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Ateit; regim
Vargiai ar yra sąmoninga tauta, kuri nesirūpintų savo atei

timi. Juk kiekvienai rūpi augti, tobulėti, klestėti, turtėti. Ameri
ka, rodosi, yra pasiekusi gana sotų, patogų, ištaigingą gyvenimą, 
tačiau ir ji nenori užmigti ant laurų. Jai teberūpi stiprinti medžia
ginę gerovę ir tobulinti socialinį gyvenimą, kitaip tariant, siekti 
“great society” idealo. O ką besakyti apie žemesnių pakopų tautas, 
kurias veržtis į geresnį gyvenimą skatina ne tiktai dvasiniai po
lėkiai, bet ir alkis, ir vargas, ir svetimųjų priespauda? Jose ne
abejotinai glūdi dar didesnė veržia, kurią stabdo galingesnė išo
rinė priespauda. Ir kai tik pastaroji sunyksta, savaimingai prasi
veržia tautos ryžtas. Bene ryškiausias pavyzdys — Lietuva. Kai 
1918 m. ėmė griūti rusų ir vokiečių okupacija, sujudo visas kraš
tas savarankiškam gyvenimui. Daug kas laisvos Lietuvos ateitimi 
netikėjo. Net įžvalgūs stebėtojai abejojo, nes tuometinė Lietuva 
buvo tokia gležna, silpna, iškamuota šimtmetinės rusiškos prie
spaudos. Bet prisikėlusi Lietuva nustebino net ir didžiausius skep
tikus. Ji savo gajumu bei ryžtu įrodė, kad gali laisvai, nepriklau
somai gyvuoti net be savo istorinės sostinės, net be tinkamai 
įrengto uosto! Tuometinėje Lietuvoje buvo pakankamai žmonių, 
kurie rūpinosi krašto ateitimi, ją kūrė ir jai visomis jėgomis 
dirbo.

O dabar? Okupuotos Lietuvos žmonės, suprantama, ilgisi 
laisvės, bodisi įkyria okupanto bei jo tarnų propaganda, bet ne
daug kuo gali prisidėti prie laisvės dienų priartėjimo. Jie su
vokia, kad šiuo metu svarbiausia jiems tenai būti ir laukti gyve
nant, kiek įmanoma, lietuviška buitimi. Kas kita su išeivija. Jai 
paties likimo yra patikėtas ne tik laisvas žodis, bet ir Lietuvos 
ateities rūpestis. Tai nerašytas uždavinys, kuris iškyla kiekvieno 
sąmoningo lietuvio sąžinėje. Bet jis ypač ryškiai turėtų iškilti 
toje mūsų tautos grupėje, kuri yra pasivadinusi ateitininkija ir 
kuri su Lietuvos likimu yra taip glaudžiai,. organiškai susijusi. 
Ji susitelkė dar prieš Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 1918 
m. ir aktyviai dalyvavo laisvės kovose. Ji visa širdimi plušo kur
dama naują laisvąją Lietuvą. Jos vadai, kaip Endziulaitis, Do
vydaitis, Pakštas, Šalkauskis ir kiti savo dinamiška veikla bei 
gUia mintimi daug prisidėjo prie naujosios Lietuvos formavimo. 
Berods, dar nėra tokios istorijos, kurioje ateitininkų įnašas į 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą ryškiai atsispindėtų, tačiau 
jis aiškus tiems, kurie tuos laikus pergyveno. Iš tolimesnės laiko 
perspektyvos šiandieną galima tvirtinti, kad Ateities sąjūdis savo 
vardą pilnai pateisino tiesdamas kelius į Lietuvos ateitį — krikš
čionišką ir tautišką. Tas sąjūdis daug prisidėjo prie išugdymo 
moderniai krikščioniškos, idealistiškai nusiteikusios lietuvių kar
tos, kuri turėjo susigrumti su didžiaisiais Lietuvos pavojais.

★ ★ ★
žymi ateitininkijos dalis apsisprendė pasitraukti iš pavojun 

patekusios Lietuvos, kad išvengtų sunaikinimo ir galėtų dirbti 
tos Lietuvos ateičiai svetur. Daugelis ateitininkų ta linkme dir
bo ir tebedirba ligi šiol. Ne vieno jėgos jau išseko, ir reikėjo 
pasitraukti “atsargon”. Deja, čia tenka atvirai pasakyti, kad 
daugelis ateitininkų pasitraukė atsargon ne dėl pavargimo, pa- 
senimo, bet dėl apsileidimo. Kaip ir daugeliai kitų tautiečių, jiem 
parūpo labiau savoji nei Lietuvos ateitis. Asmeninė gerovė nu
rungė Lietuvos gerovę. Tuo būdu jie nuateitininkėjo, nes nuto
lo nuo tikrosios ateitininkijos, kuri savo esme yra kovojantis, 
dinamiškas, idėjinis sąjūdis. Išeivijoje yra dar gražių ateitinin
kijos pajėgų, tačiau jos laikosi pasyviai. Jos galbūt jaučia savo 
buitimi tą prarają tarp idealo ir tikrovės, kurią skelbė St. Šal
kauskis, bet neišjuda į aktyvų darbą. O to darbo daug ir net 
perdaug. Aktyvieji veža visom pajėgom, o pasyvieji nesijaudina. 
Tai bendra visų didesniųjų sąjūdžių yda. Ateitininkijai reikėtų 
pirmai ja nusikratyti ir kitus paskatinti į atnaujintą žygį Lietu
vos labui laisvajame pasaulyje. Ateitininkai iškilmingomis pro
gomis gieda savo himną, kuriame, be kitko, yra žodžiai: “Ateitį 
regim tėvynės laimingą”. Bet pasyvaus regėjimo neužtenka. Rei
kia stipriau išgirsti ir kitus to himno žodžius: “Dirbkim kovoki
me dėl Lietuvos!” Pr. G.
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Winnipego miestas, kur šią vasarą įvyks Amerikos žemyno sporto olimpijada. Winnipege gyvena ne
mažai lietuvių. Nuotraukoje matyti Assinaboine ir Red River upių santaka
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Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

PENSIJOS MILIJONUI KANADIEČIŲ
Federacinė skeikatos ir gero

vės ministerija iki kovo 17 d. 
buvo gavusi 708.121 prašymą 
senatvės pensijos papildui. Mi- 
nisterio A. MacEachen teigimu, 
lig šiol buvo peržiūrėti 570.705 
prašymai, patvirtinant 355.516 
pilnam priedui, 196.032 dali
niam, o 19.157 buvo atmesti. Se
natvės $75 pensijas Kanadoje 
gauna 1.100.000 kanadiečių.

Naujuoju Kanados guberna
torium premjeras L. B. Pearso
nas pasirinko ir karalienė Elz
bieta patvirtino Roland Miche- 
ner, ligšiolinį Kanados komisarą 
Indijai. Pranešimas turėjo būti 
paskelbtas iš anksto sutartu lai
ku Otavoje ir Londone, bet Lon
donas pasiskubino visa valanda. 
Oficialiai teisinamasi, kad nesu
sipratimas įvykęs dėl skirtingos 
laiko zonos. L. B. Pearsono 
žingsnis nustebino nevieną ka
nadietį — R. Michener yra kon
servatorių partijos politikas, 
1957-62 m. buvęs federacinio 
parlamento pirmininku. Busi
masis gubernatorius bus prisaik
dintas ir pradės eiti pareigas ba
landžio 17 d. R. Michener yra 
pasiryžęs žengti velionies G. Va- 
nier pramintu keliu, siekdamas beralu vado klausimą, pareikš-

Susidomėjo tautinėmis grupėmis
Praėjusių metų rudenį Kana

dos tautinių grupių spaudos re
daktoriai lankėsi Kvebeko pro
vincijoje kaip prancūzų žurna
listų svečiai. Per ištisą savaitę 
jie aplankė keliolika vietovių; 
buvo priimti Kvebeko provinci
jos premjero, visos eilės miestu 
burmistrų, susitiko su prancūzų 
žurnalistais ir turėjo progos pa
justi Kvebeko žmonių pulsą. Ta
da etninės spaudos redaktoriai 
konstatavo, kad Kvebeko pran
cūzai apie kitas tautines grupes 
Kanadoje mažai težino, jų reikš
mės neįvertina ir kartais jas pa
kritikuoja. Buvo pasiryžta per 
tiesioginius santykius vieni ki
tus geriau pažinti ir išsiaiškinti 
abi puses liečiančius klausimus. 
Tas informavimasis tęsiamas to
liau. Praėjusį savaitgalį, balan
džio 8 ■— 10 dienomis, atvyko į 
Torontą 57 Kanados prancūzų 
žurnalistai, revizituodami etni
nės spaudos darbuotojus. Tai 
buvo pirmasis jų sustojimas. Iš 
Toronto jie išvyko į Sudbury, 
Winnipegą ir Vankuverį. Visur

tien. Abu pasitraukusieji minis
terial buvo prancūzų kilmės, to
dėl ministerių kabinetas buvo 
vėl papildytas dviem jaunesniais 
kvebekiečiais. Paaugštinimo su
silaukė portfelio neturėjęs W. 
Gordonas.

Ontario sveikatos min. M. Dy
mond pranešė parlamentui, jog 
gydytojų sąjunga atlyginimus 
gydytojams už jų paslaugas pa
didino ne 8.6%, bet 15%. On
tario sveikatos apdrauda — OM 
SIP buvo numačiusi padengti 
pacientams tą pačią išlaidų da
lį, kaip ir lig šiol, skirtumą pa
likdama sumokėti pačiam pa
cientui. Perdidelis gydytojų at
lyginimo pakilimas OMSIP va
dovus privertė pakeisti nuomo
nę. Nutarta laikytis to paties 
principo ir pacientams apmokė
ti 90%. Papildomas $10 milijo
nų išlaidas šiemet padengs On
tario vyriausybė, o sekančiais 
metais, atrodo, teks padidinti ap- 
draudos mokestį.

Walter Gordon, naujasis pri
vy council prezidentas, lankėsi 
Toronte ir pasakė kalbą savo rė- , , , ... , ... .
mėjams Dovercourt rinkiminėje ^a yk.į..bei JU0f •,eiJu
apylinkėje. Jis palietė naujo Ii- to
utį olų Mc/dkš- venime daug kas keičiasi, todėl

vienybės tarp angių ir prancūzų damas, kad L. B. Pearsonas tur- ir politiniame Kanados gyveni- 
kilmės kanadiečių.'

Premjeras L. Pearsonas per
tvarkė federacinį ministerių ka
binetą. Iš pareigų pasitraukus 
teisingumo ministeriui Lucien 
Cardin ir Guy Favreau, jų vie
tas užėmė: teisingumo ministe-

reikalais. Be kitko, jis buvo pir
masis Kanados Etninės Spau
dos Federacijos pirminin
kas. Kaip Federacijos valdybos 
atstovas, jis atvyko į Torontą 
pasveikinti Kvebeko žurnalistų. 
Savo preciziškoje dalboje jis* pa
brėžė, kad Kanados valstybinį 
pagrindą sudaro anglai ir pran
cūzai, tačiau kitos tautinės gru
pės taip pat gali rasti savo vie
tą valstybės struktūroje. Jeigu 
tai ir nėra įrašyta konstitucijo
je, tai derybų keliu galima esą 
nustatyti trečiojo Kanados ele
mento vietą valstybiniame gyve
nime. Pvz. tose vietovėse, kur gy
vena gausūs telkiniai neanglų ir 
neprancūzų, galima būtų įvesti 
oficialų atitinkamų kalbų dėsty
mą mokyklose. Kalbos ofcialu- 
mą esą nustato ne įstatymai ir 
ne konstitucija, bet pats kalbos 
vartojimas. Pvz. Prancūzijos 
konstitucijoje nesą pažymėta, 
kad valstybės kalba yra prancū
zų; taip pat ir Britanijoj. Tuo 
pačiu keliu ėjo ir Kanada. Ir čia 
pats gyvenimas nustatė, kad 

jie bus svečiai Kanados 'Etninės anglų ir prancūzų kalbos yra 
Spaudos Federacijos, kurios sky
riai-yra Toronte ir Winnipege. 
Federacijos pirmininkas yra če
kas Ch. Dojack, gyvenąs Winni
pege. Toronto skyriui pirminin
kauja slovakas dr. J. Kirsch
baum. Jis tad su visa valdyba ir 
rūpinosi svečių priėmimu. Rei
kia pripažinti, kad priėmimas 
buvo svetingas ir gerai organi
zuotas.

slavų, o baltiečių kraštai. Tada 
jis paklausė: “O kur jie yra?” 
Ir vėl žmogus aiškini, bet matai, 
kad be žemėlapio vistiek nela
bai susigaudo. Sako: “Aš mo
kiausi geografijos, bet ten buvo 
kalba tik apie Rusiją. Apie Lie
tuvą išgirdau jau daug vėliau, 
būdamas suaugęs.” Ir taip isto
rija kartojosi keletą kartų. Apie 
Lietuvą jau daugiau žinojo re
daktorius, neseniai atvykęs iš 
Prancūzijos į Shawinigan, Kve
beke. Anksčiau buvau girdėjęs 
iš Lietuvos gen. konsulo dr. J. 
Žmuidzino, kad daugiausia pasi
teiravimų apie Lietuvą gauna iš 
Kvebeko provincijos. Galimas 
dalykas, kad susidomėjimas Lie
tuva ten gana gyvas, bet trūksta 
informacijos. Išleidžiamos bro
šiūros daugiausia anglų kalba, o 
Kvebeko prancūzų masės angliš
kai labai mažai teskaito.

Vienas pokalbininkas labai 
domėjosi lietuvių parapijomis, 
ypač šeštadienine mokykla. Kai 
pasakiau, kad Toronto lietuviai, 
apie 10.000, turi dvi parapijas 
ir 600 mokinių šeštad. mokyk
loje, paklausė: “O kiek Toronte

būt pasitrauks iš pareigų prieš 
sekančius rinkimus, nes balan
džio 23 d. jam sukaks 70 m. am
žiaus. Naujuoju vadu turėtų bū
ti išrinktas toks žmogus, kuris 
supranta Kvebeko siekius ir ku- 

_ riam nėra svetimi kitų tautinių
rio — Pierre E. Trudeau, regist- grupiu — neanglų ir neprancū- 
rar general — John Turner, pri- zų reikalai. Pasak W. Gordono, 
vy council prezidento — Wal- vado pareigoms reikia jieškoti 
ter Gordon. Ministerių be port- jaunesnio politiko, atsisakant 
felio buvo pakviestas Jean Chre- senųjų liberalų partijos narių.

Vyriausybės priėmimas
Pirmąjį priėmimą surengė 

Ontario provincijos vyriausybė 
geriausiame Toronto viešbutyje 
Royal York. Dalyvavo pats 
premjeras J. Robarts, keletas mi- 
nisterių ir beveik visi Toronto 
etninės spaudos redaktoriai. Ban
ketui pirmininkavo pilietybės 
min. Welch, o pagrindinę kalbą 
pasakė premjeras J. Robarts. 
Jis, be kitko, pabrėžė, kad On
tario vyriausybė ne tik nevar
žo tautinių grupių veiklos bei 
spaudos, bet dargi skatina išlai
kyti tautines savo tradicijas. Be 
to, jis paminėjo, kad jo vyriau
sybė nėra užsispyrusi laikytis se
nųjų Kanados tradicijų politiko
je ir yra pasiruošusi diskutuoti 
su Kvebeko žmonėmis daugelį

venime daug kas keičiasi, todėl

me pakeitimai reikalingi. Girdė
dami tą pareiškimą, Kvebeko 
žurnalistai žvilgčiojo vienas į ki
tą ir, atrodo, lyg stebėjosi to
kiu nelauktu nuolaidumu.

Teisėjo kalba
Programinio pobūdžio kalbą 

banketo metu pasakė teisėjas 
Lyndal iš Winnipego. Jis yra 
islandiečių kilmės, pensininkas, 
daug sielojęsis tautinių grupių

oficialios.
Ontario etninės spaudos var- prancūzų?” Paaiškinau, kad To- 

du kabėjo dr. Kirschbaum. Jis 
išreiškė padėką vyriausybei už 
priėmimo surengimą, palanku
mą etninei spaudai ir kasmeti
nes ekskursijas po Ontario pro
vinciją. Ta proga jis įteikė On
tario vyriausybės atstovui min. 
Welch albumą etninės spaudos 
iškarpų, kuriose buvo rašoma 
apie Ontario provinciją.

Užbaigai slovėnų, slovakų, uk
rainiečių ir lenkų folklorinės 
grupės pagrojo, pašoko ir padai
navo.

Burmistro priėmime
Sekančią dieną priėmimą sve

čiams surengė Toronto miesto 
burmistras Denison taipgi Royal 
York viešbutyje, kur svečiai bu
vo apnakvinti. Kaip paprastai, 
burmistras papasakojo humoris
tinių dalykų, pasveikino svečius 
ir kvietė juos vėl atsilankyti To
ronte, kai bus rengiama paroda. 
Svečių vardu kalbėjęs atstovas 
kvietė burmistrą ir torontiečius 
į pasaulinę parodą Montrealyje.

Kvebeko prancūzams žurnalis
tams buvo parodytos Toronto 
kultūrinės įstaigos, miesto ro
tušė ir t.t. Be to, jie aplankė 
Niagara Falls ir uranijaus ka
syklas prie Elliot Lake.

Neatskiria lietuvių
Iš privačių pasikalbėjimų pa

aiškėjo, kad Kvebeko prancūzai 
labai mažai orientuojasi tauti
nių grupių reikaluose; daugelio 
jų jie visai neatskiria. Pvz. jiems 
paaiškini, kad lietuviai nėra sla
vai ir skirtingi nuo ukrainiečių. 
Už poros minučių tas pats pa
šnekovas vėl tau (lietuviui) sa
ko: “O, tai Jūs esate ukrainie
tis?” Vienam paaiškinau, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija yra ne

ronte yra apie 60.000 prancū
zų ir tik viena parapija. Pro
porcija jiems atrodė tikrai pavy
dėtina. Pr. G.

AMERIKIEČIŲ DIDIEJI BOMBONEŠIAI B-52 ŠIĄ SA- 
VAITĘ PRADĖS NAUDOTI aerodromus Tailandijoje. Lig šiol 
bombarduoti komunistų partizanų P. Vietnamo džiunglėse jie 
skrisdavo iš Guam salos, be nusileidimo atlikdami 12 valandų 
trunkančią 5.200 mylių kelionę, kai tuo tarpu iš naujosios Satta- 
hip bazės Tailandijoje iki Saigono tėra 425 mylios. Kiekvieno bom
bonešio įgula galės atlikti kelis skridimus per dieną, iš 40.000 
pėdų augščio numesdama virš 30 tonų bombų. Amerikiečių avia
cija Tailandijoje turi keletą bazių, iš kurių jų greitieji lėktuvai 
bombarduoja š. Vietnamą, o malūnsparniai stengiasi išgelbėti pa
šautų lėktuvų įgulas. Pagrindinė bazė įrengiama jau minėtoje Sat- 
tahip vietovėje, Tailandijos įlankos pakrantėje. Ji skiriama ne tik 
aviacijai, bet ir laivynui. Ame-i 
rikiečių partizaninio karo spe
cialistai apmoko Tailandijos ka
riuomenės batalijomis, ruošda
mi juos kovai prieš komunistų 
partizanus šiaurės-rytų Tailan
dijoje, kur pastaruoju metu 
gerokai padidėjo teroristinių 
veiksmų skaičius. Partizanus pa
ruošia š. Vietnamas specialio
je stovykloje prie Hanojaus ir 
per Laos teritoriją juos siunčia 
į Tailandiją. Atsakydama į šiuos 
provokacinius veiksmus, Tailan
dijos vyriausybė ruošiasi pasiųs
ti į P. Vietnamą 2.400 karių 
bendros kovos pastangoms su
stiprinti.

“Life” žurnalas paskelbė ei
lę amerikiečio fotografo Lee j e Quangtri išlaisvindami apie 
Lockwood nuotraukų, darytų ’ 
Hanojuje ir apylinkėse. Jis bu
vo pirmasis amerikietis foto
grafas, propagandos tikslu įsi
leistas į š. Vietnamą. Fotogra- 
fuotinas vietas, savaime supran
tama, parinko komunistai. Iš tų 
nuotraukų akylas skaitytojas ga
li susidaryti tik vieną išvadą —- 
amerikiečiai lig šiol vengė bom
barduoti civilinius taikinius. Tai 
liudija “Life” viršelį puošianti 
Hanojaus gatvė, kurios šaligat
vyje komunistai įrengė cemen
tuotas duobes — slėptuves pa
vieniams asmenims, neužmirš
dami parūpinti netgi cementinių 
dangčių. Kas yra matęs poka
rinės Vokietijos miestų griuvė
sius, sutiks, jog tokios “slėptu
vės” bombardavimo metu tap
tų mirties spąstais, nes jos atsi
durtų po storu namų sienų griu
venų sluogsniu, palaidodamos 
jieškojusius išsigelbėjimo. Di
džiuotis taip naiviai suprojek
tuotomis slėptuvėmis gali tik 
tas, kuris dar nėra matęs ir pa
žinęs bombardavimo. L. Lock
wood nuotraukos ir rašiniai taip
gi liudija, kad vietnamiečiai ka
ro belaisviams taiko Korėjos ka
re kiniečių praktikuotą “smege
nų plovimo” perauklėjimą. Kaip 
gi kitaip beišaiškinsi belaisvio 
R. Strattono, karo laivyno lakū
no, stiklinį žvilgsnį, klusnų 
lankstymąsi pagal komandą 
spaudos konferencijoje, kurią 
turėjo progos stebėti ir nufoto
grafuoti amerikietis fotografas.

P. Vietnamo vyriausybė pa
siūlė komunistams vienos paros

Džiugi jaunimo šventė
Balandžio 8-9 dienomis To

ronte įvyko gražiai suorganizuo
ta ateitininkų jaunimo šventė. 
Ji praėjo su didesniu iškilmin
gumu nei kitais metais. Prie jos 
nuotaikos prisidėjo kaimynų ha- 
mfltoniečių ateitininkų jaunimo, 
Federacijos vado dr. Juozo Gir
niaus ir ateitininkų moksleivių 
centro valdybos pirm. R. La- 
niausko dalyvavimas, šventės iš
vakarėse buvo įvykdyti paren
giamieji darbai — atlikti įžodžio 
egzaminai, dalyvauta religinia
me susitelkime ir linksmavaka- 
ryje. Nuo jaunimo neatsiliko ir 
vyresnieji. Ateitininkų sendrau
gių valdyba surengė pobūvį, ku
riame dalyvavo arti šimto sen
draugių bei svečių. Pasistiprinus 
vakariene, dr. J. Girnius prabi
lo, kaip paprastai, svariomis 
mintimis, kurios vertė susimąs
tyti jų besiklausančius. Jis kė
lė ateitininkijos ateities proble
mas, kaikuriuos rūpesčius ir 
skatino eiti realiu vidurio keliu, 
atmetant savigyrą ir savinieką.

Sekmadienį Prisikėlimo baž
nyčioje 10 vai. pamaldos buvo 
skirtos jaunimui, kurio dalyva
vimas buvo gausus, giedojimas 
— lietuviškas ir modernus, dar 
daug kam neįprastas (su gita
romis). Pamokslą pasakė tai 
progai specialiai kviestas kun. 
dr. J. Gutauskas iš Delhi, Ont. 
šventės proga buvo pašventinta 
nauja vyr. moksleivių ateitinin-

kų vėliava. Kūmais buvo: p. Gra
jauskienė, J. Matulionis. V. Da- 
lindienė ir J. Stankaitis.

Iškilmingas aktas su Įžodžiu 
įvyko 3 v. p.p. Prisikėlimo sa
lėje, kurią pripildė jaunimas, tė
vai ir svečiai. Gyvai, sumaniai ir 
sklandžiai vadovavo V. Kolyčius, 
vyriausias Toronto ateitininkų 
moksleivių kuopos globėjas bei 
vadovas. Taręs įvadinį žodį, ėmė 
kviesti jaunimą į sceną įžodžiui. 
Žygiavo viena grupė po kitos —, 
nuo jauniausių iki vyriausių 
moksleivių. Davę įžodį, bučiavo 
ateitininkų vėliavą ir kiekvie
nas gavo organizacijos ženkle
lį iš paties Federacijos vado dr. 
J. Girniaus rankų. Ypač gausi 
buvo vyr. moksleivių grupė, ku
ri kartu su mergaitėmis vos til
po scenoje. Įžodžio proga publi
kai buvo pristatyti ateitininkų 
jaunimo globėjai, vėliavos kū
mai, veikėjai. Dėkingumo ženk- 
lan visi jiems nuoširdžiai plojo.

Jaunųjų nuotaiką taip pat kė
lė sveikinimai: Federacijos vado 
dr. 'J. Girniaus, c. valdybos 
pirm. Laniausko, skautų atstovo 
C. Senkevičiaus, hamiltoniečių 
— G. Juozapavičiūtės, J. Pleinio 
ir kt. z

Su metine ateitininkų švente 
buvo susietas ir Stasio Šalkaus
kio 25 metų mirties paminėji
mas. Paskaitininką dr. J. Gir
nių, Velionies mokinį, klausy- 
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paliaubas gegužės 23 d. Budos 
gimtadieniui atžymėti. Ameri
kiečių aviacija pradėjo bombar
duoti sovietų priešlėktuvines ra
ketas ir priešlėktuvinius pabūk
lus Haifongo apylinkėse, matyt, 
ruošdamasi paties uosto puoli
mams. Spėjama, jos sekantieji 
nauji taikiniai bus elektros jė
gainės. Prez. L. B. Johnsonas 
amerikiečių karo vado gen. W. 
Westmoreland pavaduotoju P. 
Vietname paskyrė gen. Creihg- 
ton Abrams, kuris ateityje, atro
do, perims vadovybę. Komunis-

būdžio laimėjimą, P. Vietnamo 
šiauriausios provincijos sostinė-

300 į nelaisvę patekusių savo ko
vos draugų. Kautynėse žuvo virš 
100 p. vietnamiečių karių ir 8 
amerikiečiai.

Jungtinių Tautų sekr. U Thant 
lankėsi Romoje, kur trečią kar
tą privačioje audiencijoje susi
tiko su popiežium Paulium VI. 
Išskrisdamas į Ceiloną, jis pa
reiškė spaudos atstovams, jog 
Vietnamo karui nesimato galo.

liudija, kad jo pastangos taikai

įveikiamomis kliūtimis. Jo pra- 
sitarimuose pastebimas didėjan
tis nusivylimas Š. Vietnamo 
prez. Ho Chi Minh bekompro- 
misine laikysena. Ceilone U 
Thant mėgins įgyvendinti ceilo- 
niečių taikos planą, kuris už de
rybų stalo turėtų susodinti abie
jų Vietnamu dabartinius vadus.

Pranešimai iš Kinijos skelbia 
didėjančią įtampą ir demonstra
cijas prieš prezidentą Liu Shao- 
chi, buvusį kompartijos sekreto
rių Teng Hsiao-ping ir buvusį 
propagandos vadą Tao Chu. 
Spauda ir plakatai gatvėse šiuos 
tris augšto rango kompartijos 
pareigūnus apšaukė kapitalistų 
tarnais. Didžiausia Mao neapy
kanta jaučiama prez. Liu ir jo 
knygai “Kaip tapti geru komu
nistu”. Purvu drabstomas visas 
prez. Liu gyvenimas, nors dar 
taip neseniai jis buvo laikomas 
Mao įpėdiniu. Toronto “The 
Globe a. Mail” korespondento 
D. Oancia teigimu, demonstraci
jos yra panašios į tas, kurios sa
vo laiku nuvertė ir pažemino Pe
king© burmistrą, politbiuro na
rį Peng Chen. Mao žmona 
Chiang Ching atvirai šaukiasi 
kariuomenės paramos. Kaikurie 
stebėtojai tvirtina, jog dabarti
nė Mao laikysena gerokai pri
mena Staliną, kai pastarasis du
so prieš mirtį jį užgriuvusioje 
neapykantoje ir nepasitikėjime.

Vokiečių policija suėmė V. 
Berlyne 16 prokomunistinių pa
žiūrų studentų, pasiruošusių 
trukdyti JAV viceprez. H. 
Humphrey vizitą. Suimtųjų na
muose buvo rasta bombų dalių, 
popierinių maišiukų su chemi
kalais ir gerokas paruoštų ak
menų rinkinys. Suimtųjų advo
katas tvirtina, kad studentai pla
navo tik demonstracijas ir ne
galvojo apie pasikėsinimą prieš 
viceprezidento gyvybę.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
patvirtino naująjį premjero G. 
Pompidou ministerių kabinetą. 
Senuosiuose postuose buvo pa
likti rinkimus pralaimėję — už
sienių reikalų min. Couve de 
Murville ir krašto apsaugos min. 
Pierre Messmer. Į ministerių 
kabinetą buvo įvesti keli nauji 
asmenys, bet pagrindinės minis
terijos teko jų buvusiems vado
vams. Menki pakeitimai bei pa
pildymai liudija prez. De Gaulle 
pasiryžimą nekreipti dėmesio į 
parlamento rinkimų rezultatus.

Sirijos-Izraelio pasienyje įvy
ko ginkluotas susikirtimas tarp 
abiejų valstybių kariuomenės 
dalinių. Oro kautynėse virš Ti-
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Gaullistų laikysena naujaja
me parlamente lieka ta pati: 
valstybės galva diriguoja tauti
nę politiką, pasiremdamas V- 
sios respublikos institucijomis. 
Tos institucijos, pasak jų, esan
čios demokratiškiausios, nes jos 
piliečiams suteikiančios per bal
savimą daugiau teisių, kaip vi
sos anksčiau buvusios respub
likos. Pirmoji tų institucijų — vadas”, diktuojąs savo valią 
referendumas esą įgalinęs įvyk
dyti kapitalines reformas, ati-

asmenys. Panašiam konfliktui 
išvengti prezidentui De Gaulle

sų sudėtis. Ją sudaro visuma at
stovų, kurie sutaria dėl vyriau-

® RUIGĮ III A Ml: GYMME
* Vyskupas V. Brizgys prane

ša, kad š.m. kovo 16 d. Vatika
ne patvirtintas jo pateiktas pil
no lietuviško Mišiolo vertimo

žiaus delegatui kardinolui E. 
Tisserant, imperatoriui Haile 
Selassie ir kitiems.

* Londono aerodrome atida-
_ tekstas, apimąs ne tik sekmadie

nius bei šventadienius, bet ir 
visas kitas savaitės dienas. Š.m. 
kovo 4 d. Vatikane buvo patvir
tintas okupuotoje Lietuvope pa
ruoštas sekmadienių ir kaiku- 
rių švenčių lietuviškas mišiolas, 
kurį atitinkamai komisijai pa
teikė vysk. J. Matulaitis-Labu- 
kas. Taigi, neužilgo lietuviai tu- 

. rėš išeivijoj Tėvų jėzuitų pa
ruoštą mišiolą ir taipgi — lie
tuvių liturginės komisijos pa 
ruoštąjį okupuotoje Lietuvoje. 
Vyriausioji liturginė taryba Ro
moje savo instrukcijoje nr. 491/ 
67 paaiškina, kad Lietuvoje 
spausdintinas mažo formato mi
šiolėlis, o užsienyje — didelio, 
altorinio formato. Pagal bend
rą nuostatą, abiejose laidose esą 
turėtų būti vienodas tekstas, ta
čiau atsižvelgiant į dabartinius 
ryšio sunkumus, reikalaujama, 
kad tiktai, nekintamųjų Mišių 
dalių tekstas būtų vienodas. 
Instrukcijoje pastebima, kad 
spausdinant užsienyje lietuvišką 
Mišiolą būtų paimti tekstai iš 
Lietuvoje paruošto sekmadieni
nio mišiolėlio. Be to, užsieny
je spausdinant mišiolą, reikia 
laukti, kol bus išleistas vysku
po J. Labuko pristatytasis mi
šiolas. Tikimasi, kad pastaroji 
sąlyga bus pakeista. Dar pažy
mėtina, kad Vatikane patvirtin
tas ir lietuviškasis kanono (ne
kintamos Mišių dalies, skaito
mos tik kunigo) vertimas. Nu
matoma, kad ateityje ir ši dalis 
bus skaitoma lietuviškai. Dėl 
apeigyno minėtoje instrukcijoje 
pasakyta, kad reikia laikytis ir 
Lietuvoje, ir užsienyje 1965 m. 
gruodžio 3 d. patvirtintojo 
teksto.

* Imigrantų šventovė atidary
ta ir pašventinta Buenos Aires 
mieste, Argentinoje. Kertinį ak
menį 1965 m. spalio 20 d. Ro
moje pašventino popiežius Pau
lius VI. Šventovei duodas var
das — “Imigrantų Motina Ma
rija”. Tai tikėjimo paminklas, 
kurį pastatė milijonai imigran
tų. Iškilmėse dalyvavo valdžios 
atstovai ir visas diplomatinis 
korpusas. Prie kertinio akmens 
padėta urna, kurioje yra įvai
rių kraštų žiupsnelis žemės; yra 
ir Lietuvos vardas.

* Peru valdžia nutarė 1967 
metus paskelbti šventosios Rožės 
Limietės metais, nes sukanka 
350 m. nuo jos mirties. Ji yra 
pirmoji Pietų Amerikos švento
ji. Popiežius Klemensas X pa
skelbė ją šventąja 1671 m. Iš
kilmės ivyks š.m. rugpjūčio 30 
d.

* Paryžiuje prieš Velykas bu
vo suorganizuota ekumeninė sa
vaitė, kurioje dalyvavo apašta
liškasis delegatas vyskupas P. 
Bertoli, pastorius Boegner ir 
protestantų vienuolis R. Schutz.

* Pirmieji aštuoni vedę dija- 
konai laukia šventimų Kamerū
ne. Jie jau baigė teologinį moks
lą. Jų pareigos: teikti krikšto ir 
moterystės sakramentus, dalinti 
Komuniją, laidoti mirusius, mo
kyti žmones tikėjimo tiesų.

ryta ekumeninė bažnyčia, kuria 
gali naudotis visi krikščionys. 
Tai Westminsterio kardinolo, 

'Canterbury arkivyskupo ir avia
cijos vadovybės nuopelnas.

* Katalikų Bendrijos pirmo-• 
ji pasaulinio masto žinių trans
liacija pradedama gegužės 7 d. 
popiežiaus kalba. Norima pa
siekti ir nekatalikus bei visą pa
saulį.

* Sao Salvador, Brazilijoj, 
vyskupas Sales davė leidimą 
pernakvoti katedroj neturin
tiems pastogės. “Tai nekrikščio
niška, — sakė vyskupas, — pa
likti vargšus gatvėje.”

* Su raupsų liga ypač kovoja 
misijonieriai. Šia baisia liga ser
gančių yra virš 100.000. Jų dar
bą remia Anglijos ir Vokietijos 
katalikai, vaistus teikia UNI 
CEF. Jau atidaryta 1120 ambu
latorijų.

* Peru valstybėje vienuoliai 
pranciškonai gali nemokamai 
naudotis susisiekimo priemonė
mis už nuveiktus civilizacijos 
darbus. Jau 300 metų kaip Tė
vai pranciškonai dirba kultūri
nį darbą P. Amerikoje.

* Airijoje pašaukimai į kuni
gus auga. 1966 m. buvo įšven
tinti 402 kunigai, kurių du treč
daliai išvyko į misijas, šiuo me
tu klierikų yra 3064. Nėra kito 
krašto, kuris duotu tiek daug 
kunigų.

* Amerikos žy dai veteranai 
pagerbė kardinolą F. Spellmaną 
už nuopelnus kariuomenei tei
kiant dvasinę pagalbą. Jie įteikė 
jam specialų medalį.

* R. Niksonas, buvęs JAV vi
ceprezidentas, kuris buvo popie
žiaus Pauliaus VI priimtas au
diencijoj, pareiškė, kad Jo šven
tenybė yra didelės išminties 
žmogus, žinantis visas tarptau
tines problemas, suprantantis 
tautų padėtį.

* JAV prezidentas Johnsonas 
paskyrė Čikagos arkivyskupą J. 
Cody į ekonominę tarybą, kurią 
sudaro 20 narių. Tarybos dar
bas — peržiūrėti esamas eko
nomines programas, rekomen
duoti pagerinimus, duoti pata
rimus valdžiai.

* Klevelando vyskupijos ku
nigu senatas sudarė senatvės 
pensijos planą kunigams; gyve
nantiems klebonijoje — $350 
mėnesiui, gyvenantiems kitur 
— $550.

* Kolumbo vyčiai Niujorke 
pasmerkė konsulinę sutartį tarp 
JAV ir Sov. Rusijos. Tai santy
kių gerinimas su komunistiniais 
kraštais, kurie siunčia pagalbą 
Š. Vietnamui.

* Naujas Šv. Rašto vertimas 
į lotynų kalbą ruošiamas komi
sijos, kuriai vadovauja kardino
las A. Bea. Norima, kad verti
mas būtų suprantamas mūsų lai
kų žmonėms.

* Katalikiškojo jaunimo suva
žiavimas numatytas 1968 m. 
Berlyne,Vokietijoj. Dalyvaus 40 
tautų su 400 delegatų. Numa
toma sujungti vyrus ir moteris 
į vieną pasaulinę federaciją. Te
ma: bendros taikos pastangos.

* Indijos valdžia apdovanojo

ma. ji yra tik jo vienvaldystes 
priedanga. Kadenciją baigusio 
parlamento gaullistinė daugu
ma buvo didelė: iš 480 atstovų 
282 buvo gaullistai. De Gaulle už 
tokios uždangos jautėsi nepa
žeidžiamas, nenugalimas “tautos

(pvz. veto Britanijai įstoti į E^ 
E.B., Europos apj’ungimo klau
simas, išstojimas iš Atlanto Są
jungos ir pan.) Savo sprendimus 
jis skelbdavo ne per min. pir
mininką, bet per spaudos konfe
rencijas, nepasitaręs nei su vy
riausybe, nei pranešęs parla
mentui. Taip darydamas, jis pa
statydavo ir savo vyriausybę, 

paveda augščiausios valdžios ir parlamentą, ir visą pasaulį 
funkcijas. Tuo būdu prezidentas prieš naują tarptautinį politinį 
įgauna savo tikrąją paskirtį: jis faktą. Tiesa, parlamentas turi 
nebėra tik tautos išrinktasis, bet debatų teisę, bet jokie opozici- 
ir jos įgaliotinis. Tauta jam pa- jos protestai ar kritika po įvy- 
veda vairuoti krašto politiką, už 
kurią jis prieš tautą yra atsa
kingas. Tai misijai vykdyti jis 
turi turėti ir reikalingas galias.

Slypintis konfliktas
Bet kokiu būdu jis prieš tau

tą atsako? Teoriškai jis yra par
lamento artimai kontroliuoja
mas, bet kaip? Pagal konstituci
ja, prezidentas skiria vyriausy
bės pirmininką. Praktikoje įsi
galėjo įprotis, kad jis skiria (ir 
atleidžia) ir paskirus ministe
rius. Už vedamą politiką prieš 
parlamentą atsako ministeris

cijas. Antroji institucija — pre
zidento rinkimas visuotiniu bal
savimu. Dabar to balsavimo dė
ka prancūzų tauta galinti pati 
nuspręsti tautinės politikos 
orientaciją iš įvairių kandidatų 
pasirinkdama asmenį, kuriam ji

g pirmas uždavinys ir būtų to- 
vyriausybinę programą su

daryti. Ji betgi jos neturi. Be 
komunistų kairioji opozicija yra 
tik fikcija, o su komunistais kol 
kas bendrą programą sudaryti 
nelengva. Neturi jos ir gaullis
tai, nors garsiai trimituoja, kad 
“naujasis parlamentas bus 
socialinių reformų parlamen
tas”. Tokių pažadų, neįvykdytų 
ir nevykdomų, buvo ir anksčiau. 
Vienas vadų net užsiminė: “La-

pasinaudos referendumu, kad 
palengvintų įvykdymą jo paža
dėtos didžios reformos, kuri ga-
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Jie sako

Casius Clay, boksininkas: “Karaliai su prezidentais tu
ri savo lėktuvus, bėt jie tėra karaliai ir prezidentai vieno 
krašto, o aš esu čempijonas viso pasaulio.”

Virgil Grissom, žuvęs astronautas: “Reikia išmesti min
tį iš galvos, kad erdvėse mums gresia pavojus. Jis gali
mas, bet gerai paruoškite erdvėlaivių įgulas, ir viskas bus 
tvarkoj.”

Robert McNamara, JAV gynybos sekretorius: “Netur
tas dabartiniame mūsų gerovės žydėjime yra taip netikė
tas psichologiniu atžvilgiu, kad mes jo negalime pastebėti.” 

William J. Keough, Newfoundland žemės ūkio minis
teris: “Kas mano, kad Kanada jau yra tauta, tikriausiai yra 
paragavęs iliuzijas iššaukiančių LSD chemikalų.”

Edward White, žuvęs astronautas: “Man atrodo, kad 
lėktuve taip saugu, kaip ir ant žemės. Erdvėlaivyje aš jau
čiuosi visiškai saugus.”

pitalistinio režimo reforma.” 
Taigi! Nei daugiau, nei mažiau 
— kapitalistinio režimo refor
ma! Su komunistais? Vargu. Idi
lija su jais, bent per rinkimus, 
nutrūko. Vienas? Su gaullistais? 
Jis pasakys. Iki šiol gaullistams 
jokios programos ir nereikėjo. 
Vienas De Gaulle ją atstojo.

“Mums reikia vado ”
Senoji dauguma, režimo pa

stovumą gindama ir jį liaupsin
dama, norom nenorom tą režimą 
sutapatina su De Gaulle. Pvz. 
min. pirm, per rinkimus kar
tojo: vykdomoji valdžia turi bū
ti atskirta nuo įstatymų leidy
bos galios (nieks to niekuomet 
neginčijo). Kritikuodamas opo
zicijos pakaltinimus, kad De 

likos kepure pridengti yra tik Gaulle nesilaiko konstitucijos, statuto pakeitimui ir jo priėmi-

Roger Chaffee, žuvęs astronautas: “Tai, ką mes rasime 
mėnulyje, galimas dalykas, padės suprasti saulės sistemos 
kilmę. Mes esame įsipareigoję žmonijai šią kelionę atlikti
ir pasižiūrėti.”

* Naujas katalikų universite
tas atidarytas Etiopijoje, Asma- 
ros mieste, dalyvaujant popie-

vienuolį jėzuitą H. Santapau me
daliu Padma Šri už nuopelnus 
botanikoje. B. M.
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kusio fakto nieko nebereiškia. 
Betkuris mėginimas vyriausybę 
nuversti .(jų buvo keli) iš anks
to pasmerktas nesėkmei! Vy
riausybės ir tos daugumos pa
reiga tebuvo valstybės galvos 
sprendimus pateisinti prieš vie
šąją nuomonę — per spaudą, 
radiją, televiziją.

Vos nesuklupo
Bet va, netikėtumas: naujoji 

dauguma vos nesuklupo. Išrink
tasis parlamentas turi 486 at
stovus, kuriame V-sios respub-

244 atstovai (gaullistai). Dėl 
įvairių priežasčių Bastijos mies
to rinkiminės apylinkės atstovo 
politinė (V respublikos) etiketė 
paaiškėjo 24 valandom vėliau. 
Humoristai tuoj paleido sąmo
jingą žodelį: be Bastijos atsto
vo kėdės dauguma būtų beveik 
nugalėta, o su ta kėde ji beveik 
laimėjo ... Taigi, ta naujoji vie
no balso dauguma, nors skaičiu
mi beveik dvigubai didesnė už 
kitas paskiras parlamento gru
pes, toli gražu nebėra taip stip
ri, kaip senoji. Tas V respubli
kos atstovų bloko silpnumas pri
klauso ne tiek nuo vos vieno bal
so persvaros, kiek nuo tame 
bloke padidėjusių “išcentrinių” 
tendencijų, būtent, padidėjusio 
noro atstatyti parlamentui 1958 
m. konstitucijos teises. Antra 
daugumos silpnybė yra ta, kad 
už visas opozicijos partijas per 
antrąjį balsavimą paduota dau-

mente paskaito savo deklaraci
ją, tačiau nei jis, nei visas ka
binetas nereikalingi jokio inves
titūros pasitikėjimo. Investuoja 
“vykdomosios galios versmė” — 
prezidentas. Tokia yra ta “arti
ma kontrolė”. Prezidentas pa
diktuoja savo politiką ministe- 
riui pirmininkui, o pastarasis ją 
gina parlamente ir už ją atsako. 
Parlamentas visdėlto savo ini
ciatyva, kvalifikuota dauguma, 
suformulavęs savo motyvus, ga
li iškelti pasitikėjimo klausimą 
ir gali vyriausybę nuversti. Tada 
iškyla konfliktas tarp parlamen
to ir vykdomosios galios. Kon
fliktui iškilus, prezidentas gali 
skirti kitą min. pirmininką ir 
jam parinkti ministerius arba 
parlamentą paleisti ir skelbti 
naujus rinkimus.

Tokią būklę V-sios respubli
kos rinkimų “akcijos komitetas” 
pavadino “galių pusiausvyra”, 
kuri “laiduoja vadovavimo vien
tisumą bei autoritetą, nepažeis
dama nei parlamento debatų ir 
jo sprendimo laisvės, nei krašto 
išrinktų atstovų atsakomybės”.

Klusni dauguma
Prezidentas renkamas septy- 

neriems metams, parlamentas 
— penkeriems. Kol abiejų ins
tancijų rinkimų terminas ir 
mandato laikas nesutampa, kon
fliktas tarp prezidento ir naujos 
daugumos visada gali iškilti. Vi
suotiniu balsavimu renkamas 
prezidentas ir parlamentas se
mia savo galią ir autoritetą iš 
tos pačios tautos, todėl jų ga- skaudžiai kenčia. Jos laimei, tą 
lios turi būti lygios, bet ne vie
na kitai palenktos. Konfliktas 
tarp tų dviejų galių neišspren
džiamas, kai prezidentas ir par
lamentas yra skirtingų partijų

G. Pompidou sakė: “... mums 
reikia ne tarpininko, bet vado, 
kuris diriguoja ir įsako. Nieko 
negalima nuveikti, jei nėra kas 
stovi priešakyje... Ką opozici
ja bekalbėtų, nieks negali abe
joti, kad ji siekia grįžti į seną
jį parlamento pirmumo režimą, 
nors ji nepajėgia susitarti nei 
dėl išorės nei vidaus problemų.”

Specialus sukirpimas
Vienas politiškai neutralus 

publicistas maždaug taip apibū
dino padėtį: kiekvienas opozici
joj kalba, o pozicijoj kiekvienas 
žino, kad dabartinė konstitucija 
yra savotiškas apdaras, kurį De 
Gaulle pasisiūdino savajam per
nelyg dideliam ūgiui.. Jis apsi- 
siaučia romėnų toga kaip visa
valdis ir visateisis valstybės gal
va; užsivelka karinį švarką, kai 
lyg “kapitonas” komanduoja ir 
isako; užsimeta lelijomis pa- 

^‘ kaį“* to garbina
giau nei uz poziciją. Vadinasi, 
žymiai didesnė rinkikų pusė pa
reiškė savo nusistatymą prieš V 
respublikos kandidatus" Jei po
zicija rinkimus laimėjo, tai tik 
rinkiminės sistemos netobulumo . 
dėka, kuri neatvaizduoja tiks
laus rinkikų atstovavimo.

Kairioji opozicija
Be abejonės, parlamente svar

besnis yra atstovų skaičius, ne
gu juos išrinkusių balsų skai
čius, nors realus' krašto jėgų 
santykis taip pat daug reiškia 
parlamento grupių savitarpio 
santykiuose. V respublika dėlto

skaudulį gerokai slopina paties 
De Gaulle taikli ir dažnai teisin
ga kritika, kuria jis plaka opo
ziciją. Dauguma parlamente nė
ra vien paprasta opozicinių bal-

praeities didybę arba savo pa
ties nuopelnus (lelija buvo pran
cūzų karalių emblema); dėvi pa
prastą civilinę eilutę, kai kaip 
tautos vadas tėviškai prabyla į 
pavaldžią tautą ... Niekas, pir
miau nebūdamas istorijos ir le
gendos išaugštintas, negalėtų 
nanašaus drabužio be rizikos ne
šioti ...

Blunkanti legenda
Bet perdėta rizika, kaip rin

kimai parodė, jau gresia ir pa
čiam De Gaulle. Dirbtinai, po
litiniais sumetimais, iš dalies jo 
paties sukurta ir per metų me
tus kurstoma legenda pradeda 
nublukti, o savojo “Aš” beato- 
dairinis kėlimas nusibosta ir 
pradeda erzinti. Visų Vrespubli- 
kos “institucijų” suliedinimas į 
vieno De Gaulle “instituciją” 

Nukelta į 9-tq psl.

Amerika suradę jieškom Europos
ANTANAS MUSTEIKIS(Tęsinys iš pr. numerio)

Fontainebleau ir Versailles
Vėl Prancūzija. Norėjom bent Patavo religiniai motyvai, o Is- 

vieną eilinę pilį pamatyti, tai ParuJ°J abiejų mišinys. Dar 
nutarėm nakvoti Lunėvillėj, pa- daugiau senosios klasikos dva- 
kely į Nancy ir Paryžių. Matyt, S10^ suradom. Versaly, 
mano kraujas nebuvo kariškas, ~ * 
tai pilyje vykstanti prancūzų ka
riškų uniformų ir pabūklų rai
dos paroda man neimponavo. 
Maža meno buvo ir milžiniškuo
se koplyčios gobelenuose. Tik 
dirbtinis ežerėlis, pilnas fonta
nų, buvo patrauklus.

Jaunas “Le Voltaire” viešbu
čio šeimininkas nedaug tekalbė
jo; atrodė radikalas ar komunis
tas. šeimininkė vakarienę patie
kė iš kunigaikštiškų indų, pa
puoštų spalvotomis rožėmis ir 
kitokiais porcelano ornamentais. 
Sutemus visi gatvės namų lan
gai užsidangstę metalinėmis lan
ginėmis, lyg tai būtų kalėjimo 
miestas...

Kitą naktį praleidom Fontai
nebleau. Nustebom, kad įėjimas 
i šią pilį čia mažiau kainavo nei 
Lunėvillėj. Ir vėl iš karto per
daug pamatėm; čia reikėtų sa
vaites ir mėnesius studijuoti, ža
vėjo rinktiniai meno paveikslai, 
gobelenai, vazos; nuostabus so
das su dirbtinėm kūdrom, fon
tanais ir skulptūrom. Ir čia vy
ravo italų menininkų darbai, tik 
stilius skyrėsi. Ar klasiški ar 
naujoviškesni motyvai buvo pa
naudoti, vis prasikišo pasaulie
tinė dvasia, tartum Prancūzijos 
karališkasisdvaras nebuvokrikš-

mirktelėjo: tartum kompozito
rius būtų sąmoningai tokią dai
nos mišrainę sukūręs.

Esmeralda ir jos draugas
Paryžių pasiekėm rugpjūčio 

13 d. vakare, išvažinėje nuomo
tu automobiliu lygiai 30 dienų 
ir užbaigę 7000 km. Deja, šeš
tadienį agento įstaiga jau buvo 
uždaryta, o pirmadienį — vėl 
šventė (rugpjūčio 15 d.), tai ga
lutinai atsikratėm mašinos atsa
komybe tik po poros dienų. Be
je, bendrovė “Share-a-car”, Dr. 
Traergade 59, Copenhagen K, 
atlygino už visokius automobilio 
gedimus ir vilkimą, tad reko
menduotina.

Nenumatyta šventė vėl sumai
šė mūsų planus taip, kad Louv- 
rą Jankėm tuo metu, kai jis bu
vo uždarytas. Aplamai, šeima 
pradėjo jausti nuovargį, o aš 
jau buvau gerokai apsipažinęs 
su Paryžium universiteto choro 

viniai medžiai atrodė jauni ir ekskursijos laiku. Tik Notre Da- 
mažyčiai. Dabar jie buvo pra- me katedra tebetraukė nemažė- 
augę pačius rūmus. Ak, ir aš jančia jėga. Niekas kitas tokių 
negalėjau tam pačiam amžiuj su- masių lankytojų ir nesutraukė, 
stoti...

O anais metais studentų cho
ro vardu koncertavome lietuvių 
paviljone. Programą išpildė ir 
sol. V. Jonuškaitė. Negaliu pa
miršti, kad dainuodami, regis, 
Sasnausko-Maironio “Kur bėga 
Šešupė”, diriguojant K. Kavec- 
kui, trečiajame posme susimai- 
šėm... Tačiau mūsų solistė, sė
dinti pirmoje publikos eilėje

čioniškas. Romoj, palyginti, vieš-

daugiau senosios klasikos dva-

Pastaroji karalių rezidencija 
yra labiau išpopuliarinta. Ištisą 
valandą mus vedžiojo angliškai 
kalbanti komentatorė, pati nu
stebusi, kad mūsų amerikiečių 
grupėj visi kalbėjo su svetimu 
akcentu. Ji vis pabrėžė prancū
zų valdovų valstybingumą. Nė 
neužsiminė apie dvaro damas ir 
karališkus nuotykius, kurių daž
ni turistai pasigenda. Kažkas pa
klausė, kada čia lankėsi dabar
tinis prezidentas De Gaulle. Pa
sirodo, jis čia nebuvęs ... Tai
gi, didieji nemėgsta kitų didžių
jų ... kaip krienas krieno.

Kai pirmą kartą 1937 m. pa
saulinės parodos proga pama
čiau Versalio sodus, dekoraty-

K, L B. garbės teismo
1967 METŲ KOVO 11 DIENOS NUTARIMAS

KLB-nės garbės teismas są
state — pirmininkaujančio dipl. 
teis. Edvardo Sudiko ir narių 
dipl. teis. Petro Breichmano ir 
dipl. inž. Juozo Svilo, 1967 m. 
kovo 11 dienos posėdyje svarstė 
KLB-nės krašto valdybos raštą 
1967 m. vasario mėn. 9 dienos 
su priedais, gautą šiamte teisme 
š.m. vasario 27 d., ryšium su Ka
nados Lietuvių Fondo valdybos 
ir tarybos korespondentiniu bū
du pravestu balsavimų to Fondo

mas korespondentiniu būdu. 
Imant dėmesin Fondo narių gy
venamas tolimas distancijas bei 
žiemos metą, visuotinis narių su
sirinkimas šiuo metu sušaukti 
atrodo neįmanomas, gi statuto 
federalinės valdžios įstaigoj įre
gistravimo klausimas yra labai 
svarbus ir neatidėliotinas.”

3. Kol nėra nustatyta tvarka 
priimto statuto, KLFondas turi 
vadovautis senuoju Fondo statu
tu ir tik pagal jį naujojo statu
to pakeitimas bei priėmimas tu
ri būti padarytas, t.y. šaukiant 
tam reikalui visuotinį Fondo na
rių susirinkimą. Senasis-veikian- 
tis KLFondo statutas nenumato 
korespondentinių balsavimų sta
tutui keisti ar jį naujai priimti 
(išskiriant KLF tarybai ir kont
rolės komisija rinkti).

4. Motyvai dėl .nešaukimo 
Fondo narių susirinkimo Fon
do statutui pakeisti ir priimti 
neturi atramos statute. Net pa
čiai Fondo valdybai ir tarybai 
narių susirinkimo šaukimas 
tik “atrodo” neįmanomas. Taip 
elgdamasi KLFondo vadovybė 
atėmė galimybę Fondo nariams 
viešai išdiskutuoti “už” ir 
“prieš” argumentus dėl naujo
jo statuto.

Imdamas visa tai dėmesin ir 
vadovaudamasis garbės teismo 
statuto 1, 18, 26, 27 ir 40 str. 
KLB-nės garbės teismas nutarė:

mui.
Minėtame rašte krašto valdy

ba prašo teismą: “nustatyti ar 
korespondentiniu būdu Lietuvių 
Fondo statuto keitimas yra tei
sėtas.”

Garbės teismas, išžiūrėjęs mi
nėtą krašto valdybos prašymą ir 
apsvarstęs visus tuo reikalu pri
statytus bylon duomenis, randa:

1. Remiantis KLB garbės teis
mo statuto 1, 18, 25, 26 ir 27 
str., šitas kr. valdybos prašy
mas svarstytinas šiame teisme. 
Kadangi krašto valdyba neprašo 
minėtą korespondentiniu būdu 
pravestą balsavimą panaikinti, 
tai teismas neranda reikalo 
kreiptis į Kanados Lietuvių 
Fondą sutikimo šiai bylai svars
tyti ir nėra reikalingas to Fon
do paaiškinimų šioje byloje (D. 
T. statuto 27 str.).

2. Kanados Lietuvių Fondas
Įsisteigė ir veikia pagal KLB į KLB krašto valdybos š.m. va- 
krašto valdybos patvirtintą sta
tutą, kuris turėjo būti regist
ruotas valdžios įstaigose. To sta
tuto įregistravimas susidūrė su 
kliūtimis, kurioms pašalinti ir 
statutui pakeisti, kaip teismui 
yra žinoma, KLB krašto tarybos 
ir Lietuvių Fondo buvo suda
ryta komisija. Minėtoji komisi
ja statutą atitinkamai pakeitė. 
Lietuvių Fondo valdyba ir tary
ba pakeisto statuto projektą iš
siuntinėjo Fondo nariams pra
šydama: “susipažinti ir nevė
liau š.m. vasario mėn. 15 die
nos atsakyti: pritariate jam, ar 
ne.” 
riams 
riant, 
ryba, 
narių 
imti, 
pravestu balsavimu statutą pri
ėmė (balsavimo komisijos bal
sams skaičiuoti pranešimas). 
Augščiau minėtame KLF val
dybos rašte yra nurodomos ir 
priežastys dėl nešaukimo tam - rėsi. Tolimesnį išvadų darymą 
reikalui visuotinio Fondo na
rių susirinkimo: “Kanados Lie
tuvių Fondo tarybos ir valdybos 
nutarimu Fondo narių supažin
dinimas su šiuo statutu ir balsa
vimas jo pritarimui yra vykdo-

(K. L. Fondo raštas na- 
1967. I. 30.). Kitaip ta- 
KLFondo valdyba ir ta- 
užuot kvietusi visuotinį 
susirinkimą statutui pri- 
korespondenciniu būdu

sario mėn. 9 dienos raštą iš
aiškinti, kad KLFondo. vadovy
bės pravestas sausio-vasario 
mėn. .1967 m. korespondenti
niu būdu balsavimas dėl nau
jo Fondo statuto priėmimo ne; . 
sutinka su veikiančio statuto 
nuostatais ir dėlto tas balsavi
mas negali būti laikomas teisė
tu, lygiai kaip ir statuto keiti
mas.

Pasirašė: E. Sudikas, 
P. Breichmanas, J. Svilas. 
Šio nutarimo nuorašas siun

čiamas KLB krašto valdybai.
Nuorašas tikras: (E. Sudikas), 

KLB garbės teismo pirmininkas.
♦

Kanados Liet. Bendruomenės 
krašto valdyba, skelbdama šį nu
tarimą, nori dar kartą pabrėžti, 
kad į garbės teismą buvo kreip
tasi ne ką nors kaltinti, bet iš
aiškinti tiems statuto paragra
fams, dėl kurių interpretacijos 
krašto valdybos ir Kanados Liet. 
Fondo vadovybės nuomonės sky-

paliekame Kan. Liet. Fondo va
dovybei, KLB krašto tarybos su
važiavimui, Fondo nariams ir vi
siems tautiečiams.

KLB krašto valdyba 
1967 m. balandžio 4 d.

Nei Kvazimodo, nei Esmeral- 
dos nepamatėm prie katedros. 
Tik truputį toliau ant laiptų, ve
dančių į Senos vandenis, ir ant 
pakrantės pylimo sėdėjo pary
žiečiai. Vienas jų basom kojom 
stengėsi pasiekti sudrumstą 
upės vandenį. O štai ir Esmeral
da, atsisėdus ant laiptų šalia sa
vo draugužio, šisai, išsitiesęs iš
ilgai laipto, galvą padėjęs ant 
savo nusimautų šliurių, vieną 
koją užsivertęs ant kitos, ilsino 
visą kūną. Basos kojos, nežinia 
kada plautos, mažai tesiskyrė 
nuo cementinių laiptų. Ir jis ir 
ji buvo apsitempę tamsiais ner
tiniais, abu buvo tamsiaplaukiai, 
abu nukarusiais ant veido plau
kais. Viena lytis — sakytumei. 
Tik moteriškos kelnės buvo bal 
tai nublukusios spalvos, tad ga 
Įima buvo ir atskirti.

Netoliese užklydom į gėlių, 
paukščiu ir lesalų turgų. Matyt, 
paryžiečiai jį mėgsta, nes čia 
daug pardavėjų ir pirkėjų. Ar 
paukšteliai neatstoja žmogiškų 
kompanijonų, kai didmiestis vi
sus suniveliuoja, sumechanina, 
vienišina? Laukai liko gana šviesūs ir ža-

Grįždami namo, užtikom dar vingi: su ištaigingom valgyklom,

sau ilsėjosi — apdengta storo
ku apklotu. Jausdamasi kaip na
mie, ji nekreipė jokio dėmesio į 
praeivius, nors tie, bejieškoda- 
mi Paryžiaus stebuklų, būtų su
sirinkę iš viso pasaulio. Kaip 
ir kituose didmiesčiuose, Pa
ryžiuj yra daug kraštutinumų.

Apžiūrėjom šv. Magdalenos 
bažnyčią su kolonom, praėjom 
pro operos namus, vaikščiojom 
po Concordia aikštę, užsukom 
ir į Maksimo restoraną. Savo 
laiku jis garsėjo rusų grafais ir 
kunigaikščiais — lankytojais ir 
patarnautojais. Dabar jis buvo 
apytuštis, šiaipjau įpratom pie
tauti “La Pergola” restorane — 
Elizėjaus Laukuose ties Trium
fo arka, kur padavėjų vyresny
sis mokėjo gražiai angliškai kal
bėti; ir kainos ten buvo tik vi
dutinės., O šalia restorano esąs 
kioskas už mano pasirinktus at
virukus bandė dviguba “kailį 
nulupti”. Taip pat ir mūsų Pla- 
zos viešbučio vedėjas bandė ne
miršti, išrašydamas sąskaitą, jog 
buvau davęs rankpinigių...

Pamirštant dėmes. Elizėjaus

Pataikėm į popietinių pamaldų 
pabaigą, kai vargonai pripildė 
katedra galingais ir oriais gar
sais. Mačius daugybę pietinės 
Europos šventyklų, šį kartą Not
re Dame neatrodė tokia tamsi.

Paveiktas prof. J. Baltrušai
čio idėjų, ėmiau atidžiau stebėti . . . __ _ „ _ ___
šventovės figūras: argi iš tikro vieną Esmeraldą prie didžiulio šaligatvių kavinėm, visada šven- 
žemiškasis pradas yra lygus var- nastato prieš katedrą. Susirie- tadieniškai nasiouošusia publi-

__  __ ____ tovas dangiškajam?... Bet tai tusi ties retai vartojamų durų ka ir paryžišku elegantiškumu, 
tarp vieto® diplomatų, nė ne- perdidelis klausimas turistui. slenksčiu, ji čia miegojo ar šiaip x (Bus daugiau)



moju. mazie siems

Andrius Kasiulis

Nr. i? (838) Nepri klousomybės

ŽIBURĖLIAI
minėjimas Detroite

Praėjus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 49 metų su
kakčiai, mes ruošiamės atei
nančiai 50-tajai. Mes žvelgiame 
į ateinančius metus, kada bus 
atžymėta pusė šimtmečio Lietu
vos laisvės atgavimo.

Šiemet mūsų minėjime kal
inėjo svečiai sen. R. Griffin ir 
A. Kasųlaitis. Jaunimas prisi
dėjo prie programos. Mūsų mo
kykla pasirodė su Kepurine ir 
šustu. -

Mums Įspūdingiausiai kalbėjo 
A. Kasųlaitis. Jis pradėjo savo 
kalbą apibrėždamas praeities 
kovą už laisvę. Taip pat jis 
mums įrodė, kad dabartinė poli
tika Lietuvos išlaisvinimui iš 
sovietų vergijos mums nežada 
nieko gero. Ragino mus visus 
dar daugiau suglaudinti eiles, 
nes Vakarai nenori mūsų rei
kalų matyti. Tylos suokalbį mes 
turime pralaužti rašydami kon- 
gresmanams ir senatoriams. Tu
rime remti savo lietuviškas pa- 

nadiečiai vaikai margučių ne- rapijas, kurios buvo ir bus lie- 
dažo, todėl jiems Velykos būna ---------

Velykos yra šventė, kada Jė- nelabai linksmos. Lietuvoje vai- 
zus prisikėlė. Visi einame į kai, prisimarginę margučių, ei- 
bažnyčią. Kai pareiname namo, davo jų risti ir laimėdavo dau- 
valgome margučius. Paskui at- giau kiaušinių, 
važiuoja draugai kiaušinių ris- Aldona Zaleskytė

Vietoje informacijos - agitacija
LATVIO BR. KALNINŠ STUDIJA APIE SOVIETŲ PROPAGANDĄ IR JOS POVEIKĮ

V. ALSEIKA, Vokietija

Kaip praleidome Velykas?
RAŠO TORONTO MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 

IV A SKYRIAUS MOKINIAI
Velykos yra diena, kada Kris- ti. Vakare draugai išvažiuoja, o 

tus prisikėlė iš numirusių. Aš mes einame miegoti. Yra links- 
Velykų šeštadienį neturėjau pa- ma diena, 
mokų ir dažiau margučius. Ve
lykų sekmadienį ėjau į šv. Mi- Velykos yra Kristaus iš mi
šias ir pas pusbrolį ridenau mirusių prisikėlimo šventė. Ve- 
margučius. Velykos taip pat yra 
graži pavasario šventė, kada 
gamta atbunda iš po žiemos 
miego. Upėse ir ežeruose ledas 
sutirpęs rodo, kad pavasaris 
atėjo.

Andrius Gaputis
Aš praleidau Velykas labai 

gražiai. Atsikėlęs iš ryto ėjau 
jieškoti Velykų bobutės krepše
lio. Ėjau į bažnyčią išklausyti 
šv. Mišių. Pavalgęs pusryčius 
ėjau ridenti margučių ir nepa
jutau kaip Velykos praėjo.

lykų naktį viši važiavom į baž
nyčią. Prieš Velykas marginom 
gražių margučių. Velykų ryją 
mušėm kiaušinius. Įdomu bu
bo pažiūrėti kurio stipresnis. 
Mano kiaušinis buvo stipriau
sias ir visus sumušiau.

Ronaldas Oleka
Velykos yra šventė, kada Jė

zus kėlėsi iš numirusių. Per 
Velykas žmonės dažo margu
čius. Velykų dieną mes einame 
į bažnyčią. Per Velykas vaikai 
gauna dovanų ir saldainių. Ka-

Velykų rytas
Aušo rytas, švelnus vėjelis 

gaivino visą gamtą. Gėlės sklei
dėsi naujais žiedais, ir paukš
teliai linksmai sučiulbėjo ryt
mečio maldas. Saulutė jau kilo 
už kalnų,' kai dvi moterys iš- kinantis. 
skubėjo iš namų. Jos atrodė 
augštos, gražiais rytietiškais 
veidais. Viena gal kiek vyres
nė, bet jos grožis nebuvo pra
nykęs. Ji nešėsi baltą paklodę, 
antra moteris nešėsi kvepian
čios alyvos ir abi skubėjo.

Miestas buvo tuščias. Tik 
vargšai sėdėjo kampuose su iš
tiestomis rankomis prašydami 
išmaldos ar kur krykštelėdavo 
vaikas prabėgdamas gatve. Mo
terys tyliai perėjo miestą ir nu
skubėjo Į užmiesty esančias ka
pines. Jos atrodė tokios tylios 
dvasioje, tačiau jų mintys buvo 
toli nuskridusios prie palaidoto 
Jėzaus. Pailsusios susėdo ant 
akmens pailsėti, bet, ilgai ne
gaišdamos, greit vėl pakilo ir 
skubėjo Kalvarijos kalno papė
dėmis i mirusiųjų poilsio vietą. 
Atėjusios ten, jos krito, ant ke
lių ir, pamaldžiai sudėjusios 
rankas, pradėjo melstis. Pasi- 
meldusios atsikėlė ir nuėjo 
prie didelio akmeninio kapo. 
Koks išgąstis pamačius, kad tas 
didelis akmuo, kuris saugojo 
Įėjimą, buvo atrištas! Įbėgusios 
i vidų, jos randa stovinti ange-

lą ten, kur buvo paguldytas 
Kristus. Tas joms sakė: “Neiš
sigąskite! Jo čia nėra. Jis pri
sikėlė!”

Jo balsas buvo stiprus ir įti- 
Drabužiai spindėjo 

kaip sidabras ir jis buvo apsup
tas nepaprasta dangiška šviesa, 
kad net visas akmeninis kapas 
žėrėjo, šitai pasakęs angelas 
dingo. Nustebintos moterys iš
ėjo iš akmeninio kapo ir nusku
bėjo i miesteli pranešti tos di
delės naujienos, kurią angelas 
joms buvo pranešęs.

Miestelis jau buvo pilnas pri
sirinkusių žmonių, kurie ruošė
si turgui. Keli pirkliai pardavi
nėjo gražiai pasiūtas skareles, 
kiti praeinantiem žmonėm siū
lė savo išdrožinėtus darbus, o 
dar kiti pardavinėjo visokių 
valgių. Marija ir Magdalena vi
siem žmonėm sakė, ką joms an
gelas buvo sakęs. Pagaliau vi
sas Jeruzalės miestas sukruto: 
žmonės vienas su kitu ginčijo
si ir aiškinos apie išpranašautą 
Įvyki. Bet nei vienas nedrįso 
garsiai apie tai šnekėti, nes ro
mėnų kareiviai stovinėjo pa
kampiais ir. stebėjosi, ko tie 
žmonės taip neramūs ir ko taip 
džiūgauja.

Kristina Gedrimaitė,
X sk. Hamiltono liet, šeštad.

mokykla

tuvybės išlaikymo centrai. Tu
rime organizuoti ir išlaikyti lie- 

. tuviškas mokyklas ir visokiais 
būdais puoselėti lietuvišką kul
tūrą. Tokiu būdu kada nors grį
žę i Lietuvą nesijausime -ten 
svetimi ir būsime ten, nors iš 
dalies, verti to kraujo, kuri iš
liejo lietuviai partizanai, kovo
dami dėl Lietuvos laisvės.

Mes priimame A. Kasulaičio 
pasiūlymą sustiprinti lietuviš
kas mokyklas ir parapijas. Mū
sų klasė galvoja, kad būtų ver
ta pratęsti lietuvybės išlaikymą 
už šeštadieninės mokyklos ribų, 
Įsteigiant stipendijų fondą. Šiuo 

, būdu jaunimas galėtų siekti 
mokslų, pvz. studijuodami Eu- 

_ropos istoriją, kalbas ir 1.1.
Detroito Dr. Vinco Kudirkos 

mokyklos VIII skyriaus 
mokiniai

Nykštukų mokykla
Ten pakalnėj, beržynėly, 
Kur nepaprasta tyla, 
Tarp paparčių, samanėlių 
Yr’ nykštukų mokykla.
Ankstų rytą atsikėlę 
Iš pušynų, iš šilų 
Traukia savo mokyklėlėn, 
Skuba iš visu šalių.
Tiems nykštukams mokslas 

rūpi 
Neapleidžia pamokų, 
Po paparčiais susitūpę 
Klauso klusnūs paskaitų.
Turi jie gerai žinoti, 
Kas kukuoja ku-kū, 
Kas be smuiko moka groti, 
O išmokt ar taip sunku?
Kada vėl sugrįžta gandras 
Iš šiltų pietų kraštų, 
Kur medus bitelių randas 
Ir kas staugia ū-ū-fl?
Kas snapu žievėn kalena, 
Gydo miško medelius 
Ir kas po žeme gyvena — 
Rausia ilgus tunelius.
Kokie grybai yr’ nuodingi,

Kokie grybai ten geri 
Tai žinot visiems naudinga, 
Nes iš jų sriuba gardi.
O kas kramto riešutėlius, 
Kas tur’ tūkstanti spyglių? 
Nesiskundžia nykštukėliai — 
“Aš išmokti negaliu.”
Į barzdas rankas įrėmę 
klauso visko atidžiai —

— Kada sirpsta žemuogėlės, 
Kuo maitinasi vabzdžiai?
Ir kokie žvėreliai miega
Visą žiemą ištisai,
Kada tirpsta baltas sniegas, 
Kada skleidžias pumpurai?
Miškas didelis turtingas, 
Miškas — jų pirma knyga, 
Bet nykštukai tai netingūs — 
Įdomi jiems pamoka. -
Kaip gėlių vainiką pinti 
Ir kas žydi mėlynai, 
Reikia viską atsiminti — 
Netoli egzaminai. A. Abr.

Pagalvokite, gal kas iš vaiku
čių gali atsakyti į tuos nykštu
kų mokyklos klausimus?

Gudragalvė 
lapė ir vilkas 
(Pagal Vincą Pietarį)

Buvo žiemos metas. Ūkinin
kas buvo nuvažiavęs į eketę ir 
labai daug žuvų prigaudė. Lapė 
buvo labai išalkusi ir negalėjo 
pagauti ką nors miške užkąsti.

Lapė pamatė važiuojanti ūki
ninką su rogutėmis. Ji atsigu- - 
lė ant kelio negyva. Ūkininkas, 
pamatęs lapę, paėmė ir Įdėjo 
i ■ rogutes, manydamas, kad ji 
negyva. Jis svajojo iš jos pasi
daryti gerą kailinę kepurę. Ūki
ninkas važiavo toliau. Kai jis 
nematė, lapė praplėšė maišą ir 
pradėjo mesti žuvis ant kelio. 
Kai visas išmetė, nušoko nuo 

> rogių. Vilkas išlindo iš miško 
ir atbėgęs paklausė lapę: “Iš 
kur tiek daug žuvų atsirado?” 
Lapė atsakė: “Įkišau uodegą i 
eketę ir sugavau.”

Vilkas, irgi norėdamas žuvų 
pagauti, nuslinko prie upės ir 
Įkišo uodegą Į eketę. Per nak
tį jis ten laukė, bet nieko ne- 
pagavO: šaltam vandeny jo uo
dega prišalo. Jis bandė uodegą 
ištraukti, bet negalėjo. Paga
liau ją taip smarkiai timptelė
jo, kad ėrhė ir nutrūko.

Kęstutis Simaitis, 
IX skyrius, Hamiltonas

Taip atrodo nykštukų mokykla Iliustracija

Lapės dieta
Bėga, skuba, bėga, skuba 
Graži lapė jau namo. 
Prisiėdus ūky vištų — 
Turbūt dietos reiks laikytis.
Tik kiaušini j dienelę — 
Nes taip knygoj parašyta. 
Dešimt svarų kad numestų, 
Reiks savaitę pakentėt.
Jau tris dienas ji išlaikė 
Tą gi sunkią knygos dietą. 
Taip norėtų ji tų vištų, 
Bet dar dieta nebaigta.
Dar dvi dienas kentė lapė, 
Ir neėdė daugiau vištų. 
Pagaliau supyko ir sudraskė 
Ji tą knygą apie lapių dietą.

Malciūtė, Montrealis

Vilkas kalbėjo 
angliškai

Pabudus Onutė sako:
— Mamyte, šią naktį sapna

vau mišką. Aš jame skyniau gė
les, ir staiga atėjo didelis vil
kas.

— Ar neišsigandai? — klau
sia mama.

— Visai ne, aš net paklausiau 
jį: “Ką tu čia veiki?”

— O ką jis tau atsakė? — tei
ravosi mama.

— Žinai, mamyte, jis kalbėjo 
angliškai, nesuprato ko aš jį 
klausiau; uodegą nuleidęs, susi
gėdęs nubėgo takeliu gilyn į 
mišką, o aš tada pabudau.

“Agitprop — propaganda So- liu partiškumu, tarnauja komu-
nimasSąiaUtrioJeBr7notaiKM čiau’ pilietis beveik ri- ^b^Sie’ideowV^’ 
knygos, praėj. metų pabaigoje sur susiduria su agitacija bei ia 0 oglja • • •

----nrnnapanda Perka ns laikrašti Nusikaltimai nutylimi
Tad netenka stebėtis, kad so

vietinis pilietis apie įvykius už- 

pas ar paspalvintaš informaci-

Išleistos Europoje (Europa-Ver- Propaganda. Perka jis laikrašti 
lag, Wien, Frankfurt, Zuerich). » knygą, aplanko Įtiną ar teat- 
TŽ nors ir ne plati(156 psljstu- 
dija, tačiau svarbi, įdomi ir ver- " “““ 
ta susipažinti ne tik Vakarų 
žmonėms, kuriems sovietinė in
formacija kartais sukelia mįslę, 
bet ir tiems, kurie sovietinės 
propagandos reikšmę bei pa
skirtį labai gerai pažįsta.

Vakaruose dažnai keliamas 
klausimas: ar mus reikiamai in
formuoja? Tai klausimas, dėl 
kurio niekas nesistebi. Tačiau 
kas kita totalitarinėje valstybė
je — joje jau nusikaltimas, jei 
kas paabejoja valdinės ar pu
siau valdinės informacijos ar 
šiaip žinios tikrumu, teisingu
mu. Tai suprantama, nes totali
tarinis kraštas težino vien pro
pagandą, o teisybė ten visiškai 
svetima sąvoka. Kaip Sovietų 
Sąjungos gyventojai informuoja
mi apie Įvykius pasaulyje, nu
šviečia augščiau minėtoji poli- 
tiko-socialdemokrato, šiuo metu 
gyvenančio Švedijoje, studija.

Masinis įtaigojimas
Kalninš savo knygoje nurodo: 

“Postalininė evoliucija nėra pa
keitusi to masinio itaigojimo po
būdžio; ji tik jį kiek sumoder
nino ir sušvelnino. Kaip ir anks-

Tos rS^me hJlo mok^Q S* 
ar atlieka kannę tarnybą, visur į -
jį veikia sovietinė agitacija bei Jna%amaf Jv
propaganda...

Sovietų pilietis nei iš spaudos, 
radijo ar televizijos nepatiria, 
kas iš tikrųjų vyksta Vakaruo
se ir kokiu būdu mūsų tarpe 
svarstomi įvairūs sprendimo 
reikalingi ginčai. Tas sovietinės 
visuomenės, sakytume, įstūmi- 
mas į tamsą, kaip tik ir apsun
kina taip reikalingą santykių iš
lyginimą su Vakarais. “Objekty
vumas” ar kito nuomonės, pa
žiūros pagerbimas, kaip paste
bi Kalninš, nėra sovietams 
Įprastas dalykas. Per 50 metų 
komunistiniai informacijos tvar
kytojai buvo auklėjami .siekiant 
tikslo: parinkti tokias žinias, ku
rios naudingos komunistams, 
bet ne tokias, kurios iš esmės 
svarbios. Kaip toliau Kalninš 
pažymi, ilgametis sovietų tele
gramų agentūros “Tass” direk
torius Nikolai Palgunov kelis 
kartus yra pastebėjęs: “Sovie
tinė informacija praneša ne tik 
faktus, bet ir juos marksistiškai 
analizuoja. Ji yra persiėmusį gi-

Toronto Lietuvių Vaikų Namų darželio vaikučiai ir jaunutės ateiti
ninkės atlieka programa scenoje Nuotr. S. Dabkaus

PASAULINĖ PARODA MONTREALYJE

Praktiniai patarimai besirengiantiems
J. LADYGA

Jeigu lankysite pasaulinę pa
rodą Montrealyje, būsite vienas 
iš milijonų ir gausite šešių mė
nesių universiteto specialų kur
są, taip aiškina montrealietis 
profesorius, kalbėdamas apie 
pasaulinę paroda, bet su sąlyga, 
jeigu parodoje praleisite. ketu
riolika dienų.

Visi tvirtina, kad ši pasauli
nė paroda bus pirmoji savo dy
džiu ir apimtim, nes joje bus 
gvildenamos penkios pagrindi- 

'nės temos su 16 pastatų-pavil- 
jonų, skirtų žmogui ir jo pa
sauliui pavaizduoti.

čia nebus prikimšta Fordų, 
Chevroletų, traktorių, kaip tai 
buvo kitose parodose. Juos gali
ma matyti kiekvienoje parduo
tuvėje. Minėtos bendrovės savo 
pinigais remia parodą mokslo, 
technikos, meno atsiektiems lai
mėjimams pademonstruoti. Be 
to, čia bus galima pamatyti, ką 
gamina ir kuo verčiasi apie 70 
pasaulio valstybių.

Tokios apimties paroda orga
nizatoriams iškelia daugybę pro
blemų — saugumo, susisiekimo 
ir kt. Montrealiečiai skirtingai 
ir, galima sakyti, pavojingai vai
ruoja automobilius. Patartina 
vengti miesto apie 9 vai. ryto 
ir 5 vai. po pietų. Artėdami prie

kios nors “Metro” — požeminio 
traukinio stoties arba autobuso 
linijos (tik ne pačiame miesto 
centre) “Metro” jus nuveš į pa
čią parodą He St. Helene per 
15 min. “Metro” požeminiu 
traukiniu parodą pasiekti gali
ma per centrinę stoti “Berri de 
Montigny” ir iš pietų pusės — 
“Longeuil”.

Kas neturi giminių, pažįsta
mų, dėl nakvynių kreiptis Į“Log- 
expo” — Place d’Accueil (prie 
pagrindinio Įėjimo). Ten bus nu
rodyta apartamentai ir privatūs 
asmenys, kurie už kontroliuo
jamą kainą išnuomos kamba
rius. Kas norėtų gauti kambarį 
viešbutyje arba motelyje, turi 
iš anksto gauti rezervaciją. Va
saros mėnesiais neįmanoma gau
ti pačiame mieste. Tada tektų 
apsistoti už miesto ribų. Jeigu 
kas atvažiuotų su palapinėm ar
ba priekabom, taip pat bus nu
rodytos vietovės apsistoti.

Maisto kainos pačioje paro
doje bus pakenčiamos — užkan
dis 55 et., pietūs nuo $1 iki $5. 
Kiekvienas lankytojas gali atsi
vežti ir savo maistą; bus nuro
dyta kur galės piknikauti.

Parodos vadovybė perspėja, 
kad kiekvienas saugotų savo pi
niginę, nes bus sunku kontro- 

Montrealio, ant kiekvieno didės- liuoti kišenvagius. Jeigu gara- 
nio kelio rasite ženklus (mėly- žuose ar krautuvėse būtų reika- 
nam fone su parodos emblema), lingas didesnis patarnavimas, 
kurie jums nurodys, kaip pa- susitarkite iš anksto dėl kainos, 
siekti parodą ir net autoaikštes. nes gali atsirasti nemaža išnau- 
štai aikščių vardai: Victoria au- dotoju. Tai jau parodė prakti- 
topark (prie pagrindinio Įėjimo) ka. Pvz. reikėjo įstatymo “už- 
iš Toronto atvykstantiems; Ja- šaldyti” kambarių ir butų kai- 
ques Cartier autopark (pietinėj noms.
pusei) iš JAV atvykstantiems; Kurie norėtu pamatyti tarp- 
Ile Charron autopark — iš To- tautinio masto baletus, operas ir 
ronto ir JAV. Už pastatymą rei- kt., turi parašyti Expo 67 
kės mokėti nuo $2 iki $2.50 į Worlds Festival ir paprašyti 
parą. Už tą pačią kainą specia- programos. Galima iš anksto 
lūs autobusai nuveš Į parodą, užsisakyti paštu ir bilietus, 
įsidėmėtina — čia rasite tarp- Ar paroda bus laiku užbaig- 
tautinius susisiekimo ženklus, ta statyti? I šį klausimą atsako 
bet šalia įu bus ženklu tik pran- narodos vadovvbė. parodos ati- 
cūzu kalba. Pvz. “sortie” — iš- darvma naskelbdama viena die- 
važiavimas. Kitas patarimas — na anksčiau, negu buvo numa- 
pastatyti automobilį arčiau ko- tyta, ty. balandžio 27 d.

J

pačiame krašte jis patiria tik 
tai, kas tų informacijų davėjams 
atrodo “naudinga”. Sovietų 
spaudai, dažniausiu atveju, ne
egzistuoja nei žmonių nužudy
mai, nei seksualiniai nusikalti
mai, nei susisiekimo, pvz. lėktu
vų nelaimės, nei gaisrai. Todėl 
prašalaičiui sunku patirti, ar so
vietų visuomenė iš tikrųjų tiek 
disciplinuota bei padori, kaip at
rodo sovietinę informaciją pa
skaičius ar išgirdus. Visdėlto, 
1961 m. pradedant, sovietų in
formacija jau skelbia apie “nu
sikaltimus” ūkio srityje ir čia 
neabejotinas tikslas — atbaidyti 
gyventojus. Latvis sovietologas 
susipažino ne tik su Vakarų li
teratūra apie komunizmą, bet 
sekė ir pačių sovietų knygas, Okupuotos Lietuvos dešimto sky- 
spaudą. Tai jam palengvino at- riaus mokinė D. Dėlytė chemijos 
likti uždavinį — skaitytoją supa- pamokos metu. Už jos matyti ru- 
žindinti su Sovietų Sąjungos sų kalba surašytos chemijos for- 
propagandos aparatu. mulės. Tai Įrodymas, kaip rusina-

_ . j--. . mi Lietuvos mokiniai. Ši nuo-
Lyg kūjo dužiais... trauka buvo paskelbta komunisti-
Tas propagandos aparatas — nėję spaudoje

milžiniškas. Jis sovietini pilie
tį pasiekia nuo paties lopšio ir 
ji lydi per visą gyvenimą. Nie
kas, Sovietų Sąjungoje gyvenąs, 
negali nuo tos agitacijos, pro
pagandos pasislėpti. Kur jis be
gyventų ar dirbtų, toji propa
ganda bus i ji kalama lyg kūjo 
dūžiais.

Propagandos aparatas turi 
glaudžius ryšius su partija — 
net galima teigti, kad jis dau
giau ar mažiau su ja sutapatin- 
tinas. Partijos centro komite
tas turi propagandos-agitacijos 
skyrių, kuris partijos valią nu
kreipia i visas atitinkamas or
ganizacijas. Pastarosios gi tiek 
gausios, kad Vakarų žmogui tie
siog sunku susigaudyti jų kom
petencijoje ir pan. Sovietuose 
daromas skirtumas tarp propa
gandininko ir agitatoriaus. Pro
pagandininkai “išminties” siekia 
pačioje partijoje, tuo tarpu agi
tatoriai veikia masėse ir jų veik
la mažiau teorinė, daugiau gru
bi, jei palygini su propagandi
ninku. Minėtas agitacijos-propa- 
gandos skyrius turi poskyri 
spaudos, radijo ir televizijos rei
kalams, ir jam tenka vadovauti 
apie 5000 laikraščių ir 1000 žur
nalų. Nuo 1965 m. partijoje dar 
veikia mokslo bei mokyklų rei
kalų skyrius ir atskiras skyrius 
kultūrai. Tie propagandos-agita
cijos skyriai veikia visose par
tijos organizacijose, visose 14 
respublikų ir visi jie gauna nuro
dymų iš Maskvos. Kariuomenėje 
veikia maždaug apie 100.000 
politinių karininkų, o kolchozi- 
ninkai auklėjami daugiau kaip 
100.000 klubų, kur jiems perša
mas marksizmas.

Panaudojama ir knyga
Komunistinė propaganda, ži

noma, dar naudoja, ir tai labai 
plačiu mastu, plakatus bei trans- 
parentus viešose vietose, gatvė
se, aikštėse. Pagaliau, kaip to
liau pastebi latvis autorius, svar
biu komunistinės propagandos 
Įrankiu yra ir sovietinė knyga. 
Dažniau tai knygai atitenka 
“slapto gundytojo” vaidmuo. 
Kiekviena penkta sovietų knyga 
liečia politines, ūkines ir socia- 
liai-mokslines temas, gi partinė 
literatūra leidžiama milžiniškais 
tiražais. Pavyzdžiui, perredaguo
ta Sovietų Sąjungos partijos is
torija 1962 m. buvo pasiekusi 
6.8 mil. egz tiražą, o Lenino vei
kalai turėjo 3.1 mil. egz. tiražą.

Žinoma, tokia Įkyri propagan
dą baido piliečius, tačiau reikia 
pripažinti, kad skelbiami šūkiai 
žmones daugiau ar mažiau vis
dėlto pasiekia ir... kas nors lie
ka žmonių sąmonėje. Pagal Kal- 
ninš, kurio studiją plačiai ver
tino patys rimtieji vak. vokiečių 
dienraščiai (kaip “Frankfurter 
Allgemeine”): “Monotoniška ko
munistinė propaganda ir agitaci
ja turi turėti sėkmės krašte, ku
ris jau daug metų izoliuotas nuo 
išorės pasaulio. 0 čia dar turi 
reikšmės Įtaka veiksnių, stovin
čių masinių priemonių užkulisy
je, sovietinės diktatūros gresian
čios represijos; ir kai propagan
da nepasiekia savo tikslo, tai 
tos represijos paprastai yra nu
kreipiamos prieš nepatenkintus 
ir opozicija reiškiančius sovie
tinius piliečius”. .

Iranas tarp kūjo 
ir priekalo

Sovietų Sąjunga ir Iranas 1 
(Persija) pasirašė konfidencia
lią sutarti, kuria sovietai suteiks 
Iranui karinę pagalbą 90 mili
jonų dolerių sumai. Tokia sutar
tis tarp tų dviejų kraštų suda
ryta pirmą kartą nuo to laiko, 
kai Iranas Įsijungė i CENTO 
valstybių bloką, kurį globoja 
JAV. CENTO sudaro . Iranas, 
Turkija, Britanija ir Pakistanas. 
CENTO stovi Artimųjų Rytų 
sargyboje, saugo nuo sovietinio 
komunizmo ekspansijos.

Irano apginklavimui $90 mil. 
suma nėra didelė, tačiau JAV 
nėra maloni, nes čia Įžiūrimas 
naujas sovietų proveržis CEN 
TO regijone. Iki šiol Iranas at
mesdavo visus sovietų pasiūly
mus kaip ekonominėje, taip ir 
karinėje srityje, nors pagalba 
buvo siūloma gana geromis są
lygomis — geresnėmis nei JAV.

Sovietų pagalba Iranui turi 
mainų pobūdi: sovietai duos Ira
nui šarvuotų sunkvežimių ka
riuomenei gabenti, priešlėktuvi
nių pabūklų, o už tai Iranas at
silygins natūraliomis dujomis, 
kurios bus tiekiamos pietinei 
Sovietų Sąjungos teritorijai da
bar tiesiamu dujotiekiu-vamz- 
džiu. Pastarasis Įrengiamas Es- 
fahane už 450 mil. dolerių. Pa
našiu būdu bus atsilyginama už 
milžinišką plieno liejyklą, stato
mą taip pat Esfahane už 280 
mil. dol. Sutarta, kad Iranas ir 
už ekonominę pagalbą atsily
gins dujomis. Irano vyriausybės 
premjeras Hoveida konfidencia
liai pranešė JAV apie minėtą 
karinę sutarti su Sov. Sąjunga 
ir kartu užtikrino JAV vyriau
sybę, jog ta sutartis apima tik 
nesudėtingus ginklus bei kari
nio susisiekimo priemones, to
dėl nereikės kviestis sovietinių 
technikų. Todėl nesą pavojaus, 
kad tokie, technikai galėtų įsi
žiūrėti i Irano karines paslaptis 
ir susipažinti su JAV ir Brita
nijos Iranui duotais ginklais.

Nuo Trumano doktrinos įve
dimo 1947 m. iki 1964 m. JAV 
suteikė Iranui 677 mil. dol. ver
tės pagalbą. Nuo 1964 m. iki 
1967 m. Iranas pirko iš JAV 
papigintomis kainomis Įvairių 
prekių už 450 mil. dol. Į tų pre
kių skaičių Įeina sprausminių 
naikintuvų F4 eskadrilė. Politi
niai Vakarų stebėtojai Teherane 
mano, kad Irano šachas (kara
lius) stengiasi sustiprinti ryšius 
su Sovietų Sąjunga, nes galvo
ja, jog Iranui gresia pavojus iš 
vakarų pusės, šachas susirūpi
nęs Jungtinės Arabų Respubli
kos vadovo Nasserio pastango
mis nuversti Jordanijos karkUų 
Husseiną. Be to, Nasseris kari
nėmis priemonėmis Jemene no
ri ne tik Jemeną, bet ir Saudi 
Arabiją padaryti kairiomis res
publikomis ir nuversti tų kraš
tų monarchijas. Taip pat ir Bri
tanijos nutarimas likviduoti sa
vo karinę bazę Adene mažina 
Vakarų karinę galybę ir naftos 
šaltiniai paliekami be apsaugos 
nuo agresyvių kaimynų.

J. Gbs.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinini ir poooeracinis gydymas 

Vieninteli raidžios rertstniota natūralaus wdymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

<arp vonios. Gydomieji judesiai Ir psfcholojtin* teraplia.
B. Naujalis. Ps.I».R.M.N.Pt.

460 Roncesvolles Avė., Toronte Tel. LE 3-8008

Ps.I%25c2%25bb.R.M.N.Pt


MIRĖ J. BANAITIS
Kovo 27 d. mirė kompartijos na

rys nuo 1933 m. Juozas Banaitis, so
vietų okupuotoje Lietuvoje buvęs 
Kauno radiofono direktorium, augš- 
čiausios tarybos deputatu, marione
tinės “vyriausybės” kultūros minis- 
teriu. Velionis buvo gimęs 1908 m. 
Eržvilke, mokėsi Jurbarko gimnazi
joje, studijavo V. D. un-te ir Kauno 
konservatorijoje. Nuo 1936 m. mo
kytojavo Kauno III gimnazijoje. Su 
J. švedu 1938 m. parašė vadovėlį 
“Muzika vidurinei mokyklai”. Kom
partijos paskelbtame oficialiame ne
krologe rašoma, jog jau tada pri
klausė komunistų pogrindininkų gre
toms, bendradarbiavo slaptuose žur
naluose “Aurora” ir “Antifašistas”. 
Sovietų-vokiečių karo metais redaga
vo Lietuvai skirtas propagandines ži
nių laidas Maskvos radiofone, vado
vavo komunistų sudarytiems lietuviš
kiems meno ansambliams. Pokario 
metais yra dirbęs meno reikalų val
dybos vedėju, kultūros minlsterio 
pavaduotoju, o 1958 m. kompartijos 
buvo paskirtas ministeriu. Nuo pir
mosios sovietinės okupacijos iki pat 
mirties buvo įtraukiamas į “rinki
mų” pralaimėti negalinčių deputatų 
sąrašus. Lietuvos kompartijos ck na
rys nuo 1949 m., gavęs eilę sovieti
nių ordinų ir medalių. Kompartija 
jam buvo suteikusi ir “nusipelniusio 
meno veikėjo” vardą už nuopelnus 
lietuvių kultūrai, dainų šventėms ir 
menui, kuris buvo kuriamas pagal 
sov. “socialistinio turinio, naciona
linės formos” principą. Taigi, ir šiuo 
atveju sunku įvertinti tikrąjį velio
nies įnašą, nes nekrologe sakoma, 
kad jis visdėlto “nusipelnė visų me
no darbuotojų pagarbos ir meilės, tu
rėjo didelį autoritetą”.,

šių pagrindinių reikalavimų: deši
niajame Nemuno krante turi būti 
koncentruojamos profsąjungų kuror
tų valdymo tarybos sanatorijos, poil
sio namai ir gydymo įstaigos, o kai
riajame — turizmo tarybos bei ki
tų organizacijų poilsiui skiriami pa
statai. Profsąjungų kurortų valdymo 
tarybai Įsakoma sutvarkyti Vytauto 
kalną, pastatyti 1.000 vietų pensioną, 
naują balneologinę purvo gydyklą, 
ambulatoriją, Įrengti kaskadines 
maudykles, gydomosios fizkultūros 
parką. Miesto vykdomasis komitetas 
gavo įsakymą 1967-69 m. pradėti van
dentiekio ir kanalizacijos įrengimo 
darbus, paruošti kairiojo Nemuno 
kranto sutvirtinimo projektą. Varto
tojų kooperatyvų sąjungai Įsakyta 
pastatyti maisto, vaisių-daržovių par
duotuves, vasaros valgyklą-kavinę ir 
turagvietės paviljoną. Iš Nemuno lai
vininkystės valdybos reikalaujama, 
kad ji Įrengtų prieplaukas ir sutvar
kytų priemones poilsiautojams per
kelti per Nemuną.
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— Tautos Fondo Hamiltono sky- 
riaus pirmininkė p-lė L. Skripkutė
po mėnesio poilsio vėl eina p-kės 
pareigas.

— N. Metų sutikimo apyskaita, J« A» Valstybės 
kruopščiai paruošta ižd. A. Juozapa
vičiaus, patvirtinta: pajamos — 
$1.903,10, išlaidos — $1.440,95; vaka
ro pelnas — $462,15; atskaičius anks
čiau įmokėtą $100 avansą už salę, 
gryno pelno gauta $362,15.

— Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo apyskaita: pajamos — 
$279,50, išlaidos — $224,27, pelnas

e urriviai pasauiue
laikyti tautinių šokių programą ir iš 
gauto pelno skiriamą stipendiją ge- 

LAISVŪNAS SKEIVELAS, baigęs besimokančiai lietuvių kilmės 
aeronautinės inžinerijos studijas mergaitei. Pernai ją gavo Liucija 
Aero Space institute buvo pakvies- Satkoff-Satkauskaitė. Kanados lietu- 
tas dirbti garsioje McDonell lėktų- viai laikosi kitokios tradicijos — jų 
vų gamykloje St Louis mieste. Jau- dukros pačios prisistato visuomenei 
nasis aeronautikos inžinierius yra gi- aktyviu darbu lietuviškose jaunimo 
męs 1945 m. Vokietijoje, lankęs Va- organizacijose, 
sarto 16 gimnaziją. Studijuodamas
plačiai reiškėsi visuomeninėje veikto- Kolumbija

— $55,23. Pagal nusistovėjusią tvar- je — buvo Čikagos Studentų Sąjun- 
ką, šio minėjimo pelnas perduotas gos pirmininku, priklausė “Grandies” 
Tautos Fondo Hamiltono skyriui.

— Motinos Dienos minėjimas Ha
miltone įvyks š.m. gegužės 14 d., 
Jaunimo Centro patalpose, 4 v. p.p. 
Apie Hamiltone gyvenančias moti
nas, turinčias 5 ir daugiau vaikų, 
prašoma painformuoti B-nės v-bą, pa
skambinant vakarais 544-4708 iki š. 
m. gegužės 1.

— Hamiltone veikiančius lietuviš-

PRISIMINĖ BRAZILIJĄ
Iš Brazilijos į Lietuvą sugrįžę lie

tuviai komunistai, susirinkę kultūri
nių ryšių komiteto salėje Vilniuje, 
paminėjo Brazilijos kompartijos 
įsteigimo 45 metų sukaktį. Savo pri
siminimais dalijosi “pažanguoliai” — 
Antanas Zokas, Juozas Petruševičius, 
Stasys Bendžius, Juozas Lekavičius, 
Kostas Žilinskas ir Jonas Mackevi
čius.

ŽVEJŲ REKORDAI
Komunistinėje Lietuvos spaudoje 

daug ir dažnai rašoma apie žvejų pa
siekiamus rekordus, bet lig šiol vi
sada buvo nutylima antroji me
dalio pusė, kurią išdrįso atskleisti 
“Tiesos” kovo 7 d. laidoje koresp. 
V. Miniotas apybraižoje “Kapitono 
mokykla”. Rašinys skiriamas žvejy
bos laivo-šaldytuvo “Juozas Greifen- 
bergeris” kapitonui Jonui Miežiui, 
kuris buvo pasirinktas kandidatu į 
augščiausiąją tarybą. Žvejybos dar
bą pradėjęs Karaliaučiaus laivyne 
šturmanu, po poros metų buvo pa
skirtas kapitonu, bet šiose pareigose 
jis net sušilti nesuskubo: “Vienais 
metais įvykdė du planus ir gavo pa
peikimą, nes be leidimo grįžo Į kran
tą. Žinant Miežio būdą, galima su
prasti, kiek reikėjo ryžto tokiam 
žingsniui. Jonas dar galėjo būti jū
roje. Nors kapitonas labiausiai nule
mia sėkmę, bet fiziškai jis pavargsta 
mažiau. Tik ypatingais atvejais jis 
traukdavo tinklus, juos kratydavo, sū
dydavo žuvį. Tame atmintiname reise 
jokių ypatingų Įvykių nebuvo. Ir vis 
dėlto Jonas nepakluso. Tais laikais, 
kai traleriuose nebuvo tinklatraukių, 
tinklaračių, kai viską reikėjo dirbti 
rankomis, įvykdyti du metinius pla
nus buvo tiesiog didvyriškumas. Va
dovams dviejų planų pasirodė ma
ža. Tegu įgula siekia rekordo, tegu 
juos išgarsina visoje šalyje. Maty
damas, kaip vyrai išvarginti, kaip pa
krikę jų nervai, Miežys rekordo at
sisakė. Įgula buvo dėkinga kapitonui 
ir guodė, kai jį nubaudė...” O nu
baudė gana skaudžiai — tolimojo 
plaukiojimo kapitoną paskyrė vado
vauti nedideliam laivui Klaipėdos 
uoste ir rankioti žuvis iš žvejų Bal
tijos jūroje.

KŪRĖJŲ DUOKLĖ SPALIUI
Vilniuje kompartija buvo surengu

si “kūrybinės inteligentijos” pokal
bį, kuriame dalyvavo Lietuvos polit- 
rūkas A. Sniečkus su draugais iš 
Maskvos — G. Berdnikovu ir S. Po
tiomkinu. Pranešimus padarė rašyto
jų, dailininkų, kompozitorių, archi
tektų ir teatralų organizacijų pirmi- bend^s susiri^kimL' o 8 v.v. su

sipažinimo vakaras Jaunimo Centre 
Sekmadienį, balandžio 30 d., 11 vai., 
pamaldos, vainiko padėjimas prie lie
tuviško kryžiaus Lietuvos kankiniams 
atminti. Po šių apeigų Jaunimo 
Centre visiems bendri pietūs, o po 
pietų iškilminga šventės akademija.

TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS, 
ruošiamas ateitininkų sendraugių, 
įvyks gegužės 13 d. Jaunimo Centre.

MENO PARODOS METU laimėjo 
šie loterijos bilietai premijas: nr. 
00449 — lempą, nr. 00085 — indų 
rinkinį, nr. 00060 — knygą “Lithua
nia”. 'Prašome turintieji šiuos nume
rius atsiimti pas J. Pleinį, 137 
Gladstone Ave, Hamilton, Ont.; tel. 
JA 7-4876. J. P.

SIDABRINIŲ SUKAKČIŲ ME
TAI prasidėjo mūsų kolonijoj. Dau
gumai šeimų šios kartos tremtinių 
sueina 25 m. vedybinio gyvenimo. 
Balandžio 1 d. tokią sukaktį atšven
tė P. G. Breichmanai.

ninkai. Iš jų išryškėjo, jog A. Gu- 
daitis-Guzevičius rašo knygą apie V. 
Mickevičių-Kapsuką, K. Korsakas su 
kitais autoriais ruošia “mokslinį” vei
kalą “Didžioji Spalio revoliucija ir 
lietuvių literatūra”, V. Bartusevi
čiaus vadovaujamas ansamblis “Lie
tuva” repetuoja naują programą, ku
riai pagrindą sudarys visų metų lai
kų lietuvių liaudies papročiai, at
miešti “revoliucine lietuvių tautos 
kova”. Lenino premijos gali tikėtis 
J. Gaižausko kuriama kantata “1918 
metų gruodžio dienomis Vilniuje”, 
nes jai tekstą parašė “didysis poezi
jos talentas” Justas Paleckis. Sovie
tinei Lietuvos okupacijai atžymėti 
bus skiriama kompoz. J. Karoso ir 
poeto B. Mackevičiaus vokalinė-sim- 
foninė poema “Baladė apie išvaduo
tojus”. Nuosaikiausias buvo Lietuvos 
Teatro Draugijos pirm, aktorius Jo
nas Kavaliauskas, pranešęs, kad teat
ralai numato Trakuose surengti kū
rybinę stovyklą ir tik tada nutarti, 
kaip būtų geriausiai galima pasiruoš
ti jubilėjui. Kad planai atitiktų kom
partijos reikalavimus, A. Sniečkus 
priminė pokalbio dalyviams: “Norisi 
dar kartą pabrėžti, kad iš kūrybinių 
darbuotojų reikia laukti dar dides
nio dėmesio liaudies gyvenimui, dar
bo ir revoliucinių pertvarkymų te
mai, tarybinio žmogaus — komuniz
mo statytojo — paveikslui...”

“Juozas

A. VENCLOVA KELIA 
MIRUSIUS
Antanas Venclova, kurį nevienas 

literatūros kritikas laiko lėkštokų 
gabumų grafomanu, “Liter, ir Meno” 
10(1060) nr. ilgoku rašiniu skaityto
jams pristato Juozo Tysliavos poezi
jos rinktinę “Nemuno rankose”. Jis 
dažnai kartoja sakinį
Tysliava grįžo namo”, turėdamas gal
voje ne velionies i Vilnių parvežtus 
pelenus, bet galų gale duotą kom
partijos sutikimą išleisti jo poezijos 
rinkiniui. Kaupti praeities kultūros 
laimėjimus, pasak A. Venclovos, jau 
seniai mokė Leninas ir moko parti
ja, tik “lietuviškoji buržuazija”, gir
di, visada buvusi lietuvių kultūros 
didžiausiuoju priešu. Susižavėjęs sa
vo tokia didele išmone, A. Venclova 
šūkteli: “Juozas Tysliava grįžo... 
Grįžta ir kiti — Jurgis Baltrušaitis, 
Jurgis Savickis. Be abejo, ateis lai
kas ir Vydūnui, ir Faustui Kiršai, ir 
Kleopui Jurgelioniui, ir Ignui šei
niui...” Mirusiems A. Venclova at
leidžia, o apie gyvuosius tyli. Kada 
gi bus suteiktas “atleidimas” už A. 
Venclovą visa galva didesniems kū
rėjams — B. Brazdžioniui, J. Ais
čiui, A. Vaičiulaičiui, J. Jankui, M. 
Katiliškiui ir z visai eilei kitų rašy
tojų? Negi Lenino ir kompartijos 
“mokymuose” yra reikalaujama, kad 
susigrąžinamieji kūriniai būtinai tu
ri būti pabarstyti jų autorių pele
nais ar kaulų dulkėmis?

BIRŠTONO KURORTAS
Birštono ateitis aptariama “Tiesos” 

nr. 56 “Vyriausybės žinių” skyriuje. 
Valstybinis statybos reikalų komite
tas Įpareigojamas paruošti kurorto 
generalinio plano projektą, laikantis

Sault S. Marie, Ont.
WAWOS LIETUVIUS aplankėREKOLEKCIJŲ VEDĖJAS kun.

K. Kuzminskas iš Čikagos surinko kun. K. Kuzminskas, kuris atlaikė 
okupuotos Lietuvos tikinčiųjų šalpai pamaldas. Ta proga įvyko susirinki- 
$312, išplatino kelias dešimtis kny- mas, kurio metu svečias surado net 
gelių “Kova prieš Dievą Lietuvoje” 
ir surado 29 religinės šalpos būrelio 
narius, kurie pasižadėjo kas mėnesį 
mokėti po $1 ar daugiau. Taipgi atsi
rado ir nemažas skaičius vienkarti
nių aukotojų. Kun. K. Kuzminskas 
už tai visiems išreiškė nuoširdžią 
padėką. Ateityje religinės šalpos rei
kalus tvarkys ir aukas surinks A. Va
nagienė, 178 March St

10 naujų religinės šalpos būrelio na
rių. įdomiausia, kad šiam būreliui 
sutiko vadovauti Gediminas Poderys, 
dėvįs Ontario prov. policininko uni
formą. Lnksmesnieji tautiečiai tikisi, 
kad G. Poderys atvyks aukų rink
ti... be pistoleto. Wawos lietuvius 
rengiasi aplankyti ir Lietuvių Fon
do įgaliotinis. Jis tikisi surasti LF 
vieną kitą šimtininką. J. Sk.

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje “TALKA“

21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 

Duodamos asmeninė* paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičiy 
paskolas ii 7%% iki 60% turto vertės. Už iėrus mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA 
avvvbės ir paskata draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.

Hamiltono ateitininkų sendraugių rengtame vaikų kaukių baliuje 
laimėjusieji premijas; mažųjų grupėje: iš k. j d. I kregždutė — A. 
Krivinskaitė; III kačiukas—A. Gedrimaitė; II raudonkepuraitė— 
V. Vaitiekūnaitė; didžiųjų grupėje iš k. į d. II komikai — O. Elvi- 
kytė ir A. Lukošiūtė; I jaunavedžiai — J. Riekus ir V. Riekutė; III 
poniutė ir ponulis— K. A. Urbonavičiai Nuotr. M. Borusienės 

g HAMILTON

korporacijai ir “Lituanus” žurnalo 
redakcinei komisijai.

AUKSINIO TRIKAMPIO Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė buvo įsteig
ta St. Petersburg®, Floridoje. Ji 
jungs apie 400 lietuvių, kurie gyve
na Tampa, St. Petersburg ir Clear
water vietovėse. Jų skaičius kasmet 
didėja, nes Floridon atvažiuoją vis 
daugiau lietuvių pensininkų iš Cika-

kus organizuotus vienetus (organiza- gos, Niujorko, Bostono, Ročesterio ^as

DR. INŽ. KOSTAS BEKERIS, 
elektroninės įmonės direktorius Bo
gotoje, atšventė 60 m. amžiaus su
kaktį. Jis yra profesoriavęs Bogotos 
un-te ir buvęs technikos fakuteto de
kanu. Jo teigimu, lietuviai architek
tai savo sugebėjimais yra gerokai 
pralenkę kolumbiečius, nes lietuvių 
suprojektuotų pastatų neįstengia su
griauti žemės drebėjimai, nors yra 
vietovių, kur jie yra sugriovę 50%

cijas, klubus, skyrius, grupes ir Lt), ir kitų šiaurinių miestų. Naujosios R*>|6anila 
pasikeitus vadovybei ar susiorganiza- apylinkės valdybą sudaro: pirm. Do- *«>■■ J«

“COVENTRY EVENING TELE-

ATEITININKŲ METINĖ ŠVEN
TĖ įvyks balandžio 29 ir 30 d.d. Pro
grama: balandžio 29 d., šeštadienį, 
3 v.p.p. vyr. moksleivių ateitininkų

MILDAI PUSDEŠRYTEI buvo su- 
ruoštas šaunus “pamergių vakaras”. 
Pobūvyje dalyvavo apie 40 jos drau
gių ir kaimynių. Jaunajai buvo su
nešta daug vertingų' dovanų. Milda 
išteka už detroitiečio E. Skorupsko. 
Vestuvės pramatytos balandžio 22 d. 
Jaunieji žada apsigyventi Detroite. 
Mūsų kolonija neteks vėl vienos me
ninės pajėgos. M. Pusdešrytė turė
jo čia savo baleto studiją ir visuose 
parengimuose neatsisakydavo padėti.

ŠALPOS FONDUI 1966 m. aukojo: 
$25 St. Bakšys; po $10: J. Asmena- 
vičius, J. Astas, L. Bacevičius, Z. 
Pulianauskas; $7: J. Romikaitis; po 
$5: J. Andriukaitis, Arūnas, J. Bulio- 
nis, St. Burdinavičius, J. Bajoraitis, 
K. Baronas, A. Dirsė, I. Gimžauskas, 
B. Grajauskas, P. Giedraitis, K. Gu- 
dinskas, L. Klevas, P. Kanopa, V. 
Kazlauskas, L. Kūkalis, D. Kochan-

ka, Kybartas, V. Leparskas, P. Lese- 
vičius, E. Lengnikas, P. Leilionas, 
J. Lektis, J. Mačiukas, J. Mažulai- 
tis, K. Mikšys, V. Navickas, V. Nar
kevičius, A. Obcarskis, A. Pliūra, J. 
Povilauskas, A. Pilipavičius, V. Pil
kauskas, A. Pilypaitis, I. Petraitis, P. 
Savickas, V. Sakas, J. Svilas, Alf. ši- 
linskas, mons. dr. J. Tadarauskas, 
E. Tėvelis, A. Virbickas, R. Vilkas, 
dr. O. Valaitis, N. Zabulionis, P. Žu
lys; po $4: K. Čerkus, A. Liaukus; 
po $3: K. Butkevičius, P. Breichma- 
nas, A. Gutauskas, V. Januška, B. 
Kronas, St Kačinskas, P. Kažemėkas,' 
J. Krištolaitis, V. Kėžinaitis, J. Kši- 
vickas, J. Lesčius, P. Masys, A. Min- 
gėla, B. Orvidas, J. Pleinys, L. Skrip- 
kutė, J. Stonkus, A. Vainauskas, J. 
Vaina, B. Vidurgiris., Kiti aukojo po 
mažiau. Iš viso surinkta $917.

J. GRIGAITIS IR F. SAUKAITĖ 
susituokė balandžio 1 d. AV parapi
jos bažnyčioje. Jaunoji yra aktyvi 
AV par. choro narė.

KREPŠINIO TRENIRUOTES ant
radieniais ir ypač šeštadieniais lan
ko didelis skaičius pradedančiųjų 
jaunučių krepšininkų. Jiems vado
vauja buv. “Vyčio” ir “Kovo” krep
šininkė D. Prunskutė. Dažnai jai pa
gelbsti V. Liškauskas. Valdyba jiems 
už tai labai dėkinga. A. G.

DRAUGIŠKOS KREPŠINIO RUNG
TYNĖS tarp Toronto “Vyčio” ir mū
sų “Kovo” jaunių komandų įvyks šį 
šeštadienį, bal. 15 d., Wesdale mo
kykloje 4 v.p.p. Sporto klubo valdy
ba kviečia krepšinio mėgėjus pasi
žiūrėti šių rungtynių.

P. KAŽEMĖKUI buvo surengtas 
pobūvis-staigmena jo gimtadienio 
proga. Dalyvavo gausus būrys bičių- 
lių.

KANADOS LIETUVIŲ MOKYTO
JŲ suvažiavimas buvo gana darbin
gas ir gausus. Jame aktyviai dalyva
vo ir hamiltoniečiai įvairiose parei
gose — vieni pirmininkavime, kiti 
diskusijose, treti svečių priėmime. Su
važiavime buvo taip pat ir nemoky- 
tojų, kurie domėjosi švietimo reika
lais.

KNIGHT RADIO & TELEVISION

HAMILTON
168 Locke St. S

PHILIPS Z,
Uket th. time to build th* best

IA 2-5028

CASSETTE RECORDERS

nauja idėja
muzikinių pramogų srityje

The Continental 350 (EL 3310) -$139.95

Tai visai naujas Philips Cassette Recorder — Player su 
patogios sistemos įrengimu; nereikia paliesti nei juos
telės nei kitokio tvarkymo; užtenka paspausti mygtuką 
ir pasukti reguliatorių. The Continental 350 veikia AC 
sistema; turi: automatinį reguliavimą, mygtuką sukti 
juostelei atgal, rekorduoti, suvynioti ir ižvynioti, tono 
reguliatorių, išskirtinį "garso veidrodį", modernaus sti
liaus išvaizdą, tinkančią prie knygdetės, du bėgius, 
vieną.greitį (1—H), stiprią konstrukciją.

Kreiptis pas A. Pilypaitį (Al) — krautuvės vedėją

vus naujam vienetui, prašoma tuo- mas Jasaitis, vicepirnu Jurgis Gipa- 
jau užsiregistruoti B-nės v-boje (V. ras, sekr. Laima Jakušovienė, ižd. GRAPH” laikraščio pranešimu, bri- 
Pašilys, 50 Fairholt Rd. S., tel. 544- Kazimieras Suromskis ir narys Jonas tų Įmonės tarnautojas Stanley Tim- 
4708). Neturint žinių, Bendruomenės Kalpokas. Į Floridą atostogų vykstam mins, tarnybos reikalais nusiųstas Į 

tys Kanados lietuviai ryšius su šios Kauną, vedė lietuvaitę Ireną. Tik po 
apylinkės tautiečiais gali užmegzti 13 mėnesių jam pavyko gauti leidi- 
St. Petersburge paskambinę J. Gi- mą žmonai išsivežti Į Britaniją. Ten- 
parui tel. 344-0751.

DR. JONO A. VALANTIEJAUS 
pagalbą 1966 m. uragano Inez nu
siaubtiems Haiti gyventojams apra
šė ‘The Miami Herald”. Lietuvis gy
dytojas iš New Buffalo, Mich., du 
kartus buvo nuvykęs Į Haiti teikti 
medicininės pagalbos, nusiveždamas 

mesnius veiklos planus ir Hamiltono vaistų už $5.000. Jacmel miesto gy
ventojai jam atsiuntė padėkos te-

v-bai susidaro nesklandumų.
KLB Hamiltono apyL valdyba

SLA 72 KUOPOS visuotinis narių 
susirinkimas — balandžio 16 d. J. 
Bajoraičio patalpose 86 Melrose Ave. 
Pradžia 3 v.p.p. Kviečiame visus na
rius punktualiai atvykti.

Kuopos valdyba

salpos komitetas kovo 14 d. 
posėdyje' aptarė rinkliavos ir toli-

ka manyti, jog S. Timmins priklausė 
tai britų firmai, kuri parūpino ir 
įrengė modernias mašinas Kaune pa
statyti dirbtinio pluošto gamyklai. 
“Tiesa” buvo rašiusi, kad Įrenginiais 
rūpinasi britų inžinieriai ir techni
kai.

Šalpos Fondo įregistravimą Kanados
mokesčių įstaigoje. Dalis aukų rinkė- legramą. Dr. J.<VaIantiejus vėl pla- 
jų jau pradeda pavargti, o surasti 
naujus — nelengva. Dėlto dalis lie
tuvių lieka neaplankyta ir jų aukos 
negautos. Rudens rinkliavoje bus 
bandomas kitas būdas lėšoms surin- 
ti. Nutarta surengti gegužinę š.m. . V 
birželio 25 d. A. Padolskio sodybo
je prie Paris miestelio. Jos metu bus 
paskirtos burtų keliu keturios premi
jos: $20, 15, 10 ir 5. Iš viso $50, t.y. 
tiek, kiek Kanados įstatymai leidžia 
tam reikalui skirti labdaros instituci
joms. Fondo įregistravimui vyksta 
paruošiamieji darbai: pildomi pareiš
kimai ir sudaroma finans. apyskai
ta. Buvo paskirta dalis lėšų savųjų 
paramai: šalpos Fondo centrui $100; 
V. Vokietijos ligoniams bei inv. $200; 
Hamiltono šeštad. mokyklai $50; vie
toje išmokėta $200; Vasario 16 gim
nazijai $500; saleziečių gimn. $100. 
Gimnazijoms paramą sudaro tik rė
mėjų būrelių aukos. Suvalkų lietu
viams pasiųsta 11 (15-20 sv.) drabu
žių bei avalynės siuntinių. Ruošia
masi antram išsiuntimui. Rinkliavos 
duomenys skelbiami spaudoje", 

šalpos inf.

JAUNIEJI LIETUVIŲ DAILININ
KAI turėjo savo parodą Jaunimo 
Centro salėje. Tokiai parodai reng
ti mintį davė mūsų jaunąja karta 
visada besisielojąs J. Pleinys. Savo 
darbus išstatė 3 jauni menininkai, 
kurių du torontiečiai — R. Astraus
kas ir J. Gataveckas ir vienas iš 
Hamiltono — Kęst. Gužas. Tai mė
gėjų menininkų darbai, kurie eili
niam žiūrovui darė gana gerą įspū
dį. Iš jų gal daugiausia išsiskyrė 
hamiltonietis Kęst. Gužas, kuris savo 
paveiksluose parodė įdomų spalvų 
parinkimą ir išreikštą prasmę. Tai 
simbolikas, atrodo, kūrybai mintis 
ėmęs iš Šv. Rašto. Jo paveikslai vaiz
duoją * sutvėrimą, gyvybės atsiradi
mą, menką žmogų prieš rūstųjį tei
sėją ir pan. Tie paveikslai buvo 
žmonių apstoti ir komentuojami. Lin
kęs daugiau į abstraktinę kūrybą R. 
Astrauskas irgi kėlė naujojo, dabar
tinio meno mėgėjo didelį susidomėji
mą. J.* Gataveckas rodėsi daugiau 
kaip grafikas su aiškiais gabumais. 
Kūriniai dėl truputį nerealių kainų 
negalėjo rasti daug pirkėjų. K. M.

PADĖKA
Ateitininkai, praėjus su dideliu pa

sisekimu meno parodai, velykaičių iš
pardavimui ir Velykų bobutei, nori 
nuoširdžiai padėkoti visiems prie šių 
paruošimų prisidėjusiems. Nuoširdi 
padėka mūsų dvasios vadui mons. dr. 
J. Tadarauskui už pranešimus bei ra
ginimą dalyvauti ir už leidimą pasi
naudoti Jaunimo Centro salės patal
pomis. Giliai esame dėkingi jaunie
siems dailininkams K. Gužui, J. Ga- 
taveckui ir R. Astrauskui už suruo
šimą gražios ir turtingos parodos sa
vo meno kūriniais. Nuoširdžiai dė-

nuoja kelionę Į Haiti skiepyti gyven
tojų nuo tetano ligos, kuri yra labai 
pavojinga kūdikiams.

MONTESSORI DR-JOS VAIKŲ NA- 
MELIUOS Čikagoje buvo surengtas 
tėvams skirtas susipažinimo vakaras. 
Buvo parodyti filmai, pagaminti ved. 
J. Juknevičienės, A. Pupiaus ir D. 
Korzonienės, vaizduojantys vaikučių 
kasdieninę veiklą. Į tėvų klausimus 
atsakinėjo ved. J. Juknevičienė. Ši 
įstaiga turi vaikų darbelių rinkinė
lius ir meno darbų parodėlę.

NEKALTAI PR. MARIJOS SESE
RYS Matulaičio senatvės poilsio na
mų statybą Putname tikisi užbaigti 
šių metų pabaigoje. Jie bus mūri
niai, modernūs, galės priglausti 120 
senelių. Iš valdžios buvo gauta $200.- 
000 pašalpa, bet jos toli gražu neuž
tenka. Kongregacijos vyr. vadovė Mo
tina Aloyza prašo tautiečius aukoti 
šiam gražiam tikslui, kad lietuviai se
neliai lietuviškoje aplinkoje galėtų 
užbaigti savo gyvenimo dienas. Arti
mųjų atminimui už $1.000 galima 
Įrengti kambarį arba tokiu būdu pa
gerbti didžiųjų lietuvių atminimą. 
Aukas siųsti šiuo adresu: Sisters of 
the Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Mary, Putnam, Conn. 
06260. USA. Lėšoms telkti balandžio 
15 d. Bostone rengiami labdaros pie
tūs.

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO 
pirm. V. Sidzikauskas Madison, 
Wise., universiteto studentams skai
tė paskaitą apie Sovietų Sąjungos 
diplomatiją ir jos atstovus, kuriuos 
jam teko pažinti būnant diplomati
nėje tarnyboje. Paskaita susilaukė 
daug dalyvių ir daug klausimų. Mo
deratorius buvo to universiteto po
litinio skyriaus vadovas prof. A. 
Senn.

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBAS vėl ruošiasi debiutančių 
“Gintaro” baliui, ši iš JAV turtin
gųjų pasiskolinta tradicija vis dar 
yra gerokai svetima plačiajai lietuvių 
visuomenei. Jos teigiama puse tenka

Australija
BRISBANE LIBONINĖJE dirba 

lietuviai gydytojai — M. Vilkinaitė, 
Ji Palietis ir Hagentomas. Dantų gy
dytoja N. Mališauskaitė iš Brisbane 
persikėlė Į Melburną. Mediciną stu
dijuoja šie Brisbanės lietuviai: D. 
Sagatys — Čikagoje, vietiniuose au
tuose — J. Palietis, V. Kiaušas, L. 
Vilkinąs ir J. Zuikelis. Melburno un- 
te medicinos mokslus baigė Karolis 
Kazlauskas, šiuo metu atliekąs prak
tiką Austin ligoninėje.

JŪRATĖ KANTVILAITĖ, Tasma
nijos lietuvaitė, gavo Commonwealth 
stipendiją ir pradėjo medicinos stu
dijas Hobart un-te. Humanitarinius 
mokslus paskutiniame kurse ten stu
dijuoja Regina Krutulytė.

GEELONG LIETUVIŲ tautinių šo
kių grupė “Suktinis”, vadovaujama 
L. Bungardos, dalyvavo Lions Club 
penkiasdešimtmečio proga surengta
me viešame parade ir pašoko tris 
lietuvių liaudies šokius, šio klubo 
valdyboje yra duosnus lietuviškų rei
kalų rėmėjas J. Rakuzinas.

ELGA RODZE, latvių kilmės Aus- 
ralijos žurnalistė, Vasario 16 proga 
paskelbė laišką apie Lietuvą Sidnė
jaus rytiniame dienraštyje “The Dai
ly Telegraph”. Ji priminė australams, 
kad lietuviai švenčia 49-tą nepriklau
somybės atkūrimo sukaktį. Supažin
dinusi skaitytojus su sovietine Lietu
vos okupacija, pavergtos tautos var- 

rn gaiš ir kančiomis, E. Rodze nušvietė 
lietuvių pastangas iškovoti laisvę sa
vo gimtajam kraštui.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS moks- 

leivių rašinio konkurse piniginės pre
mijos buvo paskirtos: devintokui A. 
Smitui, septintokui G. Radionovui ir 
trečiokei G. Mečionytet Torontiečio 
S. Dabkaus $10 čekis buvo Įteiktas , 
geriausiai gimnazijos mokinei, kuria 
pripažinta 3 kl. moksleivė M. Kur- 
šytė. Kita trečiokė — D. Montvilai- 
tė gavo $2 už padėkos laišką, para
šytą gimnazijos rėmėjų būrelio pirm. 
S. Urbonienei Detroite.

dovaujamas Vyt. Babecko! Pirmą sy
kį Londone! Jauki atmosfera, graži, 
aplinka, turtinga loterija ir visų rū
šių gėrimai pagal kiekvieno skonį ir 
saiką prisidės prie sudarymo tokios 
nuotaikos, kokios visi ilgai laukė. 
Nuo atsilankiusiųjų į šį išskirtiną 
šokių vakarą skaičiaus priklausys, ar 
ateityje bent kas beišdrįs rizikuoti 
šitokiomis didelėmis išlaidomis. 
Sportininkai nesiekia didelio pelno, 
bet tik nori šia gražia forma pasa
kyti visiems londoniečiams ir kitiems 
prijaučiantiems nuoširdų ačiū už 
jiems teikiamą materialinę ir mora
linę paramą. Sportininkų dėka vis 
dažniau ir plačiau nuskamba Lon
dono vardas. Paskutinė tokia proga 
— Kanados ir JAV stipriausių ko
mandų varžybos Toronte bal. 1 d. 
Jose, kaip antrą jaunių A vietą Ka
nados pirmenybėse laimėjusi koman
da, dalyvavo ir Londono “Tauras”.

Tad visi nuo Detroito ligi Toronto 
ir nuo Paris ligi Delhi į sportininkų 

sias Kanados lietuvių orkestras, va- šaun’*« vakar* D" R

LONDON, ONT
V. BABECKAS LONDONE!

Jau anksčiau buvo užsiminta, kad 
Londono ir apylinkių lietuviams ruo
šiama didelė staigmena. Staigmeno
mis rūpinasi mūsų sportininkai. Jų 
numatomos dvi: maža ir didelė. Ma
ža — labai galimas dalykas, kad 
sportininkų rengiamo šokių vakaro 
programą išpildys — dar ligi šiol 
negirdėtas dvigubas kvartetas ar net 
kvartetas su orkestru. Vakaras įvyks 
balandžio 22 d., 7.30 v.v., gražiojoj 
Administration Building salėje, esan
čioje Fairgrounds — parodos aikš
tėje — prie King ir Ontario g-vių 
kampo. Paremkime sportininkus, tiek 
savo dalyvavimu, tiek ir vertingesnio 
fanto įteikimu. Loterija rūpinasi D. 
Chainauskienė, U. Bliskienė ir I. Da-

kojame KLB Hamiltono apyl. valdy- niliūnienė. Fantus joms galima įteik- 
bos pirm. J. Krištolaičiui už atidary- y anksto. Sportininkai iš anksto už 
mą meno parodos ir tartą žodį. Gili tai dėkoja.
padėka Velykų bobutei (p. L. Stun- Antra, Londono mastu, tikrai la- 
gevičienei) už aplankymą mūsų kolo- bai didelė staigmena — tikras daly- 
nijos mažų vaikučių. Nuoširdžiai dė- kas, kad šiems šokiams gros' geriau- 
kojame visoms ponioms, ateitininkiš- 
kojo jaunimo mamytėms už tortus,
pyragus ir kitus valgius, kurių buvo SUDBURY, ONT
tiek daug paruošusios. Ypač nuošir- *
dus ačiū visoms ponioms už pagalbą ATSIGAVĖJIMO ŠOKIAI, kuriuos Christ the King parapijos altorius 
virtuvėje vaišių metu. Ateitininkiš- suruošė Atvelykio šeštadienį Sudbu- būna taip turtingai papuoštas gėlė- 
kas ačiū R Pleinienei už loterijai pa- rio LB apylinkės valdyba ukrainie- mis. kaip per Elenutės vestuves. Per 
aukotą siuvinėtą pagalvėlę ir K. Mik- Čių salėj, praėjo gražioj nuotaikoj, Mišias solo giedojo viena geriausių 
šiui, nuolatiniam jaunimo veiklos rė- bet galėjo būti daugiau tautiečių. Be mūsų miesto dainininkių — M. Taus, 
mėjui, už dovanotą indų rinkinį lote- valdybos, prie parengimo daug prisi- šaunios vestuvių vaišės buvo Copper 
rijai. Visiems, kurie bet kokiu būdu sėjo A. Pranckūnienė, Petras Jute- Cliff italų klubo salėj, kur pasaky- 
prisidėjo prie mūsų ruošiamo paren- lis, A. Gatautis, St Jackus. Krsp. ta daug sveikinimų ir linkėjimų kal- 
gimo ir gausiu atsilank>7nu mus pa- _--------
rėmė, tariame nuoširdų ateitininkiš- suokė su Roberta Frattini. Jungtu- pinigais. Dar tą patį vakarą jaunie-

ta daug sveikinimų ir linkėjimų kal-
ELENA STRAKAUSKAm: susi- bų, sunešta daug dovanų daiktais ir

Hamiltono ateitininkai kun. Antanas Sabas. Retai kada JAV.



Čikagos vaizdai ir vargai
9) SKAITTOJAI PASISAKO Darbai ir stovyklos “Baltijoj” ių bei stovyklos rajono aptvar-

Paskutiniame “Baltijos’* Sto- statytojų pavardės yra įrašytos kymo darbams-
vyklavietei Komiteto ............................ — -

no vardą, baigmėje įveikusi savo 
ypač jų “tradicinį” varžovą — Čikagos neo- 
baltųjų lituanų penketuką. Savo pergalę S. 
metais Amerikos liet žaidynėse “Neris” pa- 

įvykusios negrų riaušės bei demonst- kartojo antrą kartą iš eilės. Taip pat 
racijos, kurios palietė ir kelias čika- “Neris” yra ir Čikagos bei Vid. Va
gos lietuvių kolonijas, vis labiau gąs- karų apygardos meisteris.

“Lituanikos” futbolininkai jau bai-

mnase dažnai

pat duobės, nepaisant koks pasitaiky- “TŽ” 10 nr. Gs. rašinyje apie dū
davo oras. Dabar ši tradicinė tvarka choborus pažymėta, kad Yorkton ir 
pakeista: mirusio palaikai atlydimi Manitobos provin-

eijoi- Tai klal-U Sk» vietovė, m pinese, sukalbamos atitinkamos mai- *
dina mūsų tautiečius, kai negrų va- “Lituanikos” futbolininkai jau bai- dos atlydėjusieji prašomi iš kop- Saskačevano provincijoj. Be to, de- 
dai jau spėjo pareikšti, jog ši vasa- gė salės futbolo žaidimus, kur jie lyčios j^iskirstyti, velionies palai- 
ra bus dar baisesnė. Čikagos negrų užėmė kiek žemesnę vietą, negu buvo karstu paliekant koplyčioje,
didžiausias kurstytojas yra Amerikos galvota. Paskutinėse rungtynėse pra- 
pietinėje dalyje gyvenantis dr. Mar- 
tin Luther King, kuris čia priver
čia drebėti net ir Čikagos miesto bur
mistrą bei kitus politikus, šio de
monstracijų rengėjo nuotrauką teko 
matyti keliuose amerikiečių laikraš-

komunistais jų susibūrimuose. Jo ko
vai už negrų teises pritaria ir Či
kagos arkivyskupas. Lietuvių tarpe, 
net ir tų, kurie iki šiol simpatizavo 
negrų kovai už lygybę vis labiau at
siranda pasipriešinimo prieš Čikagos 
arkivyskupo ir jo šalininkų laikyse
ną. Daugumas yra nuomonės,, jog 
kiekvienas turi teisę pasirinkti sau 
kaimynus be jokios prievartos.

Lietuvius nustebino naujasis Čika
gos arkivyskupijos aprobuotas (Im
primatur: vysk. Cletus F. ODonneL 
J. C. D.) trečiam mokyklos skyriui 
skirtas religijos vadovėlis “We Fol
low Jesus”, kuris naudojamas šešiose 
Čikagos pietinės dalies kat. mokyklo
se. Jame yra skyrius, pavadintas 
“Christians Are Brave”. čia yra 
pristatomas ir dr. Martin Luther 
King, aprašomas jo dalyvavimas de
monstracijose ir sakoma: “Tie Holy 
Spirit gives dr. King the courage 
to continue his work. Dr. King is 
brave. He is like Jesus”, šiame sky
relyje yra iškeliamos tik 3 asmeny
bės: dr. King, Vengrijos šv. Elzbieta 
ir Jėzus. Klausimų skyriuje yra pra
šoma, kad vaikai nupieštų jų pa
veikslus ir pirmuoju yra įrašytas dr. 
King, o paskutiniuoju — Jėzus. Šią 
knygą rašė dvi katalikų vienuolės,
redagavo du katalikų kunigai ir vie- • 
na vienuolė, aprobavo Čikagos arki
vyskupija. (Kaip matyti iš šios in
formacijos, katekizmo autoriai sie
kia perteikti mokiniams krikščiony
bės principą, kad visi žmonės turi 
būti lygiateisiai. Galimas dalykas, 
kad perteikimo būdas nėra vispusiš
kai priimtinas. Dr. L King, atrodo, 
paliestas kaip savo'rasės žmonių tei
sių gynėjas, paliekant nuošaliai jo 
prokomunistines ’ tendencijas. Kato- 
kizmo trūkumus paprastai papildo 
tikybos mokytojai Red.)

SPORTO MĖGĖJAI džiaugiasi gra
žiais čikagiečių lietuvių krepšininkų 
pasirodymais š. Amerikos lietuvių 
krepšinio žaidynėse Toronto mieste. 
Ypač visus džiugina faktas, jog či- 

Esate šešiolikos
metu?

Einate trisdešimt
penktuosius?

Pranešimas ryžtingam jaunimui apie mokymąsi amatų
bovietėje. Be to, mokamas ky
lantis atlyginimas pagal mokinio 
pažangumą bei pasiruošimą būti 
pilnu amatininku.
Ar kiekvienas gali 
mokytis amato?
Nevisai. Turite būti 16-kos metų 
ar vyresnis ir baigęs bent 10-jį 
skyrių. Su didesniu išsilavinimu, 
pvz. gimnazijos diplomu, galėtu
mėt greičiau išeiti amato kursą

Išmoksi amato — turėsi 
gerą darbą ir 
užtikrintą ateitį
Mokymasis amato yra pritaiky
tas jaunimui, žvelgiančiam į 
ateitį. §i programa, globojama 
federacinės ir provincinės vy
riausybės. atidaro duris r*yžtin- 
gam jaunimui į šimtus gerai ap
mokamų ir augštai kvalifikuotų 
amatų. Mokoma klasėje ir dar

laimėjus “Rams” komandai 0:2, 
jiems teko IV vieta iš 10 komandų. 
Geriausiu įvarčių mušėju iš lietuvių 
tarpo buvo sporto instruktorius Mor- 
tono augšt. mokykloje Alfredas Klei- 
naitis.

Lietuviai krepšininkai vyrauja Či
kagos amerikiečių katalikiškų augšt. 
mokyklų komandose. Čikagos “Tribu
ne” laikraštyje paskelbtame katali
kiškųjų mokyklų geriausiųjų krepši
ninkų sąraše užtinkami: Arvydas Jan
kauskas, Al. Šakys ir Ron Bendorai- 
tis. Taip pat krepšinio pasaulyje yra 
įdomi žinia, jog Edvardas Modestas- 
Modestavičius, kuris žaidė Čikagos 
“Jamaco Saints” komandoj Amerikos 
AAU krepšinio pirmenybėse, vienose 
rungtynėse (prieš San Francisco) iš
kovojo daugiausia taškų (20). Jo at
stovauta komanda pasirodė gerai ir 
užėmė IV vietą visoje Amerikoje. 
Šis krepšininkas taip pat žaidžia ir 
Čikagos neolituanų penketuke.

ČIKAGOS LATVIAI neseniai pra
dėjo leisti 62 psL žurnalą “Trys var
tai”. Pirmąjį numerį atspausdinus, 
buvo apsižiūrėta, jog jame yra vie
nas rašinys, kuris gali sukelti daug 
ginčų. Tuomet žurnalo leidėjai nu
tarė tą straipsnį išimti, o jo vieton 
įdėti kitą. Teko ardyti jau susegtus 
numerius, perspausdinti netinkamus 
lapus ir vėl iš naujo lipdyti žurna
lą. Numeris, kuris turėjo pasirody
ti sausio mėnesį, dienos šviesą išvydo 
'tik kovo mėnesį. Ši operacija lat
viams kainavo daug nervų ir pinigų.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. DaiL A. 
Petrikonio dailės paroda bus atida
ryta gegužės 6 <L Čiurlionio gale
rijoje. — “Antrojo kaimo” ^kolekty
vas, kuris jau kelis metus rengia sa
vo humoristines programas Čikagoje 
ir kitose vietovėse, pasirodys sų ket
virta nauja programa. Jo pasirody
mai Čikagoje bus gegužės 6-7 ir 13- 
14 dienomis. — Balzeko Lietuvių 
Kultūros muzėjus vis randa daugiau 
pripažinimo amerikiečių tarpe. “The 
Adult Education of Greater Chicago” 
leidžiamo biuletenio meno įvykių ka
lendoriuje yra duodamas ir Balzeko 
muzėjaus parengimų kalendorius. — 
Hamiltono Lietuvių Dramos teatras 
“Aukuras” atvyksta į Čikagą ir Jau
nimo Centre balandžio 15-16 dieno- 

tuviai savo mirusius laidodavo Sv.
Kazimiero kapinėse, didesniu ar ma-

Toliau jau pasirūpinsią kapinių sam
domi darbininkai, kai jie ras laiko. 
Kur velionis bus palaidotas, atlydė- 
jusieji nežino.

Čikaga su priemiesčiais turi virš 
dvylikos lietuvių parapijų, todėl su
daryta viena kapinių administracija 
iš visų parapijų parinktų atstovų. Be 
administracijos kapinės negali apsi
eiti, tačiau įvedant jose visai naują 
tvarką, anksčiau niekur nepraktikuo
tą laidojimo apeigų pakeitimą, neuž
tenka laikraštyje paskelbti, kad bus 
taip ar anaip... Pasigendama pla
tesnio paaiškinimo. Sakoma, mažina
mos administracijos išlaidos, tačiau 
laidojimo išlaidos nesumažintos. Juk 
minimalė kaina už kapavietę ir da
bar tebėra $150.

Dėl laidojimo išlaidų sumažinimo 
niekas balso nekeltų, jei nebūtų kei
čiamos laidojimo apeigos, kuriomis 
žmonės nepatenkinti. Pvz. vieną die
ną laidojama iš koplyčios ne vienas, 
bet dažnai du ir net trys, aišku, skir
tingose vietose. Kokia jam, ar man 
garantija, kad kapinių darbininkai 
mūsų šeimos narį palaidos tikrai to
je vietoje, kai niekas artimųjų kapi
nėse nedalyvauja? Juk ir be blogos 
valios darbininkai koplyčioje gali 
karstus sukeisti.

Būtų labai gera, kad kapinių ad
ministracija šį reikalą viešai, atvirai 
ir plačiai persvarstytų, panaikintų 
naujovišką laidojimo būdą, kol žmo
nių nepasitenkinimas neišsiliejo į at
virą, viešą protestą, primenantį pik
nikų panaikinimą kapinėse.

Dr. P. Mačiulis

VĖLAVIMAS 
reikalingas ir teisingas 
“TŽ” 11 nr. apie vėlavi- 
turime lietuvių klubų ir

Labai 
straipsnis 
mą. Mes 
Bendruomenę. Kai klubas daro po
sėdžius, pradeda punktualiai, o kai 
Bendruomenė — su pasivėlavimu, 
ypač minėjimų atvejais. Ji taikosi 
prie vėluojančių. Sako: paskelbtam 
7 vai., o pradėsim 8 v. Taip ir daro. 
Vėlavimo paprotį priskiriu 70% nau
jųjų ateivių.

Reikėtų dar straipsnio apie aukas 
Tautos Fondui. Prieš 18-20 metų

mis vaidins J. Griniaus “Gulbės gies
mę”. Hamiltoniečius Čikagon atsi- 
kviečia Liet. Bendruomenės Čikagos 
apygardos valdyba.

ir anksčiau gauti didesnį atlygi
nimą.
Jei žvelgiate ateitin, esate bai
gę 10 skyrių ar daugiau ir nori
te smulkiau žinoti apie Ontario 
darbo ministerijos amatų pro
gramą, rašykite:
Industrial Training Branch,
Ontario Department of Labour, 
74 Victoria Street, 
Toronto 1, Ontario.

DUCHOBORAI

montracijose dalyvauja ne tik mo
terys, bet ir vyrai

P. Kumpas

- be nikotino; sugalvojami
Mėginama išrasti naujas tabako 

rūšis
įvairūs filtrai-kostuvai nikotinui su
laikyti. Deja, kol kas nė viena šių 
priemonių nepašalino rūkymo žalin
gumo. O jeigu ir būtų kokia vata, 
kuri sulaikytų visas kenksmingas me
džiagas, tai rūkoriai tos cigaretės į 
rankas neimtų, nes rūkorių jausmai 
proto neklauso. Juk rūko jie dėl ni
kotino, dėl svaiginimosi.

Rūkyti pradedama dažniausiai “dėl 
fasono”, ypač brendimo laikotarpy
je. Berniukai nori būti panašūs į 
vyrus, o mergaitės — į jaunas mote
ris. Jos mano, kad rūkydamos la
biau atkreips į save dėmesį... Be 
abejonės, tai tik savęs apgaudinėji
mas. Rūkantis jaunuolis ar jaunuolė 
praeiviui sukelia pasipiktinimą ir 
gailestį, kad save nuodijasi. Be to, 
rūkymas yra užkrečiamas pavyzdys 
— jaunuoliai įpratinami taip elgtis, 
kaip suaugusieji daro. Taip ir ple
čiasi rūkymas mūsų tarpe. Jį platina 
dar ir visokia propaganda.

Vienas Vokietijos mokslinio tyri
mo institutas, ilgai tyrinėjęs rūky
mo problemą, nustatė, kad rūkan-

Fort* William - Port Arthur, Ont.
ŠĮ SEZONĄ daug ligonių: V. Bru- Tėvynės reikalui pareigą atlikti, 

žas ir A. Giedraitienė sveiksta ir jau PETRAS IR LEONARDA RADZE- 
namie; gydosi ligoninėj Ant Dirsė, VTČIAI atsiuntė padėkos laišką vi- 

čiam kenkia ne tiktai nikotinas, bet £įai, vadovaujami parapijos komite- < Kazys Rudinskas, Stasys Zimavičius. 
ir smalkės, kurios atsiranda degant 
cigaretei. Tie mokslininkai tyrimais 
nustatė, kad dėl vairuotojų rūkymo 
įvyksta autovežimių nelaimių ir net 
siūlė išleisti įstatymą, draudžiantį 
vairuotojams rūkyti.

NUSIIMT KEPURES!
Pagarba Leontinai Rimvydaitei už 

jos puikų straipsnį “Idėjos mažoms 
lietuvių kolonijoms”, šiam straips
niui geriau tiktų antraštė “Idėjos vi
soms lietuvių kolonijoms”, nes 
straipsnyje išdėstytos mintys tinka 
tiek mažoms, tiek ir didelėms lietu
vių kolonijoms Kanadoj ir betku- 
riam pasaulio krašte. Straipsnyje 
Leontina Rimvydaitė išreiškia min
tis, kurios yra kaip vaistai prieš mū
sų apatiją ir nepaslankumą. Tik są
žiningai vartokime -tuos vaistus, o 
gerų rezultatų ilgai laukti nereikės.

Albinas Stasevičius

| stovyklavietės metraščio knyga .. ^ia stovyklaus Montrea- 
___ ________  __________ Ir garbės lentas pagrindiniame moksleiviai ateitininkai vie- 
pateikta 1966 m. apyskaita ir stovyklavietės pastate. Dar yra 
aptarti tolimesnio stovyklavie* daug organizacijų ir asmenų, ......... *"
tės tobulinimo bei panaudoji- kurie galėtų įsijungti į šias “Bal
ino planai. tijos” statytojų eiles ir tuo bū-

Visi pagrindiniai stovyklavie- du pagreitinti jos užbaigimą bei 
tės statybos darbai buvo užbaig- skolų mokėjimą. Be naujų sta
ti praeitais metais. Liko neįves- tybų ir skolų mokėjimo “Balti- 
tas vanduo į prausyklas ir elekt- ja” galėtų padengti savo išlai- 
ra į nakvynių namukus. Van- das iš jaunimo stovyklų ir pavie- 
dens tanko projektą jau yra pa- nių asmenų, kurių neabejotinai 
ruošęs archit. V. Zubas. Elekt- atsiras, kai tik pagrindiniai pa
ros ir vandens įvedimui bei kai- togumai bus įrengti. “Baltija” 
kurių kitų būtinų patobulinimų lig šiol yra investavusi apie 

$14,000, taigi, maždaug tik tiek, 
kiek kainuoja geras privatus va
sarnamis. Torontiečiai turi tris 
stovyklavietes ir į kiekvieną iš 
jų yra investavę po kelias de
šimtis tūkstančių. Nejaugi mes, 
montrealiečiai, negalime įreng
ti ir išlaikyti net ir vienos sto
vyklavietės?

Išdiskutavus šios vasaros pla
nus, buvo nusistatyta: 1. įrengti 
virtuvėje šilto vandens tanką ir 
laikinę prausyklą prie pagrindi
nio pastato (apie $200); 2. nu
pirkti trūkstamus 35 matracus 
(apie $280); 3. įvesti elektrą į 
nakvynių namukus (apie $400); 
4. išlieti vandens tanką ir įreng
ti abi prausyklas ($700). Jeigu 
žymesnių sumų nepavyktų su
kelti, tai su dabar turimais iš
tekliais įvykdyti tik dvi pirmą
sias investacijas.

Labai aktyvus Skautų Tėvų 
Rėmėjų Komiteto pirm. J. Šei- 
dys sutiko suorganizuoti talkas 
papildomos vienos prausyklos- 
išvietės pastatymui ir maudyk-

įvykdymui (šilto vandens tankas 
virtuvėje, papildoma prausykla 
prie pagrindinio pastato ...) rei
kėtų apie $1,500.00. “Baltijos” 
bėgamoms išlaidoms — mokes
čiams, elektrai, dujoms, remon
tams — išeina apie $500, sko
lai ir palūkanoms $960 į metus. 
Taigi, iš viso šiems metams rei
kėtų apie $3.000.

Numatomos pajamos: ižde 
šiuo metu yra $745.82, pagal 
“Baltijos” fundatorių ir rėmė
jų pasižadėjimus $754.50, iš sto
vyklautojų apie $500; iš viso tik 
$2,000.32. Nutarta dar kartą 
kreiptis į visuomenę ir organi
zacijas, nes praeitą rudenį iš 
projektuotų $1,500 surinkta tik 
apie pusę.

“Baltija” turi tris garbės fun
datorius: “Litą”, Aušros Vartų 
parapiją ir Tėvus jėzuitus, ku
rie yra davę $500 ar daugiau. 
Fundatorių ($100 ar daugiau) tu
rime 43, garbės rėmėjų ($50 ar 
daugiau) 26 ir rėmėjų ($25 ar 
daugiau) 58. Visų šių “Baltijos”

WINNIPEG, MAN.
KUN. J. BERTAŠIAUS KUNI- 

GYSTĖS 25 metų sukaktis bus pami
nėta š.m. gegužės 21 d. Winnigepie- 

to, rengia atitinkamas iškilmes ir 
kviečia jose dalyvauti visus lietuvius
— anksčiau Winnipege gyvenusius ir 
tuos, kurie vis norėjo Winnipegą pa
matyti, bet vis neturėjo progos. Dar 
turizmo sezonas nebus prasidėjęs, 
todėl ir kelionės, ir nakvynės bus 
pigesnės. Liepos 23 — rugpjūčio 6 
Winnipege įvyks Amerikos žemyno 
sporto olimpijada. Tuo metu, žino
ma, viskas bus brangiau. Be to, šiuo 
metu Winnipege dar neįvesti pirki
nių mokesčiai, tad gera proga apsi
pirkti. Norintieji dalyvauti kun. J. 
Bertašiaus sukakties iškilmėse pra
šomi užsiregistruoti iki gegužės 5 d. 
Vaišių bilieto kaina — $5, jaunimui
— $3. Rašyti: Lietuvių šv. Kazimiero 
Parapijos Komitetas, 432 Elgin Ave., 
Winnipeg 2, Man., Canada.

E. Fedaras

DELHI - TILLSONBURG, ONT.
ŠEŠTAD. MOKYKLA Atvelykyje čiams, Siaeikiams, Vieraičiams, ©be

turėjo “Velykų bobutės” šventę, ku
rią atidarė klebonas kun. dr. J. Gu
tauskas. Mokiniai turėjo progos pa
sireikšti programoje. Vieni deklama- rodytas nuoširdumas liks mums ne- 
vo, skaitė, kiti skambino pianinu. 
Vaikų choras padainavo 4-rias dai
nas, užbaigdami pasirodymą visų 
mėgiama dainele apie lokį. Ilgą dek
lamaciją “Paukščių karalius” atliko 
vidurinio skyriaus mokiniai. Velykų 
bobutė J. Žiogienė, atkeliavusi iš 
Lietuvos, papasakojo gražią pasaką 
apie kiškius ir velykę, apdovanoda
ma visus saldainiais. Margučių kon
kurse laimėjo lietuviškas knygas: R. 
Lapėnaitė, D. Augustinavičiūtė, N. 
Steigvilaitė, D. Vieraitytė ir R. La- 
pienis. Margučius sutvarkė V. La- 
pienienė. Premijavimo komisiją su
darė: M. Miceikienė, p. Rimkienė ir 
V. Treigys. Vaikučius pavaišino tė
vų komitetas, vad. St. Beržinio.

METINIS ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJOS PARENGIMAS — balan- 
dčio 15 d. vengrų Delhi salėje. Po
būvio pradžia 6.30. Literatūrinėje 
programoje dalyvauja Londono lie
tuvių vaidintojų grupė, vad. kun. 
B. Pacevičiaus, kuri stato Šilerio 
“Viliaus Telio” dramos ištraukas, 
žinomieji Kanados lietuvių rašytojai 
gyvu žodžiu paskaitys savo kūrybos 
pavyzdžių. Bus vakarienė, įvairios 
rūšies gėrimų, loterija, šokiai, geras 
orkestras. Bilietai nebrangūs, gauna
mi prie įėjimo į salę, taip pat pas 
parapijos komiteto narius. Visi šios 
apylinkės ir kaimyninių apylinkių 
lietuviai kviečiami šiame parengime 
gausiai dalyvauti.

DIDELES VESTUVĖS ĮVYKO ba
landžio 1 d. Sumainė aukso žiedus 

' žinomų apylinkės lietuvių duktė S.
W. Bikų Julija E. Bikutė su šios 
apylinkės jaunuoliu Robertu E. G. 
Adams. Buvo keturios poros pajau
nių ir pamergių Susirinko per jau
navedžių Mišias pilna bažnyčia žmo
nių. Povestuviniai pietūs įvyko Del
hi vokiečių salėje. Jaunavedžius svei
kino eilė sveikintojų. Jie gavo gražių 
ir vertingų dovanų. Kor.

Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą 
mums staigmeną-įkurtuves naujame 
name. Ypatingai dėkojam rengė
jams p. Šulcams, p. Pūkams. Taip 
pat nuoširdus ačiū visiems dalyviams 
ir prisidėjusiems prie taip gražių do
vanų: p.p. Nemurams, Rugieniams, 

Visiems linkime greitai pasveikti.
KOSTAS TRIBANDIS, su šeima 

persikėlęs į Kaliforniją prieš keletą 
metų, pagal gautą žinią, mirė. Šeimai 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

VYTAUTAS RADAUSKAS su šei
ma persikėlė į tabako ūkį prie Del
hi, Ont Linkime geriausio pasiseki
mo.

ALBERTAS BRAUMANAS, ėjęs 
čia formano pareigas, persikėlė tam 
pačiam darbui į Prince Albert, Sask. 
Jo adresas 663, 4th St. E., Prince Al
bert, Saskatchewan. Jam linkime ge
riausios sėkmės naujoj provincijoj.

TAUTOS FONDO rinkliava tęsia
ma. Aukų lapai yra įteikti F. Ramo
nui ir . V. Zujui. Visus, kurie dar ne
aukojo, maloniai prašome šią kilnią 

lieniams, L. Rutkauskams, V. Rut
kauskams, Baliui, Kėžinaičiui, Lilei
kiui, Budreikai, Sgrundai. Jūsų pa

užmirštamas. Didelis ačiū visiems.
Adelė ir Vytas Daugėla 

EDMONTON, ALTA
PRAEITĮ PRISIMENANT. Tenka 

didelė pagarba kun. B. Jurkšui, ku
ris čia darbavosi, kad sujungtų vi
sus Edmontono ir apylinkės lietu
vius po viena pastoge. Po didelių 
vargų ir kliūčių buvo visų nutarta 
statyti L. Namus Edmontone. Tam 
pritarė ir arkivyskupas MacDonald, 
kad tokie L. Namai turėtų tarnauti 
religiniams ir kultūriniams reika
lams, ypač išlaikant lietuviškus pa
pročius bei tradicijas.

Kai kun. B. Jurkšas nugalėjo visas 
kliūtis, prasidėjo ir numatyta staty
ba, aukų rinkimas, šėrų telkimas ir 
tautiečių darbo talka. Taip iškilo L. 
Namai. Kai jau buvo įrengta koply
čia L. Namuose, ji buvo atskirta su
veriamomis durimis nuo salės, ir 
kun. B. Jurkšas išgavo leidimą iš 
bažnytinės vyriausybės įsteigti misi
ją su parapijos teisėmis 1954 m. ko
vo 13 d. 1954 m. balandžio mėn. per 
Atvelykį mons. Carleton, gener. vi
karas, pašventino koplyčią, liturgi
nius drabužius ir pačius L. Namus, 
dalyvaujant gausiam tautiečių bū
riui.

Per 14 mėtų šis kilnus darbas bu
vo tęsiamas. 4 metus jam vadovavo 
pats iniciatorius kun. B. Jurkšas. Po 
išvažiavimo aš perėmiau tas pačias 
pareigas 1957 m. Noriu priminti skai
tytojui, kad per tą mano darbo de
šimtmetį padėjo L Namų savininkai- 
šėrininkai, iš kurių renkama kasmet 
5 asmenų valdyba, kurios nariai va
dinami direktoriais. Jie rūpinas lė
šų telkimu bei L Namų išlaikymu. 
Taipgi didelis nuopelnas priklauso ir 
Bendruomenės valdyboms, kurios 
keitės kasmet, bet tęsė tą patį lietu
vybės išlaikymo darbą.

EDMONTONO LIETUVIAMS rei
kia daug pasiaukoti išlaikant šį lie
tuvybės centrą, nes likome mažas 
skaičius. Man per šį dešimtmetį dar
buojantis, nustojom virš 50 gerų susi
pratusių tautiečių. Vieni iškeliavo ki
tur jieškoti geresnės laimės, o kiti — 
į amžinybę. Kiek man yra žinoma, 
pačiame Edmontone yra apie 150 tau
tiečių, senesnės imigracijos ir poka
rinės. Pridėjus čia gimusius lietuviu
kus, susidaro žymiai didesnis skai-

žinio Vilko” skaučių-skautų tun
tai — dvi savaites, JAV ir Ka
nados studentai ateitininkai — 
dvi savaites. Nutarta kviesti sto
vyklaviete pasinaudoti ir kitas 
JAV ir Kanados organizacijas. 
Taip pat nutarta patyrinėti “Bal
tijos” panaudojimo galimybes 
poilsiui asmenų ir šeimų, at
vykstančių į Expo 67. Didžiau
sia tam kliūtis — rasti žmogų 
ar šeimą, kuri ten galėtų gyventi 
ir prižiūrėti stovyklos pastatus 
bei inventorių, o eventualiai net 
ir laikyti nedidelę užkandinę at
vykstančiųjų patogumui.

“Baltijos” komitetas su labai 
kukliomis lėšomis jau yra pasta
tęs stovyklavietę, kuri, žinovų 
nuomone, netrukus bus viena 
geriausių ir įdomiausių stovykla
viečių š. Amerikoje. Stov. komi- * 
tetas tikisi, kad “Baltijos” bi
čiulių duosnumo ir pagalbos dė
ka dar šią vasarą bus padaryta 
didelė pažangą ir tuo būdu pri
deramai atžymėta Kanados šimt
mečio sukaktis. Pr. R.

AR VARGINA
Dirbtiniai dantys 

SLYSČIOJA IR ERZINA?
Kam turėti nemalonumo su laisvais slysčiojan- 
čiais dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždusinkite truputi FASTEETH ant plokš
telių. šie malonūs milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 
daug tvirčiau. Panaikino kaučuko skonį bei 
sulipinto jausmą. Jie yra šarminiai (be rūgš
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che
minių gaminių parduotuvėje.

sienis lietuviams už išleistuves ir už 
malonu bendradarbiavimą lietuviško
je veikloje. E. J.

WINDSOR, ONT.
REKOLEKCIJOS, vestos Tėvo J. 

Venckaus, SJ, kovo 12-19 d., praėjo 
su didžiausiu pasisekimu. Jau pirmai
siais savo pamokslais-konferencijo- 
mis rekolekcijų vadovas sugebėjo 
klausytojus įtraukti į susimąstymą 
jieškant atsakymų į įvairias gyveni
mo problemas. Paskui jis paskleidė 
šviesos, kad atsakymus patys lengvai 
surastume. Rekolekcijos buvo gausiai 
lankomos. Tai rodė visų gerą valią 
jieškant dvasinės šviesos ir norą at
sinaujinti. Už tai esame dėkingi re
kolekcijų organizatoriui klebonui 
kun. D. Lengvinui, ypač jų vedėjui 
Tėvui J. Venckui. Pastarajam atsidė
koti bei pagerbti (sutapo su jo var
dadieniu) buvo suruoštos vaišės. Jas 
labai puikiai ir skoningai paruošė 
ponios — Linkevičienė, Baltulienė, 
Pundzienė ir Rudokienė. Rekolekcijų 
metu įdiegti dvasiniai žiburiai ilgai 
švies mūsų gyvenime ir turime vil
ties, kad Tėvas J. Venckus nepamirš 
dar bent kartą mus aplankyti.

Rekolekcijų dalyvė

matome — tik vienas kitas retkar
čiais pasirodo parengimuose ar pa
maldose.

Ir taip metai po metų vis dar ma
žėja tautiečių skaičius. Tai sudaro 
sunkumų ypač veikėjams: mažėja 
žmonių skaičius susirinkimuose, pa
rengimuose ir pamaldose. Dar rim
tesnė mažėjimo priežastis — senat
vė. Vieni jau kopia į 70 ar 80-tuo- 
sius savo gyvenimo metus, o kiti ir 
pačios jauniausios šeimynėlės spar
čiai vejas vyresniuosius kepdamos į 
40 ar 50 metelius. Jaunimo turime 
mažai, o be jo-nėra nei džiaugsmo. 
Vienu tarpu jų skaičius labai suma
žėjo, nes išvažiuodamos šeimos išsi
vežė virš 15 vaikučių. Edmontono lie
tuvių kolonijai tai nuostolis, bet te
būnie jie laimingi ir geri tautiečiai 
kitose kolonijose.

UŽBAIGĘS DEŠIMTMETI savo 
darbuotės Edmontone, nutariau at
žymėti jį kelione į Šventąją žemę ir 
aplankyti Kristaus vaikščiotas vietas 
bei užkopti į Kalvarijos kalną. Ne
pamiršiu ten nei Edmontono, nei Cal- 
gario, nei Albertos, nei viso pasau
lio tautiečių. Keliausiu nevienas. Iš 
Edmontono dar keliaus: A. Rudins- 
kas, V. šapkienė, A. Rasimienė, K. 
Kirdeikienė; iš Calgario: V. Dubaus- 
kienė ir T. J. Andersonai. Visų mū
sų tikslas — aplankyti šventąją že
mę. Pradėsime kelionę gegužės 1 d. 
iš Toronto ir Montrealio. Skrisime 
per Atlantą lėktuvu. Pirmoji vieta 
už vandenyno bus Ziurichas ir Liu
cerna. Iš ten keliausime į Atėnus, 
Beirutą, Damaską, Jeruzalę, Betlė- 
jų, Nazaretą, Galilėją ir tt Grįžda
mi aplankysime Romą, Lisaboną, Fa- 
timą, Paryžių ir užbaigsime kelionę 
Montrealio pasauline paroda. Prane
šu Edmontono ir apylinkės lietu
viams, kad pamaldos bus paskutinį 
kartą prieš kelionę balandžiu 30 
d. Grįžus iš kelionės, jos vėl prasi
dės gegužės 28 d. Reikalui esant, 
kreiptis į St. Alphonsus Church arba 
į vietines parapijas. Prašau pasimels
ti jus visus už mūsų laimingą ke
lionę, o mes pasimelsime už jus Kal
varijos kalne. Iki pasimatymo Ed
montone.

K*n. L Grigaitis
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PADĖKA
Mini* mūsų mylimai motinai bei seseriai

apie visatos 
struktūrą

A. A. Darijai Karosienei, 
nuoširdžiai dėkojame Tėvui Pauliui, OFM, palydėjusiam į amžino

Taip pat nuoširdus ačiū visiems, užprašiusiems šv. Mišias už ve
lionės sielą, atsiuntusiems gėles, atsilankiusiems koplyčioje, pareis- 
kusiems užuojautą ir palydėjusiems į kapines.

Nuliūdę —
sūnus su šeima ir sesuo

A. NORVAIŠAI mirus,
dr. ELENĄ NORVAIŠIENE ir dukterį N. KULPAVIČIE- 
NE su šeima, netekus brangaus asmens, nuoširdžiai 
užjaučiame —

Regina ir Gunda Žymantai

ANTANUI KUČINSKUI mirus,
jo žmonai VERONIKAI KUČINSKIENEI, sūnums, gi
minėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia —

G. ir L. Rasteniai
E. ir J. Rutkūnai

PAVASARIO DARBAI SODELIUOSE
VINCAS ŽEMECKAS

Balandis. — šį mėnesį baigia
si įkyrėjusios žiemos šaltosios 
dienos ir nors šalnos yra daž
nas svečias, bet pavasario dvel
kimas jaučiamas miškuose, lau
kuose ir namų sodeliuose. Pir
moji pavasario šilta diena ma
loniai nudžiugina visus gyvius, 
kiekvieną žmogų, o ypač sodelio 
mėgėją.

Su pavasario gražiomis dieno
mis prasideda begalės darbų na
mų sodeliuose. Daugelis sėklų 
bendrovių šiuo metu turi išlei
dusios naujus sėklų katalogus. 
Per juos užsakant, galima pato
giai gauti norimų rūšių sėklas 
ir jas laiku pasėti į inspektus 
ar į palangių dėžutes augini
mui.

Informacinė knygelė
Šiais metais Kanadai sukanka 

100 metų sukaktis, kuri stengia
masi įvairiais būdais atžymėti. 
Tam tikslui Otavoje yra sudary
ta taip vadinama šimtmečio ko- 

». misija. Ji yra išleidusi knygutę, 
kurioje rekomenduoja įvairius 
dekoratyvinius augalus sodelių 
projektams. Šią knygelę kiekvie
nas gali nemokamai gauti para
šęs šiuo adresu: Centennial 
Commission, Box 1967, Ottawa, 
Ont. Prašyti “Booklet of Centen
nial Projects and Plans For 
Centennial Flower Beds.”

Visus sodelio projektus rei
kia pradėti ant popieriaus. Nau
jame namo sklype pagrindiniai 
darbai: 1. kontūrų apdirbimas, 
išlyginimas, 2. dirvožemio page
rinimas, 3. dekoratyvinių auga
lų grupių bei eželių suderini
mas, 4. takelių ir įvažiavimo ke
lio įvedimas, 5. vejelės įruoši- 
mas ir 6. uždangos sudarymas 
nuo kaimynų pusės. Seniau 
įruoštuose sodeliuose reikia pra
matyti pašalinimą tų augalų, ku
rie yra atgyvenę savo amžių ar
ba perdaug sužaloti ligų ar ki- 

1 tokių priežasčių. Pašalintųjų 
vietoje numatyti naujus augalus 
vietai užpildyti.

Eiliniai pavasario darbai
Tręšimas. Trąšų anksty

vas parūpinimas sodelio auga
lams yra vienas iš naudingiausių 
dalykų, šiuo metu galima pa
naudoti stiprios koncentracijos 
azotines trąšas be pavojaus “nu
deginti” žolę, gėles ar kitus de
koratyvinius augalus. Iš tokių 
trąšų rekomenduotinos būtų am
monium sulphate ir urea. Nors 
abi šios trąšos yra su labai di
deliu azoto nuošimčiu, bet iš lė
to tirpstančios, tad šiuo metu jas 
užbėrus galima tikėtis, kad jos 
bus prieinamos ne tik pavasario 
augimui, bet ir vasaros sezonui. 
Nežiūrint, kad šis laikas yra pats 
saugiausias trąšų užbėrimui, vis- 
dėlto reikia stengtis, kad jos ne
užkristų ant nuolat žaliuojančių 
augalų, k.a. eglaičių, tujų, pu
šaičių ir pan., nes ir šiuo metu 
stiprios koncentracijos trąšos, 
jei patenka ant drėgnų šakelių 
bei spyglių, gali labai greitu lai
ku ištirpti ir smarkiai sužaloti 
augalus. Taip atsitiko mano kai
mynui praeitųjų metų pavasarį. 
Augalams esant visai sausiems, 
šio pavojaus nėra.

Perkant kombinuotos sudėties 
mineraralines trąšas, reikia tu
rėti galvoje, kad pirmasis skai
čius ant įpakavimo dėžutėje 
reiškia azoto %, antras fosforo 
% ir trečias potašo %, šie trys 
elementai yra pagrindiniai visų 
augalų augime, o jų santykio 
pasirinkimas priklauso nuo turi
mo dirvožemio savo sklype. 
Bendrai orientacijai galima va
dovautis šiais duomenimis: am
monium sulphate 6-8 lbs. 100

Tokia tema balandžio 1 d. 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoj, Toronto Aka
demikų Draugijos rūpesčiu, 
skaitė paskaitą ir ją pailiustra
vo ekrane skaidrėmis dr. Ro
mas Mitalas, dėstąs gamtos 
mokslus Londono, Ont., uni
versitete. Paskaitos tema, ma
tyt, sudomino torontiečius, nes 

' klausytojų buvo pilnutėlė salė, 
daug atsilankė 
mūsiškės inte-

Šiuo kartu ypač 
jaunosios kartos 
ligentijos.

Klausytojams 
trumpai pristatė 
pirm. inž. E. čuplinskas, pa
brėždamas jo šykštumą duoti 
apie save biografinių žinių. R. 
Mitalas gimęs Lietuvoje; baka
lauro ir magistro laipsnius ga
vo Toronto universitete 1964 
m.; filosofijos daktaro laipsnį — 
JAV-bėse; dabar dirba un-te 
kaip profesoriaus asistentas.

paskaitininką 
Draugij os

Kanados lietuvių šeštadieninių mokyklų mokytojų konferencijos dalyviai Hamiltone 1967 m. balandžio 1 d. Penktas iš kairės J. Igna- 
tonis, JAV Liet. Bendruomenės švietimo tarybos pirm., L. Tamošauskas, Kanados Liet. Bendruomenės švietimo komisijos pirm., K. Mik
šys, pirmininkavęs suvažiavimui

šų santykyje 10-10-10 tarp 8-16 
Ibs. 100 kvad. jardų.

švirkštimas. Šiuo me
tu yra paskutinė proga atlikti 
žiemos švirkštimas prieš augalų 
ligas ir kenkėjus — vabzdžius. 
Vėliau, medžių pumpurėliams 
pradėjus sprogti, šis darbas jau 
pervėlus. švirkštimo darbas yra 
gana sudėtingas, bet perkant 
chemikalus yra visuomet gauna
mos brošiūrėlės su nurodymais 
apie jų naudojimą. Turint vais
medžių savo sodeliuose, švirkš
timas yra vienas svarbiausių da
lykų sveikiem vaisiam užauginti.

Genėjimas, šis darbas 
turi būti atliekamas prieš auga
lų vegetacijos perijodą,_nes pra
dėjęs augti augalas pirmiausia 
siunčia syvus į šakelių viršūnė
les, tad tuo metu genint, su nu
kerpamomis šakelių galūnėmis 
pašalinama daug vertingų mais
to medžiagų. Tai atsiliepia vė
liau į augalo klestėjimą. Genint 
pirmiausia reikia pašalinti iš
džiūvusias ir palaužtas šakeles, 
vėliau — pertankiai augančias 
ir tokias, kurios deformuoja gra
žią augalo formą.

Vejelės pagerinimą s. 
Šiuo metu tai galima lengviau
siai ir efektingiausiai atlikti, nes 
žemėje yra pakankamai drėg
mės sėklų dygymui, o taip pat 
švelni pavasario šiluma yra vie
nas svarbiausių faktorių jaunos 
žolės augimui.

Pagerinimui vejelės yra gera 
panaudoti perpuvusio mėšlo ir 
smėlio mulčą, bet nestoriau kaip 
Va colio storumo sluogsneliu. 
Šiam tikslui taipgi yra labai tin
kamas perpuvusiu durpių ir 
smėlio mišinys, šviežias mėš
las nepatartina, nes turi milijo
nus gvvų piktžolių sėklų. Ne- 
natartinas nei paprastas dirvo
žemis (ton soil), nes jis sunkes
nis už anksčiau minėtas medžia
gas ir nuo lietaus supuola ir nu
slopina žolę kažkuriose vietose.

Šiuo ankstyvu pavasario metu 
yra labai sveika visus augalus 
sodelyje nuplauti stipria van
dens srove. Tuo būdu pašalina
mos ne tik kenksmingos dulkės 
ir fabrikų suodžiai, bet ir su
naikinama daug kenkėjų-vabz- 
džių perų ir ligų sporų. Tai 
viena ekonomiškiausių priemo
nių augalų sveikatingumo išlai
kymui.

epidioskopo inž. E. čuplinską 
ir išstatęs ekraną, susirinku
siems parodė visą eilę visatos 
vaizdų skaidrėse (anot jo, kad 
reikėtų mažiau kalbėti). Skaid
rių vaizduose matėm įvairius 
erdvės “paukščių takus”, sau
lės paviršių su jame esamomis 
dėmėmis, mėnulio ir žemės pa
lyginimus, žvaigždžių grupes ir 
t.t.

žvaigždžių grupės esą susi
dariusios iš pusės milijono 
žvaigždžių, didesnių ir kiek ma
žesnių už saulę, sudarančių taip 
vadinamus žvaigždžių debesis — 
“galaxies”, mūsiškai — “paukš
čių takus”. Visos rodytos foto
grafijos darytos su labai dide
liais, moderniais optiniais ob
servatorijų aparatais. Kiekvie
na jų užmetrikuota, nurodant 
jos darymo datą ir observatori
jos pavadinimą; pvz. Mount 
Wilson and Palo mar, technolo
ginių institutų, observatorinių 
įstaigų. __________________________ 7

Visata, esą, išsiplėtusi, įvykus sekretoriavo p. Juozapavičienė 
milžiniškam sprogimui prieš bi-' įr p. Nakrošienė, simpoziumo 
lijonus metų. Tai esanti “Big moderatorium buvo K. Mileris.

Invokaciją perskaitė mons. dr. 
_ j Tadarauskas. Pirmasis simpo

ziume pasisakė pats KLB švie
timo komisijos pirm. L. Tamo
šauskas. Jis pažiūrėjo į šeštad. 
mokyklą daugiau kaip į tautinio 
auklėjimo centrą, o ne mokslo 
ir lietuviško žinojimo perdavi
mo instituciją. Esą mes čia dar 
mokome vaikus, lyg gyventume 
nepriklausomoj Lietuvoj, nema
tydami įvykusio didelio pasikei
timo. Rodykime Lietuvą didingą 
ir įdomią, suviliokime vaiką, 
kaip turistinė kraštų propagan- vinamės.

sprogimų ir plėtimosi, ypač 
žvaigždžių tarpe, buvo, yra ir 
jų būsią ateityje. Esą, žvaigž
dynuose susidarą dujų debesys, 
jie sprogstą ir iš to susikonden- 
suojančios naujos žvaigždės — 
“paukščių takai”. Skaidrėse pvz. 
rodyta visa eilė tokių “paukš
čių takų” įvairiausių formų. 
Vieni žvaigždynai vadinami Su
per Novo vardu, kiti — Mage
lano, Andromeda galaxy ir t.t. 
Tų sistemų ištisi bilijonai su bi
lijonais žvaigždžių. Tai jau, at
rodytų, nebe mums, ne žemiško
sioms observatorijoms, bet tik 
Dievo akiai visa tai apžvelgti.

Esą, per dažnus ir visokiau
sius sprogimus distancijos kas
kart didėja, jų išsisklaidymas 
plečiasi. Mokslininkai to negin
čija, tik kelia klausimą — ko
dėl?

Užbaigęs skaidrių demonstra
vimą, paskaitininkas davė paaiš
kinimus žodžiu. Teigimai ir 
skaičiai, be abejonės, abstrak
tiški, dar abstraktiškesni negu 
dabartinis, menas. Pvz. aiškina
ma, jog visatos amžius — 10 
bilijonų metų!

Atsakydamas į klausimus, pa
skaitininkas priminė, jog fizi
ka nėra filosofija, kad visokiau
siais erdvės aiškinimais ir vi
satos atsiradimo teorijomis nuo 
Biblijos nepabėgama, nes lieka 
neatsakytas klausimas, iš kur 
tos masės atsirado ir pan:

Kita Akademikų Dr-jos pa
skaita numatyta balandžio 29 
d., kurią skaitys dr. A. Sužiedė
lis iš JAV. Jos tema: “Psicho
loginis žvilgsnis į žmogų ties 
pačiu savimi”.

Pr. Alšėnas

Kanados lietuvių mokytoju suvažiavimas
atsisakyta.

Antroji paskaita V. Matulai
čio — “Skaidrės kaip mokymo 
priemonė”. Priminęs, kad jei 
šiandien būtų galima ekskur- 
suoti po savo kraštą, tai gal ir 
šitų skaidrių nereikėtų. Esame, 
atskirti nuo savo tėvynės ir jieš- 
kome būdų, kaip vaizdžiau vai
kams kalbėti apie Lietuvos geo
grafiją ir istoriją. Tos skaidrės 
ir buvo jo pademonstruotos. V. 
Matulaitis skaitė su tom skaid
rėm paruoštus ir aiškinimo teks
tus, kurie tikrai buvo gerai pa
ruošti. Nekalbant apie pirmųjų 
bandymų kokybę, visi sutiko, 
kad čia yra svarbi pagalbinė 
mokymo priemonė ir jų turėtų 
kiekviena mokykla įsigyti.

Diskusijos
Buvo plačios diskusijos ir 

įvairių pasisakymų, štai kele
tas būdingesniųjų.

L. Eimantas: Savo mokykloms 
mes neturime tiek vadovėlių, 
kad galėtume rinktis. Mažose

Kasmet susirenka Kanados 
liet, šeštad. mokyklų mokytojai. 
Šiemet toks suvažiavimas įvyko 
Hamiltone. Jis buvo vienas iš 
gausiausių, nes dalyvavo dau
giau kaip 40 mokytojų. Į jį bu
vo atvykęs iš Čikagos net JAV 
LB švietimo tarybos pirm. J. Ig- 
natonis, ir pirmą kartą tokiame 
suvažiavime pasirodė mokytojai 
iš vietovių kaip Sudbury ir Del
hi. šiai konferencijai KLB švie
timo komisija buvo paruošusi 
simpoziumą ir dvi paskaitas. 
Simpoziumo tema “Tautinis jau
nimo auklėjimas šių dienų są
lygose ir aplinkumoje” buvo la
bai plati. Parinkimas kalbėtojų, 
kurie kitose srityse tą tautinį 
auklėjimo darbą dirba, moky
tojui, kaipo dėstytojui, daug ne
galėjo duoti.

Pirmieji pasisakymai
Darbo prezidiumą sudarė 

pirm. J. Mikšys iš Hamiltono ir 
Br. Lukoševičienė iš Montrealio;

da vilioja keliautojus.
Jauna mokyt. V. Tamulaity- 

tė kalbėjo iš savo praktikos, 
kaip dėstytoja liet, šeštad. mo
kykloje. Ji vėl pakartojo kažka
da anksčiau keltą buvusios taip 
pat jaunos šeštad. mokyklos dės
tytojos I. Grabošaitės pasakymą, 
kad klasėje vaikui didžiausias 
veiksnys yra mokytojo asmuo. 
Jei jis savo asmeniu imponuoja, 
bus geras pedagogas. Vaikas tu
ri pajusti, kad dėstytojas pats 
savo mokamą dalyką myli. Dva
sinis ryšis tarp mokytojo ir mo
kinio yra pats svarbiausias. Skirti 
daugiau laiko pokalbiams, ku
riais lengviausiai plečiamas vai
ko lietuviškas žodynas. Rašyti 
rašinius daugiau praktiško po
būdžio, kaip laišką draugui, pa
dėką už dovaną krikštamotei ir 
pan.

Organizacijų ir tėvų 
nuomonės
Skautu atstovas K. Batūra sa

vo referate’ pareiškė, kad liet, 
skautų sueigos yra kita liet, 
šeštad. mokykla, kur jaunimas 
taip pat mokomas visų lituanis
tinių dalykų. Uniformą papuo
šęs tautiniais ženklais skautas iš 
jaunų dienų pratinamas atsto
vauti mūsų tautai ir skirtis iš ki
tų. Čia, kaip ir visur dirbant su 
jaunimu, norint geriau jį pažin
ti, reikia pačiam jaunu pasida
ryti. Turėtume kelti viešumon ir 
spaudoj mokyklose ir viešame 
gyvenime pasižyminčius mūsų 
jaunuolius, tuo parodydami, kad 
mes jais didžiuojamės ir juos sa-

Lietuva svetimųjų spaudoje
apie Lietuvos teisės kodifikaci- 
ją 16 š. bei, geriau pasakius, 
apie Lietuvos Statutą (1963 m. 
I tomas sąs. 2). Per kelis nume
rius ėjo straipsnis apie teisės 
evoliuciją dabartinėje Lietuvo
je (1965 m. sąs. 5, 1966 m. sąs. 
6 ir t.t.).

Lietuvos bylai bene daugiau
sia patarnauja “ABN Corres
pondence” žurnalas. Jo tiražas 
siekia daug tūkstančių egzemp
liorių ir pasklinda visame lais
vajame pasaulyje. Jo redaktorė 
yra žinoma politikė ukrainietė 
p. Stetcko, kuri turi lietuviams 
didelių simpatijų ir apie Lietu
vą parašytus straipsnius mielai 
deda.

VLIKo leidžiamos “Elta-Pres- 
sedienst” redaktorius, žurnalis
tas V. Alseika, parašė ukrainie
čių žurnale Miunchene “Uk- 
rainskyj Samostijnyk” 1966 m. 
ne. 111 ir 112 apie Lietuvos pa
stangas atgauti nepriklausomy
bę bei apie VLIKą. J. Kairys, 
buvęs VLIKo vykdomosios ta
rybos narys, nuo seno bendra
darbiauja Laisvosios Spaudos 
Sąjungos vokiečių kalba Miun
chene leidžiamame žurnale 
“Freie Presse-Korrespondenz”, 
antibolševikinio bloko anglų k. 
žurnale “ABN Correspondence” 
ir Baltų Draugijos Vokietijoje 
leidžiamame “Baltisches Recht”. 
Pirmuosiuose rašo apie įvairius 
klausimus, liečiančius lietuvius
laisvėje ir. esančius rusiško ko- V. Vokietijoje yra ir daugiau 
munizmo priespaudoje, o “Balti- spaudos, kuri domisi Lietuva, 
sches Recht” žurnale — vien bet trūksta straipsnių, nes ma- 
apie Lietuvos teisę. Iš pastaro- žai kas rašo, be to, nemokami 
sios yra tilpęs didokas straipsnis honorarai.

J. Pleinys, kalbėjęs kaip tė
vų atstovas, pageidavo glaudes
nio mokytojo ir mokinių tėvų 
bendradarbiavimo. Skyriaus mo
kytojas turėtų kartas nuo karto 
susitikti su mokinio tėvais, kaip 
čia kanadiškoje mokykloje prak
tikuojama. Būtinai į mūsų mo
kyklas įjungti jaunuosius, čia 
pedagoginius mokslus baigusius 
mokytojus. Iš kanadiškos mo
kyklos mokytojas vaikui atrodo 
svarbesnis ir tikresnis. Jieškoti 
mokytojų specialistų galinčių: 
vesti chorus, tautinius šokius, 
dramos būrelius. Neperkrauti 
mokinio nesuprantamais namų 
darbais, šeima pasilieka pirmoji 
mokykla, kur vaikas turi pradė
ti mokytis lietuviškai.

Ateitininkų atstovas V. Ko- 
lyčius davė liet, mokyklai daug 
stiprios kritikos, norėdamas ją 
iš pagrindų reformuoti, nors 
nieko pozityvaus nepateikė. Siū
lė mokykloms pasigaminti lietu
viškų komikų kaip mokymo 
priemonę, čia jam čikagiečid J. 
Ignatonio buvo atsakyta, kad ko- kolonijose mokytojai savo visus 
mikais — pieštais paveikslėliais mokinių tėvus gerai pažįstą, 
vaiko žodingumo nepadidinsi- Kaip didesnėse? , 
me, tik skaitymas gali tai pada- J. Jankaitis: Tik šeima gali 
ryti; ragino visus konkrečiau išmokyti vaiką lietuviškai kal- 
spręsti reikalus ir nevaikščioti bėti. Mokykla tik padeda ge- 
padebesiais.

K. Mileris, užbaigdamas sim
poziumą, pareiškė, kad moky
tojai, kurie ateina dirbti šeštad. 
mokyklon, ateina su noru ati
duoti visa, kiek kas turi ir kiek 
kas sugeba. Mūsų mokykla pir
moje vietoje stato lituanistinį 
mokymą. Čia jaunas lietuvis tu
ri įsigyti pagrindinių žinių apie 
Lietuvą ir išmokti lietuviškai 
skaityti bei rašyti, kad, tą mo
kyklą baigęs, galėtų tapti tautiš
kai kvalifikuotu lietuviu bend
ruomenės nariu. Tai ir yra mū
sų įnašas į liet, tautinį auklė
jimą.

Skaitymo metodai ir
skaidrės
Paskaitininke jauna mokyt 

V. Enskytė pavadavo į suvažia
vimą negalėjusį atvykti mokyt. 
Ant. Rinkūną ir skaitė paskai
tą ta pačia tema “Naujieji ke
liai skaitymo mokyme”. Ji kė
lė klausimą: ar svarbu, kad vai
kas išmoktų techniško skaitymo, 
ar kad suprastų autoriaus min
tis? Tikrąją mintį ir jausmą su
prasi tik tada, kai pilnai būsi 
pasisavinęs skaitomame tekste 
esančius žodžius. Ilgiau buvo su
stota prie rekomenduojamo ty
liojo skaitymo, dėl kurio kilo 
daug ginčų. Pasirodo, kad tas ty
lusis skaitymas Lietuvos mokyk
lose yra buvęs naudotas dar 
prieš 1934 m., bet vėliau nuo to

riau išmokti.
V. Matulaitis: Naudoti realų, 

ne pasakos formos vaizdą Lietu
vos pristatyme. Kas anksčiau ti
ko “aušrininkams”, mūsų lai
kams netinka.

J. Andrulis: Mokytojui ne
įmanoma įtikti visiem tėvam. 
Pvz. Toronte iš 30 mokytojų nė
ra nė vieno, kuris jau visiems 
tėvams patiktų.

A. Kuolienė: Kodėl vaikai ne
gerbia mokytojo? Tėvai vaikų 
akyse jų mokytojus kritikuoja.

Vaičiūnas: Mažesnėse koloni
jose lietuviai, atrodo, daugiau 
susipratę. Didesnėse — vienas 
kitą mažai pažįsta; galima slėp
tis su savo tautiniais įsipareigo
jimais.

J. Ignatonis: Negalime išmes
ti iš savo kalbos įvardžiuotinių 
būdvardžių ar dalyvių. Tokia 
mūsų kalba, mūsų kalbos tur
tas. Pilna kalba reikalinga.

Suvažiavimą sveikino K. L. 
Kunigų Vienybės ir parapijos 
vardu kleb. mons. dr. J. Tada- 
rauskas. Buvo perskaitytos svei
kinimų telegramos Lietuvos 
gen. konsulo Kanadai J. žmui- 
dzino, Pasaulio LB’ vicepirm. 
švietimo reikalams Alf. Mikuls
kio ir KLB pirm. Ant. Rinkūno. 
Užbaigus darbą, mokyklos tėvų 
komitetas, vad. Alf. Juozapavi
čiaus, pavaišino konferencijos 
dalyvius gardžia vakariene.

K. Mileris

Kai persikeliate kitur, pakeiskite adresų-Pavasariniai ir vasariniai siuntiniai

nueikite į pašto įstaigą,

gaukite nemokamą adresui pakeisti kortelę,

užpildykite ir įmeskite į pašto dėžutę

(pašto ženklas nereikalingas)

1967 metams
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasariui 

ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už pigią kainą. Į juos (yra 
įtraukta visa, ko labiausiai reikia jūsų artimiesiems.

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

MOTERIŠKAS (1967)
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

mus gėralus, tabaką ir maistą (aov. 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. Kusinskis, 167 College SL, Sudbury, Ont, Canada.

Tegu žino visi, kur dabar gyvenate

o ir korespondencija jus greit pasieks



Spalvų ir formų harmonija
Dailininko Leono Urbono torontiškės parodos proga 
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KULTO ffll:JI; VEIKLOJE
Dail. Urbono Šiandieninė kū

rybinė kryptis reikalauja dide
lės koncentracijos pasirinktos 
tapybinės medžiagos ir temos 
apvaldymui. Jis negali naudotis 
tiesiogiai aplinkos ręalybe; ap
linka tik iš dalies gali inspiruo
ti, kai įsileidžiama į tokį kūrybi
nį procesą, kuriame tik pajauti
mas, intuicija, kūrybinis impul
sas ir techniška precizija gali 
vesti prie išbaigto, sudrausmin
to ir išraiškingo Urbono stiliaus 
tapybinio kūrinio. Kūrinio tokio, 
kurio neatkartosi, neperpieši, 
tik gal imituosi. Ir kūrinio to
kio, kuris net ir alergišką ab
straktiniam menui asmenį sudo
mins, patrauks ir įtikins, kad ir 
grynai vaizduotės sukurtame ne
realiame pasaulyje gali būti su
koncentruota daug sutirštintos 
nuotaikos ir grožio. Dailininkas 
tai atsiekia neseniai rinkoje pa
sirodžiusių akrilinių dažų, savo 
eksperimentinio išradingumo, 
neįprastų priemonių dažus per
keliant ant popieriaus ir chemi
kalų pagalba. Šiuo metodu dirb
damas, jis, aišku, negali išveng
ti sunkiai kontroliuojamų pri- 
puolamumų, įmantrių detalių,be 
kurių, tačiau, Urbono veidas ir 
nebūtų toks individualiai ryš
kus. Jo spontaniška (kitokia šiuo 
metodu dirbant vargu ar galė
tų būti) tapyba rodo dailininko 
taiklią ranką, neeiliių jautrumą 
formoms, kompozicijai ir spalvi
nei nuojautai. O tai yra didelės 
bėtkurio laikotarpio dailininko 
dorybės, (šių dienų “anti-meno” 
“pop” ar “quasi-meno” triukš
mingi konstruktoriai tas dory
bes, žinoma, vadintų ydomis).

Urbono menas dinamiškas. 
Jis išprovokuoja žiūrovo dėmesį. 
Susilaikydami nuo Urbono ta
pybos tematinės analizės, gali
me sakyti, kad kiekvienas žiūro
vas individualiai interpretuos ir 
supras Urbono vizijas, nekreip

Australijos lietuvis dail. Leonas 
Urbonas prie savo paveikslo 
"Slenkstis”

damas didelio dėmesio į jų pa
vadinimus. Įspūdingas, beveik 
monochromatinis “Adventure” 
patraukia neišmatuojama gilu
ma ir dramatišku pirmuoju pla
nu. Elegancija, judesiu ir spal
vine kultūra dvelkia “Aloha”, 
“Malda”, “Imminent”. Išskirti
nas fantastiškas peisažas“Mood” 
ir kompoziciniai komplikuoti ta
pimai “Ballad” ir “From with
in”, nors pastarųjų mikroskopi
nės detalės iš arčiau žiūrint ir 
nukreipia dėmesį nuo esminės 
minties. Kontrastingais minėtie
siems laikytume geometriškai 
statiškus, spalvos atžvilgiu išlai
kytus ir kompoziciniu požiūriu 
nenuobodžius “Promise” ir 
“Threshold”.

Daugumoje Urbono paveikslų 
randame spalvą ir formą suves
tas į koordinuotą harmoniją, 
nors jo paletė ir nėra labai tur
tinga. Ji yra tokia todėl, kad 
dailininko pasirinktas tapybinis 
metodas kitokios nepageidauja. 
Pats dailininkas, manytume, jau 
įsitikino, kad įspūdingiausi jo 
tapiniai išėjo tie, kuriuose pri
vengė perdaug ir perstiprių 
spalvų. Sakysime “South Sea”, 
“Structure” ir “Reef” paveikslų 
estetinė vertė ir preciziškumas 
yra iš dalies nustelbti nepagei
daujamo spalvinio triukšmo. 
“Talisman” savo spalvomis yra 
santūresnis ir efektingesnis.

Nebūtų pagrindo laikyti Ur
boną “lietuvišku” dailininku. Jis 
nei vizgirdiškas, nei rūkšteliš- 
kas, nei tamošaitiškas. Austra
lai didžiuojasi, kad jo abstrak
cijos yra “australiško” stiliaus. 
Be pagrindo, nes jos — nei aust
rališkos, nei lietuviškos, o tarp
tautinės, kaip ir dauguma ab
straktinio meno. Urbono vizijos 
nevaržomos nei laiko nei vietos.

Australų ir amerikiečių spau
da Urbono kūrybą palankiai ver
tina. Jis Australijoje yra turė
jęs keletą individualiu parodų. 
Už savo darbus yra laimėjęs ke
lias premijas. Š. Amerikoj ši jo 
paroda buvo ketvirtoji.

P. S. Nenorėtume prileisti, kad 
dail. Urbonas savo pasikalbėjime su 
“TŽ” atstovu (“TŽ” nr. 12, 1967) 
buvo objektyvus ir nešališkas. Jo pa
ties kūrybinis stilius ir jis pats yra 
perdaug arti vienas kito, kad jis ga
lėtų pažvelgti į visų kūrėjų proble
mas iš perspektyvinio arba neutra
laus kampo. Kažin ar iš viso asmuo 
gali visiškai tiksliai atpasakoti savo 
psichologinius procesus? Ar tik ne 
kūrybinės linijos pateisinimui jis bu
vo atsistojęs Į gynimosi pozą? Žinia, 
jei dailininkas būtų kalbėjęs tik 
apie save ir savo kūrybines proble
mas, būtų skambėję visiškai įtikinan
čiai.

"Gražinos" operos repeticija. Čikagoje. Viduryje — sol. D. Stankai- 
tytė ir sol. A. Brazis Nuotr. Vyt. Račkausko

“Gražina” kviečia Kanados lietuvius
Čikaga toli, tačiau jau dabar 

būrys kanadiškių galėtų papla- 
nuoti kelionę į Čikagą gegužės 
20-21 d., kai Čikagos Operos rū
muose įvyks J. Karnavičiaus 
operos “Gražinos” spektakliai. 
Jeigu ankstyvesnės operos džiu
gindavo vien tiktai, kad būda
vo dainuojamos lietuvių kalba, 
tai ši opera bus daug malones 
nė, nes tai lietuviškos temos, lie
tuvio kompozitoriaus kūrinys.

Kanados auklėtinė
Pačioje operoje labai daug 

choro dainų, tačiau yra ir solo 
vaidmenų, kuriuos atliks Metro
politan operos solistė Lilija šu
kytė. Ji dainuos šeštadienį, o 
sekmadienį tą patį vaidmenį — 
sol. Danutė Stankaitytė. Kiti so
listai dainuos abiejuose spek
takliuose; tai Genovaitė Mažei
kienė, Daiva Mongirdaitė, Sta
sys Baras, Algirdas Brazis, Ar
noldas Voketaitis, Jonas Vazne- 
lis, Stefan Wicik, Algimantas 
Grigas, Julius Savrimavičius, 
Vaclovas Momkus, Bronius Ma
čiukevičius. A. Voketaitis pra
ėjusį sezoną dainavo Čikagos 
Lyric operoje, o sol. L. šukytė 
dainuoja Metropolitan operoje. 
Be abejonės, kanadiečiams bū
tų malonu išgirsti Kanadoj gy
venusią ir mokslo siekusią solis
tę, kuri dainuos premjeroj, ta
čiau jei į ją bilietų pritruktų, 
gal kanadiečiam būtų įdomesnė 
ir mažiau girdėta Danutė Stan
kaitytė, kuri vis, kaip muzikinis 

kritikas B. Chomskis sako, tebė
ra ir šiandien gražiabalsė, pla- 
čiaskalė dainininkė. Taigi, pui
kus solistų sąstatas, gerai pa
ruošti chorai, savitos dail. Vir- 
kau dekoracijos, Velbasio pa
ruoštas baletas, puikūs dail. Br. 
Jameikienės ir P. Vaitaitienės 
paruošti drabužiai sudarys gra
žų pastatymą. Tai bus atskirų 
talentų bendrai pasiekti tautinio 
triumfo spektakliai. Operos diri
gentas yra šiuo metu Seatle, 
Wash., profesoriaująs muz. A. 
Kučiūnas, o chorvedžiai — A. 
Stephens, A. Gečas, komp. Da
rius Lapinskas.

“Pavirsiu gegutėle... 
atplasnosiu”
Bilietų kainos nėra žemos, ta

čiau jos pigesnės negu Lyric 
operoj, kuri taip pat neišsiver
čia be aukų, o jų reikia ir lie
tuvių operai/ Jeigu abudu 
spektakliai bus pilni, tie pastaty
mo finansiniai sunkumai nebus 
taip jaučiami. Salėje gali tilpti 
3,500 žiūrovų, taigi, per abu 
spektaklius 7,000 žmonių galės 
pasidžiaugti pilna to žodžio pras
me lietuvių opera.

Vienoj vietoj moterų choras 
lyriškai dainuoja: “Pavirsiu ge
gutėle, svirnužin atplasnosiu”. 
Prisiminus tai, būtų malonu, 
kad kanadiečiai visomis priemo
nėmis atplasnotų gegužės 20 d. 
savaitgaliui lietuviškos operos 
šventėn, šaunioji “Gražina” jus 
kviečia į pasimatymą.

L. Galinis

d. Bostone. Baigęs Kauno meno mo
kyklą 1931 m., velionis dirbo Kau
no valstybiniame teatre kaip sceno
vaizdžių kūrėjas. Daug patyrimo jis
įgijo iš pasaulinio masto dailininko 
M. Dobužinskio, susilaukdamas vi
suotinio pripažinimo. Drabužių ir sce
novaizdžių eskizus yra sukūręs dra
mos teatro spektakliams — “Maria 
Stuart”, “šykštuoliui”, “Pigmalio- 
nui”, baletui “Sužadėtinė”, operoms 
— “Traviata”, “Sevilijos kirpėjas” ir 
kt. Pokarinėse išvietintųjų stovyklo
se Vokietijoje savo teptuku rėmė mė
gėjų teatralų pastangas. Bostone su
kūrė scenovaizdžius S. Santvaro 
“Aušrai ties Vilniumi”, A. Gustaičio 
“Sekminių vainikui”, “Šilkiniams 
pančiams” ir kitiems spektakliams. 
Paminklu velionies talentui lieka jo 
išdekoruoti L. Tautinės Sąjungos na
mai Bostone, tapybos darbai, kuriuos 
yra įsigijęs nevienas Bostone gyve
nąs lietuvis.

ALDONOS STEMPUŽIENĖS kon
certas, rengiamas Santaros-Šviesos 
Federacijos Čikagos skyriaus, įvyks 
balandžio 29 d. Jaunimo Centre. Mū
sų populiarus mezzo-sopranas padai
nuos penkias De Falla dainas, eilę 
baroko dainų, keletą lietuvių kom
pozitorių liaudies dainų ir operų ari
jų. Koncerte bus atliktas naujas Da
riaus Lapinsko kūrinys “Ainių dai
nos”, skirtas mezzo-sopranui, fleitai, 
mušamiesiems ir pianinui. Pianino 
partiją išpildys pats kompozicijos 
autorius D. Lapinskas.

DAIL. A. BUDRIO tapybos darbų 
paroda buvo surengta Zunini gale
rijoje Paryžiuje kovo 16-31 d.d. Dai
lininkas šiuo metu gyvena Švedijai 
priklausančioje Gotlando saloje.

AKTORIUS ANTANAS MOCKUS 
vaidina pagrindinį vaidmenį Čikagos 
Drury Lane teatre pastatytame H. 
Kumitz dramos veikale “Once More 
with Feeling”. Jo partnerė šio veika
lo spektakliuose yra garsioji Holly- 
woodo aktorė Cyd Charisse. A Moc
kus yra gimęs JAV-se, kaip ir jo tė
vai, bet kalba lietuviškai, nes 1943 
m. baigė Šv. Antano par. lietuvišką 
mokyklą. Dramą studijavo Lojolos 
universitete. Pirmuosius žingsnius 
pradėjo Niujorko teatruose, o nuo 
1956 m. juos tęsia Čikagoje. Su trim 
draugais yra sudaręs IV M Prod Ltd 
teatro grupę ir ruošiasi Harper teat
re pastatyti Tom Becket dramą.

PARYŽIAUS LIETUVIŲ tautinių 
šokių grupė balandžio 16 d. dalyvaus 
tarptautiniame folkloro festivalyje 
Sorbonoje.

SKULPTORIAUS A. MONČIO ku
rinių parodą kovo 18-30 d.d. Liege, 
Belgijoje, surengė valonų meninin
kų organizacija — “L’Association 
pour le progres intellectuel et artis- 
tique de la Wallonie”.

TAPYBOS IR KERAMIKOS paro
da balandžio 9 d. atidaryta Lietuvių 
Namuose Detroite. Savo kurinius iš
statė tapytoja S. Kvietienė ir kera
mikė S. Petravičienė. Savaitę truk
siančią parodą surengė D.LK. Biru
tės Draugijos Detroito skyrius.

NIUJORKO LIETUVIŲ TEAT
RAS, vadovaujamas Vyt. Valiuko, ba
landžio 29 d. pateiks dvi vienaveiks
mes premjeras — K. Ostrausko “Pyp
kę” ir A Landsbergio “Barzdą”. Pir
mąją režisuoja D. Juknevičiūtė, ant
rąją — Vyt Valiukas. Aktorių gre
tose yra du scenos veteranai iš Kau
no dramos teatro — Vyt. Valiukas 
ir Kazys Vasiliauskas. Ruošiamasi ir 
lėlių teatro premjerai, kuri įvyks ru
denį. Pasirinktieji veikalai bus įdo
mūs ir vaikams, ir suaugusiems.

' AMERIKIEČIŲ SPAUDA, įvertin
dama kompoz. Harvin David Levy 
operos “Mourning becomes Electra” 
premjerą Metropolitan scenoje, be 
kitų solistų, giria ir puikų Lilijos 
šukytės dainavimą.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JUOZO DOMARKO diriguojamas 

Vilniaus filharmonijos simfoninis or
kestras gastroliavo Minske. Pirmoji 
koncertų programa buvo skirta lie
tuvių kompozitorių kūriniams, ant
roji — L. Beethoveno, C. Saint-Saeris 
ir B. Britten kūrybai. Lietuviams at- 
stovavo: A Bražinsko koncertas for
tepijonui ir orkestrui (sol. H. Radvi
laitė), J. Juzeliūno “Afrikietiški es
kizai”, R. Žigaičio uvertiūra “Jaunys
tė”, A Račiūno VI simfonija. Vil
niečių koncertą transliavo Minsko te
levizija.

TEATRO DIENOS PROGA Vilniu
je viešėjo Rygos menininkai. Akto
rių Namuose svečiai suvaidino iš
trauką J. Bebrito režisuotos H. Gul
bio pjesės “Vienišas liepsnojantis 
klevas”. Latvių kompozitorių kūri
nius atliko Rygos filharmonijos so
listai — E. Tinainė, D. Krikis ir pia
nistė Heinė. Rygoje surengtame pa
našaus pobūdžio vakare savo spektak
lių ištraukas parodė Klaipėdos dra
mos teatro aktoriai. Kartu su jais 
Rygoje svečiavosi šio teatro rež. P. 
Gaidys, pjesių autoriai — J. Chlivic- 
kas ir G. Kanovičius.

EDUARDAS KANIAVA, į Sofiją 
tobulintis išsiųstas Vilniaus operos 
baritonas, dirba garsaus bulgarų dai
navimo pedagogo prof. Christo Bram- 
borovo priežiūroje. Sofijos operos 
teatre dainavimo studijas gilina du 
kubiečiai solistai, čekoslovakė iš Pra
hos, anglas iš Mančesterio ir japo
nas iš Tokijo. E. Kaniava ruošiasi 
italų kalba dainuoti Rigoletto vaid
menį to paties pavadinimo G. Verdi 
operoje ir jau Vilniuje paruoštą Fi
garo partiją G. Rossini operoje “Se
vilijos kirpėjas”. Jis taipgi tikisi da
lyvauti tarptautiniame dainininkų 
konkurse, kuris birželio mėn. įvyks 
Sofijoje. E. Kaniavos teigimu, bulga
rus sužavėjo neseniai čia gastrolia
vęs Vilniaus operos tenoras Virgili
jus Noreika, dainavimo studijas du 
kartus gilinęs garsiajame Milano “La 
Scala” operos teatre.

LIETUVOS TEATRO DRAUGIJOS 
pirm, aktoriaus Jono Kavaliausko 
spaudai pateiktais duomenimis, lietu

vių režisorių ir aktorių grupė šiuo 
metu lankosi R. Vokietijoje ir Če
koslovakijoje. Balandžio mėn. Lon
done rengiama sovietinio meno deka
da. Ta proga į Britaniją būsianti 
siunčiama sovietų menininkų delega
cija, kurios sudėtin esąs įtrauktas ir 
Panevėžio dramos teatro meno vado
vas rež. Juozas Miltinis.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO ak
torių Vandos Venckutės ir Stasio 
Paskos kūrybinis vakaras buvo su- ‘ 
rengtas Aktorių Namuose Vilniuje. 
Kartu su kitais aktoriais jie suvai
dino ištraukas iš A. Čechovo “Dėdės 
Vanios”, M. Gorkio “Miesčionių”, A 
Parnio “Afroditės salos”, V. Maja- 
kovskio “Pirties”, Balzako “Viengun
gio gyvenimo”, V. Krėvės “Žento”, J. 
Baltušio “Parduotų vasarų” ir S. 
Čiurlionienės “Pinigėlių”.

JUOZAS BALTUŠIS, “Literatūros 
ir Meno” puslapiuose aptardamas da
bartinės novelės klausimą, jos kūrė
jams priekaištauja: . .Ne visur sau
lės atokaita, yra ir šešėlinė mūsų 
gyvenimo pusė. Yra augimo kontras
tai, dažnai ne tik aštrūs, bet ir giliai 
dramatiški, nuodijantieji ir sunki
nantieji žmonėms gyvenimą, kliudan
tieji jiems žengti į priekį, įžeidžian- 
tieji žmogiškąjį darbo žmogaus oru
mą. O mes, rašytojai, kažkodėl daž
nai apeiname šiuos klausimus bei 
problemas. Rašome taip, tarytum 
mūsų gyvenime nebūtų ir materiali
nių sunkumų, ir įvairių neigiamų 
reiškinių: nuožmios mūsų dienų rykš
tės — biurokratizmo, išaugusio iš 
nepasitikėjimo eiliniu tarybiniu žmo
gum, karjerizmo, pataikūniškumo, 
sumiesčionėjimo, atskirais atvejais 
— net žmonių nuasmeninimo, jų va
lios sulaužymo faktų...” Rašinio pa
baigoje J. Baltušis nusiskundžia lie
tuvių kalbos darkymu: “... nemeilė 
ir nepagarba gimtajai tėvų kalbai 
jaučiama tokiuose baruose, kur turė
tų vykti kaip tik priešingi dalykai. 
Tur būt, nuožmiausiai lietuvių kalbą 
šiukšlina Lietuvos kino studija, jos 
scenaristai. Vien filme “Laiptai į 
dangų”: “kalchozas”, “kamsamolcas”, 
“svolačiai”, “stribai”, “pašli”, “da- 
vaj”, “drapalina”... Ir šis filmas, 
deja, jokia išimtis...” Novelių kūrė
jams priminęs lietuvių kalbos lobius, 
J. Baltušis konstatuoja: “O dažnai 
rašome taip, tarytum būtumėm ne. 
šių kalbinių lobių tikrieji šeiminin
kai, o prašalaičiai išlaikytiniai, pri
versti manytis prisigaudytomis iš vi
sų patvorių svetimybėmis, kaltiniais 
surogatais. Kaip nuskurdo, subanalė- 
jo mūsų kalba, ryškiausiai matyti, 
palyginus (kalbiniu požiūriu) šiuo
laikinę mūsų literatūrą su įžymiųjų 
praeities rašytojų kūriniais. Šis reiš
kinys kelia rimtą susirūpinimą. Sa
vo kalba, jos grožiu, taisyklingumu, 
sodrumu turime rūpintis pirmiausia 
mes patys, novelės baro darbinin
kai ..”

V. Kst.

Kada Lietuva priėmė krikštą?
Pasisavinta svetima Lietuvos 

istorijos samprata
Iki nepriklausomos Lietuvos 

valstybės atkūrimo pradžios Lie
tuvos praeitį moksliškai tyrinė
jo veik išimtinai kitataučiai: vo
kiečiai, rusai ir lenkai. Jie, at
sižvelgdami Į savo tautos impe
rialistinius tikslus, visą laiką 
klastojo ir dabar dar tebeklas- 
toja Lietuvos istoriją. Turbūt 
nerasime nė vieno svarbesnio 
Lietuvos praeities įvykio, kurio 
jie savo istoriko klastotojo ran
komis nebūtų apteršę. Jų atlik
tais tendencingais darbais nau
dojosi viso pasaulio istorikai ir 
sudarė kartais labai nepalankią 
nuomonę apie lietuvių tautą. 
Net pirmieji lietuviai istorikai 
bei Lietuvos istorijos rašytojai, 
kaip. S. Daukantas, Maironis, 
dr. J. Šliūpas, kan. A. Alekna 
ir kt., naudodamiesi kitataučių 
suklastotais istoriniais veikalais, 
nors ir stengėsi patrijotiškai pa
rašyti Lietuvos istoriją, bet dau
gelio klaidingai nušviestų faktų 
dar nepajėgė kritiškai įvertinti. 
Teisingiau sakant, jie pasisavino 
kitataučių sukurtą Lietuvos is
torijos sampratą, kurią paveldė
jo ir jau Lietuvos ar Vytauto 
D. universitetą baigę jaunieji is
torikai, pradėję tikrai moksliš
kai tirti lietuvių tautos praeitį.

Kaikuriuos Lietuvos praeities 
įvykius, kaip Tannenbergo-Žal- 
girio mūšį, lenkų ir rusų istori
kai buvo palankiai mums nu
švietę. Juos todėl ir mūsų isto
rikai nušvietė teisingai. Bet kad 
lietuviai, sumušdami kalavijuo
čius ties Šiauliais ir Durbe iš
gelbėjo latvius nuo suvokietini- 
mo ir šiaurės rusų žemes (D. 
Naugardo, Polocko) nuo užkaria
vimo, tai tik išeivijoje kun. dr. 
J. Matusas ir prof. Z. Ivinskis 
yra pastebėję. O Lucko suvažia
vimo politinė reikšmė anų lai
ku įvykiuose ir Lietuvos vaid
muo Europos kultūrai, sulaikant 
totorių -antplūdį, dar iki šiol 
nėra kaip reikiant įvertinta, nes 
kitataučiai istorikai to klausimo 
neryškino, nenorėdami pripa-

PR. PAULIUKONIS 

žinti lietuvių tautai istorinio 
vaidmens.

O kaikurių svarbių Lietuvos 
praeities įvykių klaidinga inter
pretacija, kaip Lietuvos krikš
tas, Lietuvos valdovų titulavi
mas didžiaisiais kunigaikščiais, 
Liublino unijos pavadinimas ir 
kt., lietuvių istorikų buvo pasi
savinti ir įteisinti. Juos stengia
masi pagrįsti, lyg nepakeičiamas 
dogmas, kaip “Lietuvos istori
nį palikimą.”

Lietuvos istorijoje yra buvę 
paradoksinių reiškinių, kaip 
Kriavo aktas, kuriuo Lietuvos 
valdovas Jogaila žymiai dides
nę valstybę Lietuvą prijungė 
prie Lenkijos, o ne priešingai — 
mažesnę Lenkiją prie didesnės 
ir galingesnės Lietuvos. Antras 
tokių paradoksų yra Žygimanto 
Augusto pavartota prievarta 
Lietuvai, prijungiant jos valdo
mas Padolės žemes prie Lenki
jos bei sudarant labai nepalan
kiomis lietuviams sąlygomis są- 
jungą-federaciją su Lenkija. Ir 
Lietuvos krikštą reikia laikyti 
vienu tokių paradoksų. Nė vie
na tauta du kartu nesikrikštijo, 
o lietuviai, kaip iki šiol Lietu
vos istorijos vadovėliuose buvo 
rašoma, krikštijosi net tris kar
tus: Mindaugo krikštas, 1387 m. 
augštaičių krikštas ir 1413 m. 
žemaičių krikštas. Ir kodėl taip 
yra? Kadangi taip parašė lenkų 
istorikas Dlugošas! Jo parašyti 
paradoksai kartojami iki šiol, 
nenorima nuo jų ir šiandieną 
atsisakyti.

Atrodo, kaikurie mūsų istori
kai yra dideli hiperkritikai, sta
to savo tautai nepalyginamai di
desnius reikalavimus, negu ki
toms tautoms. Laikydamiesi di
delės hiperkritikos, jie beturi 
drąsos atsipalaiduoti nuo kita
taučių sukurtos klaidingos Lie
tuvos istorijos sampratos ir duo
ti tikrą interpretaciją, kad kar
tais jų kitataučiai nepalaikytų 
nekritiškais istorikais. Kai kitų 
tautų istorikai savo tautos įvy
kius stengiasi aiškinti palankia 

tautai prasme, tai mūsiškiai daž
nai elgiasi priešingai — jieško 
įvairių smulkiausių argumentų 
paremti kitataučių primestai in
terpretacijai.

Iškilus Lietuvos krikšto datos 
klausimui ir šiemet švenčiant 
Žemaičių vyskupijos įkūrimo 
550 metų sukaktį (kaikas norėtų 
minėti žemaičių krikšto sukaktį) 
norima su mielais skaitytojais 
pasidalinti mintimis šiuo klau
simu.

Lietuvos krikšto datos raida
Nors lenkai, prof. Z. Ivinskio 

tvirtinimu, nesuteikė didelės 
svarbos 1387 metais Jogailos ir 
Vytauto vykdytai katalikybės 
misijai Lietuvoje, nes joje ne
dalyvavo nei karalienė Jadvyga, 
kurią šiandien lenkai nori pa
skelbti šventąja dėl Lietuvos ap
krikštijimo, nei lenkų vyskupai, 
tačiau vėliau lenkų istorikai pa
sistengė įrodyti lenkų ypatingą 
vaidmenį Lietuvos christianiza
cijai. Jei jie, kalbėdami apie 
Mindaugą, ir paminėdavo jo 
krikštą, tai tik tarp kitko, tačiau 
tikruoju Lietuvos krikštu laikė 
jogailinį 1387 m. krikštą. Jų įta
koje panašios nuomonės buvo ir 
lietuviai istorikai. 1937 m. ne
priklausomoje Lietuvoje iškil
mingai buvo paminėta Lietuvos 
krikšto 550 metų sukaktis. Mū
sų istorikai sukakties proga 
daug rašė apie įvairių misijo- 
nierių pastangas apkrikštyti lie
tuvius,, pradedant XI a. pradžio
je nepasisekusia Prahos vysku
po Adalberto Vaitiekaus misija 
Prūsuose. Buvo minimas kara
liaus Mindaugo krikštas. Gedi
mino, Algirdo ir Kęstučio de
rybos dėl krikšto ir pagaliau 
1387 m. Jogailos ir Vytauto 
christianizacijos darbai Lietu
voje. Tada niekam iš mūsų isto
rikų neatėjo į galvą mintis šal
čiau pagalvoti apie Mindaugo 
krikštą, kaip visos Lietuvos 
krikštą. Tik 1951 m. išeiviai lie
tuviai, ypač JAV-se, švęsdami 
Mindaugo krikšto 700 metų su
kaktį, pradėjo kritiškiau galvo

ti ir tvirtinti, kad iš tikrųjų 
Mindaugo krikštas yra visos Lie- - 
tuvos krikštas. Tą mintį ypa
tingai pabrėžė skaitytose pa
skaitose surengtų akademijų 
proga kun. prof. Stasys Yla. Tai 
minčiai pritarė ir mūsų žymiau
sias šių dienų istorikas prof. Z. 
Ivinskis, parašęs ilgą straipsnį 
“Krikščionybės kelias Lietu
von”, kuris buvo atspausdintas 
“Laiškai Lietuviams” žurnale 
1958-1959 m. Jis ten aiškiai ir 
neabejotinai išsireiškė:

“Kas frankams buvo Klodvi- 
gas, lenkams — Mieškas, o 
vengrams — šv. Steponas, tas 
lietuviams yra tapęs Mindaugas. 
Jis buvo ne tik Lietuvos suvie
nytojas, sėkmingai užbaigęs jau 
nuo seniau prasidėjusį valstybės 
vienijimo procesą, bet lietuvių 
tautos veidą jis nukreipė tuo 
reikšmingu keliu, iš kurio ji ir 
vėliau nebeišklydo”... (“L. L.” 
1958, 5, 153). Toliau jis rašo, 
kad “Mindaugo įvestoji krikščio
nybė nežlugo. Kai valdovai iki 
pat XVI amžiaus galo vedė de
rybas dėl krikšto, vienuoliai va
rė tylu savo misijų darbą” (“L. 
L.” 1958, 6, 167). “XIV amžiaus 
pradžioje Lietuvoje jau buvo 
bažnyčių, o pagonys katalikams 
netrukdė išpaŠnti savo tikėji
mo. Iš Gedimino laiškų vėl ma
tyti, kad jo valdymo pradžioje 
Vilniuje savo bažnyčias turėjo 
pranciškonai ir domininkonai. 
Pranciškonų bažnyčia buvo ir 
Naugarduke. Atskiru laišku 
1323 m. Gediminas kreipėsi į 
Saksonijos pranciškonus, prašy
damas atsiųsti keturis vienuo
lius aptarnauti dviem minėtam 
bažnyčioms Vilniuje ir Naugar
duke”. Be to, Gediminas yra pa
rašęs daug laiškų, “kuriais kvie
tė Lietuvon ne tik amatininkus, 
ūkininkus, pirklius, bet ir vys
kupus, kunigus, vienuolius, ža
dėdamas globoti bažnyčias, 
gerbti dvasiškius ir apsikrikš
tyti” (“L. L.” 1958, 8, 231). 
Prof. Z. Ivinskis minėtame 
straipsnyje smulkiai kalba, ko
dėl krikščionybė negalėjo plės
tis Lietuvoje, nes kryžiuočių or
dinas buvo monopolizavęs Lietu
vos christianizacijos misiją — 
pinna norėjo ją pavergti, o pas

kui ją sukrikščioninti. Lietuviai 
nuo vergiją nešančios krikščio
nybės gynėsi kiek galėdami. 
Kalbėdamas apie Kriavo aktą, 
prof. Z. Ivinskis išsireiškia, kad 
tuo aktu buvo “proga atnaujin
ti Mindaugo krikštą... (m. pabr. 
Pr. P.) ... Nors Mindaugo įves
tosios krikščionybės niekas for
maliai nebuvo sunaikinęs, tačiau 
pagal Kriavos dokumentą, kuris 
tapo kertinis akmuo Lietuvos ir 
Lenkijos tarpusavio santykiams, 
visa lietuvių tauta bent oficia
liai turėjo būti iš naujo pakrikš
tyta (m. pbr. Pr. P. “L. L. 1958, 
11, 336-337).

Iš pateiktų prof. Z. Ivinskio 
straipsnio “Krikščionybės kelias 
Lietuvon” ištraukų aiškėja šie 
svarbiausi su Lietuvos krikšto 
datos nustatymu klausimai: 1. 
Mindaugo sulyginimas su fran
kų Klodvigu, lenkų Mieška ir 
vengrų šv. Steponu rodo, kad 
Mindaugo krikštas yra visos Lie
tuvos krikštas; 2. Mindaugo įves
ta krikščionybė nežlugo; 3. 
krikščionybei plačiau Lietuvoje 
pasklisti trukdė kryžiuočių im
perialistinės kovos prieš Lietu
vą; 4. 1385 m. Kriavo politiniu 
aktu buvo tik atnaujintas Min
daugo krikštas, ir “visa lietuvių 
tauta bent oficialiai turėjo būti 
iš naujo pakrikštyta.” Juk ir po 
1387 m. Mindaugo krikšto at
naujinimo lietuvių tauta dar iki 
vysk. M. Giedraičio ir jėzuitų 
atsikėlimo į Lietuvą skendėjo 
pagonybėje, lygiai kaip ir po 
Mindaugo krikšto.

Ir 1961 m. lankydamasis 
Amerikoje prof. Z. Ivinskis, 
Niujorko ateitininkams sendrau
giams skaitytoje paskaitoje, stip
riai pabrėžė, kad reikia visiškai 
atmesti įsivyravusį teigimą, jog 
Lietuvos krikštas įvykęs tiktai 
ryšium su Jogailos vainikavimu- 
si Lenkijos kai'aliumi. Pirmasis 
krikštijosi Mindaugas (Plg. “Dar
bininkas”, 1961. 10. 6.)

1963 m. Niujorke įvykusioje 
nepaprastoje ateitininkų konfe
rencijoje prof. S. Sužiedėlis pa
skaitoje apie karalių Mindaugą 
pabrėžė, kad tauta vieną kartą 
gavusi sakralini krikšto aktą jo 
nenustoja. Ir Šių eilučių auto

rius straipsniu “Mindaugo krikš
tas — Lietuvos krikštas” (“Drau
gas”, 1963. IV. 20) bandė įrody
ti, kad laikas jau pribrendęs at
sisakyti lenkų istorikų politiniais 
sumetimais sudarytos nuomo
nės, esą Jogailos krikštą reikia 
laikyti tikruoju Lietuvos krikš
tu. Tą pati pageidavimą jis pa
reiškė 1964 m. Niujorke įvyku
sio Lietuvių Katalikų Akademi
jos suvažiavimo istorikų sekcijos 
posėdyje. Posėdžiui pirmininka
vęs Tėvas dr. V. Gidžiūnas, OF 
M, pritarė pareiškimui ir dar 
priminė, kad prof. Z. Ivinskis 
taip pat manąs, kad Lietuvos 
krikštas yra Mindaugo krikštas.

1966 m. vėl papūtė senieji 
vėjai. Per lenkų krikščionybės 
tūkstančio metų jubilėjaus iš
kilmingą atidarymą Romoje ži
nomas lenkų istorikas O. Halec- 
kis skaitė paskaitą, kurios klau
sėsi, be daugelio garbingų Baž
nyčios hierarchų, ir pats popie
žius Povilas VI. “Toje oficialio
je paskaitoje, kaip pastebi prof. 
Z. Ivinskis, nė žodžio nebuvo už
siminta apie ankstyvesnį Min
daugo ir jo lietuvių krikštą XIII 
a., bet gana stipriai iškelti kara
lienės Jadvygos nuopelnai” (Ai
dai, 1966, 5, 194). O. Haleckio 
nutylėjimas Mindaugo krikšto 
suprantamas. Jei jis būtų ji pa
minėjęs, tai jo iškelti karalienės 
Jadvygos nuopelnai L i e t u v os 
christianizacijai būtų žymiai 
blankesni. Bet nesuprantama, 
kodėl O. Haleckio pabūgo lie
tuvių istorikų tvirtas ąžuolas ir 
atsisakė ankstyvesnės savo nuo
monės ir parašęs “Aidams” 
(1966, 5, 6, 8) ilgą straipsnį 
“Lietuvos krikšto problema”, 
kuriame net nepaminėjęs savo 
ankstyvesnių tvirtinimų, griež
tai pabrėžė, kad Lietuva pa
krikštyta Jogailos 1387 m. Atro
do, kad to straipsnio įtakoje ir 
Tėvas dr. V. Gidžiūnas per ka
talikų kongresą Vašingtone skai
tė paskaitą apie žemaičiu krikš
to 550 metų sukaktį (1417-1967). 
Svariais argumentais prelegento 
tvirtinimus sugriovė prof. A. 
Vasys. Būtų ir daugiau kas prieš 
pasisakęs, tačiau posėdžio pirmi
ninkas dėl laiko stokos nedavė 
kitiems balso.

Mindaugo įvestoji 
krikščionybė nežlugo
Prof. Z. Ivinskis, griežtai pa

sisakydamas už Lietuvos krikšto 
1387 m. datą, nurodo visą eilę 
argumentų: 1. Mindaugas atkri- 
tęs nuo krikščionybės, o su jo 
mirtimi sunyko ir pirmieji krikš
čionybės daigai; 2. XIV a. Apaš
talų Sostas ir Vakarų Europa į 
Lietuvą žiūrėjo kaip į pagoniš
ką kraštą; 3. Kryžiuočių ordinas 
skelbė kryžiaus karus prieš pa
gonišką Lietuvą; 4. Lietuvos val
dovai save laikė pagonimis ir ve
dė derybas dėl krikšto, o viduri
niais amžiais pagal valdovą bu
vo sprendžiama ir apie viso 
krašto tikybą. Verta trumpai pa
nagrinėti minėtus argumentus.

Dėl karaliaus Mindaugo atkri
timo nuo krikščionybės yra dvi 
nuomonės: J. Vogtas, A. Sjoer- 
genas, E. Bonnellis, A. Ewaldas, 
A. Prochaska ir iš lietuvių kun. 
dr. J. Totoraitis laikosi nuomo
nės, kad Mindaugas atkritęs nuo 
krikščionybės, o J. Latkowskis, 
A. Viskontas, W. Kętrzynskis, 
K. Skirmuntaitė, iš lietuvių kan. 
A. Alekna, kun. dr. J. Stakaus- 
kas, kun. dr. A. Juška, kan. A. 
Steponaitis tvirtina, kad Min
daugas iki mirties išlikęs ištiki
mas Bažnyčiai. J. Latkowskis 
net linkęs manyti, kad Min
daugas miręs kaip kankinys. At
rodo, kad kun. dr. J. Stakauskas, 
parašęs stambią studiją apie 
Mindaugą “Lietuva ir Vakarų 
Europa XIII šmt.”, straipsnyje 
“Karaliaus Mindaugo nuo krikš
čionybės atkritimo klausimas” 
(“Tiesos Kelias”, 1931. 7-S, 9 ir 
10) yra gana kritiškai išnagri
nėjęs šį reikalą ir sugriovęs Min
daugo apostazijos šalininkų ar
gumentus. Ten yra ir atsakymas 
prof. Z. Ivinskio iškeltam klausi
mui, kodėl popiežius Jonas XXII 
1324 m. šitaip rašė: “Mindaugas 
su visa savo karalyste buvo at- 
virtęs į Kristaus tikėjimą, bet 
dėl žiaurių ir nedraugiškų 
skriaudų, kurias padarė mylimi 
vokiečių ordino sūnūs, nuo ti
kėjimo atsimetė ir grįžo į pir
mykštę klaidą.”

(Bus daugiau)
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Lietuvių skautų veikla

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO spindulys.
LINKĖJIMAI Reikšdamas geriausius linkėjimus

LSS pirmininkui A Saulaičių!, jo 
60 m. amžiaus sukakties proga min. 
St. Lozoraitis atsiuntė šį raštą.

“Nuoširdžiai sveikinu Tamstą, su
laukus 60 metų amžiaus sukakties. 
Šia gražia proga linkiu Tamstai sėk
mingai tęsti organizacinį ir auklėja
mąjį darbą lietuvių skautijoje, ku
riai esi daug nusipelnęs.

Mūsų skautai užsieny yra pavel
dėję iš Lietuvos skaūtijos garbingas 
tradicijas ir lietuvišką-krikščionišką

Lietuvių Skautų Sąjungai, jungiu sa
vo gilios pagarbos žodžius.”

Stasys Lozoraitis,
Lietuvos Diplomatijos šefas

• šį sekmadienį, bal 16 d., 2.30 v. 
p.p., skautų būkle šaukiamas vyks
tančių į š.m. vasaros stovyklą Romu
voje vadovų-vių pasitarimas. Pa
kviesti dalyvauti vadovai-vės iš Ha
miltono, Niagaros, Londono ir Delhi 
vietovių. Stovykla bus nuo liepos 15 
iki liepos 30 d.

Ateitininkų žinios
Jaunučių mergaičių ir Vaidilučių 

susirinkimas — sekmadienį, balan
džio 16 d., 2 vaL L v. Namuose.

Ateitininkų šventė praėjo, šešta
dienio ir sekmadienio programa bu
vo pavykusi ir gausi lankytojais. Di
delė padėka tenka visiems prie tos 
šventės pasisekimo prisidėjusiems: 
sendraugiams — už dr. J. Girniaus 
pakvietimą, tėvų komitetui už didelį 
rūpestį abi dienas, Tėvams pranciš
konams už patalpas, p. žadavičiui, 
tvarkiusiam šviesas, p. Kryžanaus- 
kui už garsiakalbių tvarkymą. Ypa
tingą padėka kun. dr. J. Gutauskui, 
sutikusiam atvykti atlaikyti Mišias 
ir pasakyti pamokslą. Prisidėjusių bu
vo daug — išvardinti beveik neįma
noma. Ačiū visiems!

8 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. IV. 13 — Nr. 15 (8W)

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 3O’x9O’.
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.

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 — KIPLING, 
$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 augšto plytų 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na-l 
mas; savininkas išsikelia. f

ideologiją. Šios ideologijos vedama, 
Lietuvos skautija klestėjo kaip vie
ninga tautinio auklėjimo ir pilietinio 
pasiruošimo organizacija, ir todėl 
sovietai, okupavę mūsų kraštą, pir
moje eilėje ją sunaikino.

O kai dėl tradicijų, tai viena svar
biausiųjų buvo Lietuvoje visiška 
skaūtijos vienybė, kurios dėka skau
tų sąjūdis buvo įgijęs svarbią vietą 
mūsų gyvenime ir visuotinį palanku
mą. Juo labiau dabar emigracijoje 
vienybė yra būtina tiek užsienio lie
tuvių visuomenei, tiek skautams. Nes 
tiktai būdami vieningi, mes sudaro
me rimtą pajėgą, reikalingą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo bylai.

Tad budėkime visi. Budėkime, kad 
šūkis — Dievui, Tėvynei, artimajam 
— vienytų užsienio lietuvių skautus 
ir dvasiniu, ir organizaciniu požiū
riu į vieną tikrą broliją, kad atei
ty lietuvių tauta, išsivadavusi iš so
vietų okupacijos, galėtų pasakyti: 
tamsiausiais Lietuvai laikais užsienio 
lietuvių, prievarta atskirtų nuo savo 
krašto, vienybė buvo Lietuvai šviesos

• Romuvos komiteto popietėje-ka- 
vutėje pereitą sekmadienį susirinku
sieji buvo painformuoti apie teisinę 
stovyklavietės padėtį, paaiškintas na
rių telkimas, pasitarta š.m. stovyklos 
reikalais, pasigrožėta spalvingomis 
stovyklų nuotraukomis ekrane, pasi
vaišinta ir padiskutuota. Malonioms 
ponioms už vaišes ir šeimininkavimą 
komitetas taria skautišką ačiū.

• Bal. 17 d., 7 v.v., šv. Jono Kr. 
parapijos salėje bus Mindaugo dr- 
vės skautų egzaminai į visus patyri
mo laipsnius

• Skautų tėvų komiteto rengiamas 
pasilinksminimas — šį šeštadienį, 7 
v.v., Prisikėlimo salėje. Jaunimui šo
kiai — naujojoje salėje.

• Bal. 4 d. įvykusiame “Rambyno” 
tunto vadijos posėdyje pristatyti nau
jieji vadijos nariai — T. Paulius Bal
takis, O.F.M., ps. dr. A Dailydė ir 
O. Kušneraitis. Naujasis dv. vadas 
tarė žodį, pranešimus padarė iždinin
kas, tarpt, skyriaus vedėjas, tėvų 
k-to pirm, ir šakų vadovai. C. S.

DŽIUGI JAUNIMO ŠVENTĖ
(Atkelta iš 1 dsI.) 

tojams pristatė 15 min. įvadu A. 
Gurevičius. Dr. J. Girnius aka
deminėje paskaitoje pateikė ga
na išsamų vaizdą St. Šalkauskio, 
kaip pirmojo Lietuvos filosofo.

Po pertraukos jaunimas da
vė sceninę programą, kuri buvo 
tikra talentų popietė. Pasirodė 
ir grupės, ir pavieniai mokslei
viai, kurie žavėjo visus savo ori
ginalumu ir geru pasiruošimu. 
Pabaigoje Įvyko vaišės, kuriose 
galėjo atsigaivinti taip nuošir
džiai ir ilgai plušęs jaunimas ir 
jų tėvai bei globėjai.

Šventė visiems paliko gražų 
įspūdį. Ji pradžiugino tokiu gau
siu jaunimo dalyvavimu ir jo pa
stangomis išlikti lietuviškoje vi
suomenėje. K.

Pilnai garantuota 
Pinigai į Lietuvą

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS 

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Namų tel. LE $.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.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
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 ^mokėjimas 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.

PR. KERBERIS ;
2232 Bloor St. West:

prie pat Runnymede Rd. <
RO 7-5454 I

Namų teL LE 5-1584 J
DURIE Str. BLOOR, apie $5.000 , 

įmokėti, 6 kambarių atskiras na- < 
mas, garažas, dvi prausyklos, 2 * 
virtuvės.

RUNNYMEDE • BLOOR, apie $10. , 
000 įmokėti didžiulis atskiras 8 * 
kambarių namas, užbaigtas rūsys, < 
garažas su labai plačiu įvažiavi- 1 
mu.

INDIAN Rd. • BLOOR, $12.000 įmo- 
keti, 12 kambarių atskiras namas, 
3 prausyklos, 3 virtuvės, 5 kam
bariai pirmame aukšte, atekiri 
įėjimai, dvigubas garažais, puiki 
nuomojimo vieta.

ORIGINALUS DVIBUTIS (duplek
sas), apie $16.000 įmokėti, kiek
vienas butas turi 7 kambarius ir
2 prausyklas. Garažai su privačiu 
įvažiavimu, vos keleto metų se- 
senumo.

JANE • BLOOR, puikus 8 kambarių 
per du augštus atskiras rupių ply
tų namas, modernus viduje, už
baigtas rūsys, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.

LAWRENCE AVE. - BATHURST,
$30.000 įmokėti puikus liuksusi- 
r" 'ešiabutis, balkonai, 6 gara-
i. pi e $11.000 metinių pajamų,

ILUvK - KEELE, $20.000 įmokėti, 
tributis, maždaug 9 metų senumo,
3 garažai su privačiu įvažiavimu.

DĖMESIO! $8.000 ar mažiau įmo
kėti, apie 35 akrai žemės, virš 
1.000 pėdų, and Georgian Bay 
ežero kranto, maždaug 85 mylios 
nuo Toronto, puiki vieta, 
vos keleto metųsenumo;

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų tek 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 *
Antį. 10 -L30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 - I-JO ir 4.30 - 7
Penkt. 10 • 1.30 ir 4.30 - 8 
8ešt.9-12
Sekm. 9.30 -1

1966 M. GRUODŽIO 31
BALANSAS — $2,344,396.
1966 M. PELNAS — $41,286
5¥2% UŽ ŠERUS,
434% UŽ DEPOZITUS
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

SgBSBffSBB—___ ._____ \ ""

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
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

Tel. 534-9286
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
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.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namą: 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 - RATHBURN RD. $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių 
vienaao^tis (bungalow), baigtas rūsys, garažas, $26.500.

Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
jodomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar-

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

•Stalo teniso meisterei Violetai N esu kai lyte i, išvykstančiai į pasau
lio stalo’pirmenybes Stockholme, buvo surengtos pagerbtuvės. To
ronto "Vyčio" klubo valdybos nariai A. Supronas ir J. Balsys apdo
vanoja V. Nešukaitytę ir G. Kerniūtę sidabriniais ženkleliais

Čikagos "Neries" komanda, laimėjusi šių metų Š. Amerikos krepši
nio pirmenybes Nuotr. J. Zavio

©^SPORTAS
VIOLETA NEŠUKAITYTĖ 

ŠVEDIJOJ
Balandžio 6 d. Violeta iš Toronto 

išskrido į pasaulio stalo teniso pir
menybes, kuriose ji susitiks su eile 
iškiliausių pasaulio žaidėjų. Iš Vio
letos tikimasi daugiausia taškų Ka
nados rinktinei. Violeta paliko To
rontą pergalių ženkle. Balandžio 1-2 
dienomis įvykusiame atvirame Onta
rio stalo teniso turnyre ji vėl laimė
jo moterų vieneto ir dvejeto titulą. 
Maloniai nustebino mus ir E. Saba
liauskaitės dalyvavimas baigmėje. 
Ta proga Toronto “Daily Star” at
spaude platų rungtynių aprašymą su 
stambia straipsnio antrašte ir nuo
trauka.

Išvykos išvakarėse Violeta daly
vavo keliose išleistuvėse. “Vyčio” 
valdyba per kelionei remti komite
tą buvo surinkusi nemažą sumą aukų, 
šia proga p.p. Nešukaičiams buvo 
įteiktas čekis, padengiąs dalį kelio
nės išlaidų. Be to, “Vyčio” valdyba 
įteikė Violetai Nešukaitytei ir vaišė
se dalyvavusiai pasižymėjusiai On
tario plaukikei Gailutei Kemiūtei 
sidabrinius ‘Vyčio” ženklelius. J. B.

š. Amerikos lietuvių sportinių žai
dynių stalo teniso pirmenybės įvyks 
balandžio 15-16 d. Toronte, Table 
Teimis Centre patalpose 337 Spadi- 
na Avė. Pradžia balandžio 15 d., 1 
v.p.p. Vadovauja J. Nešukaitis.

pos rankinio pirmenybių pusfinalyje 
įveikė rumunų meisterį Timišovaros 
universitetą dviejose rungtynėse 14: 
12 (10:7 ir 4:5). Baigminės rungty
nės įvyko Bratislavoje balandžio 2 
d. su Leipcigo SK rankininkėmis.

V. Jaras pasiekė naują Lietuvos 
disko metimo rekordą. Prie Juodo
sios jūros esančiame Leselidzės sta- 
dijone Jaras diską nusviedė 59.82 m. 
Tai kartu šiais metais geriausia pa
sekmė pasaulyje. Tose pačiose rung
tynėse gerai pasirodė ir kiti lietu
viai. A. Varanauskas toliausiai nustū
mė rutulį — 17.76 m. ir J. Dunaus- 
kaitė toliausiai numetė jietį — 
51.90.

Sov. Sąjungos mergaičių rinktinė 
ruošiasi ateinančioms Europos pir
menybėms. Rinktinei vadovauja tre
nerė G. Sviderskaite. Rinktinės eilė
se yra keturios krepšininkės iš Lie
tuvos: L. Vinčaitė, Z. Dugnaitė, Z. 
Bareikytė ir N. Miskoliovaitė. L. 
Vinčaitė jau pernai žaidė šioje rink
tinėje.

I Švediją išvyko Sov. Sąjungos 
stalo teniso rinktinė, kurios eilėse 
žaidžia ir lietuvaitė Laima Balaišy- 
tė. Taigi, šiose pasaulinėse pirmeny
bėse dalyvauja dvi lietuvaitės — mi
nėtoji Balaišytė ir V. Nešukaitytė, 
kuri yra Kanados rinktinės narė.

R. Miknevičius Rygoje įvykusiose 
Sov. Sąjungos jaunių stalo teniso pir
menybėse laimėjo pirmą vietą. Jis

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje įvykę devintosios Sov. Są

jungos prieauglio klasės tinklinio pir
menybės trijose klasėse. Pirmą vie
tą čia laimėjo Lietuvos rinktinės, pa
likdamos praeitų metų laimėtoją Gu
diją antroje.

Leningrade viešėjo Lietuvos jau
nių bokso rinktinė. Jos susitikimas 
su vietos jaunių dešimtuku baigėsi 
lygiomis 5:5.

Kauno Žalgirio rankininkės Euro-

per Vnešposyltorg, Maskva
JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI 

SPECIALIOMS DOLERIŲ 
KRAUTUVĖMS

apie kurias jūs jau daug esate gir-
' dėję. Jūsų giminės gali pasirink

ti geriausios kokybės Amerikos, 
, Vakarų Europos ir vietos gaminių: 
maisto, t tekstilės, drabužių, bate-

1 lių, namų apyvokos ir kitų reik
menų. j
Šios prekės gaunamos tik su JAV 
dolerių pažymėjimais, o ne už rub-< 
liūs.
JAV dolerių pažymėjimai yra dau
giau nei dvigubai verti už rublius. 
SPECIALIOSE KRAUTUVĖSE

KAINOS YRA PERPUS 
SUMAŽINTOS

, Dolerių krautuvės yra jau daugu
moje miestų. Ten kur nėra tokių 
krautuvių, gavėjas gali nusipirk-;

’ ti tas pačias prekes ir tokia pat 
pigia kaina užsakydamas jas 
paštu.

JOKIO MOKESČIO
• Nei siuntėjas, nei gavėjas nemoka i 

[nieko už šį patarnavimą, nesamo-’ 
kesčiai apmokami Vnešposyltorgo.
Jokių atskaitymų. (
Pristatoma per . 3—4 savaites. Jo-( 

, kių suvaržymų — galite siųsti bet-1 ' 
kokią sumą ir kada tik norite.

SIŲSKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. ( 

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010

Prašykite mūsų nemokamų 
katalogų.

taip pat laimėjo ir vyrų dvejeto var
žybas.

SPORTAS VISUR
Kanados slidininke Nancy Greene 

laimėjo geriausios pasaulio slidinim
kės taurę. Paskutinėse rungtynėse, 
kurios įvyko Amerikoje, ji laimėjo 
dvi pirmas vietas ir keturiais taškais 
pralenkė artimiausią savo varžovę 
prancūzę M. Goitschel.

Daugiau kaip šimtas ledo ritulio 
žiūrovų, atvykusių į pasaulines pir
menybes Austrijos sostinėje Vienoje, 
paprašė Austrijos vyriausybę leidi
mo pasilikti Austrijoje. Daugiausia 
pabėgėlių atsirado iš Čekoslovakijos.

Krepšinio pasaulio pirmenybės 
prasidės gegužės mėn. 25 d. ir truks 
iki birželio 10 d. Universitetų pasau
linės žaidynės — Universiada įvyks 
Tokijo rugpjūčio-rugsėjo mėn. Euro
pos vyrų krepšinio pirmenybės 
įvyks Suomijoje rugsėjo 27 — spa
lio 8 dienomis.

VYČIO ŽINIOS
E. Sabaliauskaitė vėl pasirodė sta

lo teniso varžybose. Buvusi Kanados 
stalo teniso meisterė užpraeitą sa
vaitgalį dalyvavo Ontario stalo teni
so pirmenybėse, kurios įvyko Toron
te. E. Sabaliauskaitė moterų vieneto 
varžybose pasiekė baigmę, kur pra
laimėjo kitai vytietei V. Nešukąity- 
tei 9:21; 21:13; 17:21; 18:21. Tačiau 
didžiausias jos laimėjimas buvo pus- 
baigmyje, kur ji nugalėjo augščiau- 
siai vertinamą Kanados rinktinės žai
dėją montrealietę D. Hunnius 3:2 
(16:21; 21:16; 10:21; 21:15; 21:17). 
Tai gražus lietuvaičių laimėjimas. V. 
Nešukaitytė šiose varžybose taip pat 
laimėjo moterų dvejeto pirmenybes.

Išvyka į Hamiltoną. Atgijęs Hamil
tono Kovas yra pakvietęs Vyčio jaun.

(Nukelta Į 9 psl.)

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

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6!^ % 
asm; paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- A n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE __________ -__

MOKAME
4^ % už depozitus 
5Y2% 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 sahtaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDAS: kasdieną nuc 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. / • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
RONCESVALLES-BLOOR, $24.900 prašoma kaina; 7 dideli kambariai per 
2 augštu, 2 modernizuotos virtuvės ir prausyklos, sklypai 27x120, automo
biliui vieta; įmokėėti apie §6.000; pirmas mortgičius 7%, atviras, tinka 2 
šeimom.
SUNNYSIDE, $33.900 prašoma kaina; 11 kambarių per 3 augštus, 3 virtu
vės, 4 prausyklos, atskiri butai, vandeniu alyva apšildomas, privatus įva
žiavimas, vienas garažas. Mortgičius 7%; įmokėti apie $10.000.
INDIAN arti BLOOR, $36.900 dvibutis 13 kambarių per 2 augštus, vande
niu alyva apšildomas, geras įvažiavimas, 2 garažai, pirmą sykį paskelbtas 
pardavimui; balansas — vienas atviras mortgičius.
RONCESVALLES - DUNDAS, $52.900 prašoma kaina; keturbutis, 20 kam
barių, atskiri butai, geroj vietoj, visuomet išnuomoti butai, geros pajamos. 
DUNDAS - BLOOR, $18.700 pilna kaina; įmokėėti $4.000; balansas — vie
nas atviras mortgičius; mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 garažai.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

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

v DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL 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. įvažiavimas, 
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-

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

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių Įvai- 
, riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mos.

Taip pat parūpiname geresnėm qlygom paskolų—mortgHlų.
Vyt. Morkis J. Koškelis A. Blėdžius Ak. (MfokfaiuU) WittotH
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APDRAVDA
GYVYBES • AUTOMOBILIU • NAMŲ • BgOTMĘĮ,* 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ . VERSLO o PER. 
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IB KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

m. kovo 31 d. Calgario lietuviai pa-

Kučinską, kuris mirė š.m. kovo 28 d.

universalinėje parduotuvėje. Matūzelis?
— Suknelė, apsiaustas, ranki- 969 metus.

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į

karo ir atsikvietęs lietuvaitę iš tė
viškės sukūrė lietuvišką šeimą; už
augino 3 sūnus, išmokė juos lietu
viškai kalbėti ir rašyti. Jis buvo pa
vyzdys visiems lietuviams, visuomet 
sakydavo: mokykite vaikus tėvų kal
bos! Nesvetimas jam buvo ir lietu
vių kultūrinis darbas. Nors dirbo to
li nuo lietuvių kolonijos, bet visuo
met rasdavo laiko atvykti į rengia
mus minėjimus ir daug kartų valdi-

<L, kur jis vaidino Bendruomenės ūėms HamUtone. A. S. 
rengtame vaidinime, minint Vasario Vyčio golfo sekcija k^- ______________________ ____ -
16. Calgario lietuviai liūdi netekę goifo mėgėjus sezono atidarymo pro- baigiančiais pirkiniais 
tauraus tėvynės sūnaus, kuri Augš- susitikti golfo aikštėje. Sekmadie- pinėdamas kišeniuje piniginę sa- — Tai tėvelis suklydo 909 
čiausias pašaukė pas save. KLB nj, balandžio 23, Glen Eagle aikštė- ko vyras. metais, nes vakar jis sakė, kad
apylinkės valdyba ir nariai reiškia je įvyks draugiškos rungtynės. Po — Žinau! Į a................................................ - - -
nuoširdžią užuojautą žmonai, sūnums žaidimo, prie kavos puoduko, bus ap- — atsako Žmona 
ir jų artimiesiems. Ilsėkis ramybė- tarti šio sezono planai. Golfo sekcija 
je, mielas Antanai, svetimo krašto 
žemelėje!

J. RUTKŪNUI, paaukojusiam Tau- Lenkiški spalvoti filmai 
tos Fondui $5, reiškiame padėką, o 
jo žmonai, sugrįžusiai iš ligoninės, 
linkime greitai pasveikti P. D.

šešiasdešimt,

tūzelis...

atsako

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

BE MUITO
(VADUOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRABOM REIKALAUTI 
MUSŲ 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 sudarytas ir apdraustus (vairius stunt)-

mums paltu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

klausti, telefonuoti bei rašyti,

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT, 

Telefonas LE 1 - 3098

‘ "'"“ALFA RADIO & TV 
ir taisom televHJos ir radijo aparatas. Taisėm 

šaldytuvus, krosnis, skalbime maštaas.
TELEFONAS LE 1-6165. o 672 LANSDOWNE AVB, TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
\ ^7 su gaminių k o k y b e ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532-7733 7

1736 Dundas St. W. Sav. R. StasiuHs

VANCOUVER,
nijos prašomos prisidėti prie Vanku
verio Lietuvių Namų įsigijimo.

ŠOKIŲ VAKARAS buvo sureng
tas Liet. Bendruomenės valdybos bal. 
8 d. ukrainiečių salėje. Bit

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apai 

lempos ir batare jos. Prityręs specialist;
1000 College St, • LE. 1-3074

ratai. Parduodamos 
as su ilga praktika.
' • Sav. P. Užbaiki

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, pat&rinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garage SU

PAGYVĖJO VEIKLA. Jau susior
ganizavo skautai ir skautės, veikia 
mokykla, kiekvieną sekmadienį 12 
vai. laikomos lietuviškos pamaldos 
šv. Vincento ligoninės koplyčioje: 
savo veiklą tęsia šachmatininkų bū
relis; organizuojamos taut šokių ir 
sporto grupės, šiuo metu vykdomas 
vajus Lietuvių Namams pirkti. Jau 
surinkta $9.000 ir tikimasi daugiau 
įnašų. Norima suorganizuoti Liet. 
Namus akciniais pagrindais — viena Tai yra yp^fing* gydomoji medžiaga, 
akcija-šėras $100. Jei bus pelno, jis (rodžiusi, galią sutraukti heniorojus ir 
bus dalinamas proporcingai. Jieško- 
ma Vankuverio mieste pastato, kur 
būtų salė, tinkama pamaldoms ir kul
tūriniams parengimams; likusi pasta
to dalis galėtų būti išnuomuota. Lie
tuvių Namų reikalais rūpinasi spe
cialus komitetas; B. Vileita, 2366 W. 
7th Ave, Vancouver 9, B. C., tel. 
733-7789; J. Narush (Naruševičie- 
nė), 1255 Bidwell St., Vancouver 5, 
B.C., tel. 681-1498; V. Skabeikis, 2907 
E. 43rd Ave, Vancouver 16, B.C., tel. 
431-1615; Rev. J. Vaišnys, SJ, 7801 
Argyle St, Vancouver 15, B.C, tel. 
321-1514. Įnašus arba aukas prašome 
siųsti čekiais įrašant “Lthuanian Ho
me Association” betkurio komiteto 
nario vardu. Ir kitos lietuvių kolo-

PRANCŪZIJA IR NAUJAS PARLAMENTAS
Atkelta iš 2-ro psl. 

prancūzų nebepatenkina ir pra
deda gąsdinti. Tas tik “vieno va
do” nešiojamas drabužis nusidė
vi ir pradeda plyšti... 
. Plačios masės nesusivokia vi
suose konstitucijos ir instituci
jų niuansuose. Dėl įvairių prie
šybių ir neaiškumų nesutaria nė 
priešingų stovyklų teisininkai. 
Visdėlto jau labai platūs pilie
čių sluogsniai suvokia, kad su 
valdžia nėra gerai, nes jos “tvir
tumas” pagrįstas vien De Gaulle 
asmeniu.

Kas toliau?
Pozicijos žmonės dažnai išsi- 

reiškia, kad dabartinis režimas 
yra pusiau prezidentinis — pu
siau parlamentinis. Kai vykdo
mosios galios funkcija neaiš
kiai apibrėžta, o jos atsakomy
bė bei kontrolė dar neaiškesnė, 
tai tas “pusiau”, kaip praktika 
rodo, kaip tik ir yra didžioji re
žimo blogybė. Iš visų daugiau 
ar mažiau pagrįstų gaullistinio 
režimo kritikų rimčiausia yra ta 
savotiška samprata, kuri siekia 
pereinamąjį epizodą ir išskirti
nę asmenybę paversti nuolatine 
institucija. Kaip gi bus po pre
zidento De Gaulle? Po jo kito De kitame straipsnyje.

PRANESAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemorojus

Lenkiški spalvoti filmai
•■o

“Žmona
A U S T R A LI E Č I U I"

Vienas geriausių Lenkijos 
' fjlmų po “Kryžiuočių“ 
Linksmas muzikinis spalvotas 

sinemaskopinis filmas su 
“MAZOWSZE” ansambliu

ŠYPSENOS
Numerio reikšmė

— Žmogėdrų bendruomenėje
- vegetaras, bedievių bendruo-

BRIGHTON TEATRE 
teL 532-2710 

127 Roncesvalles Avė.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULI8

280 QUEEN ST. W. o TORONTO • TEL. EM 6-6106 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
_DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate-

Prieš pirkdami vartotus automo- 
lius atvežkite patikrinimui: nuro- 
rrim virus trūkumus Ir duosime

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI
CootHoė Htoięo 691 Ayotte $»., 

ToL RO 2-2100

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI Ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4 • 1463
30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
ping ir vandens apšildymo darbus.

148 Westminster Ave., Toronto 
Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

Visų rūšių automobilių išorės (b©’ 
dy) taisymas, mechaniniai darbai h

Dundos Auto Body 
Max Kane Auto Body

Po muzėjų vaikštinėjo du pa
augliai. Prie mumijos jie pama- * ______ _______ _______
tė lentelę su užrašu: “2075 prieš menėje — krikščionis.
Kr. g.”

— Ką tai galėtų reikšti? — Knygos
klausia vienas. — Aš turiu gana daug Tmy-

— Ė-ė, tai turbūt numeris gų, bet neturiu knygoms lenty-
mašinos, kuri pervažiavo varg- nų, kadangi lentynų niekas ne- 
šeli. skolina... Parinko Pr. AL

Home Owners ST. CLAIR ST. W.

patolšrti sugadintas 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 naujų audinių augimą.

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

Gaulle prancūzai neturi ir netu-* 
rėš. Be panašaus milžiniško 
masto vyro, kaip De Gaulle, vis- 
sas gaullizmas subyrės ... Rei
kia viltis, kad ir De Gaulle ta
tai pradeda suprasti. Galimas 
dalykas, kad De Gaulle arba at
virai, energingai steigs tikrąja 
prasme prezidentinį režimą, ar
ba, atsižvelgdamas į parlamen
tinių rinkimų išdavas, grąžins 
normalų 1958 m. konstitucijos 
funkcionavimą. Tiksliam prezi
dentinės valdžios funkcionavi
mui daugiapartinis režimas ma
žai tinka. Visdėlto tai pagreitin
tu jau prasidėjusį “dvipartinio 
srovių persigrupavimo vyksmą.

1958 m. konstitucija, neskai
tant mažų trūkumų, yra gera ir 
nė viena opozicijos grupė jai nė
ra priešinga, lygiai kaip niekas 
nesipriešina prezidento rinki
mui visuotiniu balsavimu. Gąs
dinimas institucijų pairimu po 
De Gaulle yra tik baubas. Nau
jų institucijų pritaikymas Pran
cūzijai (be de Gaulle) yra sku
bus. Be socialinių reformų, nau
jojo parlamento svarbiausias už
davinys ir bus — pritaikyti ins
titucijas Prancūzijai be De Gaul
le. Socialines problemas paliesiu

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhrnB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. 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 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

KOVOKITE SU VĖŽIU

BaL 13 iki 19 imtinai 
kasdien nuo 7 v.v. 

šeštadienį nuo 5 v.p.p. 
Sekmadienį nuo 4 v.p.p. 

Įėjimas $1.25, $1.00, 50 et.

UKRAINIETIŠKI FILMAI 
bal. 20 iki 26 

Smulkesnių informacijų — 
lenkiškoje spaudoje

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.)

berijaus ežero jėgas išbandė Si
rijos ir Izraelio lakūnai. Izrae
lio duomenimis, jų prancūzų 
gamybos “Mirage” nakintuvai 
numušė šešis Sirijai priklausan
čius sovietų MIGus, o Sirija 
skelbia, kad MIGai žemėn pa
siuntė penkis prancūziškos kil
mės “miražus”. Kaip paprastai 
tokiais atvejais, abi pusės kalti
na viena kitą ir abi giriasi lai
mėjimu.

SIUSKITE P1NI- 
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

įteikiami gavėjui kaip PINIGAI 
per Bank For Foreign Trade 

Maskvoje
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. MŪ
SŲ 20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos pilnai garantuo

tos ir apdraustos. .
Turi Bankų Dept leidimą 

apdraudą.
Apsidraudę $20.000.00.

Oficialūs SSSR kvitai pasirašy
ti gavėjo.

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

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

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

ir

Specialiai ponioms: 
liuksusiniai pilno ilgio Orlon-Dy- 
nei apsiaustai., šiltesni už kaili
nius. Puikaus stiliaus. Tamsiai ru
di. Atrodo kaip bebriniai. Suker
pama ir siuvama pagal užsakymą. 
Dydis 8-20, 4044. Kaina $95.000 
pilnai paruoštas. Siunčiamas į Lie
tuvą. Jokių kitų mokesčių. 
SIŲSKITE MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA

LIOSE KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už šį patarnavimą. 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logų apie sensacingus pasiūly
mus, ypatingai Vakarų kraštų 

gaminių ir audinių.

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

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

PASITIKRINDAMI SVEIKATĄ IR

22 Davisville Ave., Toronto 7-Ont.
CANADIAN CANCER SOCIETY

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BAČĖNAS
■Imus planuojantiems keliones ' • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais.

• sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais
atskiro atiygialmo • Parūpina eismo priemenes ekskursijoms

• agentftroe išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atrikviečiant gimines
Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

Statybinės medžiagos §
8 MULOCK AVĖ. 768-5171 vak. 762-970 “
• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus
• Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

2MULOCK 
AVE.

JUNCTION RO.

3av. B. Saulėnas

Naujai atidaryta Uetavttka sparte reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE

295 Roncesvalles Avė, teL 586-1373 
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai fr kiti sporto reikmenys.

233-3383

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

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B. L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su-

408 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos B Howard Poffc Avbhug) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 yjt. iki 1 
Antradieniais ir poaktadieniots nao Mv.v, 
v.p.p. iiskyrus trectadien. hr sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

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

(prie Geoffrev St.) 
TEL. LE. 2 • 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v.

OKULISTAS
8. BROGOWSKI. OJ>.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8629. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
Iki 6.30 vaL vak. Šeštadieniais nuo

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, korte 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbom!* 

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DAMBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. S3S-4S79 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO S, ONT.

VALAU FOTELIUS
m įvaikius kilikus.

Automatinis eieatra varymas. Sutal-

Skambinkite LE. 34912.

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1M7 BLOOR ST. WEST 

(prie Dnndas>

Telefonas LE. Mitt

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

17M BLOOR ST. W. (prie Keele;
I

Priėmimo valandos:
pirmodioniois ir trečia d tostais 2—9 
ontradientais, ketvirtodtoriofo ir 
penktadieniais 9—530 rot p.p.

Telefoną* RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(Eras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44461
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais

1082 BLOOR ST. W_ Toronto
(į rytus nuo Dufferin Si.)

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633 -1167

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor A Batkant)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ
769-4612

438 R ATHURCT ST,



PRISIKĖLIMO AUDITORIJA - S. m. balandžio 16 d, 5 v.v.

KONCERTAS

Bilietai: $2, moksleiviams $1.. Jaunimas Jūsų laukia!

BALIUS
PROGRAMOJE:
JUNGTINĖS SKAUTŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

Šv. Kazimiero par. žinios “Lite” dar yra keletas sezoninių

rijodo kainomis. Kitų pasų ir 
bonų knygučių nuolaida šiuo 
metu nuo 15 iki 35%. Pr. R.

Išpažintis — gegužės 6, šeštadienį, 2 
v. p.p. Po išpažinties abiejų parapi
jų vaikučiams, besirengiantiems pir
majai Komunijai ir Sutvirtinimui, bus 
bendra repeticija. Sutvirtinimą teiks 
ir 11 vai. Mišias atlaikys vysk. V. 
Brizgys. Po Mišių par. salėje pietūs. 
Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo 
reikalu išsiuntinėti registracijos la
peliai. Tėvai, kurie jų negavo, prašo
mi registruoti vaikus klebonijose.

— Sį sekmadienį, balandžio 16 d.,

Dail. L. Urbonas po sėkmių- Dail. H. J, Zmuidzlnienė reiš-

Suaugusieji linksminsis didžiojoje salėje, jaunimas — naujojoje 
salėje. Jaunimui įėjimas 50 et Stalas galima užsisakyti iš 
anksto paskambinus: A. Vasiliauskas — CL1-5126; L Punkrienė 
— 277-8682; G. Stauskienė — RO 3-1964.

Visus kviečia “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų sk. tėvų komitetas

JAUNIMO
DIDELIS

• Savo programomis pagarsėjęs Prisikėlimo
• vaikų choras • Pačiame jaunystės gražume
• 34 studenčių choras • Naujas studentų mišrių balsų
• choras • Sol. R. Strimaitis • Chorų vadovas

K. B. Jurkšas • Pianistė D. Skrinskaitė •

- Staiga mirė a. a. Vacys Sala- jaunimui ir vaikams, kurie 
džius, 64 m. amžiaus; palaidotas iš
bažnyčios balandžio 8 Montrealio 
East kapinėse. Laidotuvių reikalais 
rūpinosi brolis Antanas Saladžius ir 
p. Vapsvai

— šv. Kazimiero bažnyčioje gegu
žės 7, sekmadienį 11 vai., bus tei-

Nr. 15 (898)

Šeštadienį, balandžio 15 d., 7 v.v.
Prisikėlimo salėse -

PAVASARIO
VISKAS PAVASARIŠKA:

• SALĖS IŠPUOŠIMAS
• MUZIKA “GO-GO”
• BUFETAS
• LOTERIJA
• NEIŠSEMIAMAS BARAS
• PAVASARIŠKOS ŠYPSENOS

Pavasario balių bal. 15 d. Pri
sikėlimo !
Toronto skautų tuntų tėvų . _ .

, mitetas. Jaunimas linksminsis paroda rengiama Detroite ba- 
mažojoje salėje, o suaugę — di- landžio 30 — gegužės 7 d. Dar 
džiojoje. Vertingi loterijos fan- numato aplankyti eilę Š. Ameri- 
tai — dail. V. Petravičiaus raiži
nių įrėminti paveikslai ir kt. 
Stalus galima užsisakyti iš ank- 
to — (telefonai žiūr. skelbime). 
Rengėjai maloniai kviečia visą 
Toronto lietuvių visuomenę atsi
lankyti ir pavasariškoje nuotai
koje užbaigti žiemos sezoną.

salėse rengia, abiejų gos savo dailės parodos Toronte kia nuoširdžią padėką K.L.K. o •
kautų tuntų tėvų ko- išvyko Į JAV. Sekanti jo darbų Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. k‘amas,. Sutvirtinimo sakramentas

“ ‘ ’ skyriui, ypač jo pirm. p. Aldo- parap^ ^kučiams.
nai Kuolienei, ir visiem kitiem, 
padėjusiom suruošti bei atida
ryti jos kūrinių parodą; itin dė
koja minėtam skyriui ir Maž. 
Lietuvos Moterų Dr-jai ir jos 
pirmininkei panelei Elzei Jan
kutei už jų jai ta proga įteiktas 
rožių puokštes.

Apie didelį jaunimo koncertą 
šį sekmadienį žiūr. skelbimą 
puslapio viršuje.Pabaltietės moterys balandžio 

16 d., 4 v.p.p., estų bažnyčios sa
lėje, 817 Mt. Pleasant Rd., ruo
šia organizacijos 15 m. sukaktu
vinę arbatėlę. Paskaitininke pa
kviesta dr. J. Vaštokienė. Pa
skaitos tema: “Rytų Europos 
tautinis menas”. Visuomenė ma
loniai kviečiama atsilankyti.

kos miestų ir tada grįžti Austra
lijon. Išvykdamas iš Toronto 
dail. L. Urbonas pareiškė apie 
čia Įvykusią parodą: “Atsilanky
mas ne. tik atidaryme, bet ir pa
rodos metu buvo bene didžiau
sias iš visų mano dešimties in
dividualinių parodų. Tą patį ga
lėčiau pasakyti ir apie pardavi
mus. Gal tik Čiurlionio galeri
jos parodoj Čikagoj nupirktų pa-

6 TORO NT
Prisikėlimo par. žinios

— Praėjusį sekmadienį ateitinin
kų metinės šventės Mišiose 10 v. da
lyvavo netoli 300 ateitininkų; vienas 
autobusas buvo atvykęs net iš Ha
miltono.

— Mišios: trečiad., 8 v. — Už a.a. 
O. Trečiokienę; užpr. p Petrušaičiai; 
kėtvirtad., 8 v. — už a.a. A. Norvai
šą; užpr. p. Murauskai; penktad.,
8.30 v. — už a.a A Norvaišą; užpr. 
K. L. Kat. Mot, Dr-jos Prisikėlimo 
par. skyrius; šeštad., 9 v — už a.a. 
E. Domeikienę; užpr. p. Domeika;
9.30 v. — už a.a. G. Sarcevičienę; 
užpr. p. Gaidamavičiai; at. sekmad., 
bal. 16 d., 11.15 v. — už a.a.‘ L. Gir. 
čienę; užpr. Fairbanks Soap Co. dar
bininkai.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
— kas antrad. ir kėtvirtad., 7-8 v.v. 
ir kas sekmad. po 10 v. Mišių. Tėvų 
susirinkimas iškilmių reikalams ap
tarti ir komitetui sudaryti — šį

Šy. Jono Kr. par. žinios
— Tikybos pamokos vaikams, šį 

pavasarį besirengiantiems pirmajai 
Komunijai, vyksta sekančia tvarka: 
sekmadieniais po 10 vaL pamaldų, 
antradieniais ir ketvirtadieniais 7 
v. vak. Labai prašome tėvus atsiųs
ti vaikus pamokoms. Pirmosios Ko
munijos iškilmės įvyks gegužės 14, 
sekmadienį.

— Šią savaitę lankoma: Mount
view, Oakmount, Pacific ir High 
Park Ave.

— Liet. kat. moterų draugijos, šios 
parapijos skyriaus, susirinkimas šį 
sekmadienį, balandžio 16 d. po 11 
vai. pamaldų parapijos salėje.

— Šį šeštadienį 9 vai. gedulingos 
pamaldos už a.a. Marijoną Žvirblie
nę; sekmadienį 11 vai. pamaldose 
prisimenama a.a. Vanda Balsienė, ve
lionės mirties metinių proga.

Dagio kūrinys kultūros mu
zėjuje. Prieš kurį laiką Toronte ______  ___
gyvenančio skulptoriaus Dagio sekmad po paskutinių Mišių L. v.

lamuose. Bent vienas tėvų iš kiek
vienos šeimos prašomas dalyvauti. 
Pirmoji Komunija — gegužės 7 d.,
9.30 v. ryto. Egzaminai — bal. 13 ir 
18 d.d., 7 v.v

— Katechetinės pamokos — kas 
antrad ir kėtvirtad., 4.30 v.p.p. ir 
sekmad. po 10 v. Mišių.

— Religijos pamokoje gimnazis
tams šį sekmad. kalbės dr. J. Sun- 
gaila tema “išpažintis paralelėj su 
psichoanalize ir hipnoze”. Kviečia
mas jaunimas ir iš katalikiškų mo
kyklų. Nuoširdi padėka p. I. Kai
rienei už pr. sekmad. gražiai vestą 
pamoką.

— Choru repeticijos antrad., 7 v. 
v. — bendra studentų, berniukų ir 
mergaičių, par. didžiojoje salėje ant 
scenos; trečiad., 7.30 v.v. — suaugu
sių bendra muzikos studijoje. Pra
dedama ruoštis Lietuvių Dienos kon
certui Montrealyje; kėtvirtad. — ge
neralinė repeticija par. salėje: vai
kų choras — 6 v.v., studentų — 7 
v.v. Visų punktualus dalyvavimas bū
tinas!

— Šį sekmad., 5 v.p.p., par. salė
je bus didžiulis studentų ir vaikučių 
chorų su sol. R. Strimaičiu koncer
tas. Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti. Po koncerto — visiems kavutė 
ir skanumynai. Bilietų galima gauti 
par. raštinėje ir prie įėjimo.

— Toronto arkivyskupas visiems 
aukotojams didžiai dėkoja už duos- 
nias aukas vietos kun. seminarijai. 
Pasiųsta $750 auka.

— Nuoširdžiai sveikiname jauna
vedžius Bronių Tamulionį ir Elzę 
Akstinienę-Latvaitytę ir linkime lai
mingo gyvenimo.

— Sekmadieninis vaikų darželis šį 
sekmadienį veiks per 10, 11.15 ir
11.30 v. Mišias studentų kambary. 
Įėjimas pro bankelio koridorių. Dar
želį globoja vyr. ateitininkai.

— Kt savaitę lankoma: Baby 
Point Rd. ir Cres., Bralorne Cres., 
Brookside Ave., Brule Cres., Brum- 
mel Ave., Crosby Ave., Doran Ave., 
Easson Ave., Gooch Ave., Harshaw 
Ave., Humbercrest Blvd., Humber 
Trail, Humberview Rd., Lessard 
Ave., Magwood Ct., Methuen Ave., 
Old Mill Dr., Pasadena Gdns, Ray
mond Ave., Rivercrest Rd., Riversi
de Dr. ir Cres., Riverview Gdns, 
Skylark Rd., St Mark’s Rd., So. 
Kingsway, Thornhill Ave., Traymo- 
re Cres., Underwood Ave., Van Stas
sen Blvd., Varsity Rd., Warren Ave., 
Worthington Cres.

— Liet pranciškonų generalinė 
trimečio vizitacija bus gegužės mėn. 
Vizitatorių paskirtas Tėv. Silvanas 
Beeker, OFM, iš Cincinati, Ohio.

medžio kūrinys “Susimąstymas'" 
buvo išstatytas Illinois universi
teto tautybių parodoje. Joje, 
taipgi buvo išstatyti tapytojo J. 
Pautieniaus ir jaunos dail. Z. 
Sodeikienės kūriniai. Parodą su
organizavo Urbanos lietuvių stu
dentų grupė. Toje parodoje lie
tuvių eksponatai — meno kūri
niai ir tautodailė susilaukė dide
lio susidomėjimo. Ją matė tūks
tančiai studentų ir svečių iš ki
tur. Skulptoriaus Dagio kūrinys 
“Susimąstymas” dabar išstaty
tas Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muzėjuje Čikagoje, ši kūrini Įsi
gijo muzėjaus dir. Bąlzekas jr.

Akademiku Dr-jos surengta 
paskaita apie visatos struktūrą 
sutraukė gausų būrį klausytojų. 
Paskaitą skaitė dr. Romas Mi
talas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane 

lankiusiems ligoninėj ir namuose. 
Taip pat — už gėles, dovanas, sveiki
nimus ir linkėjimus greitos ir geros 
sveikatos.

Viešpats Dievas tegul atlygina jums 
už tai savo malonėmis.

Marija Valiulienė

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

UŽPILDOME PAJAMŲ MOKES
ČIŲ (income tax) blankus. F. Ganz 
a. Assoc. Skambinti po 5 v.p.p., šeš
tadieniais — betkuriuo laiku 531- 
6650.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

City Driving School 
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

mtario Safety League. Nemokami 
amodymai justj namuose arba mu- 

Klasėje turintiems laikinius lei
dimas. tr jau galima pradėti vn- 
žinoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar aatomattnėm mašinom.

1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

Kalyti: P.O. Box 41, Stotim "S". Montreol 20, <i>».

K. L. K. Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” metinis susirinkimas 
— balandžio 23, sekmadienį, 4 
v. p.p. salėje virš “TŽ” redak
cijos. Visi nariai prašomi rezer
vuoti tą popietę šiam susirinki
mui. . Valdyba

“Dainos” grupės Kartūno ba
lius — balandžio 29 d. Prisikė
limo par. salėje. Prašome, kas 
gali, paaukoti fantų loterijai ir 
Įteikti komisijos narėms: B. Ab- 
romaitienei, L. Nakrošienei, M. 
Kasparavičienei ir S. Kvietienei 
arba skambinti LE 2-4793. Dar 
norime paraginti ponias ir p-les 
puoštis gryno kartūno suknio
mis — bus premijuojamos. 
Kviečiame visus tą vakarą skirti 
pasimatymui su dainietėmis. —

Šaulių kuopa gegužės 19—21 
d.d. (ilgąjį savaitgali) organizuo
ja ekskursiją autobusu į Mont
real! aplankyti Expo 67. Norin
tieji išvykoje dalyvauti skambi
na S. Jokūbaičiui tel. 537-2869 
arba J. Zariui tel. 536-1447.

Kuopos valdyba
Prisikėlimo par. kredito koo

peratyvo narių skaičius jau pa
siekė 1820. Kas savaitę ris dar 
Įstoja naujų narių. Taip pat dau
guma neaktyvių narių, anksčiau 
atlikusių visas finansines opera
cijas kituose bankuose, perve
da visas savo santaupas i Pri
sikėlimo par. kredito koopera- josi daile. Kiti du yra mokęsi 
tyvą. Visi, dar turėję abejonių, ----f----- ’
pagaliau Įsitikina savo bankelio 
nauda, kur nuošimčiai už indė
lius žymiai' didesni ir už pasko
las žemesni. Priedo — nemoka
ma gyvybės drauda. Artėjant 
pavasariui padidėjo asmeninių 
paskolų pareikalavimas, nes lie
tuviai Įsitikino, kad perkant ką 
nors išsimokėtinai reikia sumo
kėti keleriopai didesnį nuošim
tį. Įvairiais indėlių ar paskolų 
garimo reikalais risi prašomi 
kreiptis bankelin, kuris atidary
tas savaitėje 29 vai. Kl.

Vytautas Srilas atvyko iš Vo
kietijos paviešėti pas savo seserį 
Toronte. Svečias Kanadoje ke
tina pasilikti šešis mėnesius. Iš 
okupuotos Lietuvos jis yra išvy
kęs praėjusiais metais. Jo gimi
nių yra Kanadoje ir JAV.

vmubvj Violeta Nešukaitytė išvyko 2 30 v p p- par- salėjje įvyks madų
veikslų skaičius panašus. Skirtu- švedijon į Stockhohną dalyvauti Paroda — Fashion Show. Kviečiami 
mas yra didokas, nes Toronto tarptautinėse stalo teniso varžy- sausiai atsilankyti. Pelnas — pa- 
pirkėjai man išgraibstė didės- bose. Žiūr. sporto skyrių. r a pi jos reikalams.
nius paveikslus ir tuo praktiš- ir . „ u ... ... Q ~ PraeJusl° sekmadienio rinklia-
kai paroda tapo išparduota. Trys 
šeimos nupirko net po du pa
veikslus; viena jų — lietuviška. 
Aplamai, lietuviai daugiau nu
pirko, negu kanadiečiai. W & 
W galerijų direktorius Kolan- 
kiwsky ir toliau rūpinsis mano 
paveikslais ir parodom. Jo ga
lerijoj Yonge, Yonge gt. nr. 
830, visuomet bus galima gauti 
įrėmintų ar neįrėmintų darbų 
ribotas skaičius. Praėjus metam 
ar dviem, žadu vėl suruošti pa
rodą. Tai tik ateities numatyti 
planai, kurių pasisekimas pri
klausys nuo aplinkybių,”

Jaunųjų dailininkų paroda. 
Romo Astrausko, Kęstučio Gu
žo ir Juozo Gatavecko tapybos 
bei skulptūros paroda atidaroma 
Prisikėlimo par. naujoj salėj šį 
ketvirtadienį, balandžio 13 d., 
8.30 v. vak. ir bus atidaryta iki 
balandžio 23 d. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. Lankymo 
valandos: ketvirtadienį, bal. 13, 
8.30 v.v. — 10.30 v.v.; penkta
dienį, bal. 14, nuo 12——6 v.v.; 
šeštadienį bal. 15, nuo 10 v.r. — 
4 v. p.p. Kitos savaitės vakarais 
— nuo 6.30 iki 9 vai. Minimoji 
jaunųjų dailininkų trijulė yra 
surengusi jau visą eilę dailės pa
rodų, ypač kanadiečių visuome
nėje ir pardavusi nemažai pa
veikslų bei skulptūrų. Ji turi sa
vo meno studiją “Alexander 
Studios” 12 Alexander St., kur 
laisvai kuria. Ten jaunieji daili
ninkai gauna ir komercinių už
sakymų. K. Gužas iš Hamiltono 
yra studijavęs gamtos mokslus 
McMaster un-te ir šalia to domė-

meno vakariniuose kursuose. 
Ateityje, bent kąikurie jų, keti
na gilinti savo teorines žinias 
specialiose mokyklose. Neabejo
tinai visi trys jaunuoliai yra ta
lentingi ir tenka tik palinkėti 
jiems tinkamai išugdyti savo ta
lentus bei susilaukti visuomenės 
paramos.

Kapinių puošimo ir lankymo 
diena — gegužės 28, sekmadie
nis. Kapinių iškilmių proga, šeš
tadienio vakare rengiamas kon- 
sertas prisiminimui ir pagerbi
mui visų mirusiųjų ir palaidotų
jų lietuvių kapinėse Toronte. 
Programą atliks JAV viešis nese
niai iš Europos atvykęs sol. Leo
nas Baltrus ir Marta Pender, 
žymi amerikietė dainininkė, dai
navimo studijas baigusi Europos 
konservatorijose.

Vertingą koncertą balandžio 9 va 
d. surengė “Tėvynės Prisimini
mų” radijo programa, kuri pa
kvietė Niujorko vyrų oktetą, va
dovaujamą muz. A. Mrozinsko. 
Geros akustikos Bloor Collegia
te salėje labai darniai skambėjo 
visi išpildomieji kūriniai. Okteto 
repertuare buvo visa eilė lietu
viškų dainų ir operų arijų. A. 
Mrozinskas pianinu paskambino 
keletą rinktinių kūrinių. Apla
mai, šis okteto koncertas paliko 
labai gerą Įspūdį programos pa
rinkimu, gyvu jos atlikimu bei 
darnumu. Gaila tik, kad publi- 

. kos buvo mažoka, nes tą sekma
dieni kiti ankstyvesnieji paren
gimai vertė torontiečius pasi
skirstyti.

Laiškas, adresuotas Vera Po
vilaitis, Quebec Ave, Toronto 9, 
Ont., nesuranda adresato. Pra
šome atsiimti “TŽ” administra
cijoj. Laiško siuntėja—• Bulzgie- 
nė iš Auštelkų k., Radviliškio 
raj.

Tarptautinė tiltų konferencija 
Įvyko balandžio 2-7 d. Toronte 
Royal York-viešbutyje. Iš Įvai
rių kraštų dalyvavo apie 1000 
asmenų. Iš lietuvių, dirbančių 
Ontario prov. tiltų skyriuje, da
lyvavo inž. M. Gvildys, inž. S. 
Kryževičius ir inž. P. Lelis. Kon
ferencijas rengia American Con
crete Institute. Nagrinėta su
spausto betono (“prestressed 
concrete”) naudojimas, kuris til
tų statyboje po II D. karo pada
rė lyg ir revoliuciją. Ypač visus 
nustebino vokiečių pažanga ir 
metodai tiltų statyboje. Dr. Fir- 
stenwalder, žymiausias vokiečių 
tiltų konstruktorius, pareiškė* 
esą jie stato tiltus visame pa
saulyje, o kaikuriuose kraštuo
se moko kitus tiltų statybos. 
Naują metodą parodė ir prancū
zas Jean Muller. Anglai nieko 
neparodė, o sovietai visai neda
lyvavo. P. Lelis

šv. Juozapo ligoninėje po ope
racijos gydosi: Aldoną Petraus
kienė, Ona Pabedinskaitė, Joze- 
fina Dovydaitienė, Elena Šiau
dinienė ir Danguolė Baziliaus- 
kienė. Toje pat ligoninėje ilgiau 
gydėsi: Benediktas Zubrickas ir 
Jonas Rinkevičius. Juozas Stab- 
činskas, atvykęs iš Sudburio, jau 
antra savaitė gydosi Princesės 
Margaritos ligoninėj, 545 Jarvis 
St., kamb. 203.

$210.32.
— Parapijai aukojo šiais metais 

— Z. R.: $100; po $50: P. Kalpokas, 
J. Valiulis, Iz. Tamulis, S. Mozūrai- 
tis; $40: J. Baršauskas; po $30: Jz. 
Kalakauskas, P. Jurgutis; po $25: V. 
Mitchell, M. Moussette, M. Gideon;

po $20: Ch. Milius, V. 
Saladžius, M. Norgilas, 
M. Petrauskis; po $15: 
V. Noreika; po $14l E.

Aušros Vartų par. žinios
— Vysk. V. Brizgys atvyksta į 

Montrealį gegužės 7, sekmadienį, 
teikti Sutvirtinimo Sakramento ir 
Pirmosios Komunijos. Su Šv. Kazi
miero parapija susitarta šiais me
tais iškilmes rengti kartu šv. Ka
zimiero bažnyčioje 11 v. r. Mūsų pa
rapijoje tėvai registruoja savo vai
kus pirmajai Komunijai ir Sutvir
tinimui pas seseles. Išlaidoms pa
dengti prašome tėvus prisidėti 5 dol. 
auka.

— Toronte balandžio 29-30 d. bus 
K.L.K. Moterų Draugijos suvažiavi
mas. Iš Montrealio žada dalyvauti bū
rys Draugijos atstovių.

— Tretininkių susirinkimas šau
kiamas šį sekmadienį po Sumos zak
ristijoje.

— Aušros Vartų choro koncertas 
— šį šeštadienį, balandžio 15 d., 7 
v.v. mūsų salėje. Programoje: bend
ras choras, vyrų choras, solistai — 
A. Paškevičienė ir A. Keblys. Cho
rui vadovauja Mme Roch. Po koncer
to bus šokiai, loterija, bufetas. Bi
lietus patariama įsigyti iš anksto pas 
choristus bei platintojus. Įėjimas: 
$2.50, studentams $1.

— ’ Pakrikštytas Jono ir C. Ūso- 
Oss sūnus Kristopo Douglas vardais.

— Sveikiname Br. Baltakį, sukū
rusį šeimos židinį su Patricia Bazuk. 

. Vestuvėse dalyvius maloniai nuteikė 
solistė G. čapkauskienė.

— Rinkliava užpereitą sekmadienį

K. Klemka; 
Klemka, A. 
K. Mikėnas, 
P. Keršulis, 
Lipkė, Jz. Čičinskas; $12: Julė Gar- 
gasienė; po $10: Jonė Tumaitė, Mc 
Namara, J. Rastauskas; $7: E. Tala- 
laitė.

“Litas” nuo š. m. pradžios pa
augo $125.000 ir jau pasiekė 
$1,947,381 balansą, taigi tik 
$53,000 betrūksta iki dviejų mi
lijonų dolerių. Du milijonu dol. 
tikimasi pasiekti ateinančio mė
nesio pradžioje, kai risi bankai dejom rudens šokiais — 
prirašys palūkanas'už pusę me- " x“” TT*1; “1
tų. Perkėlusiems savo santaupas 
Į “Lito” depozitų sąskaitas iki 
gegužės mėn. 10 d., “Litas” pa
lūkanas skaičiuos už pilną metų 
ketvirti. Už šėrus “Litas” skai
čiuoja dividendus kas mėnesį 
nuo sekančio mėnesio pirmos 
dienos po pinigų Įdėjimo. Šiais 
metais “Litas” moka 4.4% už 
depozitus ir numato mokėti 5— 
^4 % už šėrus. Greitas š. m. “Li
to” augimas numatytus 5-Vi % 
dividendų praktiškai jau užtik
rina.

“Lito” balansas 1967. III. 31
Aktyvas

Kasa vietoje 
Kasa banke 
Paskolos 
Vertyb. popiet. 
Term, indėliai 
Inventorius
Kitos investacijojs

1967
10.250
94,149

1,672,953 1,481,971
42,740

110,000
2,853

14,436

Pasyvas

Šerai
Depozitai
Atsargos Fond.
Kitos sumos 
Pelnas

1966
4,684

82,240

60,000
2,847

19,281

1,947,381 1,651,023

1967 1966
1,305,024 1,069,051

584,887
34,611
4,104
18,755

539,435.
25,512
2,141

14,884

1,947,381 1,651,023

Expo 67 pasai papigintomis 
kainomis parduodami tik iki šio 
mėnesio 28 d., tai yra iki paro
dos atidarymo. Patartina vi
siems juos iki to laiko įsigyti.

PADĖKA
Didžiai gerbiamiems Liet. Evang. Liut. Vilties parapijos klebo

nui A. Žilinskui, jo parapijos chorui, Moterų Draugijai, mano Mamy
tei, broliukams, sesutėms ir jų šeimoms, visoms giminėms iš Ame
rikos ir Kanados, visiems parapijiečiams, draugams, pažįstamiems iš 
arti ir iš labai toli: priimkite, prašau, gilią padėką už Jūsų nuošir
dumą, kurį parodėte man ligoninėj ir namuose. Jūsų užjaučiančios 
širdys, raminantieji žodžiai, telefonai, laiškai, kortelės, gėlės ir dova
nos buvo ir liko man niekad neužmirštama paguoda.

Jums dėkinga —
Emma štunnienė

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

RES. 256-5355Tel. OFF.: 722 - 3545

S tos "Lite" nr. 752D

Monterealio lietuvių studentų 
veikla, šie mokslo metai Mont
realio lietuvių studentų tarpe 
gyvai praėjo. Mokslo metus pra- 

■ “ini- 
tium semestri”. Vėliau sekė vi
suotinis lietuvių studentų suva
žiavimas Toronte, kur dalyvavo 
virš tuzino montrealiečių. čia 
buvo užmegzti ryšiai su kitais 
skyriais, ypač su š. Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjungos (ŠA 
LSS) centro valdyba. Kalėdų 
atostogų metu montrealiečiai su
ruošė jau antrą žiemos stovyk
lą St. Adele, i kurią susirinko 
apie 50 studentų iš Įvairių vie
tovių Kanadoje ir Amerikoje. 
Metų eigoje Įvyko keletas susi
rinkimų, kurie subūrė Montrea
lio lietuvius studentus i glaudų 
būrelį. Susidariusiai darbingai 
nuotaikai išlaikyti jau dabar, 
baigiantis mokslo metams, žvel
giame Į ateitį. Dėl pasaulinės pa
rodos ir Lietuvių Dienos ši va
sara Montrealyje* bus judri, tad 
turime pasiruošti. Jau pramaty
tos jaunimo ir ateitininkų sto
vyklos “Baltijoj”, studentų šo
kiu vakaras Lietuviu Dienos 
metu.

Pernai rudeni LSS skyriaus 
valdybai atsistatydinus, naujos 
valdybos nepavyko sudaryti ir 
buvo išrinkta tik ryšininkė ko- • 
legė Dana Zubaitė, kuriai bu-. 
vo pavesta palaikyti ryšius su 
centro valdyba ir koordinuoti 
veiklą. Išsirenkant ryšininkę, 
buvo tikėtasi, kad ilgainiui lietu
viai studentai geriau susigyvens 
ir tada bus galima išrinkti pilną 
valdybą. Džiugu, kad studentų 
viltys pasitvirtino ir skyriaus 
veikla sustiprėjo. Tad, prama- 
tydami darbingą vasarą, nelauk
dami rudens, ŠALSS Montrealio 
skyrius neseniai išsirinko val
dybą iš sekančių studentų: Vu- 
kas Akstinas, Arts II, McGill; Juo
zas Augaitis, Eng III, Loyola; Ire
na Baršauskaitė, Arts II, Maria- 
nopolis; Albina Mažeikaitė, Arts 
II, Loyola. Pirmininko pareigos 
atiteko kolegai V. Akstinui. Lin
kėtina naujai valdybai darbingų 
metų ne tik studijose, bet ir lie
tuvių studentų veikloje. Taipgi 
lauktina, kad risi Montrealio lie
tuviai studentai Įsijungtų į savo 
sambūrį — šALSS Montrealio 
skyriaus eiles. Kol.

REIKALINGA MOTERIS 
gyventi kartu 5 kambarių bute Prin
ce Edward — Dundas rajone. L. Kar- 
būnienė, tel. 766-8643 arba 233-7985. 
Skambinti po 6 v.v.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkfti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

DVIBUTIS (dupleksas) ir 
SEPTYNI MOTELIAI 

parduodami Tillsonburge, 
Ont.; kaina $17.000; Įmokė- 
jimas — $6.500. Geras pir
kinys vedusių porai, norin

čiai papildomų pajamų.
Anderson a. Benner Ltd.

13 Ridout St W., TUlsonburg, 
Ont TeL 842-4295.

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.

f T T ' C Adresas: 1465 De Seve Street
■ • O Montreal 20, Quen teL 766 - 5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA už:

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

Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.8% 
Investaeines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas W 
$10.000.

Ksms valandos: 1465 De Sere St, sekmadieniais nuo 1050 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadie

nius; vakarais — trečiadienais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

f




