo_ tikrintis pas gydyto- 
ge esanti.

“Seserėčia” apvežtojo mus po

lietuvių kalba, jausena ir gal
vosena — lietuviškos.

Atsisveikinimo vakaras buvo 
ir linksmas, ir griaudus. Jauni
mas mokėjo dainuoti senas ir 
naujas dainas, neseniai atklydu
sias iš Lietuvos. O akordeonis
tas ir vedė, ir pritarė.

Keistoka, bet taip miela, kad 
lietuviškojo jaunimo daina ne
nusileidžia šokiui. Tai savitas, 
bet lietuviškas jaunimo kelias, 
nors jis eina per Hamburgą, Pa
ryžių, Klevelandą ar Adelaidę.

Pasigedom tik savojo brolio, 
nuolatinio šių savaičių lankyto
jo, kuris pernai mirė.

Prie brolio kapo
Atlikęs man skirtą uždavinį, 

t.y. laiku suspėjęs į studijų sa
vaitę ir atidrožęs paskaitą, tikė
jau, kad kelionės tempas sulė
tės. Deja, patirtis mokė, kad 
dažnai tvarkaraščiai užkliūva, 
tad neteko gaišti.

Heidelbergui apžiūrėti pasky
rom tik vieną pusdienį. Vaikams 
parodėm, kur mes kadaise stu- 
dijavom, kur viešbutėlis, kuria
me gyvenom, kur filosofų ta
kas ... Pasikėlėm Į pili, užli
pom ant didžiosios statinės, ku
rioj telpa 221.726 litrai gėri
mo... Deja, ji buvo tuščia. O 
Rimutis nepatenkintas pradėjo 
reikalauti: “Kodėl čia nėra van
dens? Kodėl niekas nekariauja? 
Kodėl?...”

Pro Mannheimą tik pravažia
vom. Nė vienos griuvėsių krū
vos nepastebėjom. O miestas bu
vo visiškai sudaužytas ... Mes 
jau žinojom, kad Vokietija at- 
sistačiusi.

Rugpjūčio 8 d. prasivėrė pa
dangė ir kibirais pylė lietus. Abi 
automobilių eilės autostrada ju-

Jei esate žmogus su idėjomis

Nepraleiskite progos pamatyti

TORONTO

PRADĖKITE SAVO VERSLĄ

EXPOSITION of FRANCHISE"

ir MAŽŲ VERSLŲ GALIMYBĖS

UNION STATION EXIBIT HALL

nuo 1 iki 9 v.v.

KOVO 30—31 d. d. ir BALANDŽIO 1—2 d. d.

ĮĖJIMAS — 1 doleris

km į “mūsiškį” Opelio garažą, kai veiklai. Turėjo gabumų 
Tą dieną reikėjo nurašyti iš mokslui, bet nebuvo stiprios 
tvarkaraščio, kol naują sankabą sveikatos, tad tremtyje i jokį 
Įdėjo.

Kitą rytą ta pačia autostrada
’uvo ir priartėjom prie Miuncheno, betspontaniškąja pro- dėjo tik ligi 56-60 km greičiu sPiauručiais keliukais ažia. — į— M^asskum

vom šalia jo. Sustojom Gautin- -^urn^uslas- kunigas Micas skun 
ge. Pirmiausia aplankėme vokie-

visuomęninį darbą nesivėlė. Jis 
buvo geriausias mūsų brolio Me
čislovo draugas. 1965 m. pava
sarį džiova mirė mūsų brolis

per valandą. Jei kuris automo
bilis nebūtų naudojęs šviesų, 
greit būtų buvęs sugurintas, j. «aT,;i--w,Axį„ wupgi «*»
Kažkur netoli Karlsruhės Į ii- Buvo palaidotas tose pačio-goka kalną automobiliai priduso 1se kapinėse, kur ir mūsų bro- 
ir stūmėsi vėžio žingsniu. Deši- lis’ Abiem kapais rūpinosi tosnėję eilėje vienas sunkvežimis ^aPellonu buvo kun. Aleksand- nafiftS scro-vs ir nunasakaio. 
jau buvo “išėjęs iš rikiuotės” ir 
sustabdė savo eilę. Vos mes 
soėjom su juo susilyginti, kai 
pajutau, kad ir manasis auto
mobilis bėdoj. Pasukau i prieki 
sunkvežimio ir galutinai sustok 
jau. Nė vienas bėgis neveikė.

dėsi jo skaudžiai pasigendąs ir 
neišgyvenęs nei metų taipgi mi-

ją. Visi čia ta liga sirgo. Tai 
jaunyste trykštančios lietuvybės 

atsinaujinusį, pagražėjusį miės- liga. Ir tam tinkamiausias šilta- 
telį bei jo apylinkes ir nuvežė daržis buvo Vasario 16 gimna-
Į buvusią dypukų stovyklą. rija. čia ir tarptautinė kalba yra

vyklį’latkųkUFi PaŽi"a“ B ’to’ kur'^un^'pahidotl^Broiro

Tai įdomi asmenybė. Jo gimi
nių tarpe — jie būvę septyni 
broliai ir seserys, bet tik jis 
vienas aiškiai apsisprendęs lie
tuvis — kiti sulenkėję ar likę 

Netrukus prisislatė vokiečių drungni. Okupuotame Vilniaus
policijos patrulis, užsirašė duo- krašte jis mokėjo prieiti prie
menis iš mūsų apdraudos kny- lenkų valdininkų ir įgauti jų pa- dę, deja, jau mirusį. Ir man čia
putės ir pažadėjo greit atsiųsti sitikėjimą. Pats tuo tarpu bend- nebuvo Verano kapai, kur leng- 
vilkika. Lietus tebesmarkavo, radarbiavo su Lietuvos vyriau- viau filosofuoti, čia gi buvo pa
kai vilkikas mus nutempė 15 sybe ir skirstė pašalpas lietuvis- laidotas savas brolis... (B. d.)

kapą aš gerai žinojau, nes bu
vau atskridęs jo palaidoti.

Abu kapai buvo gražiai pri
žiūrimi. Pridėjom savo atsineštų 
gėlių ir mes. Ant brolio kapo 
jau buvo pastatytas kuklus, bet 
gražus paminklėlis. Danutė ir 
Rimutis pirmą kartą aplankė dė-
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J. SOLIONAS
NE VIEN TIK KREPŠINIU

PRANAS MICKEVIČIUS

KURIA KRYPTIMI!

ir pakelti kepures.Iš viso vargu ar kuri kita lietuvių organizacija reprezentacijos atžvilgiu tarptautinėje arenoje gali lygintis su sportininkais. Tik prisiminkime išvykas Prancūzijon, Pietų Amerikon ir tolimon Australijon. Visur sportininkų pasirodymai išgarsino Lietuvos vardą.O visdėlto šiandien mūsų visuomenėje dar yra abejojančių dėl tokių išvykų reikalingumo ir prasmės* Dar ir dabar nevienam “sportas tėra vaikų žaidimas ir bereikalingas laiko gaišinimas”. Gerai, kad toks “neviernų ta- mošių” skaičius kasdien mažėja. Tačiau turime atsiminti, jog panašios galvosenos žmonių skaičius mažėja mūsų sportininkų pasiryžimo ir pareigos suprati- _______ mo dėka. Todėl sportininkai kai'p'lšmann Tačiamyra^veikia- ateityje dar daugiau turi ryžtis

važiavimuose nagrinėjame sportinio judėjimo kryptį. Dažnai kyla ginčai dėl pasirinkto kelio, dėl naudojamos veiklos metodikos. Lig šiol įvairiuose tuose nagrinėjimuose pasigedome kaiku- rių žmonių pasisakymų. Mūsų sportinės veiklos metodikos klausimais nepasisako fizinio auklėjimo žinovai, tyli taip pat ir Bendruomenės veikėjai. Pirmieji turbūt jau užmigo, o antriesiems— sportas yra terra incognita. Ir taip su savo sportine veikla mes vis toliau brendame į balą.Padegėliai vaikaiMan šiandieninis mūsų sportuojantis jaunimas primena padegėlius vaikus. Namai sudegė ir vaikai palikti gatvėje. Jais visuomenė nesirūpina. Patys . sportininkai veikia kiek išgali irma^be jokfo plano? fieŠa, ren- įvairias išvykas užsienin organi- giamos sporto šventės, suvažia- zuoti. Treniruotėmis bei savo vimai Bet tai ir viskas. Šian- tarpe įvykstančiomis šventėmis dien mes galime su skausmu bei širdgėla tik prisipažinti, kad planingos, ilgametės veiklos metodikos sportinis judėjimas nebeturi.Gyvenimas yra greitas. Jis negailestingai sutraiško tuos, kurie atsilieka. Yra faktas, kad sportinis judėjimas neina kartu su gyvenamosios aplinkos reikalavimais. Partizaninės veiklos, pagrįstos vienų metų planu, neužtenka. Jeigu su gyvenimu neiname, tai arba stovime vietoje, arba atsiliekame. Visi faktoriai rodo, kad mes sportinės veiklos metodikoje atsiliekame ir tuo būdu vis daugiau ir daugiau turime padegėlių vaikų, kuriais niekas nesirūpina.Mes atsakingi iki...Lietuvybės išlaikymo kovoje ir savo krašto reprezentacijoje mes, sportininkai, esame atsakingi tik iki tam tikro taško.Dažnai mūsų sporto švenčių rengėjai yra pakaltinami jaunimo tvirkinimu. Girdi, sporto šventėse jaunimas tik sugadinamas, nes ten. nebėra tvarkos. Bet, brangieji, vienos ar dviejų dienų šventėje jaunimo mes ne- išauklėsime. Sporto šventės uždavinys nėra jaunimo auklėjimo laikas, o patikrinimas sporto vienetų bei paskirų sportininkų sportinio pajėgumo. Taigi, niekas neturi reikalauti, o dar mažiau rūstauti dėl sportininkų elgesio už aikštės ribų sporto šventės metu. (? Red.)Kiekvienas taurus sportininkas sporto šventėn atvyksta kovoti, bet ne klausytis mokytojo pamokslų. Jo elgesys sporto šventėje parodo, kaip jis buvo paruoštas namuose. Vadinasi, už sportininko elgesį už aikštės ribų atsakingi yra tėvai ir mokykla, o ne sporto klubas (? Red.).Sportinis judėjimas savo pareigą Lietuvos laisvinimui atliko ir atlieka patenkinamai. Kaip visuomeninės veiklos vienetas, mūsų sporto sąjunga šioje srityje kitas lietuviškas organizacijas net praaugo. Tik palyginkite organizacinius studentų lietuvių ir sportininkų lietuvių pasirodymą tarptautinėje arenoje. Kiek ir kur lietuvių studentų sąjunga pasirodė kaip vienetas? Tiesa, individualiai kaikurie studentai įvairiomis progomis puikiai atstovavo savo organizacijai. Tačiau kaip organizuotas vienetas studentija prieš mūsų

i

Londono, Ontario, Lietuvių Sporto Klubas "Tauras”, vienas jauniausių vienetų, pirmą kartą dalyvau
jąs Š. Amerikos sportinėse žaidynėse Toronte

mes pasaulio nenustebinsime. Ant savo kiemo kiekvienas gaidys garsiai gieda.NusidėjėliaiMūsų sportinio judėjimo atžvilgiu lietuvių visuomenė yra didelė nusidėjėlė. Lig šiol jos stambiausia organizacija — Lietuvių Bendruomenė į sportininkus vis dar žiūri pro pirštus. Tiesa, jos vadovai pagiria sportininkus už jų. darbus, numeta keletą skatikų išvykos proga, pa- atsiekti didesnAS nronagandos sako trumpą kalbą sporto šven- > atsieRtl , s propagandos teje. Bet tai ir viskas.Iš Lietuvių Bendruomenės mes pasigendame planingo sportinio judėjimo įtraukimo į lietuvybės išlaikymo kovą, šiandien nė vienas didelis ponas Bendruomenėj netaria žodžio, kaip įtraukti judėjimą Bendruomenės darban. šiandien snorti- ninkai, bet ne bendruomeninin- kai prašo, kaip įjungti jaunimą į lietuvybės išlaikymo frontą.Fizinio auklėjimo ir lietuvybės išlaikymo žinovai, neabejoju, žino, kad šiuo metu lietuvybės išlaikymo darbe sportas yra geriausia priemonė. Tad kodėl jis yra ignoruojamas? Kodėl sportinis judėjimas Bendruomenės veikloje yra dar vis pamestinukas? Kodėl Lietuviu Bendruomenė daugiau išleidžia pinigų archyvų steigimui bei istorinių veikalu leidimui nei sportinio judėjimo palaikvmui? Kodėl dar vis sportinis judėjimas ignoruojamas? Kodėl pagaliau nepastebime. kad mūsų organizacijos moteriškėja — t.y. prarandame berniukų prieaugli? Padaliau mūsų pedagogai turėtu atsibusti. susiprasti ir pripažinti, jog vien tik tautiniai šokiai ir mezginiai jaunimo mūsuose neišlaikys.Lietuvių Bendruomenė turi priimti savo globon sportini judėjimą. Ji turi tapti pagrindine tvarkytoja ir rėmėja sportinio judėjimo administravime ir aktyvaus sportinio gyvenimo vykdytoja.Lietuvių Bendruomenė turi surinkti padegėlius vaikus-spor- tininkus į sporto sales. Sporto sales? Taip. Nes Lietuvių Bendruomenė turi rūpintis sporto salių, o ne vien archyvų statymu.Tik beatodairinis rūpinimasis mūsų sportuojančiu jaunimu gali jį sulaikyti nuo pasitraukimo iš lietuvių risuomenės.

Žaidynes Toronte pasitinkantšiandieniniam paskirų tautų ir valstybių gyvenime sportas yra tapęs neatskiriama jų dalimi. Labai dažnai sportas yra įjungiamas ir į politinį lauką, siekiant juo savam kraštui kuo didžiausios propagandos. Taipgi jis neišskiriamas ir iš kultūrinių mainų, kaip tai matyti ypač JAV ir Sov. Sąjungos santykių plėtotėj. Ir labai dažnai, norint

Visdėlto išeivijos jaunimas yra įjungtas į lietuviškąjį organizacinį gyvenimą: aktyviai dalyvauja ne tik ateitininkų, skautų, studentų, tautinių šokių grupėse, bet ir sportininkų, atsinešdamas į fizinį lavinimą lietuvišką dvasią, įžiūrėdamas sportinėj kovoj ir mūsų laisvės siekimą, propagavimą savo tėvų krašto, pavergtos Lietuvos vardo.Gražus tai judėjimas, sutraukęs šiame kontinente po lietuvišku stogu beveik 1000 sportininkų (registruotų ir neregistruotų ŠALFASS-goj), kurie išmėgina savo jėgas ne tik su svetimšalių klubais, pabaltiečių varžybose, bet taip pat suvažiuodami į metines š. Amerikos lietuvių žaidynes, kurių žiemos ra-

ar pagreitinti šaltojo karo malūno ratus, nevengiama prasilenkti su gražiais sportiniais šūkiais, su paprasčiausiais sportinio gyvenimo reikalavimais bei taisyklėm. Tuo būdu iš sportininko padaromas tik valstybės tarnautojas, statant jį virš eilinio piliečio, daktaro ar inžinieriaus. Tokiu pavyzdžiu gali būti Sov. Sąjunga, kur fizinis la- to — krepšinio ir tinklinio pir- vinimas netarnauja šūkiui “svei- menybės įvyksta šį savaitgalį

sportiniam lauke, tačiau tai galima padaryti su žymiai mažesnėm išlaidom, kadangi ir kitos mūsų gyvenimo sritys 1967-68 m. laukia finansinės paramos (pvz. Kanados šimtmečio lietuvių leidinys), čia į pagalbą gali ateiti Pan-American žaidynės Winnipege, į kurias suvažiuos šio kontinento visos valstybės. Tad kodėl nesurengti krepšinio rungtynių Toronte, Hamiltone, Montrealyje ar Winnipege dar prieš Pan-American žaidynes ar po jų su Argentinos, Brazilijos, Peru, Čilės ir kt. rinktinėm? Atsiminkim, kad 1968 m. viso pasaulio akys bus nukreiptos į Meksiką, kur vyks XIX-toji olimpijada. Ar nenubluks mūsų krepšinio rinktinės išvyka į kitą kontinentą prieš šias pasaulines žaidynes?! Tikrai, kad taip! Tad kodėl 1968 m. Meksikos

kam kūne, sveika siela”, bet grynai komunistinės ideologijos propagandai pasaulyje. Dėlto sovietai siekia rekordinių pasekmių, stato sporto aikštes Afrikos naujose valstybėse, skatina entuziastiškai nusiteikusį jaunimą sporto atžvilgiu Sov. Sąjungai pageidaujama linkme. Pilnai suprantama: juk kiekvienos tau- tos-valstybės ateitis yra rankose jaunimo, dėl kurio sielojasi ne tik šeima, bet ir valstybė. Didžiausiu sportinio gyvenimo “kaltininku” ir yra atžalynas, kuris, perėjęs to įkarščio fazę, pasitraukia į šeimos gyvenimą,. stebėdamas sportinį judėjimą kaip žiūrovas sporto aikštėj ar prie televizijos aparato. Tačiau tuo pačiu jis tampa tos valstybinės santvarkos didžiausiu gerbėju, nes iš gražiausių jo gyvenimo dienų — jaunystės pasilieka maloniausi prisiminimai.Skirtingais keliais nuėjo lietuviškasis jaunimas: anapus — jis įjungtas yra i Sov. Sąjungos sportinio gyvenimo rėmus, šiapus — iš dalies jį veikia oficialiai propaguojamas profesijona- lizmas, geras atlyginimas, įvairių sporto žvaigždžių reklamos.

SPORTASToronte.Kaip ir anksčiau prieš kelionę į Australiją,-taip ir šiemetinės žaidynės Toronte stovės mū- su krepšinio rinktinės išvykos ženkle į kitą kontinentą. Kalbama apie Europą, pietinę Ameriką ir vėl Australiją. Gera priemonė mūsų tėvynės išgarsinimui. Tačiau ... tačiau ar turime moralinę teisę trečią kartą iš išeivijos lietuvių vėl prašyti $20.000, kai savi klubai dėl finansinių sunkumų neturi net minimumo priemonių žiemos treniruotėms; kur vasaros kursai, įvairių sporto šakų treneriai, teisėjai? Kur sporto spaudos darbuotojų kadrai, prieauglio klasės treneriai, kur sporto laikraštis ir t.t. ir t.t. Pasigendame viso to. Be to, lietuviškąjį sportinį gyvenimą pradedam statyti ne nuo pat pamatų, bet jau nuo iškilusių sportininkų JAV ar Kanados universitetuose. užmiršdami vegetuojančius mūsų sportinius klubus ir jiems prideramą dėmesį ne tik sportiniu, bet ir lietuviškos veiklos atžvilgiu.Netenka abejoti, kad Lietuvos nepriklausomybės bilėjų privalome atkūrimo ju- atžymėti ir
Varžybinių pasekmių kultūrinė vertėDažnai spaudoje nagrinėjamas sportinio iškilumo klausimas, siejant su rekordinių pasekmių vertinimu, daug kur nukrypsta nuo tiesioginio kriterijaus šaltinių. Sportas žaidimų eigoje ir įvairiausių sporto šakų bei paskirų varžybų ir rungčių vykdyme yra dalyvaujančių asmenų vitalinis rodiklis, žiūrint iš kasdieninio gyvenimo eigos į varžybinį pradą, kaikam ir iš intelektualų atrodo, kad nuolatinis sportininkų pasiruošimas, kurio apimtis trunka kartais 5-8 metus, savaitėje įskaitant 5-7 d., kondicinį pasiruošimą ir treniruotes, kasdien 2-3 vai. sportinio plano vykdymą, siekiant augš- tesnių pasekmių, — nedaug turi vertės nei asmens ugdyme, nei kultūrinėje plotmėje;Varžybinės pasekmės vertė glūdi visame vitaliniame sportininkė išryškinime ir jos pagrindiniuose ugdymo bei lavinimo mokyklos rėmuose — fiziniame ugdyme ir lavinime. Bandykime ši pasiruošimo laikotarpį apžvelgti iš keleto aspektų, kurie fi-, ziniame lavinime eina neatskiriama jungtimi sportininko brandinimo procese.Iš sportininko fizinio subrendimo. jo biologiniu bei psichologiniu savybių labai apytikriai

BR. KETURAKIS praturtinda-

Olimpijadoj neužpirkti pav. “EI Sol” dienraščio puslapį (gal kainuotų $2.000), išaiškinant jame dalyvavimą pavergtos Lietuvos sportininkų Sov. Sąjungos eilėse. Tą patį galima būtų padaryti dar pigesne kaina visoj Meksikoj gaunamame anglų kalba laikraštėlyje, kuris dalinamas nemokamai visuose viešbučiuose, turizmo įstaigose dėl savo reklamų, informacijų. Jis mielai skaitomas visų angliškai kalbančių svetimšalių. Kodėl patiems neišleisti biuletenio bent keturiom kalbom, plačiai pasklei- džiant jį akredituotų korespondentų tarpe olimpinių žaidynių metu? Esu tikras, kad “Litua-. no”, “Lithuanian” ar “Litauer” vardas nuskambėtų nemažesniu efektu, kaip ir krepšinio rinktinės išvyka, bet žymiai mažesnėm išlaidom. * * *Su šiom mintim mes ir pasi- tinkam žaidynes Toronte, linkėdami gražių sportinių kovų lietuviškoj, jaunatviškoj dvasioj. Ypač džiugu dalyvių tarpe matyti Londono LSK “Tauro” atstovus, kurie po kelių metų darbo išsikovojo teisę dalyvauti stipriausių Š. Amerikos lietuvių komandų eilėse, juo labiau, kad Londono kolonija Kanadoj nėra didelė.Tad gero vėjo visiems sportininkams Kanados lietuvių sostinėj!

žaidynės! Susirenkame septy- tuviška tik dalyvių kilmė ir įra- nioliktą kartą išvesti metinio ba- šai ant laimėtų taurių. Ir juo lanso, patikrinti savo pajėgumo, toliau, juo mažiau jaunimo gir- pažvelgti į save, prisiminti esą disi vartojant lietuvių kalbą, lietuviai ir dar kartą įsitikinti, ---- --kad priklausome lietuvi škai bendruomenei.Jaunimas! Mūsų viltis ir ateitis! Knibždėte jis knibžda. Jo pilna visur, žygiuoja jis susi- drausminęs atidarymo iškilmėse, prakaituoja krepšinio ir tinklinio aikštėse, preciziškai pasuoja kamuolį, žegnojasi prieš mesdamas lemiamą baudą, susikaupęs servuoja kamuolį, nusikamuoja, pavargsta, išsenka... ir vėl gaivališkai šoka “frug”... Nes jis — jaunimas.Iškilmės! Sodinamas jis garbingiausioje prie stalo vietoje. Jis visų temų ir pokalbių objektas. Jo intencija laikomos pamaldos ir sakomi pamokslai. Juo džiaugiamasi, didžiuojamasi dėl produktingumo ir atsiektų pasekmių aikštėje...Ir ar tai jau būtų viskas? Susirinkti, pažaisti ir išsiskirstyti iki sekančių metų? Klystume, jeigu taip galvotume. Klystume, jeigu galvotume, kad susirinkome pasigrožėti tik krepšiniu. Klystų ir jaunimas, jeigu galvotų, kad lietuviškai visuomenei rūpi tokiomis progomis tik krepšinis. Būtų klaida, jeigu priemones pastatytume vietoje tikslo — vietoje lietuviškumo ir lietuvybės, vietoje žmogaus ir jo tauriausių savybių tik... krepšinį.Štai kodėl šiose iškilmėse, neatsižvelgdami į nerūpestingą jaunystės juoką, į blizgesį, į karštligišką norą laimėti kamuolį, į audringus plojimus ir ovacijas, drįstame sudrumsti nuotaiką ir paklausti: ar vien tik krepšiniui?Nuvokiame, kad tokie klausimai ir tokioje vietoje gali sukelti juoką, pasipiktinimą ir net nuostabą. Ir visdėlto! Anksčiau ar vėliau praregėti reikia. Bent pasistengti...Daug kartų sakėme ir daug kas tuo net patikėjo — sportuojame lietuvybei išlaikyti. Bet kai tenka pažvelgti į mūsų žaidynes, kyla klausimas: o kuo tos žaidynės lietuviškos? Kuo jos skiriasi nuo visame pasaulyje vykdomų įvairiausių žaidynių? Ar per septyniolika metų mes nusikalėme tokioms žaidynėms savas tradicijas, savą lietuvišką štampą, kuris ženklintų, kad tik mes tokias teturėjome, kad tik mes jose dalyvavome ir kad tik ka numosime, mūs jaunuolis — mums jos - yra charakteringos,, lietuvis krepšininkas bus, pasak nes lietuviškos ir savos? Pačios žaidynės tvarkomos svetimtaučių teisėjų, svetima kalba, svetimoje aplinkoje. Yra jose lie-

Anglų kalbos iš mūsų jaunosios kartos jau niekas neišskirs. Toks užsimojimas būtų lyg kauptuku grūmojimas šaulei. Bet ar negalima bent bandyti pajieškoti, pagalvoti ir pastudijuoti priemones, kad tas, nors ir angliškai kalbąs, jaunimas turėtų progą tokiose žaidynėse sužinoti, kad jis yra lietuvis ir kodėl tokios žaidynės rengiamos pačių lietuvių? Ar nebūtų pats laikas pagalvoti apie priemones žaidynėms daugiau sulietuvinti, jaunimą tuo pačiu daugiau su-, glaudinti ir palaikyti savoje šeimoje? Bent žaidynių metu, nes išsiskirsčius juk ir vėl jo gyvenimą skalauja svetimos bangos ir svetimos idėjos.Ilgainiui jau mes įsitikinome “vien tik krepšiniu” politika (jeigu iš viso kada ją turėjome) nebuvo vaisinga, nes nemanome, kad didelis mūsų nuopelnas, jeigu pvz. daugiau nei pusė rinktinės žaidikų nekalbėjo lietuviškai ... Ak, čia ne tas svarbu. Juk gali žmogus ir lietuviškai nekalbėti, bet žinoti ir tikėti savimi, sava misija... O kas būtų, jeigu ateityje galėtume vykti gastrolėms Lietuvon? Ar visi dalyviai mokėtų lietuviškai bent kebo pasiklausti? Ar nesijaustų tokie tarsi į svetimą planetą nukritę? Jeigu jis lietuviškai ir nekalba, ar tai jau reiškia, kad toks turi būti pasmerktas ir visiškai ignorancijai mūsų tradicijų, lietuviškų papročių ir idealų? Ar kuris nors naujas lietuviškas aspektas nepraturtintų pačių žaidynių, nepagel- bėtų tam, tik angliškai kalbančiam, ryškiau mus pamatyti, suvokti ir tuo pačiu tik praturtėti?Štai tokios ir panašios mintys kyla septynioliktą kartą susirenkant ir besidžiaugiant mūsų jaunimo atsiektais rezultatais krepšinio aikštelėse. Nesame kaip tas užburtas varpininkas, kuris skambina ir mano, kad reikia tol skambinti, kol varpai pravirks, tačiau baimė ima, kai pagalvoji, jog užsiauginsime krepšininką, bet prarasime lietuvį, kad užmiršim'e žmogų — sportininką, bet pradėsime garbinti robotą. Juk sportas, kaip žinome, visuomet gali būti daugiaprasmis ... Jeigu į viską ran-
žolyno (V. Ramonas, “Dulkės raudonam saulėleidy”), kaip “gėlė, ... tik apvytusi ir... be kvapo”.

Krepšinio žaidynės jau čia!pradines rungtynes.
ŠEŠTADIENĮ, 9.30 v. ryto, Jarvis Collegiate: Detroito Kovas — Čikagos Aras9.30 v. ryto Prisikėlimo par. salėj — Čikagos Neo-Lithuania —r Lituąnica11.30 Jarvis Coll.: Aušra — Geležinis Vilkas9.30 Ryerson Institute — Aušra — Aras (jauniai)— 9.30 Ryerson Institute: —Nukelta į 7-tą psl.

Į Torontą atvyksta apie 200 sportininkų iš JAV ir Kanados. Atvelykio savaitgalyje bus “aršios” kovos rungtynių aikštėse, kur paaiškės stipriausios lietuvių krepšinio jėgos. Kartu vyks ir tinklinio rungtynės; jose matysime šį kartą tik moteriškąją lytį — vyrų komandų nebus.Mieli krepšinio mėgėjai! Viso turnyro tvarkaraščio neduodame — jį gausite atvykę į aikštes. Jūsų patogumui pateikiame pačias
SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic

Medicininis ir pooperacinis gydymas
Vienintelė valdžios registruota natūralaus rodymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

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

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008asmuo yra tinkamas ir kokį ke- lią-planą darbų eigos turi praeiti, kad atsiektų iškilių pasekmių. Plati fizinio lavinimo eiga su gerai atrinkta medžiaga įvairių žaidimų formoje, kurios kertiniu ramsčiu eina ugdymo ir lavinimo sportininko pradžiamokslis — brandinimas visų jaunuolių fizinių galių, — laiduoja pirmąją atranką į varžy- binį-rungtinį pasireiškimą.Varžybinis pradas (šiuo metu) įgauna siauresnės apimties specialiai pasirinktoje sporto šakos rungtyje ar varžyboje, bet didžiulį krūvį jau treniruotės vardu linksniuojamoje pasiruošimo ilgametėje programoje. Vertinimo rodikliu pastatomas centimetras, gramas ir sekundė paskiruose sporto šakų pasirody-žaidimų eigose — laimėti taškai už pergales, be to. į žaidimą įeinantieji elementai: kondicija, technika, taktika, komandinis pajėgumas ir improvizacija.Taigi kelias į tarptautinę ar pasaulinę klasę, žiūrint iš pasiruošimo eigos elementų, yra paženklinamas tam tikrais rodikliais, kuriuos ka tik suminėjome, mus įrikiuoja tautų eilėn ar pastato nuošaliau (be ypatin- ar jos rungčiai vienas ar kitas gesnio įvertinimo). Jeigu prak-

tinė varžybinė pusė turi įvertinimo matą, tai negalime jo pritaikyti sportininko dvasiniam pasauliui, be kurio joks iškilesnis kūrybinis darbas beveik neįmanomas atlikti.Asmens valios stiprybė apsunkinti save diena iš dienos prakaitą čiulpiančia treniruote, kaip pvz. Maratono bėgikų, ilgų nuotoliu pašliūžininkų ir t.t., vaizdžiai nusako šiuometinį sporto lygį ir sportininko, kaip tvirtos asmenybės, užmojus užsibrėžtam tikslui pasiekti. Kartais sportininko iškilųjį pajėgumą, jo žydintį laikotarpį užgriebia eilė nenašisekimų, kaip raumenų pluošto trūkiai, galūnių raiščiu pertempimai ar didesni sportiniai sužalojimai, kurie kerta jo pasiruošima ir kartais negailesniuose, o komandinėse kovos tingai priverčia visiškai apleisti snorto dirvonus, čia matome daugeli jaunų ar tų pačiu “nu- skriaustuju”, kurie po atsigavimo skina kelia j viršūnes. Tai asmenybių iškilumas, kurių randame ir kitose kultūrinio gyvenimo anraiškose.Muzikas, ruošdamas savo kūrinius. menininkas ar inžinierius kruopščioje ir sudėtingoje savo nrofesiioie. chemikas ar pvdvtoias. rašytojas ir poetas — visi stengiasi duoti ką gilesnio ir

vertingesnio, tuo mi savo kultūrinį kraitį. Juk dainininkas “kamuojasi” eilę metų, kol apvaldo reikalaujamą diapazoną, muzikas instrumentalistas ligi žilo plauko jieško tobulinimosi būdų, kad būtų pripažinti primaujančių eilėse.žvelgiant į gyvenimo raidą ir nūdienines sporto aktualijas, kurios čia eina tik varžybinio prado iškėlime, matome, kad daugely sporto šakų varžybinės pasekmės kilimas yra surištas su milžinišku mokslininkų pasiruošimu ir atidumu, štai pavyzdžiai: lengv. rutulio naujoji technika Parry O’Brien vardu, disko metimas su šuoliu apsisukant. kūio metimo ilgio svirties svarba. k’iūrinio bėgimo žingsniu analizė, sunkumų kilnojimų įvedimas į paskirų sporto varžybų kondicinį ir treniruočių pasiruošima, naujas kelias bėgimuose iš intervalų treniruotės ligi ilgalaikio bėgimo (20-26 mylios 5-6 į savaitę), australu ir naujazelandiečių metodas. įvedimas moterims 800, 1500 ir 1 mvl. bėgimu. įskaitant labai su- stinrėjusį prieauglio klasių metodinį paruošimą lengvaatlečiams.Sporto medicina, chemija, biologija, biomechanika, fizika, pedagogika, psichologija ir var-

K. Baronas

Ui'

c

m
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9 ĮMESTOJE T»E
POTVYNIS NEMUNO 
ŽEMUPYJE
Išsiliejusi Minija Nemuno žemupy

je per keletą valandą užtvindė di
delius žemės plotus Šilutės rajone. 
Rusniškiai iš savo salos su kitomis 
vietovėmis šiemet gali susisiekti tik 
kariuomenės amfibinių valčių dėka. 
Potvynio pavojus grėsė Kintų žuvi
ninkystės ūkio kombinuotų pašarų 
sandėliui. Sunkvežimių vairuotojai 
Danielius Mačiulaitis, Steponas Jero- 
šius, Jurgis Norvilą, Vytautas Abdru- 
tis ir Einis Cirulis dirbo 18 valandų, 
kol jiems pusiau' apsemtais keliais 
pavyko pašarus išgabenti į saugią 
vietą. Daug vargo turi miškininkai, 
nes potvynio vanduo išnešiojo išvežti 
paruoštą miško medžiagą. Jie dabar 
gando plūduriuojančius rąstus ir 
stengiasi juos atplukdyti prie kelių. 
Nuo staigaus potvynio žuvo daug zui
kių ir ypač stirnų. “Tiesoje” rašoma: 
“Tačiau, matyti, taip jau būna, kad 
kas negera vienam, tuo džiaugiasi ki
tas. Nemuno žemupyje šiemet su
skrido tūkstančiai gulbių, žmonių 
nebaidomos jos plaukioja netoli ke
lių, nepaisydamos pravažiuojančių 

'mašinų. Tarytum milžiniški sniego 
dribsniai boluoja jos, kiek tik akys 
siekia, užlietose pievose.”

TRAGEDIJA ĄŽUOLŲ BŪDOJ
Sovietinė Elta paskelbė gerokai 

.senstelėjusį pranešimą iš teismo sa
lės: “Lietuvos TSR Aukščiausiojo 
teismo teisminės baudžiamųjų bylų 
kolegijos 1967 m. sausio 13 d. nuo
sprendžiu Leonas Antanynas, gimęs 
1933 m. Kapsuko rajone, pripažintas 
kaltu išprievartavęs ir pasmaugęs še- 
liolikametę Aldoną Grilauskaitę, ėju
sią per mišką iš Ąžuolų Būdos aš
tuonmetės mokyklos i Sena’s Rūdos 
kaimą. Po to, būdamas girtas, jis 
kėsinosi kirviu nužudyti savo žmoną 
Danutę Antanynienę, suduodamas jai 
kirviu du kartus Į galvą ir padary
damas apysunki kūno sužalojimą. Už 
tai jis buvo nubaustas aukščiausią
ja bausme — sušaudyti...” Toliau 
seka Įprastinis prierašas, jog malo
nės prašymas buvęs atmestas, baus
mė jau esanti Įvykdyta.

mokslo vyrai, o dabar ją vietas jau 
yra užėmę paprasti sovietinio komu
nizmo propagandistai. Tai liudija šio
je “mokslinėje” konferencijoje skai
tyti pranešimai: P. Aksomito — 
“Tarptautinė Didžiojo Spalio socia
listinės revoliucijos reikšmė**, M. Bu
rokevičiaus — “Kaikurie kultūrinės 
revoliucijos Lietuvoje klausimai**, B. 
Vaitkevičiaus — "LKP ideologinis 
darbas 1919 metais**, K. Navicko — 
“Lenininė nacionalinė politika ir 
Lietuva**. Visi jie — istorijos moks
lą kandidatai, išskyrus K. Navicką, 
kuris yra netgi istorijos mokslą dak
taras.

NUOPELNAI IR STIKLIUKAS
“Tiesoje** buvo paskelbtas buvusio 

sovietu partizano Antano Pliaugos 
graudus laiškas: "Su ginklu ranko
je kovojau “Dainavos partizano’* bū
ryje. Buvau sužeistas, gestapo kan
kinamas. O kokias sąlygas dabar tu
riu... Divyriai, matyti, gerbiami tik 
žuvę...** Iš V. Miklaševičiaus raši
nio paaiškėja, jog A. Pliauga kovojo 
ne tik prieš vokiečius, bet ir prieš 
lietuvius partizanus pokario metais. 
Už nuopelnus jis buvo nusiąstas į 
milicijos mokyklą Vilniuje ir pada
rytas leitenantu. Šį laipsni ir tarny
bą jis prarado už "tarybinio teisė
tumo pažeidimus”. Įsigijęs mechani
zatoriaus specialybę, dirbo kombai
nininku, vėliau sandėlininku Simno 
plytinėje, mechaniku Marcinkonių 
mišku ūkyje, vairuotoju Varėnos au
totransporto kontoroje, visur susi
laukdamas to paties sprendimo: "At
leisti už sistemingą girtuokliavimą 
darbo metu.” V. Miklaševičius, mė
nesiui praėjus, cituoja Varėnos kon
toros viršininko Vyt. Žilinsko žo
džius: “Reikalai nesitaiso. Išvykęs 
su mašina, tris dienas girtuokliavo.” 
A. Pliaugos draugams sekasi geriau: 
Vyt. Kvederavičius yra Alytaus naf
tos bazės direktorius, Ant. Kvedera
vičius — Alytaus mechanikos techni
kumo dėstytojas. Iš šio rašinio taip
gi paaiškėja, kad pokario metais lie
tuviai partizanai buvo įsiveržę j Mi
roslavo miestelį, kur įvykusiose kau
tynėse žuvo daug vadinamųjų "liau
dies gynėjų”.

HAMILTONO AV PARAPIJOS CHORAS
balandžio 8 d. Jaunimo Centro salėje,

58 Dundurn St. N., rengia

tradicinius pavasario šokius
Programą atliks mišrus ir moterų choras bei duetai

• Bufete: įvairus gėrimai, kopūstai, 
dešrelės, tortai ir kava

• Loterija ir laimės staliukai
• Linksma Domininko Ferry muzika

• Įėjimas suaugusiems — 2 dol. 
studentams"— 1 doi.

• Pradžia — 7 vai. vakaro

HAV PARAPIJOS CHORAS
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šeštad. Mokykla po Velykų vėl pra
deda darbą balandžio 8 d. įprastu lai
ku — 9.30 v. ryto. Paskutinis šių 
mokslo metų šeštadienis numatytas 
gegužės 27 d. Iškilmingas mokslo me
tų užbaigimas — Jaunimo C. salėje 
šeštadienį, birželio 3. Mokyklos va
dovybė primena dar neužsimokėju
siems 20 dol. metinio mokyklos iš
laikymo mokesčio tą pareigą atlik
ti.

A.A. KAZ. STANAIČIO mirties 
metinės buvo paminėtos AV par. baž
nyčioje; mons. dr. J. Tadarauskas ir 
svečiai kun. dr. J. Gutauskas iš Del
hi ir Tėvas B. Bagdonas, OFM, iš 
St. Catharines atlaikė už mirusį Mi
šias ir atgiedojo egzekvijas. Pamal
dose dalyvavo našlė V. Stanaitienė, 
sūnaus Zenono ir brolio Jono Sta
naičių šeimos ir daug velionį prisi
menančių hamiltoniečių.

ANTANINA MIKŠIENĖ po sėk- 
mingos operacijos sveiksta Šv. Juo
zapo ligoninėje ir turi daug lanky
tojų. K. M.

KAZIUKO MUGĖ, tai metinis 
skautų parengimas, kuriame skautai 
turi progos pasirodyti ne vien savo 
gausiu skaičiumi ar uniforma, bet ir 
savo rankdarbiais bei darbštumu. 
Džiugu, kad skautų parengimai susi
laukia tiek daug svečių. Ten buvo 
įdomu visiems — jauniems, seniems

ir mažiems. Buvo gražią lietuviškų 
juostą, siuvinėtą rankdarbių, kera
mikos, lietuviškais motyvais medžio 
išdirbinių, gėlių, inkilėlių, Įvairių 
piešinių, plastikos išdirbinių, net ir 
jaunųjų skaučių keptų pyragaičių. 
Viskas ją pačią padaryta! Aplankius 
visą skilčių stalus, nusipirkus kas 
patinka ir išmėginus laimę loterijoj, 
buvo galima ten pasivaišinti lietuviš
kais kepsniais ir gėrimais. Maisto 
gaminiai buvo kruopščiai paruošti 
vyresniųjų skaučių su skautams pa
dedančią ponių pagalba. Tai reta pro
ga, kada sekmadienį, tuoj po Mišių, 
lietuviai turi galimybės su šeimo
mis susitikti, pasidalinti įspūdžiais 
ir būti skautų pavaišinti bendroje 
pastogėje. Toks didelis darbų pasi
rodymas ir užkandžių paruošimas gal 
yra neįmanomas dažnai suruošti, bet 
skautų pavyzdys iškelia mintį, kad 
užeiga sekmadieniais po Mišių, su 
šeimomis, nors ir karštos kavos puo
dukui, būtų labai maloni. L. S.

VELYKŲ BOBUTĖ pas vaikučius 
šiais metais atvyksta Atvelykio sek
madienį, balandžio 2 d., 4 v.p.p. į 
Jaunimo Centrą. Bus įdomi ir įvairi 
meninė programa, o Velykų bobutė 
visus vaikučius apdalins mažomis do
vanėlėmis. Rengia ateitininkai ir 
kviečia visus vaikučius su tėveliais 
atsilankyti į šią sekmadienio popie
tę.

MENO PARODA. Hamiltone pir
mą kartą ruošiama tokio pobūdžio 
meno paroda. Joje dalyvaus trys jau
ni dailininkai iš Toronto: Ronaldas 
Astrauskas, Juozas Gataveckas ir 
Kęstutis Gužas. Pastarasis Hamilto
ne augo, mokėsi ir tik prieš porą 
metų persikėlė gyventi į Torontą. Ši 
paroda įvyks Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 2 d., Jaunimo Centre; bus 
atidaryta nuo 10 v.r. iki 6 v.v. Kvie
čiami visi hamiltoniečiai ir apylin
kių lietuviai ją aplankyti. Visi at
silankiusieji galės pasivaišinti gar
džiais užkandžiais, pyragais ir kava.

PYRAGŲ IŠPARDAVIMĄ organi
zuoja ateitininkiškojo jaunimo tėvai 
su vadovais Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 2. Norima sukelti daugiau 
lėšų jaunimo veiklai, stovykloms, 
įvairioms išvykoms.

kai), prieš — 28 (15 demokratų ir 
13 respublikininkų). Amerikai geri- 

JŪRATE KAZICKAITE išvyko Į nant santykius su Sovietų Sųjunga, 
Tolimuosius Rytus — Japoniją, For- opozicija šiai sutarčiai buvo iš anks- 
mozą ir P. Vietnamą, iš kur ji siųs to pasmerkta pralaimėiimm 
pranešimus eilei amerikiečių laikraš
čių. Ji yra studijavusi anglistiką St Britanija 
Trinity kolegijoje Vašingtone, lan
kiusi Anglijos ir Šveicarijos univer
sitetus, dvejus metus dėsčiusi ang
lų kalbą Kenijoje, Afrikoje. Grįžu
si į JAV, dirbo žurnalo "Look” re
dakcijoje. Be amerikietiškų laikraš
čių, J. Kazickaitė žada informuoti ir 
lietuviškąjį "Darbininką”.

RAIMONDA APEIKYTĖ, Los An
geles lietuvaitė pianistė, jaunųjų me
nininkų varžybose laimėjo pirmą vie
tą kolegijos studentų instrumenta
listų grupėje, paskambinusi Rachma
ninoff koncertą pianinui nr. 2 C mi
nor. Šį kūrinį ji pakartojo kolegijos 
auditorijoje kovo 10 d. su orkestro 
palyda.

DR. JUOZUI LEONUI NAVIC
KUI Bostono kolegija suteikė ekstra
ordinarinio profesoriaus laipsnį su 
nuolatinio dėstytojo teisėmis ir pa
skyrė stipendiją jau įpusėtam moks
liniam veikalui užbaigti. Filosofijos 
daktaro laipsnį jis yra gavęs 1958 
m. Fordham universitete už diserta-

Išpardavimas ciją "The Moral Philosophy of Loss- 
vyks po visų pamaldų Jaunimo Cent- ky”. PrOf. dr. J. L. Navickas, 1963 
re. Taip pat veiks užkandžių bufe- m. išrinktas Lietuvių Katalikų Moks- 
tas, kiekvienas galės pasivaišinti gar- Akademijos Naujosios Anglijos ži- 
džiais valgiais, o laimei išmėginti dinio pirmininku, aktyviai reiškiasi 
veiks ateitininkiškojo jaunimo suor
ganizuota loterija. Ateitininkiškojo 
jaunimo tėvai ir vadovai kviečia vi
sus atsilankyti ir tuo paremti mūsų 
jaunimo veiklą. J. P.

“SKAMBIAI SKARDENA grįžęs 
pavasaris pas mus”. AV par. choras, 
vad. muz. A Paulionio, kviečia Ha
miltono ir apylinkių lietuvius bal. 8 
d. atsilankyti į tradicinius choro pa
vasario šokius, šokiams gros links
mas Domininko Ferry jaunųjų or
kestras. Svečių patogumui, kad ne
reiktų neštis savų atsargų, bufete bus 
visokios rūšies gėrimų ir pakanka
mai. Alkani galės sotintis sultingo
mis dešrelėmis su kopūstais; saldu
mynų mėgėjams bus tortų ir kavos. 
Pradžia 7 v.v.

PREKYBA SU LENKIJA
Lietuvoje viešėjo Lenkijos preky

bininką delegacija, vadovaujama pre
kybos ministerio E. šneiderio. Pre
kybiniai ryšiai su Lenkija buvo už
megzti prieš dvejus metus. Vienšna- 
gės metu Lenkijos atstovai pasirašė 
naują prekybinių mainų sutartį, pa
gal kurią Lenkija eksportuos į Lie
tuva vilnonius audinius, drabužius, 
galanterijos, kosmetikos gaminius ir 
kultūrinio pobūdžio prekes, o Lietu
va Lenkijon siųs mėsą, žuvis, linų 
audinius, užuolaidas, suvenyrus. Nu
matomas abipusis pasikeitimas vyno 
ir degtinės gaminiais, šiemetinė su
tartis praeitų metų tiesioginių pre
kių mainų apimti viršysianti tris kar
tus. Smulkesniems planams paruošti 
į Varšuvą bus siunčiama Lietuvos 
prekybininką delegacija.

ISTORIJA AR PROPAGANDA?
Spalio revoliucijos penkiasdešimt

mečio proga Kaune Įvyko istorikų 
konferencija, kurią atidarė miesto 
kompartijos komiteto sekr. A. Umb
rasas. Kadaise istorikais buvo garbūs

AUGANTIS PANEVĖŽYS
Panevėžį aplankiusi B. Bartusevi

čiūtė “švyturyje” pasakoja, jog mies
tas jau turi 65.000 gyventojų, kurių 
28.500 dirba pramonės įmonėse ir 
statyboje. Mieste esančios 32 gamyk
los, jų tarpe — linų kombinatas, 
“Lietkabelis”, stiklo fabrikas, duo
nos kombinatas, elektroninių vamz
delių gamykla “Ekranas”, gelžbeto
ninių dirbinių, statybinių konstruk
cijų, žuvies apdirbimo įmonės, bal
dų gamykla ir kt. Miesto centre yra 
pastatyti politechnikumo rūmai, pen- 
kiaaugštis 32 butų gyvenamasis na
mas, auga pastatas dramos teatrui. 
Šiemet čia būsiąs pradėtas statyti 13 
augštų viešbutis. Naujosioms staty
boms daugiausia planų yra paruo
šęs vyr. architektas Jonas Brazys ir 
architektė Nijolė Garbaliauskienė. B. 
Bartusevičiūtės teigimu, Panevėžyje 
veikia 6 vidurinės mokyklos, Kauno 
politechnikos skyrius, hidromeliora- 
cijos technikumas, medicinos mokyk
la, profesinė-techninė mokykla. Pa
nevėžiečių pasididžiavimas — naujie
ji sporto rūmai. V. Kst.

PADĖKA
Šių metų vasario mėn. atsiskyrė iš mūsų tarpo, pašauktas am

žinybėn, mūsų mylimas vyras, tėvelis, uošvis ir senelis,
a. a. Justinas Sutkaitis

Dėkojame visiems, kurie suteikė Jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo Jį į amžino poilsio vietą; didžiai gerb. mons. J. Tadaraus- 
kui, Tėvams pranciškonams, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už 
Jo sielą; užprašiusiems šv. Mišias už Jo sielą; atsiuntusiems gėlių; 
karsto nešėjams ir visiems, kurie pareiškė mums toje liūdesio va
landoje užuojauta; laidotuvių direktoriui Dwyer’s už malonų patar
navimą; visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai netu- 

' rime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui!
Nuliūdę: žmona ir vaikai

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje “TALKA“

21 Msm 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 mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA 
gyvybės ir paskokj draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų Ir S vat

i — 8 vat. vok., ieštadienais 9 vaL ryto — 12 vai.

Vasario 16-sios minėjimo metu po pamaldų Lietuvių Bendruome
nės vardu padėjo vainikus prie lietuviško kryžiaus, pagerbiant kri
tusius už laisvę: ateitininkės R. Norkutė, R. Borusaitė ir šauliai — 
A. Patamsis ir P. Kanopa Nuotr. M. Borusienės

Delhi, Tillsonburg
ATVELYKYJE, 4 v.p.p., Šv. Kaži- 

rniero parapijos salėn atvyksta Ve
lykų bobutė į šios apylinkės pavasa
rio vaiką šventę. Giedos vaiką cho
ras, bus margučią konkursas su ke
liom premijom, deklamacijos, margu
čių ritinėjimas, vaiką vaišės. Visi 
vaikai ir ją tėveliai kviečiami daly
vauti. šventei programą ruošia šeš
tadieninės mokyklos mokytojos — 
A. Ratavičienė, B. Vytienė ir joms 
padeda mokyt. St. Kairys.

PARAPIJOS CHORAS, pamoko
mas kun. B. Pacevičiaus, vadovauja

mas seniūno VI. Miceikos, diriguo
jamas K. Lukošiaus, palydimas jauną 
vargoninkią D. Ratavičiūtės ir D. Au- 
gaitytės, daro gražią pažangą ir įspū
dingai gieda per pamaldas. Tikima
si, kad jo repertuaras bus praplėstas 
ir greit pasirodys vietos parengi
muose.

Į ŠIĄ APYLINKĘ atsikelia dau
giau lietuvių. Viena šeima atvyksta 
iš Winnipego, dvi iš Detroito. Vie
nus domina tabako auginimas, kiti 
nori čia gyventi dėl sveiko, tyro oro.

Kor.

LONDON, ONT.
NEPAMIRŠKIME, kad tik pora 

dienų beliko Įsigyti bilietams j an
samblio koncertą-balių, įvykstantį ba
landžio 8 d. įsigyti: Rodnėje pas Ig- 
naitį, Delhi — pas Miceiką, o Lon
done ir svečiams iš nepaminėtų apy
linkių pas U. Bliskienę, 137 Albert 
St, London, Ont, tel. 434-9204. Da
lyvauti galės tik tie, kurie ligi bal

2 d. im. įsigys baliaus bilietus. Nuo
širdžiai prašome savo auka paremti 
ansamblio pastangas, pasiųsti viene
tą į Montreal) dalyvauti Expo pro
gramos išpildyme.

KREPŠININKAI vyks į pirmeny
bes balandžio 1 ir 2 d. Toronte, kur 
rengiamos S. Amerikos stipriausių 
krepšinio ir tinklinio komandų var
žybos. D. E.

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON 

168 Locke St. S. JA 2-5028
PHILIPS

TELEVIZIJOS PRIIMTUVŲ

IŠPARDAVIMAS

23" TELEVIZIJOS PRIIMTUVAS
C 66 modelis-$269.00 (keičiant į senę)

KITI MODELIAI-nuo $199.00
PILNA VIEN ERIŲ METŲ GARANTIJA 

Kreiptis pas A. Pilypaitj (Al) — krautuvės vedėję

D1DŽIOSIOS BRITANIJOS LIE
TUVIŲ SĄJUNGOS XX suvažiavi
mas, "Naujienų” korespondento V. 
Vyteniečio pranešimu, įvyko kovo 4-5 
d.d. Lietuvių Namuose Londone. Da
lyvavo 16 atstovų iš trylikos skyrių, 
atstovavusių 597 nariams. Lietuvos 
pasiuntinybės vardu suvažiavimą 
sveikino S. Kuzminskas, Londono lie
tuvių parapijos — kun. J. Budzei- 
ka, skautų rajono — B. Zinkus. Raš
tu sveikino VLIKo pirm. J. K. Va
liūnas, Lietuvos Laisvės Komiteto 
vardu — V. Sidzikauskas, PLB Bri
tanijos krašto tarybos — preL J. Gu
tauskas. Suvažiavimo dalyviai apta
rė dabartinę politinę pasaulio būklę, 
ilgiau sustodami ties Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos naująja sutartimi, 
nusavinusia Baltijos valstybių auksą. 
Britanijos vyriausybė yra pareiškusi, 
kad ji de jure nepripažįsta Baltijos 
kraštų įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
bet šis pareiškimas esąs labai miglo
tas. Susitarus su latviais ir estais, 
planuojama užpirkti įtakingiausio 
britų dienraščio puslapį. Jame bus 
išaiškinta Baltijos kraštų būklė, at
skleisti tikrieji sovietų kėslai, pri
minta, kad" auksas buvo atgabentas 
Britanijon, pasitikint tradiciniu bri
tų teisingumu, šis vieno puslapio 
skelbimas atsieis virš tūkstančio bri
tiškų svarų. DBLS-ga jau turi pasky
rusi ir surinkusi 156 sv. 10 šil. Iš 
valdybos rotacine tvarka atsistatydi
no A. Pranskūnas ir Z. Juras, bet 
jie buvo perrinkti dar vienai kaden-

Choro valdyba

PADĖKA
Hamiltono ateitininkai, praėjus Šv. 

Kazimiero minėjimui, nuoširdžiai dė
koja dvasios vadui mons. dr. J. Ta- 
darauskui už atlaikytas šv. Mišias Šv. 
Kazimiero dieną ir už tartą gražų 
žodi pamaldų metu. Taip pat nuo
širdi padėka už leidimą nemokamai 
pasinaudoti Jaunimo Centro sale mi
nėjimui. Gili padėka prisidėjusiems 
prie meninės programos išpildymo ar 
jos paruošimo: “Aukuro” aktorei-re- 
žisorei E. Kudabienei, aukuriečiams 
I. Kudabaitei, R. Žilvitytei ir K. 
Bungardai, baleto studijos vadovei 
M. Pusdešrytei ir jos šokėjai A. Kri- 
vinskaitei, Vyt. Babecko muzikos 
studijai ir jos orkestrui, A. Juozapa
vičiui už paruošimą dainų. Ačiū vi
siems už gausų dalyvavimą minė
jime.

Hamiltono ateitininkai

lietuviškoje spaudoje, daug filosofi
nių studijų yra paskelbęs amerikie
čių moksliniuose žurnaluose.

ANTANAS MARCINKUS West
inghouse įmonėje Baltimore, Md., 
susilaukė specialaus atžymėjimo už 
tiksliai atliekamą darbą. Be mažiau
sios klaidos jis yra padengęs specia
laus tirpinio klodu 10.000 torpedos cijai. Dabartinę DBLS-gos valdybą 
motoro dalių.

PAULINA ŽEMLIAUSKIENĖ ko
vo 2 d. iš Lietuvos atvyko į New 
Haven, Conn., pas savo vaikus žem- 
liauskus ir Dumšus.

JURBARKO GIMNAZIJOS abitu
rientų ir moksleivių suvažiavimas 
planuojamas rugsėjo 2-3 d.d. Čikago
je, kur gyvena didesnis jurbarkiečių 
skaičius, šiuo klausimu prašoma ra
šyti S. Tamošaitytei-Endrijonienei, 
6914^ So. Talman Ave., Chicago, UI.

- 60629, USA.
VLIKO VALDYBA, vykdydama 

sausio 14-15 d. nutarimus sudaryti 
a. tarybą prie Eltos informacijų tar
nybos, skirtą rūpintis informacijos 
nelietuviams plėtimu, ir b. komitetą 
lėšoms Lietuvos Laisvės metų pro
gramai telkti, nutarė į tą tarybą ir 
komitetą paskirti po du savo atsto
vus ir kviesti taip pat po du atsto-

sudaro: pirm. inž. J. Vilčinskas, vi- 
cepirm. P. Mašalaitis, sekr. A. Prans- 
kūnas, ižd. V. Strimas, nariai — S. 
Nenortas, Z. Juras ir J. Lūža. Są
jungos tarybon buvo išrinkti: S. Kuz
minskas, K. Bivainis, J. Benderius, 
R. Kalibatas, J. Dimša, J. Levinskas 
ir V. Ignaitis.

Italija
SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA Castel- 

nuove Vasario 16 paminėjo kovo 5 
d. kartų su šv. Kazimiero švente. Iš
kilmės buvo pradėtos vėliavos pakė
limu sodelyje ir pamaldomis už tė
vynę. Minėjime pagrindinę paskaitą 
skaitė gimnazijos direktorius kun. 
Pr. Gavėnas, tema pasirinkęs šv. Ka
zimiero lietuviškumą. Savo mintis jis 
grindė italų rašytojo Eugenio Pilla 
veikalu "San Casimiro”, kuriame au
torius šv. Kazimiero biografinius 

vus iš PLB, ALTos, Lietuvos Lais- duomenis yra ipynęs į platesnius Lie- 
vės Komiteto. Šiuo reikalu minėtoms 
institucijoms kovo 3 d. buvo išsiun
tinėti atitinkami laiškai. Atskiriems 
VLIKo darbams atlikti bus sudaryta 
keletas kitų komisijų.

KONSULINĘ SUTARTĮ tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos ratifikavo se
natas, nepaisydamas lietuvių ir kitų 
tautybių protesto balsų. Už sutarties 
ratifikavimą balsavo 66 senatoriai 
(44 demokratai ir 22 respublikinin-

tuvos istorijos, geografijos, meno ir 
tautosakos rėmus beletristinio kūri
nio forma. Meninę šventės dalį iš
pildė jaunimas — dūdą orkestras, su
tartinės, solo, deklamacijos, tautiniai 
šokiai. Ypač įdomus buvo sceninis 
vaizdelis “Grįšim į Gedimino žemę”, 
paįvairintas lietuviška muzika ir 
spalvotais Lietuvos gamtovaizdžiais, 
šventė užbaigta Tautos himnu, gro
jant jaunimo orkestrui.

OTTAWA, Ont.
REKOLEKCIJOS įvyko kovo' 10-11 

d.; vedė Tėvas Tarcizijus Garbukas, 
OFM, iš Toronto. Bendruomenė la
bai gausiai atsilankė.

K. L. K. MOTERŲ DRAUGIJOS 
Otavos skyriaus iniciatyva vietinė L. 
Bendruomenė pagerbė mirusį Kana
dos generalinį gubernatorių. Dail. S. 
Ramonas paruošė Bendruomenės var
du adresą poniai Vanier — užuojau
tos pareiškimą ir pranešimą apie ren
giamą minėjimą — Mišias už a.a. Ve
lionį. Užuojautos pareiškimą įteikė 
Bendruomenės vicepirmininkė. Tė
vas Tarcizijus Garbukas, OFM, prieš 
Mišias trumpai apibūdino Velionį* 
kaip didį kanadietį.

PO REKOLEKCIJŲ PAMALDŲ vi
si susirinko į arkivyskupijos rūmų 
salę bendriems pusryčiams-agapei, 
kuri pradėta svečio kunigo malda. 
Kat. moterų skyriaus pirmininkė pa
sveikino susirinkusius, padėkojo Tė
vui Tarcizijui Garbukui, OFM, už re
kolekcijų konferencijas, kapelionui 
kun. dr. V. Skilandžiūnui už reko
lekcijų suorganizavimą, šeiminin
kėms — A. Morkūnienei ir L. Ramo
nienei už iškilmių vaišių surengimą, 
Bendruomenės nariams už gausų da
lyvavimą; pasidžiaugė naujos moterų 
organizacijos pirmu žingsniu ir pa
linkėjo ištvermės. Bendruomenę ji 
paprašė pritarimo moterų veiklai, 
paramos jų artimiausiems darbams 
— siuntinių paruošimui Suvalkų tri
kampio tautiečiams. Agapės nuotai
ką paįvairino mokytoja Leonida Ra
monienė, paskaitydama Aisčio “An
tai, tenai” ir Vaičiūno “Aukso mal
daknygė”, dr. Marija Ramūnienė pa- smuiku davė pusvalandį klasinės mu- tuvoje. Taip pat buvo platinama kny- 
skaitė savo eilėrašti “Rudens vėjas”, zikos ir lietuviškų dainų pynę, šis ga “Kova prieš Dievą Lietuvoje”. 
Agapę rengė K. L. Kat. Moterų Dr- duetas Winnipege nekartą buvo gir- Pusryčius paruošė ponios — G. Gali- 
jos Otavos skyrius.

K. L. K. M. DR-JOS CENTRO 
VALDYBOS rengiamame suvažiavi
me Toronte iš Otavos rengiasi daly
vauti kviesta dr. A. Šidlauskaitė, Ota
vos skyriaus valdybos pirmininkė ir 
kelios narės.

WINNIPEG, MAN.
dama “Audėjėlę” ir “Malūną”. Pa
sirodymas vispusiškai pavyko. Buvo 
25 taut, grupės; lietuviams nesigailė
ta plojimų. Sekančią dieną Winni
pego dienraštis “Free Press” at
spausdino platų straipsnį apie minė
tą festivalį. Aprašydamas didžiąsias 
tautines grupes, ilgėliau sustojo prie 
mūsiškės ir pabrėžė: “Specialiai spal
vingi buvo jauni lietuvių šokėjai. 
Gražūs berniukai ir puikios mergai
tės yra sveikintini savo pačių atsiek
tu rezultatu ...” Tokio įvertinimo 
“Free Press” puslapiuose nedaug kas 
gauna.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES me
tiniame susirinkime kovo 12 d. papra
šyta senoji valdyba pasilikti dar vie
nus metus. Valdybą sudaro: pirm. J. 
Malinauskas, sekr. M. šarauskas, ižd. 
V. Rutkauskas, kultūros reikalų ve
dėja H. Barkauskaitė, Tautos Fondo 
įgaliotinis J. Demereckas. Revizijos 
komisiją sudaro: V. Januška, K. Stri- 
kaitis ir V. Zavadskienė.

A.A. ALFONSAS BANIULIS mirė 
širdies smūgio ištiktas kovo 9 d. 
Gedulingos pamaldos atlaikytos kovo 
13 d. Oxbow bažnyčioje, palaidotas 
Estiven kapinėse. Liko žmona, sū
nus, duktė ir 9 anūkai. Laidotuvėse 
dalyvavo beveik visi Saskačevano 
provincijos lietuviai; buvo atvykusių 
ir iš Winnipego.

REKOLEKCIJAS vedė kun. Kaz.

TAUTŲ SAVAITĖ. Sausio 19 d. 
Hudsons Bay b-vės salėje liet, tauti- 

, nių šokių grupė “Tautų pasirodymo 
savaitėje” pašoko “Kalvelį” ir “Malū
ną”. šokių grupei vadovauja Hilda 
Barkauskaitė, akordeonais groja Dan
guolė ir Algirdas Januškos.

“TAUTYBIŲ KULTŪROS SAVAI
TĖJE” dalyvavo ir lietuviai. Parodą 
organizavo Eatons Co. Lietuviams 
buvo paskirta paskutinė — uždary
mo diena, sausio 28, šeštadienis. Bu
vo išstatyti audiniai ir mezginiai. 
Mezgimą ir siuvinėjimą demonstra
vo: T. Timmermanienė, Br. Bujokie- 
nė ir Eug. Federienė.

ST. JOHN’S RAVENSCOURT, Fort 
Gary mokykla, Kanados šimtmečio 
proga suruošė dviejų dienų (atstovai 
buvo apgyvendinti bendrabutyje) vi
sų tautinių grupių kultūros supažin
dinimo seminarą. Kiekviena tautybė 
buvo surengusi savas parodėles ir 
skaitė referatus. Lietuviams atstova
vo Silvija Maciūnaitė ir Vidas Ja
nuška.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 
vasario 19 d. su tai progai pritaiky- 
tom pamaldom, kurių metu lietuviš
ką vėliavą laikė savanoriai, pirmųjų 
kovų dalyviai. Parapijos salėje įvy
ko šventės minėjimas, kurį atidarė 
Liet. Bendruomenės pirm. J. Mali
nauskas. šiai šventei pritaikytą kal
bą pasakė P. Liaukevičius. Meninę 
dalį pradėjo I. Marozaitė deklamaci- Kuzminskas. Po rekolekcijų pusryčių 
ja. Muzikinėje dalyje Ig. Brazauskas metu svečias padarė pranešimą apie 
ir Clearens Asham akordeonais ir persekiojamos bažnyčios padėtį Lie

dimas per radiją. Taip pat jis turi naitienė ir M. Bagdonienė; abi yra 
pakvietimą groti televizijos progra- evangelikės, bet aktyviai dalyvauja 
moję. Smuiku grojo R. Marshal, pia- parapijos darbuose, čia nėra jokių 
ninu skambino R. Simanavičius ir P. religinių ginčų, visi kartu meilėje ir 
Stankevičius. Tautinių šokių grupė darnoje garbina Dievą ir palaiko lie- 
pašoko 5 tautinius šokius.

TAUTINIŲ GRUPIŲ FESTIVA- 
PRANEŠIME APIE NAUJĄ Ota- LYJE “Canada on Tour”, kuris bu- 

vos apylinkės valdybą praleista: ii- vo pradėtas Winnipege kovo 11 ir 
dininkas — inž. Vytautas Trečiokas. 12 d. miesto auditorijoje, pasirodė ir

tuvišką bažnyčią.
SV. JUOZAPO ŠVENTĖS išvaka

rėse kovo 18 d. pagerbtas Juozas De-

12 d. miesto auditorijoje, pasirodė ir 
Otavietė lietuvių tautinių šokių grupė, pašok-



iš Australijos
Dail. Leonas Urbonas su Ponia savo tapybos parodoje Toronte. Abu 

Nuotr. M. Pranevičiaus
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KARL JASPERS

Kunigas amerikiečių kario uniformoje
Prefato J. B. Končiaus atsiminimų proga

Atsiminimus rašyti šiandien 
yra mada. Rašo juos daugelis, 
net ir tie, kurie jų turi mažo
kai. Prelatas Končius jų turi 
apsčiai: per gerą pusšimtį veik
damas lietuvių šelpimo baruose 
įspaudė gilias savo žingsnių pė
das. Jo nuopelnai šelpiant lietu
vius ir randant draugų kita
taučių tarpe yra gana ryškūs.

Commissioner for Refugees — UNH 
CR, United Nations Organization — 
UNO, United States Escapee Pro
gram — USEP, World’s Lutheran 
Federation — WLF, World Relief 
Services — WRS ir kitos.

Kiekvienam įdomu pasiskai
tyti “Atsiminimuose”, koks sun
kus buvo BALFo įsipilietinimas 
JAV-se dėl “bimbininkų” opo- 

Apie ką daugiausia kalba au- zicijos. Vietiniai komunistėliai 
torius savo atsiminimuose? — 
Apie žmones. Apie kelis tūks
tančius lietuvių, su kuriais buvo 
susidūręs veikdamas kaip ilga
metis BALFo pirmininkas. At
sivertę “Atsiminimų” vardų ro
dyklę, rasime ten kelis tūkstan
čius pavardžių. Nevisos jos lie
tuvių: gerą dalį sudaro JAV, 
Kanados ir Europos kraštų žy
mūs asmenys, valdžios pareigū
nai, su kuriais BALFo pirminin
kas užmezgė ryšius ir kurių pa
lankumą užtikrino lietuviams. 
Jų dalis šiandien jau yra pasi
traukę iš svarbių vietų, bet yra 
dar nemažai likę tokių, kurie 
mūsų autoriui pagarbiai duris 
varstydavo, lydėdami jį pas sa
vo viršininkus. Dalis jų šian
dien užėmė svarbias pozicijas, 
ir yra Lietuvai reikalingi drau
gai ne tik šalpos, bet ir Lietu
vos laisvinimo reikaluose.

Nuolat keliaudamas BALFo kodėl mūsuose turėtų būti ver- 
reikalais į Europą, prel. Kon
čius kiekviena proga apsilanky
davo ten veikiančiose tarptauti
nėse šalpos organizacijose ir, 
kaip lietuvių BALFo pirminin
kas, buvo kviečiamas dalyvauti 
tarptautinių organizacijų suva
žiavimuose, pasitarimuose, iškil
mėse ir t.t. Kur galėdamas, ne 
tik dalyvaudavo pats, bet atsi
vesdavo su savim tuose kraštuo
se gyvenančių lietuvių BALFo 
talkininkų, supažindindavo juos 
su tarptautinių įstaigų pareigū
nais, įvesdindavo į tarptautinio 
lygio veikimą, štai, dalis įstaigų, 
kuriose BALFas “įsipibetino” 
prel. Končiaus dėka:

American Council of Voluntary 
Agencies — ACVA, British Adaption 
Committee — BAC, Cooperative of 
American Remittances to Everywhe
re — CARE, Cooperative of Relief 
Agencies Licenced for Operation in 
Germany — CRALOG, Council of 
Volutary Agencies — CVA, Church 
World Services — CWS, Interna
tional Refugee Organization — IRO, 
National Catholic Welfare Conferen
ce — NCWC, Organization for Reha
bilitation and Training — ORT, 
Tarptautinis Raudonasis Kryžius Že
nevoje, įvairių valstybių Raudonie- ' nas, Leningrado teatro, muzikos ir 
ji Kryžiai, United Nations High kinematografijos instituto auklėtinis.

mums atrodo maži, nepavojin
gi, bet nustebsime pasiskaitę, 
kokia stipri raudonųjų jėga sto
vėjo už jų nugarų! Kokios ga
lingos ir įtakingos tarptautinės 
komunistų organizacijos už juos 
kalbėjo šio krašto valdžios įstai
goms, murdė vos įsikūrusį 
BALFą, įtaigojo, kad jokia Ame
rikos įstaiga jo nepripažintų, 
šmeižė jo pareigūnus. Net ir 
šiandien šen bei ten vis pasigirs
ta balsas: štai, nutrupėjo BAL- 
Fo pinigai, prapuolė siunta, bė
kit, vyrai, gaudyti vagies! O to 
vagies — nė būti nebuvo. Ar 
nevertėtų tad pasekti, kas pir
mutinis šitaip pradeda šaukti?

“Atsiminimai” parašyti lako
niška kalba, trumpais sakiniais. 
Autorius pateikia daug laiškų, 
protokolų ištraukų, cituoja at
skirų veikėjų posakius. Pasi
skaitęs “Atsiminimus”' sužinos,

tinami J. Daužvardienės, dr Do
mo Jasaičio, I. Rugieniaus, min. 
žadeikio, Igno šeiniaus, Noros 
Gugienės, N. Rastenio, prel. J. 
Balkūno, A. Devenienės ir dau
gelio kitų darbai. Tie žmonės 
mums žinomi dėl jų garsių var
dų, bet ką jie yra nuveikę, gal 
nė nežinojome.

Kas antras - trečias “Atsi
minimų” puslapis iliustruotas 
veikėjų nuotraukomis — indivi
dualinėmis ir grupinėmis, šen 
bei ten įterptas tipiškas anekdo
tas, nugirstas autoriui lankant 
keliasdešimt DP stovyklų Euro
poje. Daugelis ras knygoje sa
vo paties pavardę ar veidą.

Prel. J. B. Končius, ATSIMINI
MAI Iš BALFO VEIKLOS 1944- 
1964. Spausdino “Draugo” spaus
tuvė, 1966, 404 pusi., kaina $5.

Jonas Geležinis

Kai Dzeusas panoro suvilioti 
žmones dviprasmiškumų blogiu, 
pasiuntė Pandoros apžavus. Per 
ją mirtingiesiems įteikė jis dė
žutę dovanų. Smalsioji Pandora 
atvožė viršelį, ir visi puikūs da
lykai pakilę į orą dingo. Jai už
darius viršelį, vien tik viltis beli
ko žmonėms. Ar viltis tad yra 
gera, ar bloga? Ir ji yra dvipras
miška. Vienas graikų aiškinimas 
sako: “Tik viltis dar tebegyve
na žmonių tarpe kaip geroji dei
vė, nes visos kitos pakilo į Olim
pą”. O kitas aiškinimas tvirtina: 
“Viltis yra žalinga deivė, vilio
jančiai apgaulinga, lygiai kaip 
ir pati Pandora”.

Apie vilties dviprasmiškumą 
girdime visų laikų posakiuose. 
Viltis yra jėga ir leidžia atsi
kvėpti — sako vieni; viltis yra 
apgaulinga matomybė — tvirti
na kiti. Žmonės gyvena svyruo
dami tarp vilties ir baimės — 
teigia Ovidijus. Viltis reiškią 
ryžtą ir naują valią — skelbia 
Liuteris. La Roschefoucauld iro
niškai galvoja: “Viltis, nors ir 
apgaulinga, bet mums padeda 
tęsti gyvenimą iki galo.”

Mes klausiame: ar viltis ap
gaulinga? Kokia forma ji gali 
būti tikra ir mus stiprinti?

Pradedu nuo politikos pasau
lio. Tukididas aprašinėja marą, 
kuris karo metu ėmė siausti . to pražuvę, tačiau ne kaip Die- 
Atėnuose. “Blogiausias dalykas vo tauta. Pranašai buvo išpra

našavę tą nelaimę, kaip žydų 
moralinio sugedimo pasekmę, 
nes atsimetė nuo Dievo. Pasi
rodo, pranašai buvo teisūs. Ir 
ateityje jie bus teisūs (taip žy
dai tikėjo) su savo antra pra
našyste, būtent, dalis žydų, pa
gal dievišką pažadą, išsilaikys; 
atsinaujins savo papročiuose ir 
tada baigsis jų baudžiava, žydai 
tikėjo pažadu/sutvarkė savo do
rinį gyvenimą pagal Dievo rei
kalavimus ir išmoko laukti. Jie 
laukė tūkstančius metų, niekad 
neprarasdami vilties. Kokios bu
vo viso to pasekmės?

Jau netekę valstybės, Dievą 
padarė vienintele savo atrama. 
Politiškai jie visada priklausė 
nuo kitų: ištremti į Babiloniją 
ir vėliau sugrįžę į Palestiną; 
kaip teokratija, klusni pasaulio 
galybei — iš pradžių persų, vė
liau graikų ir romėnų. Išvykę iš 
krašto, savanoriškai ar tremia- 
rfii, gyveno tarp svetimųjų kaip 
parijų tauta, vos vos pakenčia
mi, kartais pasiekdami laimėji
mų ūkinėje ir kultūrinėje srity
se, retkarčiais globojami, bet 
dažniausiai niekinami, dažnai 
persekiojami, apiplėšiami ir žu
domi ... Niekad neprarado vil
ties. Jų viltis buvo sudėta į Die
vo karalystę.

Kas yra toji Dievo karalys
tė? Visų žmonių vienybė tei
singume, meilėje ir laisvėje. Vė
liau visos tautos garbins viena
tinį Dievą Jeruzalėje, ir tai da-. 
rys ne žydų pavergti, bet kar
tu su jais visų bendram tikėji
me ir dorinėje Dievo akivaiz
doje.

Tad ši didi viltis, liečianti pa
saulio karalystę, yra palaikoma 
tikėjimo į vienatinį Dievą. Pa
saulinė viltis kartu yra ir ti
kėjimo viltis, nes karalystė su
kuriama ne vienų žmonių pa-

stangom, bet dievišku patvarky- 
Vokiečių filosofas, vienas mu. Ką gali žmonės padaryti bei 

- - ....... tą karalystę priartinti? Vien tik
vykdydami vieną reikalavimą, 
kuris buvo Dievo pažadėtosiosfilosofijos atstovų.

mirus Jie, kaip sako Tukididas, 
netikėtai įvykdę didesnę dalį sa
vo užmanymų, galvojo, kad jau 
niekas nebegalės jiems pasiprie-

ti, mylėti Dievą ir žmones. Tai, 
pagal Dievo valią, esą turės 
įvykti pirmiausia pastangom žy- 

šinU. Jie beprotiškai pritikėjo ■*» ta“‘os: J1“1 J5™**?)}
savo politine galia, nors tuo pa- tik todėl, kad Dievas jai 
čiu laiku ir abejojo. Ir iš tikrų- uzdeda reikalavimą.
jų, ten kur viltis nesiremia ap- Šį reikalavimą tegali įvykdy- 
skaičiuota išmintim, o tik prie- ti tauta, įtikėjusi į Dievo skirtą 
laidomis, žmonės veikia su di- misiją, žydai tikėjo savo misija, 
džiausiu neryžtingumu. Ir atė
niečiai su savo išpūstom viltim 
susilaukė politinės pražūties.

Viltis tik tada gera, sako atė
niečiai, jeigu rankoje turimos 
priemonės jai įvykdyti. Priešin
gu atveju ji yra beprotybė. Kas 
puoselėja tuščias viltis, neturi 
jokios išeities. Kalbininkas Na- Jie nusilenkė jėgai valstybių, 
gelsbachas tuo reikalu rašo: 
“Graikų viltis turėjo tą apgau
lingą savybę, kad nesirėmė jo
kiu pagrindu, kaip pvz. krikščio
nių pasitikėjimas Dievu ir Jo 
tvirtu pažadu.

ir todėl turėjo atsiskirti nuo ki
tų, ligi pribręs laikas Dievo ka
ralystei. Jie buvo pasiryžę kla
jonėse po pasaulį, kuris doriš
kai pražūtingas, neasimiliuotis 
su kitom tautom. Tokie žydai iš
liko per du tūkstančius metų. 
Jie abejingai žiūrėjo į politiką.

Vyskupas V. Brizgys kalba dail. H. J. Žmuidzinienės tapybos paro
dos atidaryme Toronte Nuotr. S. Dabkaus

Apie kitokią viltį gražiai liu
dija žydai. VI amžiuje pr. Kr., 
netekę turėtos gana siauros po
litinės autonomijos, jie pasiju-

DALIOS URNEVIČIŪTĖS dviejų 
veiksmų dramą “Tyluva — 2 km” 
pastatė Kauno dramos teatras, šia
me jaunos dramaturges kūrinyje 
esąs vaizduojamas sunkus jauno žmo
gaus brendimo procesas, gėrio kova 
su blogiu. Spektaklį, kaip diplominį 
darbą, paruošė ir režisavo A. Lapė-

Pavasariniai ir vasariniai siuntiniai 
1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasariui 
ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už pigią kainą. Į juos lyra 
įtraukta visa, ko labiausiai reikia jūsų artimiesiems.

Be to, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siuntinį savo nuožiū
ra,, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967) f
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 jd. vilnonės angliškos me

džiagos eilutei, 4 jd. puikios suknelei medžiagos, 1 komplektas nailonininų 
apatinių drabužių, 2 p. geriausios rūšies nailonininų kojinių, 1 šilkinė gė
lėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų darbui ada
tų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm megztukas.

Kaina $75.00.
VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su dirže, dėvimas lietpaltis, 3% jd. angliškos vil

nonės medžiagos eilutei, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terilino kaklaraištis, 1 
komplektas apatinių drabužių, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 
įvairaus dydžio adatų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės me
džiagos apsiaustui.

Kaina $75.00.
Jungtinis . moteriškas (1967) ir vyriškas (1967) siuntinys kainuoja 

$135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siuntinius dar 

vis už tą .pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias mašinas, svaigina

mas gėralus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 
Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.
BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)., 
421 Hackney Rd. London, E. 2, England

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas pristaty- 
mas.

Atstovai: A. Knrinskis, 167 College SL, Sudbury, Ont, Canada.
I. Radsevlčta, RJt 2, Port Arthur, Ontario, Canada
Galime pervesti ir pinigu, už kuriuos gavėjas turi teisę pasirinkti tai,

buvo nusiminimas, apėmęs žmo
nes, pajutusius ligos apraiškas, 
nes tada jie prarado visą viltį. 
Kaip tik dėlto jie pradėjo elgtis 
dar neatsargiau, nė kiek nesi
stengdami ligai pasipriešinti”. 
Taigi ryžtas, galvoja Tukididas, 
yra svarbiausia; ryžtas kyla iš 
supratimo; viltis yra jo išdava. 
Ir priešingai, bailiam pasyvume 
glūdi arba pražūtinga neviltis, 
arba neveiklaus noro apgaulinga 
viltis.

Kai Periklas norėjo padrąsin
ti nusiminusius atėniečius, ne- 
sišaukė vilties. Sakė: “Liga, iš 
tikrųjų, pasireiškia blogiau nei 
kas galėjo įsivaizduoti. Tačiau 
tai, ką dievai siunčia, reikia 
kantriai pakelti, nes nėra prie
monių tam pasipriešinti; o tai, 
kas eina iš priešo, reikia drąsiai 
nugalėti.” Didžiausia miesto 
garbė esanti — nesuklupti ne
laimėje. “Jeigu kada atsidursi
me dar blogesnėje būklėje, ir 
tada nenusiminsime. Garbė 
mum liepia kovoti už laisvę, už 
Atėnų gyvenimo didybę ir tau
rumą, kiekvienu metu laikytis 
tvirtai ir drąsiai. Stipriausi yra 
tie, kurie nelaimėje nepalūžta 
ir parodo veiksmingą pasiprie
šinimą nusiminimui”.

Ryžtas yra aiškus ir stiprus, 
kai žinoma kas vyksta ir kokios 
gali būti pasekmės. Jis remiasi 
atitinkamos būklės supratimu. Į 
jį atsiremia tikroji viltis, kuri 
pati nustato sau ribas tikrovės 
atžvilgiu. Ir priešingai, nekritiš
ka savimonė pavirsta arogantiš
kumu, jeigu remiasi pripuolama 
laime, tačiau neįsisąmoninta 
kaipo pripuolama. Panašiai ir 
nusiminęs žmogus su melaginga 
drąsa gali įgauti apgaulingą vil
tį, kai laimingai įvykdo kokį 
niekšišką užmanymą. Tada jis 
elgiasi kaip atėniečiai Periklui

kuriose gyveno kaip bejėgiai. 
Vien tik viltis, lyg turimas pa
žadas, leidžia pakelti nesibai
giančias kančias niekinamos 
tautos, pasisemiant jėgų šeimų 
meilėje, visų vienybėje ir tvir
tam ryžte dorai gyventi kasdie
ninio gyvenimo grožyje. Savo 
nelaimės priežastim laikė ne
vykdymą Dievo reikalauto dori
nio tobulumo. Besiremdami pra
našais, kaltę už tai prisiėmė vien 
sau. Tačiau viltis jiems teikė ra
mybę Dievo akivaizdoje. Toji 
viltis jiems teikė didžiausią ra
mybę netgi ir žiauriausiuos per
sekiojimuose. Jie galėjo tikėti 
kartu su Jeremiju: “Dievas so
dina, Dievas ir skina”.

Todėl jų bejėgiškumas tais 
laikais, kai buvo prieita prie jų 
visų naikinimo, negalėjo jų pa
veikti taip, kad patys naikintų 
savo gyvybę, kuri buvo likusi, ir 
atsisakytų savo tautos, kaip 
Dievo tarnaitės, istorijos. Paža
dėtoji viltis juos palaikė ant ko
jų, viltis ne tiek kiekvienam 
žmogui atskirai, o bendra viltis: 
Dievas pakreips visa pagal savo 
nesuvokiamą valią.

Išvertė P. Gaučys 
(Bus daugiau)

Dail. H. J. Žmuidzinienė ir JAV 
gener. konsulo A. B. Morelando 
žmona apdovanotos gėlėmis p. 
Žmuidzinienės dailės parodos 
atidaryme

KUIWJE VEIKIOJE

VARŽYBINIŲ PASEKMIŲ KULTŪRINĖ 
VERTĖ

lygio varžybinis pradas ir jo pa
sekmės neturi vertės nei as
mens dvasinių savybių plėtoji
me, nei varžybinįam plote, nes 
visa prilygsta (mažutės išimtys) 
eilinio žmogaus pajėgumui ir 
nei į jokią lentelę (statistinio 
vertinimo) nėra ir nebus įtrauk
ta. Paimkime tuos duomenis ir 
pamatysime, kad lavių ir estų 
bus 3-4 kartus daugiau, kaip lie
tuvių (ten įrikiuota tikrai pasaul. 
kl. bėgikė Marcijauskaitė Irena- 
Piotrowski, atstovaujanti Kana
dai).

Pagerbdami krašto iškiliuo
sius, kurie Lietuvai atkėlė var
tus į pasaulio rekordų eilę, į 
olimpijadas ir tarptaut. varžy
bas, privalome sustiprinti var- 
žybines programas ir pasiruoši
mo kelią. Tai laiduos mums isto
rinę sporto vertę, o kartu ir 
brangios Tėvynės vardą plačiau 
pagarsins.

Atkelta iš 3-čio psl. 
žybinių pasekmių kilimas yra 
susiję dalykai sportinės pasek
mės kelyje.

Mūsų sportinėje šeimoje ma
tome labai apgailėtiną vaizdą. 
Varžybinės pasekmės lengv. at
letikoj ar plaukyme “remiasi” 
prieauglio rekordais ir aplamai 
vyrauja sustingimas sporto ša
kose, išskyrus judresnes pro
švaistes krepšiny; ypač išvykos 
į kitus kraštus verčia mus aky
liau persiorientuoti aktyviam 
sporto darbui.

Palyginus, berods 1948 m., 
pasekmes tremtyje visų tremti
nių tautinių grupių sporto šven
tėje Niurnberge (turiu galvoje 
lengv. atletiką), šuolių, dau
gumos mėtymų ir ilgesnių nuo
tolių bėgimai dar ir šiandien 
prašoka mūsų metinių pirmeny
bių vadinamus rekordus. Tokio

Atsiųsta paminėti
Lithuanian Folk Dances — lietu

vių tautinių šokių plokštelė, įgrota 
Dariaus Lapinsko diriguojamo Stutt- 
garto simfoninio orkestro. Šokių me
lodijas orkestrui paruošė Jonas Zda
nius. Abiejose plokštelės pusėse yra 
15 populiariausių tautinių šokių: Gy- 
vataras, Sadutė, Rugučiai, šustas, 
Vėdaras, Malūnas, Audėjėlė, Kubi
las, Subatėlė, Blezdingėlė, Noriu 
miego, Blezdinginis Jonkelis, Mikita, 
Kalvelis ir Suktinis. Plokštelės įval- 
ką puošia dail. Algirdo Kurausko pie
šinys, fotografijos menininko Algi
manto Kezio, SJ, šokėjų nuotrauka. 
Anglų kalba nelietuvis supažindina
mas su tautiniais mūsų šokiais ir šio 
įrašo paruošėjais — J. Zdanium ir 
D. Lapinsku. Spaudė John B. Ralis 
Custom Recording, Chicago, Ill., iš
leido JAV LB Kultūros Fondas Či
kagoje 1966 Jaunimo Metais. Kaina: 
mono — $4.50, stereo — $5. Gauna
ma pas knygų platintojus ir Kultū
ros Fondo atstovą J. Bertašių, 5348 
S. Talman Ave., Chicago, HL 60632, 
USA

ŠVIETIMO VADYBA - ANGLŲ KALBOS PAGRINDAI
VAKARINIAI KURSAI NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS 

BAL. 3 — BIR2.15 7.30 v.v. — 9.30 v.v. NEMOKAMAI
Pirmadienį ir trečiadienį

PARKDALE COLLEGIATE INSTITUTE, OAKWOOD COLLEGIATE INSTITUTE,
209 Jameson Avenue, į pietus nuo Queens gatvės, 991 St. Clair Avenue West prie Oakwood, 

Toronto 3, Ont. Toronto 10, Ont.
ORDE STREET PUBLIC SCHOOL, PARKWAY VOCATIONAL SCHOOL,
18 Orde Street, Toronto 2B, Ontario 1 Danforth Avenue, Toronto 6, Ont.

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį
BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE KENT SENIOR PUBLIC SCHOOL,
1141 Bloor SL prie Dufferin, 980 Dufferin Street prie Bloor West

Toronto 4, Ont Toronto 4, Ont
GIVINS SENIOR PUBLIC SCHOOL 

49 Girins Street Toronto 3, Ontario 
EASTERN HIGH SCHOOL OF COMMERCE, 

16 Phin Avenue prie Chatham, 
Toronto 6, Ontario

KING EDWARD SENIOR PUBLIC SCHOOL, 
112 Lippincott Street, Toronto 4, Ont.

BICKFORD PARK HIGH SCHOOL, 
777 Bloor St West, 
Toronto 4, Ont

JAUNŲJŲ DAILININKŲ GRU
PES <4DAILEW metinė paroda įvyko 
kovo 18-29 d.d. Čiurlionio Galerijoje 
Čikagoje. Joje dalyvavo 15 dailinin
kų su 60 tapybos, skulptūros, grafi
kos ir mozaikos kūrinių.

JONAS BŪTĖNAS, operos barito
nas, kovo 27 d. sulaukė 75 m. am
žiaus. Deja, ši sukaktis jį užtiko vie
noje Čikagos ligoninėje, kur jau guli 
keturis mėnesius. Jo kairė ranka, ko
ja ir žandas yra paralyžiuoti. Lig šiol 
jis yra turėjęs tris širdies priepuo
lius. Lietuvos operoje J. Būtėnui te
ko dainuoti 17 metų. Kaune jis gar
sėjo kaip dainavimo dėstytojas, da
vęs pirmuosius žingsnius mūsų so
listui Stasiui Barui ir Valentinui 
Adamkevičiui, kuris šiuo metu yra 
vienas pagrindinių tenorų Vilniaus 
operoje. Į Čikagą jis atvyko 1948 m. 
ir čia taip pat turėjo gausią moki
niais dainavimo studiją. Sukaktuvi
ninkas yra koncertavęs eilėje Euro
pos kraštų — Švedijoj, Belgijoj, 
Austrijoj, Vengrijoj. Jo bei canto 
baritonas dar tebeskamba iš anuome
tinių plokštelių.

PIANISTAS A. KUPREVIČIUS 
kovo 14 d. muzikos mokyklos salė
ję Klevelande surengė J. Brahmso 
ir F. Chopin kūrinių rečitalį, susi
laukusį gausių klausytojų ir puikios 
Robert Finn recenzijos “Plain Dea
ler” laikraštyje.

DAIL. VYTAUTAS K. JONYNAS 
kovo 16 d. atžymėjo 60 m. amžiaus 
sukaktį. Niujorke jis turi meno stu
diją, kuri yra dekoravusi Vatikano 
paviljoną Niujorko pasaulinėje pa
rodoje, Šiluvos koplyčią Vašingtone 
ir daugelį kitų bažnyčių. Eilę indi
vidualinių parodų jis yra surengęs 
Europoje ir Amerikoje. Dr. H. Bud- 
densiego išverstus ir V. Vokietijoje 
išleistus K. Donelaičio “Metus” 
(“Die Jahreszeiten”) puošia V. Jur
kūno, gyvenančio Lietuvoje, ir V. K. 
Jonyno medžio raižiniai, sukurti 
prieškarinei “Metų” laidai.

ŽURNALO “LAIŠKAI LIETU
VIAMS”. koncerte Čikagoje buvo 
įteikta $370 premija kompoz. Br. 
Budriūnui už lietuviškas Mišias jau
nimui. Premijuotų Mišių ištraukas 
sugiedojo Marijos Augšt. Mokyklos 
“Rūtos” ansamblis, paruoštas kom
poz. sės. M. Bernardos. Purcellio, Te- 
lemano, Bacho ir Haendelio sonatas 
atliko Iz. Vasyliūno vadovaujamas 
kamerinės muzikos trio: smuikinin
kai — kun. Vincas Valkavičius, Iz. 
Vasyliūnas ir pianistas Vytenis Va- 
syliūnas. Aktorė Birutė Pūkelevi- 
čiūtė su muzikos palyda padeklama
vo A. Vaičiulaičio išverstus Oskaro 
Milašiaus kūrinius — Paguodos žo
džiai, Rugsėjo simfonija, Miguel Ma- 
nara.

DR. JONO BASANAVIČIAUS 40 
m. mirties sukaktis buvo paminėta 
kovo 18 d. ALTS-gos namuose Bos
tone surengtame kultūriniame subat- 
vakaryje. Paskaitą apie dr. J. Basa
navičių skaitė lietuvių literatūros is
torikas dr. Vincas Maciūnas, vienas 
LE redaktorių.

BOSTONO MODERNUS TEAT- 
RAS, vadovaujamas Beatričės Ker- 
belienės, balandžio 1 d. Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje suvaidins Alg. 
Landsbergio “Sudiev, mano kara
liau” ir Jean Girandoux “Apoloną iš 
Belako”.

DR. ALGIRDAS BUDRECKIS ra
šo studijas apie lietuvių rezistenciją 
prieš nacius ir sovietus, apie užsie
nio lietuvių pastangas išlaisvinti Lie
tuvai. šios studijos yra skirtos dr. 
A. Geručio redaguojamai knygai, ku
ri bus išleista Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo penkiasdešimtmečio 
proga. Trečioje jo studija — apie 
Prūsijos karalijos įstatymus lietuvių 
kalba bus paskelbta Lietuvos Tyrimo 
Instituto leidžiamam naujam tome 
apie Mažąją Lietuvą.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ išleido dail. Vac
lovo Rato redaguotą reprezentacinę 
knygą “Eleven Lithuanian Artists in 
Australia”, kurioje pateikiamos 
trumpos biografijos ir po tris repro
dukcijas šių dailininkų: Vinco Jo
manto, Eva Kubbos, Vlado Meškėno, 
Jievos Pociaus (Pocienės), Vaclovo 
Rato, Henriko Šalkauskio, Vyto Se- 
relio, Algirdo Šimkūno, Leono Urbo-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KOSTO KUBILINSKO kapą Vil

niaus Antakalnyje penktųjų mirties 
metinių proga aplankė draugai ir 
Rašytojų Sąjungos atstovai. Poetinį 
velionies talentą liudija Alg. Skin
kio cituojami posmai, kuriuos ^K. 
Kubilinskas jam skaitė 1944 m. va
sarą. Velionies žodžiai, kaip pasta
baus dailininko teptukas, prikelia 
nepakartojamą lietuviškosios gamtos 
grožį:

Parėjo vasara šilkinė,
Parėjo į sodybą žalią, 
Ir nuostabiai šiandieną gryna 
Padangių mėlynam emaly, 
Lyg skarele kažkas nutrynė 
Kiekvieno debesio šlakelį. 
Gal ji, gal vasara šilkinė.

Vėjūkštis žirniuos įsivėlė ...
Parpuolė ... Kėlės — švyst į

gojų. — 
Pagavo dulkių debesėlį 
Ir pusto vieškeliu lygiuoju. — 
O jau rugiai, lyg moterėlės, 
Tik kužda, šneka, tik linguoja... 
Vėjūkštis žirniuos įsivėlė.

SAVIVEIKLINIO TEATRO DIE
NŲ konkursinėse varžybose geriau
siu skaitovu buvo pripažintas giri
ninkas B. Misius, Tauragės kultūros 
namų saviveiklininkas. Lėlių teatrų 
miestų grupės varžybas laimėjo Vil
niaus respublikinės bibliotekos lėlių 
teatras ir jo rež. P. Dimša už K. Ku
bilinsko pasaką “Strakaliukas-Maka- 
liukas”; rajonų grupės — Kauno Ja
nonio vardo popieriaus fabriko lėlių 
teatre rež. A. Bataičio pastatyta A. 
Lukoševičiaus “Saulėtekio pašvais
tė”. Geriausio dramos kolektyvo var
das buvo suteiktas Vilniaus statybi
ninkų kultūros rūmų kolektyvui už 
L. Franko dramą “Rūt”, režisuotą V. 
Blinstrubo; geriausio liaudies teatro 
vardas — Vilniaus F. Dzeržinskio 
klubo liaudies teatrui už E. Marce- 
vičiaus režisuotą č. Aitmatovo “Mo
tinos lauko” spektaklį. Agitbrigadų 
grupėje I vietą laimėjo Alytaus kul
tūros namų “Sprigtas” už programą 
“Sprigto maršas”, šiam kolektyvui 
vadovauja V. Kirklys ir D. Dabriška.

VILNIAUS FILHARMONIJOJE su
rengtame koncerte dalyvavo garsė
jantis operos tenoras Virgilijus No
reika, S. Sondeckio vadovaujamas 
filharmonijos kamerinis orkestras ir 
Vilniaus M. K. Čiurlionio vardo vi
durinės meno mokyklos mokinių cho
ras. Programon buvo įtraukta A. Vi
valdi I simfonija, Bacho-Gounod 
“Avė Maria”, G. Bizet, G. Rossini, 
G. Donizetti ir kitų kompozitorių kū
riniai.

SENOSIOS LIETUVIŠKOS KNY
GOS ISTORIJOS I tomą paruošė 
Knygų Rūmų darbuotojai Vilniuje. 
Siame tome aprašoma virš 3.000 lei
dinių, pradedant 1547 m. išleista pir
mąja lietuviška knyga — M. Maž
vydo “Katekizmusa prasti žadei” ir 
baigiant vysk. M. Valančiaus kūri
niais, L. Ivinskio kalendoriais. Ja
me pateikiama knygų istorija, auto
rių biografijos, titulinių puslapių 
nuotraukos, nurodomi straipsniai ir 
studijos apie šias knygas, bibliotekų 
adresai, kuriose yra šių knygų eg
zempliorių. Knygų Rūmų direkto
riaus A. Ulpio teigimu, senosios lie
tuviškos knygos istorija turės apie 
60 tomų, o jai paruošti reikės dvie
jų kartų bibliografų šimto metų dar
bo. Numatomi skyriai: periodinių 
leidinių bibliografija, Lietuvoje iš
ėjusios knygos svetimomis kalbomis, 
užsienyje išleistos knygos apie Lie
tuvą, žurnalų ir laikraščių straipsnių 
analizinė bibliografija, pogrindinė 
spauda ir kt

EDUARDAS BALSYS, Lietuvos 
Kompozitorių Sąjungos pirmininkas, 
spaudos puslapiuose pasisakė baigęs 
rašyti “Dainą apie Leniną” pagal 
Just Marcinkevičiaus žodžius. Ji 
esanti skirta respublikinės liaudies 
meno ir sporto šventės koncertui. 
Be to, kompozitorius pareiškė: 
“Drauge su poete V. Palčinskaite ku
riu kantatą berniukų chorui ir ka
meriniam orkestrui. Ją pirmieji at
liks mūsų “Ąžuoliukai”. Liaudies an
sambliui “Lietuva” ruošiant naują

GRAHAM M. GORE, Director ef Education WILUAM P. ROSS, Chairman

no, Adolfo Vaičaičio ir Teisučio Zika
ro. įvadą parašė Australijos Meno 
Draugijos pirmininkas — dailininkas 
ir meno kritikas Elwyn Lynn. Knygą 
500 egz. tiražu atspausdino “Min
ties” spaustuvė. Kaina $5.

programą, atspindinčią metų laikus, 
rašau muziką rudens tema. O prieš 
akis nelengvas uždavinys sukurti mu
ziką Panevėžio teatre statomai J. 
Grušo pjesei “Meilė, džiazas ir vd- 
nias”.

V. K<

/
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IS TORONTO Ateitininkų žinios

R. CHOLKAN
REALTORS & CO. LIMITED REALTORS

PR. KERBERIS
BBOCK

visų organiza-

BLOOR
2-jų

džio 2, tuoj po 10 vai. Mišių, jaunu
tės mergaitės ir Vaidilutės renkasi 
į L. V. Namus repeticijai; vyr. moks
leiviai tuoj po 10 vai. Mišių susiren
ka į ateitininkų kambarį.2320 Bloor St. W

DUNDAS
$1.900 (mokėti, 6 kambarių, dvie- 

lų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvė*, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

$10.600 įmokėti, 7 kam
U gražus namas su______
i įvažiavimu; moderniška di- 
virtuvė, nauja krosnis, viena

BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo 
dėmios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, ahuniniai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
gftažu, 2 virtuvės, moderni vonia,

$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys. rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7-500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmoKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminių trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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

PJS. Jeigu kartais uerastumėte šiame sselbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tnojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me nauju, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN&MARTTEL
REALTORS 

1928 Weston Rd
BATHURST — WILSON 
$19.000. atskiras. 5 kambariai, ga
ražas. sklypas 42’xl50’. $5.000 Įmo
kėti.
JANE —LAMBTON,
$12.000 pilna kaina, medinis priva
tus Įvažiavimas, vieta garažui, skly
pas 30’x90’.
MIMICO — ROYAL YORK Rd., 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 įmokėjimu, 8 au
tomobiliams parkinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos. 
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū 
rinis namas su garažu, dideli 
kambariai, 3 prausyklos, įmokėti 
$5—7.000; didelei šeimai, tinka nuo- 
mojimui.

KIPLING,

Tel. 249-7691
ISLINGTON — THE KINGSWAY, 
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir įva
žiavimas, sklypas 90’xl40’.
DUNDAS — VARSITY, 
$22.900, 6 kambariai per du augš- 
tu, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 9 me
tų senumo. 
LAKESHORE
$26.000, visiškai atnaujintas na
mas iš vidaus, naujas plasteris ir 
medžio darbas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas, arti susisiekimo, 
krautuvių ir viešbučio.
EAST DR. — SCARLETT RD., 
$25.000, atskiras 1% augšto plytų 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na-4 
mas; savininkas išsikelia. I

St. Vaupšas
Darbo tel 249-7691 Namų tel 244-3519

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti, 
Priimame namus pardavimui-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1.30 ir 4.30 -7
Antr. 10 -1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1-10 ir 4.30 -7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sešt. 9-12
Sekm. 9.30 -1

1966 M. GRUODŽIO 31
BALANSAS — $2,344,396. 
1966 M. PELNAS — $41,286.

UŽ ŠERUS, 
4^A% UŽ DEPOZITUS 
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
1072 Bloor Str. W

REAL ESTATE LTD.
Tel. 534-9286

JANE - ST. JOHN RD.
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb., moderni virtuvė, vieta gara
žui. Išmokėjimui viena atvira skola.
INDIAN RD. - BLOOR
$7.000 įmokėti, rupių plytų, atski
ras, 6 gražūs kambariai, vandeniu- 
alyva šildymas, įrengtas rūsys, ga
ražas ir šoninis įvažiavimas. Namas 
be skolų.
RONCESVALLES • QUEEN ST. W. 
$8.000 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis, tinkamas nuomoti, arti krautu
vių ir susisiekimo; vertas dėmesio 
pirkinys.
MARTINGROVE • RICHVIEW 
$10.000 įmokėti, gražus, modernios

• Romuvos komiteto ruošiamas po- 
būvis-kavutė įvyks balandžio 9 d., 
4 v.p.p. naujoje Prisikėlimo salėje. 
Programoje — nuotraukos iš 1966 
m. vasaros stovyklos Romuvoje, pa
šnekesiai, diskusijos stovyklavietės 
reikalais. Visi maloniai kviečiami šią 
popietę skirti Romuvai.

• Gauta nauja medžiagos siunta 
skaučių uniformoms; jardas — $1,25. 
Kreiptis į D. Jankaitienę-tel, RO 2- 
3838.

• Lietuvių Skautų Brolijos skau
tininkų skyriaus ved. s. P. Molis 
kviečia užsiregistruoti visus pasyvius 
skautininkus, šiuo metu veikloje ne
dalyvaujančius. Platesnę informaciją 
registracijos reikalu teikia Rambyno 
tuntininkas.

• Lietuvių Skaučių Seserijos va
dovių suvažiavimas įvyks gegužės 6- 
7 d. St Catharines, Ont

• Buvusi skaučių,vasarinė unifor
ma, LS Seserijos vadijos nutarimu, 
tampa vienintele uniforma ištisiems 
metams. Už ją pasisakė dauguma va
dovių.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
būklo dekoravimo planą vykdant, 
draugovės gamina originalias emble
mas. Prašoma šiuos darbus paskubin-

Lietuviu skautų veikla
ti, nes ir visi kiti darbai jau bai
giami.

• šį ketvirtadieni, 8 v.v., Prisikėli
mo salėje smagiai praleisi laiką — 
pasišoksi, Lee Ashford orkestrui gro
jant. Visi ateikite
cijų nariai-rės ir neorganizuoti. Jūrų 
skautės — šio pasilinksminimo ren
gėjos — garantuoja puikų vakarą!

• Kanados rajono vyr. katalikų 
skautų-čių dvasios vadovas s. kun. St. 
Kulbis, SJ, nuo š.m. kovo 15 d. 
“Šatrijos” tunto dvasios vadu pasky
rė kun. P. Ažubalį.

• Ilgamečiam “Rambyno” tunto 
dvasios vadui kun. P. Ažubaliui už 
eitas pareigas skautišką ačiū taria 
“Rambyno” tunto vadovybė, č. S.

džiui, įvyks ateinančią savaitę. Tre
čiadienį, balandžio 5 d., 6.30 vai., L. 
V. Namuose įvyks egzaminai jaunu
tėm mergaitėm ir berniukam, Vaidi
lutėm, Gintarėm ir jaunesniesiems 
berniukams. Vyr. moksleiviams egza
minai įvyks L. V. Namuose ketvirta
dienį, balandžio 6 d., 6.30 vai. Nelai
kę egzaminų negalės duoti įžodžio.

Visi tėvai yra prašomi atkreipti 
vaikų dėmesį ir paraginti, kad egza
minams pasiruoštų. Taip pat prime
nama, kad visos mergaitės šventei 
turėtų tvarkingas uniformas.

Studentų žinios
Organizuojami S. Amerikos Lietu

vių Studentų Sąjungos 1967-68 rinki
mai (centro valdyba, garbės teis-

statybos vienaaugštis (bungalow) 
šeši dideli kambariai, gražus didelis 
sklypas, dvigubas garažas, ideali 
vieta — arti mokyklų ir susisieki
mo.
GLADSTONE - DUFFERIN Prk.
Tributis (tripleksas), trys atskiri 
butai, 14 kambarių, mūrinis, gera-1 
me stovyje, 5 garažai, geros paja
mos; prašo $29.500.
INDIAN RD. - HIGH PARK
$15-17.000 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 12 kambarių, trijų butų, 4 kam- 
boriai ir vonia pirmam augšte; ga
ražas ir platus įvažiavimas. Savi
ninkas išvyksta į JAV.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

INDIAN RD. . HOWARD PARK, grynais, mūro, atskiras, 11 didelių kam
barių, 2 garažai, geras įvažiavimas.
GLENLAKE - CLENDENAN, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai 
per du augštus, baigtas rūsys, garažas, privatus įvažiavimas, gerai užlaikytas 
EGLINTON - KEELE $18.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 butų apartamentas, 
5 garažai po 2 miegamuosius.
KIPLING - RATBBURN RD. $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas, $26.500.

Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne
judamą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

RO 7-5454 :
Namų teL I.E 5-1584 j

RUNNYMEDE - BLOOR, apie 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atski- 1 
ras namas, garažas, dvi prausyk- ' 
los, tuoj galima užimti. '

VAKARUOSE, $7.000 įmokėti, gra- ] 
žus 6 kambarių vienaaugštis (bun- < 
galow), pilnai užbėgtas rūsys su 1 
atviru židiniu, garažas su priva- 1 
čiu Įvažiavimu, plaukymo basei- 
nas, Wasaga vietoje.

RUNNYMEDE - ANNETTE, apie 
$10.000 Įmokėti, originalus 11 ' 
kambarių dupleksas, lengvos iš- , 
simokėjimo sąlygos. i

ARMADALE Ave.-BLOOR, 8 kam- < 
bariai per du augštus, atskiras 1 
namas, 2 prausyklos, kvadratinis ' 
planas, garažas, arti Bloor.

RONCESVALLES • HIHG PARK, 
apie $25.000 įmokėti. Tripleksas- i 
tributis, maždaug 6 metų senu- < 
mo, 3 garažai, puikus pastatas. *

BATHURST - LAWRENCE Ave, Į 
$30.000 Įmokėti, didžiulis moder- , 
niškas sikspleksas - šešiabutis, < 
maždaug 8 metų senumo, 6 ga
ražai, apie $11.000 metinių paja- 1 
mų. , 1

HIGH PARK, $35.000 Įmokėti, 15 
butų apartamentinis namas, apie 
$19.000 metinių pajamų, prie ge
ro susisiekimo bei krautuvių.

HIGH PARK - BLOOR $20.000 
įmokėti, keturbutis, kiekvienas 
3-jų miegamųjų, 4 garažai.

SWANSEA - BLOOR, $8.000 įmo
kėti, 6 kambariai vienos šeimos 
atskiras namas, vandens alyvos 
šildymas, privatus įvažiavimas.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Nomų tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašo $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4%%. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai Įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in) .Kaina$280.000.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dar
bu ar patarimais prisidėjusiems Ka
ziuko mugės metu prie sėkmingo pie- 
tų-užkandžių parengimo; komisijai,
įvertinusiai mūsų jaunimo darbus ir mas). Kandidatų siūlymai priimami 
pastangas; visiems atsilankiusiems ir iki bal. 1 d. pagal sekančius nuos

tatus.
1. Kandidatus į visus 3 centrinius 

organus gali .siūlyti 5 (ar daugiau) 
balsavimo teisę turį Sąjungos na
riai. Kiekvienas kandidatas privalo 
būti turinčiu teisę balsuoti Sąjun
gos nariu k gali kandidatuoti tik 
vienom'pareigom. Kandidatų sąrašo 
skaičius negali viršyti atitinkamo 
organo narių skaičiaus. Kandidatus 
siūlą nariai turi teisę pasirašyti tik 
vieną sąrašą ir patys negali būti šio 
sąrašo kandidatais.

2. Bent 4 centro valdybos ir visi

parodžiusiems tiek daug dėmesio bei 
širdies skautiško jaunimo veiklai ir 
atsiekimams. Ačiū ir iki pasimatymo 
pavasario šokiuose — balandžio 15 d.

“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautų tėvu komitetas

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Vyksta atrankinės bokso rungty

nės, kurių tikslas atrinkti Sov. Są
jungos atstovus Europos bokslo pir
menybėmis. Jos įvyks Romoje. Lie
tuva turi du Europos meisterius — 
R. Tamulį ir D. Pozniaką. Nevisi pa
jėgūs Lietuvos boksininkai galės da
lyvauti Romos pirmenybėse. V. Bin
gelis, T. Tomaševičius ir I. Muraška 
tuo pačiu metu išskrenda į Kubą. 
Paskutinės Europos pirmenybės įvy
ko Berlyne 1965 m. Bokso pirme- 
bėse Maskvoje baigmę pasiekė A. 
Zurza, J. Čepulis ir D. Pozniakas. R. 
Tamulis susižeidė ranką ir iš pirme
nybių pasitraukė.

Karių plaukimo pirmenybės įvyko 
Leningrade. Lietuviai pasiekė gerų 
pasekmių. R. Bičkauskas, 200 m. del
finu perplaukęs per 2:21,6, pasiekė 
naują Lietuvos rekordą. B. Mateko-

I nytė nugara perplaukė 100 m. per 
1:15,8 ir tuo būdu pasiekė naują Lie
tuvos rekordą. (Toronto G. Kerniū- 
tės laikas — 1:14,5).

SPORTAS VISUR
Draugiškose futbolo rungtynėse 

Italija nugalėjo Jugoslaviją 2:1. 
Olimpijados atrankinėse rungtynėse 
Italija nugalėjo Kipro salą 2:1. Eu
ropos taurės varžybose Zaragosos 
Real nugalėjo Glasgovo Rangers 2:0. 
Tolimesnėse taurės varžybose žais 
Glasgovo Rangers, nes esant dviejų 
rungtynių lygiai pasekmei, buvo 
mesti burtai, kuriuos laimėjo Ran
gers.

Prancūzai, besiruošdami ateinan
čiai olimpijadai Meksikoje, turi įsi
rengę treniravimosi stovyklą Pirėnų 
kalnuose. Manoma, jiems tai padės 
priprasti prie panašių sąlygų Meksi
kos augštumoje.

Europos vyru krepšinio pirmeny
bės įvyks rugsėjo 25 d. Suomijoje. 
Jose dalyvaus — Sov. Sąjungos, Ju
goslavijos, Lenkijos, Italijos, Bulga
rijos, Suomijos, Prancūzijos, Ispani
jos, Belgijos, Izraelio, Rumunijos, 

f Graikijos, Vengrijos ir Olandijos 
rinktinės. Dar du dalyviai prisidės iš 

’ R. Vokietijos, Čekoslovakijos, Aust
rijos ir Švedijos atrankinių rungty
nių.

E. VAIČEKAUSKAS — KANADOS 
LIETUVIŲ STALO TENISO 

MEISTERIS
Prieš dvi savaites Toronte įvyko 

Kanados lietuvių stalo teniso pirme
nybės. Didžiausias įtempimas buvo 
kovoje dėl vyrų vieneto meisterystės. 
Mat, nuolatiniam meisteriui Pr. Gvil-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — ' 

sutraukiančią 
hemoroįus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
(rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H”

r.igai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

džiui išvykus į Ameriką, meisterys- 
tė liko prieinama visiems. Dėl šios 
meisterystės varžėsi 8 vyrai. Nau
juoju meisteriu tapo Vyčio E. Vai
čekauskas. Kiti: 2. J. Nešukaitis (Vy
tis); 3. V. Pėtėraitis (Aušra); 4. E. 
Zabiela (Vytis) ir 5. Kuncaitis (Auš- 3 kontrolės komisijos vieno sąrašo 
ra)- kandidatai, siekiant sklandesnio cent-

Aštri kova vyko ir vyrų komandi- rinių organų darbo, privalo būti iš 
nėse varžybose, kur Vytis įveikė tos pačios gyvenamos apylinkės (jų 
Aušrą 5:4. žaidė vytiečiai: J. Nešu- mokslo ir namų adreso atžvilgiu), 
kaitis 2, E. Vaičekauskas 3 ir E. Za
biela; aušriečiai: O. Rautinš 1, Kun
caitis 2, V. Pėtėraitis 1.

Moterų vienetų varžybų laimėto
jai: 1. V.' Nešukaitytė; 2. E. Saba
liauskaitė; 3. F. Nešukaitytė ir 4. R. 
Stončiūtė (visos Vyčio). Berniuku 
iki 15 m. amžiaus grupėje laimėto
ju tapo J. Sabaliauskas,' įveikęs E. 
Stončių (abu Vyčio). Kitos varžybos 
dėl dalyvių stokos neįvyko.

Gaila, kad šiose pinnenybėse dėl 
nepatogios datos negalėjo dalyvauti 
Hamiltono stalo tenisininkai, kurie 
būtų Įnešę daug gyvumo. A. S. 

(Nukelta į 7 psl.)

3. Kandidatus siūlant suteikiamos 
sekančios žinios: pavardė, vardas, 
amžius, mokykla, studijų šaka, akade
minis statusas, adresas ir jo raštiš
kas sutikimas kandidatuoti, organas,* 
į kurį kandidatuoja, ir bent vienas 
siūlytojų adresas.

Kandidatų siūlymus siųskite nevė
liau bal. 1 d. sekančiu adresu: Rimas 
Gulbinas, 9977 Prospect Rd., Strongs
ville, Ohio.

Rinkimų komisija, 
Klevelando Š.A.L.S.S. skyrius

Iš “Dainos” veiklos. Kovo 12 
d, Įvykusiame susirinkime narių 
dalyvavo apsčiai ir susilaukta 
dviejų naujų narių — J. Pilipa
vičienės ir L. Nakrošienės. Svei
kinam ir džiaugiamės. Pirminin
kavo L. Kybartienė. Reikalų bu
vo daug: skirstymas Velykų do-

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame gerb. 

Tėvui klebonui Placidui, OFM, ir 
gerb. klebonui kun. P. Ažubaliui už 
leidimą rekolekcijų metu daryti rink- vanų seneliams ir ligoniams, 
liavą seserų reikalams. Labai dėko
jame mūsų mieliems rėmėjams, pa- 
dėjusiems organizuoti tas rinkliavas. 
Ypatinga padėka mūsų pirmininkėms 
— L. Murauskienei, O. 'Jonaitienei 
ir V. Sondak Taip pat didžiai nuo
širdi padėka priklauso mūsų duos- 
niems aukotojams.

Liekame dėkingos visiems, linkėda- 
mos Dievo palaimos —

Jūsų Nek. Pr. Marijos seserys

Dr. A. Pacevičius, besportuo- 
damas su slidėmis kalnuose, su-

Kartūno balius bal. 29 d. ir kt. 
Ponios ir panelės prašomos siū
dintis gražias kartūno suknias 
iš gryno kartūno. Tik už tokias 
bus skiriamos 3 premijos. 
Kviečiame ir visus kitus baliuje 
dalyvauti. Narės prašomos rink
ti fantus ir Įteikti loterijos ko
misijai, kurią sudaro: B. Abro- 
maitienė, L. Nakrošienė, M. 
Kasperavičienė ir S. Kvietienė. 
Sekantis susirinkimas — gegu
žės mėn. pas L. Novog ir J. Da- 

____,__gilienę. Nuoširdžiai dėkojame 
sižeidė koją, kurią teko sugip- mieloms šeimininkėms už šiltą 
suoti. Gydytoją šiuo metu pava- ir jaukų praeito susirinkimo pri- 
duoja brolis dr. Stasys._________ ėmimą. M.F.Y.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Ave. Tei. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkekią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

|—(OME CDWNERS

Statybinės medžiagos I
e MULOCK AVĖ. 769-5171 valu 762-9759
> įvairios medžiagos namu taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus
• Statome priestatus, fabrikus, krautuves,

namus ’ "

ST. CLAIR ST. W.

Xav. B. Saulėnas

2 MULOCK 
avė.

JUNCTION RD.

F. SENKUS REAL ESTATE

Taupyk ir skolinkis

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

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A Fh A AJ A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA^VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

z1

MOKAME
4%% už depozitus 
514% numatyta už Šerus
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 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L. GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Toronto, Ont 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 

Vakarais — HU. 9-1543.

1611 Bloor St. W

VIENAAUGŠTIS (bungalow) prie Bloor gatvės, $24.900, 5 kambariai, ply
tinis pastatas, alyvos ašplidymas, 2 garažai, įmokėti apie $8.000.
SCARLETT GATVĖ, $21.500 pilna kaina, atskiras plytinis namas, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, didelis sklypas be garažo; įmokėti $.4.000.
BLOOR • INDIAN RD., $15.000 įmokėti, atskiras, trijų šeimų pastatas 3 
augštų, 14 kambarių, 3 virtuvės, 3 prausyklos, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 garažai, arti požeminio.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greit* krosniųtaisymo tarnyba 

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

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College - Dufferin rajone.
$3.000 ĮMOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 ĮMOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privat įvažiavimai 
dvigubas garažas.
$31.900, Bloor - Jane, 6 dideli — šviesūs kambariai, nauja krosnis, užbaig
ta rūsy svetainė; atskiras garažas.
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, su 
apartamentu, 50 mylių nuo Toronto, prie didelio plento, 3 metų senumo; 
parduodamas dėl savininko mirties savikaina (apie $62.000). įmokėti apie 
$10.000; gražioj vietoj. Nuoširdžiai rekomenduotinas jaunai porai ar pen-1997 Dundas St. W Tel. 533-4414JEI PLANUOJATE PIRKTI

Vyt. Morkis J. Kaikeli* A. Bliūdžiu* Alv. (Mteldožukt) WittotH

Toronto Real Estate Boards narys 
LE 1-1161, namų 783-2105

transitorinhis 
imtuvas,

1082 BLOOR St. W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių Įvai- 
rioae vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreipti* pa* mm*.katalogų
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AFDRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ •HUPOTEKŲ. 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • V AGYSCIV • VERSLO o PHU 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMU o MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

Sudburyje, Christ the King baž- tinti nuotraukose. Matėsi keletas ir
nyčioje, lietuvių choras, pritariant barzdočių: I. Genys ir p. Meškys, už-
vargonų muzikai, baigė giedoti “Ap- siauginę tikrai įdomias barzdeles, ________ _ _______________ __ _
saugok Augiausias tą mylimą ša- matyt, nori dalyvauti Kanados šimt- niukai (14),’kurie paskutinėje per- stalo" tenisininkei linkime sėkmės?
lį”. Nepriklausomybės minėjimas at- mečio barzdų auginimo varžybose. Aidimų rungtynėse įveikė USH krep-

Kun. Sėkmės išeiti laimėtojais! Čia pat SU

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

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir tX
Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti- 
nius iki 19% švara gryno svorio.
Turime pardavimui fvraiu medšiagą ir kitą prekią. 
fiyveun ne Toronte, prašomi oavo sudarytus mantinius bei niša-

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
486 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefono. LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryte

Savininkai A. Ir S. KALOZA........AtfA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

CLEAR-VISION T.
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
, 532 - 7733

1736 Dundas St. W.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE 

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

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

(Atkelta K 6 paD žaidynių, pasaulinės pirmenybės yra Motina ir jaunikis
VYČ/O Ž/N/OS Mo&ia; Pražinėji mano duk-arena ir dalyvavimas jose yra dide- ranvos o ar mokėsi ia iš- 

Church lygos meisteriais tapo ber- Jis sportininko laimėjimas. Jaunajsi majf|nH9 ’
Jaunikis: Išmaitinti? Koks

liktas, tautiečiai skirstosi... Kun. Sėkmės išeiti laimėtojais! Čia pat su- šininkus 48:5. Komandoje žaidė: Va- berniukams pirmąsias rungtynes teks
A. Sabas, LB valdybos pirminiu- sitikau linksmą ir energingą, gryną nagas 5> Kaknevičius 28, J. Užupis, žaisti su stipria Čikagos Ateities ko- „ ’
kas J. Bataitis ir šių eilučių auto- augštaitį A Druskį, kuris pusę pa- Bražukas 5, A. Bražukas, Nace- manda. Rungtynės vyks Ryerson Ins- SU PeneJimo speciaustas.
rius paskubomis ruošiasi vykti pas šaulio apvažiavo bejieškodamas sau vičius 8, Ramanauskas 2, Ivanaus- tituto I-oje salėje 11 vai. AS. Nepasitikėjimai
kaimynus — Sault Ste Marie lie- žmonos, kol ją surado tyliajame Su- jaun. vytiečiai laimėjo šias Nauja Medžiotojų ir Žūklautojų a miliinniamnc
tuvių koloniją, nes kun. A Sabas tu- valkų trikampyje. Susitikau savo kai- pirmenybes nepralaimėję nei vienų Klubo ‘Tauras” valdyba 1967 m.: ia^d!^T US^o nllntSiiS
ri ten atlaikyti pamaldas. Po trijų mynus — P. Gasperą iš Mičiunų u- rungtynių. pirm. P. Kudreikis, vicepirm. — S. lanKydamas. 5370 . Pįantacijas
kelionės valandų visi laimingai įsiri- Vincą Skardžių iš Subačiaus. Pasi- j pasaulines stalo teniso pirmeny- Kuzmas, sekr. ■ _. , __
tame į LB valdybos p-ko Albino Va- rodo, kad ir jie nenuilstamai reiškia- bes Švedijoj Vyčio stalo tenisinin- j. Tąsys Visuotinis narių susirinki-

si visuomeninėje kolonijos veikloje. įg V. Nešukaitytė išskrenda lėktų- mas šaukiamas Trinity Recreation
Prie atskiro stalo linksmai “čiauškė-   Centre salėje sekmadienį, balandžio
jo” apie 30 jaunosios kartos atsto
vų — gražaus jaunimo. Kiek teko nu
girsti, ir jų linksmuose pasikalbėji
muose vyravo lietuvių kalba.

Vakarienės metu ir man teko tar
ti keletą žodžių nepriklausomybės 
minėjimo proga. Vėliau kalbėjo uk
rainiečiu bažnyčios kunigas tėvas 
Bertoldas, OFM nuoširdžiri linkėda- Tinklinis prasideda 10 vai. r. 
mas Lietuvai laisvės. Vytautas Skar- University Settlement patalpose 

ir vyks iš eilės iki baigmės.
SEKMADIENĮ, 10 vai. ryto 

visose bažnyčiose sportininkams 
pamaldos. 
12 vai. prasidės jaunių baigmi
nės rungtynės St. Michael’s Col
legiate

Krepšinio žaidynės 
jau čia

Atkelta iš 3-čio psl. 
Lituanica — Tauras (Londono) 
9.30 Ryerson Institute: — Neris 
— Kovas.

e t ^lceuinn'ixT pietuose, sekmadienį užėjo į ma- 
— J. Šimkus, ižd. — negrų bažnytėlę. Ten jam la- 

bai patiko vietinio pastoriaus 
pamokslas, ir jis įdėjo į lėkštę 
stambią aulų. Pamaldų pabaigo
je, suskaičiavęs pinigus, pasto
rius paskelbė:

— Šiandien surinkome $2.35. 
Jeigu banknotas, paaukotas 
džentelmeno, kuris sėdi kairėje 
pusėje netoli durų, pasirodys 
tikras, tai būsime surinkę $102.- 
35.

9 d., 1.30 v.p.p. Salės pastatas yra 
Trinity parke, Queen St W. ir Craw
ford St kampe. Įvažiavimas iš Craw
ford St Klubo žūklautojai ruošia 
pavasarinį balių balandžio 28, penk
tadienį, 7 v.v. Sv. Jono Kr. par. sa- 
Įėję. Gegužės 6 ir 7 d. ruošiama iš
vyka į ūkį. Bus sodinama 2000 pu
šaičių ir atliekami kiti ūkio tvarky
mo darbai. Klubas atviras visiems

nago namus.
Nedidelėje, bet gražioje ukrainie

čių bažnyčioje susirinkę beveik 99% 
visų lietuvių kolonijos gyventojų... 
Tikrai gražus būrys. Įnešama tautinė 
vėliava — ją laiko Algis Vanagas, 
asistuoja tautiniais drabužiais apsi
rengusios Danutė Girdzevičiūtė ir 
Danutė Poškutė. Jaunutė, bet muzi
koje jau pažengusi Laimutė Motie
jūnaitė pasitinka vargonų akordais 
— “Lietuva, Tėvynė mūsų”. Lietu
viai sustoję ir susikaupę gieda him- tinskas, kaip revizijos komisijos p- 
ną. Atrodo, kad kiekvienas savo min- kas, perskaitė turto revizijos aktą, 
tyse skrenda į buvusį savo gimtąjį Pasirodė, kad ši kolonija, nors ir 
kampelį. Pamaldų metu, vargonams maža, bet nėra iš mažųjų savo tur- 
pritariant, gieda visi bažnyčioje esan- tingumu: ižde turi per $2.500. Tik

rai, tenka pavydėti ne tik mažoms, 
bet ir didesnėms lietuvių koloni
joms. Kanados Lietuvių Fondo at- 1.30 vai. — oficialus žaidynių ati

darymas su paradu ir vyrų krep
šinio baigmė.

Kviečiame visus atsilankyti. 
Matysite gražių kovų bei momen
tų. Tad iki pasimatymo —

Organizacinis komitetas
“Tėviškės Žiburių” redakcija 

dėkoja K. Baronui, paruošusiam 
. šio sportinio puslapio medžiagą, 
o bendradarbiams — už straips
nių atsiuntimą.

tieji. Kun. A- Sabas savo pamoksle 
nurodo nepriklausomybės reikšmę, 
jos netekimo priežastis ir kartu mū
sų tautinę pareigą vėl tėviškės lais
vei atgauti... visiems sugrįžti į gim
tąją pastogę. Pamaldos baigiasi ir iš 
tautiečių krūtinių veržiasi “Marija, 
Marija...” Visi renkasi į čia pat 
esančią parapijos salę.

Pasižymėjusių ir daug pasidarba
vusių šeimininkių — A. Vanagienės, 
p. Motuzienės, Gasperienės, Žekonie- 
nės ir visos eilės jaunų lietuvaičių 
dėka didžiulių stalų eilės buvo pridė
tos visokių kulinarijos meno gėry
bių. Pirmąjį stalą puošė Lietuvos 
laukų ežiukas.

— Kur pagavote ir dar žiemos me
tu šį gražų Lietuvos laukų ežiuką? 
— paklausiau Antosę Vanagienę.

— Komunistai jį ištrėmė iš tėvy
nės ir kaip pabėgėlis prisiglaudė pas 
mus ant šio stalo, — linksmai atsakė.

Pasirodo, ežiukas netikras. Tai 
kepsnys — puikus kulinarijos meno 
šedevras. Vėliau jis loterijos būdu 
atiteko vienai tautietei.

— Tai pirmas kartas per eilę me
tų, kad tiek mūsų tautiečių susirin
ko nepriklausomybės minėti, — sa
ko LB valdybos p-kas A Vanagas.

Blykčioja akinančios fotografų 
šviesos, nes I. Girdzevičius ir V. 
Kramilius šį susirinkimą nori įam-

stovas J. Skardis visus prašė stoti į 
Fondą, kad nuošimčiais galėtume pa
dėti lietuvių kultūriniam gyvenimui, 
o atgavus nepriklausomybę, visą mi
lijoną parvežtame į Lietuvą, šiuo 
metu KLF reikalai šioje kolonijoje 
yra labai geroje padėtyje.

Šioje kolonijoje tautinė ir kultūri
nė lietuvių veikla yra gyva, nors 
anksčiau turėjo irgi nemažai rūpes
čių — vienu laiku buvo visiškai ap
tilusi. Padėtis pasikeitė, kai į LB 
valdybą atėjo Vyt. Skaržinskas, Ig
nas Girdzevičius ir kt. Skaržinskas 
ir Girdzevičius savo ūgiu ir svoriu at
rado kaip lietuviški ąžuolai, todėl ne
pažįstantieji juos pamatę vadina 
“broliais”. Jie savo darbu ir ener
gija atstatė visuomenės pasitikėjimą 
LB valdyba ir visus lietuvius įjungė 
į aktyvų visuomeninį darbą. Dabar 
jie yra LB kontrolės komisijos na
riai.

Šiuo metu LB valdybos p-kas yra 
Albinas Vanagas, sekretorė — Danu
tė Girdzevičiūtė — kultūrinės veik
los judintojai. Jiems padeda kiti 
veiklūs valdybos nariai. Tenka pri
minti, kad A. Vanagas, be prigim
tų organizacinių veiklos gabumų, 
yra geras ir spaudos darbininkas,

kuris nepraleidžia nei vienos progos 
painformuoti vietinius laikraščius 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Jau
na, graži ir nuoširdi Danutė Girdze
vičiūtė yra gražus pavyzdys šių die
nų lietuviškajam jaunimui, kaip my
lėti savo tėvų gimtąjį kraštą ir jam 
dirbti. Jei visos mažesnės kolonijos 
turėtų po keletą jaunuolių, kaip Da
nutė, dėl lietuviškumo išlaikymo 
tremties lietuvių tarpe netektų skųs
tis dar ilgus metus ...

Veikliai, gražiai sugyvenančiai ir 
vaišingai lietuvių kolonijai tenka 
tik linkėti sėkmės... o mums ir vėl 
Sudburis, paskendęs nikelio dūmuo
se. Manęs laukia jau paruoštas žmo
nos “lunch box”, nes laikas į darbą.

J. Kručas

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

Bloor Auto rite Garage žs kR<SStegeSet^i-i305

i

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.

Sunkūs pacientai 
tautiečiams. Veikia taip pat jauni- Žymus Vašingtono psichiatras 
mui sekcija (12 iki 20 m. amžiaus.), dr. F. O’Brien yra pasakęs: 
Visi nariai, įstodami į klubą, yra au- — Tarp senųjų savo pacien- 
tomatiškai apdraudžiami $200.000 su- tų turiu ir keletą senatorių. De- 
mai nuo nelaimingų atsitikimų, ja, jų gydymas neįmanomas, nes 
Smulkesnių informacijų teirautis pas j kiekvieną, mano klausimą at- 
sekretorių tel 231-9425. sako — “no comments...”

Klubo informacija Parinko Pr. AL

Naujai atidaryta UetovHta sporte reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE

Mažo kalibro Ir me^iokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 
teniso raketes, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

231-2661 2%3r.3U

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

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V* S. MASTIS, LL D. 
Wamų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tęs 
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimos is Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
V.p.p. išskyrus tredadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1706;
Namų — CR 9-6166

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

W7 BLOOR ST. WEST
(^ie Dundasi

Telefonas LE. 24108

Sav. R. Stasiulh

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. O J).

NO PRODUCTION SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

THE QUALITY GOES IN 

BEFORE THE NAME GOES ON

Pries pirkdami 
televizija - radiją

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

(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.

DR. J. MATULIONYTf 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keen
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. v„ 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.' 

Tel. 535*7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

ar Hi-Fi gerai pagalvokite 
ir prie ZENITH sustokite!

Augšfos kokybės dalys 100% rankų darbas. 
Vaizdas geresnis

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vaL vak. Šeštadieniais nuo 

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles, 
Toronto.

Telefonas LE. ,14250 
Priėmimo valandos: 9 -12 ir S - r 

vai. vak. (pagal susitarimą).

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo- 
bŲius atvežkite patikrinimui: naro- 
dytim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

SALĘS - SERVICE 
Sav. A. ČIŽIKAS 

672 Lansdowne LE 1-6165

BALTIC MOVERS

A/fa Radio& TV

ir aparatas patvaresnis
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. S35-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

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

470 COLLEGE 8T„ TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronte 

(į rytus nuo Dufferin St. <

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-1167

International 
Driving School 

WALDI
CsMrine {steigė 691 A««ette St., 

TeL RO 2-2100 

Skyrius:
894 COLLEGE ST.

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt.

Vežamas turtas pilnai apdraustas. 
Skambinti teL LE 4 -1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.

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

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

Mokoma ra ttandartinėmta,

Visą rūšių antcmobiMą išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmteijoo

Dundos Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jnrėnaa 

436 RATHURST 8T.,

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

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

Skambinkite LE. 34912.

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

d su. u d i. m su, i.
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

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

769-4612
769-4131

SS5



6 TORONTE
Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

—- Gausus dalyvavimas D. Sa- — Nuoširdžiai užjaučiame dr.
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SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGA TORONTE
balandžio 1, šeštadienĮ,

je. Velykinę nuotaiką kėlė par. Norvaišai. Ponios ir dukros už- 
choras, vadovaujamas muz. S. prašytos Mišios už velionį —

giesmes (dvi atsiųstos iš Lietu- — Nuoširdi padėka par. cho- 
vos). Jaunimo choras giedojo rams ir vadovui kun. B. Jurkšui

mėmis maloniai nuteikė pamal- adoraciją švenč. Sakramento; 
dų dalyvius. Daug šventiškos talkinusiems bažnyčios puošime; 
nuotaikos įnešė sol. V. Verikai- p. Paršeliūnams iš Brampton, 
tis solo giesmėmis. Prisikėlimo 
pamaldos vos talpino maldinin-

PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE RENGIAMAS

susipažinimo balius
fiS MONTH E A fe®

Pradžia - 7.30 vai. vakaro 
Puikus D’Amico orkestras 
Visokio stiprumo gėrimai 
Loterija

Sekmadienį, balandžio 2, 
St. Michael’s College spor
to salėje:

Sv. Kazimiero par. žinios
— Didžiosios Savaitės liturgi

nėse apeigose talkino Tėvas Tar-. 
cizijus Garbukas ir brolis Dida- 
kas — pranciškonas iš Brookly- 
no, kuris Velykų šventes pralei
do gimtajame Montrealyje.

— Kovo 23 d. vakare mirė 86 
m. amžiaus Juozas Pečkaitis. Pa
laidotas iš Šv. Kazimiero bažny
čios kovo 27 d. Cote dės Neiges 
kapinėse. Jis buvo vienas pirmų
jų ateivių Montrealyje.

— Jau dvi savaitės Royal Vic
toria ligoninėj serga Kimauskas;
Villa Medica, Sherbrok 225, pa-

I guldyta keletui savaičių p. Jur- 
gutienė. ___________ ______ __

— Margučių koncertas įvyks- Laurinaitis, M. Gručkūnienė, J. Jur
gutis, P. Šukys; $5: J. Sarulis; po 
$4: Ch. Martelle, E. Teodesewicz.

K. J. G.

skirta auka $399.85. Prancūzų 
federacijai Montrealio arkivys
kupijoje surinkta $126.36.

— Parapijai aukojo po $100: Jz. 
Paznokaitis, L. Tylenis; po $50: A. 
Russell, V. Lazauskienė, Kaz. Popie- 
raitis; po $40: A. Tomkevičius, J. 
Statkus; $35: P. Botyrius; $36 A. 
Tautkus; po $30: V. Lietuvninkas, A. 
Zienka; po $25: R. Polišaitis, Petro
nėlė Bandžiuvienė; po $24: S. Yes- 
pelkis, Ant. Popieraitis; po $ 20: R. 
Tetmajeris, L. Cečkauskas, M. Tapa- 
rauskas, M. Zienka, L. Bohemier, A. 
Romanausky, Jz. Gabrusevičius, V. 
Koskus, A. Drulis; $19: J. Trumpa; 
$15: A. Bandžius; $14: St. Ježens- 
kis, M. Vapsva, L. Gudas; po $10: 
J. Griganavičienė, A Kajokas, M.

12 vai. jaunių krepšinio 
baigmėPuikiausia proga pasimaty

ti ir susipažinti su Amerikos 
ir Kanados sportuojančiu 
jaunimu

Ont. už duosnią auką gėlėmis; 
visiems už duosnias aukas rink
liavose, velykines dovanas ir 
sveikinimus.

— Mišios: ketvirtad., 7 v.r. — 
už a.a. O. Tamašauskienę; užpr.
V. Tamašauskas; šeštad., 8 v. — 
už a.a. J. Beresnevičių; užpr.
^Te^^v -Tat Akademikų Draugijos paskai- 

’ Bn ’ Dambraus^ėnę; užpr dut * ^tadierų balandžio 1 
“ ros Birutė ir Vilija d ’ 7 30 v v ’ Pakėlimo par.

Sekmadieniais Mišios oar muzikos studijoje. Dr. R. Mitą- salįe^.30 v P tema: “DabarUnės
— šį sekmad. — mėnesinė 4eorl3os aP‘e ™atos stmkturą”. 

Svarbu, kad minėtos pamokos ™^’a stat>r',os sk010ms su‘ „ , u ,
būtu stroniai lankomos mažinti. Atvelykio sekmadieni, balan-outų. stropiai lanKomos. _ Mėn tretininkų susirinki. džio 2 į 2 30 y.p.p., Prisikė-

— JąuPim0, klubo pirmasis mas nukeliamas į bal. 8 d.; Mi- iįmo par. salėje rengiama links-
povelykims pobūvis — šį penk- gos kongregacijos intencija — - ....
tądien}, kovo 31 d. 8.30 v. vak. “ -

— Pirmoji Komunija vaikams 
įvyks gegužės 14, sekmadienį. 
Tikybos pamokos po Velykų 
atostogų prasidės balandžio 9 d. 
Nuo minėtos dienos pamokos 
bus sudažnintos, būtent, sekma
dieniais, antradieniais ir ketvir
tadieniais.

— Šią savaitę lankoma: In
dian Rd. į šiaurę nuo Bloor, In
dian Rd. Cr., Keele, Abbott ir 
Keneth.

— Tikybos pamokos vaikams, 
besirengiantiems pirm. Komuni
jai — balandžio 9, sekmadienį, 
po jaunimo pamaldų. Nuo minė
to sekmadienio iki pirm. Komu
nijos iškilmių (gegužės 14) pa
mokos bus taip pat antradieniais 
ir ketvirtadieniais 7 v. vakare.

šį sekmad., 9 v.
— Par. chorų repeticijos: ant- 

rad., 7 v.v. — bendra studen
tų; trečiad., 10.30 v. ryto — 
bendra vaikučių; ketvirtad., 6.30 
v.v. — studenčių atskira. Kon
certui į Montreal} studentės iš
vyksta autobusu penktad., 9 v. 
ryto, nuo parapijos bažnyčios.

Šv. Jono Kr. par. rekolekcijų Torontan grįžtama sekmad. apie 
metu vykdytas naudotų drabu- 8 v:v?. suauS- choras šią sav. rė
žių vajus praėjo su pasisekimu, peticijų neturi.. 
Iš surinktų drabužių išsiųsti 72 
siuntiniai Europos lietuviams. 
Drabužių tvarkymą ir dalį pini
gų už siuntimą apmokėjo par. 
kat. moterų dr-ja, $200 auka 
pašto išlaidoms taip pat buvo 
gauta iš parapijos.

Balandžio 15 d. skautų tėvų 
komitetas rengia Įvairių netikė
tumų perpildytus šokius. Stalai 
rezervuojami iš anksto.

Po širdies priepuolio šv. Juo
zapo ligoninėje gydomas Jonas 
Rinkevičius; kamb. 304. Ligoni
nės tel. 534-9531, kambario tel. 
230.

Velykinių atostogų Floridon 
išvyko visa eilė torontiečių: Rin- 
kūnas, Stepaičiai, Karkos, čė- 
ponkai,_p-lės Kaunaitės ir kt.

Sv. Jono Kr. parapijos 

JAUNIMO KLUBO ŠOKIAI 
šį penktadienį, kovo 31. 
Pradžia — 8.30 vai. vak.

Bilietai — 50 centų
Kviečiame lietuviškąjį 

jaunimą dalyvauti!
Klubo valdyba

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
ro^jo programos girdimos 
du kortus per savaitę — 

Seštadienj: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 
Oakville, Ont, Kanada;

Sekmadieni: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA

Programos ved.—J. R. Sime na viiius, 
111 RoncesvaHes Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274; Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

Ne&delis orkestras {vairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

A. ZAREMBA 
Telefonas 787-7084.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

- ontarie Safety League. NeimAami 
Bwedyuud Jūsų namuose arba mu
sų Masėje turintiems laikinius lei
dimas. ir Jan gaSma pradėti vm

1878 BATHURST ST.
TeL LE 23656. Rytaoae HO 6-1331

— Toronto liet, organizuoto ir 
neorganizuoto jaunimo pasi
linksminimas — šį ketvirtad., 8 
v.v., par. salėje. Gros puikus or
kestras. Vakarą ruošia ir globo
ja Tor. jūrų skautės.

— šį sekmadienį pirmosios 
Komunijos, katechetinių ir reli
gijos pamokų gimnazistams dar 
nebus.

— Katechetinės pamokos — 
kt. antrad. ir ketvirtad., bal. 4 
ir 6 d.. 4. 30 v. p.p.

— Pirmosios Komunijos pa
mokos — kitą antrad. ir ketvir
tad., bal. 4 ir 6 d., 7-8 v. v. Tė
vu susirinkimas — bal. 16 d., 
sekmad: po 11.15 v. Mišių LV 
Namuose. Vaikučiu uniformos 
— tokios,, kaip ir kitais metais; 
berniukam — pilna mėlyna eilu
tė.

— Dail. J. H. Žmuidzinienės 
parodą par. naujojoje salėje dar 
galima aplankyti ši sekmad.,
10.30 — 1 v.p.p.
— Kt. savaite lankoma: An

nette St., Beresford Ave., Col- 
beck St., Durie St.. Fisken Ave., 
Kennedy Ave. ir Pk. Rd., Lin
coln Ave., Mapleview Ave., Nor
ma Cres., Runnymede Rd., St., 
John’s Rd., Woodside Ave.

. — Ačiū T. Benediktui Bagdo
nui, OFM. St. Catharines Vie
nuolyno viršininkui už pagalbą 
klausykloje rekolekcijų metu.

— Sekmad. per 10. 11.15 ir
11.30 v. Mišias saugojami maži 
vaikai. Jais rūpinasi vyr. ateiti
ninkai at-kų kambary. Motinas 
raginame šia paslauga pasinau
doti.

— Pakrikštyta: Prano ir Pau
linos Tarvydu dukrelė Irena Ma
rija; Juozo ir Elvyros Vosylių 
dukrelė Brigita Marija; Hilmar 
Hajek sūnus Adrian.

“Tž” redakcija ir adminstra- 
cija nuoširdžiai dėkoja už gautus 

* sveikinimus Velykų proga.
Rengėjos prašo atsiimti nu

pirktus dail. H. žmuidzinienės 
- paveikslus Atvelykio sekmadie

nį iki 3 v.p.p. Prisikėlimo par. 
mažojoje salėje.

Atitaisymas. “Tž” 12 nr. straips
nyje “Neišsiųstas laiškas” atspausta: 
“Tas baltas trečias lapas..turi 
būti “... tuščias lapas”. G. Galvos 
straipsnyje “Dabartinė buitis “Kau
no romane” atspausta “feodalinio 
trikampio”; turi būti “freudinio tri
kampio”.

Gorries Chevrolet Oldsmobile Ltd

28 Gerrard St. E
CHEVROLETAI — OLDSMOBILIAI!

NAUJI IR NAUDOTI (įvairių firmų gamybos)

500 AUTOMOBILIŲ PASIRINKIMUI

Didžiausia Kanados autovežimių prekyba

Lietuviškai kalbantis pardavėjas Alfredas Gallow 

jūsų gimtąja kalba palengvins nusipirkti norimų

naujų ar naudotų automobilį.

ALFREDAS GALLOW:

įstaigos tel. 366-9092 namų 694-4096

1.30 v. oficialus žaidynių 
atidarymas ir vyrų krepši* 
nio baigmė
Jaunimui iki 16 metų - $1.00

Krepšinio žaidynių organizacinis komitetas
Bilietai suaugusiems - $ 2.00

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Rygoje, 
Latvijoje, mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

VELYKŲ BOBUTĖ
ANTANAS NORVAIŠA,

ma popietė Toronto kolonijos 
vaikučiams: žaidimai, Velykė su 
dovanomis, laimės šulinys. Visi 
— mažieji ir tėveliai esate kvie
čiami atsilankyti. Bus galima už
sisakyti ar atnaujinti vaikų mė
giamą laikraštėli “Eglutę”, nu
sipirkti, lietuviškais eilėraščiais 
išmargintas, spalvinimo knygu
tes — “Algis ir Elytė” ir “Pupu- 
čio skėtis”. Popietę rengia: Nek. 
Pr. Marijos seserys ir rėmėjai.

Ateitininkų metinė šventė — 
sekmadienį, balandžio 9. Į šven
tę atvyksta Federacijos vadas 
dr. J. Girnius, kuris iškilmingo 
posėdžio metu, 3 v. p.p., Prisikė
limo par. salėje skaitys paskaitą. 
Visa Toronto visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

Niujorko vyrų oktetas, sėk
mingai koncertavęs Čikagoje, at
vyksta į Torontą balandžio 9, 
sekmadienį, su gerai paruošta 
programa. Jo koncertas Įvyks 
Bloor Collegiate auditorijoj 5 
v.p.p. Okteto dirigentas pianis
tas A. Mrozinskas taipgi atliks 
keletą kūrinių pianinu. Koncer
tą rengia radijo programa “Tė
vynės prisiminimai”. Vietos re
zervuojamos iš anksto “Dainos” 
krautuvėje 111 Roncesvalles 
Avė; tel. LE 4-1274. Bilietų kai
nos: $3 ir $2.50; studentams — 
$1.

Sujungiami du minėjimai. 
Naujoji apyl. valdyba kreipėsi i 
šeštadieninės liet, mokyklos ve
dėją. siūlydama mokslo metų 
užbaigimą jungti kartu su Mo
tinos Dienos minėjimu. Princi
pe jau yra susitarta, ir bend
ras minėjimas, apjungiąs abi iš
kilmes, įvyks gegužės 14 d. Pri
sikėlimo par. salėje.

Dail. L. Urbono tapybos paro
dą galima aplankyti iki balan
džio 1 d. Gallery Yonge, 830 
Yonge St. Lankymo valandos 
nuo antradienio iki šeštadienio 
11 v. r. iki 5 v. p.p.; ketvirtadie
nio vakarą nuo 7—9 vai.

Nuoširdi padėka už gydymą, gėles, 
laiškus ir raminančius žodžius lan
kiusiems mane ligoninėje ir namuo
se: dr. Knowlton, dr. Urbaičiui, Tė
vui Rafaeliui, OFM, V.V.Kecioriams, 
M. A. ir G. V. Aulinskams, p. Sar- 
gautienei, M. A G. Lukams, Z. B. 
Jackui, S. Janušauskui, D. Rim- 
kauskui, L. Garbačiauskui, I. Dam- 
barui, A Kairiui, A Gačioniui, P. 
Karaliūnui, A. Ramanauskui, A Balt- 
rušiui.

muzikos docentas, ilgametis mokytojas “Aušros" mer
gaičių gimnazijoj, Augšt. Technikos mokykloje, Vil
niaus ir Rygos konservatorijose.
Gedulingos pamaldos bus atlaikytos Prisikėlimo para
pijos bažnyčioje š. m. balandžio 8, .šeštadienį, 9,30 
vai. ryto.

Vietoje užuojautų, gimines, pažįstamus ir buvusius 
mokinius prašome Velionį prisiminti maldose ir šv. 
Mišiose.

Nuliūdę:
žmona dr. E. Klemkaitė - Norvaišienė 
duktė ir žentas N. ir A. Kulpavičiai

Mielai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
sūnums, dukroms, kun. ALGIRDUI, EDVARDUI, JUO
ZUI, KAROLIUI, MILEI PAKALNIŠKIENEI (Ameri
koj), VACLOVUI (Vokietijoj), ČESLOVUI, BALTRUI, 
MAGDEI (Lietuvoje), OLIŠAUSKIAMS ir jų šeimoms 
reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi —

V. Mickus

KAZIMIERUI TRUMPICKUI staigiai mirus, 
jo žmoną ANASTAZIJĄ, brolį MYKOLĄ, sūnų ALGIR
DĄ, dukras — BIRUTĘ ir NIJOLĘ bei jų šeimas gi
laus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame — 
E. V. Bilevičiai E. J. Bajoraičiai
O. F. Pajarskai A. Z. Pulianauskai '
T. P. Kareckai J. Klypas

Mirus TĖVUKUI Lietuvoje, VINCUI KOLYČIUI

ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą —

J. Z. Budriai

Čikaga

Kanados Lietuvių 
Fondo vajus

Nauji nariai ir įnašai: 
N. Aukštikalnis 
Z. Girdvainis 
M. ir V. Poškai 
Pr. Bastys 
A. Bumbulis 
Medž.-žūkl. Ki. 
ras”

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suruoši

mą tokios puikios staigmenos-pobū- 
vio mūsų 25 metų vedybinių sukak
tuvių proga. Ypatingai didelis ačiū 
ruošėjams p. I. ir J. Dimskiams ir 
J. A Mikučioniams. Taip pat nuo
širdus ačiū visiems šio pobūvio da
lyviams ir prisidėjusiems prie bran
gių dovanų: J. E. Gudams, J. E. Gela
žiams, V.G.Starkams,V.B.Saulėnams, 
J.U.Bleizgiams, D. A Keršiams, J. B. 
Cirvinskams, J. Stradomskiui, A L. 
Artičkoniams, M. D. Dailydėms, B. 
J. Sriubiškiams, L. A Stadžiams, L. „ _
J. Laugaliams, K. N. Šapočkinams, E. jg Saul’t Šte. Marie kolonijos

183.
184.
185.
186.
187.
188.

Jonas Graibus
NAUJOS KNYGOS

šv. Jono Kr. parapijos knygyne 
gautos sekančios knygos platinimui: 
Dambriūno, Klimo ir Schmalstieg, 
“Introduction To Modern Lithua
nian”, lietuvių kalbos vadovėlis, $7; 
Ant Vaičiulaičio “Gluosnių daina”, 
padavimai, $2.50; Vyt J- Bagdanavi- „ , _ n.v*v*UJW,
čiaus “Kultūrinės gelmės pasakose”, Miliauskams, V. O. Rušams, A. A. čy- ^ur gįuo meĮu vyksta intensyvus
I knyga, tautosakinė studija, $3; Pr. pams, R. N. Vaičiarns, S. P. šlape- inag„ telkimas. Vietos lietuviai
Naujokaičio “žydinčios dienos”, pre- liams, A. Januškevičiui, A čypaitei, jau ^jjėjo Fondui $1500 (dau-

m. m » „ r- Hamiltone). Tai Fon
do atstovo J. Skardžio pastan
gų ir darbo vaisių. Kiti trys na
riai — torontiečiai. Pr. Bastys 
ir A. Bumbulis žinomi visuome
nės veikėjai. Toronto Medžioto
jų ir Žūklautojų Klubas “Tau
ras” (pirm. Pr. Kudreikis) pir
mutinis iš klubų įsijungė į Fon-

mijuotas romanas, $3.50; VL Ramo- V. Moklickaitei, K. Dimskytei. 
jaus “Kritusieji už laisvę’
Naujos laidos “Moters” ir “Liet Die
nų” žurnalų. Seniau išleistos knygos 
bei lietuviškos plokštelės parduoda
mos papiginta kaina.

Knygyno vedėjas

$100 
$100 
$100 
$100 
$100 

“Tau-
$100

K. Sitkauskas įmokėjo $20 
(Montrealy).

Pirmieji trys nariai — Aukš
tikalnis, Girdvainis ir Poškai yra

$2.50; Dėkojame Tėvui Rafaeliui už su
kalbėtą maldą. Taip pat norime pa
dėkoti p. V. B. Cypams, dr. ir p. A. 
Miliauskams už prisiųstas gražias do
vanas. Nuoširdus ačiū visiems už 
telegramas ir sveikinimus.

Tai vakaras, kuris paliks mūsų 
mintyse visada.

Jūsų - Jonas ir Elena Vaičiai į0” narius. TOmėS^kad jį pa- 
_ . .. • v,*, u A seks ir kiti klubai. Visiems au-“7?. r "i ■ nT , Toronto rotašeje buvo sureng- kotojams nuoširdaai dėkotame.
p. lubys. TelefoMt wa 2 - 7 9 81. u Įvairių tautybių velykinių pa- Kovo mėn gauta $1500 Iš viso 
Namų telefoną, AM 1 -05 37. prOČių paroda. Fonde šiuo metu $29.500.

-------- ---- ~n Trūksta tik dvylikos nariu iki 
200. * P. Lelis. ‘

reikalų vedėjas

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

REIKALINGI TARNAUTOJAI:
GAILESTINGOJI SESUO, turinti Kanados mokslo baigimo diplomą; at- 
lyginimas-$3.00 i vai.; amžius nesvarbu; laisvi šeštadieniai ir sekmadieniai. 
VYRAS, sugebąs atlikti įvairius taisymo darbus. Taip pat reikalingas Ir

Į S. Amerikos sportines žaidy
nes Toronte ši savaitgalį atvyks-

Kreiptis: T. Danauskas (teL 363-26251 
Lawn Nursing Home, P.OJ8. 478, Chesley, Ont.

kagos. Torontiečiai kviečiami 
susidomėti žaidynėmis. Progra
ma paskelbta “Tž” 3 psl., kuris 
skirtas sportui.

ta balandžio 1 d. 7.30 v.v: Pro
gramą atliks Toronto 35 studen
čių choras su dirigentu kun. B. 
Jurkšu priešakyje. Po koncerti
nės dalies — šokiai. Bus galima 
gauti šaltų užkandžių. Bilietai 
jau baigiami išplatinti.

— Pirmoji Komunija ir Su
tvirtinimas — gegužės mėnesį. 
Tėvai, registruokite savo vaiku
čius Aušros Vartų ir šv. Kazi
miero klebonijose, šiais metais 
šie sakramentai abiejų parapijų 
vaikučiams bus teikiami šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kitais metais 
— AV. -Bendra foto nuotrauka 
bus atspausdinta šv. Kazimiero 
par. istorinėje knygoje, kuri jau 
ruošiama spaudai.

— Parapijai aukojo: P. Mali
šauskas $44, Angelo Ruffo $66. 
Praėjusį sekmadienį surinkta 
rinkliavoje su rekolekcijoms landžio 15 d. mūsų salėje.

Aušros Vartų par. žinios
— Jaunimo šokiai — AV sa

lėje kovo 31, penktadienį, 7 v. 
v. Kviečiame jaunimą nuo 13 
metų. Įėjimas 75 et. Gros geras 
orkestras.

— Rinkliava užpraeitą sekma
dienį — $344.

— Aukos Bažnyčios Fondui: 
$10 — A. Pakulis, Jok. Pakulis, 
A. Ališauskas, A. Gražys, M. Ru
dytė, H. Dauderis, A. Mylė, Pr. 
Baradinskas, K. ir Z. Giedrai
čiai, P. Vaupšas, P. Vileniškis, 
C. Rokienė; $20 — Pr. Vitas; 
$14 — J. Klimavičius; $15: — P. 
H. Kaulakiai; $4 — St. Kličius.

— AV choro koncertas — ba-

KLB TORONTO APYLINKĖS TARYBA 
posėdžiavo balandžio 24 d. Šv. 
Jono Kr. par. salėje po D. Penk
tadienio pamaldų. Posėdyje da
lyvavo rinktieji tarybos nariai, 
organizacijų atstovai ir stebėto
jai. Šį kartą gausiau dalyvavo 
organizacijų atstovai, bet ma
žiau buvo matyti rinktųjų tary
bos narių. Posėdį pradėjo apy
linkės vaidybos pirm. Aug. Kuo
las ir. į prezidiumą pakvietė — 
posėdžio pirmininku adv. Ger. 
Balčiūną, sekr. — mokyt. Ans- 
kytę. Krašto valdybos vardu 
sveikinimo žodį tarė vicepirm. 
Stp. Kairys. Ilgesnį pranešimą 
apie valdybos veiklą padarė 
pirm. Aug. Kuolas, apie lėšas — 
ižd. Br. Saplys, apie Tautos Fon
dą — A. Firavičius. Iš pirmi
ninko pranešimo aiškėjo, kad 
valdybos tiesioginė veikla ribo
josi bendrųjų švenčių rengimu 
ir kultūrinių liet, institucijų rė
mimu. Didysis valdybos darbas 
buvo Liet. Dienos surengimas. 
Iždininkas iškėlė sunkumus ren
kant solidarumo įnašus. Esą, 
nežiūrint rodytų pastangų, daug 
kas nesumokėjo savo įnašų. Ne
sumokėjusių tarpe yra kunigų, 
gydytojų, inžinierių... ir net 
visuomenės veikėjų. Dėlto apy
linkės iždas negalįs sutelkti di-

detalių. Tautos Fondo Toronto 
atstovybės pirm. A. Firavičius 
pasidžiaugė gerais rezultatais — 
šiemet surinkta stamboka suma 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Diskusijose buvo išsiaiškinta ir 
nutarta, kad Vasario 16 iškilmių 
susidariusį nedidelį nuostolį pa-. 
dengs TF?Buvo svarstyta visa 
eilė einamųjų reikalų, jų tarpe 
ir pasiūlymas skirti $100 Liet. 
Fondui. Dauguma pasisakė už 
to reikalo palikimą valdybai. 
Rinkimai į naują valdybą šį kar
tą buvo gana sklandus, nebuvo 
tradicinio atsisakinėjimo, nes 
nominacijų komisija buvo iš 
anksto paruošusi kandidatų są
rašą. Valdybon išrinkti ir vėliai— 
pasiskirstė pareigomis^ advoka
tas Gerardas Balčiūnas — 
pirm.; kun. P. Ažubalis — vice- 
pirm.; L. švėgždaitė — sekr.; 
Br. Saplys — ižd.; jaunimo sek
cijos ir parengimų vadovė — 
mokyt. D. Augaitytė; St. Vaš- 
tokas — ryšininkas su kitų tau
tybių organizacijomis ir Kana
dos šimtmečio reikalamas; J. R. 
Simanavičius ir P. Būtėnas — 
nariai. Daliai narių numatomos 
ateityje papildomos pareigos. 
Naujajai apyl. valdybai teks 
svarbus uždavinys ■— surengti 
Lietuvos nepriklausomybės 50 

desnės sumos, reikalingos visuo- metų sukakties minėjimą ir da- 
meninei veiklai. Revizijos komi- lyvauti Kanados šimtmečio iš
sijos aktą perskaitė V. Bačėnas kilmių rengime. Be to, jos lau- 
ir išreiškė komisijos pageidavi- kia ir kiti reikšmingi apylinkės 
mus dėl kaikurių knygvedybos darbai. Kor.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 752D

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

EXPO 67 NAKVYNĖS
Montrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri kambariai 
dienom ar savaitėm pradedant gegužės mėnesiu. Informacija siunčiam* 
nemokamai.

Rašyti: P.O. Box 41, Station "S". Montreal 20, Que.

d d į IT O t f Adresas: 1465 De Seve Street 
"I ■ Montreal 20, Qne., teL 766 - 5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA už:

Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5*4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.8% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas bd 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Sere St, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 vo 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadie1




