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Baigus darbą
Lietuvių Kanadoje buvo jau prieš konfederaciją, t.y. prieš 

1867 metus, tačiau jų vardas mažai tebuvo žinomas. Plačiau apie 
juos čia kalbėti pradėta po I D. karo, o dar plačiau — po II D. 
karo, kai lietuvių ateivių skaičius pasiekė beveik 30.000. Jų var
das pradėjo dažniau rodytis ir spaudoje, ir radijo programose, ir 
televizijoje, ir aplamai viešajame Kanados gyvenime. Per ištisus 
dešimtmečius lietuviai paliko savo pėdsakus Įvairiose srityse, ta
čiau iki šiol niekas jų netyrinėjo, neapžvelgė ir nepateikė viešu
mai. Tiesa, angliškoj ir prancūziškoj spaudoj buvo rašinių apie 
atskirus lietuvių pasireiškimus, bet tai labai fragmentiški trupi
niai, kuriuos sunku būtų besurankioti. Be to, jie toli gražu nesu
darytų pilno vaizdo, nebent galėtų pasitarnauti rašantiems didesni 
darbą. Taigi, atėjo laikas pažiūrėti Į Kanados lietuvių pėdsakus 
pilnesniu, savarankišku, lietuvišku žvilgsniu, juoba, kad klausimai 
apie lietuvius Kanadoje ėmė gausėti iš Įvairių pusių: studentų, 
laikraštininkų, politikų, mokyklų ir 1.1. Neturint sukauptos me
džiagos, nebuvo i ką atsiremti. Teko pasakoti turimas gana siau
ras žinias, neparemtas statistika neapimančias viso Kanados lie
tuvių gyvenimo. Ši spraga seniai buvo jaučiama, bet niekas nesi
ryžo imtis darbo. Velionis dr. A. Šapoka svajojo apie ji, telkė me
džiagą ateičiai, deja, perankstyva mirtis neleido svajonei išsi
pildyti.

★ ★ ★
Su Kanados šimtmečio sukaktimi atsirado nelauktas paskatas 

tautinėms grupėms — išleisdinti veikalus apie savo nueitą kelią 
Kanadoje. Pradžioje ši mintis buvo sutikta gana abejingai, nors 
buvo žadama ir finansinė parama. Vėliau, kai tautinės grupės vie
na po kitos ryžosi imtis darbo, dingo visas abejingumas ir beveik 
visos grupės kreipėsi i Kanados šimtmečio komisiją paramos. Jų 
tarpe buvo ir lietuviai. Ši kartą jie nepavėlavo ir puikios progos 
nepraleido, nors susigriebė labai arti termino. Nedaug trūko, ir 
ši proga būtų likusi neišnaudota. Dabar galime džiaugtis, kad 
darbas jau atliktas, kad ilgokai ruoštas leidinys “Lithuanians in 
Canada” galutinai baigtas. Daugelis tautinių grupių, matydamos 
mūsų leidinį, neslepia širdgėlos, kad jų leidiniai negalėjo būti 
paruošti, nes nesusilaukė šimtmečio komisijos paramos. Mūsiškis 
ne tik buvo paremtas, bet ir priimtas i knygų seriją, pavadintą 
“Canada Ethnica”, kurios redakcinei komisijai vadovauja Ma- 
nitobos universiteto prof. Rudnyckyj. Tuo būdu mūsiškis leidinys 
lengviau pateks i bibliotekas ir prasiskins kelią i kanadiečių visuo
menę, kuriai jis pirmoje eilėje ir skirtas. Be to, jis bus nau
dingas ir patiems lietuviams, dažnai susiduriantiems su kanadie
čiais. Lietuvių jaunimui, sunkiau bepaskaitančiam lietuviškai, tai 
bus lengvai prieinamas informacinis šaltinis apie lietuvius ir Lie
tuvą.

★ ★ ★
Kaip atrodo ir kas yra tame leidinyje? Savo išvaizda knyga 

atrodo gana imponuojančiai: patrauklus dail. T. Valiaus aplankas, 
didelio formato, kieti viršeliai, labai geras popierius, gausu iliust
racijų, jų tarpe dvi spalvotos (tautinių drabužių), apie 400 psl. Pa
lyginus su jau išėjusiais iš spaudos leidiniais — islandiečių ir 
ukrainiečių, mūsiškis atrodo žymai puošniau ir gali būti graži do
vana svetimtaučiui. Turinys suskirstytas i 10 skyrių, apimančių 
visas Kanados lietuvių gyvenimo sritis, čia reikia pažymėti, kad 
visi skyriai yra surišti su Lietuva, kaip lietuvių kultūros šaltiniu. 
Dėlto ir aplanke simboliškai pavaizduoti Gedimino stulpai ir klevo 
lapas (Kanados ženklas). Jie stilingai apraizgyti linijom, siejančiom 
abu pasauliu — kanadiškąjį ir lietuviškąjį. Neužmiršta nė Lie
tuvos istorija — pradžioje leidinio duota trumpa jos santrauka. 
Lietuvių imigracija ir gyvenimas Kanadoje apimtas gana plačiai, 
nors toli gražu ne iki visų detalių. Lėšos, leidinio apimtis, laikas 
ir darbininkų stoka vertė laikytis atitinkamos ribos. Dėlto “Lithu
anians in Canada” negali pretenduoti i visišką pilnumą. Kaiku- 
riose srityse norėta parodyti tiksliau išryškintą lietuvių pajėgumą, 
bet trūko duomenų, kurių surinkimas reikalingas ilgo laiko ir 
gausesnių lėšų. Taigi, negalima sakyti, kad mūsiškis leidinys vi
sais atžvilgiais yra tobulas. Jis turi trūkumų kaip ir kiekvienas 
žmogiškas darbas, tačiau vertas pasidžiaugti tuo, kas pasiekta.

Pr. G.
KANADOS ĮVYKĮAL

PEARSONO GULBĖS GIESMĖ

Pasaulio ivykiai
PREZ. L. B. JOHNSONAS SUSTABDĖ ŠIAURĖS VIETNAMO 

BOMBARDAVIMĄ ir pranešė savo apsisprendimą nedalyvauti se
kančiuose prezidento rinkimuose, šį žingsnį jį privertė padaryti 
sunki pareigų našta, neleidžianti nukreipti dėmesio į priešrinki
mini vajų, ir dabartinis amerikiečių susiskaldymas. Pasak L. B. 
Johnsono, jam visada labiausiai rūpėjo ir rūpi vienybė, nes tik 
jos dėka Amerika yra pasiekusi visas ligšiolines savo pergales. Pre
zidentūra neturi būti Įvelta į vidinius krašto nesutarimus. S. Viet
namo bombardavimas sustabdomas visoje teritorijoje, išskyrus 
demilitarizuotos zonos pakraščius, kur komunistai yra sutelkę gau
sius kariuomenės dalinius. Prez. L. B. Johnsonas kreipėsi i So
vietų Sąjungą ir Britaniją, ragindamas dėti visas pastangas, kad 
Š. Vietnamas pradėtu taikos de-e----------------------------------------

Federacinis parlamentas išsi
skirstė Velykų atostogų. Prem
jeras L. B. Pearsonas pareiškė, 
kad po atostogų jis parlamen- 
tan atvyks jau kaip paprastas 
narys, nes liberalai turės nau
ją vadą, o Kanada — naują 
premjerą. Atostogas L. B. Pear
sonas naudoja atsisveiktinti su 
piliečiais. Tai liudija jo pasaky
tos kalbos. Hamiltone jis pvz. 
staiga stojo ginti amerikiečių, 
primindamas prieš karą nusitei
kusiems demonstrantams, kad 
yra naivu suversti visą kaltę 
dėl Vietnamo karo amerikie
čiams ir pateisinti komunistus. 
Amerika yra Kanados draugė, o 
jos priešai komunistai niekada 
Kanados draugais nebuvo. Tai
kos Vietname neatneš draugo 
pasmerkimas ir jo priešui reiš
kiama simpatija, pateisinanti vi
sus komunistų žiaurumus. Pe- 
terboro mieste L. B. Pearsonas. 
komentuodamas opozicijos vado 
R. Stanfieldo kalbą, kad kana
diečiai praranda pasitikėjimą 
Kanada, pareiškė nenorįs su tuo 
sutikti. Kanados laukia didinga 
ateitis.

L B. Pearsonas

Balandžio 4-6 d. liberalai Ota
voje renka naują savo vadą. 
Priešrinkiminėse lenktynėse ge
riausi bėgikai yra teisingumo 
min. P. Trudeau, užsienio rei
kalų min. P. Martin ir susisie
kimo min. P. Hellyer. Viešosios 
nuomonės tyrėjai greičiausiu 
laiko P. Trudeau, nuo jo nedaug 
atsilikusiu — P. Martin ir jiems 
ant kulnų lipančiu — P. Hel
lyer. Jie taipgi pabrėžia, kad 
P. Trudeau populiarumas pra
deda mažėti, kai tuo tarpu P. 
Hellyer savąjį populiarumą stip
rina. Jam labai daug padėjo 
viešnagė Kvebeke, kur jis kal
bas sakė ir su delegatais kalbė
josi tik prancūziškai, išsiversda- 
mas be anglų kalbos. Kvebekie- 
čius žavėjo jo padarytos pasan- 
gos pramokti prancūzų kalbos 
per palyginti labai trumpą lai
ką. Tai buvo padaryta darbo me
tu. artimiausiais bendradarbiais 
pasirinkus kvebekiečius ir su 
jais kalbantis prancūziškai.

Kvebeko finansų min. P. Do- 
zois paskelbė naująjį biudžetą, 
kuriame numatoma turėti $2.-
689.492.100 pajamų ir $2.956.-
945.100 išlaidų. Nors provinci
niai mokesčiai buvo padidinti 
6%, pabrangintas alkoholis, ci
garetės, benzinas, automobilių 
registracija, sudarant $158.000.- 
000 papildomu pajamų, visdėlto 
biudžete yra beevik $300 mili
jonų deficitas. Kaip paprastai to
kiais atvejais, kaltė suverčiama 
Otavai, kad ji permažai dolerių 
duodanti provincijai. Biudžete 
yra trigubai padidintos išlaidos 
naujajai ministerijai, tvarkan
čiai tarpvyriausybinius reikalus.

General Motors automobilių 
gamyklos darbininkai užbaigė 
septynių savaičių streiką, išsi
kovoję tokį patį atlyginimą kaip

Filadelfijoje kovo 9 d., po spaudos konferencijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai JAV-se padėjo 
vainiko prie Laisvės Varpo žuvusiems už laisvę baltiečiams pagerbti. Lietuvos atstovas Juozas Ka- 
jeckas ta proga taria žodį. • Nuotr. K. Čikoto

Nauji vėjai Rytuose
Vietnamo karo Įvykius pasta

rųjų savaičių laikotarpyje iš 
dienraščių pirmųjų puslapių iš
stūmė Čekoslovakijoje prasidė
jusi kompartijos revoliucija. Su 
dideliu domesiu ją seka ne tik 
laisvasis pasaulis, bet ir Sovie
tų Sąjunga su savo satelitiniais 
kraštais. Stalino draugo Anto- 
nino Novotny pašalinimas iš 
kompartijos sekretoriaus ir net
gi prezidento pareigų, be abejo
nės, yra didelis Maskvos pralai
mėjimas. Tai liudija praėjusių 
metų gruodžio mėn. net dvi vy- Ji 
riaušio sovietų kompartijos' va- su' 
do L. Brežnevo kelionės Pra- 
hon, kurių tikslas buvo ištiesti 
pagalbos ranką i sunkumus pa
tekusiam Maskvos draugui A. 
Novotny. Antrojo vizito metu L. 
Brežnevas Įsitikino, kad kom
partijoje kilusią opoziciją nu
raminti gali tik A. Novotny pa
keitimas kitu asmeniu. Tada ir 
buvo duotas oficialus Maskvos 
“palaiminimas”busimajam kom
partijos sekretoriui Aleksand
rui Dubčekui. šias pareigas per
ėmusiam 1968 m. sausio 5 d. 
Galimas dalykas, iš jo buvo gau
tas pažadas palikti A. Novotny 
didesnės reikšmės neturinčiame 
prezidento poste, kad dėl jo vi
siško pašalinimo nenukentėtų 
Maskvos prestižas.

Laisvės link
Kompromisą sugriovė naujo

jo sekr. A. Dubčeko palengvin
ta cenzūra spaudai ir paties A. 
Novotny beviltiškas bandymas 
savo kaili gelbėti ginklo jėga. 
Sukilimui prieš kompartijos re
formists turėjo vadovauti po- 
litrukas gen. J. Sejna ir kraš
to apsaugos ministerio pavaduo
tojas gen. V. Janko, bet jiems 
nepakluso milicininkai, kuriems 
iki gyvo kaulo buvo atsibodu-
ir Amerikoje, nors gamybos 
sparta Kanadoje yra gerokai lė
tesnė. Iki 1970 m. paprastų dar
bininkų savaitinės algos pakils 
nuo $120 iki $150, kvalifikuo
tų darbininkų — nuo $145 iki 
$200. Anksčiau panašų padidi
nimą išsikovojo Chrysler darbi
ninkai. Algų sulyginimo su 
Amerika tikisi ir Fordo darbi
ninkai. General Motors 23.000 
darbininkų laimėjimas nevieną 
kanadietį verčia susimąstyti, 
juo labiau, kad Kanadoje yra 
prasidėjusi infliacija. Nejučio
mis kyla klausimas — kas bus 
su tais milijonais darbininkų, 
i kuriuos unijos nekreipia dė
mesio ir kuriem niekas nepadi
dina algų? Vienas skaitytojas 
paprašė “Star Weekly” žurnalą 
paskelbti, kiek Kanadoje yra ne
turtingu kanadiečių. Neturtin
gais laikant ūkininkų šeimas su 
$2.500 metinių pajamų, mies
tiečių šeimas su $3.000 ir pa
vienius miestiečius su $1.500 pa
jamų. tokių neturtėliu, remian
tis 1961 m. statistiniais duome
nimis. yra 4.624.113 arba ket
virtadalis visų Kanados gyven
toju. Šiais asmenimis nesirūni- 
na jokia unija, nes jos visos dė
mesį yra nukreipusios tik i di
džiąsias įmones, kur jau ir taip 
yra mokamos geros algos. Anie 
75.000 darbininkų, dirbančių 
automobiliu pramonėje ir gau
siančiu metinį $8.000 — 10.000 
atlyginimą, ketvirtadaliui kana
diečių atrodo tikri milijonieriai.

si A. Novotny stalininė dikta
tūra. Pirmasis atsidūrė J. A. 
Valstybėse, o antrasis, negalė
damas pabėgti, nusišovė. Laik
raščių puslapiai ėmė mirgėti 
pranešimais apie diktatoriaus A. 
Novotny Maskvos labui Įvykdy
tus žiaurumus, koncentracijos 
stovyklas ir kalėjimus. Žurna
listų Sąjunga atšaukė prieš me
tus priimtą rezoliuciją, smer
kiančią rašytojų laisvės siekius. 
Pasiteisinimas buvo trumpas — 
jos žodžius padiktavo A. Novot- 

4riika. Norėdamas 
utvirtinti reformos šalininkų 

pozicijas, A. Dubčekas ne tik 
nemėgino nutildyti, bet dargi 
skatino balsus, reikalaujančius 
A. Novotny ir jo senosios gvar
dijos pasitraukimo. Tokiose ap
linkybės galutinis A. Novotny 
kritimas iš prezidento posto bu
vo neišvengiamas.

Nerimas Kremliuje
Maskvos nerimą nutildė pa

skubomis Dresdene sušaukta 
kompartijos vadų konferencija, 
kurioje A. Dubčekas pasižadėjo 
reformas Įgyvendinti komparti
jos rėmuose. Čekoslovakija ir 
toliau liks komunistine valsty
be. Šis pažadas buvo naujas 
kompromisas Kinijos grėsmės 
slegiamai Sovietų Sąjungai. Iš 
Rytų Europos vis daugiau ir 
daugiau sovietų kariuomenės 
dalinių atitraukiama į Kinijos 
pasieni. Vengrijos tipo sukili
mas Čekoslovakijoje Kremliaus 
vadus būtų prirėmęs prie sie
nos, nes juk jo kibirkštys būtų 
galėjusios persimesti į Lenkiją, 
Rumuniją ir galbūt net Veng
riją. Visuose sovietų sateliti
niuose kraštuose vyksta rūgimo 
procesas, vis labiau ryškėja ne
pakanta Maskvos Įsakymams.

Piliečių norai
Čekų ir slovakų liaudies troš

kimus bene ryškiausiai atsklei
džia rašytojų žurnale “Literar- 
ni Listy” paskelbtas vieno skai
tytojo laiškas: “Norėdami atgai
vinti politini gyvenimą, turime 
rasti drąsos atvirai diskutuoti 
visiems svarbiesiems klausi
mams. Tokie pokalbiai privalo 
vykti ne tik privilegijuotų par
tiečių, bet ir visų piliečių gre
tose. Jų rezultatas turėtų būti 
laisvi rinkimai, veiksmingas par
lamentas su opozicija, pagarba 
viešajai nuomonei, aktyvus neu
tralumas, federacija nepri
klausomoje valstybėje, savitas 
socializmas, kuriam pagrindą su
darytų mūsų poreikiai, galimy
bės ir mūsų laisva valia. Visa 
tai mes turime patys susikurti, 
nes tik laisva ir savimi pasitikin
ti tauta gali atlikti tarptautinę 
misiją Europoje.”

Juda tik partija
Tokie atviri žodžiai liudija, 

kad čeku ir slovakų tautos no
rėtų atsikratyti Maskvos kont
rolės ir įsijungti Europos bend
ruomenėm Deja, tai yra vis dar 
tolimas ir ilgas kelias. Toronto 
dienraščio “The Telegram” če- 
kų kilmės bendradarbis Lubor 
J. Zink, gerai pažindamas ko
munizmą ir savo gimtojo krašto 
problemas, atkreipia skaitytojų 
dėmesį į daugelio užmirštą fak
tą. kad revoliudia vyksta tik 
pačioje Čekoslovakijos kompar
tijoje, o ne čekų ir slovakų tau-

tose. Kompartijos sekretorius 
slovakas A. Dubčekas savo šir
dies gelmėse tebėra komunistas. 
Jam rūpi ne sistemos pakeiti
mas. bet ekonominio bankroto 
grėsmės pašalinimas. Čekoslova
kiją nualino diktatoriaus A. No
votny stalininkų gauja, ekono
mijos specialistus, reformų ša
lininkus ir aplamai intelektua
lus išstūmusi iš reikšmingesnių 
partijos pozicijų. Todėl šios re
voliucijos pagrindinis tikslas 
yra gelbėti kraštą ir tuo pačiu 
kompartiją nuo..ekonominio bei 
politinio bankroto.

Tai ne sukilimas
Partiečiams intelektualamas 

rūpi ne visuotinė demokratija, 
o tik racionalus varžtų atleidi
mas kompartijos diktatūrai su
moderninti. Apie vengrų tipo 
sukilimą negali būti nė kalbos, 
nes Čekoslovakijos piliečiai dar 
nėra užmiršę Europos didžiūnų 
Miunchene pasirašytos gėdingos 
sutarties su Hitleriu, kai Čeko
slovakija už taikos iliuziją bu
vo parduota nacių Treciajam 
Reichui. Tikrajai demokratijai 
įgyvendinti nepakaktų vidinių 
jėgų, o paramos iš Europos, kol 
ją skaldo geležinė uždanga, ne
tenka tikėtis. Lieka tik vienas 
kelias — išnaudoti kiekvieną 
įtampą sovietų pavergtoje Euro
pos dalyje savo būklei page
rinti. V. Kst.

Kq tik išėjusio iš spaudos leidinio "Lithuanians in Canada" aplan
kas, pieštos dail. T. Valiaus. Leidinys gausiai iliustruotas, turi ar
ti 400 psl., kainuoja $8. Užsakymai siunčiami: "Lithuanians in 
Canada", 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

rybas.Savo atstovais pokalbiams 
su Š. Vietnamu jis paskyrė as
meninį ambasadorių A. Harri- 
maną ir JAV ambasadorių Mask
voje L. Thompsoną. Jis taipgi 
įspėjo komunistų vadus Hano
juje, kad vienintelis kelias į tai
ką yra derybos, nes jiems nieka
da nepavyks laimėti karo prieš 
Ameriką. Jeigu komunistai ne
siteiktų pradėti taikos derybų, 
triuškinančio pralaimėjimo su
silauktų abiejų kandidatų i pre
zidentus — senatorių E. McCar
thy ir R. Kennedy — dabartinė
linija, kritikuojanti L. B. John- 
soną ir peršanti taiką Vietna
me. Amerikiečių akyse L. B. 
Johnsonas tada taptų valstybi
ninku, vienybę pastačiusiu augš- 
čiau už savo paties politinius in
teresus, o abu jo varžovai būtų 
palaidoti pigių asmeninių ambi
cijų, kurios atnešė naudos ne 
amerikiečiams, bet jų priešams 
— Š. Vietnamo komunistams. 
Tokiu prez. L. B. Johnsono 
sprendimu nepatenkinti Pietry
čių Azijos antikomunistiniai va 
dai, nes tai tik padrąsins ko
munistų agresiją.

Sovietų kompartijos vadas L. 
Brežnevas paskelbė karą libera
linių pažiūrų rašytojams ir inte- 
telektualamš. Maskvos komparti
jos susirinkime pasakytoje kal
boje kaltę dėl didėjančio neri
mo Rytų Europoje ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje jis suvertė 
Vakarams: “Nedrįsdami pradėti 
tiesioginės kovos prieš socializ
mo pasaulį, imperialistai mėgi
na susilpninti ideologinę ir po
litinę socializmo kraštų vienybę, 
pasikvietę talkon revizionistinius 
ir tautinius elementus.” Pasak 
L. Brežnevo, ideologinėje srity
je negali būti taikaus sugyveni
mo tarp kapitalistinio ir komu
nistinio pasaulių. Socialistinė 
bendruomenė tarpti ir vystytis 
gali tik komunistų partijai va
dovaujant. Ideologiniu atžvilgiu 
silpni kūriniai, nepritariantys 
kompartijos linijai, turi būti pa
šalinti iš literatūros, teatro, me
no ir filmų pasaulio, nes juos 
kompartijos priešai naudoja

propagandai prieš Sovietų Są
jungą. L. Brežnevas ragino di
desnį dėmesį skirti sovietų jau
nimo politiniam auklėjimui, kad 
jis lengviau galėtų atsispirti Va
karų įtakai. Ši L. Brežnevo kal
ba. atrodo, turi aiškų ryšį su 
Čekoslovakijoje prasidėjusiomis 
reformomis. Ji yra Įspėjimas re
formų šalininkams Sovietų Są
jungoje ir už jos ribų neper
žengti sovietų kompartijos poli
tinės linijos ir nesitikėti Vaka
rų tipo demokratijos komunis
tinės diktatūros sistemoje.

Lėktuvo nelaimėje žuvo pir
masis kosmonautas pik. J. Gaga
rinas. Jis buvo pirmasis žmo
gus pasaulyje, “Vostok” erdvė
laiviu apskridęs žemės rutulį 
1961 m. balandžio 12 d. Kartu 
su juo žuvo ir kitas kosmonau
tas — aeronautikos inžinierius 
pik. Vladimiras Serioginas, di
delę patirti turėjęs kaip Lakū- 
nas-bandytojas. Oficialiame pra
nešime pabrėžiama, jog nelai
mė Įvyko eilinio skraidymo me
tu. Atrodo, buvo bandomas nau
jas lėktuvas. Maskvoje kalbama, 
jog abu kosmonautai bandė nau
jo tipo lėktuvą, galinti pasiek
ti 31 mylios augštį. Abiejų žu
vusių kosmonautų pelenai su di
delėmis iškilmėmis įmūryti 
Kremliaus sienoje, šalia 1967 m. 
balandžio 24 d. žuvusio kosmo
nauto pik. Vladimiro Komaro- 
vo pelenų.

Skaudaus smūgio iš Sovietų 
Sąjungos susilaukė Prancūzijos 
prez. De Gaulle. Izraelis už 
$900.000.000 Prancūzijoje buvo 
užpirkęs 50 “Mirage” sprausmi- 
nių naikintuvų, tačiau prez. De 
Gaulle, norėdamas įsiteikti ara
bams, užsakymą atmetė, tikėda
masis tuos lėktuvus parduoti 
Irakui. Šį planą sugriovė sovie
tų krašto apsaugos ministerio 
maršalo A. Grečko vizitas Ira
kui. Sovietų Sąjunga pasiūlė 
Irakui 100 naujausio tipo MIGų, 
už kuriuos atsilyginti reikės tik 
per 15 metų ir kurie kainuos 
tik trečdalį Prancūzijos reika
lautos sumos. Izraelis, atrodo, 
bus priverstas kreiptis i JAV, 

Čekoslovakijos kompartija nau
juoju prezidentu paskyrė 73 m. 
amžiaus generolą Liudviką Svo
boda, II D. karo metais vadova
vusį sovietų pusėje kovojusiems 
čekų kariuomenės daliniams. 
Šiuo paskyrimu nėra patenkin
ti Prahos studentai, kurie pre
zidento pareigoms norėjo inte
lektualo Čestmiro Cesario. Jie 
buvo nužygiavę prie komparti
jos būstinės ir ten turėjo pasi
kalbėjimą su kompartijos sekr. 
A. Dubčeku. Jo teigimu, č. Ce- 
sariui yra numatytos svarbesnės 
pareigos. Į studento klausimą, 
kas gali garantuoti, kad negrįš 
žiauriosios praeities dienos, A. 
Dubčekas atsakė: “Jūs, studen
tai, esate geriausia garantija.” 
Naujasis prez. gen. L. Svoboda 
pasikalbėjime su spaudos atsto
vais pareiškė, kad nepriklauso
mybės idėja gali būti įgyvendin
ta komunistiniuose kraštuose, 
nesugriaunant jų socialistinio 
solidarumo. Čekoslovakijos vy
riausybė. siekdama apsaugos 
savo kraštui, turi palaikyti drau
giškus ryšius su Sovietu Sąjun
ga-

Čekoslovakijos vyriausybė įtei
kė protesto notą vieninteliam 
senosios stalininkų grupės dik
tatoriui W. Ulbrichtui. Nota pa
smerkia R. Vokietijos kompar
tijos politbiuro nario Kurto Ha- 
gerio pareiškimą, kad paskuti
nieji įvykiai Čekoslovakijoje pa
sitarnauja V. Vokietijai. J notą 
W. Ulbrichtas nesiteikė atsaky
ti ir dėl to susilaukė viešo pa
smerkimo čekoslovaku spaudoje. 
Politinė trintis taipgi jaučiama 
tarp Čekoslovakijos ir Lenkijos, 
kur W. Gomulka turi daug var
go su maištaujančiais studen
tais. Paskatų studentų demonst
racijoms, atrodo, buvo čekoslo-

(Nakelta j 6-tą psl.
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* Bendrijos vaidmuo visuo
menėje privalo būti aktyvus, 
pareiškė kardinolas J. Cody. As
meninis šventumas negali būti 
atskirtas nuo socialinės atsako
mybės. Jei nedalyvaujama, tai 
nusikalstama teisingumui, arti
mo meilei. Palikime Bendriją 
nuošaliai, ir ji nustos tikslo eg
zistuoti.

* Vatikane įvesta nauja dar
iu) tvarka nuo š. m. kovo 1 d. 
Savaitės darbas — 33 valandos. 
Vienas mėnuo atostogų per me
tus. Nuo 70 metų amžiaus pasi
traukiama Į pensiją.

* Šių metų JAV katalikų 
Bendrijos metraštis rodo didelį 
prieauglį — 618,735 naujus na
rius. Šiuo momentu katalikų 
skaičius Amerikoje — 46,864, 
910. Ketvirtis Amerikos gyven
tojų yra katalikai.

* Mišios privačiuose namuo
se randa vis didesnį susidomė
jimą. Tai yra visiškai naujas da
lykas — buvo praktikuojamas 
misijose. Tos Mišios laikomos 
vakare, pakviečiami kaimynai, 
pasakomas Dievo žodis, priima
ma Komunija. Susidaro jauki 
nuotaika.

* Bibliniai vasaros kursai 
rengiami Barat kolegijoje neto
li Čikagos birželio 17—28 d. Pa
grindinė tema: “Tikėjimas re
voliuciniame pasaulyje”.

* Apeigų kongregacija Ro
moje svarstė Maksimilijono 
Kolbes, vienuolio pranciškono, 
dorybes ir Jono Kalabrijos, 
vargdienių vienuolijos įsteigė
jo. Abu paskelbti Dievo tarnais.

* Amerikoje tikėjimas tebė
ra giliai įsišaknijęs. Sekmadie
niais bažnyčios perpildytos. Ko
munijos priėmimas labai gau
sus. Nepriklausomybės paskel
bimo akte įrašyta, kad Dievas 
yra teisės ir laisvės davėjas. 
Ant pinigų įrašyta: “Pasitikime 
Dievu”. Dokumentų data žymi
ma “Mūsų Viešpaties metais”. 
Kiekvienas valdžios pareigūnas 
nuo prezidento iki žemiausio 
prisiekia paliesdamas Bibliją. 
Himne paminėtas Dievas. 
Kongresas turi savo kapelionus. 
Posėdžiai visada pradedami 
malda. Kariuomenė turi kape
lionus ir koplyčias.

* Negrai katalikai kunigai, 
kurių Čikagoje yra septyni, pa
siūlė naują planą, kuriuo Kata
likų Bendrija turėtų vadovau
tis, spręsdama negrų klausimą. 
Bendrija esanti perdaug griež
ta juodosios rasės vadams. 
Daug negrų esą nusivylę kata
likų laikysena. Štai jų siūlymai: 
seminaristai tesimoko negrų is
torijos, rasės sociologijos ir psi
chologijos, testudijuoja rasines 
problemas. Arkivyskupijos 
sprendimuose, 1 i e č i an čiuose 
juodąją rasę, turi būti pirmiau
sia paisoma negrų vadų nuomo
nės. Mokyklose esą reikia įves
ti pamokas juodosios rasės isto
rijos ir kultūros. Padėti neg
rams ekonomiškai stiprėti. 
Bendrija turėtų padėti surasti 
ir išrauti nusikaltimų šaknis; 
stengtis, kad baltieji suprastų 
negru siekius ir jiems padėtų; 
siekti, kad kultūrinis juodosios 
rasės paveldėjimas nebūtų ig
noruojamas liturgijoje.

* Apeigų kongregacija apgai
lestauja ir smerkia liturgijos iš
kraipymus modemiška muzika 
ir dainomis, kurios nieko bend
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ro neturi su giesmėmis. Visa 
kas nesiderina su Vatikano san- 
tarybos liturginiais nuostatais, 
neturėtų rasti vietos dievna- 
miuose.

* Jungtinės Tautos 1948 m. 
paskelbė žmogaus teisės ir lais
vės principus. Jubilėjiniai 1968 
metai yra Tarptautiniai Žmo
gaus Teisių Metai. Šia tema 
įvyks pasaulinė konferencija 
vasaros metu Teherane. Vatika
nas kviečia visas katalikiškas 
organizacijas remti visokeriopu 
būdu kovą už žmogaus teises.

* Italijos vyskupai artėjančių 
parlamentinių rinkimų proga 
(gegužės mėli.) paskelbė gany- 
tojinį laišką apie krikščionies 
pareigas ir teises dabarties vals
tybėje. Jame, be kitko, pabrė
žiama mintis, kad krikščionis 
rinkimų ir kitais atvejais turi 
pats apsispręsti, derindamas sa
vo sąžinės balsą su bendrąja 
gerove. Seniau Italijos vysku
pai ragindavo visus katalikus 
balsuoti už krikščionių demo
kratų partiją ir tuo būdu išlai
kyti katalikų vienybę politinė
je srityje. Dabar šios taktikos 
atsisakyta, pareiškiant: “Sąly
gos. kurios praeityje reikalavo 
politinės katalikų vienybės, ne
beegzistuoja.”

* Anglikonų kunigas J. J. 
Hughes priimtas Katalikų Bend- 
rijon kaip kunigas. Miunsterio 
(Vokietijoj) katalikų vyskupas 
dr. J. Hoeffneris suteikė jam ku
nigystės šventimus sąlyginai, t. 
y. jeigu anglikonų teiktieji šven
timai nėra tikri. Šiuo metu vyks
ta teologinės diskusijos dėl ang
likonų šventimų tikrumo. Popie
žius Leonas XIII 1896 m. sa
vo rašte “Apostolicae curae” pa
skelbė, kad anglikonų šventimai 
dėl savo nepilnos formos ir in
tencijos nėra tikri, šis klausi
mas bandomas iš naujo studi
juoti. Kataliku tapęs kun. Hu
ghes tuo klausimu yra parašęs 
net dvi knygas, kurios netru
kus bus atspausdintos.

* Marksizmas neturi suakme- 
nėti — pareiškė Fidel Castro 
Havanoje, kur š.m. sausio 11 d. 
įvyko marksistų intelektualų 
kongresas. Jame dalyvavo 470 
asmenų iš 70 kraštų. Buvo pa
liestas ' ir religijos klausimas, 
dalyvavo net keturi katalikų ku
nigai (kviesti). Fidel Castro nuo
mone, esą negalima ignoruoti 
religinių reiškinių. Anot jo: 
“Netenka abejoti, kad mes su
siduriame su naujais faktais 
bei reiškiniais ... Labiausiai ne
marksistiška — idėjų suakme
nėjimas. Yra idėjų, kurios skel
biamos marksizmo vardu, tačiau 
jos yra tikros archainės atgyve
nos ... Marksizmas turi vysty
tis, išeiti iš sustingimo, aiškinti 
dabarties tikrovę moksliškai, ob
jektyviai, būti revoliucine jėga, 
o ne pseudorevoliucine Bendri
ja.” Kaikurie aiškintojai tuose 
pareiškimuose įžiūri naują mos
tą religijos atžvilgiu. Visdėlto 
minėtų kunigų dalyvavimą 
marksistai panaudojo savo poli
tinei propagandai, nukreiptai 
prieš “amerikinį imperializmą”. 
Sovietinio imperializmo jie ne
mato.

* Pirmieji vedę dijakonai
bus įšventinti Vokietijoj š. m. 
balandžio 28 d. Penki vyrai 
gaus šventimus Stuttgarte, pa
gal Vokietijos vyskupų nutari
mą. B. M.

Lietuviai diplomatiniame fronte
Amerikiečio profesoriaus veikalas apie Rusiją if taikos konferenciją

I pasauliniam karui pasibai
gus, pergalėtojų rate taikai ra
šyti viena vieta buvo tuščia: ne
buvo Rusijos, nes jos balsą bol
ševikų smurtas nušalino iš Eu
ropos politinio koncerto. Iš vie
nos pusės tai lengvino lietuvių 
delegacijos darbą, iš kitos — 
ne. Tai teigia John M. Thomp- 
sonas Princetono un-to 1966 m. 
leidinyje “Russia, Bolshevism 
and the Versailles Peace” (429 
psi.).

Lietuvių pastangos
Taikos sutarčiai rašyti susi

rinkusių uždavinį sunkino “pa
krikę pasaulio ekonominiai rei
kalai, visuomenės sluogsnių troš
kimas lygybės ir tautinės sąmo
nės suklestėjimas”. Tautinės są
monės atbudusių grupėje buvo 
ir lietuviai, pareikalavę balso 
prie derybų stalo. Be Prancūzi
jos ir Anglijos savotiškų sieki
mų, čia išryškėjo trys pagrindi
nės, gana kietos Amerikos po
litikos linijos: “nepripažinti so
vietų valdžios, ginklu nesikišti į 
Rusijos vidaus suirutę ir stovėti 
už nedalomą Rusiją.” Lietu
viams kliudė ypač ši trečioji.

Tiksliai dar nėra ištirta, ką 
Wilsonas iš tikrųjų apie Balti
jos kraštus tuomet manė. Jo 
valstybės sekretorius Lansingas, 
sakoma, buvo linkęs į jų auto
nomiją Rusijos- ribose. Tam pri
taręs republikonų partijos va
das senate sen. Lodge ir komen
tatorius Walter Lippmannas. 
Lietuvių troškimai prez. Wilso- 
nui buvo žinomi iš šimtų Ame
rikos lietuvių rezoliucijų. Be to, 
1918 m. gegužės 3 d. jį aplankė 
Naruševičiaus-Žiliaus vadovauja
ma 16-kos žymių Amerikos lie
tuvių delegacija, prašydama pri
pažinti vasario 16 dieną nepri
klausoma valstybe pasiskelbusią

RAŠO ATVYKUS[ IŠ LIETUVOS

Mums svarbu popieriai
Kaip auga gerovė okupuotos Lietuvos kolchozuose?

(Tęsinys iš pr. numerio)
Kalba sekretorius
— Taip, draugai, drausmė 

kolchozuose yra pašlijusi — ne 
tik kolchozininkų tarpe, bet ir 
pačių vadovų. Jeigu negabus va
dovas, tai ko norėti iš kolcho- 
zininko. Kaip kolchozininkams 
drausmės įvaryti, aš, susišaukęs 
kolchozų vadovus, pamokysiu 
rajone. Be to, ir jūs turite ži
noti, kad kolchozininkas turi 
būti paklusnus. Kur yra suma
nūs vadovai, ten derliaus ma
žiau supūva, nesvarbu, kad bri
gadoje tėra 7 žmonės. Ten kol
chozininkas neskaičiuoja, kiek 
dienų per savaitę dirba ir kiek 
valandų per dieną. Kas nesuge
bės vadovauti, visus nuimsim. 
Rytoj į “Ž. žemės” kolchozą ve
šim naują pirmininką.

— Sekretoriau, o ką? — klau
sia to kolchozo agronome.

— Tai, tai... sumanų, akty
vų vyrą, “J. Gvardijos” kolcho
zo sąskaitininką.

— Kaip tai? Juk jį už girtuok
liavimą atleido iš darbo?

— Atleido? Nesvarbu, vakar 
jis įstojo į TSKP narius.

— Tai ka, tavo manymu, jis 
dirbs?

— Rytoj 12 vai. sušaukit su
sirinkimą, nes nuo rytdienos jis 
perima jūsų kolchozą. Aišku? 
Toliau išaiškinkite kolchozinin
kams, kad ihūsų, komunistų, 
įstatymai yra griežti. Kolchozi
ninkas iš kolchozo išvažiuoti į 
miestą ar kitur dirbti negali. To
dėl, jei atsisako kokią šventą 
dieną dirbti, bausti. Neišeina 
nustatytą dienų skaičių į darbą, 
atimti ar sumažinti arus, neduo
ti karvei pašaro. Bus paklusnus 
kaip avinas.

Kolchoze be arų, be karvės — 
badas. Iš mėnesinio uždarbio nė 
savaitę neprasimaitinsi. Tą žino 
ir ministeris, ne tik partijos sek
retorius.

Nebėra švenčių
“Ž. žemės” kolchozas, kaip ir 

visi Lietuvos kolchozai, žmonės 
dirba nuo tamsos iki tamsos, 
švenčių kolchozuose beveik ne
bėra, išskyrus Naujus Metus ir 
Spalio revoliuciją. Jeigu kurį 
sekmadienį ir neišvaro į kolcho
zą, tai savo sklypelyje turi dirb
ti — reikia malkų pasirūpinti, 
reikia šieno prisišienauti. Apla
mai, visus savo asmeninius dar
bus kolchozininkas atlieka 
prieš saulės tekėjimą iki darbo 
valandų ir po saulės nusileidi
mo — po darbo valandų. Per 
metus atlieka vienas kitas sek
madienis. Atsikvėpti, pailsėti 
kolchozininkui nėra kada. Sek
madieniais būna turgai, tai kiek
vienas. ką sutaupęs iš karvės ar 
surinkęs keletą kiaušinių, sku
ba į turgų parduoti. Per mėne
sį uždirbdamas 20-30 rb. ne ką 
tenupirksi, o iki 50 rb. retas 
kolchozininkas teįkabina. Taigi, 
šiandien perima kolchozą suma
nus vyras. Iki šiai dienai kol
chozas už darbo dieną mokėjo 
TO kn. Už 1 rb reikėjo dirbti 10 
dienų. Taigi, kokia brangi kol-

Lietuvą. Prieš išvykstant jam į 
Paryžių, į taikos konferenciją, 
Amerikos lietuvių vardu kalbė
jęs tautininkų ir katalikų tary
bų vykdomasis komitetas gruo
džio 4 d. turėjo iškilmingą po
sėdį Niujorke ir išvažiuojantį 
prezidentą paprašė pasisakyti už 
nepriklausomą Lietuvą ir pro 
blokadą praleisti Lietuvon vais
tų.

Žinovų grupės
Taikos konferencijai besiruoš

dami anglai, prancūzai ir ameri
kiečiai sutelkė žinovų grupes 
faktams rinkti ir studijoms pa
rašyti. Anglai 1917 m. pavasarį 
suorganizavo “Commission for 
Peace” grupę. Prancūzai tų me
tų vasario 17 d. sudarė “Comi- 
tė d’Etudes”, o amerikiečiai rug
sėjo 2 d. sutelkė “Inquiry” gru
pę. Baltijos kraštų reikalu joje 
rūpinosi istorijos profesoriai: E. 
A. Golderis, Sidney Fey, Samuel 
F. Morrison ir Vladimiras A. 
Simkhovičius — visi Harvardo 
vyrai. Anglų komisija prirašė 
163 tomus, prancūzų — apie 
pusę tiek, o amerikiečiai savo 
delegacijai įteikė 203 praneši
mus, kurių 82 lietė Rusiją, 42 
Lenkiją, šiuose gal buvo palies
ta ir Lietuva, bet vien Baltijos 
kraštams “Inquiry” paruošė du 
pranešimus. Vienas lietė išim
tinai Lietuvą. Jį parašė Prin
cetono un-to kalbininkas prof. 
H. H. Benderis (1918 m. spalio 
18 d., 218 psl.), panaudojęs 
Amerikos lietuvių informacijas, 
ypač čikagiečio j‘ J. Hertmana- 
vičiaus (1874-1953), kurio archy
vas dabar yra Hooverio institu
te Kalifornijoj. Jo išvada buvo: 
Lietuva verta “absolute national 
independence”. Pranešimas kaž
kodėl nepatiko prof. Simkhovi- 
čiui, todėl lapkričio 13 d. buvo 

chozininkui yra karvė ir tas ma
žas 60 arų darželis!

Susirinkimas
Rajono atstovas:
— Draugai, šiandieną jums 

ims vadovauti sumanus žmogus. 
Iki šiol jūsų kolchozas šlubavo. 
Kad ir pasėdamo t, bet derlius 
likdavo ant lauko — supūdavo, 
įšaldavo, apsnigdavo. Žemės tu
rit virš 2000 ha, bet neišlaiko
te 200 karvių. Kodėl?

— Hektarų turim, bet žmo
nių ...? Brigadoje yra 800 ha 
žemės, o esam 7 vyrai ir visi 
virš 60 metų. Yra dar kelios mo
terys. Jauno žmogaus beveik 
nėra. Visi bėga iš kolchozo, 
kaip iš degančio namo. Kas ne
turi progos išbėgti, įsirašo į par
tiją ir taip pasitraukia. 0 ką 
mes seniai padarysime? Kolcho
ze yra 10 traktorių, o 5 trakto
rininkai.

— Na, dabar bus naujas pir
mininkas, tai gausit už darba
dienį po 1 rb. Tada dirbsit.

Priėmė naują pirmininką. Į 
darbą, žinoma, skubėjo uoliau. 
Slinko laikas, atsirado popieriai. 
Ant popieriaus — rublis už dar
bo dieną. Kaip toje žemaičių 
patarlėje: štai už miltus, štai už 
kruopas. Taip ir kolchozinin
kams išėjo. Mėnesį dirbo, o į 
kontorą reikėjo eiti ne pinigų 
pasiimti už darbą, bet pasirašy
ti, kad gavai ir kvit. Uždirbai 
tiek. Čia už šieną, čia už grūdus, 
čia už malkas, čia už arų apdir
bimą, čia už iškūlimą ir taip to
liau. Baigėsi metai. Popieriai 
mirga didžiausiomis skaitlinė
mis. Už darbą žmonėms išmo
kėta tiek ir tiek tūkstančių. O 
kas tuos pinigus gavo? Taip, 
metai iš metų kyla kolchozinin
kų uždarbis, kyla jų gerovė. Ky- 
la^ bet nevisų. Kyla tų, kurie 
kolchozo komisarui yra nuolan
kūs. Kolchozo Tcomisaras keletą 
nuolankių ir patikimu žmonių 
turi turėti, nes popierizmą tvir
tina kolchozo susirinkimai. Yra 
taip. Pirmininkas: “Kas už tai. 
kad x. y. pilieti reikia nubausti? 
Prašom pakelti rankas.” Iš 150 
žmonių 10 pakelia. — “Prieš? 
Susilaikė?” Nėra, priimta vien
balsiai. Arba: “Kas už nurašy
mą 100 tonų bulvių bei kitu dar
žovių, kurių derlingumą beke
liant nebesu tampa popieriai? 
Prašom pakelti rankas!” Irgi 3- 
4 pakelia — vienbalsiai. Na, ir 
taip toliau. O tuos geradėjus vi
sus reikia aorūpinti uždarbiu. 
Bet kaip? Kolchoze yra 100 kar
vių. 1 zootechnikas. 4 pavaduo- 
toiai. dar 4 iu pavaduotojai. 5-6 
raštininkai. Tam varešui kolcho- 
zininkui mažai kas belieka. Kol
chozininkas turi užsidirbti sau 
duona ir išmaitinti kolchozo ge
rovės kėlėius. Pasiskusti iis nie
kur negali. Tš visur skundai griš 
i rajono partijos komitetą, iš pa
starojo i kolchozą, o kolchozo 
komisaras už tai nuims 10 rb. 
mėnesinio uždarbio.

Kombinatorių nebaudžia
Kolchozų komisarai dabar vi

įsakyta paruošti kitą, kuriame 
informacijos turėtų būti tiksliau, 
akademiškai apdorotos. Bet ir 
šis linko pripažinti Baltijos kraš
tams nepriklausomybę, tiesa, lai
kinę — iki grius bolševikų val
džia, kuriai tuomet ilgo amžiaus 
niekas nenumatė. Po to kaiku
rie, kaip prof. Fay, rekomenda
vo ypač Latvijai ir Estijai j ieš
koti autonominės padėties bū
simoje naujoje, demokratinėje 
Rusijoje. Amerikiečiai vylėsi, 
kad demokratija rusuose tinka
mai išspręs tautybių problemą 
bendroje valstybėje.

Baltijos kraštam referatu tai
kos konferencijoje buvo “Inqui
ry” profesorius Morrisonas, ku
ris 1919 m. vasario 22 d. su
rengė pietus-pasikalbėjimą su 
lietuvių delegacija. Be jo, daly
vavo amerikiečiai Adolf A. Ber- 
le, Jr. ir J. V. Fuller.

Voldemaras ir Yčas
Taikos konferencija pradėjo 

posėdžiauti 1919 m. sausio 12 d. 
Joje dalyvavo 32 Vokietijai ka
rą paskelbusios “Allied and As
sociated” valstybės su 70 atsto
vų. Kariavusių legijonų turėję 
lenkai ir čekai buvo pripažinti 
dalyviais, bet lietuvių prašymas 
(1919. II. 12) nebuvo patenkin
tas ir konferencijos darbuose lie
tuvių delegacija oficialiai neda
lyvavo., Jos nariai — pirm. A. 
Voldemaras ir vicepirm. M. Yčas 
buvo pakviesti liudyti komisi
joms, kai buvo svarstomos Len
kijos ribos. Pilnaties posėdžių 
tebuvo šeši. Daugiausia dirbo de
šimties taryba, kovo 24 d. tapu
si keturių “dičkių” taryba. Pas
kutinis posėdis įvyko birželio 28 
d. Tada priėmė vadinamą Ver
sailles taikos sutartį Vokietijai 
pasirašyti. (Bus daugiau)

si yra komunistai. Juos sunkiai 
pašalina. Pvz; “Aušros” kolcho
ze buvo komisaras šalnys, par
tijos narys. Pabuvo nepilnus 
metus ir jau važiuoja su “Vol
ga” (automobiliu). Ną, jį sugrie
bė spekuliuojant kolchozo kiau
lėmis. Iš kolchozo komisarų pa
šalino, bet patikėjo jam tarybi
nio ūkio ūkvedžio pareigas. To
kie komisarai, kurie moka kom
binuoti, tinka ir rajonui. Už vo
gimą, kombinavimą sovietinėje 
Lietuvoje niekas nebaudžia, ži
noma, tik tų, kurie turi raudo
ną (partijos nario) knygelę. Su 
kolchozininkais yra atvirkščiai. 
Prie jų kimba dėl mažiausio nu
sikaltimo, už glėbelį šiaudų — 
10 rb., už išėjimą į turgų/ ne
pranešus komisarui, nors ir sek
madienį, — 10 rb. Tos baudos 
didina kolchozų gerovę, nes al
galapiuose rašo, kad kolchozi
ninkas tiek ir tiek uždirbo pi
nigų, o išmokėti nereikia. Pro
pagandistas, turėdamas tokią 
statistiką, gali drąsiai šaukti: 
kyla kolchozininkų darbadienių 
vertė, kyla kolchozininkų gero
vė. O vietoje faktų tėra tik po
pierius. žemaitė

Didelis pasirinkimas iš rinktinių

PAARL VYNU
S

Kai su šeima ir draugais susirinksite švęsti Velykų, pasivaišinkite Paari 

vynu, kad ilgai galėtumėte prisiminti tas šventes. Kaip ir kiti vyno žino

vai, būsite patenkinti puikių Paari vynų kokybe ir neįtikėtinai pigia kai

na, kuri įgalins jus dažniau pasivaišinti.

Žiūrėkite Paari vynų Pietų Afrikos sąraše, kurį 
rasite alkoholinių gėrimų parduotuvėje:

Table Wines
Paari Roodeberg (Full Dry Red) Paari Oloroso Cream 
Paari Cabernet (Light Dry Red) Paari Golden Medium 
Paari Rose (Dry Pink) Paari Pale Dry
Paari Riestling (Dry White)
Paari Late Vintage (Semi-Dry White)

Specialus sąrašas
Paari Selected Pinotage 

(64 Vintage)
Paari Van der Hum

Lietuvos Laisvės Kovos Metų vajus
Lietuvos Valstybės Atstatymo Pen

kiasdešimtmečio Jungtinis Finansų 
Komitetas Kanadoje kovo 7 d. po
sėdy svarstė ir nagrinėjo tolimes
nius lėšų telkimo būdus ir pasidžiau
gė iki šiol jau atsiektais rezultatais. 
Atskaičius $77.00 išlaidų, iki šiol 
Jungtiniam Finansų Komitetui su
aukota $5,748.00. Aukos gautos iš 
sekančių vietovių:
Toronto TF sk. valdybos $4,180.00 
Delhi TF įgaL M. Račio 617.00 
Montrealio TF sk. valdybos 425.00 
Londono TF įgaL K. J.

Kudukio 400.00
Calgary TF įgaL P. Devenio 72.00 
Sault Ste. Marie TF įgal.

P. Gaspero 54.00
Jungtinis Finansų Komitetas pir

miausia dėkoja TF valdyboms, įga

368-
6813

KIAUSKITE- 
PATARS/M-PADĖSfM

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių9 skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakcija įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Jau senokai nedirbu ir jokių pajamų neturiu. Esu 65 metų am
žiaus. Norėčiau gauti nemokamą OMSIP drauda, jei galima. Ką reikia 
daryti? J. B.

Asmenys, išgyvenę Ontario provincijoje vienerius metus ir neturį 
pajamų arba turį tiktai tokias, kad nereikia mokėti pajamų mo
kesčių, taipgi neturį kitos pilnos valstybinės draudos, — gali gauti ne
mokamą Ontario sveikatos draudą (OMSIP). Jums tuo atveju reikia 
užpildyti paprastą pareiškimą, kuris gaunamas kiekviename banke. 
Vienoje pareiškimo pusėje įrašote socialinės draudos numerį, jei tu
rite, pavardę, vardą ir t.t. Antroje pareiškimo pusėje yra vieta, pava
dinta “Premium Assistance”. Ten įrašote savo pajamas — ‘Nil’ ir 
pasirašote dviejose vietose. Adresuotas vokas gaunamas kartu su pa
reiškimu. Jūsų patogumui siunčiame vieną pareiškimą su voku.

1965 m. lapkričio mėn. mano žmona su dukterimi važiavo automo
biliu ir sustojo kryžkelėje prie raudonų šviesų. Į jų stovinti auto
mobilį atsitrenkė sunkvežimis, kurio vairuotojas prisipažino kaltu. Te
ko eiti pas gydytoją dėl kaklo sutrenkimo. Bylą vesti pavedžiau ad
vokatui Hamiltone. Po metų nuo nelaimingo atsitikimo advokatas su
statė aktą, nustatydamas nuostolius apie $1000 (automobilio nuosto
liai $450). Nuolat teiravaus, kada gausiu pinigus ir visada gaudavau 
atsakymą — po dviejų mėnesių. Ar yra galima tą reikalą pa
skubinti? J. A.

Savo laiške nepasakote dviejų svarbiausių dalykų: ar Jūsų auto
mobilis buvo apdraustas ir ar sunkvežimis buvo apdraustas? Reikia 
manyti, kad Jūsų automobilis nebuvo apdraustas, kadangi Jūs sam
dėte advokatą; kitu atveju draudos bendrovė būtų sutvarkiusi visą 
Jūsų bylą. Advokatas yra Jūsų reikalų tvarkytojas ir jis turėtų žinoti 
ką daryti ir kodėl šis reikalas taip ilgai tęsiasi. Jei sunkvežimis buvo 
neapdraustas ir jei byla buvo svarstoma teisme, visa eiga paprastai 
ilgai užtrunka. Kai abi pusės turi automobilių draudą, nuostolių pa
dengimas neturėtų ilgai trukti, ypač kai nuostoliai nėra dideli — ne
siekia pvz. S5.000. Draudos bendrovė tuojau sumoka automobilio su- 
taisymą, jei automobilis duodamas į jų nurodytas dirbtuves. Gydytojo 
išlaidos taip pat tuojau sumokamos. Atidedamas tik galutinis jieški- 
nys, liečiąs sveikatą ar kitus netiesioginius nuostolius. Iš Jūsų laiško 
galima spręsti, kad Jūsų žmona šitoje nealimėje gavo taip vadinamą 
“whiplash”, kuri draudos bendrovės laiko pavojingu sužeidimu. Kar
tais tokie jieškiniai yra labai dideli. Kreipkitės į savo advokatą ir 
draudos bendrovę. Jei iš jų negausite gerų paaiškinimų, atsiųskite 
mums visas smulkmenas: pavardes, adresus, bendrovių pavadinimus 
ir telefono numerius.

Kas metai užpildydamas pajamų mokesčių pareiškimus įrašau fab
rike gautas pajamas, nes tos pajamos žinomos valdžiai. Apie $4,000, su
rinktus iš nuomų, nieko nepareiškiu. Visada valdžia priima ir viskas 
tvarkoje. Atsiranda reikalo nesuprantančių ir teigia esą aš galiu nu
kentėti, nes tai yra pajamų slėpimas. Atsakykite. L. S.

Viskas tvarkoje laikinai, tačiau tai gali neilgai trukti. Pajamų 
mokesčių įstaigos turi specialius tarnautojus, kurių darbas yra išaiš
kinti nuslėptas pajamas. Tikrintojai naudoja įvairius darbo metodus. 
Vienas jų yra atsitiktinis patikrinimas (spot check): iš mokesčių pa
reiškimų krūvos ištraukiami keli pareiškimai ir tų asmenų pajamos 
tas, pajamos neviršija išlaidų, nes prie išlaidų pridedami mortgiČių 
nuodugniai patikrinamos. Vieno pareiškimo patikrinimas gali užtrukti 
net kelias savaites. Kai būsite sučiuptas ir apkaltintas už pajamų 
slėpimą, reikės sumokėti pilnus mokesčius su nuošimčiais ir bauda. 
Daugelyje atveju, jei yra mortgičiai ir daromas šioks toks remon- 
nuošimčiai ir amortizacija — 5% nuo plytinio namo kainos, 10% nuo 
medinio. Tokiu atveju gaunama grąža iš mokesčių įstaigos.

Sherries 

liotiniams, KLB apylinkių valdy
boms ir pavieniams aukotojams, ku
rie taip greit atsiliepė bei talkino.

Jungtinis Finansų Komitetas taip 
pat kreipiasi į visus dar neankoju- 
sius ir ypač į lietuvius verslininkus, 
prašydamas dalį pelno skirti Lietu
vai. Komitetas neturi nei tiek talki
ninkų, nei laiko, nei adresų, kad ga
lėtų asmeniškai kiekvieną aplankyti. 
Būtų sutaupyta daug brangaus laiko, 
jei aukos būtų siunčiamos iždininko 
adresu: VI. Kazlauskas, 20 Brumell 
Avė., Toronto 9, Ont., arba įteikiamos 
vietiniams apylinkių organams, če
kius ar perlaidas rašyti vardu “Lie
tuvos Nepriklausomybė”. Iki Lais
vės Kovos Metų pabaigos dar reikia 
sutelkti $10,000.00.

KOMITETO INF

Dessert Wines
Paari Rich Ruby Port
Paari Old Tawny Port
Paari Fine Old Muscatel
Paari Cape Constantia

Mokėki pasirinkti - pirkti

Paari vynus,
importuotus iš Pietų Afrikos



Kanados Lietuvių Bendruomenės švietimo komisija buvo pa
skelbusi rašinių konkursą ir vyresniojo amžiaus mokykliniam jau
nimui. čia spausdiname du premijuotus rašinius. Red.
RAS/NYS, LAIMĖJĘS /

Jaunuolis šių dienų aplinkoje
Aplinka labai paveikia šių 

dienų jaunuolį. Seniau, kada 
nebūdavo mašinų ir visokių ki
tokių komplikuotų daiktų, žmo
nių dauguma būdavo vedę ir tu
rėjo labai panašius užsiėmimus. 
Moterys virė, kepė, siuvo ar 
mezgė, o vyrų dauguma dirbo 
savo ūkiuose. Paskui nuėję į 
turgus pardavinėjo karves, kiau
les ir kitus gyvulius. Kiti par-

Vida Bumbulytė: 
gimiau 1954 metais, gegužės 30 
dieną, Toronte. Esu Šv. Juoza
po gimnazijos 9-tame skyriuje. 
Skambinu pianinu ir esu atei
tininkė. Aš labai mėgstu pieš
ti ir skaityti knygas. Šalia kny
gų, skaitau lietuviškus laikraš
čius ir kartais žurnalus. Pramo
kau lietuviškai skaityti dar bū
dama namie. Paskui dvejus me
tus ėjau į N. P. Marijos seselių 
darželį. Lankau Toronto šešta
dieninę mokyklą ir šiais metais 
baigiu 10-tą skyrių.
davinėjo daržoves ir javus: ru
gius ar kviečius.

Nedaug jaunuolių tose dieno
se galėjo siekti didesnio moks
lo. Tėvas mokė savo sūnų vyro 
darbų, o mergaitė išmoko mo
teries darbus iš savo mamos. 
Turtingesnieji kartais siuntė sa
vo vaikus į garsias mokyklas 
siekti augštųjų mokslų. Bet da
bar, mašinų amžiuje, žmonės la
bai daug kam naudoja mašinas 
ir nedaug kas yra daroma ran
komis. Jaunuoliai dabar baigę 
gimnaziją eina į universitetus ir 
po ilgų mokslo metų tampa dak
tarais, inžinieriais, astronomais, 
vaistininkais, moksli ninkais. 
Dauguma jų veda ir gyvena 
tvarkingą ir laimingą gyvenimą.

Jaunuolius paveilda knygos, 
kurias jie skaito, ir žurnalai, ku
riuos jie varto. Čia visokių da
lykų prirašyta, ypatingai žurna
luose, kurie patraukia jaunus 
žmones. Prekybininkai puikiai 
žino, kad jie uždirbs daug pini
go, nes jauni žmonės greit pa
traukiami ir jie beveik negalvo
dami išleidžia pinigus visokiau- 
siem niekam. Taip pat besikei
čiančios mados labai paveikia 
jaunuosius, ypatingai mergai
tes. Jos išleidžia pinigus vis nau
jiems drabužiams ir kosmetikai. 
Filmai irgi labai prisideda. Ge
riem filmam niekada netrūks
ta žiūrovų. Bet prastai pagamin
tą filmą labai daug reklamuoja. 
Jaunuolius tai patraukia ir visi 
pila pinigus prekybininkų kiše
nėn. Pažiūrėję filmą galvoja, 
kaip būtų, jeigu jie taip darytų, 
kaip filme: slampinėtu po "gat
ves, neitų i mokyklą ir laisvai

praleistų laiką. Apsigalvoja ir 
taip padaro. Šitaip jie tampa ne
naudėliais ar “bomais”. Jie me
ta mokyklą, rūko, geria, valkio
jasi gatvėse ištisas dienas, jieš- 
kodami kažkokios laimės gyve
nime. Jie pagaliau sustoja ties 
vaistais, narkotikais ir pagalvo
ja: ligoniams prieš operaciją 
duoda narkotiką. Ligoniai tada 
optimistiškai galvoja apie atei
nančią operaciją. Jie nebijo, ne
dejuoja ir pralinksmėja. Jaunuo
liai sako: “Jeigu ligoniams pasi
daro linksma ir gera, mums tas 
turėtų atsitikti”. Jie nueina, 
slaptai nusiperka LSD arba ma- 
rijuanos ir išmėgina. Vienam 
labai nepatinka, tai jis ir meta. 
Bet tai būna labai retai. Dau
guma jaunuolių išmėginę pa
mėgsta to vaisto efektus ir to
liau ima. Kiti, kad ir nelabai 
mėgsta, bet jau negali gyventi 
be šio svaiginančio narkotiko. 
Po kiek laiko jie pasidaro nuo
latiniai jo vartotojai ir labai sun
ku tada nutraukti šį blogą įpro
tį. Jie taip paveikia kitus jau
nuolius, kurie skaito apie juos 
laikraščiuose, kad susigundo pa
matyt, kaip yra. Tada jie taip 
pat nueina ir išmėgina. Jei 
jiems patinka, jie irgi nueina su 
anais. Po ilgesnio laiko susida
ro tokia didelė gauja šių žmo
nių, kad jau net nesutelpa į vie
ną gatvę. Paskui tie žmonės įsi
velia į problemas su policija, so
dinami į kalėjimus, net siunčia
mi į pataisos namus, štai kokia 
jų “laimė”. Ar ji tikrai verta 
viso to laiko, praleisto bejieš- 
kant jos? Žinoma, kad ne. šie 
žmonės, kurie gal būtų buvę 
naudingi žmonijai, tapo nenau
dėliais ir sukėlė daug problemų 
valdžiai.

Šių dienų jaunuolis gyvena 
didelio pasikeitimo ir apsispren
dimo amžiuje. Jis turi apsispręs
ti. ar jis stropiai mokysis ir pa
siekęs savo tikslą ves tvarkingą 
ir laimingą gyvenimą, ar jieš- 
kos nesančios laimės trankyda
masis gatvėse ir nekaip praleis 
savo gyvenimą. Niekas jo nepri
vers, kurį kelią pasirinkti. Šia 
sunkią problemą jis pats turi 
išspręsti.

Vida Bumbulytė 
Toronto Maironio šeštad.

mokykla

Remigijo Bliskytė Londono S. K. 
"Tauras” rengtajame Kanados 
pirmenybių baliuje išrinkta 
"Tauro” 1968 m. karalaite.

Nuotrauka L. Bliskio

ATOSTOGOS RYTŲ EUROPOJE
(ĮSKAITANT LIETUVĄ)

Išvykstama iš Toronto
BIRŽELIO 7 DIENĄ

Galutinė data registracijai 
BALANDŽIO 20 DIENĄ

Norintieji smulkesnių informacijų prašomi užpildyti 
šią atkarpą ir pasiųsti nurodytu adresu

GLOBE TOURS
Phone 536-1424 962A Bloor St West

Toronto 4, Ont.

Name

Address phone

Please send me information on the June 7-th group 200

Už gėrę mokymąsi aukso medaliu apdovanotieji Londono, Ontario, lietu
viai: iš kairės — E. Bartkutė, 7 skyriaus mokinė, V. Jonynas ir L. Keraitė, 
10 skyriaus mokiniai. Jie taip pat gerai mokosi šeštadieninėje lietuvių mo
kykloje ir uoliai dalyvauja lietuvių veikloje

Yra dar daug tuščių dėžių...
Būdamas didelės bendruome

nės narys (ne tik lietuvių, bet 
ir visos Š. Amerikos), aš esu su
sidaręs nuomonę apie įvairias 
jos (bendruomenės) problemas. 
Viena iš tų problemų, kuri ma
ne dabar labiausiai liečia, yra 
švietimas arba kaip kiti sako — 
vaiko pakeitimas į subrendusi 
individą.

Ar bendruomenė atlieka savo 
uždavinį švietimo srityje? Ar ji 
iš tikrųjų padaro iš vaiko su
brendusį, o dar svarbiau — in
dividą. Ne!

Visi einame į mokyklą. Kai- 
kurie mokomės, o kaikurie tik 
einame. Tie, kurie mokosi, iš
moksta, o kurie tik eina nedaug 
išmoksta. Daugelis tėvų, pama
tę, kad vaikai yra pametę norą 
mokytis, juos mėgina raginti ir 
gąsdinti, kad be mokslo netoli 
nueis. Su tuo aš sutinku, nes 
mūsų pasaulis yra taip sutvar
kytas. Turi ką nors mokėti dirb
ti, tai yra turėti profesiją arba 
mokėti" kokį nors paprastesnį 
darbą. To neužtenka. Šiomis 
dienomis gali ir mašina atlikti 
darbą, kurį žmogui išmokti rei
kėtų daug metų, bet žmogus tu
ri išmokti galvoti! Čia glūdi tas 
didelės bendruomenės nepasise
kimas mėginant paruošti žmogų 
gyvenimui. Kaip gali žmogus bū
ti pasiruošęs gyvenimui, jeigu 
jis nemoka galvoti?

Tie. kurie einame į mokyk
lą, žinome, kad yra dvi rūšys 
mokslo, būtent — “akademi
kai” — kurie studijuoja giliau 
ir tampa daktarais, advokatais 
ir t.t.. ir amatininkai — kurie 
mokosi kokio nors darbo, ypač 
technikos srityje. Šitie moks
lai daug kuo skiriasi. Akade
mikas studijuoja kalbas, mate
matiką. geografiją, istoriją ir t.t. 
Amatininkas gi mokosi amato — 
siuvimo, šveicavimo. mechani
kos ir t.t. Keistas dalykas, kad 
akademikai ir amatininkai stu
dijuoja anglu literatūrą ir is
toriją. Šitos dvi sritys yra. ma
no nuomone, tos. kurios lavina 
galvojimą. Tai rodo, kad inži
nierius ir mašinistas turi tą patį 
arba panašų paruošimą gyveni
mui. Tai ?ana keistas dalykas! 
Gal tas “durnelis” mašinistas 
turi net daugiau “smegenų”, ne
gu tas baltai apsirengęs dakta
ras?

Pažiūrėję i tas dvi minties 
lavinimo sritis, mes vėl randa
me daug trūkumu. Anglu lite
ratūros namoka. teisybė. įvelia

Rita Kairytė

PO PIRMUOJU SNIEGU
Po pirmu sniegu gėlės žydi — 
Dangaus ir saulės joms gana, 
O tu, kuris kalnuos paklydai, 
Kokia ateina tau diena?

Ar lemta mirt tau be pastogės, 
Kaip miršta paukštis be sparnų, 
Ar stebuklingas Dievo žodis 
Išves tave iš tų kalnų?

Po baltu sniegu gėlės žydi. 
Dangaus ir saulės joms gana, 
O tu, kuris kalnuos paklydai, 
Kokia ateina tau diena?...

RYTAS
Į ryto dangų kyla vyturėlis,
Į mirtį plaukia jo širdies daina, 
Po dulkėm miršta baltos

žemės gėlės, 
Ir nieko nežada ateinanti diena.

TRAUKINY
Ant lango, tartum ašaros, 
šalti lietaus lašai, 
O tu širdy pro ašaras. 
Pro ašaras prašai:

— O maloningas Viešpatie,
Kol saulė šviest pradės,
Vesk mus kelius nušviesdamas 
Vardu vilties žvaigždės.

MIRTIS IR VAIKAI
Kaštanai numetė lapus,
O mes, vaikai, juos rinkom ...
Kažką lydėjo į kapus. 
Ir verkė giesmininkai. 
Mirtis klajojo po lapus, 
O mes, vaikai, juos rinkom 
Ir klojom taką į kapus, 
Po kojom giesmininkam.

visus į diskusijas ir ginčus, kur 
tikrai reikia galvoti. Bet anglų 
kalbos pamoka yra meno paži
nimo pamoka, kurioje mes tik 
apie gero eilėraščio savybes mo
komės, pamatom kokie gražūs 
ir reikšmingi Šekspyro veika
lai. Istorija irgi gali būti per
duota sausai ir neįdomiai, dės
tant tik faktus, kuriuos mūsų 
smegenys pagauna trumpam lai
kui ir tuoj užmiršta. Iš kitos pu
sės, istorija gali būti labai įdo
miai dėstoma, kur tie patys fak
tai gali būti geriau perduoti ir 
pagauti per karštas diskusijas. 
Žinoma, reikia žinoti apie ką 
kalbi, kai savo nuomonę per- 
duodi diskusijose. Šitaip ir gali 
būti tie du svarbūs dalykai (ži
nojimas ir galvojimas) atsiekti.

Jaunųjų daili
Kovo 10 ir 17 d. Toronto Pri

sikėlimo parodų salėje įvyko 
dviejų Toronto menini nkų-mė- 
gėjų J. Batūraitės ir S. Jaškaus 
paveikslų paroda. J. Batūraitė 
yra baigusi gimnaziją Toronte 
ir numato studijuoti meną. S. 
Jaškus yra baigęs Toronto uni
versiteto humantarini fakultetą 
ir laisvalaikiu piešia paveikslus. 
Buvo išstatyti 37 paveikslai, ku
rių didesnė pusė sukurta J. Ba
tūraitės. Tik vienas iš tų pa
veikslų buvo pieštas moderniu 
stiliumi. Abu menininkai savo 
paveiksluose aiškiai parodė, ką 
norėjo atvaizduoti. Tai galioja 
peisažams, portretams ir natiur
mortams. J. Batūraitės kūriniai

Tylėti ar
Neseniai buvo mūsų ateitinin

kų būrelio pirmas susirinkimas. 
Dauguma mūsų visai neprisidė
jo prie diskusinės temos, ir bu
vo tikrai sunku mūsų vadovui 
net mus padrąsinti išrinkti bū
relio vardą (tai užsitęsė pusę su
sirinkimo). Bet kai tik susirin
kimas pasibaigė, staiga visi puo
lė kalbėti su draugais. Kodėl 
mes negalėjom kalbėti taip prieš 
keletą minučių?

Iškyla klausimas, kodėl jauni
mo grupėje yra taip sunku kal
bėti (angliškai sakant, to com
municate”)? Aš manau, kad mes 
visi nedrįstam savo nuomonės 
išreikšt, nes bijom pasirodyt 
kvailais. Bet dar blogiau atro-

Turbūt kiekvienas matėme 
pagautą paukštelį ir uždarytą 
narve. Ar visi pastebėjome, kad 
atidarius narvelio dureles tuč
tuojau jis veržiasi į laisvę, kur 
su vėju lenktyniaudamas gali 
laisvai skrajoti virš medžių vir
šūnių. Nevilioja jo nei saldaus 
pyrago trupiniai, nei prikrau
tas indas grūdų.

Kas yra ta laisvė, į kurią taip 
veržiasi kiekviena širdis? Apie 
laisvės supratimą daug žmonės 
kalbėjo ir kalba. Man atrodo, 
kad tiksliausiai į šį klausimą at
sakytų tas, kas jos neteko.

Ne tik paukštis, ne tik pa
gautas žvėrelis miške, bet ir 
kiekviena gyva širdis trokšta 
gyventi pagal savo supratimą 
ir veikti pagal vienoki ar kito
kį apsisprendimą. Ir kada mes 
primetam kitam ne tik gyveni
mo. bet ir galvojimo būdą, iš 
io atimam laisvę, viena iš ver
tingiausiu dovanu žemėje. Žūt
būtinė kova už laisvę krau ju iš
rašė ne tik kiekvienos tautos 
’storilos lanus. bet ir miško tan
kumynus ir vandenynu gelmes. 
Kova už laisve yra oati garbin
giausia. nes laisvė žmogaus gv- 
venime yra visu vertybių kūri
mo salvga. Ji daugeliui vertin
gesnė už natį gyvenimą. Tą liū
dna ir mūsų pačių tautos isto
rija.

visiems nesunku su- 
nrasti laisvės prasmę. Rodos, tu
rėtu viešnatauti pasaulyje har
monija. nešanti mums laime. 
Deia. laisvės supratimas, kaip 
matome gyvenime, daugelio su
prantamas kaip sauvalė. Laisvė 
nėra daryti, ką nori. Laisvė nė-

Viskas nuo “perdavėjo” priklau
so.

Su mano nuomonėmis, aš ži
nau, sutinka Bob Seeger — gar
sus anglų liaudies dainų rašy
tojas. Jis yra parašęs gražią dai
nelę “Little Boxes”, kurioje pa
sakoja apie žmones, kurie ėjo į 
mokyklą ir kaip juos visus su
dėjo į dėžes. Vienas tapo dak
taru, kitas inžinierium, trečias 
advokatu. Jie visi buvo sudėti į 
dėžes. Viena dėžė buvo raudo
na, kita geltona, trečia žalia. 
Nors tų žmonių dėžės buvo įvai
rių spalvų, bet jie patys buvo 
visi vienodi ir visi buvo pada
ryti iš “tieky tack”.

Saugokitės! Yra dar daug tuš
čių dėžių!

Eugenijus Girdauskas

ninku paroda
parodė ne tik pamėgimą paišy
bai, bet ir menišką skonį. Pa
žymėtini buvo portretai “Jau
nuolis ir mergaitė”. Patrauklūs 
natiurmortai — obuoliai, vynuo
gės, kriaušės, ypač krepšis su 
svogūnais, kuris jau pirmąją 
dieną buvo parduotas. Pažymė
tini taip pat S. Jaškaus portre
tai: Sophy Loren, Marlene Diet- 
rich ir Liudvikas XVI. pieštas 
klasiniu stiliumi. Paroda darė 
gerą įspūdi ir buvo labai palan
kiai priima žiūrovų. Parduota 
10 kūrinių.

Labai džiugu sveikinti naujus 
talentus ir palinkėti tolimesnės 
pažangos.

Valerija Anysienė

kalbėti?
dė, kai visi sėdėjom vieni į ki
tus žiūrėdami tyloje.

Mes turėtume suprast, kad 
nereikia išmintingų minčių dis
kusijom, bet tiktai išreikšt tai, 
ką tikrai galvoji, tai, ką saky
tum drąsiai savo draugui be jo
kio didelio pasiruošimo. Aš ži
nau, kad man pasidaro daug 
lengviau, kai aš bent truputį 
prisidedu prie diskusijų mokyk
loje. Aš jaučiuosi, kad esu dali
mi grupės. Man atrodo, kad svar
bus dalykas diskusinėje grupė
je yra būti natūraliam.

Šiais laikais, kai mes šaukia
me, kad negalim susikalbėt su 
vyresniais, pirmiausia bandyki
me save išreikšti tarp savų.

Kristina Ulozaitė

S-V-Ė
ra draskyti ir žudyti kitą. Lais
vė yra — suprasti ne tik save, 
bet kelti ir kitą į tobulybę.

Laisvės vardu šiandien daro
ma pasaulyje daug skriaudų. 
Kenčia ir mūsų tėvų žemė, bū
dama auka laisvės prasmės ne
suprantančio pavergėjo. Jam 
trūksta šviesos, kuri teiktų tik
rąjį laisvės supratimą. Laisvė 
be meilės, kaip sako šv. Augus
tinas, yra tik gyvuliška sauvalė 
sunaikinti tą, kuris atsistojo 
jam skersai kelio.

Kova už laisvę nėra baigta. 
Ji jau trunka ilgus šimtmečius. 
Ir ji dar truks. Mirė ir dar mirs 
už ją tūkstančiai mažų ir dide
lių. Ji negali užgesti mumyse, 
nors pareikalautų iš mūsų ne 
tik kovos, bet ir aukos.

Vida Tamulaitytė

PAVASARINIAI KURSAI
Studentų ateitininku pavasa

rio ideologiniai kursai ivvks 
Dainavoje balandžio 27 ir 28 d. 
ir JAV rvtu pakraštyje — “Ro
ta” latviu stovyklavietėje Cats
kill kalnuose prie Niuiorko ba
landžio 20 ir 21 d. Sutikusių pa
skaitininku tarpe yra kun. dr. 
Antanas Paškus. dr. Antanas Su
žiedėlis dr. Romualdas Kriau
čiūnas ir dr. Vytautas Vardvs. 
Reristmotis nas SAS pirminin
ką Vaidevuti Valaitį. 6641 S. 
Manlewood Chicago. Ill. 60629. 
USA. tel. 312-GR6-8282. Iš visu 
kursantu bus reikalaujama ak
tyvaus dalyvavimo kursų pro
gramoje, diskusijose, simpoziu
muose ir t.t. Kaina $20 asme
niui. SAS CV
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Dabarties
šių dienų jaunimas turi sa

vo kalbą, savo drabužius, savo 
valdovus ir savotišką gyvenimą. 
Teyai negali suprasti, kodėl 
mergaitės verkia ir šaukia, kai 
kokia grupė dainuoja. Jie ne
gali suprasti, kodėl jaunimas no
ri pabėgti iš namų ir gyventi 
gatvėse, sėdėti parkuose ir dai
nuoti apie meilę. Jie mano, kad 
nepadoru mergaitėm dėvėti 
trumpus sijonus; berniukai tu
rėtų plaukus nusikirpti. Jiems 
atrodo, kad šita karta negalės 
valdyti krašto ir negalės būti 
geri piliečiai.

Kodėl tėvai taip galvoja? ši
tokių papročių jie dar nėra ma
tę. Jų karta nedarydavo tokių 
dalykų ir neatrodydavo, kaip 
dabar jaunimas atrodo. Jie ne
supranta šios kartos kalbos, jų 
apsirengimo, jų gyvenimo būdo. 
Jie negali suprasti, kodėl jau
nimas nori išsireikšti, nes jie, 
būdami jauni, neturėjo nei lai
ko, nei tokių sąlygų.

Bet nevisaš jaunimas yra pa
sidavęs šiai įtakai. Dauguma sie
kia augštesnio mokslo ir žino 
mokslo vertę. Jie studijuoja ir 
sunkiai dirba, kad pasiektų sa
vo tikslą.

Ši jaunimo dalis išeis į pasau
lį kaip profesoriai, mokytojai, 
daktarai, advokatai, inžinieriai 
ir kiti. Keli išvažiuos į kitus 
kraštus, ir žmonės stebėsis jų 
mokslu. Jie pasieks augštas vie
tas gyvenime ir jų pavyzdys pa
skatins kitus.

Tėvai juos pasveikins ir jie 
džiaugsis, nes supras, kad nevi- 
sas jaunimas blogas, kad dau
guma dirba ir nori mokytis. Jie 
pamatys, kad pasaulis bus ge
rose rankose, kai jaunimas už
augs ir užims jų vietą.

Visos kartos turi savo ypatin
gus papročius. Aš turbūt savo 
vaikų nesuprasiu, o jie nesu
pras mano kartos papročiu, kaip 
mūsų tėvai negali suprasti mū
sų.

Šių dienų jaunimas turi paro
dyti visam pasauliui, kad jie 
bus, kai užaugs, kraštu vadovai, 
kad jie bus tose vietose, kur

jaunimas

Irena Parėštytė:
gimiau 1953 m. Anglijoje, 
Mančesteryje. Dabar lankau 
Hamiltono Vysk. Valančiaus 
šeštadieninę mokyklą; esu IX 
skyriuje, angliškoje — Cathed
ral High School taip pat IX sky
riuje. Aš stengiuosi kuo daugiau 
rašyti ir skaityti, kad nepamirš- 
čiau tėvų kalbos. Aš laimėjau 
antrą premiją vyresniųjų grupė
je rašinio konkurse.

dabar suaugusieji yra, bet bus 
skirtingi.

Kokie jie bebūtų, jaunieji tu
ri pasirodyti prieš pasaulį. 
Jie turi parodyti visiem, kad jie 
kitokie, kad jų būdas ir kad jų 
visas dvasios pasaulis yra kitoks. 
Kai tikrai pagalvoji, tai mūsų 
jaunimas nėra toks blogas. Jis 
tik nori savo papročius ir lais
vę turėti. Kai jaunimas užaugs, 
tai turbūt juoksis, kai pagalvos 
apie praėjusią jaunystę, kurią 
jis dabar laiko savo gyvenimo 
dalimi. Jaunimas pasižiūrės į sa
vo vaikus ir galvos: “Į ką ši kar
ta išaugs?” Jie nesupras to, ką 
jų vaikai daro. Jie pažiūrės at
gal į savo jaunystę ir tas geras 
dienas, kai jie buvo jauni. Gal 
tada ir supras.

Jaunimas per amžius bus skir
tingas ir nė vienas žmogus ne
gali to pakeisti, nes niekas ne
stovi vietoje ir neina į praeiti.

Irena Parėštytė,
Hamiltono Vysk Valančiaus 

šeštad. mokykla

Jos uoliai dalyvauja lietuviškoje veikloje. Tai Ontario londoniškės 
— R. Bliskytė, L. Petrašiūnaitė (jaunučių choro ir šokių vadovės), 
V. Petrašiūnaitė — akompaniatorė

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

TIK PER ANGLIJĄ... PIGIAU, GREIČIAU, GERIAU GALI
MA PASIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĖLIUS SAVO ARTIMIE
SIEMS LIETUVOJE.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti, kokį dovanų siun
tinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Siūlome du specialiai paruoš
tus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
Vasarinis 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3% jardo 
vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos;
3M jardo vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos; 1 terelyno 
bliuzei; 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų 
geriausios rūšies nailoninių kojinių.
$75.00.
Vasarinis 1968 2.
Pavasariniam arba vasariniam apsiaustui vilnonė medžiaga, 3% jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos; stora nepermatomo nailo
no medžiaga dviem suknelėm; 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
labai geros rūšies marškiniai; 1 sv. šokoladinių saldainių; vyriškas arba 
moteriškas nailoninis apsiaustas.
$75.00.

Taip pat į betkurį siuntinį galima įdėti žemiau išvardintus daiktus, 
kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba moteriški megztukai 
$12.00, nailoniniai marškiniai vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos 
nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras). 421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasirenka 
iš kainoraščio arba užsako, kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir 
Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į pajamų mokesčių sumažinimą, jeigu 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont.

Ps.D.R.M.N.Pt


© PAVERGTOJE TĘVIEJIi
K. SAJOS ĮSPŪDŽIAI IŠ JAV
Jaunesniosios kartos rašytojas ir 

dramaturgas Kazys Saja (g. 1932 
m.), apie 3 mėnesius viešėjęs pas 
brolį Apolinarą Los Angeles mies
te, lankęsis Niujorke, Bostone ir Či
kagoje, savo įspūdžius paskelbė 
“Gimtojo Krašto” kovo 21 d. laido
je. Rašinio pradžioje jis teisingai pa
stebi, kad viešnagė buvo pertrumpa 
giliau pažinti Amerikos gyvenimui. 
Jo pastabos apie automobilius, sku
bančius žmones, rėkiančias rekla
mas, televizijos programas ir Hol- 
lywoodo filmus paliečia tik šio gy
venimo išviršinį blizgesį, nepasiek
damos amerikiečio širdies gelmių ir 
problemų. Didžioji rašinio dalis ski
riama lietuviams, į JAV atvykusioms 
pokario metais. Pradėjęs nuo Jono 
ir Adolfo Mekų kuriamų filmų, jis 
pasakoja: “Niujorko klajonėse po 
Brodvėjaus ir “Užbrodvėjaus” teat
rus man vadovu buvo dramaturgas 
A Landsbergis, o Filadelfijoje ma
lonu buvo susitikti ir padiskutuoti 
su K. Ostrausku, kurio nuomone, 
aš per daug rašąs — todėl, anot jo, 
mano pjesėse jaučiamas šioks toks 
kompozicijos padrikumas ir neišbaig
tumas ... Žymusis išeivijos poetas 
A. Nyka-Niliūnas žavėjosi mūsų jau
naisiais poetais. Teko išsikalbėti ir 
su čikagiečiu M. Katiliškiu, kuris, 
mano supratimu, šiuo metu yra vie
nas stipriausių prozininkų, vaizduo
jančių prieškarinį Lietuvos kaimą. 
(Susižavėjęs perskaičiau jo “vaiž- 
gantiškus” romanus “Užuovėja” ir 
“Miškais ateina ruduo”.)...” Pasak 
K. Sajos, rašytojams trukdo jau pats 
faktas, kad kūrybai jie gali skirti 
tik laisvalaikį, nuo darbo atliekamas 
valandas. Tėvynės ilgesio dėka 
'•gimsta suromantinti senojo kaimo 
vaizdai ir gerokai pagražinti neto
limos praeities veikėjų paveikslai”. 
Tačiau esama ir išimčių: “... dalis 
rašytojų vis dėlto pradeda blaives
niu žvilgsniu vertinti praeitį ir da
bartį, kurioje visada atsiranda me
džiagos ir baltam žirgui, ir juodam 
varnui ...” Toliau K. Saja skaityto
jams pristato du muzikos ir meno 
vyrus: “... norėčiau paminėti ir jau
ną, gabų kompozitorių Darių Lapins
ką, gy venantį Čikagoje. Jis yra la
bai įdomiai ir originaliai orkestravęs 
nemažą ciklą lietuvių liaudies dainų 
— “Mergaitės dalia”. Teko susitikti 
ir su dailininku V. K. Jonynu, ku
rio studiją ir dirbtuves aplankiau 
Niujorke. Tai talentingiausias meni
ninkas, naujų medžiagų ir naujų for
mų ieškotojas. Tik gaila, kad toks 
žymus talentas puošia svetimos pa
dangės svetimus skliautus ...” Nau
jumu dvelkia mūsų politiniam gy
venimui skiriamos K. Sajos eilutės: 
“Du lietuviai — trys partijos”, — 
karčiai juokauja mūsų tautiečiai. 
Daugumai jų vis dėlto būdingas juos 
vienijantis bruožas: jie trokšta iš
likti lietuviais. Kai kurie emigran
tai gal ir norėtų, užmiršę savo tė
vų žemę, ištirpti amerikoniškoje tau
tų lydymo krosnyje, bet lietuvis, pa
sirodo, ne taip greitai tirpsta... Jis 
iš meilės tėvynei dar nuardys atla
pus Jonui ar Petrui, kam tas, pavyz
džiui, pagyrė dabartinę Lietuvą; jis 
greičiau savo straipsnyje ar kalbo
je iškolios dar dešimtį tautiečių, 
bet Lietuvos vardo neužmirš.. 
Blogesni reikalai su išeivijoj gimu
siais vaikais — “jau jų galvelės dūz 
gia amerikoniškai, o mamyčių pasa

RODNEY, Ont.
TEISINGAS REDAKTORIUS. 

Lynnn Lashbrook yra dviejų lygia
grečių laikraščių “Rodney Mercury” 
ir “West Lome Sun” redaktorius. 
Jis lietuviškiems reikalams yra tik
rai objektyvus ir nebijo pasakyti 
tiesos. Praeitais metais ir šiemet 
Vasario 16 proga parašė keletą 
straipsnių, kurie buvo tikrai verti 
padėkos. Jis ne tik parašo, bet ir 
prašo informacijų, kurias mielai 
spausdina savo laikraščiuse. Jo va
dovaujami laikraščiai ir šiais metais 
laimėjo pirmąją premiją mažųjų 
vietovių laikraščių redagavime. Lynn 
Lashbrook yra baigęs universitetą 
žurnalistas, bendradarbiauja ir kituo
se laikraščiuose. Jo žmona yra mo
kytoja. šiais metais Vasario 16 mi
nėjimo proga vietos Bendruomenės 
valdyba surinko po peticija parašus 
ir per L. Lashbrook persiuntė ją 
Kanados parlamento nariui H. E. 
Stafford. Pastarasis atsiuntė S. Pa- 
ketūro vardu šio turinio raštą:

WINDSOR, ONT.
REKOLEKCIJOS Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijoje įvyks balandžio 5, 
6 ir 7 d. Penktadienio ir šeštadienio 
vakarą 7.30 v. Mišios, pamokslas ir 
išpažintis. Užbaiga sekmadienį 11 vai. 
Mišiomis. Rekolekcijas ves prel. Le
onardas Gižinskas. Windsoro ir apy
linkės lietuviai maloniai kviečiami re
kolekcijose dalyvauti.

Kun. Dom. Lengvinas 
PLATESNI AKIRAČIAI atsivėrė 

tiems, kurie paliko fabrikus ir pra
dėjo dirbti savoje profesijoje ar 
versle. Jau dabar pastebime, kad šie 
daugiau paremia Tautos ar Lietu
vių Fondą, ypač daug prisideda prie 
parapijos išlaikymo. Dirbantiems 
fabrikuose tai didelis palengvinimas, 
nes pakilus pragyvenimui, jie iš sa
vo atlyginimo vos padengia būtiniuo- 
sius šeimos reikalus. O dabar sumi
nėsime mieste ir apylinkėje gyve
nančius profesijonalus. Medicinos ir 
veterinarijos specialistai: dr. V. Ab- 
lėnas, dr. V. Baltrušaitis, veter. dr. 
C. Kuras, dr. odont. D. Naikauskie- 

kos apie Vytautą ir šiaudinę pasto
gę be galo nuobodžios.” Bene gra
žiausią įspūdį K. Sajai padarė vi
durinioji karta: “Vyrai kaip mūrai 
— liežuvingi, gaivingi, moterys kaip 
liepos — širdingos, vaišingos (irgi 
su galva!) ..

KAUNO STADIJONAS
Miestų statybos projektavimo insti

tuto Kauno skyriaus specialistai, va
dovaujami architekto Jono Putnos, 
paruošė planus Kauno stadijono re
konstrukcijai. Vyr. inž. P. Grigždžio 
teigimu, stadijoną iš trijų pusių ap
gaubs amfiteatro tipo tribūnos, ku
rios, nusileisdamos į Ąžuolyną, žiū
rovams suteiks galimybę grožėtis par
ko augmenija. Stadijonas ir nepri
klausomybės laikais pastatyta sporto 
halė susijungs į vieną ansamblį. Spor
to halėje galės tilpti daugiau žiū
rovų, nes ji susilauks drabužinės, bu
feto bei kitų pagalbinių patalpų. Sta
dijono ribose numatoma įrengti auto
mobilių stovėjimo aikšteles.

STUDENTŲ MIESTELIS
Vilniaus Antakalnyje pradėta stu

dentų miestelio statyba, čia 150 ha 
plote išaugs Vilniaus universiteto ir 
Kauno politechnikos instituto sky
riaus mokomieji pastatai, šešiolikos 
augštų bendrabučiai, kultūrinės-bui- 
tinės patalpos, sporto salės, bus 
įrengtas didelis stadijonas ir plauky
mo baseinai. Studentų miestelyje 
mokytis ir gyventi, ‘"Valstiečių Laik
raščio” teigimu, galės 10.000 augštą- 
jį mokslą einančių jaunuolių. Ne
paisant galimų statybos problemų, 
iš anksto skelbiama, jog Vilniaus 
universitetas 400 metų sukaktį švęs 
jaunystės miestelyje.

ITALŲ KORESPONDENTAS
Vilniuje, Trakuose, Kaune ir Pir

čiupyje lankėsi italų komunistų dien
raščio “L’Unita” korespondentas Ad
riano Guerra su žmona. Viešnagės 
tikslas — susipažinti su katalikų ir 
komunistų santykių problema, kuri 
esanti labai aktuali Italijoje. Ko ver
ti bus jo rašiniai minėtame dienraš
tyje, liudija “Tiesoj” kovo 13 d. pa
skelbtas pareiškimas: “... mums bu
vo labai svarbu įsitikinti, kad tik
rai klysta tie žmonės Vakaruose, ku
rie apsimeta nematą, kaip Lietuvoje, 
ir katalikams remiant, statomas so
cializmas. Tie žmonės vis dar už-# 
ima beprasmiškas “šaltojo karo” po
zicijas, kai tuo tarpu pasaulis žen
gia į priekį, ir Lietuva drauge su ki
tomis tarybinėmis respublikomis įne
ša savo indėlį į komunistinės atei
ties pastatymą.” Komunizmą kuria 
ne katalikai, bet Maskvai parsidavu
si vilniškė kompartija. Jeigu kata
likai turėtų balsą, jie tikriausiai ne
būtų leidę Vilniaus katedros pa
versti paveikslų galerija, Kauno 
Įgulos bažnyčios — vitražo ir skulp
tūros muzėjum, o Šv. Kazimiero baž
nyčios Vilniuje nebūtų sutikę atiduo
ti ateizmo muzėjui. Komusistas A. 
Guerra betgi drįsta tvirtinti: “... bu
vome giliai sujaudinti, pamatę, kaip 
pagarbiai žmonės jūsų respublikoje 
žiūri į kultūrinį bei dvasinį paliki
mą ir, kurdami naująją visuomenę, 
moka jį vertinti...” Galimas daly
kas, žmonėms netrūksta pagarbos 
kulūtriniam ir dvasiniam palikimui, 
bet jos niekada neturėjo, neturi ir 
turbūt neturės priverstinį komuniz
mą statanti kompartija.

V. Kst.

P. Lynn Lashbrook įteikė man 
peticiją, pasirašytą Lietuvių B-nės 
narių. Jūsų peticiją įteikiau užsie
nio reikalų ministeriui Paul Marti
nui. Tikiuosi sulaukti kokių nors ži
nių iš ministerio. Tuo atveju vėl 
parašysiu.

LIETUVIŲ NAMŲ klubo valdybai 
yra malonu dirbti, kai ją palaiko 
vietos ūkininkai, šiais metais jie ža
da dar gausiau pirkti trąšas per klu
bą. Ir iš tikrųjų, kodėl užsisakyti 
trąšas per svetimus agentus, kai yra 
savi? Pinigai, gauti už tarpininkavi
mą, eina Lietuvių Namų reikalams.

P, M. JOCIUS vėl ištiko nelaimė. 
Daugiau kaip prieš mėnesį didelis 
daržovių šiltnamis neatlaikė sunkios 
sniego dangos ir sugriuvo. Prieš po
rą savaičių dėl nežinomų priežasčių 
kilo gaisras šildymo patalpose: su
degė patalpos, šildymas, aparatūra, 
įrankiai, traktorius, šiltnamis, šil
dymo patalpos ir aparatūra bus iš 
naujo atstatyti. Kr.

nė, dipl. gail. sesuo Aldona Aukšti
kalnytė. Į mokytojų eiles įsirikiuoja
— kun. D. Lengvinas, M. Dumčie
nė, Krakauskaitė, D. Kozulytė ir 
dailininkė Weir-Žebrauskaitė. Tech
nikos specialistai: B. Balaišis, St. 
Naikauskas, J. Kavaliūnas ir braižyt 
R. Dumčius. Įstaigų tarnautojai: A. 
Januška, E. Pakauskienė, E. Kaz
lauskaitė ir R. Januškaitė. Bibliote
kininkės — M. Pakauskaitė, D. Zai- 
caitė ir Badikonynė. Nemažas skai
čius nuėjo į verslus, štai jie. Nak
vynių namų (motei) savininkai: P. 
Večkys — Loma Doone Motel, V. 
Baltrušiūnas — ABC Motei virš 
ketvirčio milijono vertės. Svetainių 
(tavern) ir valgyklų savininkai: A. 
Krakauskas — Rex Tavern, P. Ra
dzevičius — Oak Tavern, V. čerškus
— Chippawa House, K. Vilkauskas
— valgykla. Apartamentų ar kelių 
namų savininkai: Ant. Baltulis, M. 
Kiris, T. Linkevičius, Ant. Tautke- 
vičius. Labai gerai verčiasi F. Kai
rio kirpykla, V. Pundziaus “Lido”

Hamiltono medžiotojų ir žūklautojų klubo surengto registruoto šaudymo laimėtojai: iš kairės II — V. 
Sasnauskas, III —A. Simkevičius ir VII —A. Kuras — Hamiltono klubo nariai; V — Alex Aitkins, 
atstovas O'Keef alaus bendrovės, kuri paskyrė šaudymui dovanas

S HAMILTON
PAREIŠKIMAS

Pastaruoju metu kaikuriuose Ka
nados ir JAV-bių lietuvių laikraš
čiuose pasirodo straipsniai, liečią 
Hamiltono lietuvių R. K. parapiją, 
jos chorą ir bendrą lietuvių sugyve
nimą. Tie straipsniai yra perdėm 
neigiamo pobūdžio. Jie visi pasira
šomi slapyvardžiais.

žemiau išvardintos lietuvių orga
nizacijos Hamiltone neranda reikalo 
spaudoje ginčytis su koresponden- 
tais-slapukais ir atsakinėti iš esmės 
į minimus jų straipsnius, kurie toli 
prasilenkia su tiesa ir faktine padė
timi. Kas rašo tiesą, tas nesibijo pa
sirašyti savo pavardės ir nesislapsto 
už slapyvardžių.

Mes stebimės kaikurių redaktorių 
elgesiu pakartotinai talpinant tokius 
straipsnius, kurie savo turiniu yra 
destruktyvinio pobūdžio ir tikrai ne- 
pasitarnauja lietuvių vienybei.

Su pagarba,
AV parapijos choras — A. Matulie
nė, seniūnė; parapijos komitetas — 
J. Kšivickis; KLB Hamiltono apyl. 
valdyba — J. Krištolaitis; ateitinin
kų organizacijos — J. Pleinys; skau
tų organizacijos — D. Gutauskienė 
ir A. Tumaitis; Tautos Fondo sky
rius — K. Mileris; veteranų “Ramo
vės” skyrius — A. Lukoševičius; 
Šaulių Sąjungos Mindaugo kuopa — 
A. Patamsis; tautinių šokių grupė 
“Gyvataras” — G. Breichmanienė; 
Mėgėjų Dramos Teatras “Aukuras” 
— E. Kudabienė; Medžiotojų ir Žūk
lauto jų Klubas “Giedraitis” — (be 
parašo, Red.); Skautams Remti 
Draugija — D. Stukas; K. L. Katali
kių Moterų Draugijos Hamiltono 
skyrius — S. Rakštienė; Sporto klu
bas “Kovas” — Z. Stanaitis.

NAUJAI IŠRINKTOJI Hamiltono 
apyl. valdyba, š. m. kovo 22 d. susi
rinkusi pirmojo posėdžio, pasiskirs
tė pareigomis: pirm. Alf. Juozapa
vičius, vicepirm. P. Masys, sekr. K. 
Žukauskas, ižd. A. S. Blekaitis, jau
nimo vadovas G. Breichmanas, pa
rengimų vadovai K. Mikšys ir J. 
Giedris-Giedraitis.

V i s a i s Bendruomenės reikalais 
prašome kreiptis į pirmininką 20 
Kensington Ave. N., tel. 544-5015.

Apyl. valdyba
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS se

nosios apylinkės valdybos įgaliotas 
turiu pareikšti, kad ruošiant Vasario 
16 minėjimą turėta $95 nuostolio. 
Aukos prie įėjimo buvo renkamos ne 
Tautos Fondui, bet šventės išlaidoms 
padengti, todėl B-nės v-ba jokių au
kų sau nepasilaikė, kaip tvirtina ko
respondentas M. K. “TŽ” nr. 12. 
Kaip kiekvienais, taip ir šiais metais 
gautas pelnas būtų buvęs perleistas 
Tautos Fondui.

A. Juozapavičius 
LIETUVIŠKĄ MIŠIOLĖLĮ, kurį iš

leido Tėvai jėzuitai Čikagoje, galima 
gauti pas p. K. Gudinską, tel. LI 7- 
1967. Kviečiame visas šeimas ir pa
vienius asmenis įsigyti šį mišiolėlį.
VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ ATEI

TININKŲ susirinkimas — balandžio 
7, sekmadienį, 4 v. p.p., parapijos 
salėje. Kalbės seselė Igne iš Toron
to. Nariai būtinai dalyvauja susirin
kime; kviečiami ir neateitininkai pa
siklausyti seselės Ignės paskaitos.

“MOKSLEIVIO BALSAS”, moks
leivių ateitininkų laikraštėlis, ruo
šiamas išleisti ateitininkų metinės 
šventės proga gegužės 5 d. Medžia
gą siųsti Dainorai Juozapavičiūtei.

SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ su
sirinkime kovo 24 d., neatvykus V. 
Kolyčiui iš Toronto, buvo diskutuo
jama jaunimo veiklos klausimais, ap
tarti metinės šventės reikalai ir kon
certas gegužės 4 d.

DAINUOJANČIOS ŽYMANTŲ 
ŠEIMOS koncertas įvyks gegužės 4 d. 
Paruošiamieji koncerto darbai vyks
ta pilnu tempu. Tikime, kad ši dai
nuojanti šeima hamiltoniečių ir apy
linkių lietuvių bus sutikta gausiu 
dalyvavimu. Jos koncertai kitur pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Po kon
certo Niujorke spaudoje rašoma: 
“Vakar praėjo mūsų suruoštas dai
nuojančios Žymantų šeim. koncertas 
tikrai triumfališkai. Suplaukė tūks
tantinė minia! Nors buvome tikri, 
kad koncertas pasiseks, bet tokios 
daugybės žmonių niekad nesitikėjo
me. Visi buvo sužavėti ta šeima ir

drabužių valykla ir Čepo “Vesuvio” 
— garinė pirtis. Be A. Baltulio, J. 
Linkevičiaus ir P Radzevičiaus, vi
si čia suminėti profesijonalai ir vers
lininkai yra naujieji ateiviai. Senie
ji ateiviai baigia išeiti į pensijas, o 
prie jų jau jungiasi ir iš vėliau atvy
kusių, taip kad labai sumažėjo fab
rikuose dirbančiųjų skaičius.

Windsorietis

jos atlikta programa. Dėlto didžiulė 
salė griausmingai ūžė ovacijomis. 
Tiek svečių nesutraukė per daug me
tų joks kitas lietuvių kultūrinis pa- 

- rengimas...” J. P.
PIRMOSIOS MŪSŲ LAISVĖS KO

VOS METŲ aukos Jungt. Finansų 
Komitetui: bankelis “Talka” — $50; 
Alf. Patamsis — $20; A. Obcarskis, 
K. Gudinskas, J. Romikat ir L. Skrip- 
kutė — $10; V. Perkauskas, P. Plei- 
nys, J. Dervaitis, L. Gutauskas, L. 
Ulbinas, G. Jasevičius, V. Jakimavi
čius, P. Kažemėkas, J. Deksnys, M. 
Lazdutis, J. Stundžia, J. Miltenis, A. 
Prunskus, P. Žulys, O Stasiulis, B. 
šturmaitis, P. Leilionas, J. Asmena- 
vičius, G. Melnykas, J. Andriukaitis 
ir G. Martišius — po $5; V. Kezys, 
A. Keliačius, St. Pilipavičius, A. Ul
binas. A. Gedrimas, V. Orlickas, J. 
Tolys, K. Karaška, P. Babinas, S Žio- 
ba, L. Palčauskas, J. Stonkus, Br. 
Milašius, A. Paukštys, V. Januška,
J. Vaina, L. Koperskis — po $3;
K. Baronas — $1.

Tautos Fondo skyr. v-ba
PADĖKA

Dėkojame visiems atsilankiusiems

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt 9.30—8 v.p.p.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSK1S ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

“SANTAROS-ŠVIESOS” federacija 
yra įsteigusi Algimanto Mockaus var
do knygų leidimo fondą. Laiškuose 
knygų mylėtojams rašoma: “Perei
tais metais išleidome tris knygas. 
Mūsų išleista Antano Gustaičio “Ir 
atskrido juodas varnas” peniai ga
vo Lietuvių Rašytojų Draugijos pre
miją. Taigi, esame įsigiję rimtos lei
dyklos vardą, šiais metais žadame 
neatsilikti: poros savaičių laikotar
pyje išeis Vytauto Kavolio “Nuže
mintųjų generacija”, o toliau numa
tome Henriko Nagio poezijos rinki
nį, Rimo Vėžio anti-poezijos rinkinį, 
Škėmos raštų antrą tomą ir, jei su
spėsim, Vinco Trumpos istorinę stu
diją”. Šis fondas organizuoja narius, 
kurie per metus sutiktų įnešti S20, 
už kuriuos gautų išleidžiamų knygų 
už tokią pat sumą. Fondo administ
ratoriumi yra G. Vėžys, 6349 So Ar
tesian Ave., Chicago, HL, 60629.

JŪRATĖS KAZICKAITĖS sužeidi
mas Vietname buvo platokai apra
šytas “Chicago Sun-Times” dienraš
čio kovo 20 d. laidoje. Ilgame raši
nyje “Hero Dies Without His Prized 
Boots On” yra kalbama apie medikų 
dalinio talkininką, 19 m. amžiaus 
kareivį Johnathan Spicer, kuris pa
gelbėjo atnešti sužeistą Jūratę Kazic- 
kaitę į medikų bunkerį. Jūratė šiam 
jaunam vaikinui padovanojo naujus 
armijos augštus batus. Jaunasis ka
reivis negalėjo atsigėrėti šiais ba
tais, kokių jis seniai buvo norėjęs. 
Tačiau po kiek laiko helikopteris vėl 
atgabeno naujų sužeistųjų, kuriuos 
Spicer turėjo paimti iš nusileidimo 
vietos. Grįžtant į bunkerį nukirto jį 
priešo kulka. Jūratė Kazickaitė 
straipsnyje minima kaip 24 m. am
žiaus laisva korespondentė iš Niu- 
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Fort William ir Port Arthur lietuviai, paminėję Lietu vos penkiasdešimtmetį

ir prisidėjusiems aukomis bei darbu, 
ruošiant mums tradicinį Užgavėnių 
balių; pirmiausia dvasios vadui 
mons. J. Tadarauskui už visokeriopą 
paramą, Ad. Buiniui, aukojusiam $15, 
VI. Čėsnai — $10 ir A. Kaušpėdai — 
$5. Dėkojame visiems prisidėjusiems 
prie loterijos tiek pinigais, tiek fan
tais; loterijos tvarkytojai p. Lepars- 
kienei. Dėkojame prisidėjusiems dar
bu: prie bufeto tvarkymo — p. Tu- 
maičiui, virtuvėje — Ant. Mikšienei, 
Liucijai Meškauskienei, p. Sapienei, 
p. Kačinskienei, Marijai Mačienei, p. 
Venskevičienei, p. Leparskienei.

Ačiū visiems —
K. L. Katalikių Draugijos Hamiltono 

skyriaus valdyba
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame draugams 
už mums suruoštas vaišes ir gražią 
dovaną minint mūsų 20 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį.

Nuoširdžiausias ačiū: Albertui 
Danutei Dronsutavičiams, Juozui 
Blankai Dronsutavičiams, Jonui
Kazei Bartkams, Vaciui ir Albinai 
Pašiliams, Aleksui ir Bronei Pau- 
liams, Juozui Rudaičiui.

Taipogi dėkojame ir savo jauni
mui — dukrai Birutei, Vandai Dron- 
sutavičiūtei ir Dainai Pauliūtei.

Regina ir Henrikas Rimkevičiai

ir 
ir 
ir

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

ŠULAITIS
jorko ir Čikagos.

MILIJONINIO TIRAŽO savaitinis 
sporto žurnalas “Sports Dlustrated” 
kovo 25 d. nr. paminėjo torontie- 
tės Violetos Nešukaitytės laimėjimą 
JAV “open” stalo teniso pirmenybė
se Detroite. Nešukaitytė esą antrą 
kartą paskutinių 3 metų laikotarpy
je iškovojo moterų grupės čempijo- 
nės titulą. Minima, kad 16 m. am
žiaus Nešukaitytė baigmėje įveikė 
Connie Sweeris iš Grand Rapids 21:7, 
21:15, 21:18.

LIETUVIAI FUTBOLININKAI jau 
pradėjo žaidimus lauke. Pradžioje pa
sitenkinama draugiškomis rungtynė
mis, o nuo balandžio mėnesio bus 
žaidžiami pirmenybių susitikimai. 
“Lituanicos” futbolininkai pirmame 
jėgų bandyme kovo 9 d. sudorojo 
vengrų “Red-White-Green” vienuoli
kę net 10:1. Kovo 16 d. lietuvių ko
manda sukirto “Real F. C.” 2:0.

“GREATER CHICAGO OPEN” 
šachmatų pirmenybės baigėsi kovo 
24 d. Dalyvavo 145 šachmatininkai; 
28 buvo meisterių ar ekspertų kla
sės. Lietuviai šį kartą čia turėjo 5 at
stovus. P. Tautvaišas taikstėsi į pir
muosius, tačiau jam nelabai sekėsi — 
turėjo pasiduoti A Sandrinui, kuris 
tapo pirmenybių laimėtoju. Be to, P. 
Tautvaišas dvi partijas sužaidė ly
giomis ir iš 8 galimų taškų surinko 
6. Gana gerai pasirodė K. Jankaus
kas, laimėjęs 5 tšk.; K. Ramas — 4, 
VI. Karpuška — 3. Lietuvių šachma
tininkų vadovo VI. Karpuškos teigi
mu, lietuviams vis darosi sunkiau 
varžytis turnyruose, nes iš ameri
kiečių jaunųjų tarpo priauga gana 
gerų šachmatininkų.
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@ LIETUVIAI PASAULYJE
j. A. Valstybės

VARPININKŲ SUVAŽIAVLMAS 
šiemet rengiamas birželio 22-23 d.d. 
Pottawattamie vasarvietėje, prie 
Benton Harbor, Mičigano valstijoje. 
Be Lietuvos nepriklausomybės auk
sinio jubilėjaus, šiemet taipgi su
kanka 80 metų nuo varpininkų pir
mojo susirinkimo Marijampolėje pas 
aušrininką Petrą Kriaučiūną. Suva
žiavimą organizuoja “Varpo” leidė
jas — Varpininkų Filisterių Drau
gija. Numatoma turėti paskaitų, dis
kusijų ir literatūros vakarą.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
įvyks Dainavoje rugpjūčio 18-25 d.d. 
Paskaitų, pranešimų ir programos 
reikalais kreiptis į J. Masilionį, 4632 
S. Keating Ave., Chicago, Hl. 60632, 
registracijos reikalu — į J. Tamulį, 
7031 S. Maplewood Ave., Chicago, 
HL 60629.

ARNOLDUI BAJERČIUI, Bostono 
“Nemuno” tunto jūrų skautui, Mas
sachusetts gubernatorius J. Volpe 
įteikė Maltos Kryžių, Amerikos 
skautų augščiausią auksinį medalį už 
gyvybės išgelbėjimą. 1966 m. gegu
žės 29 d. Pembroke, Mass., “Seno 
Kumpio” ežere A. Bajerčius, būda
mas tik 13 metų amžiaus, išgelbėjo 
dvi skęstančias mergaites, kai ban
gos buvo apvertosios jų laivelį.

ŠAKIŲ “ŽIBURIO” GIMNAZIJOS 
įsteigimo penkiasdešimtmetį siūlo at
žymėti A. Gintneris, 3221 W. 61 St., 
Chicago, Ill. 60629. Minėjimą būtų 
galima surengti tautinių šokių III 
šventės išvakarėse Čikagoje. Šiuo 
klausimu jis ragina pasisakyti buvu
sius gimnazijos direktorius, moky
tojus ir mokinius.

ARKIVYSK. JURGIO MATULAI
ČIO namų statyba jau baigiama. Šios 
senelių prieglaudos Nekaltai Pr. Ma
rijos seserų sodyboje, Putname, 
Conn., pašventinimo iškilmė įvyks 
gegužės 19 d. Garbės svečiu sutiko 
dalyvauti Norwich vysk. V. Hines. 
Pastatas bus gražus paminklas Ne
kaltai Pr. Marijos seserų vienuoli
jos įkūrėjui arkivysk. J. Matulai
čiui. Šiemet sukanka 50 metų, kai 
jis užėmė Vilniaus vyskupo sostą ir 
kai buvo įkurta minėtoji vienuolija.

XIX LIAUDIES MENO FESTIVA
LYJE Klevelande lietuviams atsto
vavo Šv. Kazimiero m-klos tautinių 
šokių grupė “Šoktinis”, vačL J. 
Kavaliūnaitės, M. Leknicko ir P. 
Maželio, šioje dainos, šokio ir muzi
kos šventėje dalyvavo 21-nos tauty
bės grupės.

KAN. K. STEPONIS-STEPONAVI- 
ČIUS mirė kovo 23 d. širdies prie
puoliu. Pastaruoju metu Los Ange
les, Kalifornijoj, buvo ligoninės 
kapelionu. Palaidotas kovo 28 d. iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios Kalvarijos 
kapinėse.

Brazilija
ALDA MARIJA G A R Š K A I TE, 

Brazilijos Lietuvių Sąjungos iždL Jur
gio Garškos dukra, baigė medicinios 
studijas Sao Paulo universitete. Ji 
yra pirmoji lietuvaitė, gavusi gydy
tojos teises Brazilijoje. Lietuvių kil

St Catharines, Ont
JUBILĖJINIŲ LIETUVOS METŲ 

ŠVENTĖ rengiama birželio 22 d. Nia
garos pusiasalyje. Didieji darbai jau 
įpusėję — paimta didžiausia ir gra
žiausia salė, užprašytas visų lietuvių 
mėgstamas orkestras, susitarta dėl 
meninės programos. Nuotaika visų 
gera, noras išvažiuoti į tolimesnes ir 
gražesnes apylinkes dar nepalūžęs,

Fort William - Port Arthur, Ont
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

p. Jokūbausku ūky. B. Bagdonienė ir 
J. Danėnas atnešė ir padėjo pa
veikslą su užrašu: “Tikrai mylėjo
me Lietuvą Tėvynę ir dirbome, ko
vojome už ją žodžiu, raštu, darbais 
ir gynėme ją savo gyvybėmis. Mūsų 
dvasia ir pralietas kraujas įparei
goja jus gyvuosius globoti ją per 
amžius.” Paveikslą padėjo po Lie
tuvos Vyčiu, Lietuvos ir Kanados 
vėliavom, uždegė žvakes su ženklu 
50. Sugiedojus Kanados ir Lietuvos 
himnus, apylinkės pirmininkė tarė 
žodį. Kovoję už Lietuvos laisvę pa
gerbti atsistojus tylos minute. Po 
to sekė mūsų ponių Bagdonienės, 
Druktenienės ir Bružienės labai ska
niai, lietuviškai paruošta vakarienė. 
Vėliau grojant “Maldą už Tėvynę” 
atnešta liet vėliavėlė, eilutė žvakių 
atžymint 50 metų ir gimtadienio tor
tas, papuoštas liet spalvom. Sugie
dotas Lietuvos himnas. Ponios išda
lino 50 metų gimtadienio tortą da
lyviams.

AUKAS TAUTOS FONDUI rinko 
su aukų lapu J. Danėnas ir V. Bru
žas. Aukojo: $11 — J. Oscila; $10 
— dr. E. Jasevičiūtė; $5 — B. Ka- 
libatas; $3 — J. Erslovas, J. Kriš
čiūnas; $2 — J. Mockus, V. Bružas, 
A. Andrušis; $1 — B. Bagdonienė, 
V. Jokubauskas, E. Blieske, F. Ra-

mės vyrų gydytojų čia jau yra ke
liolika.

PAGERBTUVES DR. ELIZIEJUI 
DRAUGELIUI 80 m. amžiaus sukak
ties proga Sao Paulo mieste suren
gė balandžio 6 d. Brazilijos Lietu
vių Sąjunga. Sukaktuvininkas yra ak
tyvus politinio ir visuomeninio gy
venimo veikėjas, vienas ateitininki- 
jos kūrėjų.

Argentina
ARGENTINOS SPORTO FEDE

RACIJA geriausia 1967 m. sporti
ninke išrinko Santa Fe lietuvaitę 
Aliciją Kaufmanaitę, dalyvavusią 
olimpijadose Japonijoj ir Kanadoj.

NOTARO TEISES La Platos uni
versitete įsigijo H. V. Miųuenas-Mi- 
kėnaitė. Ta proga vienintelės viso
je P. Amerikoje lietuvaitės notarės 
nuotrauką įsidėjo jos gimtojo mies
to Comodoro dienraštis “Cronica”, 
.sveikindamas tėvus Antaną ir An
taniną Indrijauskaitę Mikėnus, mo
kytojas seseris — Antaniną ir Pau
liną Mikėnaitės.

Vokietija
LUEBECKO AKADEMIJOJE me- 

dicinos studijas baigė Ričardas Pet- 
rys-Petravičius, gimęs 1939 m. Šiau
liuose. Jis yra Amerikos lietuvis iš 
Cicero miesto. Mediciną Vokietijoje 
pradėjo studijuoti 1962 m. rudenį. 
Pusantrų metų praktiką naujasis gy
dytojas atliks Bevenseno ligoninė
je, Vokietijoje.

VECHTOS SENELIŲ PRIEGLAU
DOJE 97-tąjį gimtadienį atžymėjo 
Jurgis Galinis, prieš II D. karo pa
baigą gyvenęs Gudkaimyje, Kybar
tų vlsč. Gimtadienio proga jį apdo
vanojo seselės, o sveikinimus atsiun
tė “Caritas” direktorius Watermann, 
Vechtos burmistras Bee ir Bonnos 
parlamento atstovas Lemp.

Australija
“KLUMPAKOJIS”, Algio Šimkaus 

vadovaujama Melburno lietuviu tau
tinių šokių grupė, dalyvavo Cape Pat
terson vasarvietės metiniame karna
vale. Vieną dainą anglų kalba padai
navo Rūta žiedaitė. Dėmesio cent
re buvo Cape Patterson grožio ka
ralaitės rinkimai. Pernai šį titulą 
buvo laimėjusi lietuvaitė Dana Ving- 
rytė, bet šiemet konkurse ji negalė
jo dalyvauti, nes jau yra ištekėjusi. 
Tačiau laimė ir šį kartą nusišypsojo 
lietuvaitei. Naująja karalaite buvo 
išrinkta Rasa Saženytė, gimnastikos 
mokytoja ir veikli skautė. Austra
lai taip buvo sužavėti lietuvių tauti
nių šokių, kad šiemet karnavalo ren
gėjai “Klumpakojui” atsiuntė spe
cialų kvietimą dalyvauti programoje.

ADELAIDĖS UNIVERSITETE me
dicinos studijas baigė Antanas Ste- 
panas, statybos inžinerijos — Euge
nijus Pocius, fizioterapijos — Kris
tina Baškutė.

LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERA
CIJOS suvažiavime Melbourne į nau
ją valdybą išrinkti: D. Baltutienė, 
V. čižikauskas, V. Laukaitis, J. Skim- 
birauskas, V. šeštokas, 
nas, J. Žitkevičienė ir

A Vaitiekū-
V. žiogas.

nuoširdumaslietuvių svetingumas ir 
visada mielas. Be to, kartu atšvęsi- 
me ir Jonines. Kaip visada, arti tūks
tantinės suplaukia į šią pavasario 
šventę, taip ir šiais metais laukiama 
nemažiau, šventę rengia lietuvių pa
rapija, visada budinti tėvynės sar
gyboje.

Koresp.

monas, J. Danėnas, St. Gimbutis. Vi
siems didelis ačiū. Kurie dar nėra 
aukoję, prašome paaukoti. Pažymė
tina, kad Juozo Danėno tėvas Vincas 
buvo Lietuvos savanoris, apdovano
tas Vyčio kryžiumi.

LAURA SIMONAITYTĖ, 13 m. 
amžiaus, VI pianino klasėje išlaikė 
egzaminus ir gavo 86. Sveikiname ir 
linkime sėkmės.

J. DANĖNAS sužeistas miško dar
buose.

TURIME LABAI DIDELĮ PRO
JEKTĄ, kuris pareikalaus tikrai 
daug darbo ir pinigų. Dėlto kiek
vienas lietuvis turi prisidėti darbu - 
ir lėšomis. Tai įrengimas lietuvių 
skyriaus tautybių parke “Internatio
nal Friendship Gardens” Fort Wil- 
liame, Chapples Recreation Centre 
(tarp Victorija, Tarbutt ir Waterloo 
gatvių). Bendrame plane mūsų skly
pas bus tarp italų ir vokiečių. Tai 
bus paminklas Lietuvai ir lietuviams. 
Tai reikia atlikti 3 metų laikotarpy
je. Pradėti reikia šiemet. Kai sky
rius bus įrengtas, miestas savo lė
šomis viską išlaikys per 100 metų. 
Mums pirmiausia reikia sudaryti ge
rą planą ir duoti miestui patvirtin
ti. Tikimės, kad ir lietuvių centras 
Toronte mums padės. Jie turi dide
les ir stiprias menininkų ir archi
tektų pajėgas. Dabar čia projektą 
braižo p. Balčytis. Pinigų mes turi
me sutaupę per eilę metų, bet to 
neužteks. Visi, su kuriais teko čia 
kalbėti, nuoširdžiai pritaria tam pro
jektui ir žada prisidėti aukomis ir 
darbu. Dabar rengiamės arbatėlei 
gegužės 26 St. Elizabeth salėje po 
bažnyčia. Fort Williame. Norime 
Įjungti parodą labai gražių J. Moc
kaus beržo, šaknų drožinių. Vasario 
mėn. Toronte įvykusioj parodų ren
gimo vadovų konferencijoj mūsų 
miestų atstovė kalbėjo tik apie jo 
darbus ir Lietuvos gintarą. Tie dar
bai turėjo didžiausią pasisekimą. EJ.



5 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1968. IV. 4 - Nr. 14 (949)

H KULTaRlMEJE VEIKLOJE
DAIL. H. ŠALKAUSKAS Austrą 

lijoje surengtoje “Gold Coast Price” 
konkursinėje dailės parodoje laimė
jo $500 premiją už akvarelę.

KOMPOZ. K. V. BANAIČIO har
monizuotų lietuvių liaudies dainų 
koncertą balandžio 20 d. Čiurlionio 
Galerijoje, Čikagoje, rengia ateiti
ninkų meno draugija “Šatrija”. Pro
gramą atliks mezzo-sopranas Elena 
Blandytė, pianinu palydima prof. 
Vlado Jakubėno.

PRANO BALTUONIO, montrealie- 
čio dailininko, medžio šaknų skulp
tūros parodą kovo 23-24 d.d. Colum
bian Lounge patalpose, Woodhaven, 
N. Y., surengė Karių-Savanorių Są
junga “Ramovė”. Dailininko ir jo 
darbų apžvalgą padarė dail. K. Žo- 
romskis. /

JĖZUITŲ RENGIAMAME KON
CERTE “Loyola College Night”, ku
ris įvyks balandžio 10 d. Lyric teat
re, Baltimorėje, šio miesto simfo
ninis orkestras atliks du kompoz. Tė
vo Bruno Markaičio, SJ, kurinius — 
“Concertino No 1” ir “Piano Con
certo No 1”. Orkestrui talkins jė
zuitas pianistas Tėvas Leslie J. 
Schnierer. čikagiečio B. Markaičio, 
SJ, kompozicijos jau nepirmą kartą 
suranda kelią į amerikiečių visuo
menę. Pirmuosius žingsnius kompo
zicijoje jis žengė Kaune, studijas 
baigė Amerikoje.

TAUTINES SĄJUNGOS NAMUO
SE Bostono įvyko dvi trijų lietuvių 
dailininkų parodos: kovo 23-29 d.d. 
skulptoriaus Petro Vaškio, kovo 30- 
31 d.d. tapytojų Danos Baltienės ir 
Jurgio Laurinaičio.

SMUIKININKES ELENOS KUP- 
REVIČIŪTĖS rečitalį Niujorko 
Town Hall salėje kovo 17 d. labai 
palankiai įvertino šiaip jau visada 
dideliu santūrumu pasižymįs “New 
Yorko Times” muzikinis kritikas 
Theodore Strongin. Apžvelgęs E. Kup- 
revičiūtės atliktus Delio Joio, Fau- 
re. Bacho, Ravelio kūrinius, jis stab
teli prie Juliaus Gaidelio sonatos, 
pabrėždamas smuikininkės subtilu
mą ir specialų dėmesį šiam kūriniui. 
Sonata esanti maloni, jam prime
nanti gėlėmis papuoštą Hindemith 
kūrinį.

LIETUVIU PREKYBOS RŪMŲ 
stipendijos šiemet bus įteiktos meti
niame šios institucijos parengime ge
gužės mėn. Continental Plaza vieš
butyje, Čikagoje. Jos duodamos stu
dijas pradedantiems kolegijose ir 
universitetuose lietuviams ir lietu
vaitėms, reikalingiems finansinės pa
ramos. Prašymus iki balandžio 30 d. 
siųsti šiuo adresu: Scholarship Com
mittee, Lithuanian Chamber of Com
merce of Illinois, 4030 Archer Ave., 
Chicago, Ill. 60632, USA.

KAMERINES MUZIKOS KONCER
TĄ Klevelando Music School Sett
lement salėje surengė šios muzikos 
mokyklos piano departamento vedė
ju paskirtas pianistas Andrius Kup
revičius ir čelistas Algimantas Mo- 
tiekaitis, Pittsburgh© simfoninio or
kestro narys. Programon jiedu buvo 
įtraukę Beethoveno, Prokofievo ir 
Griego kūrinius.

LIETUVOS KARIŲ VETERANŲ 
SĄJUNGOS Bostono skyriaus ramo- 
vėnai paskyrė $100 premiją už ge
riausią 1968 m. rašinį “Kario” pus

lapiuose. Rašinys turi vaizduoti Lie
tuvos nepriklausomybę, Klaipėdos 
atvadavimą, 1941 m. sukilimą ar po
kario metais vykusias partizanų ko
vas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KOMPOZ. JUOZAS INDRA palai- 

dotas Petrašiūnų kapinėse. Atsisvei
kinimo žodį tarė Kauno muzikinio 
teatro dir. V. Varčikas, solistai S. 
Rapalienė, S. Rubinovas, kompoz. V. 
Kairiūkštis ir kultūros “ministerijos” 
meno reikalų valdybos viršininkas 
R. Jakučionis. Laidotuvėse nesiteikė 
dalyvauti ne tik kompartijos diduo
menė, bet ir žymesnieji meno vei
kėjai. Velionis buvo pradėjęs kur
ti poetui Vyt. Montvilai skirtą ope
rą “Nutraukta daina” ir planavo mu
zikinę komediją pagal vysk. M. Va
lančiaus “Palangos Juzę” su buiti
nėmis scenomis, apeigomis, liaudies 
humoru, šokiais ir žaidimais.

DAINININKŲ KONKURSE Vii 
nuje I premiją laimėjo Vilniaus kon
servatorijos diplomantė Giedrė Kau
kaitė, II — Vilniaus operos teatro 
sol. E. Kuodis ir filharmonijos sol.
L. Muraška, III — Šiaulių muzikos 
mokyklos dėstytoja B. Rainienė. Di
plomais buvo atžymėti Kauno muzi
kinio teatro solistai J. Janulevičius 
ir V. čepkus. Jie atstovaus Lietu
vai Pabaltijo ir Gudijos dainininkų 
konkurse Taline, Estijoje.

ALGIMANTAS BUČYS, literatū
ros kritikas, pasaulinės literatūros
M. Gorkio institute Maskvoje apgynė 
filologijos mokslų kandidato diser
taciją, tema pasirinkęs šių laikų ro
mano problemas.

NINA KARNAVIČIENE, kompoz. 
Jurgio Kamavičiaus žmona, mirė 
Vilniuje. Velionė, gimusi 1886 m. 
Zamostjės mieste, Liublino guberni
joje, dėstė dainavimą Kauno ir Vil
niaus konservatorijose, vadovavo Vil
niaus Mokytojų Namų dainininkų 
ansambliui, su kuriuo buvo pasta
čius savo vyro operą “Gražina”. Jos 
sūnus Jurgis Karnavičius yra Vil
niaus konservatorijos rektorius.

MASKVINES MOKSLŲ AKADE
MIJOS visuotiniame posėdyje buvo 
svarstyti 1967 m. pasiekti mokslinin
kų laimėjimai. Lietuvos Mokslų Aka
demijos vicepirm. prof. dr. Algirdo 
Žukausko teigimu, plataus pripaži
nimo susilaukė LMA prez. J. Matu
lio vadovaujama elektrotechnikos 
mokykla, pagrindinį dėmesį skirian
ti metalų apsaugai nuo rūdijimo. 
Lietuviai mokslininkai koordinuoja 
visos Sovietų Sąjungos kolektyvų 
darbus šioje srityje. Posėdžio daly
vius taipgi domino LMA puslaidi
ninkių fizikos intstituto atliekami 
karštų elektronų ir plonų sluogsnių 
tyrinėjimai, šiais klausimais lietuviai 
fizikai skaitys pranešimus tarptauti
nėse konferencijose.

UKRAINIEČIŲ POETUI T. ŠEV
ČENKAI skirtą XVII konferenciją 
Vilniuje surengė Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas kartu su Ukrainos 
Mokslų Akademijos T. Ševčenkos li
teratūros institutu. Pranešimus apie 
šio ukrainiečio poeto literatūrinį pa
likimą bei jo reikšmę skaitė akade
mikai J. Kiriliukas, J. Šabliovskis, 
filologijos mokslų kandidatai A. Se-

Taip atrodė nemuniečiai, atvykę rš okup. Lietuvos į Montrealį, kurio ir dabar neužmiršta

šelgis, V. Borodinas ir kt. Per dvi 
dienas buvo išklausyta 16 pranešimų 
ir referatų.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ ANTOLO 
GIJĄ, įrašytą į keturias ilgai gro
jančias plokšteles, išleido Rygos 
plokštelių gamykla “Melodija”. Ją 
paruošė Vilniaus konservatorijos mu
zikologai. Trumpame pranešime rašo
ma: “Dainų rinkinys prasideda seno
vinėmis liaudies dainomis. Daug vie
tos jame užima įvairios apeiginės 
melodijos. Įdomios yra dainos, ku
riose skamba socialinis protestas 
prieš dvarininkų ir buožių savavalia
vimą.” Kadangi buožės terminą yra 
nukaldinusi sovietinė kompartija, at
rodo, jog iš propagandinės pusės 
bus paliestas nepriklausomos Lietu
vos laikotarpis. Torontą jau yra pa
siekusios “Melodijos” išleistos vestu
vinės liaudies dainos, atliekamos kai
mo giedorių stiliumi, be instrumen
tų palydos solistų ir dainininkų gru
pių. Ši plokštelė primena mūsiškės 
D. Pašilytės-Rautinš daromus įrašus 
Otavos muzėjui.

MOKSLŲ AKADEMIJOS lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto tau
tosakos sektoriaus saugyklose yra 
sutelkta apie 750.000 tautosakos už
rašymų, jų tarpe apie 300.000 dai
nų tekstų ir 45.000 dainų melodijų, 
apie 100.000 patarlių ir priežodžių. 
Iš 300.000 dainų tik 10.000 atskiri, 
saviti kūriniai, o visos kitos dainos 
— jų variantai. Čia taipgi yra sau
gomi pirmųjų tautosakininkų — S. 
Daukanto, A Juškos, J. Basanavi
čiaus — tautosakos užrašymų rank
raščiai. Sektoriaus tautosakininkai 
baigia ruošti spaudai penktąjį ir pa
skutinį lietuvių tautosakos tomą, 
skirtą smulkiajai tautosakai — vai
kų, miesto gyventojų tautosakai, tur
gaus užšaukimams ir kitiems žan
rams. Kartu bus išleistas ir kitas lei
dinys, nagrinėjąs dainuojamosios tau
tosakos klausimus. Lietuvių ir latvių 
tautosakininkai Lietuvos-Latvijos pa
sienyje surinktos tautosakos api
bendrinimą pateiks Rygoj rusų kal
ba leidžiamoj knygoj “Baltų tautų 
folkloras”.

“VILNIAUS AIDAI”, estradinis 
vilniečių ansamblis, surengė koncer-
tą Kauno sporto halėje. V. Kst.

Daktaras V. Fidleris apie atomo ateitį
Kovo 23 d. Prisikėlimo muzi

kos studijoj Akademikų Dr-jos 
pakviestas dr. Vilius Fidleris 
skaitė paskaitą tema: “Atomi
nės energijos ateitis Kanado
je”. Atidaromąjį žodį tarė Aka
demikų Dr-jos pirm, archit. V. 
Petrulis. Prelegentą klausyto
jams pristatė jo vaikystės ir iš 
dalies mokslo dienų draugas 
inž. E. Cuplinskas, nurodyda
mas, kad V. Fidleris studijavo 
Danijoj, o vėliau kanadiškam 
Londono universitete, kur 1953 
m. gavo bakalauro, vėliau — 
magistro laipsnius. Doktoratą iš 
kalnų inžinerijos srities padarė 
1958 m. ir dabar dirba atominės 
energijos srityje.

Atsivežtasis prelegento fil
mas ir nemaža skaidrių iš ato
mo tyrimo stočių Kanadoje jau 
daug ką pasakė klausytojams. 
Paskaitininkas daug papasako
jo klausytojams gyvu žodžiu. Jo 
tikslas buvo supažindinti klau
sytojus su planais, kuriuos Ka
nada žada vykdyti toje srityje 
ateinančių 10 metų laikotarpy
je. Kanada išleisianti atomi
niams tyrimams apie 1 bilijoną 
dolerių. Tas darbas privalėsiąs 
kaskart intensyvėti, nes van
dens ir anglies ištekliai kaskart 
mažėsią, o pareik alavimas 
elektros energijos didėsiąs. Rei
kalavimus galėsianti patenkinti 
atominė energija. - Pvz. JAV-se 
nuo 1970 m. galbūt iš viso ne
būsią jokių kitų elektros jėgai
nių — tik atominės. Einanti prie 
to ir Kanada, kurioje dabar vei
kia atomo tyrimų stotys Doug
las Point, Pickering, Gentilley 
(Quebec), Chalk River ir kitur. 
Iš viso — net 28 stotys.

Esą daugelis žmonių mano, 
kad atominės energijos tyrimo 
darbas esąs pavojingas. Bet iš 
tikrųjų, dirbant jame, nė kiek 
nedaugiau pavojų, kaip dirbant 
visus kitus darbus. Ten dirbant, 
esą, radiacijos kiekis nepavojin
gas. Kažkas, girdi, mano, jog 

tas darbas paslaptingas. Toje 
srityje, ypač Kanadoje, jokių 
paslapčių nebėra.

Kanada parduodanti savo pa
ruoštus atominės energijos re
aktorių planus kitoms valsty
bėms. Būtų buvęs padarytas 
sandėris ir su Jugoslavija, bet 
pastarajai, neturint didelių 
miestų, tie planai buvo perdaug 
gigantiški. Pakistane taip pat 
pastatytas toks pat atominės 
energijos reaktorius (tikra ko
pija), kaip Kanadoje (Douglas 
Point). Visi tie tyrimų punktai 
yra nuostolingi, išskyrus tik Ka
nados turimą izotipų mašinų 
fabriką, kuris duoda nemažai 
pelno, nes tokios mašinos par
duodamos daugeliui kraštų, ne
išskiriant nei JAV-bių. Kanada 
atominiams tyrimams neskiria 
didelių sumų. Pvz. šiemet pa
skirta tik 7 mil. dolerių.

Reaktorių projektai pagal jų 
galingumą skirstomi į tris gru
pes: paprastą atominę, hidroge
ninę ir “super”. Kanada naudo
janti pirmojo tipo reaktorius, 
nors palengva einama prie ga
lingesnių, taip vadinamo “ING” 
tipo. Ar pavyks įtikinti Kana
dos valdžią, jog apsimoka taip 
daryti, dar nežinia. Visų trijų 
tipų reaktoriai dar turi daug 
problemų, neišspręstų klausi
mų. Tais reikalais besisielojant 
ir prelegentui tekę būti koman
diruotėse Italijoj, JAV-se ir ki
tur.

Užbaigus paskaitą, su klausi
mais pasireiškė G. Balčiūnas, St. 
Dargis, Adomavičius ir kt. Aka
demikų Dr-jos pirm. V. Petrulis 
susirinkusiems pranešė, jog se
kančioji paskaita įvyksianti toj 
pat salėj gegužės 4 d. Paskaiti
ninkas — dr. K. Baublys.

Dr. V. Fidleris kvietė lietu
vius atsilankyti į Chalk River, 
Ont., kur jie būsią mielai sutik
ti ir atominės energijos tyrimo 
įrengimai jiems būsią parodyti. 
Paskaitininkas Torontan buvo

V. MACIŪNO STUDIJA J. GOBIS

Pluoštas dokum
Poeto kunigo Antano Strazdo 

biografija XX amžiuje pasidarė 
lietuvių literatūros istorikams 
ypačiai įdomi, bet juo laikas bė
ga tolyn nuo jo gimimo metų, 
juo jo biografija darosi neaiškes
nė, miglotesnė. Nors istorikai 
surado nemaža dokumentų, lie
čiančių Antaną Strazdą, bet vis- 
dėlto ir dabar sunku atskirti, 
kas to poeto gyvenime buvo tik
ra ir kas prasimanyta, legenda- 
riška. Iš vienos pusės rasta, kad 
jis gimęs 1763 m. birželio 12 d. 
netoli Kriaunų Astravo (arba 
gretimame Kriūgiškių) kaime, 
bet V. Maciūnas pateikė eilę do
kumentų, kurie kelia abejojimą 
dėl jo gimimo vietos ir laiko. 
Kaikurie dokumentai beveik jo
kios reikšmės tam klausimui ne
turi. Jei pvz. A. Strazdas savo 
gyvenimo gale, būdamas bažny
tiniu kaliniu Pažaislio vienuoly
ne, pasakė, kad ilgisi savo tėvy
nės Žemaitijos, tai ta tėvynė su
prastina ne gimimo atžvilgiu, 
bet Almos. Jis Žemaitijoj mo
kėsi kunigų seminarijoje, buvo 
įšventintas kunigu ir ten pra
džioje kunigavo. Nieko nereiš
kia jo susilaikymas nuo pasisa
kymo, kada ir kur jis gimęs. 
Galbūt anais laikais gimimo met
rika nebuvo tokia svarbi kaip 
dabar; kitaip Vilniaus vyskupi
jos archyve turėtų būti jo gimi
mo vieta ir data. Tai turėtų būti 
jo dimisijos ir admisijos rašte.

Taip pat miglotai atrodo Ant. 
Strazdo charateristika. Iš V. 
Maciūno knygoj pateiktų doku
mentų blogiausiai per tardymus 
apie A. Strazdą liudijo bajorai 
(pasauliečiai ir dvasiškiai), o ge
riausiai — kaimiečiai, baudžiau
ninkai. Vulgarūs, grubūs anek
dotai apie A. Strazdą ėjo iš dva
rų ir klebonijų, nes bajorai jo 
nekentė kaip liaudies, prastų 
žmonių poeto, kuris savo saty
ra “kando” bajorams. Nėra abe
jonės, kad A. Strazdo būta karš
to, neramaus temperamento 
žmogaus ir ne asketo, bet ne 
tokio ištvirkėlio, kaip jis buvo 
vaizduojamas prieškarinių gim
nazijų moksleiviams. Esą, jis tu
rėjęs net 5 vaikus, o kiek žmo
nų, tai — visai neaišku. V. Ma
ciūno knygoj neaiškiai minimi 
du jo vaikai ir tik viena “žmo
na” — rekrūto gyvanašlė. V. M. 
paminėti vaikai yra abejotinos 
kilmės. Ir čia nėra aiškaus įrody
mo; galėjo būti augintiniai ar 
giminių vaikai. Ant. Strazdas 
dažnai keitė savo gyvenvietes 
Vilniaus vyskupijoje, keliavo iš 
vienos parapijos į kitą. Pagaliau 
1821 m. apsigyveno Kamajuose 
ir ten mirė 1833 m.

Lietuvos Mokslų Akademijos 
išleistoj “Lietuvių literatūros is
torijoje” (I t., 398 psl.), kaip ir 
V.Maciūno kalbamoj knygoj, sa
koma, kad A. Strazdas Kamajuo
se gyvenęs labai skurdžiai, kad 
buvęs bažnytinės vyresnybės pa
niekintas, apleistas, suspenduo
tas, o to laikotarpio tos parapi- 
atvykęs su žmona, buv. torontie- 
te skautų veikėja ir sportininke 
Zubrickaite. Pr. Alšėnas

ty apie Strazdą
jos metrikų knygose yra kum 
Antano Strazdo ranka įrašytų jo 
pakrikštytų vaikų metrikų. To 
laikotarpio Kamajų parapijos 
bažnytinėmis knygomis domisi 
dabartinės Lietuvos literatūros 
istorikai, studentai, absolventai, 
vasaros atostogomis atvyksta į 
Kamajus, skaito ir fotografuoja 
kun. A. Strazdo ranka įrašytas 
metrikas ir jį liečiančius doku
mentus parapijos archyve. Įdo
mu, kad V. Maciūnas, stropiai 
tyrinėdamas Ant. Strazdą lie
čiančius dokumentus, visai ne
pasidomėjo Kamajų parapijos 
archyvu, kuris rodo, kad, Ka
majuose gyvendamas, A. Straz
das dirbo savo pašaukimo dar
bą, žinoma, su savo vyresnybės 
leidimu. Tiesa, iš V. Maciūno 
knygos paaiškėjo, kad jis metus 
su viršum “kalėjo” Pažaislio vie
nuolyne, savo vyskupo nubaus
tas, bet V. Maciūnas teisingai 
galvoja, kad jis tą bausmę ga
vęs ne už didelius moralinius 
nusikaltimus, o už tai, kad ap
skundė Vilniaus cenzūros komi
tetą Petrapilio švietimo ministe- 
riui ir skundą laimėjo. Dėl to nu
kentėjo to komiteto šulas Klon- 
gevičius. Pastarasis, tapęs Vil
niaus vyskupu administrato
rium, įkišo A. Strazdą į vienuo
lyną. O pagal minėtą Mokslų 
Akademijos leidinį jis niekad 
nebuvo įkalintas, o tik spaudžia
mas, persekiojamas, niekinamas 
už savo kovingą liaudišką poe
ziją ir už meilę liaudžiai. Is V. 
Maciūno knygos matyt, kad Ant. 
Strazdas nebuvo palaidesnis ir 
vaidingesnis už savo rajono ku
nigus; nebuvo girtuoklis. Žiloj 
senatvėj buvo nubaustas dau
giausia už tai, kad jo liaudiš
koje poezijoje yra aštrios saty
ros, kuria jis kovojo su liaudies 
engėjais, su bajorais ir su ba
jorų kilmės klebonais, dekanais, 
prelatais.

V. Maciūnui iš dalies pavyko 
A. Strazdą iš legendos priartin
ti prie tikrovės, bet tik iš da
lies, nes dar daug legendarišku- 
mo tebėra to mūsų liaudies poe
to biografijoje. Ir vargu bepa
vyks kada nors jo biografiją rei
kiamai nušviesti, o ypač jo cha
rakteristiką.

Lyginant su minėta Mokslų 
Akademijos “Liet, liter, istori
ja”, Vinco Maciūno knygoj jau
čiamas ryškus, objektingas 
mokslingumas, kai tuo tarpu so
vietinių mokslininkų išvadiniai 
teiginiai yra dirbtinai patempia
mi ant klasių kovos kurpalio: 
ten viskas aiškinama jo klasi
niu kovingumu, jo meile liau
džiai, nors Ant. Strazdas, kaip 
rodo jo poezija, jo kaikurios 
giesmės, ne visa siela buvo pa
skendęs “klasinėj kovoj”, turė
jo ir religinių polėkių. Jo “Pul
kim ant kelių” giesmė yra kilus 
ne iš “klasinio kovingumo”...

Vincas Maciūnas, PLUOŠTAS 
DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ 
STRAZDĄ. Išleido J. J. Bačiū- 
nas-Bachunas, Sodus, Mich. 
49126, 1967 m. 137 psl., kaina 
2 dol.
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NEMOKAMAI

Pirmadienį ir trečiadienį
PARKDALE COLLEGIATE INSTITUTE, 
209 Jameson Avenue, south of Queen St., 
Toronto 3, Ontario.
ORDE STREET PUBLIC SCHOOL, 
18 Orde Street, 
Toronto 2B, Ontario.
WESTERN TECHNICAL - COMMERCIAL 
SCHOOL, 
125 Evelyn Crescent, Toronto 9, Ontario.

OAKWOOD COLLEGIATE INSTITUTE, 
991 St. Clair Avenue West at Oakwood, 
Toronto 10, Ontario.
PARKWAY VOCATIONAL SCHOOL,
1 Danforth Avenue, 
Toronto 6, Ontario.
RYERSON PUBLIC SCHOOL, 
Dundas Street, east of Bathurst Street, 
Toronto 2B, Ontario.

HUGES PUBLIC SCHOOL, 177 Caledonia Road at Innes Avenue, Toronto 10, 
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį

BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE, 
1141 Bloor Street at Dufferin, 
Toronto 4, Ontario.
KING EDWARD SENIOR PUBLIC SCHOOL, 
Bathurst Street, north of College Street, 
Toronto 4, Ontario.

KENT SENIOR PUBLIC SCHOOL, 
980 Dufferin Street at Bloor West, 
Toronto 4, Ontario.
GIVINS SENIOR PUBLIC SCHOOL 
49 Givins Street, 
Toronto 3, Ontario.

BICKFORD PARK HIGH SCHOOL,
777 Bloor Street West, 
Toronto 4, Ontario.
Egzaminai
1. Aštunto skyriaus pažymėjimas suaugusiems. 
Viena ar daugiau klasių kiekvienoje anglų kal
bos ir pilietybės mokykloje bus įvesta tiems, 
kurie ruošiasi aštuntam skyriui. Informacijos, 
kursų programa ir prašymų blankai gaunami 
visose mokyklose.
2. Dešimto skyriaus anglų kalbos rašiniai (va
kariniai egzaminai birželio mėnesį). Tokios pat 
sąlygos, kaip ir 8 skyriui.
3. Dvylikto skyriaus anglų kalbos rašiniai (va
kariniai egzaminai birželio mėnesį).
4 Pažengusiems anglų kalbos klasės bus įves
tos daugumoje mokyklų. Norintieji pasiruoš
ti vadinamiems “Michigan” egzaminams, turė-

Graham M. Gore, 
švietimo direktorius

EASTERN HIGH SCHOOL OF COMMERCE, 
16 Phin Avenue at Chatham, 
Toronto 6, Ontario..

tų lankyti Bloor Collegiate Institute arba Bick
ford High School.
Mokesčiai
5. Lankantiems kursus studentams aštuntojo 
skyriaus egzaminai nemokami. Privačiai pasi
ruošę suaugusieji gali rašyti aštunto skyriaus 
egzaminus, jeigu įsiregistruoja betkurioje mo
kykloje iki 1968 m. gegužės 1 d. Mokestis pri
vačiai pasiruošusiems — $2.00.
Mokestis už 10-to ir 12-to skyriaus anglų kal
bos rašinius — $2.00.
Smulkesnės informacijos — kiekvienoje mo
kykloje.
Kiniečiu kalbos (Kantono) kursai — Bickford 
Park High School — pirmadienių ir trečiadie
nių vakarais. Mokestis — $5.00.

Ying L. K. Hope 
pirmininkas

Bent vieną dieną Jis bus pa
našus į Karalių, kurio laukia 
vargšai kiekvieną rytmetį prie 
šventojo miesto vartų.

Šį kartą Jėzus neateina kaip 
nežinomas, paskendęs keliau
ninkų minioje piligrimas į troš
kią sostinę, pilną mažyčių pana
šių į kapus baltų namelių, susi
gūžusių priešais išdidžiai išpuoš
tą šventyklą, pasmerktą dingti 
ugnyje, šį paskutinį kartą Jėzų 
lydi jo ištikimieji, jo artimiau
sieji, jo vientaučiai: moterys, 
kurios jį apverks, dvylika, kurie 
išsislapstys; galilėjiečiai, kurie 
ateina pamatyti senojo stebuk
lo, tačiau ne be vilties išvysti 
naują, šį kartą jis nebe vienas: 
su juo eina pirmoji Karalystės 
sargyba. Ir neatvyksta kaip ne
žinomasis: stebuklų atgarsis pa
ruošė jo atvykimą. Net ir šito
je sostinėje, kur viešpatauja ro
mėno kardas, pirklių auksas, fa- 
rizėjaus raidė, yra akių, kurios 
ilgesingai žvalgosi į Alyvų kal
ną, yra širdžių, kurios pradeda 
smarkiau plakti.

Nenori Jėzus šį kartą įeiti 
pėsčias į miestą, kuris turėtų 
tapti jo Karalystės sostine, 6 
bus jo kapinėmis. Atvykęs į 
Bettagą, siunčia du mokiniu su
rasti asilaitę. Ją ras pririštą kie
me prie vartų: tegu atriša ją ir 
atveda, neprašę niekieno leidi
mo. Jeigu šeimininkas ką saky
tu, praneškite jam, kad Viešpa
čiui reikia.

Lig šiol buvo sakoma, kad Jė
zus pasirinko joti asilaite iš nu
sižeminimo ar kuklumo, tuo lyg 
norėdamas parodyti, kad ėjo į 
savo žmones kaip Ramybės ku
nigaikštis. Tačiau pamirštama, 
jog senovėje asilai nebuvo to
kie, kaip mūsų laikais — pra
trinta oda. išsikišusiais kaulais 
gyvuliai, tiekos amžių nualinti 
sunkiu darbu, tetinką akmenuo
tais šuntakiais nešioti maišus ir 
pintines. Senovės asilas buvo 
laukinis, vikrus, gražus ir ug
ningas kaip žirgas, tinkąs dievy-

Karalius joja mirlin
GIOVANNI PAPINI

bei paaukoti. Homeras gerai ži
nojo palyginimus, tad greičiau
siai neturėjo tikslo pažeminti 
Ajaksą, palygindamas jį su asi
lu. Žydai neprijaukintus asilus 
imdavo kitokiem palyginimam: 
“žmogus turi nejudrų protą, bet 
drąsią širdį, — sako Sofar Nao- 
matita Jobui, — bet gimsta kaip 
laukinio asilo vaikas”. Danielis 
pasakoja, kad Nabuchodonozaro 
širdis tapo panaši į žvėrių širdį, 
o jo gyvenamoji vieta buvo su 
laukiniais asilais.

Jėzus labai aiškiai paprašė at
vesti asilą, kuriuo dar niekas ne
būtų jojęs, žodžiu sakant, pa
našų į laukinį. Tą dieną Jėzaus 
pasirinktas gyvulys turėjo reikš
ti ne raitelio nusižeminimo sim
bolį, o žydų tautą, kiuriai tei
kiamas išgelbėjimas per Kris
tų. Neramus, kietasprandis, už
sispyręs gyvulys, kuriuo nejojo 
nė vienas pranašas, nė vienas 
monarchas, štai stovi pririštas 
prie stulpo romėnų virve, kaip 
Izraelis Antonijos pilyje. Ne
judraus proto, bet drąsios šir
dies. kaip pasakyta Jobo knygo
je. Svetimųjų vergas ir tuo pa
čiu metu nuolatinis sukilėlis — 
žydu tauta pagaliau surado savo 
ioiiką. Tiktai vienai dienai. Dar 
šią savaitę ji sukils ir prieš Jį. 
Bet neilgam: nejauki sostinė bus 
išgriauta, šventvkla virs pele
nais. o dievažudė giminė bus iš- 
blaškvta amžinojo sėjėjo. kaip 
pelai no visą žemės skritulį.

Asilo snrandas grubus, tad 
draugai užmeta ant jo savo ap
siaustus. Kelias žemyn iš Alyvų 
kalno žvirgždėtas, todėl entu
ziazmo pagauti draugai iškloja 
jį savo išeiginiais apsiaustais. 
Ir šis veiksmas buvo meilės 
ženklas — duoti visa, ką tik tu

rime. “Tam, kuris nori paimti 
tavo marškinius, atiduok jam ir 
apsiaustą.”

Taip prasideda garbingiausia 
Jėzaus kelionė: saulės kaitroje, 
ką tik nukirstom šakom išpuoš
tu keliu, skambinant vilties ir 
džiaugsmo giesmėms.

Tai buvo pavasaris, kvepian
čių balandžio dienų pradžia. 
Auksinė pusiaudienio valanda 
gaubė miestą, atbudusius lau
kus, žaliuojančius vynuogynus ir 
sodus, aidint kaimo balsams. Be
ribis dangus buvo nuostabiai 
giedras. Mėlynas, gražus, links
mas dangus, tarsi dieviškosios 
šypsenos pažadas, žvaigždžių 
nesimatė, bet rodėsi lyg daugy
bė tolimųjų saulių kartu bliz
gėjo deimantinėmis varsomis. 
Tarytum nematomų gėlynų alsa
vimas — šiltas vėjelis švelniai 
slinko medžių viršūnėmis, kaita
liodamas jaunų, augančių lape
lių spalvas. Tai buvo diena, kai 
giedri dangaus mėlynė atrodė 
mėlynesnė, žaluma — žalesnė, 
šviesa — šviesesnė, meilė — 
meilesnė.

Lydėjusieji Kristų jautėsi pa
gauti tos laimingos akimirkos ir 
pasaulio ekstazės. Niekados jie 
neturėjo taip žavingos vilties 
kain ta diena. Besileidžiant nuo 
kalno i karališkąjį miestą. Pet
ro šauksmas taoo šitos mažytės 
kariuomenės šūkiu. “Hosanna 
Dowdo Sūnui!” — aidėjo jau
nuoliu ir moterų balsai. Moki
niai buvo nersnėti iš anksto, jog 
f’toii saulė iau bus paskutinė, 
tos šitie palydovai bus io laido
tuvių dalyviai, tačiau užsidegimo 
audroįe įkaitusi minia laukė 
kažko nepaprasto.

Eisena judėjo į paslaptingo, 
kurtaus, atšiauraus miesto var

tus. Vis didėjanti triukšminga 
masės banga nepaiso jokių už
tvarų. Apylinkės kaimų žmonės, 
tarsi apjuosti linguojančio miš
ko vainiku, veržiasi priekin, lyg 
norėdami išgriauti siaurai su
spaustus miesto mūrus. Drąses
nieji pakelėse laužė žaliuojan
čių palmių, mirtų ir alyvų ša
kas, tarsi norėdami jomis iš
puošti švenčių proga savo lūš
neles. Šiais žaliumynais mosi
kavo viršum galvų, aistringai 
sveikindami psalmių žodžiais tą, 
kuris ateina Dievo vardu.

Štai pirmasis krikščionių le- 
gijonas jau prie Jeruzalės var
tų. Pagarbos balsai nenurimsta: 
“Palaimintas Karalius, kuris ei
na Viešpaties vardu! Garbė 
augštybėse, ramybė danguose!”

Šauksmai pasiekia farizėjų 
ausis. Jie atskuba surimtėju
siais, piktais veidais, norėdami 
sužinoti, ką reiškia tas triukš
mingas sambrūzdis. Jų gudrio
sios ausys pasipiktinusios šitais 
šauksmais, jų įtaringos širdys 
nerimauja. Kaikurie jų, apsi
siautę savo daktariškomis 
skraistėmis, šaukia iš minios: 
“Mokytojau, suvaldyk savo mo
kinius! Ar gi nežinai, kad to
kiais žodžiais tegalima kreiptis 
tiktai i Viešpatį, arba į tą, ku
ris ateis jo vardu?”

Jisai gi tarė: “Aš sakau jums, 
jeigu jie nutils, akmenys šauks!”

Tai tylieji akmenys, iš ku
riu Dievas, pagal Jono žodžius, 
galėtu pašaukti gyvybėn Abrao
mo sūnus; įkaite dykumos ak- 
menvs. kurių Jėzus nenorėjo 
pakeisti į duoną: gatvės akme- 
nvs, dukart luninėti iš frindinio 
Jam užmušti: nebvliai Jeruzalės 
akmenys mažiau kurti, mažiau 
atšalę, negu farizėjų širdys.

Tokiu atsakymu Jėzus patvir
tino. kad iis yra Kristus. Tai 
karo paskelbimas. Naujasis Ka
ralius. tik ką ižengęs į savąjį 
miestą, duoda ženklą kovai.

Iš knygos “Kristaus istorija” 
sulietuvino dr. P. Mačiulis
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Lietuviu skautų veikla

Z320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

91.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 

•o ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

110.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor Ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame sselbime sau tinkamo namo 
ar hiznin, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd.
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo- 
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si- kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7Vž%; prašoma kaina $36.000.

ISLINGTON - WESTWAY, $32.500 
prašoma kaina, gražus atskiras vie
no augšto namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

Tel. 249-7691
WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

BLOOR — ROYAL YORK RD., 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.

ISLINGTON—NORSEMAN, $5.000 
įmokėti, 6 kambarių atskiras ply
tų namas, švarus, didelis kamba
rys rūsyje ir didelis sklypas.

ST. VAUPSAS
Darbo tel. 249-7691 Namų tel. 244-3519

Turime taip pat daug 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 Į

Antr. 10-1.30
Tree, uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8
šešt. 9-12
Sekm. 9.30-1

MOKA: už depozitus — 4%%, 
už šėrus — 5!4%

IMA:
už naujas asmenines paskolas — T/i% 
(už senas paliekama 7%);
už naujas ir pratęsiamas nekilnojamo
turto paskolas — 7Yi%
(senos paliekamos iš 6 Vi %)

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str, W. Tel. 534-9286

MARTINGROVE — REXDALE BLVD., 7 dideli ir gražūs kambariai, 
nauja statyba, atskiras, 2 prausyklos, 2 virtuvės, gražus sklypas; skola iš 
6¥4%, įmokėti apie $10.000.
OAKWOOD — REGAL RD., originalus 12 kambarių dvibutis (duplex). 
Viskas įrengta dviem šeimoms; vandeniu — alyva šildymas, platus priva
tus įvažiavimas, dvigubas garažas. Puiki vieta. Prašoma kaina žema; 
atvira skola 7%.
RUSHOLME RD. — BLOOR, 8 gražūs kambariai per du augštus, atskiras, 
gerų plytų, alyva šildymas, įrengtas kambarys rūsyje, didelis kiemas, dvi
gubas garažas. įmokėti apie $12—15.000 ir viena atvira skola balansui. 
BLOOR — INDIAN RD., atskiras, mūrinis, 8 dideli ir gražūs kambariai, 
3 modernios virtuvės, 3 prausyklos, dvigubas garažas; idealus gyventi ir 
nomuoti įmokėti $14.000 ir viena atvira skola balansui.
RUSHOLME RD. — DEWSON ST., netoli Prisikėlimo parapijos, origina
lus naujos statybos 10 kamb. dvibutis (duplex. Netoli parkas ir apsipir
kimas. įmokėti apie $15.000. Galima tuoj užimti.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9236 — namų: 537-2S69

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

WESTON — LAWRENCE AVE, $40.000 įmokėti, 29 butų apartamentas, 
10 metų senumo, butas po 2 miegamuosius; už butą prašo $13,000.
INDIAN RD. — DUNDAS, $4.000 įmokėti, mūro, 8 kambariai, 2 virtuvės, 
kaina $18.900.
SWANSEA, $10.000 įmokėti mūro, atskiras, 5 kambarių vienaaugštis 
(bungalow), garažas, privatus įvažiavimas.
NEW TORONTO, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių vienaaugš
tis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $21.000.
AVENUE RD — LAWRENCE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kamba
rių vienaaugštis, 2 garažai, privatus įvažiavimas, kaina $26.000.
KING — RONCESVALLES, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų apar
tamentas (31 kambarys), geros pajamos, prašo $78.900.
JANE — ANNETTTE, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių viena
augštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $24.900.

I. KUDABA
e Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

• Penktoji tautinė stovykla įvyks 
Rako stovyklavietėje liepos 8-20 d. 
J *šią stovyklą registracija vykdoma 
per vienetų vadovus-ves. Tuntų va
dovybės stengiasi kiek galint dau
giau savo narių nuvežti į tautinę sto
vyklą. Registracijos mokestis $5. Vie
nam asmeniui 2 savaičių stovyklavi
mas atsieis apie $45, įskaitant re
gistracijos mokestį; vienai savaitei 
— $25; antram šeimos nariui $5 nuo
laidos. Taipgi numatomos nuolaidos 
ir iš toliau atvykstantiems. Į tautinę 
stovyklą bus vykstama autobusais. 
Vienetų vadovai yra prašomi per
teikti skautų-čių tėvams smulkesnes 
informacijas.

• Sėkminga ir pirmoji Delhi, Ont., 
Kaziuko mugė įvyko kovo 31 d. Ją

surengė K. Birutės dr-vė. Dalyvavo 
svečių iš Toronto ir Hamiltono.

• Skautai-tės yra kviečiami uo
liai dalyvauti šios savaitės rekolek
cijose, kurios vyksta abiejose kata
likų parapijose; ypač kreiptinas dė
mesys į specialius jaunimui skirtus 
pamokslus.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
išvyka į Hamiltoną šv. Jurgio šven
tės proga įvyks balandžio 21 d. Ke
lionė autobusais vienam asmeniui 
ten ir atgals atsieis apie $1.50. Drau- 
gininkai-kės prašomi paskubėti su 
registracija. Transporto reikalais 
prašoma kreiptis į “Šatrijos” tunti- 
ninkę ps. L. Gvildienę, tel. AT 2- 
5995. Č. S.

Rinkimai Kanados Lietuvių Bendruomenėje
KLB vyriausioji rinkimų komisija 

skelbia šį papildomą apylinkių rin
kiminių komisijų sąrašą:

FORT WILLIAM, ONT., pirm. B. 
Bagdonienė, The Sanatorium, Fort 
William, Ont.; nariai — J. Erslovas, 
P. Ramonas.

LONDON, ONT., pirm. A. Petrašiū- 
nas, 54 Hydro St., London, Ont; na

riai — St. Keras, V. Navickas.
TORONTO, ONT., pirm. J. Gustai

nis, 179 Cassandra, Don Mills, Ont.; 
nariai — K. Kaknevičius, I. Mikle- 
john, dr. A. Saikus.

WINNIPEG, MAN., pirm. J. De- 
mereckas, 170 Isobel St Winnipeg, 
Man.; nariai — J. Januška, St. Ra- 
mančiauskas.

A + A

JUOZUI DUBININKUI mirus, jo motiną ANTANINĄ 
DUBININKIENĘ, seseris ALBINĄ KAVALIAUSKIENĘ, 
MARYTĘ ŽEKIENĘ, ELENĄ LIORMANIENĘ, brolį ELI
ZIJŲ ir jų šeimas bei gimines liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
V. B. Misevičfari K. J. Rugiai

B. I. Jonynai

A t A

JUOZUI DUBININKUI staiga mirus, seserį ALBINĄ ir 
ST. KAVALIAUSKUS, MAMYTĘ, brolį ELIZĖJŲ, M. 
ŽEKIENĘ, E. LIORMANIENĘ su šeimom nuoširdžiai 
užjaučiame —

A. M. Štuikiai J. Br. Maziliauskai
V. T. Kobelskiai

Inžinierių MIKĄ GVILDį ir jo šeimą, mylimam TĖVE

LIUI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

A. Čeponienė J. J. Pilipavičiai
E. P. Žuliai

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

267. Pik. J. Šarauskas atm. __ $100
268. Kalasauskas, E., .... $100
269. Petrulytė - Jonienė, dr. B. S100

Papildė Įnašus:
Kred. kooper. “Talka” iki $300
Delhi šaulių kuopa iki $200

Pirmieji du nariai yra iš Winni- 
pego. Savanoris kūrėjas pik. Juozas 
šarauskas, buvęs gen. štabo švietimo 
sk. viršininkas ir Lietuvos Skautų 
S-gos vyr. skautininkas, žuvo 1941 
prie Červenės. Jo atminimui įnašą

davė nežinomas aukotojas.
E. Kalasauskas — visuomenės vei

kėjas, remias lietuviškuosius dar
bus.

Dr. B. Petrulytė - Jonienė, yra 
torontiškio M. Petrulio duktė, Įsikū
rusi Edmontone.

Įnašus atsiuntė Winnipego įgal. P. 
Liaukevičius ir Edmontono įgal. A. 
Dudaravičius. Aukotojams ir įgalio
tiniams Fondas nuoširdžiai dėkoja, 
šiuo metu fonde yra $42.500.

P. Lelis, reik. ved.

^SPORTAS
Kauno Žalgirio krepšininkai Sov. 

Sąjungos augščiausios klasės pirme
nybėse dvejas rungtynes laimėjo, 
dvejas pralaimėjo. Su Tbilisio Bu- 
revestninku sužaidė 63:52 ir 61:62, 
su Rygos VEF — 69:80 ir 68:62. žal
giriečiai vis dar laiko šeštą vieta.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė
je, kuri gastroliuoja P. Amerikoje, 
žaidžia ir Modestas Paulauskas. 
Rungtynėse prieš Urugvajaus rinkti
nę jis iškovojo 12 taškų.

Į Sov. Sąjungos rinktinę pakvies
tas gausus būrys Lietuvos automobi
lininkų: K. Girdauskas, S. Malinaus
kas, V. čiūtelė, J. Sagotauskas, Z. 
Paskačimas ir L. Potapčikas. Jie da
lyvaus tarptautinėse lenktynėse.

Lietuvos moterų stalo teniso ko
manda viešėjo Bulgarijoje, kur daly
vavo tarptautiniame turnyre. A. Ska
rulienė laimėjo III vietą.

Prasidėjo Sov. Sąjungos rankinio 
pirmenybės, kuriose dalyvauja dvi 
moterų ir viena vyrų komanda. Pra
eitų metų Europos meisteris Kauno 
Žalgirio rankininkės nugalėjo Ode
sos Lokomotyvą 22:11, bet pralaimė
jo Sverdlovskui 8:12.

I Vilnių atvyko Lenkijos AZS 
krepšininkės, kurios žaidė draugiš
kas rungtynes su vietine Šviesos ko
manda. Seimininkės laimėjo, 58:42. 
Vilniaus Kibirkšties krepšininkės 
jas irgi nugalėjo 88:64 pasekme.

SPORTAS VISUR
Sov. Sąjungos vyrų krepšinio rink

tinė žaidžia P. Amerikoje. Rungty
nes su Urugvajaus rinktine laimėjo 
rusai 79:62 ir 63:55.

Uždarę patalpų lengv. atletikos 
rungtynėse Detroite amerikietis R. 
Bimonas pasiekė rekordinę pasek
mę — šuolyje į tolį nunoko 8.30 m.

Meksikoje viešinti Sov. Sąjungos 
futbolo rinktinė sužaidė ketvertas 
rungtynes lygiomis. Paskutinėse

rungtynėse su Gvadalachara sužaidė 
1:1. Meksikiečiai vedė 1:0.

Priešolimpinio futbolo turnyro 
rungtynėse Ispanija nugalėjo Ang
liją 1:0. Laimėtojas nustatomas iš 
dvejų rungtynių rezultatų.

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų susirinkimas 

— sekmadienį, balandžio 7, tuoj po 
10 v. Mišių ateitininkų kambaryje; 
jaunesniųjų berniukų — po 10 v. Mi
šių muzikos studijoje.

Globėjų suvažiavimas - pasitarimas 
praėjusį savaitgalį praėjo labai dar
bingoje nuotaikoje. Be centro valdy
bos atstovų, dalyvavo Hamiltono ir 
Montrealio globėjai. Globėjų tarpe 
matėsi daugiausia jauni veidai — iš 
viso 30 globėjų. Didelė padėka Tė
vams pranciškonams už patalpas ir 
tėvų komiteto ponioms, paruošusiom 
šeštadienio pietus: p.p. Vingelienei, 
Vaškevičienei ir Stravinskienei. Jos 
ne tik paruošė pietus, bet ir dirbo 
ten visą popietę. Ačiū už pyragų iš- 
kepimą p.p. Dobienei, Pranaitienei 
ir Stravinskienei.

Vyr. moksleiviai, kurie dar nedavė 
įžodžio, prašomi susirinkti šį šešta
dienį, 5 v.p.p., ateitininkų kamba
ryje. Atsinešti klausimų lapus. Trum
pame susirinkime bus kartu ruošia
masi egzaminams, kurie įvyks balan
džio 20 d.

Vyr. moksleiviai ir jaunimas nuo 
14 m. raginami dalyvauti rekolekci
jose: šį ketvirtadienį, 5.30 v.p.p., pa
rodų salėje (po to bus išpanžintis) 
ir penktadienį, 5.30 v.p.p., bažnyčio
je, kur bus pamokslas ir Mišios.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
laisvajame pasaulyje šiais metais na
grinėja temą “Laisvė ir religija”. 
Centro valdyba skatina šią temą gvil-
denti susirinkimuose, jungiant su 
Lietuvos nepriklausomybės 50 metų 
paskelbimo sukaktimi. Be to, cent
ro valdyba skatina moksleivius ne 
tik tuo klausimu domėtis, bet ir gy
venime vykdyti. Siūlomi diskusijoms 
šie klausimai:

1. Kokie yra šiandien pavojai lie
tuvių tautai? a. Lietuvoje, b. ištrem
tiems Sibire ir kitur Rusijoje, c. iš
eivijoje (JAV, Kanadoje ir kitur). 
Kiek lietuviai jaučiasi patrijotais? 
Kokios yra komunistų pastangos jau
nimą Įjungti į komunistinę santvar
ką, nuotaiką, aplinką? Ar išeivijos, 
kaip pvz. Amerikos “melting-pot” ap
linka, skatina jaunimą įaugti tik į 
amerikiečių tautą? Kiek lietuvis jau
nuolis turi progų suaugti su Lietu
va?

2. Ar mes turime atsakomybę už 
lietuvių tautą? Ar jauni žmonės 
prieš nepriklausomybės atstatymą 
(1918) jautė atsakomybę už lietu
vių tautos padėtį ir ką jie darė — 
kuo jie prisidėjo? Kuo galime pa
dėti Lietuvai šiandien? Ar laukią 
Lietuva ko nors iš mūsų? (Šaltiniai: 
“Laiškai Lietuviams” 1968 m. vasa
ris: “Idealas ir Laikas” p.p. 47-82 ir 
p.p. 91-93, “Tauta ir tautinė ištiki
mybė” dr. J. Girnius).

Ruth Taylor, 5 metų amžiaus 
mergaitė, vaikų darželio moki
nė Greenholme viešojoj mokyk
loj, krisdama nuo žaidimo aikš
tės kopėčių susižeidė galvą. Ji 
yra torontiškio F. Jonyno anū
kė (dukra ištkėjusi už T. Tay
lor). Pastarasis pareiškė spaudo
je kelsiąs mokyklai bylą.

Žydų, kilusių iš Lenkijos, pro
testo susirinkimas įvyko kovo 
31 d. Holy Blossom sinagogoje. 
Dalyvavo apie 500 asmenų. Kal
bėjo buvęs Toronto burmistras 
Philip Givens ir niujorkietis žy
dų veikėjas Šalom Grajek, par
tizanų sąjungos ir ghetto kovo
tojų Izraelyje pirmininkas. Abu 
kalbėtojai pasmerkė Lenkijos 
vyriausybės užmojį apkaltinti žy
dus dėl įvykusių demonstraci
jų. Esą iš 3 milijonų Lenkijoje 
liko 30.000 žydų, kuriuos nori
ma padaryti “atpirkimo ožiais”. 
Susirinkimas priėmė rezoliuciją, 
prašančią Kanados vyriausybę 
ją perduoti Lenkijos atstovybei 
Otavoje. Rezoliucijoj reikalau
jama sustabdyti žydų persekio
jimą. Š. Grajek, be kitko, yra 
kovojęs II D. karo metu lenkų 
partizanų eilėse, gavęs medalių, 
kuriuos dabar grąžino Lenkijos 
vyriausybei. Esą taip padarė ir 
kiti žydų buvę kovotojai.

M ar gis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

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 j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 

Į betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 
padėti geriausiai.

MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck SL (prie Rnnnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Siuvam bei taisom {vairias užuolaidas. Parduodam medžiagas ir visas 

pakabinimai priemones, žemos kainos. Darbas garantnotas.
TeL 762-3838 arba 766-8839

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414
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CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W Tel. RO 7-5454
GARDEN — SUNNYSIDE, $7.000 įmokėti, atskiras 7 kambarių namas, 
vandens - alyvos šildymas, garažas, viena atvira skola balansui 10-čiai 
metų.
BABY POINT, apie $8.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras namas, kvadra
tinis planas, garažas, viena atvira skola 10-čiai metų.
GEOFFREY — HIGH PARK, apie $10.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras 
didžiulis namas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu, 
puiki nuomojimui vieta.
RUNNYMEDE RD. — BLOOR, 8 kambarių, rupių plytų atskiras namas, 
vandens - alyvos šildymas, užbaigtas rūstys, garažas su privačiu įvažiavi
mu, namas be skolų.
BLOOR — DUNDAS, puikus vos keleto metų senumo, 5 butų aparta
mentas, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, balkonai, garažai su privačiu įvažiavi
mu, viskas išnuomota, turi būti parduotas.
ROYAL YORK — BLOOR — NORSEMAN, gražus 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas su dvigubu garažu. 
DURIE ST., 7 kambarių, atskiras namas, kvadratinis planas, užbaigtas rū
sys, garažas, greitas užėmimas.
SWANSEA — BLOOR, apie $18.000 įmokėti puikus 11 kambarių per du 
augštus, vos keliolikos metų senumo atskiras namas, garažai su privačiu 
įvažiavimu, viena atvira skola balansui 10-čiai metų, nedideli mokesčiai, 
labai graži vieta.
KINGSWAY — ROYAL YORK, originalus 13 kambarių dvibutis - duplek
sas, vandens - alyvos* šildymas, garažai su privačiu įvažiavimu, antras 
augštas išnuomotas už $235.00 mėnesiui.
24 BUTŲ APARTAMENTAS, su balkonais, gauna apie $36.000 metinių 
pajamų, maždaug 6 metų senumo, neaugšta kaina, viskas išnuomota, ne
bloga investacija, apie $60.0000 įmokėti.
30 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $70.000 ar mažiau įmokėti, maždaug 
$46.000 metinių pajamų, virš 10% palūkanų už investuotą kapitalą.
BENZINO STOTIS - RESTORANAS, $15.000 įmokėti, modernūs — nauji 
įrengimai, ant labai judraus plento — tik 89 mylios nuo Toronto; galima 
keisti į namą, labai skubus pardavimas; priėjimas prie Georgian Bay eže
ro, neaugšta kaina.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n n ** a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAIViA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4%% už depozitus
5!Ą% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nnc 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

MILIJONUS DOLERIŲ.

AL. GARBĖMS
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

BLOOR — DORVAL GATVĖS, $26.900 prašoma kaina, atskiras plytų na
mas, per 2 augštu, 6 kambariai, nauja šildymo sistema (oru — alyva), 
gana didelis sklypas ir garažas. Įmokėti apie $10.000.
BLOOR — ALHAMBRA G-VfcS, $29.500 prašoma kaina, pusiau atskiras 
plytų namas, 8 kambariai per 3 augštus, geras pelnas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas; įmokėti $10.000.
ABBOT — GATVĖ, 7 dideli kambariai, atskiras plytų namas, automo
biliui vieta įvažiuoti, nepereinami kambariai, namas išmokėtas, savinin
kas ima balansui vieną atvirą mortgičių 10 metų. Prieinama kaina ir 
įmokėjimas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

10 AKRU PRIE DON MILLS RD., 697 pėdų priekis, lygi žemė, netoli 
Keswick’o. Prašo $10.000.
100 AKRŲ VASARVIETĖ - ŪKIS ties Wasaga prie dviejų plentų, prie 
miestelio, 2% mylios nuo lietuvių vasarvietės, lygi ir derlinga žemė, 
upelis; ūkis tinka padalinti į vertingus sklypus, namas su visais patogu
mais, tinkamas vasarojimui, didelis tvartas ir daržinė, {mokėti apie 
$6.000; prašoma kaina nėra perdidelė.
PARKDALE, 2 AUGŠTŲ, $8.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 8 kamba
riai. 2 virtuvės, 2 prausyklos, apšildymas vandeniu.

BLOOR — BATHURST, 11 kambarių, 8.000 įmokėti; 3 prausyklos, 2 vir
tuvės, su visais baldais, šoninis įvažiavimas.
KRAUTUVĖ RONCESVALLES — DUNDAS, $8.000 įmokėti; modernus 
priekis, 5 kambarių apartamentas nauja krosnis, dvigubas garažas, 7% % 
vienas mortgičius.
ST. CLAIR, $2.500 įmokėti, pusiau atskiras, 5 kambariai, alyva apšildo
mas, garažas, 7% mortgičius. Prašo $15.900.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. PraSeme tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortglčii).

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliūdžiui Alv. (Mieldažukė) Wistoski

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita kroanintalaymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTLKURO ALYVOS BENDROVĘ 

•Mieto ir patarnavimo planai. Usfanokėjinuu penkiems metama ir ilgiaa 
B-vėa atat C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

Lietuvižkai viaaia iildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapoa 
tel. RO 7-9088 kiekviena metu
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APDRAVDA Sveikas, PAVASARI!

{domus žmogus
Jei kantriai klausysi savo 

bendradarbio, nežiūrint ką ir 
kaip ilgai jis kalbėtų, tai jis vi
siems vėliau pasakos, kad esi 
įdomus žmogus...

Rašytoja Pearl Buck
— Kas sugebės nustatyti, kur 

prasideda civilizacija? Įversi 
auskarą nosin, būsi laukinis, 
įversi ausin — būsi civilizuotas 
žmogus.

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

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

<) Štai iš LENKIJOS trys puikiausi būdai paro-
1 dyti per Velykų šventes savo vaišingumą...

ŠYPSENOS
Komunizmo priešai Reikia juoktis

4 ,I K48ALFA RADIO & TV
Parduodam ir talsom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-616V • 672 LANSDOWNE AVS, TORONTO

Kinijos oficiozas paskelbė Eu
ropos komunistų sąrašą ne alfa
beto ar kita tvarka, bet pagal jų 
kenksmingumą marksizmui - le- 
ninizmui. Sąrašo priekyje yra 
Leonidas Brežnevas, sovietų 
partijos generalinis sekretorius, 
toliau seka Aleksiejus Kosygi
nas, Valteris Ulbrichtas, Vladis
lovas Gomulka, Bulgarijos Teo
doras živkovas ir Vengrijos Ja
nos Kadaras...

Pobūvio metu svečias pasako
ja nesibaigiantį, nuobodų anek
dotą. Visi nuobodžiauja ir nesi
juokia, nes nėra iš ko juoktis. 
Bet vienas kvatojasi, susiimda
mas už pilvo. Jo kaimynas pa
šnibždom jį klausia:

— Ko juokiesi?
— Matot, kai koks idijotas 

pasakoja idijotišką istoriją, kas 
nors turi juoktis, nes kitaip jis 
ims tą isotriją kartoti...

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS |i i

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

BE MUITO DOVANOS:

Casis Liqueur 
puikus ir turtingas 
j u o d ųjų serbentų 

gėrimas.

Garsioji “Wisniow- 
ka-Cherry Cordial” 
—puiki juodųjų vyš

nių skonio degtinė
įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

su gydymu ir t L
Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėias gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytum Ir apdraustus įvairius siunti 
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,'prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nautj ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALT I
480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penkiadieniais nno 9 vai. ryte 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nno 9 vai. ryto iki 5 vai. p.*.

Savininkai A. ir S. KALCZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STR1AUP1S 

Res. tel. LE 6-5363

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. (šoninės durys), TORONTO. TEL EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius.

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 Sav. A. B. Beresnevičius

Produced 
and bottled 
in Poland

į LIETUVĄ
OFICIALU 

GARANTUOTA 
GERIAUSIA IR VERTINGIAU

SIA DOVANA — 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

Daug geriau, negu siuntiniai.
Jūsų giminės galės nusipirkti 
visa, ko norės Vnešposyltorgo 

SPECIALIOSE DOLERIŲ 
KRAUTUVĖSE 
ir nepaprastai 

ŽEMOMIS KAINOMIS.
Tą jūsų giminės galės patvirtinti. 
JOKIŲ ATSKIRŲ MOKESČIŲ 

nei siuntėjui, nei gavėjui. 
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

New York, N.Y. 10010 U.S.A. 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ 
su pilnomis informacijomis.

DĖMESIO!
AUTOMOBILIAI 
su 10% nuolaida 

UŽSAKYKITE DABAR ir su
taupykite daug pinigų. 

Paskutinė užsakymo data 
1968 m. balandžio 25 d.

Eigulys ir brakonierius
Eigulys miške užtiko brako

nierių:
— Ką čia veiki? — klausia 

eigulys.
— Turėjau nelaimingą atsiti

kimą — norėjau nusišauti, bet 
pataikiau į zuikį...

Skraidančios lėkštės
Vienon ligoninėn atvyko ge

rokai apdaužytas vyrukas. Bu- 
dįs gydytojas teiraujasi, kas jį 
taip apdaužė.

— Tai skraidančių lėkščių 
pasekmės, — aiškino pacientas.

Gydytojas ėmė įtartinai pa
cientą stebėti ir, tvarstydamas 
žaizdas, teiravosi toliau:

— Tad kur tamsta su jomis 
susidūrei?

— Aš tai su jomis nesusidū
riau, tik mano žmona į mane 
lėkštėmis svaidė.

Kodėl verkia?
šešerių metų Onutė sako 

septynmečiui Petriukui:
— Tavo mažasis broliukas 

mane labai nervina — verkia ir
verkia.

— Ir tu verktum, jei neturė
tum plaukų, dantų ir nemokė
tum vaikščioti, — paaiškino
Petriukas.

Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI

231-2661 a r b a
233-3323

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

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULlONYTt
DANTŲ GYDYTOJA 

1795 BLOOR ST. W. (prie Keele*
Priėmimo volondo«:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼.
antradieniais, ketvirtadieniais ir
penktadieniais 9—5.30 va L p.p.

Telefonu RO. 6-1372

NOTARAS

A. LIUDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'famų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisimai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue - Taronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimos iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 ▼jr. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

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

DR. V. J. ME1LUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE. 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.__

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecnaiiiš- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimas.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t t Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (bal. 6—13) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 St., -

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
luto-tetinimis tranmiežiomte 

k* Volkswaę anais.

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt.

Vežamas tartas pilnai apdraustas. 
Skambinti teL LE 4 -1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pnpažin 
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas Ir nebrangus.
148 Westminster Ave, Toronto 

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

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. SALONAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, {vairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994 STUD'0

‘Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

PASAULIO ĮVYKIAI
Atkelta iš 1-mo psl.

vakijoje pradėtos reformos. Len
kijos kompartija staiga atšaukė 
seniai suplanuotas Varšuvos 
teatro gastroles Čekoslovakijoj.

Ramybę Artimuosiuose Ry- 
tuoe vėl sudrumstė Izraelis, pa
siuntęs savo lėktuvus bombar
duoti Jordanijos. Nuo Galilė
jos ežero iki senojo Jericho 
miesto buvo prasidėjęs abipu
sis artilerijos susišaudymas. Jor
danija vėl kreipėsi Į JT Saugu
mo Tarybą, prašydama pasmerk
ti Izraelį, šiuos veiksmus Izrae
lis vadina atsaku į arabų tero
ristų veiklą savo teritorijoje, 
nors juos galbūt tiksliau būtų 
vadinti partizanais, nes jie vei
kia vakarinėje Jordano upės pa
krantėje, kurią ginklo jėga yra 
užėmęs Izraelis paskutiniojo ka
ro metu, ši sritis yra Izraelio 
okupuota Jordanijos teritorija.

Kabineto telefonas LE. 4-44*1
DR. P. MORKiS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1982 BLOOR ST. W^ Toronte

(l rytu, nuo Dufferin St.)

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.,
|| tel. WA 14225 arba WA 4-1001

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont 
V. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

Savininkas
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be 

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

DR. N. NOVO5ICK1S 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampe* Bloor & Bathunt) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS 
m įvairu s kilimus. 

Automatinis eienn vairmas. Šutai- 
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vai vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu Trečiadieniais uždaryta.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria afų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nėvingumą. Kalba slari) kalbotuis.

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

dx» etud ima i
NAMŲ,AUTOMOBILI! 
KOMERCINIŲ IR KITI

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR USSTENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612 
769 - 4131



V TORONTO.
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Rekolekcijos parapijos bažny
čioje kiekvieną dieną rytais 9 v., va
karais — 7.30. Vedėjas — kun. To
mas Žiūraitis, domininkonas, iš Va
šingtono. Rekolekcijos užbaigiamos 
sekmadieni bendrais parapijos pus
ryčiais par. salėje po 11 vai. pamal
dų.

— Šis penktadienis — balandžio 
mėnesio pirmasis. Po rytinių pamal
dų lankomi ligoniai.

— Verbų sekmadienį prieš 10 vai. 
pamaldas šventinamos palmės.

— Velykų Prisikėlimo pamaldos
— Velykų rytą 7 v.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti praėjusį savaitgalį mirę lie
tuviai: I. Bedarfienė, Juozas Dubi
ninkas, Juozas Juškevičius. Mirusiųjų 
giminėms — nuoširdi užuojauta.

— Šį sekmadienį 10 vai. pamaldos 
už a.a. Juozą Gvildį, neseniai mirusį 
Lietuvoje. Pamaldas užprašė velio- 
nies vaikų, gyvenančių Toronte, bi
čiuliai.

— šeštadienį rekolekcijos prasi
dės ne 7.30 v., bet 7 vąl. vakaro. Po 
pamaldų bus rodomas filmas “Iš gi
lumos”, paruoštas pagal Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę.

Mirusieji. Praėjusią savaitę 
mirė visa eilė tautiečių. Kovo 
26 d. Toronto Šv. Juozapo li
goninėje mirė Jieva Bedarfienė- 
Gudaitytė, 62 m. amžiaus; palai
dota lietuvių kapinėse kovo 30 
d. Apeigas atliko evangelikų 
kun. A. Žilinskas. Velionė paliko 
liūdintį vyrą Gilbertą, dukras
— Elą Giršienę, Liną Zauna- 
rauskienę, sūnus — Joną, Ervi- 
ną, Albiną; Lietuvoje — dvi se
seris ir brolį, Vokietijoje — 
vieną seserį ir penkis anūkus.
— A.a. Juozas Dubininkas mirė 
kovo 29 d., 54 m. amžiaus; pa
laidotas balandžio 1 d. lietuvių 
kapinėse is Prisikėlimo bažny
čios. Velionis kilęs iš Moskupių 
k., Sintautų par., šakių aps. Pa- 
staruosous dvejus metus velio
nis jau nedirbo įmonėje ir triūsė 
tik apie namus. Jo profesija — 
mechanikas. Mirė staiga — nuo 
širdies priepuolio. Velionis pali
ko liūdinčią motiną, brolį Eli- 
zėjų, seseris — M. Žekierię, A. 
Kavaliauskienę, E. Liormanienę.
— Po ilgos ir sunkios ligos Ri
verside ligoninėje kovo 30 d. 
mirė a.a. Juozas Juškevičius, 65 
m. amžiaus, Lietuvos nepriklau
somybės kovų savanoris, tarna
vęs Lietuvos pasienio policijoj. 
Velionies šeima liko Lietuvoje. 
Gyvendamas Kanadoje, jis ja la
bai rūpinosi ir, kiek galėdamas, 
padėjo siuntiniais. Jo palikimu 
rūpinasi sūnėnas V. Juškevičius, 
A. Jonynas ir S. Dačkus. Palai
dotas iš Prisikėlimo bažnyčios 
balandžio 2 d. lietuvių kapinė
se. — Kovo 29 d. Hamiltone 
mirė p. Urbšienė; palaidota ba
landžio 2 d. Apeigas atliko evan
gelikų kun. Alg. Žilinskas. — 
Balandžio 1 d. viet. kapinėse pa
laidotas Hamiltone miręs a. a. 
Petras Jakštonis.

Lietuvių Namų dalininkų me
tinis susirinkimas Įvyko kovo 31 
d. šalia įprastinių pranešimų, 
daugiausia dėmesio skirta nau
jų patalpų Įsigijimo klausimui. 
Valdybon išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: pirm. Pr. Bastys, vi- 
cepirm. A. Statulevičius, sekr. 
Pr. Kvedaras, narys naujų pa
talpų reikalams — dr. J. Yčas, 
šėrų atskaitomybei — E. Jurku
vienė, alyvos pirkėjų reikalams 
— J. Novogrodskis, ūkio vedė
jas — A. Petryla. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: dr. M. Anysas, 
VI. Skirgaila, A. Jucys. Susirin
kime dalyvavo apie 30 asmenų.

Karina Briedytė iš Londono, 
Anglijos, atskrido kaip imigran
tė Į Torontą. Ji yra plaukų su
dėjimo specialistė ir jau gavo 
darbą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man 

surengtą tokį jaukų priešvestu- 
vinį pobūvį, už gausų dalyvavi
mą ir taip mielas dovanas, ku
rios ilgai man primins tą reikš
mingą vasario 11-sios vakarą. 
Jums didžiai dėkinga —

Zita Juknevičiūtė
DARAU NUOTRAUKAS vestuvių, 

krikštynų; atvažiuoju fotografuoti j 
namus. Skambinti tel. 766-5738, 277 
Runnymede Rd. fotografui B. Tar
vydui.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ" 
radijo programos girdimos 
du kortus per savaitę — 

Šeštadieni: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

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

Programos ved.—J. R. Simanavičiui, 
111 Roncesvolles Avė., Taranto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tos pots adresas ir 

"Dainos" devonų ir plokštelių 
krautuvės.

Prisikėlimo par. žinios
— šią savaitę vyksta rekolekcijos 

vyrams. Vedėjas — T. G. Kijauskas, 
SJ. Mišios — 7, 7.30, 8 ir 9 v. ryto 
ir 8 v.v.; pamokslai — po 9 v.r. Mi
šių ir 7.30 v. vak.; išpažintys — per 
kiekv. Mišias, o nuo ketvirtad. vak. 
— nuo 7 v.; ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais išpažinčių padės 
klausyti svečias T. Barnabas. Reko
lekcijose kviečiame gausiai dalyvauti.

— Rekolekcijos jaunimui (nuo 14 
m. amž.) — šį ketvirtadienį, 5.30 v. 
p.p., parodų salėje: konferencija, dis
kusijos ir kavutė, po to — išpažintis 
bažnyčioje; penktadienį — 5.30 v. 
p.p. bažnyčioje: Mišios, pamokslas ir 
Komunija abiem pavidalais. Vedėjas 
— T. G. Kijauskas. Kviečiamas or
ganizuotas ir neorganizuotas jauni
mas.

— Rekolekcijų pabaiga, religinis 
koncertas ir palaiminimas — šį sek
madienį, 4.30 v.p.p. Koncerto progra
mą atliks smuik. I. Romanoff, sol. 
V. Verikaitis, Prisikėlimo choras ir 
kun. B. Jurkšas.

— Šį sekmadienį rinkliava par. sko
loms sumažinti.

— Tretininkų susirinkimo šį sek
madienį nebus. Mišios kongregacijos 
intencija — 9 v.; gen. absoliucija — 
po 9 ir 10 v. Mišių.

— Mišios: trečiadienį, 8 v.v. — 
už a.a. M. čiurlienę, užpr. kaip užuo
jauta p.p. Kilikauskų, Mačiulių, Puo
džiūnų ir Šarūnų; ketvirtad., 8 v. — 
už a.a. J. Giedrą, užpr. p. Giedrie
nės; penktad., 9 v. — už a.a. K. Vai
tiekūnienę, užpr. p. Vaitiekūnaitės.

— Šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Ligoniai sakramentais aprūpi
nami iš anksto susitarus.

— Šeimos lankomos tik iš anksto 
susitarus.

— Chorų repeticijos: studentų 
bendra — trečiad., 7 v.v., suaug. — 
antrad. ir ketvirtad., 7.30 v.v.; vai
kučių repeticijos šią sav. nebus.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
sudažnintos šia tvarka: sekmad. po 
10 v. Mišių, antrad. ir ketvirtad., 
7 v. vak. Egzaminai — bal. 9 ir 11 
d.d. Tėvų susirinkimas iškilmėms ap
tarti — šį sekmad., bal. 7, po 11.15 
v. Mišių LV Namuose. Pirmoji Ko
munija — geg. 5 d., 9.30 v.

— Katechetinės pamokos — kas 
sekmad. po 10 v. Mišių ir kas antrad. 
ir ketvirtad. 4.30 v.p.p. Per Velykas 
pamokų nebus.

— Praėjusį sekmadienį par. tary
bos religinė sekcija išdalino anketą, 
kurioje parapijiečiai atsiklausiami 
įvairiais liturginiais ir religiniais 
klausimais, pvz. kaip patinka Mišios 
lietuvių kalba ir ar jose aktyviai 
dalyvaujama, ar laikytinos Mišios 
par. salėje ar pageidaujama paskaitų 
ir diskusijų religiniais klausimais, 
kokia religinė spauda skaitoma ir 
pan. Duoti atsakymai padės sudary
ti religinio atsinaujinimo darbo pla
ną.

PADĖKA
Už surengtą mums malonią staig

meną - namų įkurtuves nuoširdžiai 
esame dėkingi rengėjoms: B. La- 
tauskienei, O. Kirvaitienei ir V. 
Laurinavičienei. Taip pat visiems gi
minėms, draugams bei pažįstamiems 
nuoširdus ačiū už tokį puikų vakarą, 
vaišes ir gražias vertingas dovanas 
bei atvykimą ta nesitikėta proga: V. 
E. Abramavičiams, Iz. Antanaičiui,
A. L. Artičkoniams. B. Butvilienei,
B. G. čižikams, P. J. Dovidavičiams, 
J. B. Dundžiams, J. Gudinskui, B. E. 
Gudinskams, K. E. Gudinskams, P. 
L. Gudinskams, J. A. Grochovski, K. 
I. Gužams, P. E. Gužams, J. N. Inti- 
har, O. Kaminskienei, V. Kairiui, J. 
Kirvaičiui, A. Kybartui, V. L. Ky
bartams, G. Latauskaitei, P. Lataus- 
kui, J. Laurinavičiui, J. E.. Mažulai- 
čiams, G. Melnikui, L. K. Meškaus
kams, J. Paukščiui, V. B. Petraus
kams, D. Prunskytei, A. M. Pusdeš- 
riams, V. J. Rusliams, A. Ruzgiui, J. 
R. V. Simanavičiams, M. Simanavi
čiūtei, P. Z. Styroms, V. Styraitei, B. 
G. Trinkams, A. Z. Urbonams, J.
Varnui, R. N. Zelizniak, K. Žebraus
kui, Pr. Žuliui, A. C. Žutautams, B. 
K. Žutautams, B. S. Žutautams.

Gražina ir Rimas Strimaičiai

PARDUODAMAS 10 kambarių 
su įrengtu kambariu rūsyje na
mas, Humberside — Keele rajo-
ne; trijų augštų, dvigubas mūri
nis garažas, didelis kiemas. Ga
lima nupirkti su vienu mortgi- 
čiu. Skambinti vakarais ir sa

vaitgaliais. Tel. 766-5945.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAljNTA 

Ontario Saloty League. Nemokomi 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius leidi
mus. Ir jau galima pradėti važiuo
ti pirmų pamokų su standartinėm ar 

automatinėm mašinom.
1076 BATHURST ST.

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-W31

PLIAS Toronto skyriaus vi
suotinis metinis susirinkimas — 
balandžio 5, penktadienį, 8 v.v., 
salėje virš “T2” redakcijos. Vi
sus inžinierius ir architektus 
valdyba maloniai kviečia daly
vauti.

Filmas apie Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę bus rodomas Toron
to Šv. Jono Kr. par. salėje balan
džio 6, šeštadienį, 8 v.v., Prisikė
limo parodė salėje — balandžio 
12, penktadienį, 1.30 v.p.p ir 4 
v.p.p.; Hamiltono AV par. salėje 
—balandžio 7, sekmadienį, 6 v.v.

Velykinių valgių bei įvairių 
etninių gaminių parodą rengia 
Community Folk Art Council 
balandžio 7, Palmių sekmadie
nį, naujoje miesto rotušėje 
(Main Rotunda) nuo 12 iki 6 
v.v. Dalyvaus šios tautybės: 
kroatai, danai, švabai, olandai, 
estai, prancūzai, vokiečiai, grai- 
gai, vengrai, žydai, makedonie- 
čiai-bulgarai, meksikiečiai, mo- 
ravai, lenkai, rusai, škotai, slo
vėnai, slovakai, švedai, šveica
rai, ukrainiečiai ir velšai. Per
nai šią parodą aplankė 15.000 
asmenų. Lietuvių vardo sąraše 
nėra. Seniau dalyvaudavo ir lie
tuviai.

Lietuviška radijo programa 
bus transliuojama balandžio 8, 
pirmadieni, 4.30 v. p.p., banga 
91.1 CJRT FM. Programą pa
ruošė Ryersono Instituto stud. 
Algis Kybartas.

Filatelistų ir numizmatų su
sirinkimas — balandžio 12, D. 
Penktadienį, 6 v.v., Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Bus aptarti 
parodos reikalai. Visus narius 
valdyba prašo dalyvauti, nes tai 
paskutinis ši sezoną susirinki
mas. Toronto filatelistai pasta
ruoju metu suaktyvino savo 
veiklą. Be kitų darbų, pradėjo 
leisti savo biuleteni. Pirmasis 
nr. išleistas š.m. kovo 26 d. Biu
leteniu rūpinasi kun. Br. Jurk
šas.

Lietuvos konsulato Niujorke 
jieškomųjų sąraše yra pavar
džių, i kurias galėtų atkreipti 
dėmesį ir Kanadoje gyvenantys 
lietuviai. Tokių tarpe yra: Juo
zas Morkūnas, gyvenęs ar gyve
nąs Toronte; Ant. žiugždinis, ka
ro metu gyvenęs Vokietijoje; Ka
rolis Zadlauskas, kilęs iš Filin- 
kos vienk., Ukmergės apskr. 
Jieškomieji arba žinantieji apie 
juos prašomi kreiptis: Consula
te General of Lithuania, 41 West 
82nd St., New York, N. Y., 
10024, USA.

Toronto armėnų komitetas pa
dovanojo valstybinei Kanados 
bibliotekai Otavoje 41 tomo rin
kinį knygų apie Armėniją. Bib
liotekos direktorius dr. W. Kaye 
Lamb išreiškė padėką ir viltį, 
kad kitos tautinės grupės irgi pa
rūpins panašias dovanas. Armė
nai tai padarė Kanados šimtme
čio proga. Būtų gera, jeigu ir lie
tuviai parūpintų tai bibliotekai 
stambesnius veikalus apie Lietu
vą, kaip Lietuvių Enciklopediją, 
monografiją apie Paulių Augių 
ir pan. Leidinys “Lithuanians in 
Canada” jau pasiųstas.

............................. —
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) ; 

TeL 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

PRIIMAME UŽSAKYMUS 
TORTAMS IR NAPOLEONAMS

Velykų stalui pas mus galima gauti:
NESALDYTŲ KALAKUTŲ, ANČIŲ ir kitos PAUKŠTIENOS. 

Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau 
paruošti valgyti ir eilė kitų rūkytų mėsų, dešrų ir jaunų 
paršiukų.

Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, kaviaras, laši
ša ir kiti skanėstai, gerai žinomi lietuviški sūriai.
Nemokamas pristatymas • Laukiam atsilankant

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St W. Tel. 233-9783

Jau galima gauti Velykų šventėms:

šviežių kalakutų, ančių,
viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt.

Mielai kviečiame atsilankyti į krautuvę, kur rasite didelį pasi- 

rinkimg įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

produktų, jaunų paršiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį 

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Avenue. Toronto. TeL LE 5-1258

Toronto Maironio šeštadieni
nė mokykla mini 20 metų su
kaktį. Jos kruopštaus ir rūpestin
go darbo vaisius jaučiame viso
se mūsų kolonijos srityse, šios 
mokyklos dėka gražiai kalbanti, 
rašanti ir su gilia meile savo 
tėvų žemei jaunoji karta papil
do mūsų Bendruomenės eiles. 
Ji, dirbdama savo pasirinktose 
profesijose, laisvalaikius auko
ja lietuvybės išlaikymui. Nema
ža dalis jų jau mokytojauja šio
je mokykloje. Ir šiais metais 
mokyklą baigia gražus pusšim
tis.

Ryšium su 50 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktimi lie
pos 4-7 d. Čikagoje įvyksta tau
tinių šokių šventė. Maironio 
mokyklos tėvų komitetas yra 
pasiryžęs pasiųsti į šią šventę 
mokinių tautinių šokių grupę iš 
25 asmenų. Išlaidų numatoma 
$600. Tam reikalui renkamos 
aukos ir jau yra gauta iš šių as
menų: V. Giedrikas — $5', P. 
Raudys — $15, A. Rūta — $50. 
Jei atsirastų daugiau malonių 
tautiečių, prašome aukas siųsti 
mokyklos tėvų komiteto ižd/A. 
Vaičiūnienei, 122 Ferguson Ave., 
Whitby, Ont. Taip pat, kam pa
togiau, galima įrašyti aukas į 
šeštad, mokyklos sąskaitas abie
juose bankeliuose. Yra gauta 
premija $10 iš Lino šeškaus, bu
vusio tėvų komiteto pirm., sep
tintajam geriausiam rašinėliui 
KLB konkurse. Agr. VI. Bade
nas yra paskyręs $10 premiją 
geriausiai baigusiam 9 skyrių. 
Jūsų aukos yra kilnus paskatini
mas jaunajai kartai. Mokinių tė
vai, kurie dar nesusimokėjote 
už mokslą, prašomi artimiausiu 
laiku tai padaryti, nes jau moks
lo metai eina prie galo.

Mokyklos tėvų komitetas
Weston Home and School As

sociation atsiuntė “Tž” redakci
jai laišką, prašydama medžiagos 
apie Lietuvą. Balandžio 22 d. 
Westono mokyklos rengia spe
cialią programą, kurioje bus su
pažindinama su įvairiomis tau
tomis, jų tarpe su lietuviais ir 
jų tėvyne Lietuva. Taipgi nu
matytas spaudinių skyrius. “T. 
ž.” redakcijos rūpesčiu pasiųs
ta pora informacinių leidinių, 
j u tarpe ką tik iš spaudos išėjęs 
“Lithuanians in Canada”. Tuo 
reikalu turėtų susidomėti lietu
viai, kurių vaikai mokosi Wes
tono mokyklose.

Patikslinimas. Lietuvių evan
gelikų parapijos vadovybė pra
neša, ' kad lietuvių evangelikų- 
liuteronų Išganytojo parapijos 
moterų draugijos pirmininkė 
yra E. Šturmienė. Šiuo atitaiso
ma anksčiau paskelbta nevisai 
tiksli informacija.

Birutė Pranienė Airijos ark
lių lenktynių loterijoje laimė
jo'$1000. Laimėjimas galėjo bū
ti didesnis, bet jos bilietui skir
tas arklys lenktynėse nedalyva
vo. Tokiu atveju išmokama va
dinamoji “paguodos” suma, ku
rios dėka Birutė ir Mečys Pra- 
niai šiemet turės gražias vasa
ros atostogas.

“Lithuanians in Canada” — 
ilgai lauktas leidinys jau plati
namas. Pirmiausia jį gavo pre
numeratoriai, iš anksto užsisakę 
ir tuo būdu prisidėję prie kny
gos išleidimo. Torontiečiai gali 
jį įsigyti parapijų spaudos kios
kuose ir “T. žiburių” administ
racijoj pas St. Prakapą. Leidi
nys turi apie 400 psL, kainuoja 
$8. Jame daug kas atras savo 
pavardę ir mažai kam žinomų 
faktų pvz. apie lietuvių įsikū
rimą Kanadoje, pirmąsias mo
kyklas ir pan. Visus spausdini
mo darbus atliko “Žiburių” ir 
“Time Press Litho Ltd.” lietu
vių spaustuvės. Leidinio plati
nimu rūpinasi KLB valdybos 
paskirta komisija: dr. S. Čeęas, 
J. Karka ir A. Viskontas. Užsa
kymus su čekiais ar perlaidomis 
siųsti: “Lithuanians in Canada”, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont.

“Pasaulietis ir parapija re
formų šviesoje” — tai tema, 
kurią nagrinėjo kovo 31 d. To
ronto ateitininkų sendraugių su
rengtas simpoziumas Prisikėli
mo parodų salėje. Pirm. B. Sa
kalas padarė trumpą įvadą ir 
pristatė simpoziumo pranešėjus. 
Kun. Placidas Barius, OFM, kal
bėjo apie kataliką pasaulietį baž
nytinės teisės ir praktiniu po
žiūriu. Esą dabartinis posūkis į 
pasaulietį yra atgaivinimas pir
mųjų krikščionių dvasios, kur 
skirtumas tarp dvasiškių ir pa
sauliečių buvo nežymus. Pasau
liečio vaidmuo parapijoj šiuo 
metu yra padidėjęs, tačiau kon
kretūs būdai pasauliečių reiški
mosi parapijos gyvenime dar te
bėra bandymo tarpsnyje. — Dr. 
J. Sungaila nagrinėjo pasaulie
čio vaidmenį visuomeniniu-kul- 
tūriniu požiūriu, ilgiau sustoda
mas ties pasauliečio dalyvavimu 
parapijos tvarkyme pilnu spren
džiamuoju balsu. Tas dalyvavi
mas turėtų būti ne privilegija, o 
tikra teisė. Klebono vaidmuo 
parapijoj dėlto nesumažėsiąs, 
tik jo autoritetas būsiąs daugiau 
dvasinis - charismatinis, mažiau 
teisinis. Svarbiausia — pasau
liečių ir kunigų gera valia bei 
sutarimas. Tokioje dvasioje pa
sauliečių aktyvus reiškimasis pa
rapijose'galėtų atgaivinti daug 
kur, jyač JAV-se, tautinę dva
sią. Išlaikyti lietuviškumą pa
rapijose galima žymiai ilgiau nei 
Lietuvių Bendruomenėje. Tai ro
do patirtis. Parapijos remtinos 
ir dėl jų atliekamo kultūrinio 
darbo, kuriame pasauliečiams 
yra plati dirva. — V. Kolyčius 
kalbėjo apie pasaulietį religi
niu požiūriu. Esą naujoji dva
sia reikalauja atktyvaus pasau
liečių dalyvavimo ne tik para
pijos tvarkyme, bet ir dvasinia
me gyvenime. Lietuviai katali
kai esą tradicijos žmonės, ir to
dėl sunkiai priima reformas. Pa
rapija yra religinė bendruome
nė, kurioje nariai atranda re
liginę dvasią ir kitiems sklei
džia. Pagrindinis pasauliečių už
davinys parapijoj — bendra 
malda, gilinimasis į krikščiony
bę ir praktinė veikla. Visi da
bar turėtų klausti ne ką para
pija duoda, bet ką mes tai re
liginei bendrijai duodame.

Diskusijose dalyvavo visa ei
lė asmenų, sekusių pranešėjų 
mintis. Tuo būdu buvo išsiaiš: 
kinta visa eilė klausimų, iškilu
sių ryšium su kalbėtojų pareikš
tomis mintimis. Diskusijų užbai
goje visi jautė, kad pasauliečio 
vaidmuo parapijoj regimai au
ga, kad “pray, obey, pay” lai
kotarpis baigiasi, tačiau kokios 
bus konkrečios pasauliečio vaid
mens formos, dar nėra aišku. Po 
diskusijų gana gausūs dalyviai 
prie kavos puoduko jaukiai da
linosi įspūdžiais bei mintimis.

Seselei Ritai, Lietuvių Vaikų 
Namų ir vienuolyno vyresniajai 
Šv. Juozapo ligoninėje padaryta 
operacija.

PARDUODAMAS MOTOR HOTEL 
RESTORANAS (dining room), suei
gų kambarys- 10 kambarių motelis su 
dvigubom lovom ir televizija gražioj 
vasaros bei žiemos vietovėj. Prašoma 
kaina $118.000. Galima nuomoti tik 
Motor Hotel su restoranu ir kamba
riais. Žiemos metu pilnai išnuomota 
slidininkams. Savininkui butas. Skam
binti Mr. Lapp tel. (705) 428-2105.
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— Vaikučių pirmoji Komunija 
įvyks per Atvelykį, balandžio 21 d. 
Vaikučius ruošia seselės. Prašome 
tėvus prie šio darbo taip pat prisidė
ti bent auka.

— Atidaryta tautodailės ir dailės 
paroda AV salėje.

— Pakrikštytas R. ir D. Sohujko 
sūnus Brian Jono vardais.

— Rekolekcijos D. Savaitę: antra
dienį, trečiadienį, ketvirtadienį — Mi
šios ir pamokslai 7.30 vai. vak. Ry
tais — antr., tree. — 9 vai. Vedėjas 
kun. G. Kijauskas. Išpažintis rytais ir 
vakarais.

Aukojo: $50 — Iz. Mališka, $30 — 
E. Žibaitė, $10 — D. Linkonas, P. 
Montvila, V. Mileris, J. Šveikauskas, 
J. Gaurys, A. Vaupšas, A. V. Gražiai, 
I. Gražytė, A. Rudytė, P. Rudinskas, 
D. Jurkus, dr. J. Semogas. Rinkliava 
— 325.

— Šiais metais Prisikėlimo pamal
dos Velykų rytą bus 6.30 ryto.

TORONTO
Baltiečiai filatelistai savo 

kraštų penkiasdešimtmečio su
kakties proga planuoja pašto 
ženklų parodą š. m. lapkričio 
2-3 dienomis Prisikėlimo paro
dų salėje. Sudaryta komisija, 
kurion įeina: kun. Br. Jurkšas, 
M. Zichmanis, latvis, ir E. Raid, 
estas. Parodoje dalyvauti kvie
čiami ne tik Toronto, bet ir Ka
nados bei JAV-ių lietuviai fila
telistai.

Lietuvių vaikams, darantiems 
inkilėlius ir kitus mokyklinius 
darbus, medžiagą nemokamai 
duoda statybinių medžiagų fir
mos “Home Owners Centre” 
lietuviai savininkai, 2742 Dun
das St. W. prie Annette gatvės. 
Tel. 769-5171.

Dr. Aldonai Šapokaitei kovo 
24 d. didžiojoj Prisikėlimo salėj 
buvo surengtas šaunus priešves- 
tuvinis pobūvis. Salė buvo pilnu
tėlė ponių ir panelių, daugiausia 
iš Toronto. Nuotakai įteikta 
daug vertingų dovanų ir palinkė
ta šviesios ateities. Jungtuvės 
numatytos gegužės 18 d.

Tarptautinis Institutas Toron
te yra suorganizavęs profesinius 
kursus plaukų šukuotojų, elekt
rikų, automėchanikų. Kursai 
skirti tiems, kurie turi laikyti 
egzaminus Darbo ministerijos 
komisijoj. Naudingi jie ypač at
eiviams, turėjusiems * minėtas 
specialybes kituose kraštuose. Iš 
plaukų šukuotojų reikalaujama 
patyrimo bei darbo 1200 valan
dų, iš elektrikų ir mechanikų — 
penkerių metų'praktikos. Infor
macijų teirautis Institute tel. 
924-66'21.

Mylimai sesutei ONAI KORSAKIENEI K leve landė, 

JAV, mirus, JIEVĄ ROKIENĘ, VERA NAUSĖDIE

NĘ, ALVINĄ ŠIUKSTERIENĘ ir jų šeimas nuošir

džiai užjaučiame —

J. Dambrauskas

J. J. Šarūnai

Inžinierių MIKĄ GVILDĮ ir šeimą, brangiam TĖVE

LIUI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia ir drauge

liūdi —

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. Tol. RAymond 7-3120

“LITAS” MOKA 
už terminuotus indėlius

1 METAI - 6 %
2 METAI -6,5%
3 METAI -7 % 

MAŽIAUSIAS INDĖLIS $500

“Expo 68 — žmogus ir jo pa
saulis” parodos bilietus bus ga
lima įsigyti “Lite”. Pasai pasi
rodys balandžio mėnesyje.

Už terminuotus indėlius “Li
tas” moka nuo 6 iki 7% ir už 
juos išduoda lakštus. Indėlius 
išimant nesuėjus terminui iki 
vienerių metų palūkanų nėra, 
nuo 1 iki 2 m. 5%, nuo 2 iki 
3 m. 5^%.

Lac Sylvere draugijos ir “Bal
tijos” stovyklavietės bendrame 
pasitarime buvo aptarti galimu
mai panaudoti “Baltiją” bend
riems lietuvių-prancūzų pobū
viams, išlaidų padengimo ir sto
vyklavietės plėtimo reikalai. 
Draugija norėtų išsinuomoti pa
talpas keliems savaitgaliams.

“Baltijos” stovyklavietės ko
miteto metinis posėdis — 1968 
m. balandžio 22 d., 7 v.v. “Li
to” patalpose, 1465 De Seve St. 
Visos organizacijos, suintere
suotos “Baltija”, kviečiamos at
siųsti savo atstovus. Bus renka
mas naujas komiteto prezidiu
mas. Pr. R.

N. Pr. Marijos seserys kovo 
23 d. paminėjo savo vienuoli
jos 50 m. sukaktį. Ta proga iš 
Putnamo buvo atvykusi Motina 
M. Aloyza, vyriausioji vienuoli
jos vadovė. Su ja atvyko sesuo 
M. Felicija — Montrealio sky
riaus steigėja ir sesuo M. Apo
linara. Montrealio seserų rėmė
jai suruošė trumpą akademiją, 
koncertą ir vakarienę Aušros 
Vartų par. salėje. Dėl blogo oro 
daug'žmonių negalėjo atvykti, 
ypač senesio amžiaus. Salėje bu
vo arti 200 žmonių. Ta proga 
Motina M. Aloyza pareiškė Įdo
mių minčių apie vienuoliją vi
siems atsilankiusiems. Progra
mos vedėja buvo I. Kličienė. 
Po trumpos akademinės dalies 
sekė tikrai puikus, rimtas kon
certas, kurį davė solistė Roma 
Mastienė iš Čikagos. Solistė tu
ri gerą muzikinį išsilavinimą, 
gražų balso tembrą, plačios ska
lės ir gan stiprų baką. Publika 
ją sutiko labai šiltai, palydėda
ma gausiais plojimais. Po kon
certo sekė švediško pobūdžio va- 
karienė-vaišės. Viskas buvo pui
kiai ir skoningai paruošta. Salė 
atrodė pavasariškai šviesi. Gėrė
jomės ponių sumanumu ir sko
niu. Dalyvis

Sesuo M. Loreta praėjusį sa
vaitgalį dalyvavo Kanados atei
tininkų globėjų suvažiavime To
ronte. Grįžo Montrealin pirma
dienį.

Sesuo M. Margarita kovo 29- 
31 d. dalyvavo Montrealio ar
kivyskupijos seserų viršininkių 
suvažiavime.

V. P. Melnykai

Z. O. Girdauskai

Barkauskai
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BARONESSA
BEAUTY SALON

; 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 I
• (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė ’ 
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