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Melo Motiejai
Populiarus lietuviuose “molio Motiejus” turbūt atsirado tais 

laikais, kai švietimo galimybės buvo menkos ir kai dirva tokiam 
tipui buvo palanki. Dabar iškilo visai kito pobūdžio tipas, kurį 
galėtume pavadinti “melo Motiejumi”. Tai propagandisto tipas, 
kuri pažįsta ir okupuotos Lietuvos žmonės, ir išeivija, nes jis 
sukinėjasi abiejose pusėse. Kai prasivėrė kiek platėliau geležinė 
uždanga, ėmė rodytis iš okupuotos Lietuvos pirmosios kregždės 
su specialia misija — švelninti kietą išeivijos nusistatymą sovie
tinės okupacijos atžvilgiu ir pavaizduoti dabartinę Lietuvą švie
siausiom spalvom. Kad tos spalvos labiau išryškėtų, reikėjo juo
dinti išeivius, niekinti, plūsti, pravardžiuoti. Na, ir prasidėjo 
rašymai. Asmenys iš okupuotos Lietuvos, kiek paviešėję išeivių 
gyvenamuose kraštuose ir grįžę namo, turėjo parašyti savo “Įspū
džius” ir išdergti išeivių gyvenimą. Gi sovietams palankūs išei
viai, kiek pabuvoję okupuotoje Lietuvoje, turėjo pavaizduoti ro
jišką gyvenimą, nepaprastą pažangą ir sugraudinti išeivius tėvy
nės suklestėjimu. Tuo būdu ir vieni, ir kiti tapo melo Motiejais. 
Iš Lietuvos buvo ir tebėra siunčiami paruošti propagandistai, mik
lūs lankstyti tiesą į visas puses iki neatpažinimo. Sovietams pa
lankieji išeiviai, pakliuvę į propagandinį malūną, to apsukrumo 
neturėjo ir dėlto jų vardu rašė kiti.

★ ★ ★
Ir vieni, ir kiti liko įjungti melo tarnybon, bet jų tvirtini

mai neilgai trukus subliūško. Vienas tokių tvirtinimų, esą Lie
tuva laisva, religija nevaržoma. Naivūs žmonės, menko išsilavi
nimo gal ir patikėjo, panašiai, kaip ir dalis čekoslovakų išeivių, 
bet neilgam. Staiga paaiškėjo, kokia laisvė buvo Čekoslovakijoj, 
čia suklupo raudonoji propaganda, ir tai ta pati, kuri seniau 
dievino Staliną, kėlė į padanges, o paskui gėdijosi savo melo. 
Lietuvos propagandistai mėgsta sakyti, kad religinės bendruome
nės laisvos, bažnyčios neuždarytos, kunigai nepersekiojami, nors 
faktai kalba ką kita. Išeiviją pasiekė žinios, kad visa eilė bažnyčių 
Vilniuje ("Aidai" 1968 m. kovo nr.). Kaune ir kitur yra uždary
tos ir išniekintos. Štai šv. Jono bažnyčia Vilniuje paversta baldų 
sandeliu, dabar perduota universitetui. Jos langai išdaužyti, pa
veikslai sudraskyti, vitražai sunaikinti. Bernardinų bažnyčia nau
dojama kaip Dailės Instituto sandėlis. Šv. Kotrynos bažnyčioje 
Įrengtas cukraus, dabar maisto gaminių sandėlis. Šv. Stepono 
bažnyčia priklauso remonto dirbtuvėms kaip sandėlis. Šv. Jo
kūbo bažnyčioje įkurdintas operos ir baleto teatro sandėlis. Vi
sų Šventųjų bažnyčios vidus su visais meno kūriniais sunaikin
tas ypač 1967 metais. Misijonierių bažnyčioje Įrengtas sandėlis, 
Šv. Mykolo — Įkurdintos dirbtuvės. Šv. Dvasios ir bazilijonų baž
nyčios paverstos vyno bei alaus sandėliais. Šv. Kazimiero baž
nyčioje įrengtas bedievybės muzėjus, o katedroje — paveikslų 
galerija. Tai tik dalis sovietinio vandalizmo. Viską sudėjus i krū
vą, susidaro šiurpus vaizdas, kuri propagandistai vadina religijos 
laisve.

★ ★ ★
Tas pats pasakytina apie tvirtinimą, kad Lietuva laisva. Jau, 

rodos, taip aišku, kad ji yra pavergta, kad be Maskvos leidimo 
niekas negali pajudėti, tačiau atvykę propagandistai drįsta kal
bėti apie dabartinės Lietuvos nepriklausomybę ir klestintį gyve
nimą. Tai tikri melo Motiejai. Kas kita paprasti žmonės. Jie ir 
užsienin atvykę nepučia miglų — pasako kas tenai geriau ir kas 
blogiau. Iš jų galima susidaryti apytikri vaizdą apie dabartini 
Lietuvos gyvenimą. Jie dėlto yra geriausi ryšininkai tarp išeivi
jos ir Lietuvos. Jeigu tektų remtis tiktai propagandistais, tai ry
šiai su Lietuva nebūtų Įmanomi. Jie yra tų ryšių nuodytojai. Ge
riau, kad jų visai nebūtų. Tada ryšiai tarp savo krašto žmonių 
megztųsi natūraliai ir tiesiogiai. Melo Motiejų veikla verčia ir 
išeivijos spaudą reaguoti, kartais net pertempti. Pasitaiko melo ir 
čia. bet daugiausia dėl tikros informacijos stokos ir dėl propa
gandistų provokacijos. Sovietiniai šaltiniai yra tiek pilni miglų, 
iškreipimų, kad jais negalima pasitikėti. Kol atsiranda patikimi 
šaltiniai, nevienam laikraštininkui tenka paklaidžioti. Dabartinė
mis sąlygomis tai natūralu. Bet kaip pateisinti tuos atvykėlius 
iš Lietuvos, kurie čia pagyvena, turi visas galimybės patikrinti 
žinias ir sugrįžę visdėlto pasidaro melo Motiejais? Išeivijos spau
dos žmonės dar niekad neturėjo progos aplankyti dabartinės Lie
tuvos ir apie ją parašyti. Dabartiniai valdovai, matyt, bijo lais
vosios spaudos žmonių, o jei pasikviečia, tai tik raudonuosius arba 
jiems palankius. Savitarpio ryšiams jie nepasitarnavo, nes išeivija 
jais pasitikėti negali.

KANADOS ĮVYKIA[

NAUJA VYRIAUSYBĖ IR RINKIMAI
Naujasis liberalų vadas Pier

re Elliott Trudeau balandžio 20 
d. perėmė premjero pareigas iš 
L. B. Pearsono. Priesaiką gene
ralinio gubenatoriaus R. Miche- 
ner rūmuose atliko jis prancū
zų kalba, matyt, norėdamas pa
brėžti savo prancūzišką kilmę. 
Ministerių kabinetas su mažo
mis išimtimis paliktas tas pats. 
Vienintelė auka yra užsienio 
reikalų min. Paul Martin, kuris 
su ministerio teisėmis perims 
vyriausybės vadovo pareigas se
nate. Užsienio reikalų ministe- 
riu paskirtas finansų min. M. 
Sharp, savo ligšiolinius Įsipa
reigojimus atidavęs naujam fi
nansų min. E. J. Bensonui. Į 
kabinetą kaip ministerial bė 
portfelių įėjo trys premjero P. 
Trudeau rėmėjai — torontietis 
adv. Donald Macdonald, mont- 
realietis žurnalistas Gerard Pel
letier ir hamiltonietis adv. John 
Munro. Nauji ministerial su imi
gracijos min. J. Marchand prie
šakyje nori parlamento rinki
mu birželio 25 d., kiti pataria 
palaukti rudens, kad balsuoto
jai turėtų progos susipažinti su 
premjero P. Trudeau planais. 
Rašant šias eilutes buvo pa
skelbta, kad parlamento rinki
mu klausimas kol kas atidėtas ir 
dabartinis parlamentas susirin
ko posėdžio senąja tvarka.

Susikirtimas tarp Otavos ir 
Paryžiaus dėl Kvebeko dalyva
vimo Prancūzų Bendruomenės 
kraštu švietimo ministerių kon
ferencijos neįvyko. Kvebeko 
švietimo min. Jean-Guy Cardi
nal Paryžiun atvyko anksčiau 

nei buvo tikėtasi. Aerodrome jo 
nesutiko Prancūzijos vyriausy
bės atstovai, vengdami naujos 
įtampos su Kanada. Oficialiai 
skelbiama, kad Paryžiaus kon
ferencija yra Gabone įvykusios 
konferencijos tęsinys ir kad jos 
dalyviams nereikėjo atskirų 
kvietimų valstybiniu mastu. Tai, 
girdi, bus tik šeimyninio pobū
džio prancūziškai kalbančių 
kraštų pasitarimas.

Sovietų Sąjunga apkaltino šni
pinėjimu iš Toronto kilusį kari
ni ambasados atstovą pik. Itn. 
J. V. Watsona ir jo tris kolegas 
amerikiečius. Vyriausybės dien
raščio “Izvestija" teigimu, ba
landžio 8 d. amerikiečiai darė 
nuotraukas Lenigrado uoste ir 
laivų statyklų rajone, o augšta- 
ūgis kanadietis sekė milicinin
kus. kad laiku galėtų įspėti sa
vo bičiulius. Kanados ambasa
da atmetė sovietų notą kaip ne
turinčią pagrindo. Nė vienas iš 
keturių apkaltintų karinių at
stovų nebuvo suimtas, kaip kad 
paprastai būna tikro špionažo 
atvejais. Pasak pik. Itn. J. V. 
Watsono. yra juokinga jį laikyti 
“stebėjimo bokštu", nes jo ūgis 
tėra 5 pėdos ir 11 colių. Jo 
kolegos amerikiečiai esą už ji 
didesni. Nota nereikalavo at
šaukti nei pik. Itn. J. V. Watso
no, nei amerikiečių. Toronto 
dienraščio “The Telegram” ko- 
resp. A. Einfranko pranešimu 
iš Maskvos, nepagristi kaltini
mai. matyt, turėjo tikslą nuteik
ti sovietų piliečius prieš Vaka
rus. Kompartijos kontroliuoja
ma spauda pastaruoju metu pra-

Pavergtoje Lietuvoje: žengia pavasaris, jaunas veržlus, griauna pakrantes ir taško purslus, 
dar ne laisvės pavasaris

Deja, tai

Blogas sandėris dėl Baltijos aukso
Londono "Daily Telegraph" peikia vyriausybę už Baltijos valstybių aukso pasisavinimą

“Daily Telegraph” 1968. III. 
paskelbė parlamento nario Sir 
Tufton Beamish ilgoką straips
ni, atpasakojantį Baltijos vals
tybių praeitį ir" ilgėliau susto
jantį ties jų auksu, pavestu sau
goti Anglijos Bankui. Pasak 
Churchillio, Sov. Sąjungos vy
riausybė 1940 m. klasta ir jė
ga užėmusi tris Baltijos valsty
bes. konfiskavusi centrinių ban
kų turtą, o daugybę žmonių nu
žudžiusi. deportavusi bei už
gniaužusi paskutinę laisvės ki
birkštį. Vėliau sekusi vokiečių 
okupacija. Ryšium su tais įvy
kiais Britanijos vyriausybė Bal
tijos valstybių indėlius paėmusi 
apsaugom 1944 m., kai vokie
čiai buvo išstumti iš Rytų Euro
pos. Rusija vėl užėmusi Balti
jos valstybes, nepaisant sąjun
gininkų protestų. Tada Moloto
vas taręs: “Gerai pažiūrėkite į 
tikrovę ir supraskite, kad ma
žos valstybės ateityje turės iš
nykti .. . Baltijos valstybės tu
rės įsijungti į garbingąją Sovie
tų Sąjungos šeimą.”

Pasak straipsnio autoriaus. 
Rusija nuo 1940 m. pakartoti
nai reikalavusi Britaniją pri
pažinti de jure Baltijos valsty
bių įjungimą ir atiduoti centri
nių bankų turtą. Britanijos vy
riausybės viena po kitos atsisa
kė tai padaryti pasiremdamos 
argumentu, kad Sov. Sąjunga 
sulaužė Atlanto Chartą ir Jung
tinių Tautų Chartą.

Iš kitos betgi pusės. Britani
jos piliečiai, kurie turėjo Bal
tijos valstybių paskolos lakštų, 
ėmė reikalauti kompensacijos. 
Vyriausybė neskelbia tos kom
pensacijos sumų, tačiau mano
ma. kad jos yra bent dvigubai 
didesnės už Baltijos valstybių 
turtą Britanijoj.

Ilgainiui Britanijos vyriausy
bė neatlaikė spaudimo ir tyliai 
pardavė pr. m. biržely Baltijos 
valstybių auksą už beveik 6 mil. 
sv. sterlingų, kurių 500.000 bu
vo pervesti Sov. Sąjungai, kad 
galėtų pirkti prekių Britanijoj. 
Parlamentas bus prašomas pa
tvirtinti tą pasibaisėtina susita
rimą, pagal kurį Baltijos vals
tybių auksas, patikėtas Angli
jos Bankui, galės būti panaudo
tas išlyginti skoloms ne tik 
Baltijos valstvbių teritorijoj, 
bet ir Suomijos, čekoslovaki- 

dėjo juodinti vakariečius, ju me
ną ir muziką, stengdamiesi už
temdyti revoliucinius įvykius 
Čekoslovakijoje.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
kovo mėn. pakilo iki 488.000. 
kai tuo tarpu pernai ta mėnesį 
bedarbių buvo 400.000. On
tario provincija š.m. kovo mėn. 
turėjo 133.000 bedarbiu, pernai 
— 107 000

Jungtinių Tautų paskelbtais 
duomenimis. 1967 m pasauli- 

Nukelta j 2-rą psl 

jos. Rumunijos ir Lenkijos sri
tyse.

Pasak rašinio autoriaus, fi
nansiniu požiūriu tai labai ne
išmintingas sandėris'Britanijai. 
Teisiniu atžvilgiu labai abejoti
na, ar tarptautinis tribunolas 
pripažintų Britanijai teisę kon
fiskuoti tą Baltijos valstybių 
nuosavybę. Moraliniu ir politi
niu požiūriu tai negarbingas 
sandėris, apvylimas draugiškų 
valstybių pasitikėjimo. Posakis 
“saugu, kaip Anglijos Banke” 
liks bereikšmis ne tik Baltijos 
tautoms, bet ir visoms mažoms 
tautoms, kurios žiūri į Britani
ją kaip ryžtingą žmogaus teisių 
gynėją.

Net ir tuo atveju, jeigu Bri
tanijos vyriausybė panaudotų 
Baltijos kraštų auksą kompen
suoti savo piliečiams už turėtus

SKILIMAS BAIGIAMAS SUSITARIMU
ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR 
SPORTO SĄJUNGOS IR AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO FEDE
RACIJOS CENTRO VALDYBŲ BENDRAS KOMUNIKATAS

Siekiant vienybės atstatymo orga
nizuotame lietuvių sportiniame ju
dėjime. 1968 m. balandžio 16 d. 
Wauseon, Ohio, įvykusiame šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos ir Amerikos 
Lietuvių Sporto Federacijos centro 
valdybų bendrame posėdyje nutar
ta:

1. Iš esmės pasmerkti 1967 m. va
sarą įvykusią krepšininkų išvyką į 
okupuotą Lietuvą.

2. Atsižvelgiant į lietuviškam spor
to sąjūdžiui padarytą žalą, betkoks 
pašaliečių (koordinatorių) kišimasis 
į sąjungos vidaus reikalus ateityje 
nebus toleruojamas.

3. šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
organizacinei drausmei išlaikyti ir 
apsisaugoti nuo kenksmingos repre
zentacijos lietuvių bendruomenei, in
dividualūs nariai bei paskiri sporto 
vienetai ar klubai be visuotinio są
jungos suvažiavimo įgaliojimų arba 
centro valdybos leidimo neturi tei
sės dalyvauti ar organizuoti betkokią 
sportinę reprezentaciją už šiaurės 
Amerikos ribų.

4. Sportinės veikios vadovaujamų 
organų ir sporto klubų veikloje 
bendravimo bei bendradarbiavimo 
reikaluose su okupuota Lietuva 
griežtai laikytis mūsų veiksnių nu
statytų gairių.

5. Augščiau paminėtų bendrų nu
tarimų išdavoje šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Sąjungos ir Amerikos Lietuvių 
Sporto Federacijos centro valdy
boms, principe pašalinusioms visas 
kliūtis vieningai veiklai, JUNGTIS 
I VIENĄ ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO 
IR SPORTO SĄJUNGĄ, jieškant 
konkrečių ir glaudesnių santykių su 
JAV-bių ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenėmis.

6. Tolimesniam sėkmingam darbui 
vykdyti šiaurės Amerikos Lietuvių 

nuostolius anuose kraštuose, tu
rėtų pažadėti ateityje grąžinti 
tas sumas Baltijos valstybėms, 
kai jos vėl bus laisvos. Bet iki 
šiol toks pažadas nebuvo duo
tas. Parlamento opozicija, gel
bėdama Britanijos garbę ir bal- 
tiečių teises, esą tūrėtų reika
lauti vyriausybę bent tokį pa
žada duoti. Straipsnio autorius 
pabaigoje priduria: “Tikra iro
nija. kad tai atsitinka penkias
dešimtaisiais jų (Baltijos vals
tybių) nepriklausomybės paskel
bimo metais.”

Tai blaivus anglo parlamento 
nario balsas. Deja, jis kol kas 
gana tylus ir vargu ar susilauks 
didesnio pritarimo. Tokiam bal
sui į talką turėtų ateiti ir patys 
baltiečiai. stengdamiesi paveik
ti daugiau britų parlamento na
rių. Žd.

Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos centro valdybą papildyti trimis 
Amerikos Lietuvių Sporto Federaci
jos valdybos pristatytais nariais.

7. Tęsti krepšinio išvykos i užsie
ni organizacinius darbus.

8. Atstačius Šiaurės Amerikos lie
tuvių sportinio sąjūdžio vienybę ir 
nustačius gaires tolimesnei veiklai, 
šio pasitarimo dalyviai jungiasi 
bendron lietuviškon veiklon, tikėda
miesi lietuvių bendruomenės para
mos bei pritarimo.

9. šie nutarimai skelbiami lietu
vių visuomenės ir sportininkų žiniai.

ALGIRDAS BIELSKUS, 
ŠALFASS c. v. pirmininkas 
AUŠRA BARZDUKAITĖ. 
sekretorė
EDMUNDAS VENGIANSKAS. 
ALS Fed-jos c. v. pirmininkas 
JONAS BAGDONAS, 
sekretorius

Wauseon, Ohio
1968 m. balandžio 16 d.
Lietuvos Laisvės Kovos Metai

TAUTINIŲ GRUPIŲ TARYBA
Sudaryta tautinių grupių ta

ryba liberalų partijos rėmuose 
kaip patariamasis vienetas. Ji 
pavadinta Canadian Liberal 
Multicultural Council. Pirminin
ku išrinktas buvęs Edmontono 
burmistras ukrainietis W. Haw- 
relak. vicepirm. lenkas dr. J. 
Korey-Krzeczowski iš Montrea- 
lio. sekr. J. H. Syrnick iš Win
nipeg©, nariais: buvęs teisėjas 
islandietis W. J. Lindai iš Win- 
nipego, advokatas vengras Akos 
de Muszka iš Montrealio, jugo
slavas J. Glass iš Sudburio, dr. 
A. T. Wachna iš Windsoro, če
kas C. E. Dojack iš Winnipeg©. 
Nėra nė vieno iš Toronto. Mini
moji taryba sudaryta liberalų

Pasaulio įvykiai
VAKARŲ PASAULI PASIEKĖ DAUGIAU ŽINIŲ APIE 

SLAPTUS TEISMUS LENINGRADE. 1967 m. gruodžio men. ten 
buvo nuteisti 4 asmenys, o š.m. balandžio pradžioje — 17. Sovietų 
spauda nieko nerašė apie šiuos teismus, bet smulkesnių informa
cijų vakariečiams suteikė nuteistųjų artimieji. Leningrado uni
versiteto dėstytojai, mokslininkai ir studentai 1964 m. sudarė po
grindžio organizaciją Socialistinę-krikščionišką Sąjungą Liaudžiai 
Išlaisvinti, kurios tikslas buvo grąžinti demokratiją Sovietų Są
jungai Ortodoksų Bendrijos priežiūroje. Krašto valdžią tūrėjo 
perimti laisvai išrinktas parlamentas ir prezidentas, atsakingi Or
todoksų Bendrijos atstovų sudarytai tarybai. Didžiosios pramonės 
įmonės ir toliau būtų likusios valstybės nuosavybe, o mažesnės 
būtų buvusios išdalintos darbi
ninkų organizacijoms. Žemę vėl 
būtų atgavę kolchozininkai ir 
sovchozų darbininkai. Pogrindi
nė organizacija buvo sudaryta
trijulės principu, kurios tik vie
nas narys žinojo kitos grupės 
ryšininką. KGB agentai sąmoks
lininkų pėdsakus aptiko per
nai. Nuteistieji organizacijos 
nariai buvo suimti ne tik Le- 
ningraue, bet ir Sibiro miestuo
se — Tomske ir Irkutske. Pir
mieji keturi buvo nuteisti kalė
ti nuo 8 iki 15 metų, o antroji 
17-kos grupė gavo 1-6 metu ka
lėjimo bausmes.

Rusijos federacinės respubli
kos augšėiausias teismas atmetė 
rašytojų J. Galanskovo, A. Ginz
burgo ir A. Dobrovolskio ape
liaciją. Nuteistieji atsisakė įteik
ti malonės prašymą augščiau- 
siojo sovieto pirmininkui. Jų 
byla buvo susilaukusi aštrių pro
testo balsų, nes teismo salėn 
buvo įleidžiami tik kompartijos 
atrinkti asmenys. Nuteistieji 
buvo kaltinti pogrindžio žurna
lo leidimu ir antisovietinės pro
pagandos skleidimu užsienyje. 
Sis teismas ir dabartiniai įvykiai 
Čekoslovakijoje privertė kom
partijos sekr. L. Brežnevą įves
ti. griežtesnę kontrolę rašyto
jams. menininkams ir aplamai 
intelektualams. Pastaruoju me
tu kompartijos propagandistai 
vėl ėmė juodinti “kapitalistinį” 
Vakarų pasaulį, tuo, matyt, no
rėdami nukreipti Sovietų Sąjun
gos gyventojų dėmesį nuo kraš
to viduje didėjančios nepakan
tos diktatūriniam kompartijos 
režimui. Intelektualams buvo 
duota suprasti, kad jie nemė
gintų sekti čekoslovakų pavyz
džiu.

Čekoslovakų kompartijos dien
raštis “Rude Pravo” paskelbė, 
jog užsienio reikalų min. J. Ma- 
saryką greičiausiai bus nužu
dęs čekų kilmės sovietų NKVD 
agentas mjr. Franz Schramm, 
turėjęs artimus ryšius su NKVD 
anuometiniu viršininku L. Be
rija. Šis kaltinimas yra labai 
nemalonus sovietų kompartijos 
sekr. L. Brežnevui, kuris tuo 
metu buvo Stalino politinių rei
kalų biuro pareigūnas. Įtarimo 
šešėlis krinta ir ant komparti
jos ideologo M. Suslovo, nes jis 
1949 m. dalyvavo Čekoslovaki
jos kompartijos konferencijoje, 
po kurios prasidėjo valymo ban
ga ir iš anksto surežisuoti teis
mai. Prokuroras J. Urvalek, kal
tinęs tokiame teisme komparti
jos sekretorių R. Slansky ir už
sienio reikalų minister! V. Cle
mentis, šiandien teigia, kad vi
sa kaltinamoji medžiaga buvo 
paruošta čekoslovakų komparti
jos politbiuro vado K. Gottwal- 
do su sovietų patarėjų pagalba. 
Teismui buvo įteiktas raštiškas 
kaltinamųjų prisipažinimas, iš
gautas kankinimų dėka.

Studentų demonstracijos V. 
Vokietijos miestuose pareikala
vo dviejų aukų. Miunchene ak
meniu į galvą buvo mirtinai su
žeistas Associated Press foto
grafas Klaus Frings, nuo 
žaizdų ligoninėje mirė studen
tas Rudiger Schreck. Lig šiol 

partijos suvažiavimo metu Ota
voje. Pirmas jos žingsnis buvo 
— pasiųsti sveikinimo telegra
mą naujajam premjerui P. E. 
Trudeau ir priminti, kad Kana
da yra daugiakultūris kraštas.

Į CBC radijo tarybą paskirta 
14 naujų narių, įskaitant ir pir
mininką *G. F. Davidson. Paskir
tųjų tarpe yra neanglų ir ne- 
prancūzų: Mrs. Saul Hayes, es
tė Olga Riisna iš Toronto ir uk
rainietė Michael Lypka iš Ha
miltono. O. Riisna yra gimusi 
Estijoj, atvykusi Kanadon 1951 
m. O. Lypka yra gimusi Ukrai
noj 1927 m.; atvyko Kanadon 
1938 m. baigė čia teisės moks
lus ir yra advokatė Hamiltone. 

yra suimta apie 600 demonst
rantų, jų tarpe ir užsienio rei
kalų ministerio W. Brandt sū
nus Petras. Visa savo neanvkan- 
tą studentai yra nukreipę i A. 
( . springerio laikraščius, kurių 
vedamieji aštriai kritikavo So
cialistų Studentų Federacijos 
vadą R. Dutschkę. sunkiai su
žeistą atentato metu. A C. 
springeris kontroliuoja 30 - vi
sos V. Vokietijos spaudos. Jo 
!a: zraščių vedamieji pa^-.-aKo 
už Vokietijos suvienijimą, san
tykiu gerinimą su žydais, socia
listinę Vokietiją, atmesdam i ko
munizmą ar betkurį kitą mAta- 
tūrinį režimą. 11)66 m. .>.. C. 
springerio spauda rėmė ,-ocia- 
listų ir krikščionių demokratų 
Koaliciją. i oKia laiKrasčm lini
ja. atrodo, turėtų būti priimti
na studentams. Vykstančios de
monstracijos perša mintį, kad 
jų vadai ir organizatoriai grei
čiausiai turi ryšius su komunis
tais. nes tik tokiu atveju teįnia- 
noma suprasti jų neapykantą 
antikomunistui A. C. Špringe- 
riui.

Vašingtonas ir Hanojus vis 
dar neįstengia surasti abiem pu
sėm priimtinos vietos, kurioje 
būtų galima pradėti pasitari
mus taikos reikalu. Amerikie
čiai atmetė Š. Vietnamo pasiū
lytą Varšuvą dėlto, kad Lėn
ąja šiame kare rėmė ir tebere
mia Š. Vietnamą, kartu su kitais 
Varšuvos Sąjungos nariais yra 
viešai pasmerkusi JAV dalyva
vimą Vietnamo kare. Valstybės 
sekr. D. Rusk Hanojaus komu
nistams pasiūlė susitikti Ceilo- 
ne, Japonijoje, Nepalyje. Male- 
zijoje, Afganistane, Pakistane, 
Belgijoje. Austrijoje. Hanojaus 
radijas šį sąrašą atmetė, nors 
oficialus atsakymas dar nėra 
įteiktas. Tokios derybos dėl de
rybų pradžios nieko gero neža
da. Komunistams turbūt rūpi 
tik bombardavimų sumažinimas, 
o ne taikos reikalas. Prez. L. 
B. Johnsonas Havajuose įvyku
sioje konferencijoje užtikrino 
karo vadus ir P. Korėjos pre
zidentą Chung Hee Park, kad 
Amerika ir toliau gins Azijos 
valstybes nuo agresorių ir kad 
naujasis prezidentas laikysis da
bartinės linijos.

Amerikiečių aviacija sustip
rino Š. Vietnamo bombardavi
mą į pietus nuo 20 paralelės. 
Komunistų įsitvirtinimai prie 
išvaduotos K he Sanh bazės liu
dija. kad jos jie nebūtų įsten
gę užimti. Per du apsupimo mė
nesius amerikiečių aviacija atli
ko 24.449 skrydžius ir numetė 
bazės apylinkėse 103.500 tonų 
bombų, artilerijos pabūklai iš
šovė 104.741 sviedinį, kai tuo 
tarpu komunistai bazės apšau
dymui tepanaudojo 9.891 mino
svaidžio sviedinį. Bazėje žuvo 
93 amerikiečių kariai, apie 400 
buvo sužeista. Masinėse duobėse 
buvo rasta palaidotų apie 1.600 
komunistų.

Sovietų Sąjunga erdvėse su
jungė du įgulos neturėjusius 
erdvėlaivius, pakartodama jau 
1967 m. spalio 30 d. įvykdytą 
manevrą. Jie abu priskirti “Cos
mos” serijai, kuri taipgi yra 
naudojama ir šiponažo tikslams. 
Jų orbitos betgi liudija, kad 
greičiausiai buvo bandomi “So- 
juz” tipo erdvėlaiviai, nes buvo 
panaudota lygiai ta pati orbita, 
iš kurios grįždamas pernai žuvo 
kosmonautas Vladimiras Koma
rovas, bandęs naująjį “Sojuz” 
erdvėlaivį. Atrodo, sovietams 
jau pavyko pašalinti naujo erd
vėlaivio konstrukcijos klaidas. 
Sekantieji bandymai turėtų būti 
atliekami su kosmonautais.

Londono laikraštis “The Sun
day Times” ir “Life” žurnalas 
ruošiasi paskelbti prancūzų bu
vusio žvalgybos karininko Thi- 
raud de Vosjoly atsiminimus. 
Spėjama, kad jie gali atskleis
ti žymų sovietų agentą prancū
zų tarnyboje.
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

® RELIGINIAME GIMIME
* Olandijos katalikų vysku

pai paneigė olandų katalikams 
daromus priekaištus. Vysk. T. 
Zwartkruis kunigų susirinkime 
pareiškė, jog užsienio spauda 
tik pusę tiesos pasakanti ir tai 
iškraipytai. Nesą jokio susikir
timo su visuotine Bendrija ir 
Olandijos katalikai yra ištikimi 
popiežiui.

* Metiniame teologų suvažia
vime San Francisco mieste ba
landžio 14-16 d. Taikos Korpu
so direktorius J. Vaughan ir 
vienuolė Ona Caspary kalbėjo 
tema: “žmogaus atvaizdas šių 
dienų visuomenėje”.

* Buffalo mieste keturiolika 
parapijų sudarė apaštalavimo 
vienetą,* kurio tikslas padėti 
skurde esantiems negrams.

* Savotiškus “Kryžiaus Ke
lius” sugalvojo Minneapolio, 
JAV, katalikai. Jie lanko tas vie
tas, kur Kristus kenčia — li
goninę, kalėjimą, lūšneles, ro
tušę ir taip vadinamą “art” ki
ną. Tai krikščioniškoji atsako
mybė Kristui šiais laikais.

* Keli Sov. Sąjungos dvasiš
kiai — baptistai, katalikai, or
todoksai ir žydai — pakviesti i 
JAV. Visas išlaidas sutiko pa
dengti JAV katalikų, protestan
tų ir žydų dvasiškiai. Norima 
suartėjimo su Bendrija anapus 
geležinės uždangos.

* Teologė moteris Įrodinė
ja. jog nesą pakankamo teolo
ginio pagrindo, dėl kurio mote
rys negalėtų būti kunigais. Dr. 
Marija Daly* teologijos fakulte
to profesorė Bostone ir autorė 
naujos knygos “Bažnyčia ir mo
teris”, tvirtai pasisako už mote
rų kunigystę.

* Pittsburgh© vyskupijoj 
Įsteigtas šalpos fondas padėti 
neturtingiesiems. Vyskupas J. 
Wright prašo dešimtąją rink
liavų’dalį atiduoti tam fondui, 
kuriuo bus šelpiami vargšai.

* Sovietų Sąjungoj katalikai 
galės priimti sakramentus orto
doksų bažnyčiose. Ši leidimą iš
rūpino vyskupas Willebrandas. 
Vatikano krikščionių vienybės 
sekretoriato atsovas. pasitarime 
su Maskvos patriarchu Aleksiu.

* Niujorko arkivyskupas Coo
ke pasmerkė “baltąjį rasizmą”, 
kviesdamas katalikus kovoti su 
j u o kasdieniniame gyvenime. 
Kas privačiai jau seniai buvo 
daroma, tegul dabar būna viešai 
žinoma.

* Rašytojas ir sociologas Jo
seph Folliet, prancūzas, š. m. 
kovo 19 d. bus Įšventinąs kuni
gu Lijono mieste. Jis yra 65 m. 
amžiaus; jaunystėje norėjo tap
ti kunigu, buvo Įstojęs ir semi
narijom net, kardinolo Verdier 
patartas, išstojo ir tapo pasau
liečiu apaštalu. Savo raštais ji
sai daug pasidarbavo prancūzų 
katalikybei. Įsteigė “Šventojo 
Pranciškaus sambūri", organi
zavo garsiąsias socialines savai
tes. bendradarbiavo daugybėje 
žurnalų, parašė visą eile knygų, 
dalyvavo kelių laikraščių stei
gime.

* Kun. E. Gabel, vienuolis 
asomeionistas. garsiojo prancū
zu katalikų dienraščio “La 
Croix" redaktorius, š.m. kovo 
6 d. žuvo lėktuvo nelaimėje 
drauge su kitais 62 žmonėm, 
grįžtant iš Bogotos.

* Kunigų celibato klausimu 
Olandijos vyskupai nusprendė 
paruošdinti plačią anketa moks
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liniu pagrindu. Visą darbą pa
vedė Nijmegeno katalikų uni
versiteto psichologijos institu
tui. Vyskupai įsipareigojo pa
skelbti duomenis kokie jie be
būtų. Anketoje yra 150 klausi
mų. Ji išsiuntinėta visiems ku
nigams ir dijakonams.

* Du ortodoksų vyskupai 
Graikijoje atleisti iš pareigų. 
Salonikos metropolitas Pande- 
leimon bažnytinio teismo rastas 
nebetinkamu vyskupo parei
goms. Po devynių valandų 
svarstymo teismas Atėnuose pa
skelbė, kad teisiamasis nebetu- 
ris vyskupui reikalingo presti
žo. Vysk. Pandeleimon pareiš
kė, kad sprendimas esąs netei
sėtas, neleidžiąs net apeliuoti. 
Taipgi atleistas iš pareigų vysk. 
Jakovos, 72 m. amžiaus, dėl vie
šumoje iškilusių skundų, lie
čiančių jo asmeninį gyvenimą. 
Į tų vyskupų atleidimą esą tu
rėjo įtakos pasauliečių sąjūdis 
“Zoi”. Su metropolito Pandelei
mon atleidimu siejamas ir poli
tinis motyvas, nes kritikavęs 
diktatūrinę vyriausybę.

* Moterį siūlo į vyskupus Da
nijoj. Viborgo liuteronų vysku
pui pareiškus norą pasitraukti 
iš pareigų, daugelis tikinčiųjų 
pasiūlė jo vieton ponią Bodil- 
Koch, kuri yra socialdemokratų 
partijos veikėja, buvusi religi
nių reikalų ministere 1953-1966 
m. ir kultūrinių reikalų 1966- 
1967 m. Ponia Bodil-Koch nuo 
pasiūlymo atsisakė, nes esanti 
persena (64 m. amžiaus) ir ne
turinti pakankamo teologinio 
išsilavinimo, reikalingo vysku
pui.

* Milžiniški Tėvų jėzuitų dar
bai Brazilijoje; vien tik Marajo 
saloje, kur jie rado didžiausia
me skurde gyvenančius žmones, 
pastatė mokyklas, dirbtuves, 
bažnyčias, Įsteigė kooperatyvus, 
ūkio mokyklą, sporto centrą, li
goninę. Visas kraštas pasidarė 
lyg viena šeima. Jėzuitai dar
buojasi Amazonės provincijoje, 
kuri apima du milijonus kvad
ratinių kilometrų. Tai miškai 
neįžengiami dėl savo tankumo.

* Olandijos katalikai priėmė 
rezoliuciją, kuria prašoma, kad 
būtų leista jau vedusiems vy
rams eiti i kunigus. Kardino
las B. Alfrink tai minčiai pri
taria. Roma dar neatsieliepė.

* Nuo revoliucijos pradžios 
iki 1959 m. Sov. Sąjungoje nu
žudyta: 55 vyskupai, 13.000 ku
nigų bei vienuolių, 2.5 milijo
no katalikų: deportuota arba 
įkalinta: 199 vyskupai, 32.000 
kunigų ir 10 milijonų tikinčiųjų. 
16.000 kunigų turėjo pereiti į 
pasaulietinius darbus. Uždaryta 
9000 kunigų seminarijų, 32.000 
kataliku bažnyčių, 1.600 vienuo
lynų. Uždraustos visos katalikų 
organizacijos. Šie duomenys su
rinkti JAV atstovų rūmų teismi
nio komiteto. Paskelbė “The Uk
rainian Bulletin" 1968 m. va
sario nr.

* Austrijoj katalikės moterys
kasmet organizuoja taip vadina
mą “šeimų pasninko dieną", ku
ri Įsteigta 1958 m. Sutaupytos 
lėšos skiriamos šalpai. Iki šiol 
surinkta pusketvirto milijono 
doleriu. Daugiausia žmonių bu- 
vuo sušelpta Korėjoj. Formozoj 
ir Laose. Ju šūkis: “Dar daug 
vra alkstančių — reikia pasida
linti". B. M.

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU ARBA

Politinė lygtis su nežinomaisiais
Kannada turi naują premje

rą Pierre Elliott Trudeau, ku
ris daugeliui kanadiečių prime
na mokyklos suole spręstus ma
tematikos uždavinius su nežino
maisiais. Neaiškus yra jo flir
tas su socializmu, domėjimasis 
komunizmu ir ateities Kanados 
samprata. Reikalą dar labiau! 
komplikuoja faktas, kad šis po
litikas į liberalų eiles įsijungė 
tik prieš 30 mėnesių, o minis- 
terių kabinete tepraleido viene
rius metus. Nevienas kanadie
tis šiandien klausia save, ar li- 
beralų atstovai nepadarė klai
dos, nes juk kraštui valdyti rei
kia patikimo ir visiems gerai ži
nomo asmens. Atsakymą į šį 
klausimą parūpins ateitis, o tuo 
tarpu verta susipažinti su P. 
Trudeau gyvenimo vingiais, pa
skelbtais dienraščių bei žurna
lų puslapiuose, nors jie toli 
gražu nesudaro pilno vaizdo.

Milijonieriaus sūnus
P. Trudeau senelis buvo ūki

ninkas St. Michel de Napiervil- 
le kaimelyje netoli Montrealio, 
dviem sūnum sudaręs sąlygas 
baigti universitetą ir tapti ad
vokatais. Petro tėvas (kad būtų 
patogiau linksniuoti, Pierre va
dinkime Petru) Emilis advoka
tūra tesivertė keletą metų, pa
sirinkdamas pelningesnę sritį
— gazolino stočių ir garažų 
tinklą. Mirdamas 1935 m. jis 
žmonai Gracijai, sūnums Pet
rui, Karoliui ir dukrai Zuzanai 
paliko apie $6 milijonus. Spė
jama, jog dabartinis premjeras 
Petras šiandien turi apie $5 mi
lijonų vertės turtą, kurį galbūt 
šiek tiek sumažino priešrinki
minio vajaus išlaidos.

Tiksli Petro gimimo data nė
ra žinoma: vieni šaltiniai skel
bia jį turint 46, o kiti 48 metus 
amžiaus. Jo gyslose teka pran
cūziškas ir škotiškas kraujas, 
nes mama Grace Elliott buvo 
škotų kilmės. Jis pats yra tri
kalbis — puikiai valdo anglų, 
prancūzų ir ispanų kalbas. 
Mokslus Petras ėjo jėzuitų ko
legijoje Jean-de-Brebeuf, advo
kato teises įsigijo Montrealio 
universitete, politinę ekonomi
ją studijavo Harvarde, ekono
miją — britų London School of 
Economics, politinius mokslus
— Paryžiaus Ecole dės Scien
ces Politiques. Vargo patirti 
jam neteko net depresijos me
tais, nes ir tada mokyklon bū
davo atvežamas šoferio vairuo
jamu automobiliu. Tėvo sukaup
tas kapitalas užtikrino nerūpes
tinga gvvenima iki amžiaus ga
lo.

Avantiūra ar gyvenimo 
pažintis?
Kaip ir kiekvieną jaunuoli, 

Petrą viliojo pasaulio platumos. 
1948 m. jis motociklu ir su kup
rine ant pečių pradėjo pusant
rų metų kelionę, šiandien sun
ku pasakyti, ar tai buvo nuo
tykiu j ieškojimas, ar galbūt no

fLaisvas kaip paukštis narve |
(Tęsinys iš pr. nr.)

Armėnija pasikeitė
Sovietinė Armėnija dabar jau 

ne ta, kuri buvo anksčiau. Je
revanas. kadaise apskuręs ir 
dulkinas 50.000 gyventojų mies
telis, be jokio vandentiekio ir 
kanalizacijos, šiandien yra did
miestis su 600.000 gyventojų, 
universitetu, mokslų akademija, ' 
politechnikos kolegija, garsia 
muzikos konservatorija, penkiais 
inuzėjais, trimis teatrais, pui
kia opera, sporto stadijonu, vai
kų geležinkeliu, sunkiąja ir 
lengvąja pramone, pastogine 
rinka, kuri savo patogumu, šva
rumu ir vėsumu karštomis va
saros dienomis neturi sau ly
gios visoje Sovietų Sąjungoje. 
Kaip ir visi sovietiniai miestai, 
Jerevanas pasižymi savo triukš
mingumu ir statybiniu veržlu
mu. Senieji, vienas šalia kito 
sustatyti nameliai yra griauna
mi. o jų vietoje iškyla nauji 
apartamentai.

Armėnijoje nėra buvo tokios 
religinės priespaudos, kaip ki
tose sovietinėse respublikose. 
Nė viena bažnyčia Rusijoje nė
ra išlikusi tokia puošni, kaip 
Ripzimeh’o katedra Ešmiadzine. 
Jerevano priemiestyje, kuris yra 
Armėnijos graiku ortodoksų ti
kėjimo sostinė. Kartą, nuvykęs 
i sekmadienio pamaldas, radau 
šią katedrą pilnutėlę maldinin
kų — jaunų ir senų. Jokioje ki
toje Sovietų Sąjungos bažnyčio
je aš nemačiau tiek daug vaikų 
ir apskritai jaunimo, kaip šia
me sename dievnamyje. kurio 
gimtadienio tenka jieškoti 618 
metuose. Atrodo, jog Maskva 
labiau respektuoja graikų orto
doksus. kaip betkurią kitą reli
gija-

Visdėlto. kaip jau buvo minė
ta. armėnai, kurie sugrižo iš Va
karų pasaulio, ypatingai iš Ame
rikos ir Prancūzijos, nesijaučia 
laimingi Jerevane ar kur nors 
kitur Armėnijoje. Krašto dide
lė pažanga dar nepatenkina jų 

ras pažinti skirtingų kraštų ir 
tautų gyvenimą. Europoje Pet
ras aplankė Vokietiją, Austri
ją, Lenkiją, Jugoslaviją, Arti
muosiuose Rytuose — Turkiją, 
Palestiną, Azijoje — Afganista
ną, Pakistaną, Indiją, Burmą, 
Indokiniją, Kiniją. Nuotykių 
jam netrūko — Jugoslavijoje 
buvo suimtas dėl vizos neturė
jimo, Turkijoje perplaukė Bos
foro sąsiaurį, o Palestinoje pa
teko Į arabų rankas kaip žydų 
šnipas, nes buvo užsiauginęs il
goką barzdą. Su zvimbiančio
mis kulipkomis supažindino In
dokinijoje (dabartiniame Viet
name) už nepriklausomybę ko
voję partizanai, su artilerijos 
švietimais — Maotsetungo ko
munistai Kinijos pilietiniame 
kare.

Politiniai žingsniai
Į politiką Petras įsivėlė jau 

II D. karo metais, pasisakyda
mas prieš naujokų .šaukimą ir 
gindamas Kvebeko teises, čia 
jis aktyviai reiškėsi kaikuriuo- 
se darbininkų streikuose, pasi
rinkdamas streikininkų pusę ir 
tuo būdu suartėdamas su socia
listais. Su draugais įsteigęs žur
nalą “Cite Libre”, stengėsi telk
ti intelektualus prieš anuome
tinį Kvebeko premjerą M. Du- 
plessi, turėjusį diktatūrinių po
linkių, ir jo partiją Union Na- 
tionale. Petrą viliojo socialinės 
reformos. Dėl šios priežasties 
jis 1952 m. lankėsi Maskvoje, 
matyt, norėdamas susipažinti su 
sovietiniu komunizmu. Laisvės 
jis ten nerado. Tai liudija ne
malonus susidūrimas su sovietų 
milicininkais, prie jo prikibu
siais dėlto, kad jis sniego gniūž
tę metė į Lenino statulą.

1961 m. Petras iškeliavo į ko
munistinę Kiniją, kur turėjo 
progos susitikti su kiniečių kom
partijos vadu Maotsetungu ir 
Cuenlai. Savo Įspūdžius jis pa
skelbė su J. Herbertu parašyto
je knygoje “Deux Innocents en 
Chine”. Pekinge, pabėgęs nuo 
palydovų, jis dalyvavo gatvėse 
vykusiose demonstracijose ko
munistinės revoliucijos sukak
ties proga. Šios abi kelionės — 
Maskvon ir Pekingan — Petrą 
įtraukė i amerikiečių juodąjį 
sąrašą. Kuri laiką jam buvo už
drausta Įvažiuoti i JAV, bet 
šiuo metu draudimas jau yra at
šauktas.

Staigus lūžis v
1963 m. rinkimuose Petras 

aktyviai rėmė naujųjų demokra
tų partiją. “Cite Libre” žurna
le jis idiotais išvadino libera
lus už tai, kad L. B. Pearsonas, 
varžydamasis su J. Diefenbake- 
riu, staiga pakeitė politinę li
niją ir sutiko priimti amerikie
čių siūlomus atominius gink
lus.

Stebėtis verčia staigus nuo
monės pakeitimas 1965 m., kai 
Petras Įstojo i “idiotų” libera
lų partiją ir buvo išrinktas i 

tautinės ambicijos ir neteikia 
jokių vilčių ateičiai. Vakarų ci
vilizacijoje jie išugdė savo as
menybę ir skoni, pažadino troš
kimus bei planus, o visa tai so
vietai kaip tik neigia. Štai ko
dėl jie ilgisi Vakarų, i kuriuos 
vėl mielai grįžtų, jeigu ...

Vienas Prancūzijos armėnas, 
kuris atvyko i Jerevaną aplan
kyti savo sesers šeimos, sugri- 
žusios iš Prancūzijos, viešbučio 
prieangyje garsiai ir drąsiai ta
rė:

— Kvailiai! Aš sakiau, jog 
Sovietų Sąjunga jiems ne vieta. 
Dabar jie ilgisi laisvės ir gero 
gyvenimo, kuri jie buvo patyrę, 
ir prašo pagelbėti sugrįžti at
gal. Anuomet aš negalėjau jų 
sulaikyti, o dabar aš viską pa
darysiu jiems padėti, bet ar 
gaus leidimą išvykti?

Taigi pačioje laisviausioje so
vietu respublikoje. Armėnijoje, 
net darbininkai, o ypač sugrįžu- 
sieji iš svetur, pajuto, kad ru
siškasis socializmas jiems ne 
prie širdies. Jie visiškai atvirai 
pasako savo užsieniečiams drau
gams ir giminėms, kad perspė
tu kitus armėnus nepakartoti 
klaidos, kurią jie patys yra pa
dare.

Perspėjimas visiems
Tas perspėjimas yra ne vie

nintelis. Vienas Jerevane gimęs 
armėnų ekonomistas, su kuriuo 
aš susipažinau operos spektak
lio metu teatro rūmuose, atvi
rai pasisakė, kad tie armėnai, 
kurie gyvena Vakaruose ir yra 
apsipratę su geresne ir laisves
ne buitimi, kaip jų tautiečiai tė
vynėje. niekad neturėti! grįžti at
gal. o sugrižusieji turėtų steng
tis vėl išvykti Į kraštus, iš ku
rių jie atkeliavo. Kaikurie taip 
ir pasielgė. Kitaip yra su ara
bais. — aiškino naujasis mano 
pažįstamas, — kurie atvyko iš 
savo kraštų. Arabu kraštuose jie 
buvo persekiojami. Dėlto sovie
tinė Armėnija jiems buvo vie
nintelė vieta, kurion jie galė

federacinį parlamentą. Jo pa
ties teigimu, Šį žingsnį priver
tė padaryti nusivylimas Kvebe
ko intelektualais, pradėjusiais 
r e i k a 1 auti nepriklausomybės 
Kvebeko provincijai. Nepatiko 
jam ir naujųjų demokratų “dvie
jų tautų” principas Kanados fe
deracijai, nes jis pats buvo lin
kęs pritarti dvikultūrei Kana
dai su lygiomis provincijų tei
sėmis.

Šiandien Petras nesigina bu
vusių ryšių su socialistais bei 
kitomis kairiosiomis grupėmis. 
Jam, girdi, slegiantį įspūdį bu
vo padariusios jaunystės dieno
se dėl turto turėtos privilegi
jos, kai tuo tarpu jo draugai į 
mokslus ėję labai sunkiu keliu. 
Dėlto jis jautęs simpatijų socia
lizmui ir socialinėms refor
moms, tačiau socializmas, kokiu 
vardu jis bebūtų vadinamas, 
tinkąs tik tam tikrose aplinky
bėse tam tikriems kraštams. Im
portuoti jį Kanadon būtų ne
tikslu, nes skirtingos sąlygos 
reikalauja skirtingų priemonių. 
Šiais žodžiais Petras, atrodo, 
bando atmesti ne tiek tikrąjį 
socializmą, kiek diktatūrinį ko
munizmą ir jam kadaise rodytą 
domesį.

Kurlink pasuks Kanada?
P. Trudeau išrinkimas libe

ralų vadu ir Kanados premje
ru, galimas dalykas, padės iš
laikyti Kvebeką federacijoje, 
nes jis, kaip kvebekietis, šiuo 
klausimu turės tvirtesnį balsą 
už anglo-saksų kilmės premje
rus. P. Trudeau atmeta sepa
ratistų vado R. Levesque siūlo
mą politinę Kvebeko nepriklau
somybę ekonominės federacijos 
rėmuose ir Kvebeko premjero 
D. Johnsono peršamą specialų 
statusą šiai provincijai. P. Tru
deau yra Įsitikinęs, jog santy
kius su Kvebeku turi grįsti dvi- 
kultūrė federacija, užtikrinanti 
lygias ir tvirtas teises ne tik 
Kvebeku!, bet visoms Kanados 
provincijoms. Kanada, kaip 
valstybė, tada išliktų nesuskal
dyta, o Kvebekas galėtų sava
rankiškai tvarkyti savo vidaus 
reikalus ir naudotis bendros ge
rovės vaisiais.

Nerimauti kanadiečius verčia 
premjero P. Trudeau galimi po
sūkiai užsienio politikoje, kaip 
pvz. pasitraukimas iš Atlanto 
Sąjungos, artimesni ryšiai su 
komunistine Kinija, Sovietų Są
junga, diktatoriaus F. Castro 
Kuba, nutolimas nuo JAV. To
kią liniją jau daug metų siūlo 
buvę P. Trudeau bičiuliai nau
jieji demokratai. Kadangi jie lig 
šiol neįstengė paimti federaci
nės valdžios į savo rankas, po
litinė realybė buvusi socializ
mo garbintoją P. Trudeau grei
čiausiai privers nesekti jų pė
domis. kad laimėjimas libera
lu suvažiavime netaptų skau
džiu pralaimėjimu sekančiuose 
federacinio parlamento rinki
muose. V. Kst.

jo pabėgti. Apie 100.000 arabų 
taip padarė. Valstybė darė vis
ką jiems pagelbėti, nors, ypač 
ūkininkams, skaudu buvo prisi
taikinti prie santvarkos, panai
kinusios privačią nuosavybę. Ki
to pasirinkimo nebuvo, ir jie 
stengėsi priprasti prie sąlygų, 
nors ir nemalonių. Bet armėnai, 
gyveną Vakaruose, ne, niekad 
neturėtų grįžti senojon tėvy
nėn.

Prieštaraujantis Maskvos 
veidas
Sugrižusiems iš Vakarų tau

tiečiams šių dienų Armėnija, 
kaip anksčiau jau buvo minė
ta. yra akivaizdus pavyzdys, kad 
sovietinė pažanga pakėlė tauti
nių mažumų ekonominio ir kul
tūrinio gyvenimo lygį, kuris 
anksčiau buvo žemesnis. Tiesa, 
operos solistai nelaimėtų laurų 
Paryžiuje. Romoje. Londone ar 
Niujorke, bet baletininkai, aš 
esu tikras, būtų entuziastingai 
sutikti betkur pasaulyje. Žino
ma. jeigu ne Maskva, tai Jere- 
anas būtų galėjęs pasistatydinti 
operos rūmus, bet būtų neturė
jęs tokio puikaus baleto, garsios 
muzikos konservatorijos ir ge
rai išvystytos pramonės bei 
mokslo.

Tai. kas padaryta Armėnijoj, 
padaryta ir kitose tautinėse ma
žumose. kurių iš viso yra apie 
šimtas ir kurias sovietai pavel
dėjo iš caristinių pirmtaku. An
tai. tolimoje Rusijos šiaurėje 
yra daugybė mažų genčių, išsi
barsčiusių po platųjį kraštą, ku
rios niekad nėra turėiusios net 
savo alfabeto. Dabar tik nedau
gelis jo dar neturi. Jau visos 
turi mokyklas ir knygas, medi
cinos pagalbą ne tik sau. bet ir 
savo gyvuliams. Pradžioje raš
to buvo mokoma romėnų rai
dėmis. o 1930 m. pereita į ru
siškąsias. Taip pat ir arabiška
sis alfabetas, kuriuo naudojosi 
sovietų mahometonai, buvo pa
keistas rusiškuoju. Tai, žinoma, 
yra vienas rusinimo būdų, kurio

Nauji nariai ir įnašai:
273. Kriaučeliūnas, VI., $100
274. Strakauskas, Ant.,______ ... 100
275. Žukauskas, Kl., __ ____ 100
276. Vysk. K. Paltaroko atm. 100
277. Karosas, Jurgis, .........  100
278. Dalius, Stasys, ______  100

Papildė įnašus Edmontone: X. iki 
$75; M. Dudaravičienė, V. Kaspera 
vičius, M. Zakarevičius iki $50 (kiek
vienas); J. Popikaitis iki $25; V. Pun- 
džius Windsore iki S50. Vysk. Pal
taroko atminimui įnašą sudėjo Sud- 
burio lietuviai — panevėžiečiai; po 
$20: Petras Jutelis (F.N), Povilas Ju- 
telis ir Stasys Krivickas; po $10: kun. 
A. Sabas (F.N.), Juozas Kručas, Pet
ras Gurklys; po $5: Aleksas Kusins- 
kis ir Antanas Gatautis. Pirmieji ke
turi nariai yra iš Sudburio, J. Karosas 
iš Edmontono, St. Darius — aktyvus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-ro psl.)

niame eksporte Kanada užėmė 
ketvirtą vietą, kuri lig šiol pri
klausydavo Japonijai. Išvežamų 
gaminių vertės atžvilgiu pir
maujantys kraštai išsirikiavo šia 
tvarka: 1. JAV su $31.25 bili
jono, 2. V. Vokietija — $21.7 
bil., 3. Britanija — $13.8 bil., 
4. Kanada — $10.55 bil. ir Ja
ponija — $10.47 bilijono. Bend
ras visų pasaulio kraštų eks
portas buvo 214 bilijonų dole
rių, kurių 189 bilijonai priklau
so nekomunistiniams kraštams.

Paskutinis premjero L. B. 
Pearsono vadovaujamo federa
cinio ministerių kabineto reikš
mingiausias darbas yra nutari

368-
6813

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

PATARS/M‘PAD£S/M

Prašau paaiškinti, ar testamentas parašytas mano ranka lietuviškai 
galioja po mano mirties, ar būtinai turi būti parašytas angliškai?

KLEVELIS
Testamentas galioja parašytas betkokia kalba. Testamentas para

šytas lietuviškai ir Jūsų ranka galioja Ontario provincijoje, jei ji pa
sirašo du liudininkai. Kitose provincijose — Albertoje, Manitoboje, 
Saskačevane, Kvebeke. Niufoundlande liudininkų nereikia, jei tes- 
tatorius parašo savo ranka visą testamentą.

Tačiau visada patartina duoti testamentą surašyti advokatui ar 
notarui. Lietuviškai parašytas testamentas po Jūsų mirties turėtų 
būti išverstas į anglų kalbą ir teismo pripažintas. Vertimas kainuotų 
tris ar keturis kartus daugiau, kaip tas pats testamentas surašytas 
iš karto anglų kalba. Be to. visada pasitaiko tam tikrų teisinių smulk
menų. kurias tik teisininkas gali žinoti. Pavyzdžiui. Ontario provin
cijoje liudininkas nieko negali gauti iš palikimo, kitose provincijose 
vienas liudininkas gali gauti, jei trys liudininkai pasirašo; Kvebeko 
provincijoje liudininkais negali būti vyras ir žmona ir t.t.

Prieš penkerius metus žodžiu buvom susitarė su smulkios įmonės 
savininku teikti dalinį atliekamo darbo patarnavimą ir žaliavą. Pra- 
nešimus-sąskaitas siųsdavome kas mėnesį. Pradžioje sąskaitos buvo 
tvarkingai apmokamos ir žaliava laiku grąžinama. Vėliau mokėjimai 
buvo užvilkinami, vėlesnės sąskaitos apmokamos, o ankstesnės už
ginčijamos. Paskutiniu metu bendradarbiavimas nutrūko ir j para
ginimus grąžinti skolą ir mums priklausančią žaliavą visiškai neat
sakoma. įmonė turi federacinių ir provincinių mokesčių (sales tax) 
atleidimus. Kokių priemonių turėtume imtis priversti įmonei, kad 
apmokėtų ypač mūsų atliktus darbus ir grąžintų žaliavą? P & P Ltd.

Visais atvejais, kai skola ar jieškinys mažesnis kaip $400. geriau
sia iškelti bylą apylinkės teisme — Division Court. Paprastai teismo 
išlaidas padengia pralaimėtojas.

Mano pažįstami atvažiuoja į Kanadą iš Europos ir norėtų man 
atvežti keletą kanarėlių. Kokios yra taisyklės paukščių įvežimui? Kur 
galima gauti leidimą, jei reikalingas? V. G.

Rašykite Veterinary Director General, Health of Animals Branch. 
Dept, of Agriculture. Ottawa. Leidimas bus išduotas nemokamai. 
Laiške nurodykite paukščių rūšį. Šiuo metu negalima paukščių įsi
vežti iš Anglijos, kur siaučia gyvulių nosies ir nagų epidemija.

labai nekentė mahometonai, 
ypač jų dvasiškija, nes jų Ko
ranas yra parašytas arabiškuo
ju alfabetu. Vienintelės taute
lės. kurių afabeto Maskva neiš
drįso pakeisti, tai Armėnija ir 
Gruzija. Mat. šios labai senos 
ir patrijotiškai nusiteikusios 
tautos nebūtų pakentusios to
kio viešo ir grubaus rusinimo 
būdo. Tiesa, dar ir žydų alfa
betas nebuvo surusintas.

Žinoma, tolimosios šiaurės 
kiltims alfabeto pakeitimas ne
padarė jokio Įspūdžio, nes jos 
jo ir neturėjo. O ryšium su tuo 
siti kilčių tautinė garbė ar reli
gija taip pat negalėjo nukentė
ti. Vienintelė svetima kalba, 
kurią jie tik paviršutiniškai mo
kėjo. buvo rusų. Taigi, ir rusiš
kas alfabetas jiem palengvino 
palaikyti ryši su rusais, i jų 
plačiuosius kraštus atnešusiais 
.modernią civilizaciją. Be to. ru
sai. kurie buvo siųsti suorgani
zuoti ir auklėti tolimųjų šiau
riečių. patys išmoko vietinės 
kalbos.

1931 m. sovietai buvo išspaus
dinę mokyklinių vadovėlių apie 
70 kalbu, o 1934 — jau net 104 
kalbomis. Nuo to laiko kaiku- 
rios šių kalbų iškrito, nes be- 
kuriant jomis raštiją patirta 
daug ir nepasisekimu. Nepasi
sekė sukurti rašytinės kalbos 
daugybei tų tautelių, kurios yra 
labai mažos — nuo keliu šimtu 
iki kelių tūkstančių, kuriu kal
bos neturėjo jokių perspektyvų 
išsilaikyti. Be to. reikėjo daug 
lėšų ir pastangų išleidimui nau

visuomenininkas iš Hamiltono. Įna
šus surinko ir atsiuntė: S. Ontario 
įgaliotinis J. Skardis, Edmontono 
įgal. A. Dudaravičius ir Hamiltono— 
V. Narkevičius. Visiems aukotojams 
ir įgaliotiniams Fondas nuoširdžiai 
dėkoja.

Pagal KLB apylinkes Fondo įnašai 
atrodo taip: Torontas—$17100, Mont- 
realis — $4000, Delhi • Tillsonburgas 
— $3700, Hamiltonas — $3200, Sault 
Ste Marie — $2500, Sudburis—$2300; 
Londonas — $2050, Otava — $1400, 
Windsoras — $1150, Edmontonas — 
$1050. Kitos apylinkės surinko po 
mažiau, Wellandas ir Lethbridge — 
nieko. — Lietuvių parapijų įnašas — 
$1200; negauta dar nieko iš Mont
realio abiejų parapijų ir iš Winnipe- 
go parapijos.

P. Lelis, reik. ved.

mas panaikinti rehabilituotų ka
linių nusikaltimų kartoteką, kad 
jie galėtų pradėti naują gyve
nimą lygiomis teisėmis su kitais 
kanadiečiais. Praėjus 3-5 me
tams po bausmės atlikimo, by
lų dokumentai bus užantspau
duoti ir padėti į specialią sau
gyklą, jeigu nusikaltėlis nekar
tos praeities klaidų. Saugyklo
je esančiais dokumentais bus 
leista pasinaudoti tik policijos 
pareigūnam rimtų įtarimų atve
ju. Jie pvz. galės patikrinti pirš
tų nuospaudas, bet šiaip jau ei
liniam piliečiui šie dokumentai 
nebus prieinami. Naujojo įsta
tymo projektą paruoš teisingu
mo ministerija ir jį patvirtinti 
turės federacinis parlamentas.

jomis kalbomis knygų.
Taigi, išskyrus žydus. Sovie

tų Sąjungoje nėra nė vienos 
tautybės, nežiūrint jų pikto nu
siteikimo Kremliaus atžvilgiu, 
kuri galėtų nusiskųsti dėlei nu
sistatymo prieš jos kalbą. Rusų 
kalba, kaip antroji po gimtosios, 
tautinių mažumų mokyklose yra 
privaloma. Savaime aišku, kad 
mažosios kiltys, vis labiau ir la
biau besimaišydamos su rusais, 
savo gimtąją kalbą pamirš. Be 
to. rusų kultūros Įtaka visoms 
mažumoms yra neišvengiama. 
Juk argi ne panašiai yra ir 
Amerikoje0 Rusų kultūra yra 
augščiausiai iškilusi visoje So
vietų Sąjungoje. Vien tik ju li
teratūra yra padariusi didelę 
itaką mažumų tautelėms, kurių 
jaunimas su pasigėrėjimu skai
to Puškiną. Tolstojų. Gogoli ir 
kitus rusų klasikus. (Kaip žino
ma iš kitu šaltinių, kurie šio ra
šinio autoriui dar nebuvo priei
nami. rusinimas vykdomas viso
je Sov. Sąjungoje. Tai ypač pa
aiškėjo iš pastaruoju metu Ka
nadą pasiekusių slaptu rankraš
čiu iŠ sovietinės Ukrainos — 
Cornoviho ir Dziubos. Re to. 
daug maskuoto rusinimo atsklei
dė ukrainietis komunistas Ko- 
lasky. dvejus metus studijavęs 
Ukrainoje ir galėjęs prieiti prie 
slaptu dokumentų. Puikiai žino
mos rusinimo pastangos Pabal
ti io kraštuose. Tad autoriaus 
tvirtinimas, kad nė viena tau- 
tvbė negalėtu skųstis dėl nusi- 
statvmo prieš jos kalbą, aiškiai 
neteisingas. (Red.) B. d.
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Telšių kunigų seminarijos rūmai, atimti okupantų iš katalikų ir pa
versti fabriku (iš "Mūsų Lietuvos" IV tomo)

Lenkų vilionės ar nuoširdi ranka?
AL. GIMANTAS

Katkartėmis, o paskutiniu 
metu lyg ir dažniau, išeivijos 
lenkų spaudoje pasirodo Įvai
rių straipsnių, liečiančių lenkų 
santykius su lietuviais. Tik re
tomis išimtimis jų autoriai pa
rodo bent jau rašytinį nuošir
dumą, negailėdami nuoširdes
nių pastabų, šiltesnio žodžio 
musų link. Tai, žinoma, gera ir 
gražu. Deja, tik labai retai, net 
ir nevisai pilna burna vienas 
kitas jų drįsta savųjų tarpe iš
kelti tikrąją dalykų padėti, bū
tent, kad tie nenormalūs santy
kiai didžia dalimi yra pačių 
lenkų sudaryti. Esame dėkingi 
tiems jų balsams, kurie prisi
mena ir Želigovskio klastą, ir 
visas kitas pilsudskines avan
tiūras Lietuvos atžvilgiu. Dau
gelis lenkų stebisi, kad lietu
viai vis su nepasitikėjimu, lyg 
iš aukšto, žvelgia i lenkus. Bet 
ar tai mūsų kaltė, kad savisau
gos jausmas, tiesiog gyvybinis 
instinktas, diktuoja visiems lie
tuviams nepasitikėjimą savo 
pietų kaimynu? Aišku, tai didi 
tragedija, ypač dabartinės neda
lios laikais, kai sovietinė prie
spauda skaudžiai paliečia abu 
kraštus, o jų tautos nesutaria, 
stokoja intymesnės komunikaci
jos, tarpusavio pasitikėjimo.

Nauji lenkų balsai, pavojaus 
iš Rytų skatinami, šiuo metu 
bando lietuviams tiesti lyg ir 
nuoširdžią ranką, bet kas žino, 
gal tai tėra tik jų vilionės, tik 
savųjų interesų skleidimas. Pa
simokę iš dar taip netolimos 
praeities, lietuviai juk turime 
būti atsargūs. Dar neužmiršome 
želigovskinės avantiūros, Suval
kų sutarties sulaužymo. Be to, 
II D. karo pabaigoje, sovieti
nėms pajėgoms artėjant prie 
Lietuvos sienų ir vokiečiams po 
truputi traukiantis, lenkai su
skato organizuoti Vilniaus kraš
te savuosius partizanus Vilniui 
“vaduoti”. Likimas pasišaipė iš 
tų lenkų “patriotų”, kai atėję 
sovietai nenorėjo nė girdėti apie 
tuos lenkų “partizanus”, taria
mus sovietinius sąjungininkus, 
kovotojus prieš nacizmą. Visus 
lenkų vadus ir, jei spėjo sugau
ti, kitus lenkus eilinius kovoto
jus suėmė ir išvežė į rytus. Vi
sa tai aiškiai rodo, kad lenkai 
drįso ir vėl pasinaudoti susida

R. Mikalauskas (kairėje) Aliaskoje su kariuomenės kapelionais Dew 
Line tarnyboje

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, jarde 
vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos;
3% 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, 3^2 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 betkurj 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..
_

riusia situacija jau antrą kar
tą šiame šimtmetyje atplėšti 
Vilnių ir jo kraštą nuo Lietu
vos. šį kartą juos sudraudė so
vietai, bet kas pajėgs jų nau
jus įnorius sutramdyti sekantį 
kartą, kai kils nauji mėginimai 
ne tik Vilniją, bet ir likusią Lie
tuvos dalį pasiglemžti...

Nuosaikesnieji lenkų vadovai 
išeivijoje turėtų ryžtis principi
niam pasisakymui, deklaruojant 
naują posūkį santykiuose su lie
tuviais. Lenkai visiems laikams 
turėtų išsižadėti betkurių pre
tenzijų į Lietuvos sostinę. Suti
kime, kad tremtinių vienokie ar 
kitokie pažadai, manifestai gali 
visai neįpareigoti tautos, suti
kime, kad iškilusios gal visai 
naujos situacijos, geopolitinė 
padėtis gali niekais paversti su
sitarimus išeivijos sąlygose. Vis- 
dėlto mūsų atveju tai jau būtų 
pakankamai pozityvus žingsnis 
iš lenkų pusės, kuris leistų 
mums kur kas daugiau jais pa
sitikėti ir padėtų siekti bendro 
fronto, stengiantis padėti savo 
tėvynėms. Toks lenkų veiksnių 
patikinimas ateičiai galėtų bū
ti laikomas nemažos reikšmės 
dokumentu, bent jau moralinė
je plotmėje.

Iš lietuvių jusės, atrodo, tai 
būtų vienintelis pageidavimas, 
tikras minimumas, nes vargiai 
ar kas nors turėtų kokius ki
tus reikalavimus. Lietuviai nie
ko nenori svetimo. *nei vienos 
pėdos žemės, nesikėsina į sve
timą turtą, istoriją ar kultūrą. 
Lietuviai tenori tik to, kas 
jiems teisėtai ir neginčijamai 
priklauso. Kodėl Vilniaus var
das turėtų būti tuo kupstu, ties 
kurio įklimpsta lenkų-lietuvių 
santykiai? Mes neturime jokių 
pretenzijų į lenkiškąją Kroku
vą (iš kurios jungtinę karaliją 
valdė lietuvis karalius), nesikė
siname nei į Varšuvą, nei išvis 
į Lenkijos teisę laisvai ir ne
priklausomai gyventi, savaran
kiškai tvarkytis. To paties, ne
daugiau ir nemažiau, norime ti
kėtis ir iš mūsų pietinio kaimy
no, istorinio sąjungininko, bend
ro likimo draugo. Ar tai per
daug? Ar mes nesame kuklūs? 
Atsakymas glūdi ne lietuvių, bet 
lenkų pusėje.

RAŠO ATVYKUSI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Daugiaaugščiai Lietuvos
Užsienio žmogui yra sunku 

įsivaizduoti, suprasti Lietuvos 
žemdirbio-kolchozininko gyveni
mą. Jeigu užsienietis gauna tei
sę atvykti į kolchozą, tai jį su
tinka partijos pareigūnai. Jie, 
kaip ir visur, pirmiausia išdro
žia kalbą apie Lietuvos klestė
jimą, apie žemės ūkio kilimą. 
Lankytojui parodomas gražesnis 
javų ar dobilų laukas, pristato
mas kolchozo komisaro patiki
mas žmogus, kuris, kaip kolcho- 
zininkas, pasako gaunąs į mėne
sį 100 rb. Žinoma, lankytojas 
pastebi kolchozininkų skurdžias 
lūšnas, sukrypusius, skylėtus 
stogus, kurie sunkiai beapgina 
nuo vėjo ir lietaus. Kodėl jie 
skylėti ir sukrypę? Dėlto, kad 
Lietuvoje nė už jokią kainą ne
gauna kolchozininkas nei skied
ros, nei šiaudų, nei lentos galo 
savo pastatams taisyti. Todėl ne
nuostabu, kad kaikurių kolcho
zininkų sodybos atrodo kaip lau
žo krūva.

Vyrauja lūšnos
Kad Lietuvos kolchozininkai 

bijo daugiabučio namo netiesa. 
Kaikas norėtų, bet ir tie dau
giaaugščiai nedygsta kolchozuo
se. Dar toli tas laikas, kad kol
chozas galėtų statyti daugiabu
čius namus kolchozininkams. 
Dar yra daug kolchozų, kurių 
kontoros, prad. mokyklos tebėra 
paprastose lūšnose, o į aštuon
metes vidurines mokyklas vai
kai keliauja po 10 ir daugiau 
kilometrų. O jeigu kurią dieną 
ir pastatys kolchoze kokį dau- 
giaaugštį. tai ne su malonumu 
kolchozininkas eis ten gyventi, 
bet todėl, kad nenorės gyventi 
po atviru dangumi. Užsienietis, 
žinoma, pasakys, kvailas tas kol
chozininkas, bet iš tikrųjų jis 
nėra kvailas. Juk Lietuvos kol
chozininkui. kaip ir užsieniečiui, 
reikia valgyti ir apsirengti. Iš 
uždarbio nekiekvienas kolchozi
ninkas gali išsimaitinti. Jeigu 
per dieną uždirba 1 rublį, o 
sviesto kilogramas kainuoja 3.75 
rb.. dešros — nuo 3 iki 4 rb.. 
tai tokie dalykai sunkiai priei
nami. Kolchozininkas turi išlai
kyti karvę ir pasigaminti savo 
mėsos bei kitų gaminių, nes 
duonai ir kruopoms uždarbio 
pakanka. Duonos, kad ir prieš 
mėnesį keptos, atveža į kolcho
zų krautuves, bet kruopų . . .? 
Čia nenorint peršasi išvada, kad 
sovietai prieš 10 metų buvo 
turtingesni, negu dabar, šiuo 
metu miltų, kruopų parduotu
vėje nenusipirksi, jų retai ir 
tėra. Kai atveža kelis maišiu
kus, nustato po kiek duos — 
po 2 ar 3 kg. šeimai. Tada tu
ri būti kooperatyvo nariu ir 
pvz. kruopų 1 kg. kainuoja 30 
kp. Už 3 kg reikia mokėti 90 
kp., plius kooperatyvo naudai, 
kaip narys, turi mokėti 50 kp. 
arba 1 rb. (priklauso nuo par
davėjo). Taigi, už 3 kg. kruopų 
jau sumokėsi 1,90 rb. Prieš 16 
metų miltų, kruopų laisviau ga
lėjai pirkti. Kur tie gaminiai 
dingo, kolchozininkui yra mįslė. 
Derlingumas kyla, o gaminiai 
mažėja. Tas pats yra ir mieste. 
Užklausk sutikęs gatvėje betko- 
kį vaiką:

— Berniuk (ar mergaite), kur 
tie žmonės taip bėga9

— Į mėsos parduotuvę atve
žė kiaulės kojų ir galvų. Jau 
ten koks šimtas žmonių subė
go-

Mėsos ne kiekvienas dirban
tysis gali nupirkti, o kojos yra 
pigesnės, todėl žmonės ir bėga 
kaip į gaisrą.

Ko bijoma?
Grįžkime prie daugiauagščio. 

Taigi, kolchozininkui, kuris už
dirba į mėnesį 30 - 40 rb. pro
duktų nusipirkti beveik neįma
noma. Todėl jis, kaip pelė, tu
ri viską pats pasigaminti savo 
60 arų darželyje. Vasarą jis gau
na pasišienauti laukų grioviuo
se, miško aikštelėse, bet viską 
turi padaryti po darbo valan
dų. Šieną, sunešiotą kaip skruz
dės. išmatuoja ir atskaito 40 
rb. už toną. Karvei žiemos paša
ras atima dviejų mėnesių uždar
bį. Ir taip kiekvieną mėnesi kol
chozininkas mažai kada išsine
ša iš kontoros pinigų. Viską kol
chozininkas turi išspausti iš to 
darželio — ir sau maistą, ir vie
ną kitą vištą bei kiaulę užau
ginti. Be to, jeigu nori apsi
rengti, reikia ką nors iš produk
tų ar gyvulių parduoti. O tas 60 
arų darželis nedidelis. Kai žmo
gus gyvena lūšnoje, toliau nuo 
jį sekančių akiu, tai gali parsi
nešti šiaudu glėbelį arba vasa
rą žolės. Gyvendamas daugia- 
augštyje to negalės padaryti.

Karvei ir kiaulei gaus patal
pas, bet kaip ilgam? Jau dabar 
Šumauskas rėkia, kad kolchozi
ninkams reikia uždrausti lai
kyti gyvulius, pastatyti kolcho
zuose valgyklas. Tada — įvyk
dei dienos normą, gausi pietus, 
ne . ..? Kolchozo komisaras už 
tavo gyvybę neatsako.

Naujoji statyba
Tai matot, kodėl kolchozinin

kas bijo daugiabučio namo. Be 
to, apsilankę Lietuvoje vargu 
ar kur pamatysite daugiaaugštį 

kolchozo gyvenamąjį namą. Tie
sa, toks namas yra Kretingos 
raj. “Gvardijos” kolchoze, ku
ris pirmauja, taigi, ir dviaukš
tį namą pirmas pastatė: apačio
je įtaisė kultūros namus, o vir
šuje apsigyveno kolchozo komi
saras.

Daugiaaugščiams namams sta
tyti kolchozuose dar peranksti. 
Jeigu pvz. kolchozas stato ko
kį pastatą, tai cemento turi va
žiuoti į patį fabriką ir užsisa
kyti. Ten praneš už kiek mėne
sių gausi kelis centnerius. Kol
chozams yra didelis vargas, kol 
išreikalauja kelias tonas cemen
to. Be to, cementas yra labai 
taupomas, todėl namai, net ir 
vienaaugščiai, neatlaiko stipres
nio vėjo. Praėjusį rudenį vėjas 
nugriovė kolchozuose visur nau
jai statytuosius fermų pastatus, 
o ūkininkų statyti pries 25 me
tus tvartai (kur dabar yra kol
chozo fermos) atsilaikė. Visuo
met griūva naujai statytieji, nes 
yra lipdomi kaip kregždžių liz
dai. Be to Lietuvoje į darbo ko
kybę niekas nekreipia dėmesio. 
Ten vyrauja kiekybė — reikia 
viską padaryti greit ir pigiai. 
Žmonės Lietuvoje jau turi prak
tikos ne tik su namais, bet ir 
su kitais dalykais. Pvz. jęi nori 
nusipirkti radiją, dviratį ar 
pan., turi žiūrėti, kad būtų pa
gamintas mėnesio pradžioje. 
Baigiantis mėnesiui, ten niekas 
nebežiūri kokios vertės išeis ga
minys; svarbu, kad būtų įvyk
dytas planas. Už plano neįvyk
dymą gausi 20% atlyginimo 
mažiau. Kiekvienas dirbantysis

KAS YRA IR
KANADOS ATEITININKŲ JAUNIMO GLOBĖJŲ SUVAŽIAVIMAS 

TORONTE
Kovo 30—31 d. Toronte įvyko atei

tininkų jaunučių ir moksleivių globė
ju suvažiavimas. Suvažiavo atstovai 
bei globėjai iš Hamiltono, Toronto, 
Montrealio kuopų ir iš MAS centro 
valdybos Klevelande. Suvažiavime 
Įvykusiom diskusijom bei pasitari
mam vadovavo MAS pirmininkas R. 
Laniauskas ir sąjungos dvasios vadas 
kun.G.Kijauskas, S J. Gausus skaičus 
jaunų globėjų (žemiau 20 metų 
amžiaus) parodė dideli susidomėjimą 
organizaciniu darbu ir iškėlė jaunimo 
pareigingumo jausmą. Diskusijų me
tu jie svarstė vienas kito problemas 
su dideliu susidomėjimu, pasiūlyda
mi vieni kitiems konkrečių minčių. 
Visas diskusijas perėmė jaunieji glo
bėjai. Senimas liko moderatoriais, 
kur-ne-kur pataisydami mintis ar su
grąžindami vėl prie temos.

MAS centro valdyba padarė savo 
pranešimą ir kiekvienos vietovės ats
tovai perskaitė savo veiklos praneši
mus. Tokiu būdu visi galėjo palygin
ti savo metodus organizuojant susi
rinkimus bei iškylas ir pasisemti nau
jų minčių savai veiklai.

Pasikalbėjime iškilo pasiūlymai to
limesnei veiklai: REIKIA DAUGIAU 
TOKIŲ GLOBĖJŲ SUVAŽIAVIMŲ, 
RYŠIO PALAIKYMO IR BENDRA
DARBIAVIMO TARP ARTIMESNIŲ 
VIETOVIŲ. Retkarčiais reikėtų pa
kviest ir iš tolimesnių vietų globė
jus, kad galėtų palyginti vieni ki
tų veiklos metodus bei atsiekimus. 
Tai padidintų globėjų akiratį, įneš
tų daugiau minčių ir duotų progos 
praplėsti pažintis. Metinių švenčių 
metu kuopa gali paįvairinti savo 
veiklą atsikviesdama iš kitų vieto-

NAUJOSIOS VALSTYBĖS V. Zalatorius

Mauricijus-39-ta Afrikos valstybė
Afrikoje, kurioje prieš karą 

tebuvo vos keletas nepriklauso
mų valstybių, šiandien jų yra 
daugiau, negu Europoje. Kovo 
12 ten iš anglų gavo nepriklau
somybę Mauricijaus sala Indi
jos vandenyne, į rytus nuo Ma
dagaskaro salos. Joje 720 kv. 
mylių plote gyvena 380.000 in- 
diečių, 280.000 kreolų, 125.000 
arabu ir po 25.000 baltųjų ir 
kiniečių. Oficiali kalba yra ang
lų, nors dauguma gyventojų, 
ypač turtingieji ir įtakingieji 
baltieji, kalba prancūziškai.

Gyventojų mišrumas ir didė
jantis nedarbas yra didžiausia 
Mauricijaus problema. Dar te
bevykstant nepriklausomybės iš
kilmėms sostinės Port Luji (131.- 
000 gyv.) hipodrome, kreolai sa
vo kvartale padegė du arabų na
mus. Riaušės tarp šių dviejų 
grupių vyksta jau nuo sausio 
mėn. pabaigos. Kreolai, kurių 
dauguma yra žvejai ir amatinin
kai, yra priešingi nepriklauso
mybei dėl ekonominių ir politi
nių išskaičiavimų. Jie bijo, kad 
salos ūkis, nebeturėdamas Brita
nijos rinkos, nusmuks, o indie-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinini ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo 1*etuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

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

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

kolchozuose
saugo savo duoną. Medžiagas ir
gi reikia taupyti. Pvz. namo sta
tybai cemento reikia 20 tonų, o 
pastato su 5 tonom. Per radi
ją ir laikraščius tokius statyto
jus pagiria, nors namas tais 
pačiais metais nurieda nuo pa
matų. Statistikoje jis vistiek 
stovi. O kai kitais matais jį sta
tys iš naujo, vėl bu£ vienu na
mu daugiau. Viskas žymima 
skaitlinėmis, o ne faktais.

Tik vienas kambarys
Propaguotojai rėkia, kad Lie

tuvoje žmonės gyvena kultūrin
gai, pasiturinčiai. Taigi, “kulū- 
ringai” gyvena Lietuvos kol
chozuose, bet nėra šeimos, ko
kia ji bebūtų — iš 5-10-12 as
menų, kuri turėtų du kamba
rius/Žmonės gauna po vieną 
kambarėlį, kuris yra gyvenama
sis, miegamasis, virtuvė, na, ir 
sandėlis. Tai apie kokią kultū
rą, prabangą gali ten žmonės 
galvoti? Prabanga ten niekam 
ir nerūpi, svarbu, kad turėtum 
pavalgyti ir šiek tiek apsireng
ti. Ten darbininkai nevažinėja 
automašinomis, kaip laisvajame 
pasaulyje. Jeigu ten darbinin
kas norėtų nusipirkti automo
bilį, mažiausiai 5 metus turėtų 
dirbti, nevalgyti ir nuogas vaikš
čioti. Laisvajame pasaulyje žmo
nės gali kritikuoti, demonstruo
ti, peikti net pačią vyriausybę. 
Bet ten, sovietijoje, to nepada
rysi. Ten kūjis ir pjautuvas 
ant galvos, lazda ant kupros, o 
jeigu kokį netinkamą žodį pra
tarsi, plius pančiai ant rankų 
ir marš prie baltųjų meškų.

Žemaitė

KO TRŪKSTA?

viii svečių ir nuvažiuodama į jų šven
tes. Taip pat buvo pasiūlymas su
ruošti globėjams ideologinius kur
sus, kad patys turėtų ką konkretaus 
duoti savo globoje esančiam ateiti- 
ninkiškam jaunimui. Juo mažiau pa
tys turi ideologijos, juo mažiau ga
li perduoti kitiems. Veikimas nega
li būti vien veikimu, jis turi turė
ti gilesnę prasmę, kuri yra kaip tik 
randama ateitininkiškoje ideologijo
je. Ateitininkų globėjų kursuose 
taip pat būtų nagrinėjami trys ge
ros veiklos pagrindai: 1. jaunuolio 
psichologija, 2. organizacinė veiklos 
sistema ir 3. ateitininkų ideologija. 
Centro valdyba prižadėjo kuopoms 
siuntinėti mėnesines temas susirin
kimams ir diskusijoms.

Buvo iškeltas “Ateities” žurnalo 
klausimas ir pastebėta, kad jis sun
kiai pasiekia moksleivius. Buvo at
sakyta, kad galbūt straipsniai dar 
nėra patraukę moksleivių, nes 1. jie 
neturi noro skaityti ir 2. straipsniai 
jiems sunkiai suprantami. Visa tai 
kyla iš pačių moksleivių nesiryži- 
mo rašyti jiems Įdomiomis temomis, 
jiems suprantamu būdu. Žurnalas yra 
idealiausias būdas skatinti jaunimą 
pasidalinti mintimis su kitais ateiti
ninkais tolimose vietovėse, pranešti 
jiems apie savo veiklą. Jis sujungia 
tolimas vietoves korespondencijų sky
riumi. Buvo palikta globėjams ska
tinti savo globojamą jaunimą rašy
ti.

Sekančią dieną, kovo 31, daugu
ma dalyvavo 10 vai. Mišiose, po ku
rių susirinko Toronto moksleivių tė
vų paruoštuose bendruose pusry
čiuose. GABIJA

čių dauguma užvaldys politinį 
gyvenimą.

Ministeris pirm. S. Ramgula- 
mas, kaip ir pridera, aiškino 
priešingai — nepriklausomas 
Mauricijus pritrauksiąs daugiau 
užsienio kapitalo, kaip tai ro
dąs kitų neseniai nepriklauso
mybę gavusių valstybių pavyz
dys. Jis taip pat pareiškė, kad 
jo šalis tilasi palaikyti gerus 
santykius ne tik su JAV ir Pie
tų Afrikos Respublika, bet ir su 
raudonąja Kinija. Sovietai tai
pogi buvo atstovaujami per iš
kilmes savo ambasadoriaus Tan
zanijoje A. Timoščenkos.

Anglija pabūgo rasinių riau
šių ir nebesiuntė princesės 
Aleksandros, kaip buvo numa
tyta. Nebuvo šiose nepriklauso
mybės iškilmėse nė vienos val
stybes galvos. Karalienės atsto
vės neatvykimas aptemdė ir pa
čiu indiečių džiaugsmą. Jie tai 
palaikė dideliu įžeidimu. Ram- 
gulamas pareiškė po iškilmių 
įvykusioje spaudos konferenci
joje, kad Aleksandros nebuvi
mas smarkiai nuliūdino maurici- 
jiečius. (Nukelta į 7-tą psl.)
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Čikagos skautės žygiuoja su vėliavomis jubilėjinėje Tėvynės sueigo
je ir dalyvauja Lietuvos 50-čio minėjime Nuotr. J. Tamulaičio

Abi Amerikos lygiai turtingos
Pietų Amerika yra turtingas 

žemynas, jokiu atžvilgiu ne var
gingesnis už Šiaurės Ameriką, 
tačiau P. Amerikos valstybės 
duoda ryškų pavyzdį, kaip atsili
kę žmonės gali niekais paversti 
derlingiausią žemę pasaulyje ir 
patys badauti.

Derlingiausia lyguma
Peru Anduose galima dažnai 

sutikti mažus vaikus, kramtan
čius coca medžio lapus, kurie nė- 
rai nei skanūs, nei saldūs, nei 
kvepia šokoladu. Juos kramto 
dėlto, kad jie narkotizuoja ir įga
lina užmiršti alkį. Čilėje iš 1000 
gimimų 140 kūdikių turi mirti 
jau pirmais savo gyvenimo me
tai, nes negauna proteino mini
mumo. Pastarojo reikia mažiau
sia 55.gramų parai, o tuo tarpu 
tenykštis kaimietis gauna, vidu
tiniškai imant, tik 33 gramus pa
rai. Negeriau yra Brazilijoje: 
Ten iš 1000 naujagimių miršta 
nuo 300 iki 600 kūdikių dėl 
maisto trūkumo, nors visas P. 
Amerikos žemynas yra milžiniš
kų ekonominių galimybių kraš
tas. Klimatas ten šiltas, žemė ne
paprastai derlinga. Geriausiu pa
vyzdžiu gali būti centrinė Čilės 
lyguma, derlingiausia pasauly
je. Toji lyguma galėtų milijonus 
žmonių išmaitinti, o tuo tarpu 
jos gyventojai beveik miršta ba- . 
du. Čilė 1965 m. turėjo impor
tuoti maisto už 165 milijonus do
lerių.

Egoistai turtuoliai
Tokie reiškiniai gali būti aiš

kinami faktu, kad liaudis yra at
silikusi, o augštoji klasė perdaug 
egoistiška. Derlingiausioj pasau
lio lygumoj įsikūrė haciendos 
(dvarai), kurių savininkai valdo 
didžiulius žemės plotus, žemės 
ūkio darbininkai nepaprastai pi
gūs; jie turi dvarų pakraščiuose 
mažus sklypus, bet juose žemė 
jau mažiau derlinga. Latifundi- 
jos duoda jų savininkams milži
niškas pajamas, kurios įgalina 
juos lėbauti Paryžiuje ar dėti sa
vo pajamas į Šveicarijos bankus, 
o kraštui iš to maža paguoda. De
ja. niekas rimtai neima į širdį, 
nes valstybės valdžia yra stam
bių žemvaldžių rankose. Čilės 
krikšč. demokratai su preziden
tu E. Frei priešakyje bando da
ryti reformas, bet susiduria su 
kieta opozicija parlamente, ku
riame dvarininkai turi (ypač se
nate) stiprią grupę.

Viskas kariuomenei
Amerikos valstybių minusas— 

milžiniški kariniai biudžetai. Sta
tomos liuksusinės karo akademi
jos, užsienyje už dolerius perka
mi sprausminiai lėktuvai, bom
bonešiai ir naikintuvai, lėktuv
nešiai, šarvuočiai ir kt., nors tom 
valstybėm niekas karu negrasi
na. Sakoma, kad gerai ginkluota 
kariuomenė yra tautos pasidi
džiavimas, be kurio valstybė ne
galėtų egzistuoti. Meksika jau iš
drįso savo karini biudžetą mažin

Pavasarį pasitinkančios gulbės pavergtoje Lietuvoje

ti, o sutaupytais pinigais plėsti 
pramonę. Costa Rica respublika 
pažengė dar toliau ir šviečia pa
vyzdžiu kitoms P. Amerikos vals
tybėms, kur kariuomenės gau
siai aprūpinamos tam, kad sau
gotų stambių savininkų intere
sus. Kai tik parlamente ar vy
riausybėje atsiranda polinkis į 
reformas, tuoj atsiranda karinės 
juntos, nuverčia teisėtą vyriau
sybę ir perima krašto valdymą į 
savo rankas.

Spartus daugėjimas
Problemą sudaro ir spartus 

gyventojų gausėjimas, kuris nė
ra proporcingas ekonominei pa
žangai. Prieš 10 metų P. Ameri
kos valstybės ėmė planuoti 
Bendrąją Rinką V. Europos pa
vyzdžiu. Tuomet P. Amerika tu
rėjo 200 mil. gyventojų, šiuo 
metu kalbama, kad Bendrosios 
Rinkos idėja būsianti realizuota 
1975 metais, kai P. Amerika tu
rės 250 milijonų gyventojų. Tad 
maisto problema nesumažės.

P. Amerikos valstybių vadai 
manė, kad prezidento Kennedy 
įsteigta “Sąjunga pažangai” (JA 
V ir Pietų Amerikos) būsianti ne 
kas kita, kaip JAV Įsipareigoji
mas maitinti ir aprengti alkanus 
bei pusnuogius pietų amerikie
čius, dėlto ta organizacija ne
daug ir teveikė. Dabar jie suži
nojo, kad patys turi kelti savo 
pramonę ir žemės ūkį. JAV tega
li tam tikrais atžvilgiais pagelbė
ti savo kapitalu, bet neapsuma 
maitinti žmonių, dėlto kaikurio- 
se P. Amerikos valstybių sostinė
se jaučiamas nusivylimas JAV- 
bėmis.

Skirtingas būdas
Abi Amerikos yra maždaug 

vienodo turtingumo, abi turi 
daug gamtinių turtų, bet šiaurė
je žmonės gyvena turtingai, o 
pietuose — gresia bado šmėkla.

Tai priklauso ir nuo žmonių 
charakterio: šiaurėje vyrauja 
anglosaksų, pietuose iberų (ispa
nų, portugalų) tautų charakte
riai bei kultūros. Imigrantai į 
abi Amerikos pasiduoda vietinės 
nuotaikos įtakai. Anglosaksai 
yra pažangesni, darbštesni, ener- 
gingesni, realesni, o iberai (ispa
nai ir porutgalai) — konservaty
vesni, pasyvesni, mažiau savimi 
pasitikį, jų turtuoliai didesni 
savimylos nei anglosaksų. De
mokratija anglosakmas įėjusi “į 
kraują”, o pietiečiai iš viršaus 
sudarė konstitucijas JAV pavyz
džiu, įsteigė prezidentines de
mokratijas, bet retam preziden
tui pasiseka išbūti savo poste pa
gal konstituciją — daugumą jų 
pakeičia karinių juntu paskirti 
prezidentai.

Visdėlto ir P. Amerika nesto
vi vietoje — daro, kad ir lėtą pa
žangą. Yra vilties, kad ilgainiui 
ir ji įveiks masių analfabetizmą 
ir pradės vytis šiaurės amerikie
čius.

J. Gbs.

Ps.%25c2%25bb.R.M.N.Pt
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KAUNO ĄŽUOLYNAS
Kauno Ąžuolyne ruošiamasi įreng

ti centrini miesto stadioną. Prieš šią 
mintį pasisakė seniausias lietuvis 
architektas Vyt. Žemkalnis, primin
damas planuotojams, kad tokiu at
veju bus padaryta didelė ir neati
taisoma žala gamtai. “Komjaunimo 
Tiesos” balandžio 9 d. laidoje V. 
Žemkalniui į pagalbą atėjo Kūno 
Kultūros Instituto katedros vedėjai 
L. Pranckevičius ir S. Stonkus. Jiems 
daugiau rūpi ne gamta, bet savi rei
kalai. Pasirodo, prieš keliolika metų 
sporto halę, stadioną ir netgi ranki
nio žaidynių aikštyną iš KK Insti
tuto perėmė vadinamasis sporto kom
binatas, 600 studentų palikdamas be 
praktinio darbo “laboratorijų”. L. 
Pranckevičius su S. Stonkum siūlo: 
“Mūsų nuomone, reikia rekonstruo
ti esamą KKI teritorijoje aikštyną 
į pavyzdinę mokomą  ją-treniruočių 
bazę, kuria galėtų naudotis ne tik 
institutas, bet ir aukšto meistrišku
mo sportininkai. O tokia rekonstruk
cija (ne naujo stadiono statyba) 
tikrai įmanoma, nepakenkiant pui
kiam landšaftui, nenuskriaudžiant 
Ąžuolyno.”

MEDALIAI MEDŽIOTOJAMS
Pernai Jugoslavijoje įvykusioje 

tarptautinėje medžioklės trofėjų pa
rodoje lietuviai medžiotojai, nusiun
tė elnių ir stirninų ragus, laimėjo 
du aukso, tris sidabro ir vieną bron
zos medalį. Medžiotojų ir žvejų 
draugijos tarybos pirm. A. Jankavi- 
čius ir gamtos apsaugos komiteto 
pirm. V. Bergas tuos laimėtuo
sius medalius įteikė kauniečiams me
džiotojams: aukso — B. Miliukui, 
sidabro — J. Jackui ir bronzos — P. 
Muznikui. Kauniečiai medžiotojai 
šiemet yra gavę kvietimą dalyvauti 
tarptautinėje mugėje Londone, Bri
tanijoje.

STINTŲ NERŠTAS
Reportažą apie stintų (angliškai 

“smelts”) nerštą “Komjaunimo Tie
sos” balandžio 7 d. laidoje paskel
bė V. Juodakis. Po ledonešio, van
deniui atšilus, iš Kuršių marių stin
tos veržiasi į Nemuno rankoves. Vi
są Rusnės salą, Nemuno pievas ir 
net Šilutę tada užlieja šviežius agur
kus primenąs jų kvapas. Rusnės žu
vininkystės ūkio žvejas Albertas če
kas jam pasakojo: “Kai eina stinta, 
mums tik po kelias valandas ten
ka nusnausti, ir tai vidurdienyje. 
O naktimis traukiame valkšną po 
valkšnos. Kai gerai užkabini, tai vie- 
nukart visą toną pasitaiko ištrauk
ti ..Kanadoje stintas žvejoja tik 
mėgėjai, jieškodami pramogos, o 
Lietuvoje žvejyba organizuojama 
profesiniu mastu. Planus nušvietė 
Rusnės žuvininkystės ūkio direkto
rius J. Rudzianskas: “Tikimės, jog 
kasnakt sugausime maždaug po tris
dešimt tonų. Tai, žinoma, nemažai. 
Didžiąją dalį pasistengsime prista
tyti šviežią į Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Šilutės, Šiaulių ir kitų mies
tų parduotuves, nes stinta skaniau
sia šviežia, ir, aišku, tiesiai iš karš
tos keptuvės. Tikras delikatesas! Ke
lias tonas pabandysime išrūkyti ir 
maždaug penkias tonas pateiksime 
vartotojams marinuotas litriniuose 
stiklainiuose.”

PREKYBOS SUTARTIS
Lenkijos prekybininkų delegacija, 

vadovaujama vidaus prekybos minis- 
terio pavaduotojo E. Kolodziejaus, 
viešėjo Vilniuje ir pasirašė tiesio
ginių prekybos mainų sutartį. Len
kijon bus eksportuojami lininiai 
audiniai, tualetinis muilas, moteriš
kos spalvotos elastinės kojinės, užuo
laidos, suvenyrai, žaislai ir maisto

DELHI
M. V. MICEIKŲ SUKAKTIS. Vely- 

kų pirmąją dieną šios apylinkės ta
bako ūkininkai bei visuomenės vei
kėjai agronomai Marija ir Vladas Mi- 
ceikos savo namuose atšventė vedy
binio gyvenimo 25 metų sukaktį. Iš
kilmėse dalyvavo virš 60 giminių, 
draugų, bičiulių — ne tik sukaktuvi
ninkų kaimynų, bet ir iš Čikagos, To
ronto, St Catharines ir kitų vietovių. 
Programai vadovavo Stp. Setkus iš St. 
Catharines. Visa eilė kalbėtojų iškėlė 
ilgametę sukaktuvininkų lietuviškąją 
veiklą. Lietuvoje jie buvo žemės ūkio 
mokyklos lektoriai, Vokietijoje, 
Blombergo stovykloje, aktyvus kul
tūrininkai, Kanadoje, Delhi ūkininkų 
rajone, aktyvūs bendruomenės ir ei
lės kitų lietuviškųjų organizacijų vei
kėjai. M. V. Miceikos yra užauginę 
gražų lietuvišką prieauglį: sūnų stu
dentą Gintautą ir dukrelę Daivą, ku
ri ruošiasi pradėti studijas sekančiais 
metais. Vaikai gražia lietuvių kalba 
prisidėjo prie tėvams pareikštų svei
kinimų.

Sukaktuvininkai vaišių kambary
je buvo sutikti su tradicine duona, 
druska, šampanu ir “Ilgiausių me- 

gaminiai, o Lenkija tieks vilnonius 
audinius, flanelę, drabužius, raštinės 
reikmenis, foto prekes, muzikos inst
rumentus, žaislus ir maisto gami
nius. Pirmoji tokia sutartis buvo pa
sirašyta prieš trejus metus. Delega
cijos vadovo E. Kolodziejaus teigi
mu, Lenkijoje didelę paklausą turi 
lietuviškas linas, žaislai, medvilni
niai audiniai, konservai, silkės, mė
sos gaminiai. Finansinė sutarties ap
imtis ir atsiskaitymo būdai neskel
biami.

JŪREIVYSTES MOKYKLA
Klaipėdos jūreivystės mokykla, 

ruošianti šturmanus, mechanikus, 
elektroradionavigatorius ir radistus, 
atžymėjo pirmąjį dvidešimtmetį. 
Apie ją smulkesnių žinių “Tiesos” 
64 nr. pateikia šio dienraščio ke
liaujantis koresp. Vyt. Miniotas. Šiuo 
metu mokyklai vadovauja Jonas Balt- 
ramonaitis, bet vienas pirmųjų jos 
vadovų buvo Anatolijus Mituričius. 
Į nusipelniusių dėstytojų gretas V. 
Miniotas įtraukia Temą Pekiną, Iva
ną Kandybą, Eleną Rosalovą, Vla
dimirą Petruchiną. šiemet mokyklo
je yra 740 mokinių, jų tarpe lietu
vis A. Jonaitis, rusas V. Borodinas, 
ukrainietis A. Grinčenka, gudas V. 
Kapura, korėjietis V. Chvanas, turk
mėnas A. Amanovas, lenkas I. Zda- 
novičius, suomis G. Lukonenas. Iš 
to, žinoma, darytina išvada, kad vis
kas šioje mokykloje dėstoma tik ru
sų kalba. Tolimojo plaukiojimo ka
pitonų pareigose minimi mokyklos 
absolventai: Arkadijus Cygankovas, 
Sergejus Jevgenjevas, Jonas Jonai
tis, Algimantas Monkus, Česlovas 
Bublys, Grigorijus Drogaicevas, Vla
dimiras Almajevas, Vilis Pakalniš
kis, Jonas Skerstonas, Zigmas Vil
činskas, Jonas Balsys ir Pranas Kai
rys. Per dvidešimtmetį mokyklą bai
gė 3110 specialistų, tačiau nevisiems 
lietuviams darbą pavyko gauti Klai
pėdos žvejybos laivyne. V. Minioto 
teigimu. A. čekanavičius ir O. 
Pronskus dirba Murmanske, R. Ga- 
siūnas ir P. Kaminskas — Kamčiat
koje. J. Putelis — Vladivostoke, di
desnis skaičius — Kaliningradu pa
vadintame Karaliaučiuje. Čia ten
ka pridurti, kad ir lietuvių kapito
nų vadovaujamuose laivuose įgulos 
didžiąją dalį sudaro rusai ir kitų tau
tybių atstovai. Lig šiol neteko gir
dėti, kad kuris nors laivas turėtų tik 
lietuvišką įgulą, o tai, žinoma, liu
dija sovietinės kompartijos nepasiti
kėjimą lietuviais. Kad lietuviai ne
pabėgtų į užjūrio kraštus, jie apsta- 
tomi rusų kilmės politrukais ir sar
gais.

KOMPARTIJOS TARNYBOJE
Vilniaus statybininkų rūmuose 

kompartijos didžiūnai ir svečiai at
žymėjo žurnalo “Komunistas” pen
kiasdešimtmetį. Pagrindinį praneši
mą padarė vyr. red V. Niunka, svei
kinimo telegramas perskaitė vyr. 
red. pavaduotojas P. Geibakas, o žur
nalo nuopelnus Maskvai nušvietė 
kompartijos sekr. A. Barkauskas: 
“Žurnalo puslapiuose atsispindi vi
sas Lietuvos Komunistų partijos nu
eitas kovų kelias. Partijos pogrindi
nės veiklos sąlygomis žurnalas pro
pagavo turtingą bolševikų partijos 
patyrimą ir mokė taikyti jį konkre
čioms Lietuvos aplinkybėms, nesu
taikomai kovojo prieš buržuazinę 
ideologiją ...” (“Komjaunimo Tiesa” 
nr. 67). Sveikintojų eilėse buvo ke
letas kitų “Komunistų”, leidžiamų so
vietinei propagandai skleisti kitose 
respublikose, redaktorių ir redakci
jų atstovų. Oficialioji dalis užbaig
ta sovietinės kompartijos himnu — 
“Internacionalu”. V. Kst

ONT.
tų” linkėjimais. Pirmiausia žodį ta
rė kun. dr. J. Gutauskas apibūdin
damas p.p. Miceikų šeimą kaip vi
sais atžvilgiais pavyzdingus lietuvius. 
Toliau kalbėjo Kanados Lietuvių li
nes pirm. A. Rinkūnas. Dr. B. Po
vilaitis, buvęs Dotnuvos akademijos 
mokslinio personalo narys, prisimi
nė p.p. Miceikas kaip gerai baigu
sius akademiją. Toliau kalbėjo visa 
eilė bičiulių. Buvę Lietuvos operos 
choro dainininkai V. A. Paulioniai 
atliko muzikinę programos dalį. Su
kaktuvininkams įteikta daug gražių 
ir vertinngų dovanų. Iškilmei vado
vo V. Ignaitis, buvęs Baltijos kraš
tų figūrinio čiuožimo meisteris, o 
programos pranešėju buvo S. Setkus, 
kurio nemaža naują paveikslų puo
šė p.p. Miceikų jaukių kambarių 
sienas. A. ir S.

VIETOS MEDŽIOTOJAI š.m. ba
landžio 27, šeštadienį, Delhi lenkų 
salėje rengia zuikienos balių su šo
kiais ir atgaiva. Pradžia 7.30 v.v. Tai 
paskutinė proga pasilinksminti prieš 
naujo sezono darbymetę. Dalyvauki
me risi! Rengėjai.

Į Šalpos Fondas Hamiltone 15 metų sukakties proga
| balandžio 27, šeštadienį, Jaunimo Centre rengia 

LINKSMUS ŠOKIUS
ir kviečia juose dalyvauti visus ir iš visur. Visiems bus linksma ir smagu.

| Programoje: * V. Babecko studijos mokinių akordeonų kvartetas * "Gyv atara" įau- 
| nių grupė. Šokiams gros V. Babecko orkestras. Šilti užkandžiai ir atsigaivinti bufe

tas, laimės staliukai, vertingų fantų loterija.
PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO. ĮĖJIMAS — 2 DOLERIAI, STUDENTAMS — 1 DOLERIS

į Šalpos Fondo Komitetas

SVARBUS ĮVYKIS HAMILTONO LIETUVIŲ KOLONIJOJE!
Visi vykstame Į ateitininkų sendraugių rengiamą 

DAINUOJANČIOS

ŽYMANTU ŠEIMOS KONCERTĄ 
gegužės 4, šeštadienį, 7.30 v.v., Jaunimo Centre, 

48 Dundurn St. N.
KONCERTO PRADŽIA — PUNKTUALIAI 7.30 VAL. VAKARO • SALĖ ATIDARYTA NUO 6 VAL. VA
KARO. • BILIETAI — $2.50, GIMNAZISTAMS IR STUDENTAMS — $1.00, PRADŽIOS MOKYKLOS 
VAIKAMS IR JOS NELANKANTIEMS — ĮĖJIMAS NEMOKAMAS • PO KONCERTO TRADICINIAI 
KARTŪNO ŠOKIAI • GRAŽIAUSIOS KARTŪNŲ SUKNELĖS PREMIJUOJAMOS • BENNI FERRI OR

KESTRAS • UŽKANDŽIAI, BARAS, LOTERIJA.
KVIEČIAME VISUS PAREMTI HAMILTONO JAUNIMO VEIKLĄ. VALDYBA

® HAMILTON
K. L B. APYLINKES VALDYBA 

šaukia visu lietuvių organizacijų pir
mininkų arba jų įgaliotinių susirinki
mą gegužės 2, ketvirtadienį 7 v. v., 
Aušros Vartų parapijos salėje.

Apylinkės valdyba

ATEITININKIŠKASIS JAUNIMAS 
šį savaitgalį išvyksta į svečius pas 
Ročesterio ir Toronto ateitininkus, 
kur įvyksta jų metinės šventės. To
ronto išvykai vadovauja globėja E.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
_______21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

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

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

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. 
šešt. 9—1 v.p.p.

LONDON, ONT.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS {DEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT. 1

VISI Į BALTIEČIŲ DIENĄ

| Londone gegužės JI 
penkiasdešimtmečiui atžymėti
Dalyvaus vysk. V. Brizgys, J. G. Diefenbakeris 

ir kitos žinomos asmenybės.
I PROGRAMĄ ATLIKS: LIETUVIŲ — “GYVATARAS”, 
1 “VARPAS”, “BALTIJA”, LATVIŲ — SOLISTAI, ESTŲ 
g — GIMNASTŲ GRUPĖ.

PAMALDOS. BANKETAS, KONCERTAS, ŠOKIAI. PRADŽIA 12 
| VAL. VIDURDIENĮ; VISKAS BAIGSIS ŠEŠTADIENĮ • BANKE
LĮ TUI BILIETUS ĮSIGYTI LIGI GEGUŽĖS 1 D. PLAČIAU ŽIŪR. 
g LONDONO KRONIKĄ.

BALTIEČIŲ DIENA. Ligi gegužės 
1 d. reikia įsigyti bilietus į banke- 
tą-pietus, nes vėliau jie nebus par
davinėjami. Pietų metu kalbės J. G. 
Diefenbakeris ir kitos žinomos asme
nybės, vadovaus populiarusis radijo 
ir televizijos pareigūnas Bill Brady. 
Iškilmės prasidės gegužės 11 d., šeš
tadienį, 12 vai. pamaldomis šv. Pet
ro Bazilikoje, Richmond ir Dufferin, 
dalyvaujant vysk. V. Brizgiai. 1.30 v. 
p.p. — vainiko padėjimas Welling
ton ir Dufferin, 2 v.p.p. banketas, 
Centennial Banquet Hall, 550 Wel
lington prie Dufferin; 5.30 v. p.p. 
koncertas Centennial Hall, 550 Wel
lington; 8 v.v. šokiai Centennial 
Banquet Hall. Sekmadienį nebus jo
kios programos. Visos vietos yra 
viena nuo kitos tik 1 ar 2 blokų at
stume, pačiame miesto centre, apdink 
Viktorijos parką. Koncerto progra
mą atliks “Gyvataras”, “Varpas”, 
“Baltija”, latvių solistai ir estų gim
nastų grupė. Bilietai gaunami: Niles- 
town — J. Aušrotas ir Londono 
miesto centre — Downtown Deli
catessen, 265 Dundas prie Welling
ton St. Paštu siųsti perlaidas ir če
kius: Baltic Federation, London 
Branch, c/o Z. Paulionis, 176 High
bury Ave, London, Ont. Informaci
jai: Z. Paulionis teL 451-4394 ir J. 
Aušrotas 268-7228, Bilietai: banke
tui $5 asmeniui; sudėtinis visai šven
tei $8.50 suaugusiems, $7 jaunimui. 
Patariama visiems būti prie Wel
lington ir Dufferin g-vių kampo 11.30 
vai. pietų metu ir ten viskas pa
aiškės.

Gudinskienė, o Ročesterio — J. Plei- 
nys. Visų išvykų reikalais prašome 
kreiptis pas globėjus.

DAINUOJANČIOS ŽYMANTŲ 
ŠEIMOS koncertas, rengiamas atei
tininkų sendraugių, įvyks gegužės 4 
d. Jaunimo Centre. Spaudoje apie 
šios dainuojančios šeimos koncertus 
atsiliepimai buvo labai gražūs. Šiuo 
koncertu susidomėjimas gana dide
lis. Svečių laukiama ir iš tolimesnių

ATŽYMĖTOS PIRMAUJANČIOS 
LIETUVAITĖS. Katalikių Moterų 
Londono skyrius turi prasmingą tra
diciją atžymėti praeitais metais kuo 
nors pasižymėjusią mergaitę ar mer
gaites. Skyriaus susirinkime šį kar
tą buvo du minėtini dalykai: labai 
įdomus E. C. Petrausko pranešimas 
apie Londono vyskupijas atsinauji
nimo sinodą ir atžymėjimas 1967 m. 
pasižymėjusių lietuvaičių, kurių šį 
kartą skyrius surado net tris. Apie 
sinodą, tikiuos, bus progos parašyti 
plačiau, o čia — tik apie lietuvaites. 
1966 m. pasižymėjusi mergaitė R. 
Bliskytė susirinkimui pristatė lietu
viškoje veikloje išsiskiriančią L. Pet- 
rašiūnaitę. L. P. yra aktyvi skautė, 
“Baltijos” ansamblio narė, šeštadie
ninės mokyklos mokytojos pavaduo
toja, vaikų choro vadovė ir tt. Pra
eitais metais pirmąja mokine baigė 
šeštad. mokyklą su pažymių vidur
kiu virš 90. Ji padeda visiems, nors 
yra ir labai užimta. Gerai mokosi 
vietinėje mokykloje, lanko muzikos 
pamokas, groja kat. gimnazijos pu
čiamųjų orkestre, žodžiu, ji reiškia
si visur ir visur spėja. Bravo!

Skyriaus dvasios vadas kun. B. Pa- 
cevičius pristatė Ritą Miškinytę. Ji 
paruošia vaikučius procesijoms ir pa
deda kituose religiniuose ir tauti
niuose reikaluose. Ji atkreipė dė
mesį, kai niekieno neraginama savo 
mokykloje suorganizavo lietuvišką 
programą — provizorinį taut, šokių 
pasirodymą toje mokykloje esančio
mis jėgomis. Jie atstovavo lietu
viams, nors nesant užtektinai lietu-

S

vietovių. Po koncerto įvyks tradici
niai kartūnų baliaus šokiai. Rengė
jai kviečia visus atsilankyti.

JAUNIMO ŠOKIAI. Po koncerto, 
gegužės 4 d., įvyks jaunimo šokiai 
parapijos salėje. Atvyksta jaunimo 
iš Toronto, Ročesterio, Klevelando 
ir kitų vietovių. Gros orkestras. Įėji
mas tik vienas doleris. Dalyvavu
siems minėtame koncerte bilietas lie
ka tas pats. Visi kviečiami šiuose 
jaunimo šokiuose dalyvauti. J. P.

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” tun
tų skautai ir skautės pasaulio skau
tų Globėjo šv. Jurgio proga daly
vauja organizuotai pamaldose ba
landžio 28 d. 10 v. r. Jaunimo Cent
re 4 v.p.p. įvyks iškilminga sueiga, 
dalyvaujant Toronto skautėms ir 
skautams, Kanados rajono vadeivai, 
Toronto tuntininkams ir kitiems va
dovams, atvykstantiems ta proga į 
pasitarimą tautinės stovyklos reika
lais. Programoje išgirsime pirmą 
kartą Hamiltone kanklių ir skudučių, 
mūsų liaudies instrumentų muziką, 
išpildomą Toronto skautų ir skau
čių. Taip pat bus puiki proga tė
vams ir Hamiltono visuomenei pa
matyti filmą — Kanados skautų Ro
muvos stovyklą ir joje stovyklaujan
čius skautus. Po programos, apie 6 
v., įvyks šokiai jaunimui. Svečiai ir 
vietiniai skautai bus pavaišinti. Taip 
pat vietoje bus galima nusipirkti 
gėrimų ir džiovintų bulvių. — Pra
šome tėvus galutinai apsispręsti ir 
skautus bei skautes užregistruoti į 
tautinę stovyklą, kuri įvyks Rako 
stovyklavietėje JAV (apie 270 mylių 
nuo Čikagos) liepos 8 — 20 d.d. 
Kaina — vienam asmeniui S 45: ke
liems iš šeimos daroma nuolaida. 
Pranešame “Širvintos” tunto skau
tėms, kad po sueigos bus galima už
sisakyti nuotraukas pas vyr. sk. Kal- 
vaitienę už 50 st. Tuntininkai

A. PATAMSIS, visuomenininkas 
ir nuoširdus jaunimo reikalų rėmė
jas, paaukojo S15 laimės staliukui 
ateitininkų ruošiamiems kartūnų ba
liaus šokiams. Ateitininkų valdyba 
aukotojam nuoširdžiai dėkoja.

BAZARO LIETUS. Ateitininkų 
valdyba prašo visus ateitininkus — 
ir ateitininkiškojo jaunimo tėvelius 
bei rėmėjus paaukoti ruošiamam ba- 
zarui fantų bent vieną kitą dolerį, 
už kuriuos bus nupirkta vertingų 
fantų. Fantus ir aukas prašome pri
statyti sekmadienį, balandžio 28, 
vykstant į pamaldas parapijos salė
je. Valdyba bus dėkinga už para
mą mūsų jaunimui. Negalintieji pri
statyti šį sekmadienį fantų, prašo
mi paskambinti JA 7-4876. J. P.

PRANEŠIMAS. Medžiotojų, ir žūk- 
lautojų klubo valdyba praneša, kad į 
kitų organizacijų ir vienetų vidaus 
ginčus ir nesutarimus klubas nesiki
ša. Redakcinis kolektyvas ar pavienis 
asmuo medžiotojų ir žūklautojų klu
bo vardą po straipsniu “Pareiškimas” 
“Tėv. žiburių” 14 nr. panaudojo be 
klubo valdybos žinios ir sutikimo.

Klubo valdyba
K. BARONAS išvyko atostogų Eu

ropon, kur išbus apie tris savaites.

viukų, jai teko skolintis ir angliu
kų, kurie irgi mokėsi liet. taut, šo
kių. Visa tai buvo padaryta jos ini
ciatyva, pačiai viskuo pasirūpinant 
Ji yra jaunimo meno ansamblio 
“Baltija” narė.

Gražina Petrauskienė, savo laiku 
buvusi geriausia Londono gimnazijų 
mokinė ir vienintelė lietuvaitė, lai
mėjusi miesto stipendiją, o paskui 
retai gaunamu už anglų ir lotynų 
kalbas aukso medaliu baigusi Vaka
rų Ontario universitetą, — pristatė 
kitą laimėtoją — M. Daniliūnaitę, 
pirmąją Londono lietuvaitę, gavusią 
provincijos valdžios stipendiją ir 
Ontario Scholar titulą. Ji, lietuvių 
seselių globojama, labai gerai bai
gė Putnamo mergaičių akademiją, 
9-12 skyrius ir taip pat labai gerai 
užbaigė tryliktąjį skyrių vienoj iš 
Londono gimnazijų. Kadangi jos pa
žymiai iš visų dalykų buvo virš 85, 
ji Putname buvo priimta į pasižymė
jusių mokinių draugiją. Ji tuo laiku 
joje buvo vienintelė lietuvaitė. Da-
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e LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės Australija

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪ-
BOS pirm, inž E. A. Bartkus ir 
vicepirm. dr. P. Grigaitis balandžio 
5 d. lankėsi Vašingtone. Pašto de
partamento filatelijos skyriuje jie 
tarėsi su direktore V. Brizendine 
dėl pašto ženklo Lietuvos nepriklau
somybės penkiasdešimtmečiui atžy< 
mėti. Šis sumanymas anksčiau buvo 
atmestas, bet V. Brizendine paža
dėjo jį dar kartą persvarstyti. Vals
tybės departamente ALTos atstovai 
buvo priimti Baltijos skyriaus vir
šininko A. Jenkens, kuris dar kar
tą užtikrino, kad JAV politika Lie
tuvos okupacijos nepripažinimo klau
simu nėra pasikeitusi. Valstybės de
partamentas pašto ženklo išleidimui 
kliūčių nedarytų, bet jų galima ti
kėtis tarptautinėje pašto sąjungo
je, kuriai priklauso ir JAV, ir So
vietų Sąjunga.

ALMA LAZAUSKAITĖ, Addison, 
HL, Junior High mokyklos VII sky
riaus mokinė, gavo premiją Chica
go Independence Hall paskelbtame 
konkurse už rašinį “Patriotizmo 
reikšmė”. Konkurse varžėsi daugiau 
kaip 12.000 Čikagos ir apylinkių vie
šųjų bei parapinių mokyklų VII-VIII 
skyrių mokinių, o premijuoti buvo 
tik 24. Balandžio 19 d. jie pradė
jo dešimties dienų pilnai apmokėtą 
kelione po istorines JAV vietoves.

SEINŲ “ŽIBURIŲ” GIMNAZIJOS, 
kuri vėliau buvo perkelta į Lazdi
jus, penkiasdešimtmečio minėjimą 
organizuoja iniciatorių grupė. Buvę 
mokiniai ir mokytojai raginami už
megzti ryšius su A. Bendorium, 226 
Logan St., Brooklyn, N. Y. 11208, 
USA.

KUN. KAZIMIERO PŪGEVIČIAUS, 
Baltimorės arkivyskupijos radijo ir 
televizijos tarnybos direktoriaus, 
veiklai atžymėti “Sunday Visitor” 
laikraštis paskyrė du puslapius. 
Eleonoros M. John straipsnyje pa
brėžiama, kad kun. K. PūgeviČius 
veda savaitinę televizijos ir tris ra
dijo programas. Jis taipgi yra Ma
ryland valstijos švietimo televizijos 
sąjungos viceprezidentas ir Baltimo
rės arkivyskupijos informacijų biu
ro direktorius.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA po 
“Fidelio” spektaklių įvykusiame po
būvyje pagerbė keturis savo narius 
10 metų darbo sukakties proga: mez
zo-sopraną Sofiją Džiugienę, tenorą 
Algirdą Palionį, baritonus Kazį Sla
vinską ir Leoną Trašką.

JIEVA ALEKSIENĖ iš Kauno at 
vyko pas pusseserę Aleksandrą Pet
rauskienę į Grand Rapids, Mich. 
Viešnia trijų mėnesių atostogas pla
nuoja panaudoti Egipto meno ir kul
tūros studijoms.

MATULAIČIO NAMAI Putname, 
Conn., ruošiami šventinimo iškilmei 
gegužės 19 d. Į juos bus priimami 
dviejų rūšių gyventojai: a. pajėgią 
vaikščioti ir tvarkylis, bet reikalin
gi gydytojo ir slaugės dalinės prie
žiūros; b. chroniški ir sveikstantys 
ligoniai, kuriems būtina nuolatinė 
priežiūra. Namų administracija no
ri, kad šiomis paslaugomis pirmiau
sia pasinaudotų lietuviai, iš anksto 
užpildydami įsi registravimo formą. 
Kreiptis šiuo adresu: Matulaitis 
Nursing Home, Putnam, Con. 06260. 
USA. Administratore yra paskirta 
seselė M. Felicija, eilę metų vado
vavosi senelių prieglaudai Thompso- 
ne, Conn.

Britanija
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS Lietu- 

vių Sąjungos ir Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovės naująją valdybą sudaro: 
DBLS pirm. J. Vilčinskas, LN vyr. 
direktorius S. Nenortas, DBLS I vi
cepirm. P. Mašalaitis, II vicepirm. 
J. Alkis, sekr. A. Pranckūnas, ižd. 
V. Strimas ir narys Z. Juras.

ANELĖ BALNIENĖ iš Šakių at
vyko pas savo vyrą Praną Balnį į 
Stoke-on-Trent. Taip buvo užbaigtas 
daugiau kaip 26 metus trukęs pri
verstinis išsiskyrimas. Lietuvoje li
ko dukra Laima, kurios Pr. Balnys 
dar nėra matęs.

SKAUTŲ SĄJUNGOS PENKIAS
DEŠIMTMETĮ Britanijos rajono LSS 
vadovybė nutarė atžymėti bendra 
vasaros stovykla su Vokietijos “Auš
ros” tunto skautais rugpjūčio 7-11 d. 
d. Rheinpfalz ar Odenwald miškuo
se, Vokietijoje, netoli Vasario 16 
gimnazijos.

WELLAND. Ont.
MEDŽIOTOJU IR MEŠKERIOTO

JŲ KLUBAS “Lithuanica” sėkmingai 
baigė medžiojimo sezoną. Tai buvo at
žymėta paskutiniame visuotiniame 
narių susirinkime, kuris buvo gyvas 
ir aktyvus klubo reikalų sprendime. 
Klubo nariai medžiotojai tarpklubinė- 
se Wellando varžybose ir vėl laimėjo

bar studijuoja matematiką Vakarų 
Ontario universitete. Ji aprūpino ki
tatautį profesorių kalbininką lietu
vių kalbos vadovėliais ir padeda jos 
mokytis. Yra “Baltijos” ansamblio se
niūnė. — Pirmosiom dviem įteikta 
po piniginę dovaną ir rožę, o tre
čiajai — rožių puokštė. Džiugu, kad 
mūsų jaunimas yra aktyvus tiek tau
tiniame bei religiniame darbe, tiek 
ir mokslo pažangume. Gera, kad ir 
organizacijos skiria tam reikiamą dė
mesį. Kat. moterų skyrius rodo rim
tą dėmesį jaunimui, išleisdamas tam 
tikslui visas savo sutaupąs. D. E.

NAS aplankė lietuvių kolonijas. Ra
šinius apie jo viešnagę Australijo
je paskelbė Sidnėjaus dienraštis 
“Daily Miror”, skaitytojus supažin
dindamas su sovietine Lietuvos oku
pacija bei VLIKo siekiais, ir rytinis 
Adelaidės dienraštis “The Adverti
ser”, pabrėždamas, kad dr. J. K. Va
liūnas Lietuvos laisvės klausimą 
stengsis iškelti Teherane įvyksian
čioj Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
konferencijoje. Panašius praneši
mus įsidėjo ir kiti Australijos laik
raščiai. Dr. J. K. Valiūną priėmė 
Sidnėjaus arkivysk. kardinolas Gil
roy, o savaitraštis “The Catholic 
Weekley” paskelbė pasikalbėjimą. 
Planas aplankyti Australijos prem
jerą nepavyko, nes tuo metu jis bu
vo išvykęs iš Kanberos. Teko pasi
tenkinti susitikimu su užsienio rei
kalų viceministeriu, nes paties mi- 
nisterio taip pat nebuvo Kanberoje.

KPT. ALGIS BRŪZGA, praleidęs 
trejus metus su australų kariuome
nės daliniais Naujoje Gvinėjoje, ap
lankė Newcastle gyvenančius tėvus. 
Adelaidės karinius dalinius jis ruoš 
džiunglių kovoms, panaudodamas N. 
Gvinėjos džiunglėse įgytą patirtį, ir 
lapkričio mėn. vyks į P. Vietnamą, 
jeigu dar nebus užbaigtas karas.

Vokietija
PLB KRAŠTO TARYBOS SUVA

ŽIAVIMAS, kuriame dalyvavo 13 na
rių, įvyko Vasario 16 gimnazijoje, 
Huettenfelde. Buvo išrinkta ir pasi
skirstė pareigomis naujoji krašto 
valdyba: pirm. inž. Jonas K. Valiū
nas, vicepirm. kun. Bronius Liubi- 
nas, ižd. ttn. Jurgis Barasas, sekr. 
Ona Bartusevičienė, narys jaunimo 
reikalams stud. Arvydas Lingė. Su
važiavimo metu buvo išryškintas sta
tuto V straipsnis, pagal kurį LB na
riais galės būti visi 18 metų am
žiaus sulaukę asmenys, kurie save 
laiko lietuviais ir sutinka atlikti sta
tuto uždedamas pareigas. Jų piliety
bė neturės jokios reikšmės.

SUVAŽIAVIMO DALYVIAI taipgi 
patvirtino Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijos statutą. Gimnazijos reika
lais rūpinsis vokiečių įstaigose užre
gistruota kuratorija, kurią sudarys: 
krašto tarybos renkami 4 nariai, 
krašto valdybos atstovas, Lietuvių 
Katalikų Sielovados direktorius ir 
Lietuvių Evangelikų Sielovados sen
joras arba jų įgalioti ašmenys, BAL- 
Fo, Lietuvių Fondo ir kun. B. Su
ginto, kaip rėmėjų būrelių vadovo, 
skiriami (po vieną) nariai. Nuolati
niu kuratorijos nariu įeis gimnazi
jos direktorius. Buvo balsų, jog gim
naziją ir toliau turėtų tvarkyti PLB 
Vokietijos krašto taryba ir valdy
ba. šios minties teko atsisakyti, 
nes Vokietijos pabėgėlių ministeri
ja, gimnazijai parūpinanti du treč
dalius lėšų, L. Bendruomenę laiko 
politiniu vienetu dėl jos vedamos 
kovos už Lietuvos išlaisvinimą. Vo
kiečių politikams šiuo metu yra pa
togiau remti grynai kultūrines orga
nizacijas. Kuratorijos sudarymas pa
lengvins paramos teikimą. Patys vo
kiečiai nenori būti jos nariais, gim
nazijos tvarkymą ir toliau palikda
mi lietuvių rankose.

NUTARIMAS PLB SEIMO REIKA
LU. Išklausiusi pranešimo apie PLB 
ir VLIKo santykius, Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės taryba priėjo prie 
šių išvadų:

1. Taryba pritaria Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rezoliucijai dėl lie
tuvių politinės organizacijos ir kvie
čia PLB centro valdybą Klevelande 
rūpintis minėtos rezoliucijos įgyven
dinimu.

2. Taryba mano, kad VLIKas ne 
tik reikalingas jaunesnių darbininkų, 
bet taip pat turėtų savo tarpe turėti 
atstovu nuo lieutvių, gyvenančių lais
vajame pasauly ir dirbančių Lietuvos 
nepriklausomyybei. Todėl reikia, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė siųs
tų į VLIKą žymų skaičių savo atsto
vu, per kuriuos nuolat galėtų atsinau
jinti vyriausias Lietuvos laisvei atsta
tyti organas.

3. Taryba Įpareigoja visus savo ats
tovus, kurie bus išrinkti Į Pasaulio 
Lietuvių seimą Niujorke, vadovautis 
šia rezoliucija seimo darbuose ir pa
sitarimuose.

Priimta tarybos posėdyje 1968. UI. 
31.
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ketvirtus metus pereinamąją taurę. 
Pirmoji vieta teko Kz. Stankevičiui, 
antroji — Jurgiui Sinkui. Tai nulė
mė taurės perėmimą.

Savitarpinėse medžioklėse laimėjo 
pirmą vietą J. Baliukas ir antrą — P. 
Šidlauskas. Laimėtojus susirinkimo 
prezidiumas nuoširdžiai pasveikino, 
ižd. Pr. Bersėnas vokuose įteikė nu
statytas pinigines premijas. Nariai 
valdybai pavedė numatyti patogų lai
ką ir vietą priziniams meškerioji
mams. Gyvai diskutuotas tradicinis 
kartūno suknelių balius. Paruošia
mieji darbai jau vyksta. Balius ren
giamas birželio 1 d. “The Ukrainian 
Cultural Centre” salėje. Atkreiptas 
rengėjų dėmesys, kad data anksčiau 
žinotina, nes reikalingas, ypač ponių 
ir panelių, tinkamas pasiruošimas. Po 
susirinkimo įvyko zuikienos vaišės, 
kurias paruošė klubo narės vadovau
jamos p. Sinkienės. Susirinkimas p. 
Sinkaus buvo filmuojamas. Tą filmą 
matysime sekantį sykį. Už filmavimą 
ir nemokamą viešbučio salę susirin
kimui p. Smitams nuoširdi padėka. J.



Bukausko dailės paroda Toronte
HENRIKAS NAGYS

Štai, po labai sėkmingai pra
ėjusios ir gausiai lankytos pra
eitą rudenį Vyto Remeikos pa
rodos, torontiečiai lietuviai tu
rės progos pamatyti ir susipa
žinti dar su kitu Montrealio lie
tuviu dailininku Romualdu Bu
kausku. Abu priklauso tai pačiai 
kartai ir privačiame gyvenime 
domisi tais pačiais dalykais, ta
čiau savo kūryba labai griežtai 
skiriasi. R. Bukauskas savo ta
pyboj nenori net užuominomis 
pavaizduoti regimosios tikrovės 
elementų. Jis žvelgia i tą pačią 
šiaurės nykumą ir platumą, i 
tuos pačius didmiesčius vande
nų pakrantėje, i tuos pačius 
žmones ir jų kasdienybę, ta
čiau perkelia drobėn ne jų fi
zini panašumą, bet savo santy
ki su jais. Tokiu būdu Bukaus
ko miestai, uostai, gamtovaiz
džiai arba ir visai, sakytume, 
bevardžiai spalvų ir formų de
riniai yra giminingi ir panašūs 
viena teigiama prasme — kaip 
to paties stiliaus liudininkai. 
Žvelgdami Bukausko tapybon, 
mes tarsi esame kūrybinio pro
ceso dalininkai ir bendrinin
kai, taip intensyviai ir tokia be
galine precizija bei disciplina 
yra sulydyta regimoji tikrovė 
i jo pasauli. Bukauskas žino, 
ką ir kaip ir kodėl kiekvienoje 
savo kompozicijoje nori vaiz
duoti. Jis yra absoliučiai sąmo
ningas dailininkas ir puikiai pa
žįsta visas techniškas priemones 
bei galimybes, todėl jo kūri
niuose nėra vietos eksperimen
tams, atsitiktinumams, išdykavi
mams. Asketiškai neataidus nei 
sau, nei medžiagai, jis griežtai

Kalbininkas apie “Tėviškės Žiburius”
Jau kelinti metai “Gimtoji 

Kalba”, bendrinės kalbos laik
raštis, rūpinasi išeivijos kalbos 
taisyklingumu. Keliuose nume
riuose ji nagrinėjo periodinės 
spaudos kalbą, pastebėdama 
laikraštinės kalbos klaidas bei 
pateikdama taisyklingas formas. 
1967 m. spalio-gruodžio nume
ryje L. D. (Leonardas Dambriū- 
nas). “Gimtosios Kalbos” redak
torius. rašo apie Kanados sa
vaitraščius, neminėdamas “Mo
ters” žurnalo.

Pakalbėjus apie JAV spaudą, ten
ka bent trumpai stabtelti ties Ka
nados lietuvių spauda, čia, kaip ži
noma, tėra du laikraščiai — Toron
to TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI ir Mont
realio NEPRIKLAUSOMA LIETU 
VA.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, daugelio 
nuomone, yra pats įvairiausias, įdo
miausias ir lietuviškų problemą 
sprendimo atžvilgiu pats blaiviausias 
laikraštis. Jo vedamieji visada svars
to dalyką iš esmės. Duodama gera 
savaitinė politinių įvykių apžvalga, 
plačiau aptariant svarbesnius įvy
kius, nagrinėjamos lietuvių gyveni
mo problemos, apžvelgiamos religinio 
gyvenimo aktualijos, neužmirštos ir 
mokslo bei naujų knygų apžvalgos, 
Kanados lietuvių apylinkių bendruo
meninė veikla ir kitkas.

Malonu pastebėti, kad TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ ir kalba viena iš geriau
sių. Iš tikrųjų sunku jai ką bepri- 
kišti. Tai tik patvirtina iš patyrimo 
žinomą faktą, kad geras, turiningas 
rašytojas sugeba savo mintis 
dėstyti ne tik nuosekliai ir aiškiai, 
bet ir gera, taisyklinga kalba. At
rodo, kad T. Ž. redaktoriai savo 
bendradarbių rašinius prižiūri ir kal
bos atžvilgiu. Taip normaliai turėtų 
daryti visos redakcijos.

Pažymėtina, kad tas laikraštis net 
ir kai kuriuos kalbos klausimus ban
do spręsti savarankiškai, originaliai. 
Turime galvoje jo vartojamą žodį 
BENDRIJA, pvz. KATALIKŲ BEND
RIJA, kuris čia vartojamas BAŽNY
ČIOS vietoj. BAŽNYČIA, kaip per 
daug ryški svetimybė, daugeliui ne
patinka. Arkivyskupas Skvireckas jos 
vietoj bandė vartoti EKLEZIJA, o 
pačiam pastatui DIEVNAMIS, ŠVEN
TYKLA, ŠVENTOVĖ. Šie pastarieji 
žodžiai, kad ir pavartojami kartais 
tam tikra prasme, kasdieninėje kal
boje įprastinės BAŽNYČIOS vietoj 
vis dėlto nevartojami. Neįsipilietino 
ir žodis EKLEZIJA tikinčiųjų or
ganizacijos prasme, nors šio žodžio 
pagrindu Bažnyčią vadina italai, 
prancūzai ir kiti. Graikų žodžio EK- 
LESIJA pirminė reikšmė buvo “žmo
nių susirinkimas”. Apie žodį BEND
RIJA žodyne sakoma, kad jis reiš
kia “kokio nors tikslo siekiantį su
sivienijimą”. šia prasme jis neblogai 
tiktų organizuotai bendruomenei — 
Bažnyčiai pavadinti. Galima būtų sa
kyti KATALIKŲ BENDRIJA, PRO
TESTANTŲ BENDRIJA ir tt Bet 
lieka klausimas, kaip jį “prigydyti”.

Kitas TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ mė
giamas žodis yra SANTARYBA, ku
riuo verčiamas lot. CONCILIUM — 
Bažnyčios susirinkimas. Nors SAN
TARYBA buvo kadaise vartojama 
net mokyklų vadovėliuose, bet dėl 
nevykusios darybos jis nebuvo priim
tas ir žodynuose jo nėra. Apie tai 
plačiau žr. GK 1965 Nr. 1, 15.

Pataikėm čia tik “Tž” lie
čiančią straipsnio dalį, kad ga
lėtų susipažinti visi “TŽ” skai
tytojai, nes laikraščio nuopel
nai pasiekiami visų bendros tal
kos dėka, šia proga “TŽ” re
dakcija taipgi primena, kad yra 
ir kitokių nuomonių apie mū
sų savaitraštį tiek kalbos, tiek 

savitu stiliumi iš dominuojan
čių vertikalių ir horizontalių 
įtampos ir subtiliai bei skonin
gai parenkamos spalvų skalės 
sukuria arba grakščiai lengvus, 
beveik permatomus, konstruk
cijų vaidinius, arba dramatiškai 
intensyvius fantastiškos urba
nistikos ir vandenų svajamies- 
čius, arba kurio nors žmogaus 
gyvenimo momento pusiau sva
jotas, pusiau regėtas transfigū- 
racijas. Bukauskas nieko ne
iliustruoja, nieko nekopijuoja, 
nieko neskelbia. Jis — ir vėl 
be galo sąmoningai — nenori 
kreiptis i žiūrovo jausmus. Ta
pyba jam yra tiktai tapyba: pir
miausia spalvos, tada ir kontū
ro, plokštumos, linijos uždavi
niai, kuriems jis turi rasti ati
tinkamą, vietą ir sprendimą sa
vo planuojamam kūrinyje. Ir 
tai turi būti atlikta dramblio 
kaulo drožinėtojo tikslumu ir 
kruopštumu. Jeigu didelė gru
pė meno kritikų šiandieninės 
dailės, ypač jaunųjų dailininkų, 
kūriniuose randa perdaug ne
rūpestingumo arba paprasto ap
sileidimo, tai R. Bukauskas yra 
be galo tinkamas pavyzdys nu
rodyti kokio nepaprasto atsakin
gumo dar tebesama gyvo kaiku- 
riuose jaunosios kartos meni
ninkuose. Galų gale tai tėra įro
dymas, kad kalbama apie auten
tišką kūrėją. Tokių visais lai
kais ir visuose kraštuose nėra 
buvę perdaug, todėl Montrea
lio lietuviai pagrįstai didžiuo
jasi ir žino, kad R. Bukausko 
paroda Toronte bus nekasdie
niškas Įvykis.

v

t u r i n i o atžvilgiu. Kiekvienas 
sprendžia pagal savo mastą. Re
dakcija vertina visų nuomones 
ir stengiasi pasinaudoti kon
struktyviomis pastabomis. Ji 
siekia kiek galint sklandesnės 
kalbos ir geresnio turinio, ta
čiau jos pastangos nevisuomet 
būna sėkmingos. Rašybos srity
je turime sunkumų, kaip ir vi
si kiti laikraščiai. Prie tų sun
kumų prisidėjo ir mūsų kalbi
ninkai, neišlaikę pastovios lini
jos rašyboje ir taisyklėse. Bu
vo aišku, kad reikia tobulinti, 
reformuoti jablonskinę rašybą. 
Ta linkme žengtas atitinkamas 
žingsnis, paruoštas vadovas, bet 
sustota pusiaukelėje. Tai įnešė 
drumsties ypač rašyboje. Sie
kiant taisyklingesnės rašybos ir 
aplamai kalbos, reikėtų paruoš
ti vadovą, priimtą visų kalbinin
kų, .neišskiriant galbūt ir oku
puotos Lietuvos. Tada būtų au
tentiškas ramstis, kurio šiuo 
metu pasigendama.

Nelengva su religinės srities 
terminologija. Išnyko griekas. 
pekla, cūdas..., bet pasiliko 
dar visa eilė slaviškų skolinių, 
labai rėžiančių lietuvio ausį. 
Prie tokių priklauso ir “Bažny
čia”. Būtų gera, jei su “Gimto
sios Kalbos” palaiminimu pri
gytų Bendrijos terminas, kuris 
yra gana parankus ir geresnis 
net savo prasme nei “Bažny
čia”. Kiek blogiau su “santary- 
ba”, nes netaisyklingai sudary
tas. Visdėlto geriau nusikalsti 
filologinei taisyklei ir turėti ge
resnį terminą, išreiškianti “con
cilium”, nei vartoti visai nevy
kusius aplinkinius žodžius — 
Vatikano susirinkimas, suvažia
vimas. Derėtų “Gimtajai Kal
bai” daugiau prisidėti prie re
liginės terminologijos lietuvini
mo ir aplamai ginti lietuvių kal
bos dėsningumą. Kalbininkai tu
rėtų mokyti vartotojus kalbos. 
n "e at”'rk“čiai. Tai graži “GK” 
misija, kuriai belieka palinkėti 
sėkmės. (Adresas: Gimtoji Kal
ba, 6941 S. Washtenaw, Chica
go, Ill. 60629, USA. Trimėne- 
sinis laikraštis. Metinė prenu
merata — $2.00).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Eglutė nr. 4, balandis. Vieninte

lis lietuviškas vaikų laikraštėlis lais
vajame pasaulyje. Leidžia, redaguo
ja ir administruoja Nekaltai Pr. Ma
rijos seserys. Immaculate Concep
tion Convent, Putnam, Conn. 06260, 
USA.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 3, kovas. Redaktorius 
ir administratorius — Eugenijus 
Petrauskas, 7742 So. Troy St., Chi
cago, 111. 60662, USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 34, 1968 m. 
kovas. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės biuletenis, redaguojamas Stasio 
Barzduko. Metinę prenumeratą — $2 
— priima Julius Staniškis, 18108 Hil
ler Ave., Cleveland, Ohio 44119, USA.

Gabija nr. 1, kovas. LSS skaučių 
seserijos vadijos biuletenis. Adresas: 
s. M. Jonikienė, 6436 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60829, USA.

Moteris nr. 1, 1968 m. sausis-va
saris. Kanados. Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos leidžiamas žurna
las. Administracijos adr. — 1011 
College St., Toronto 4, Canada.

Evangelijos Šviesa nr. 1, 1968 m. 
sausis-vasaris. Red. kun. K. Burbu- 
lys, 656 West St, Chicago 16, Illi
nois, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 3, kovas. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės ir

Dainuojanti Žymantų šeima, kurios koncertas įvyks Hamiltono Jaunimo Centre gegužės 4 d., 7.30 v.v.

Dailininkė Stancikaitė Toronte
Dail. VI. Stancikaitė meno mo

kyklą baigė Kaune. Vėliau sa
kė ji: “Meno mokykla man bu
vo tas švyturys, kurio siekiau 
nuo vaikystės dienų ir pasiekus 
tikėjau ten rasti visus atsaky
mus į savo klausimus. Menas 
mane sugrąžina į žydrąjį pasau
lį, kur jaunųjų sielos, kupinos 
veržlumo ir jieškojimų vis nau
jo, dar nežinomo ..'

Po šešerių metų, 1938 m., iš 
meno mokyklos ji išsinešė ge
riausius pažymius ir premiją už 
diplominį darbą, bet rado nevi
sus atsakymus į savo klausi
mus. Tais pačiais metais, pasito
bulinimo tikslais, dail. Stanči
kai tė išvyko į Paryžių, bet ant
rojo pasaulinio karo grėsmė ar
tėjo, ir 1939 grįžo Lietuvon.

Gausios parodos
1942 m. su grafika ir tapyba 

dail. Stancikaitė dalyvavo ap
žvalginėje dailininkų parodoje 
Kaune; 1943 m. — dailės paro
doje Vilniuje. Tais pačiais me
tais vaikų laikraščio “Žiburė
lis” viršelio konkurse, Kaune lai
mėjo I premiją. 1947 m. daly
vavo Baltijos kraštų parodoje 
Vokietijoje; 1952 m. — pirmoje 
liet, dailės parodoje Sao Paulo 
mieste. Brazilijoje, išstatydama 
90 tapybos, grafikos ir tempe
ros kūrinių; 1953-54 m. — lie
tuvių dailės parodoje Čikagoje 
su tapybos, grafikos ir tempe
ros kūriniais; 1955 m. — “Arte 
sacra Lituana” parodoje Rio de 
Janeiro. Brazilijoje, su tapyba. 
1957 m. ji dalyvavo dailės pa
rodoje Čikagoje su grafika ir 
“Associacao Paulista de Belas 
Artės” parodoje Sao Paulo 
mieste. Brazilijoje, su tapyba ir 
grafika; 1960 m. — A. L. Dai
lininkų Sąjungos parodoje Či
kagoje su tapybos, temperos ir 
akvarelės darbais.

Stovykliniai darbai
Pažino ji ir stovyklinį gyve

nimą Vokietijoj. Stovykloje gy
veno apie 1200 asmenų. Buvo 
įsteigta pradžios mokykla, gim
nazija ir kitos specialios mokyk
los Dail. Stančikaitei teko va
dovauti dailės studijai, kuri bu
vo patvirtinta švietimo įgalioti
nio Detmolde. Joje dailininkė 
dėstė piešimą, skulptūrą ir pri
taikomąją dailę. Ta studija tal
kino stovyklai įvairiais meno 
klausimais, ypač scenų ir salių 
dekoravime. Prieš emigruojant, 
stovyklos vadovybei leidus, dail. 
pasinaudojo laisva patalpa ir 
pradėjo iliustruoti B. Brazdžio
nio knygelę vaikams “Meškiu
ką Rudnosiuką”.

1958 m. ji atvyko į JAV-es 
ir jau 1961 m. dalyvavo kolek
tyvinėje parodoje Čikagoj, Kle- 
velande, kur visi parodos eks
ponatai buvo sukurti jau už Lie
tuvos ribų. Su keliais paveiks
lais ji dalyvavo ir Windsoro Lie
tuvių Dienos parodoje.

Laki fantazija
Tematiniu atžvilgiu VI. Stan- 

čikaitė yra labai įvairi. Ją ga
lima būtų pavadinti filosofuo
jančia dailininke, kaip yra iš
sireiškęs Vyt. Alantas “Dirvo
je”, vertindamas jos parodą 
Detroite. Dailininkei yra būdin
gas filosofinis bei poetinis po
linkis išsakyti save ir pasaulį, 
pasakiškumas, didelė fantazija 
ir puošnumas linijose bei spal
vose. Menininkė nori būti su-

tautinės kultūros mėnesinis žurna
las. Administracijos adresas: 2345 
West 56th St., Chicago, Ill. 60636. 
USA.

Aidai nr. 3, kovas. Mėnesinis kul
tūros žurnalas, leidžiamas Tėvų pran
ciškonų. redaguojamas dr. J. Gir
niaus. Administracijos adresas: 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221, USA.

REGINA KUTKA 

prasta, todėl grynai abstrakti
nės formos jai netinka.

Dail. VI. Stancikaitė yra pa
sakų ir knygų iliustratorė, kuri 
vietomis stipriau išsako mintį 
nei pats knygos autorius. Jos 
iliustruotų yra virš 40 knygų, 
skirtų daugiausia vaikams. Ji 
yra nupiešusi keliolikai žurnalų 
bei knygų viršelius. Muzikinę 
mintį tapyboje M. K. Čiurlionis 
siekė išreikšti simboliais, o VI. 
Stancikaitė savo filosofinę min
tį stengiasi išreikšti daiktais- 
simboliais. Tai aiškiai matyti 
“Pelkių puotoje”, kur gėlės šoka 
trumpą akimirką, kur gyvenimo 
veidai suakmenėja medžių lie
menyje ir žievėje. Likiminės te
mos jaučiamos “Pakelėje” ir 
ir “Rudens viltyje”.

VI. Stancikaitė labai turtinga 
spalvomis ir išradinga kompozi
cijoje. Labai rūpestinga savo 
kūrinio mažiausiose detalėse. 
Siekia judesio ir šokio įspūdi 
perkelti drobėn, naudodama 
v i n.g i u k u s bei statmeninius 
brūkšnius. . „

Minties dinamiškumas ir spal
vingumas yra VI. Stančikaitės 
individualinės kūrybos žymės. 
Dailininkė nestovi vietoje — 
jieško naujų pasaulių, naujų pa
sakų; gyvenimas yra dinamika ir 
nuolatinis keitimasis; kas neina 
su juo. suakmenėja, kaip kas
dieniški veidai “Pelkių puoto
je”.

Tautiniai motyvai
Detroite jos parodoje vyravo

PETRAS LAPAS

RYTMEČIO ELEGIJA
Stygos vėl įsitempia,
O lėliukėse, lyg sambrėŠka, 
Lyg aprasojęs vyno stiklas. 
Su gy vejančia spalva 
Aušros miražas
Per rytmečio tankynę 
Jau kaišioja galvas.
Pupčioja kava, lyg ritualas, 
Savo monotoniška alsa. 
Su smėliu lėtai nuteka minutės, 
O ant blėstančių nakties žarijų 
Tingus ryto oras
Ir šalto vandens bučiniai 
Nakties pakraščius užkloja.
Lūpose man sujuda pirmoji 
Rytmečio malda... Girdžiu, 
Kaip į paviršių kalasi
Kreiva dienos šaka;
Su skausmu pakyla gyvastis 
Ir slaptu akies kampu sužiūri 
Į mane rytmečio akys.

KUKLIAI ATSISVEIKINTAS A. SUTKUS
Rei. Antanas Sutkus, miręs Kaune 

balandžio 5 d., yra parašęs pluoštą 
atsiminimų, kuriuos žada išleisti 
“Vagos” leidyka. Nors velionis buvo 
vienas mūsų profesinio dramos teat
ro kūrėjų, išauginęs gausią aktorių 
kartą, komunistinė spauda jo mir
čiai ir laidotuvėms neparodė reikia
mo dėmesio. Tai liudija lig šiol pa
skelbti tik du nekrologai — “Tieso
je” ir “Gimtajame Krašte” — ir jo 
buvusios mokinės E. Žalinkevičaitės- 
Petrauskienės atsiminimų pluoštelis 
“Literatūroje ir Mene”. Laidotuvių 
aprašymo niekur neteko aptikti, iš
skyrus prasitarimą “Gimtojo Kraš
to” nekrologe: “Šu giliu liūdesiu 
Lietuvos teatralai palydėjo velioni i 
paskutinę kelionę, atsisveikino su 
vienu lietuviškojo scenos meno kū
rėjų, su puikiu režisieriumi, peda
gogu ir publicistu” (“GK” nr. 15). 
Atrodo, A. Sutkus, nors jam 1948 
m. buvo paskirta “personalinė pen
sija”, nebuvo populiarus komparti
jos didžiūnų tarpe. Pokario metais, 
prieš išeidamas j pensiją, jis vado
vavo Kauno dramos teatrui, o vėliau 

didelis paveikslas “Vaidila”. 
Tai tema iš romantinės seno
vės, labai populiari mūsų lite
ratūroj. Mene svarbu ne tiek 
tai. kas vaizduojama, bet kaip
— minties išraiška bei jos api
pavidalinimas. Vaidila yra mū
sų praeities simbolis, o mažas 
piemenėlis su dūdele prie lūpų
— trapus ir jaunas tautinis lie
tuvių atgimimo simbolis. Šis 
vaidila buvo taip pat išstatytas 
Brazilijoje. Parodos metu meno 
kritikai ir šiaip lankytojai prie 
šio paveikslo būriais stovinėjo, 
tarytum negalėdami atplėšti 
akių nuo Vaidilos gilaus užbu
riančio žvilgsnio. O iš Stanči-, 
kaitės nupieštos Dievo Motinos 
paveikslo dvelkė toks šventu
mas, kad neretas brazilas prieš 
jį kluptelėjo pačioj parodos sa
lėj...

Tautosakinį motyvą randame 
ir jos vaizduojamuose lietuvių 
kryžiuose. Iš religinių temų iš
siskiria jos Madonos. Ji mėgsta 
Dievo Motiną vaizduoti su kū
dikėliu rugių lauke tarp rugia
gėlių ir aguonų ar einančią Lie
tuvos laukais...

VI. Stancikaitė yra plačios 
apimties dailininkė. Šalia kny
gų iliustravimo, ji nevengia ir 
peizažų bei natiurmortų. Tai 
vieną talentingiausių bei giliau
sių mūsų dabarties moterų daili
ninkių.

Jos kūryba galėsime gėrėtis 
Toronte nuo balandžio 28 iki 
gegužės 5 d. Prisikėlimo paro
dų salėje.

pradėjo kurti Vilniuje veikianti 
teatro ir muzikos muzėjų, suorgani
zuoti veteranų sekciją prie Teatro 
Draugijos. E. Žalinkevičaitė-Petraus- 
kienė, prisimindama velionies vado
vautą dramos studiją, “Liter, ir Me
no” balandžio 13 d. laidoje rašo: 
“...Darbo entuziazmas, kurj suge
bėjo {žiebti mūsų širdyse brangus 
mokytojas, teikė visiems jėgų. Iš tų 
mūsų meistriškumo valandų ir gimė 
plačiųjų visuomenės sluoksnių taip 
pamėgtas satyros teatras “Vilkola
kis”. A. Sutkus buvo to teatro sie
la, jo įkūrėjas ir vadovas. Jis taip 
sugebėjo suburti savo mokinius, kad 
buvome lyg viena darni šeima. Mūsų 
tarpe nebuvo nei pavydo, nei tuš
čių varžybų dėl rolių, dažnai taip 
būdingų teatrams. Visi mylėjome, 
gerbėme savo mokytoją, o jis savo 
ruožtu mylėjo ir globojo visus mo
kinius, buvo jautrus jų vargams, 
džiaugsmams ir sielvartui ne tik 
teatro sienose, bet ir buityje. Anta
nas Sutkus išliks kaip šviesus, di
delės širdies, proto ir talento žmo
gus — žmogus pilnąja to žodžio 
prasme.”
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H KULTUVĖJE VEIKLOJE
STEPO ZOBARSKO vadovaujama 

“Manyland Books’’ leidykla Turki
jos vyriausybės buvo pakviesta da
lyvauti Izmire rugpjūčio 20 — rug
sėjo 20 d.d. rengiamoj tarptautinėj 
knygų parodoj naujo universiteto 
atidarymui atžymėti. “M a n y 1 a n d 
Books” į Turkiją jau išsiuntė šiuos 
savo leidinius: “Lithuanian Folk Ta- 
les”; Vinco Krėvės “The Herdsman 
and the Linden Tree”; Jurgio Gliau- 
dos “The House Upon the Sand” ir 
“The Sonata of Icarus”; “Modern 
Stories From Many Lands”; Mykolo 
Vaitkaus “The Deluge”; “Selected 
Lithuanian Short Stories”; Vyto Ta- 
mulaičio “Nimblefoot the Ant”; An
tano Vaičiulaičio “Noon at a Coun
try Inn”; Aloyzo Barono “Footbrid
ges and Abysses”; Vinco Krėvės 
“The Temptation”; Charles Angoff 
‘The Bell of Time”; “Thundra Ta
les”; Raphael Sealey “Essays in 
Greek Politics”; Leonardo Andrie- 
kaus “Amens in Amber”; “Lithu
anian Quartet” ir kt. Vėliau šios kny
gos bus paliktos nuolatinei parodai 
naujuosiuose universiteto rūmuose.

KOMPOZ. BRONIAUS BUDRIU- 
NO kantata “Tėviškės namai” (žo
džiai Bern. Brazdžionio) pirmą kar
tą buvo atlikta Australijoje. Ji su
darė pagrindinę programos dalį 
Adelaidės lietuvių surengtame Lie
tuvos nepriklausomybės penkiasde
šimtmečio minėjime. Kantatą išpil
dė V. Šimkaus diriguojamas “Lithu
ania” choras, sopranas Genovaitė Va
siliauskienė, baritonas Gintaras Kal
pokas ir akompaniatorė Nemira Ma
siulytė.

SOL. LEONAS BALTRUS, teno
ras, dainavimo studijas baigęs Vienos 
muzikos akademijoje ir jas gilinęs 
Italijoje, dainuoja Ročesterio italų 
kilmės amerikiečių operoje. Antiko
munistinio bloko surengtame koncer
te L. Baltrus padainavo keletą lietu
vių liaudies dainų ir operų arijų. 
Sausio mėn. jis Buffalo mieste buvo 
surengęs du koncertus, o šiuo metu 
ruošia dvigubą vaidmenį prof. Faga 
Ročesteryje statomai operai “Moti
nos Diena”.

JUZĖS AUGAITYTĖS, buvusios 
Kauno operos solistės, dainavimo 
studijos mokinių koncertas įvyks ba
landžio 28 d 6 v.v. Elizabeth, N. J., 
Laisvės salėje.

AMERICAN WATERCOLOR SO
CIETY Niujorko National Academy 
Galleries salėse surengtoje akvare
lių parodoje buvo išstatytas lietuvio 
dailininko Rimo Laniausko kūrinys 
“Impressions”. Paroda veikė iki ba
landžio 21 d. Aplamai pastaruoju me
tu R. Laniauskas reiškiasi įvairiose 
parodose kaip brandus dailininkas. •

KUN. L. JANKUI mirus, jam pri
klausiusi Sibiro lietuvaičių malda
knygė perduota lietuviams Tėvams 
jėzuitams Čikagoje, vykdant velio
nies gyvu žodžiu dažnai išreikštą 
norą. Kartu su originalu perduo
tos visos teisės, vertimų komplek
tas bei du filmai anglų kalba apie 
tą maldaknygę. Tolimesniais jos ver
timais bei tais dviem filmais rūpin
sis kun. K. Trimakas, SJ, ją išver
tęs į anglų kalbą 1959 m.. Sibiro 
maldaknygė jau yra išversta ir at
spausdinta anglų (JAV ir Angli
joj), vokiečių, olandų, italų, ispanų 
(Kolumbijoj ir Argentinoj), kinie
čių, prancūzų, lenkų ir korėjiečių 
kalbomis.

ADOLFO MEKO naujasis filmas 
“Windflowers” premjeros susilaukė 
“pogrindininkų” New Cinema Play
house teatre, Niujorke. Ta proga fil
mo turinį, jo gerąsias ir silpnąsias 
puses “The New York Times” dien
raštyje išryškino filmų kritikė Re
nata Adler. A. Meko paruošto sce
narijaus pagrindinis veikėjas yra 
jaunuolis, keletą metų slapstęsis nuo 
naujokų šaukimo komisijos. Aptiktas 
FBI agentų, jis krinta nuo polici
ninkų šūvių, kai pastarieji rankoj 
turėtą šaką palaiko ginklu. Filme 
vaidina penki aktoriai: John Kra
mer, Pola Chapelle, Ronnie Gilbert, 
Maxton Latham ir Tina Stoumen. 
Kritikės R. Adler teigimu, tai esan
ti romantinė ir kartu eleginė isto
rija, geresnė už daugelio “pogrin
dinių” filmų, nors ir nepasižymin
ti didesniu stiprumu. Filmui kenkia 
lėkštoki ideologiniai pokalbiai sta
tiniame fone, atitrūkimas nuo realy
bės. A. Mekas yra lyrinių filmų kū
rėjas, kuriam labiau rūpi pats kino 
menas nei ideologija. Stipriausia 
filmo pusė yra fotografija. Vienoje 
filmo scenoje filmavimo aparato 
objektyvo pakraščiai buvo ištepti 
vazelinu, kurio dėka susidarė įspū
dis, jog vaikinas ir mergina randasi 
švelnių ir neaiškių kontūrų tunely
je. Objektyvo užfiksuotuose vaizduo
se pilna subtilumo ir svajos.

VERBŲ SEKMADIENĮ pirmą kar
tą suskambėjo VI. Jakubėno kanta
ta “De profundis” (žodžiai Bem. 
Brazdžionio) Čikagos lietuvių evan
gelikų liuteronų “Tėviškės” parapi
jos koncerte. Kantatą atliko J. Lamp- 
saičio vadovaujamas parapijos cho
ras, pianinu palydimas paties auto* 
riaus. šį kūrinį buvo užsakę Čika
gos ateitininkai sendraugiai, ruošda
miesi minėti prof. St Šalkauskio 25 
metų mirties sukaktį. Kantata “De 
profundis” turėjo būti atlikta “Dai
navos” ansamblio Šv. Kryžiaus baž
nyčioje per gedulingas Mišias, bet 
pasirodė esanti perilga, neįtelpanti 
j Mišių rėmus, nes jai išpildyti rei
kia 10 minučių. Kantata buvo išleis
ta ir duotas sutikimas šiuo kūriniu 
naudotis visiems chorams.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DALIA URNEVIČIŪTE, jaunosios 

kartos dramaturge, rašo naują pje
sę išdavystės tema “Žilvinas II”. Jos 
keturias pjeses yra pastatęs Kauno 
dramos teatras. Šį kartą jį sakosi ne
santi “susižadėjus” su šiuo kolektyvu 
ir norinti turėti laisvas rankas. “Tie
sos” literatūros ir meno puslapyje 
paskelbtame pasikalbėjime D. Ur- 
nevičiūtė nusiskundė: “Apie jau 
nųjų darbus aplamai mėgstama kal
bėti su rubrika: eksperimentai, ieš
kojimai, bandymai. Tai turi neginčy
tinai vieną gerą pusę — neleidžia 
snausti ant įsivaizduojamų laurų. Bet 
paskaičiavus šio reiškinio blogąsias 
puses, surastume jų žymiai daugiau. 
Pirma: jeigu tai eksperimentai, ieš
kojimai — padėkime autoriui ekspe
rimentuoti ir atrasti. Šito imasi visi 
drauge ir nuoširdžiai: teatro admi
nistracija siūlo “finansinį” pavadini
mą, režisierius stengiasi .melodramą 
pritempti iki dramos lygio ir tai daro 
kupinas gerų linkėjimų, o aktoriai 
neturi jokios galimybės dirbti savo 
darbą ir gauti to darbo įvertinimą, 
nes visą laiką vyksta darbas su pjese. 
Darbas. Darbu to nepavadinsi. Tai 
trypimas vietoje. Nes vos tiktai ką 
laimi viena pusė, didesnių ar mažes
nių pastangų dėka, tuoj atsikovoja 
antroji. Prarandamas brangus laikas, 
energija, o scena po tokio mūšio 
dažniausiai lieka “niekeno žeme”. 
Kūrinys nukraujuoja...” Ji siūlo vi
sus pjesės taisymus palikti pačiam 
dramaturgui, teatrui rezervuojant 
teisę kūrinį priimti ar jį atmesti.

“DIDŽIOJO GINTARO” IX filmų 
festivalis prasidėjo Rygoje. Be Pa
baltijo kraštų atstovų, jame daly
vauja Gudijos ir Moldavijos filmų 
kūrėjai. Lietuviams atstovauja me
niniai filmai — rež. A. Aramino 
“Surask mane”, režisorių I. Rudo, 
A. Kundelio, M. Giedrio “Suaugusių 
žmonių žaidimai”, rež. B. Jermolaje- 
vo “Posūkis”, dokumentinės apybrai
žos — R. Verbos “Ištikimybė”, A. 
Varankos “Šauksmas”, mokslo popu
liarinimo A. Tumo filmas “Nuo asi
lo iki mąstytojo arba šis tas apie 
informaciją”, kronikiniai filmai — 
N. Liubošico ir A. Blyžos “Ne vien 
vaistais”, B. Pajėdienės ir A. Bly
žos “Žmonės, sugrįžę iš tamsos”,, 
G. Svarnavičiaus, V. Starošo “Mes ne 
račiai” ir rež. A. Dausos V. Myko- 
laičiui-Putinui skirta juosta “Menas”. 
“Didįjį gintarą” keturis kartus yra 
laimėję lietuviai už filmus — “Ado
mas nori būti žmogumi”, “Gyvieji 
didvyriai”, “Niekas nenorėjo mirti”, 
“Laiptai į dangų”.

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos tenoras, išvyko gastrolių į 
Vengriją.

PAMINKLO JULIUI JANONIUI 
projektų paroda atidaryta Vilniaus 
dailės mažėjuje. Kadangi paminklas 
bus statomas Biržuose, eksponatus 
numatoma pervežti į šį miestą, kad 
vertintojų komisija turėtų progos 
susipažinti su biržiečių nuomonėmis. 
Tai jau antras paminklo J. Jano
niui konkursas. Pirmasis buvo skelb
tas prieš 10 metų. Geriausio įver
tinimo tada susilaukė skulptoriaus 
Juozo Mikėno projektas, bet pamink
las nebuvo pastatytas.

KONKURSĄ LENINO PAMINK
LUI Kaune po ilgų vargų laimėjo 
vilnietis skulptorius N. Petrulis ir 
kaunietis architektas K. šešelgis. šį 
konkursą teko kartoti ir praplėsti, 
duodant tiesioginius užsakymus gru
pei skulptorių, nes vertintojų komi
sija nerado nė vieno projekto, ku
ris būtų -vertas pirmosios permijos. 
Antroji premija tada buvo paskirta 
taip pat N. Petruliui ir K. Sešel- 
giui. Atrodo, kad ir iš konkurso 
pratęsimo neturėta didesnės naudos, 
nes ir vėl teko premijuoti tuos pa
čius autorius. Paminklą Leninui 
kompartija yra nutarusi pastatyti J. 
Janonio aikštėje prie buvusio Vy
tauto Didžiojo muzėjaus, kur dabar 
priverstiniais paradais atžymimos vi
sos sovietinės kompartijos šventės.

LAIMDOTO MURNIEKO, latvio 
tapytojo, portretų, natiurmortų ir 
peizažų paroda atidaryta Vilniuje.

“INTERNATIONAL CHEMICAL 
ENGINEERING”, Niujorke leidžia- 
mas žurnalas, paskelbė du Kauno 
fizinių-techninių energetikos proble
mų instituto darbuotojų mokslinių 
straipsnių vertimus: E. Gedgaudai
tės, V. Makarevičiaus ir A. Žukaus
ko — “Laminarinis pasienio sluogs- 
nis ant pleištinio paviršiaus, kai 
greičių pasiskirstymo išorinėje 
sluogsnio dalyje dėsnis yra laips- 
ninis”, G. Pranokevičiaus, V. Jurė
no, V. Dauknio, V. Juodžio ir J. Ma
jausko — “Ugniai atsparių medžia
gų terminis patvarumas”.

PREKYBOS PARODOJE Londo
ne, Britanijoje, bus rodomas filmas 
“Lietuvos auksas” apie gintaro kil
mę ir jo dirbinius. Pagal Vilniaus 
dailės muzėjaus direktoriaus pava
duotojo R. Budrio paruoštą scena
rijų jį suka Palangos gintaro ma
žėjuje režisorius - operatorius A. Ba
ronas.

TARPTAUTINIAM BALETO ŠO
KĖJŲ KONKURSUI, rengiamam 
1969 m. Maskvoje, jau sudarytas 
34-ių baleto žymūnų organizacinis 
komitetas, vadovaujamas I. Moise- 
jevo. šalia žymiųjų balerinų G. Ūla- 
novos, O. Lepešinskajos ir M. Plisec- 
kajos į jį yra pakviesta ir lietuvi} 
kojo baleto veteranė Genovaitė Sa
baliauskaitė.



MANN MARTEL

320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

IL900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena- 
atvira skola balansui;- visai arti 
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, atominiai 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

BLOOR — CLENDENAN,
39.000 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 skolą 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 skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd Tel. 249-7691

M TORONTE
Ateitininkų žinios

Toronto ateitininkų švente — šį 
savaitgalį, balandžio 27 ir 28 d. Šeš
tadienį: 3.30 v.p.p. bendri susirin
kimai vyr. moksleivių, Gintarių ir 
jaunesniųjų moksleivų L. V. Na
muose; jaunučių merg. ir berniukų 
— 3.30 v. ateitininkų kambaryje. 5 
v. vakaro Mišios — Prisikėlimo baž
nyčioje. Kviečiami dalyvauti tėvai ir 
sendraugiai. 7 v.v. sendraugių ir tė
vų vakarienė Prisikėlimo parodų sa
lėje, o jaunimui šokiai.

Sekmadienį: renkamasi 9.30 v. 
ryto Prisikėlimo par. salėn, iš kur 
organizuotai visi vyks į 10 vai. Mi
šias. 3 v.p.p. iškilmingas posėdis, ku
rio metu bus duodamas įžodis; kal
bės Federacijos vadas prof. J. Pikū- 
nas, bus trumpa meninė programa 
ir po to visiems kuklios vaišės-kavu- 
tė, paruošta tėvų komiteto. Dalyvau
kime visi ir visur!

Ateitininkų stovykla įvyks nuo lie
pos 28 d. iki rugpjūčio 10 <L Nors 
stovyklautojų daugumą visada su
daro vyresnieji nuo 12 metų, bet

bus paruošta atskira programa jau- 
nesiesiems stovyklautojams iki 12 m. 
amžiaus.

Vyr. moksleiviai, baigę lietuviškos 
mokyklos 10 skyrių, prašomi atkreip
ti dėmesį į lituanistinį seminarą, ku
ris prasideda šį penktadienį, balan
džio 26, 7 v.v. studentų būstinėje. 
Vedėja — V. Tamulaitytė. Bus įdo
mu!

“Jaunimo žiburiai”. Tokia antraš
te bus pavadintas jaunimo skyrius 
“Tėviškės Žiburiuose”. Vyr. moks
leiviai, turį meniškų gabumų, kvie
čiami nupiešti tą antraštę. Išrink
tam piešiniui paskirta $10 premija.

Nuoširdus ačiū Karoliui Abromai
čiui už 2 gražius paveikslus, pado
vanotus ateitininkų kambariui pa
puošti.

DaiL Stančikaitės meno paroda 
atidaroma sekmadienį, 2 v.p.p., pa
rodų salėje. Organizuoja ateitininkų 
tėvų komitetas. Visi kviečiami paro
dą aplankyti. Bus atidaryta ir kitą 
sekmadienį, gegužės 5 d.

Lietuviu skautu veikla

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 7% %; prašoma kaina $36.000.

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

ROYAL YORK RD-

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

BLOOR
$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.
BABY POINT, $10.000 Įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na- 

; mas.

ST. VAUPŠAS
L>arbo tel. 249-7691 Namų tel. 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

• Pasaulio skautų Globėjo šv. 
Jurgio šventei “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai vyksta į Hamiltoną šį 
sekmadienį, balandžio 28 d. Vykstan
tieji renkasi 2.45 v. p.p. prie Prisi
kėlimo salės. Bus važiuojama auto
busais. Kelionė į ten ir atgal — 
$1.50. Tvarkinga uniforma — būti
nai.

• Tautinės stovyklos organizavi
mo bendraraštyje 4 nr. skelbiama, 
kad skautės registruojasi iki gegu
žės 1 d. savo vienetuose. Reikalin
ga pilna tvarkinga išeiginė ir atski
ra darbo uniforma (tamsiai mėlyna 
palaidinukė ir tos pat spalvos kel
naitės). Įsigyti jau dabar.

e Šį šeštadienį, balandžio 27, To
ronte bus skautų obuolių diena, ku
rioje dalyvauja ir “Rambyno” tun
tas. Tunto skautai, pilnai ir tvar

kingai uniformuoti, renkasi į St. 
Mary’s Parish Hall {Bathurst-Ade
laide St.) 8.30 v. r. Obuolių parda
vinėjimo laikas baigsis 3 v.p.p. Būs
tinėje skautai gaus užkandžių ir šil
tų gėrimų. Dėl lietuvių mokyklos 
mokinių-skautų dalyvavimo obuolių 
dienoje yra susitarta su mokyklos 
vedėju.

• N. P. Marijos seselių pagerbi
mo popietėje aktyviai dalyvavo “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų skautai- 
tės. Jūrų skautų-čių tautinių šokių 
grupė, vad. D. Balsytės, pašoko “Kal
velį” ir “Suktinį”. Pirmą kartą pa
sirodė skudučių ir kanklių derinys, 
atlikdamas sutartinę ir “Vilniaus 
varpus”. Kanklininkės atskirai dar 
atliko “Stoviu aš parimus” ir “Lie
tuva brangi”. Vadovavo Stp. Kairys.

č. S.

^SPORTAS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10 -1.30
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 — 5V2%

IMA:
už naujas asmenines paskolas — 7 ’/2 % I 
(už senas paliekama 7%);
už naujas ir pratęsiamas nekilnojamo 
turto paskolas —
(senos paliekamos iš 614%)

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
ANNETTE — RUNNYMEDE, 9 kambariai, mūrinis atskiras, alyva šildymas, ' 
3 virtuvės, 2 prausyklos, vieta garažui. Įmokėti apie $9—10.000; prašo-

' ma kaina tik $29.500. j
OAKWOOD — DAVENPORT, originalus dvibutis (duplex), du butai po 6 
kambarius, privatus įvažiavimas, dvigubas garažas. Įmokėti apie $10.000.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiros, mūrinis, 8 kambariai, 3 prausyklos, 3 vir
tuvės, dvigubas garažas. Įmokėti apie $12—14.000 ir viena atvira skola 10- 
čiai metų.
RUSHOLME RD. — BLOOR, 8 dideli ir gražūs kambariai per du augštus, 
atskiras, gerų plytų; alyva šildomos, ekstra kambarys rūsyje, didelis ir gra
žus kiemas, dvigubas garažas. Įmokėti apie $15.000 ir viena atvira skola 10- 
čiai metų.
NEW TORONTO — LAKESHORE RD., šeši butai (24 kamb.), naujos staty
bos, metinės pajamos virš $7.000. Įmokėti apie $25—30.000 ir viena sko- i

ŠALFASS CENTRO VALDYBOS 
PAREIŠKIMAS

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
centro valdyba, visuotinio ŠALFASS 
suvažiavimo š.m. balandžio 6 d. Kle- 
velande įpareigota laiku imtis ak
cijos su ŠALFASS ir veiksnių nu
tarimais nesutinkantiems žygiams iš
vengti, jau dabar pareiškia:

a. ŠALFASS centro valdyba smer
kia kaikurių pašalinių asmenų ne
skrupulingą sąjungos jėgų panaudo
jimą politiniams eksperimentams. 
- b. ŠALFASS centro valdyba pra
neša lietuvių visuomenei ir visiems 
sąjungos nariams, kad centro valdy
ba imsis visų įmanomų priemonių 
užkirsti keliui betkokioms pana
šioms, sąjungos veiklai kenkiančioms 
užmačioms.

c. ŠALFASS centro valdyba kvie
čia pasitraukusius narius sugrįžti į 
ŠALFASS eiles.

Klevelandas, 1968 Lietuvos Lais
vės Kovos Metų balandžio 13 d.

NAUJI NARIAI
ŠALFASS centro valdybos nutari

mu š.m. balandžio 13 d., naujais na
riais į centro valdybą pakviesti šie 
asmenys: Viktoras Memenąs iš Det
roito, Detroito LSK Kovo narys; 
Jaunutis P. Nasvytis iš Klevelando. 
Klevelando LSK žaibo narys, ir Zig
mas žiupsnys iš Čikagos, Čikagos 
LSK Neries narys. Tuo būdu cent
ro valdybos sudėtis padidėjo iki 9 
narių. Netolimoje ateityje numato
ma c. valdybą dar padidinti.

ŠALFASS centro valdyba

SPORTAS LIETUVOJE
Alma Atoje įvyko Sov. Sąjungos 

klasikinių imtynių pirmenybės, ku
riose pussunkio svorio R. Bagdo
nas išsikovojo II vietą. 1965 m. jis 
yra laimėjęs pasaulio čempijonatą.

JAV lietuvių krepšininkų, viešė
jusių praėjusią vasarą okupuotoje 
Lietuvoje, vadovai R. Mieželis ir R. 
Dirvonis atsiuntė Lietuvos krepšinio 
federacijos pirm. S. Stonkui laišką.

laimėjo I v. 200 m. plaukime nuga
ra (2:38,8). Tai labai gražus jauno
sios plaukikės pasirodymas. Olimpi
nė norma 100 m. plaukime nugara 
yra 1:10,7. Olimpiados kontrolinės 
rungtynės įvyks vasaros pabaigoje. 
Ar pavyks jaunajai plaukikei pa
siekti olimpines normas?

ŠAL krepšinio žaidynėse šį savait
galį Detroite dalyvaus Vyčio jauniai 
A — Kanados lietuvių čempijonai.

V. Pulkys sėkmingai dalyvavo bri
džo pirmenybėse Toronto Royal York 
viešbutyje. Poroje su kanadiečiu iš 
maždaug 500 dalyvių jie laimėjo 9- 
tą vietą.

Mūsų rėmėjams — Kanados Lie
tuvių Bendruomenei ir Toronto Lie
tuvių Inžinierių S-gai nuoširdžiai 
dėkojame. A. S.

ĮDOMŪS FILMAI!
T. M. Dostojevskio 
"IDIOTAS" — 

spalvotas filmas. Priedo — 
"D I M K A";

abu su angliškais įrašais. 
Puikus pastatymas — 
IKI BALANDŽIO 27 
kasdien nuo 7.30 v.v.

Šeštadieniais — nuo 5 v.p.p

EKSTRA—BAL. 28—30 D.D. 
L. Tolstojaus 

"KARAS IR TAIKA" — 
spalvotas filmas. Priedo — 
"MES PALAIDOSIME JUS" 

(We'll Bury You) 
Dokumentinis, kokio ir 

tikėjotės
Sekmadieniais nuo 5 ir 8.30 v. 

Kasdien nuo 7 v.v.

GEGUŽĖS 2—7 
ukrainietiška programa

BRIGHTON KINO~TEATRE, 
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710

N. Pradėtosios Marijos seserų 
penkiasdešimtmečio sukaktis pa
minėta balandžio 21 d. specialia 
popiete Prisikėlimo didžiojoj sa
lėje, naujai išdekoruotoje. La
bai gausiai susirinkusiai visuo
menei atidaromąjį žodį rengė
jų komiteto vardu tarė V. Da- 
lindienė, ir pakvietė sugiedoti 
“Marija, Marija” giesmę; po
pietės pranešėju pakvietė V. 
Kolyčių. Seselių vienuolijos nu
eitą kėlią apibūdino kun. Pr. 
Gaida. Iš Putnamo atvykusi se
serų septyniukė atliko pirmąją 
meninės programos dalį — se
sers Jurgitos Saulaitytės para
šytą montažą “Jo vardas buvo 
Jurgis”. Jo autorė, išleisdinu- 
si poezijos knygą “Kai mes nu
tylam”, paskaitė. savo poezijos. 
Po pertraukos, kurios metu vi
si buvo pavaišinti tortais ir ka
va, scenoje pasirodė jūrų skau
tų grupė, pašokusi tautinių šo
kių. Jauna solistė Marcinkutė, 
akompanuojama J. Govėdo, pa
dainavo smagią dainą. Naujai 
sutelktas jaunų mergaičių cho
ras, vadovaujamas D. Skrihskai- 
lės padainavo įdomių senoviš
kų sutartinių. Kanklių ir sku
dučių orkestras, diriguojamas 
Stp. kairio, pagrojo lietuviškų 
melodijų. Dirigento paskatinta 
publika prisijungė prie orkest
ro dviejose dainose: “Stoviu aš 
parimus” ir “Lietuva brangi”. 
Programos užbaigai Putnamo 
seserys pagiedojo savo vienuo
lijos himną, pianinu palydint 
sės. Bernadetai. S. Aušrotienė 
rengėjų vardu įteikė seserų at
stovei jubilėjinę torontiškių do
vaną $1410. Padėkos žodį tarė 
V. Dalindienė, sesuo Paulė ir 
sesuo Rita. Pastaroji, žvelgda
ma į gausią publiką, pareiškė: 
esame pasiryžusios dirbti vi
siems ir visur. Po iškilmės dar 
daug kas įsigijo sės. Jurgitos 
poezijos knygą “Kai mes nu
tylam". Visi gėrėjosi taip rū
pestingai paruoštu pobūviu. 
Rengėjų komitetą sudarė: V. 
Dalindienė. p. Kolyčienė. V. Ko- 
lyčius. S. Aušrotienė. V. Tamu
laitytė. J. Stankaitis. Gražiai 
talkino įvairių organizacijų ir 
parapijų atstovai.

Ekskursija Otavon. KLK Mo
terų Draugijos Šv Jono Kr. pa
rapijos skyrius ruošia ekskursi
ją į Otavą autobusu gegužės 18-- 
19 dienomis, pačiu gražiausiu 
laiku, kai Kanados sostinė pa
sipuošia žydinčiom tulpėm. Ke
leivių skaičius ribotas. Suinte
resuoti ekskursija prašomi re
gistruotis iki balandžio 29 d. 
pas A. Smailiene tel. 536-8896 
arba V. Ottienę tel. 531-0954.

Latvių teatras vaidins savo 
kalba mūsų tautiečio rašytojo 
A. Landsbergio dramą “Penki 
stulpai” gegužės 4, šeštadienį, 
7.30 v.v. Bickford Park gimna
zijos salėje, 777 Bloor St. W. 
(Bloor -- Christie kampas). Teat
rui vadovauja Inta Purvą, 160 
Woburn Ave., Toronto 12, Ont. 
Rengėjai kviečia ir lietuvius, su
prantančius latviškai, atsilanky
ti.

Ligoniai. Padaryta operacija 
Šv. Juozapo ligoninėje: kūrėjui- 
savanoriui St. Paciūnūi, J. Kaz
lauskui (abu 437 kamb.), Aid. 

.Valatkienei; General ligoninėje: 
Jonui Valatkai. Šv. Mykolo ligo
ninėje akies operacija padaryta 
J. Matulioniui. Ten padaryta 
operacija ir p. Pečiulienei iš 
Tillsonburgo.

Lietuvių kapinėse po žiemos 
vėl įjungtas vanduo. Artimiau
siu laiku naujiems paminklams 
bus išliedinami pamatai. Kaip 
jau anksčiau buvo skelbta, ka
pinėse ant pavienių kapų ne
leidžiama dėti jokių rėmų. Bend
ros pamaldos kapinių aikštėje, 
•kaip ir kasmet nuo kapinių įsi- 
steigimo, įvyks paskutinį gegu
žės sekmadieni, 26 d., 3 v. Ka
pinių lankymas sutampa su šia
me krašte tradicine kapinių 
puošimo diena.

Atitaisymas. KLB krašto tary
bos kandidatų sąraše yra Įsibro
vusi klaida. Nr. 13 atspausta 
Gailiūtė Ona; turi būti Gailiū- 
naitė. Atsiprašome.
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JANE — DUNDAS, apie $6000 įmokėti, gražus, nedidelei šeimai 5 kam
barių vienaaugštis, rupių plytų, šildomas vandeniu - alyva; garažas; tuo- 
jau galima užimti.
SWANSEA — BLOOR, labai jaukus vienos šeimos 5 kambarių atskiras 
namas, naujas šildymas, arti Bloor, atvira skola, labai žemi mokesčiai, 
■pigus išlaikymas; prašoma kaina tik $24.800.
DURIE ST., modernius 7 kambarių, rupių plytų namas, užbaigtas rūsys, 
ultra moderni virtuvė, gątažas.
HIGH PARK — RONCESVALLES, didžiulis, gražus 13 kambarių atskiras 
namas, užbaigtas rūsys, garažai su privačiu įvažiavimu, 3 prausyklos, pui
ki nuomojimui vieta.
BABY POINT, apie $10.000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus atskiras 
namas, 2 prausyklos, viena iš jų pirmame augšte; garažas su šoniniu įva
žiavimu; viena atvira skola balansui.
HIGH PARK — BLOOR, puikus 7 kambarių atskiras namas, 2 gražios 
virtuvės, naujas šildymas, garažas, apie 160 pėdų sklypas, nepertoli nuo 
būsimos High Park požeminio traukinio stoties bei Runnymede — Bloor 
krautuvių.
ROYAL YORK — BLOOR, jaukus rupių piytų 6 kambarių vienaaugštis, 
pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, labai gražus di-> 
džiulis sklypas; neįtikėtinai lengvos išsimokėjimo sąlygos.

ROYAL YORK —BLOOR — NORSEMAN, gražus 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. 
BLOOR — DUNDAS, puikus, didžiulis vos keleto metų senumo 5 butų 
-apartamentas, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, balkonai, garažai su privačiu įva
žiavimu.
ROYAL YORK — DUNDAS, originalus 13 kambarių dvibutis, šildomas 
vandeniu - alyva, garažai su privačiu įvažiavimu, išnuomotas už $510 mėn. 
24 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $36.000 metinių pajamų, su balkonais, 
neaugšta kaina, gera investacija.
11 BUTŲ APARTAMENTAS, visi butai 2-jų miegamųjų, apie $16.500 me
tinių pajamų.
2 KRAUTUVES IR 8 APARTAMENTAI, apie $30.000 įmokėti, visai nau
jas, viskas išnuomota, virš $19.000 metinių pajamų, puikus pirkinys.
MOTELIS — 16 vienetų, apie $20.000 įmokėti, modernus, vos keleto me
tų senumo, labai žema kaina dėl skubaus pardavimo, labai geras pirkinys, 
judri vieta..

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

1 DUODAME 
mortgičius iš 6!^% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n m A# A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ P/lIr/l/VjZl 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
434% už depozitus
SV2% 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 nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus” 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBLES
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

MAGNETAWAN, ONT., $8.500 pilna kaina, vandens krantas ir 1 1 kamba
rių namas, įmokėti apie $3.000; geras vasarinis projektas.
PACIFIC GATVĖ, $24.900 pilna kaina, atskiras dviejų augštų mūrinis na
mas, didelis sklypas, be garažo, viena skola balansui. Įmoketii apie $8.000.
SUNNYSIDE GATVĖ, $28.500 pilna kaina, geras mūrinis namas vandeniu ap
šildomas; įmokėti $5.000.
INDIAN GROVE GATVĖ, $29.900 10 kambarių mūrinis namas, 3 virtuvės, 
2 prausyklos, vankeniu šildomas, 2 mūriniai garažai; įmokėti apie $6.000. 
JANE — BLOOR GATVĖS, keturbutis, modernus keturių šeimų pastatas arti 
Bloor gatvės; įmokėti $15.000; atvira skola balansui.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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.

J. K U D A B A
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

kuriame dėkoja už komandos pri
ėmimą Lietuvoje. Padėkos laiško 
autoriai išreiškė viltį, jog užmegz
tus malonius ryšius galės ateityje 
toliau plėsti. Si išvyka sportiniu at
žvilgiu buvo nepasisekusi ir nepa
rodė pilno JAV lietuvių krepšinin
kų pajėgumo. Be to. ji sukėlė ne
santaiką mūsų sportinėje organiza
cijoje. Ryšių plėtimas tokiomis są
lygomis yra smerktinas.

Sov. Sąjungos prieauglio klasės 
krepšinio pirmenybėse Kaune Žalgi
rio mergaitės laimėjo III vietą. Šioj 
grupėj dalyvavo 8 komandos ir žal- 
girietės iškovojo 5 pergales.

Sov. Sąjungos moterų krepšinio 
pirmenybėse vis dar gerai laikosi 
Vilniaus Kibirkšties komanda. Pas
kutinėse rungtynėse jos įveikė Kau
no Politechniką 56:49 ir Kievo Di
namo 68:64. Pralaimėjo Burevestni- 
kui 38:41 ir Sov. Sąjungos meiste
riui Rygos T.T.T. 43:57.

VYČIO ŽINIOS
G. Kerniūtė pagerino Kvebeko re

kordą. Prieš Velykas Montrealyje 
įvyko Kvebeko prov. plaukimo pir
menybės, kuriose labai sėkmingai 
dalyvavo Vyčio plaukikė G. Kerniū
tė. 100 m. plaukime ji laimėjo I vie
tą ir taip pat pagerino provincijos 
rekordą (1:12.8 sek.). Ji taip pat

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

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. Įmokėti 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. Prašome nk kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgjčių.
Vyt. Morkis A. Bliudžius Alv. (Mieldožukė) Wistoski

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171

• {vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekom visus statybos darbus ir remontus

OILS LTD.

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

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

24 vai. veikianti greita kramių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

Slndtteto ir patarnavimo planaLTšsimokėflmas penkiems metams Ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777 

Lietuviškai visais šildvmo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu meta.



7 psL • Tėviškės Žibartai • 1968. IV. 25 — Nr. 17 (952) Džiugios ir liūdnos žinios iš Brazilijos

APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VEBSI4> 
SOXALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAP1NIGIŲ TAVPYMAV VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

A — ALFA RADIO & J-y
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatai.. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-616*. • 672 LANSDOWNE AV8„ TORONTO

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
PASKIRSTYMAS

“TŽ” 15 nr. yra paskelbta, kad Ka
nados Lietuvių Fondo tarybos posė
dyje (balandžio 7 d.) pasiskirstyta 
pareigomis, taip pat paskirstytas Fon
do pelnas.

K. L. Fondo visuotinis ir specialus 
narių susirinkimas š. m. kovo 2 d., 
tarp kitų darbų, priėmė - patvirtino 
statutą ir išrinko aštuonis tarybos 
narius. Kitus keturis turėjo paskirti 
KLB krašto valdyba arba, einant sta
tuto §12, anie keturi turėjo būti pa
kviesti. Fondo tarybą sudaro 12 na
rių. Nežiūrint, kad fondo taryba ne
pilna, taryba pasiskirstė pareigomis 
ir paskirstė 1968 metams pelną. Sta
tuto §23 sako: “Taryba sudaro lėšų 
skyrimo komisiją, kuri paruošia re
komendacijas tarybai. Taryba svarsto 
tuos komisijos pasiūlymus ir savo 
nuožiūra tvirtina arba atmeta prašo
mų lėšų skyrimą. Lėšų skyrimo ko
misija sprendžia savo rekomendacijas 
paprasta posėdyje dalyvaujančių na
rių balsų dauguma“. Neteko spaudoj 
matyti nei lėšų skyrimo komisijos nei 
jos siūlymų. Jei fondo taryba pelną 
paskirstė be lėšų skyrimo komisijos, 
ar tai nėra prasilenkimas su statutu, 
kuris yra užregistruotas valdžios įstai
gose? KLF narys

PETICIJA VYRIAUSYBĖMS
Balandžio 10-tos laikraštyje “Ne

priklausoma Lietuva“ skaičiau, kad 
ruošiama peticija laisvojo pasaulio 
vyriausybėms, kad jos, remiantis pra
eities įvykiais, iškeltų Lietuvos išlais
vinimo klausimą Jungtinėse Tautose. 
Kad ir labai vėlai, visdėlto yra svei
kintina. Aš peticijos formos dar nesu 
matęs ir įteikimo būdo nežinau. No
rėčiau išreikšti savo nuomonę, kad 
peticijoje turi būti paminėti faktai, 
kur buvo įvykdytos komunistinės žu
dynės, teroras, trėmimas į Sibirą, kur 
barbariškose sąlygose išžudyta tūks
tančiai nekaltų vyrų, moterų ir vaikų, 
o Lietuva okupuota. Svarbu taipgi pa
žymėti sistemingą lietuvių tautos Lie
tuvoje rusifikaciją.

Peticijos įteikimo proga, pvz. Ka
nadoje, turi būti suruošta visuotinė 
Kanados Lietuvių Bendruomenės de
monstracija prie Kanados parlamen
to rūmų. Demonstracijos metu ši pe
ticija turėtų būti įteikta. Demonstra
cijoje turėtų dalyvauti, nuo Atlanto 
iki Pacifiko, visi lietuvių tautybės vy
rai, moterys, jaunimas ir net mūsų

mažasis prieauglis. Kanadoje šis rei
kalas yrar aliarmiškai skubus, nes ne
seniai išrinkto Kanados ministerio 
pirmininko Pierre E. Trudeau teigi
mu, Kanada turės pakeisti užsienio 
politiką.

J. Kaunas, Montreal
LIGONIŲ LANKYMAS

Kaikuriems ligoniams, gal ilgiau 
gulintiems, yra gera, kad juos nuo
latos lanko, bet kitus, ypač tuoj po 
operacijos, lankytojų antplūdis labai 
suvargina. Reikėtų kaip nors patik
rinti prieš dedant žinią į laikraštį 
apie asmenis ligoninėje, ar jam tai 
išeis į gerą. K. T.

MAURICIJUS — 39-TA 
AFRIKOS VALSTYBĖ

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Mauricijaus salą 1505 m. ap

tiko portugalų jūrininkai. Ji ta
da buvo žmonių neapgyventa, 
nors joje lizdus sukdavo dabar 
legenda virtęs paukštis dodo, 
karvelių šeimos, neskraidantis 
ir didesnis už kalakutą. Vėles
nieji salos šeimininkai olandai 
ši paukštį 1681 m. išnaikino, ir 
šiandien jis teliko tik gamtos is
torijoj kartu su mamutais ir di
nozaurais. Olandai šiai salai ir 
vardą davė, pagerbdami savo 
princą Mauriciju Oranieti (1567- 
1625).

Po olandų 1721 m. atėjo pran
cūzai, kurie* pradėjo vergų ran
komis auginti ir išnaudoti cuk
rines nendres. Jų ūkis užima 
90% dirbamos žemės ir duoda 
pusę milijono tonų cukraus į 
metus. Kai 1834 m. buvo panai
kinta vergija, sala jau buvo 
anglų rankose, šie į savo plan
tacijas ėmė gabenti indiečius, 
kurie pakeitė buvusius vergus. 
Vietiniai arabai ir kiniečiai kon
troliuoja krašto prekybą.

Vienas pirmųjų naujosios vy
riausybės žingsnių buvo savitar
pio pagalbos ir gynybos sutar
ties pasirašymas su Anglija. Su
tartis Anglijai leidžia laikyti sa
vo Įgulas saloje ne tiek dėl iš
orinio saugumo, kiek dėl tvar
kos palaikymo tarp vietos rasi
nių grupių.

Mauricijaus vėliava yra ketur- 
spalvė — raudona, mėlyna, gel
tona ir žalia.

NAUJAI SUSIORGANIZAVUSI 
Lietuvių Bendruomenė gražiai pradė
jo savo veiklą. Be kitko, Kalėdų pro
ga su dovanomis ajdankė liet, se
nelius ir ligonius. L. Bendruomenė 
taip pat surengė labai iškilmingą Va
sario 16-sios minėjimą. Mišias S. Pau
lo katedroj atnašavo pats kardinolas 
Angelo Rossi, kuris pasakė labai gra
žų pamokslą. Po pietų sekė minėjimo 
aktas Artur Azevedo teatro salėje. 
Augštiems svečiams buvo suruoštas 
priėmimas. Iš lietuvių kalbėjo L. 
Bendruomenės pirm. Sliesoraitis, o 
portugališkai — prof. Carrato, didelis 
lietuvių draugas. Minėjime dalyvavo 
Pabaltijo ir Lenkijos atstovai. Pasta
rasis užklausė: “Ar lietuviai geresni 
katalikai už lenkus, kad kardinolas 
išsėdėjo minėjime ištisas 3 valandas, 
kai tuo tarpu pas lenkus išbuvo vos 
10—15 minučių?”

LIETUVIŲ SĄJUNGA iškėlė bylą 
Tėvams jėzuitams. Byla turėjo 
įvykti vasario 16 d., bet dėl atmintinos 
dienos atidėta balandžio 16 d. S. Pau
lo lietuviai džiaugiasi L. Bendruome
nės susiorganizavimu, nes dabar jie 
kalbės daugumos Brazilijos lietuvių 
vardu, kai tuo tarpu tai mėgdavo da
ryti B. L. Sąjunga, kurios narių skai
čius yra labai mažas. Dauguma lietu
vių jos vedama linija nepatenkinta.

LIETUVIAI SUSILAUKĖ didžios 
garbės ir dovanos iš S. Paulo kardi
nolo pusės. Kardinolas, norėdamas 
daugiau Įprasminti mūsų jubilėjinius 
metus, Įsteigė naują lietuvišką tauti
nę parapiją, kurios klebonu paskyrė 
Tėvą J. Bružiką, SJ. Naujai parapijai 
duotas Sv. Kazimiero vardas. įkurtu
vės Įvyko kovo 3 d. Lietuvių Sąjungos 
nariai, sudarę komisiją nuvyko pas 
kardinolą pareikšti savo protesto — 
nesutinka su naujos parapijos įkurdi
nimu “jų nuosavybės” rūmuose. Esą 
jėzuitai nelegaliai juose Įsikūrę ir 
jiems iškelta teisme byla. To ne
malonaus, gėdingo žygio paveiktas, 
kardinolas atvyko pas Tėvus jėzuitus 
pasitarti ir rado išeiti, Įkurtuvės 
Įvyks, tik ne lietuvių buvusios mo
kyklos rūmuose, kur įsikūrę Tėvai 
jėzuitai, bet brazilų Gerojo Patarimo

Madonos bažnyčioje. Laiške iš Brazi
lijos aprašoma, kaip ši žinią pritren
kė visą Sao Paulo lietuvių kodniją. 
Žmonės didžiai pasipiktino sajungie- 
čių elgesiu, nes viskas buvo paruoš* 
ta ir {kartuvių išvakarėse tokia žinia! 
Skubiai visiem buvo pranešta rinktis 
į buvusius lietuvių mokyklos rūmus, 
kur įsikūrę Tėvai jėzuitai ir kur tu
rėjo būti naujos parapijos įkurtuvės. 
Iš ten visi ėjo, lyg kokia procesija, j 
brazilų bažnyčią iškilmingajam aktui. 
Kardinolas įvedė bažnnyčion naujo
sios šv. Kazimiero parapijos kleboną 
Tėvą J. Bružiką, jėzuitą, kuris vilkė
jo balta sutana. Vargonai iškilmingai 
grojo, choras bei tikintieji giedojo, 
daugeliui žibėjo ašaros...

Po apeigų visi pėsti sugrįžo į lietu
vių rūmus, kur laukė vaišės. Buvo 
daug garbingų svečių, daug kunigų. 
Tėvui J. Kidykui prašant, lietuviai 
kardinolui sugiedojo “Ilgiausių me
tų” bei padainavo keletą dainų. Pasi
vaišinę, pasikalbėję ir padainavę, 
žmonės linksmai skirstėsi namo.

Sąjungiečiai, norėję užkirsti kelią 
įkurti naujai lietuvių tautinei parapi
jai, savo tikslo nepasiekė. Jie tik su
kompromitavo lietuvių vardą kardi
nolo akyse. Pastarasis, išreikšdamas 
savo nusistebėjimą, pamoksle pareiš
kė: "Šv. Kazimieras, lyg koks tremti
nys, nerado vietos savųjų rūmuose, 
bet turėjo prisiglausti pas sveti
mus...”

Sąjungiečiai tokiu elgesiu dar 
labiau sumažino ir taip jau nekokį sa
vo prestižą, tuo užsitraukdami dar di
desnę savo tautiečių neapykantą bei 
svetimtaučių nusistebėjimą. Penki są
jungiečiai pasitraukė iš tos organiza
cijos. Ruošiasi pasitraukti ir daugiau.

REGINA KUTKA

Varšuvos restorane
Varšuvos restorane klientas 

užklausė padavėją:
— Kodėl nesuplakti trys kiau

šiniai pas jus kainuoja tiek pat, 
kiek kiaušinienė iš 4 suplaktų 
kiaušinių?

— Tai labai paprasta. Nesu
plaktus kiaušinius galima su
skaičiuoti ...

DIANA
_______DROPS

COUGHS

COLDS

ASTHMA

SORE 
THROAT

f FAST.
RELIEF}

eV
✓ AK.’HRITK |

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELTŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DLANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE________

R0X0D1UM skysčiai Įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose,' alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
_  galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, Įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių_ ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

KOVOKITE

SU VĖŽIO

LIGA,

PASITIKRINDAMI

SVEIKATĄ

IR AUKODAMI

CANADIAN CANCER SOCIETY

6a
22 Davisville Ave., Toronto

; Lietuvis LAIKRODININKAS
‘ F. BOCHULIS 1

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

Į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius. I Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

Vier.intelė 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 (geg. 4—10) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

Pas gydytoją
Gydytojas, patikrinęs ligonio 

sveikatą:
— Esate vispusiškai sveikas. 

Patarčiau mažiau valgyti, anks
čiau eit gulti ir daugiau dirbti.

— Labai ačiū, pone daktare. 
Gal galėtumėte šią diagnozę man
parašyti lotyniškai. Aš tada gau
siu 10 dienu laisvu.

DRAUDIMAI

231-2661

ŠYPSENOS
Gaila priešų?

II D. karo metu po įvykusio 
mūšio rusų generolas įsakė pa
siųsti pranešimą, kad priešas ne
teko 50.000 karių. Kai buvo pa
stebėta, jog tai labai perdėtas 
skaičius, tai generolas atkirto:

— Ar jums gaila priešų?
Vynas ir žmonės

Reimso restorano savininkas, 
atidaręs 1968 metais vieną seno 
šampano dėžę, taip bonkų rado 
voką su fotografija ir laiškučiu, 
kuriame buvo parašyta:

“Tas, kuris gers šampaną ir 
ras mano nuotrauką, tegul man 
parašo. Esu 17 metų ir noriu 
ištekėti”.

Restorano savininkas tuojau 
parašė merginai nurodytų ad
resu. Deja, mergina jo laiško 
negavo. Mat, šampanas buvo pa
gamintas 1866 metais. Tada ra
šytas ir laiškas. Vynas gali lauk
ti, senti ir stiprėti, o žmonės — 
ne.

Nikita
N. Chruščiovas kreipėsi į Ko

syginą, prašydamas leisti išvyk
ti į užsienį. Kosyginas sutiko, 
bet su sąlyga, kad Nikita nega
lės naudotis Sovietų Sąjungos 
nei oro, nei jūros, nei sausumos 
eismo priemonėmis. Po kurio 
laiko suskambėjo telefonas. Vy
riškas balsas klausė, ar tai Ko
syginas? -

— Taip.
— Čia Chruščiovas skambina 

iš Varšuvos.
— Kaip gi tu ten atsiradai?
— Kanalizacijos vamzdžiais...

Parinko Pr. AL

arba
233-3323

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

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

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTI
DANTŲ GYDYTOJA 

179? BLOOR ST. W. (pri* Keele
Priėmimo volondos: 

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

Telefonu RO. 6-1372

NOTARAS

A, UGDŽIUS, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su
darymas. mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki T 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

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

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

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

7X0 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: naro 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai, būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
Ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H“ vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 84 ELLI S AVĖ. 
(prie Queensway)
Tel. 762-1009. _

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 4-446.1
D R. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniai* 

pagal susitarimą.
1482 BLOOR ST. W., Toronte 

(j rytu* nuo Dufferin St.)

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.

International 
Driving School 

WALDI
Centring ĮStoi^o 691 St.,

Tat RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
ivh>*nctinėmis transmisilomis 

ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS.

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

J. LISAUSKAS, valdžios pnpažm 
tas piombens, atlieka įvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.,
II teL WA 14225 arba WA 4-1001

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

tkompes Bloor & Bathurst)

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.

Rengiama ekskursija Europon
(AŠTUONIOLIKA DIENŲ LIETUVOJE: BIRŽELIO 8 — 29)

Registruotis iki balandžio 30 dienos 

tel. 278-7261

V. B A C Ė N A S

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Tel. 534-3370
Priimo oocientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR įvaikius kilimus.

Automatinis eienira varymas. Šutai 
sau iširusius gaius ir pradegintu* 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria ak’ų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą Ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

<11* ava d i mm. i
N A M V , A U T O M O B I L 1 V 
KOMERCINIŲ TR KITU

draudimo Įstaiga 
»UI>A

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-B1Ų 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769 - 4131
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— Sį sekmadienį pamaldos pagal 
vasaros laiką. ,

— Dėkojame Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seselėms už giedojimą 10 
vaL pamaldose. Jų įsikūrimo 50 m.
sukaktis buvo puikiai atžymėta. Lin
kėtina, kad kolonijos lietuviai siųstų 
priešmokyklinio amžiaus vaikus. į 
darželį. Tai būtų pats didžiausias se
serų įvertinimas ir kartu neįkaino
jamai didelė nauda mūsų priaugan
čiąja! kartai. Gerbiamieji tėvai, įver
tinkime vaikų darželio reikšmę ir 
juo pasinaudokime-

— šį savaitgalį įsijunkime į atei- 
tininkijos metinę šventę.

— Parapijos choro metinis pobū
vis — šį šeštadienį 7 v.v.

— Gyvojo Rožinio Draugijos na
rių susirinkimas — šį sekmadienį 
po 10 vai. pamaldų.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
— antradieniais ir ketvirtadieniais 
7 v.v., sekmadieniais — po 10 vai. 
pamaldų. Angliškai kalbantiems vai
kams pamokos tuo pačiu laiku kle
bonijoje.

— Lankomi parapijiečiai Keele- 
Dundas rajone prieš tai susižinant 
su atskiromis šeimomis. _

— šį šeštadienį 9 vai. gedulin
gos metinės pamaldos už a.a. Al
fonsą Dausą.

— Nuoširdžiai užjaučiame Vladą 
Plečkaitį ir visus jo namiškius, Lie
tuvoje mirus tėveliui a.a. Kazimie
rui Plečkaičiui. Už velionį antra
dienį atlaikytos gedulingos pamal
dos.

— Pakrikštyta: Antosė Stefanija 
Žyvatkauskaitė ir Mykolas Kazys 
Jurgaitis.

ANTI komunistinę de
monstraciją rengia The Ed
mund Burke Society prie JAV 
konsulato 360 University St. ši 
šeštadieni, 2 v.p.p. Tai jauna 
studentų grupė, kovojanti prieš 
komunistų Įtaką bei kviečianti 
dalyvauti ir lietuvius. Draugijo
je yra specialus tautinių grupių 
komitetas, kuriam vadovauja Gi- 
liaras Urbonas: Draugijos ren
giamą demonstraciją remia ir 
kita grupė “International Acti
vists”. kuriai Toronte vadovau
ja C. MacDonald, buvęs komu
nistų veikėjas, ir J. Forrester, 
radijo komentatorius. Demonst
racijos tikslas: reikalauti tvirtos 
JAV laikysenos prieš komunisti
ni imperializmą. Rengėjai at
siuntė “TŽ” ši atsišaukima: c- v

Jau nebe pirmą kartą ši jauna stu
dentų grupė išeina viešai-aktyviai 
protestuoti prieš Lietuvos okupan
tą. šį kartą Edmundo Burkės Drau
gija ypatingą dėmėsi atkreipė į tau
tines grupes Toronte, pakvies d am a 
beveik visas prisidėti prie jaunų ka
nadiečių ir dalyvauti demonstracijo
je su savo tautinėmis vėliavomis. 
Taigi, ir mums, lietuviams, paskelbu
siems šiuos metus Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais, tai dėkinga proga gau
siu dalyvavimu parodyti savo tauti
ni subrendimą. Atėjo laikas atsikra
tyti savo tingumo. Priešas jau net 
per mokyklas pradėjo pūsti raudo
nas miglas mūsų vaikams bei anū
kams. Ilgiau laukti nebegalima! Sa
vo gausiu dalyvavimu irodykim, kad 
netuščiažodžiaujam, kad nesam abe
jingi žuvusiems ir pavergtiems mū
sų broliams ir sesėms. Tegul birže
lio sukilimo dvasia mus vėl jungia 
ir veda i pergalę! Plačiau norin- 
tiem sužinoti apie Toronto akademi
kų antikomunistinę grupę informa
cijas teikia: The Edmund Burke So
ciety, P. 6. Box 544 Scarborough, 
Ont Tad iki pasimatymo šį šešta
dienį, 2 v.p.p., prie JAV konsulato 
University St.

EBS ETNINIŲ GRUPIŲ 
KOMITETAS IR
LIETUVIŲ ATSTOVAS

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

šeštadienį: 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. Simanavičius, 
J11 Roncesvalles Ave., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tos pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽJNTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
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 6-1331

BARONESSA
BEAUTY SALON

; 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 I
* (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė 
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE Į
YONGE MEMORIALS LTD. I

2019 YONGE St., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 1 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 ]

! . Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai I

— Dėkojame N. Pr. Marijos sese
rims už džiaugsmą ir pakilią nuo
taiką, sudarytą gražiu giedojimu baž
nyčioje ir puikiu pasirodymu see- 
-ųoje. Ačiū už darbus šiai parapijai 
irSnsai kolonijai. Gausūs linkėjimai 
kongregacijos jubilėjaus proga!

--Mišios šį šeštad., 8.30 v. — už
а. a. J. Dubininką, užpr. artimųjų; šį 
sekmad., 9 v. — už a.a. J. Dubinin
ką, užpr. p. Eidukaičių iš Kleve- 
lando; 10 v. — už gyvus, mirusius 
ir žuvusius ateitininkus, užpr. ateit; 
12.15 v. — už a.a. A. Puodžiukaitį, 
užpr. p. Narušienės.

— Šį sekmad., 10 v. Mišiose orga
nizuotai dalyvauja ateitininkai ir 
užima rezervuotas vietas. Dėl vietos 
stokos tikintieji be jaunimo ir nesu
rišti su ateitininkų organizacija pra
šomi dalyvauti kitose Mišiose.

— Raginame jaunimą įsijungti į li
tuanistikos seminarą. Darbas prade
damas šį penktad., bal. 26 d., 7 v. 
v. studentų būstinėje. Dalykai bus 
dėstomi nauja ir patrauklia forma. 
Šiuo metu seminaras paliekamas 
šeštad. mokyklos tarybos globoje, 
nors jis ir veiks nepriklausomai. 
Visi tėvai kviečiami atkreipti jauni
mo dėmesį į šį seminarą ir raginti 
jame dalyvauti.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— kas antrad. ir ketvirtad., 7 v.v. 
ir kas sekmad. po 10 v. Mišių. Uo
lus pamokų lankymas — būtinas. Iš
kilmės — geg. 5 d., 9.30 v. ryto.

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

— Religijos pamokos gimnazistams
— ši sekmad. po 10 v. Mišių muz. 
studijoje. Kalbės mokyt. D. Skrins- 
kaitė tema “Bažnytinė muzika”. Dė
kojam A. Kuolui už pr. pamoką.

— Kt. sav. lankoma: Coe Hill Dr.. 
Deforest Rd., Lavinia Ave.. Mayfield 
Ave., Rambert Cres. ir Windermere 
Ave.

— Dėmesio chorams: artinantis pa
rapijos 15-mečio paminėjimui, kuris 
bus geg. 26 d., svarbu, kad visi cho
ristai uoliai lankytų visas repetici
jas. Stud, choro bendra repeticija
— trečiad.. 7 v.v.: suaugusių — ket
virtad., 7.30 v.v.; vaikų — penktad.,
б. 30 v.v.

— Gegužės 5. d. per Mišias, vieto
je kunigo, katalikų švietimo tema 
kalbės pasaulietis.

— Teko patirti, kad nemažai tėvų 
dar nesumokėjo šeštad. mokyklos 
mokesčio. Mokslo metų pabaiga jau 
čia pat; kviečiame šį reikalą sutvar
kyti.

— Praėjusį rudenį nuo vandalų 
rankos labai nukentėjusi T. pranciš
konų stovyklavietė N. Wasagoje 
sparčiai atstatoma ir ruošiama šios 
vasaros stovykloms, kurių bus net 
trys. Nuoširdi padėka iki šiol talki
nusiems. Kurie gali vykti padėti šį 
trečiad. ir ketvirtad., prašomi pa
skambinti T. Pauliui LE 3-0621 arba 
A. Baltrušaičiui RO 2-5419.

— Pakrikštyta: Leono ir Lizos 
Kleinų dukrelė Debra; Vytauto ir 
Onos Marcinkevičių dukrelė Birutė 
Marija. Sveikinimai!

RUSSELL M. KLYMAS
OFICIALUS BUHALTERIS

REGISTRUOTAS PATIKĖTINIS

(Chartered Accountant,

Licensed Trustee)

264 Roncesvalles Avenue.

Toronto 3, Ontario

PARDUODAMI dveji nepasiūti tau
tiniai drabužiai. Padarytos karūnėlės. 
Skambinti po 6 v. v. tel. 239-7660.

RAMIOJ ŠEIMOJ IŠNUOMOJA
MAS be aptarnavimo didelis kam
barys su baldais ramiam vyresnio 
amžiaus asmeniui. Yra galimybė vir
ti. Arti Prisikėlimo parapijos. Skam
binti nuo 5 v.p.p. tel 234-8112.

DARAU NUOTRAUKAS vestuvių, 
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti į 
namus. Skambinti teL 766-5738, 277 
Runnymede Rd. fotografui B. Tar- 

* vydui.

SUAUGUSIEMS išnuomojami be bal
dų du kambariai ir virtuvė,

190 Quebec Ave. Tel. 767-7820.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

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

Toronto ateitininku
šį savaitgalį, balandžio 27 ir 28 dienomis

ŠEŠTADIENĮ — 5 v. vakaro susitelkimo valanda Prisikėlimo bažnyčioje; 
7.30 v. vakaro sendraugių ir tėvų vakarienė Prisikėlimo parodų salėje. 
SEKMADIENĮ — 10 v. ryto Mišios Prisikėlimo bažnyčioje;
3 v. p. p. iškilmingas posėdis Prisikėlimo auditorijoj 
Kviečiama dalyvauti visa Toronto visuomenė Rengėjai

STINTP BALIUS-ŠOKIAI
BALANDŽIO 26, PENKTADIENĮ, 7 VAL. VAKARO, 

SV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE,

941 Dundas St. West
Įėjimas — $1.00. Bilietai pas J. Juodikį, 

tel. 535-4438 arba prie Įėjimo

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į 

LIETUVIŲ NAMŲ DALININKŲ RUOŠIAMĄ

pavasario balių
1968 m. balandžio 27, šeštadienį, 7 v.v., 

Lietuvių Namų, salėse, 1129 Dundas St. W.
ŠOKIAMS GROS D’AMICO ORKESTRAS • GĖRIMAMS IR UŽ-

KANDŽIAMS VEIKS TURTINGAS BUFETAS • SAVO ATSI

LANKYMU PAREMSITE LIETUVYBĘ IR LIETUVIŲ NAMUS.

Įėjimas asmeniui $2.00

Kandidatai į KLB Toronto apyl. tarybą
Nr. Pavardė ir vardas Amžius Profesija Adresas

1. Aušrotas, Vytautas
2. Ažubalis, Stasys
3. Balčiūnas, Gerardas
4. Barcevičienė, Genė
5. Batūra, Kazys
6. Beresnevičius, Gintautas
7. Bireta, Vytautas
8. Bumbulis, Antanas
9. Butėnas, Petras

10. čeponkutė, Jūratė
11. Gustainis, Jonas
12. Jagėla, Algirdas
13. Jankutė, Elzė
14. Karasiejus, Juozas
15. Karka, Jonas
16. Kazlauskas, Sigitas P.
17. Kuolienė, Aldona
18. Lukienė-Užupienė, * Aldona
19. Mažeika, Algimantas
20. Mažeika, Juozas
21. Meiklejohn, Irena
22. Mikšienė, Alfreda
23. Mockus, Feliksas
24. Narušytė, Rita
25. Nausėdas, Algis
26. Pacevičius, Stasys
27. Paškovičius, Vytas
28. Pusvaškis, Steponas
29. Rimkevičius, Leonas
30. Rusinas, Karolis
31. Saplys, Bronius
32. Sekonienė, Teklė
33. Simanavičius, Algis
34. šakalys, Rafaelis
35. šalkus, Antanas
36. šeškus, Linas
37. švėgždaitė, Laima
38. Tumosa, Jonas
39. Urbonienė, Felicija
40. Urbonas, Giliaras
41. Vaštokas, Stasys
42. žalkauskaitė, Ada
43. Žemaitienė, Irena

44 
25 
47 
47 
54 
26 
33 
47 
45 
20 
46 
45 
73 
30 
57 
33 
45 
54 
26 
46 
35 
44 
43 
20 
26 
55 
24 
55 
44 
50 
46 
55 
39 
41 
45 
58 
20 
50 
44 
47 
29 
43 
38

tarnautojas Toronto
tarnautojas „ „
advokatas „ „
medicinos laborantė „ „
dantų technikas „ „
doktorantas „
tarnautojas „ M
darbininkas „ „
mechanikas „ „
studentė „ „
tarnautojas „ „
braižytojas „
šeimininkė „ „
spaustuvininkas „ „
ekonomistas „ „
dantų gydytojas Oakville, Ont. 
mokytoja Toronto
gydytoja „ „
tarnautojas „ „
buhalteris Port Credit, Ont. 
namų šeimininkė Toronto

gailestingoji sesuo „ „
verslininkas „ „
mokytoja „ „
studentas „ „
gydytojas „ „
studentas „ „
darbininkas „ „
mašinų konstr. „ „
linotipininkas „ „
tarnautojas „ „
plaukų šukuotoją „ „
tarnautojas „ „
kunigas „ „
gydytojas „ „
stalius „ „
studentė „ „
prekybininkas „ „
tarnautoja Brampton, Ont.
banko tarnautojas Toronto
prekybos buhalteris „ „
gailestingoji sesuo „ „
šeimininkė „ „

KLB TORONTO APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJA

Lietuvių Namų dalininkų pa
vasarinis balius — balandžio 27, 
ši šeštadieni, 7 v.v., L. Namų sa
lėse 1129 Dundas St. W. Rengė
jai kviečia dalyvauti ypač dali
ninkus, kurie sudėjo apie $25.- 
000 ir tuo būdu Įgalino pirkimą 
dabartinių L. Namų. Žiūr. skel
bimą.

Dail. VI. Stančikaitės-Abrai- 
tienės dailės paroda atidaroma 
ši sekmadieni, 12 vai., Prisikė
limo parodų salėje. Lankymo 
valandos: ši sekmadieni, 12-3 v. 
p.p., 5-7 v.p.p.; gegužės 4, šeš
tadieni, 12-5 v.p.p.; gegužės 5,

Viešas pranešimas 
Dienos šviesos taupymas 
TORONTO MIESTAS

Miesto taryba patvarkė, kad dienos šviesos taupymo būtų 
laikomasi 1968 metais Toronto mieste nuo balandžio 28 sek
madienio 2 v .r. iki spalio 27 sekmadienio 2 v.r.

Piliečiai yra prašomi:
Pasukti laikrodžių rodykles vienų valandų j priekį nuo 

ANTROS VALANDOS RYTO SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 28 
Miesto taryba maloniai prašo nuoširdaus bendradarbiavi

mo visu piliečiu, kad šis laikrodžių pasukimas į prieki bū
tų visiems naudingas.

Skelbia burmistras WILLIAM DENNISON, remdamasis mies
to tarybos instrukcijom, 1968 m. kovo 27 dieną.

G. T. BATCHELOR

L.N. Valdyba

sekmadieni, 10-2 v.p.p. Parodą 
rengia moksleivių ateitininkų 
tėvų komitetas. Atidaryme da^ 
lyvaus ir pati dailininkė, kuri 
jau yra atvykusi i Torontą.

Springhursto vasarvietėje ir 
vėl sužalota keletas vasarna
mių. Įsilaužė piktadariai ir pa
darė nemažai nuostolių. Nuken
tėjusių tarpe tuo tarpu minimi 
dr. A. Pacevičiaus ir J. Vaserio 
pastatai.

HIGH PARK RAJONE, arti po- 
žeminio traukinio, išnuomojami mo
teriai du kambariai ir virtuvė be 
baidų. Tel. 762-1245.

Ateitininkų metinė šventė 
prasideda ŠĮ šeštadienį, 5 v.p.p., 
Prisikėlimo bažnyčioje susitel
kimu, kuriame dalyvauti kvie
čiamas ypač jaunimas, šeštadie
nio vakarą 7.30 v. sendraugiai 
rengia vakarienę Prisikėlimo 
parodų salėje. Joje dalyvaus ir 
kalbės prof. J. Pikūnas iš Det
roito. Taip pat bus trumpa me
ninė programa, kurią atliks jau
nimas. Pakvietimų dar galima 
gauti pas B. Sakalą* tel. 766-8479, 
K. Manglicą 421-2559, p. Stan
kaitį 782-3003 ir kitus valdybos 
narius, šentės pamaldos — sek
madienį, 10 v. r., Prisikėlimo 
bažnyčioje; iškilmingas aktas su 
menine dalimi ir prof. J. Pikūno 
žodžiu — 3 v.p.p. Prisikėlimo 
auditorijoje.

Akademikų Draugija rengia 
paskaitą gegužės 4 d., 7.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Kalbės prof. Kastytis 
Baublys tema “Lietuviai tarp 
dviejų kultūrų”. — Paskaitinin
kas yra gimęs 1941 m. Kaune ir 
iš Vokietijos atvyko i Angliją 
1949 m. Ten jis lankė pradžios 
mokyklą ir gimnaziją. Fiziką ir 
matematiką studijavo Sout
hampton universitete nuo 1960 
iki 1963 m. Mokytojavo Londo
no gimnazijoje nuo 1963 iki 
1966 m. Toliau studijavo Birk- 
beck kolegijoj. Londone, filoso
fiją. kurią baigė 1967 m. Tais 
pačiais metais jis buvo pakvies
tas dėstyti filosofinių mokslų 
Wesleyan universitete, Midle- 
town, Conn., JAV, per English- 
Speaking Union ir The Wood
row Wilson National Fellow
ship Foundation. Š. m. rudenį 
jis grįžta į Lancaster universi
tetą Anglijoje dėstyti filosofi
nių mokslų. Anglijos lietuvių vi
suomeniniame gyvenime jis bu
vo Baltiečių Tarybos narys ir 
taip pat Britų Lietuvių Tarybos 
narys. Toronto visuomenė kvie
čiame gausiai dalyvauti.

Dainuojančios Žymantų šei
mos koncertas įvyks gegužės 4 
d. 7.30 vai. vak^ Jaunimo Cent
re, 48 Dundurn St., N., Hamil
tone. Rengėjai kviečia visus at
silankyti į šį koncertą.

“ Dail. R. Bukausko darbų pa
rodą rengia “Varpo” choras Pri
sikėlimo didžiojoj auditorijoj. 
Atidarymas — gegužės 4, šešta
dieni, 2 v.pjp., Ta proga apie 
dailininką kalbės dr. H. Nagys.

K. L. K. Kultūros Draugijos 
metinis susirinkimas — gegužės 
4, šeštadieni, 3 v.p.p., salėje virš 
“TŽ” redakcijos.

Pavasarinis “Varpo” choro 
koncertas — gegužės 5, sekma
dieni, 5 v.p.p., Brockton gimna
zijos auditorijoj (Brock ir Bloor 
gt. kampas). Programą atliks 
“Varpo” choras, jo taut, šokių 
grupė, moterų ir vyrų chorai ir 
pagaliau visas ansamblis. Be to, 
dalyvaus žymusis solistas iš Či
kagos J. Vaznelis. Taigi, kon
certas bus neeilinio lygio. 
Rengėjai kviečia dalyvauti visą 
Toronto lietuvių visuomenę ir 
apylinkių tautiečius. Bilietai jau 
gaunami pas choristus.

Dienos šviesos taupymo laikas 
prasideda šį sekmadieni. Laik
rodžio rodyklė pasukama vieną 
valandą priekin 2 v. naktį iš šio 
šeštadienio i sekmadieni.

NAUJAS LITUANISTINIS 
SEMINARAS

Kuris laikas Toronto koloni
joje stokojam augštesnio litua
nistinio švietimo jaunimui. Bai
gusieji šeštadieninę mokyklą 
nebeturi progos gilinti lituanis
tines žinias. Matydama šią spra
gą, mokyklų taryba ėmėsi ini
ciatyvos suorganizuoti lituanis
tini seminarą. Po ilgai trukusių 
svarstymų nuspręsta dar šiais 
metais pradėti darbą. Susitarus 
su Prisikėlimo parapijos tary
bos jaunimo sekcija, kuri paža
dėjo rūpintis seminaro patal
pų klausimu, kviečiame koloni
jos jaunimą, baigusį šeštadie
ninę mokyklą, Įsijungti Į litua
nistinį seminarą. Be lietuvių li
teratūros, numatomos Įvairios 
sekcijos: dailiojo skaitymo, pe
dagoginė, vaidybos, žurnalisti
kos, Įvairių temų nagrinėjimo 
ir na n. Seminaro vedėja sutiko 
būti Vida Tamulaitytė. Semina
rą pradedame balandžio 26, 
penktadieni, 7 v. vakaro Prisi
kėlimo parapijos studentų būs
tinėje. Kviečiame visą jaunimą.

Tėvas Placidas Barius, OFM, 
mokyklos tarybos pirmininkas
JIESKO DARBO mokyklinio am- 

žians mergaitė šeštadieniniais ir sek
madieniais prie vaikų arba kranto- 
vėje. Tel. LE 1-3856.

MOKA UŽ:
DEPOZITUS ___ ______ 4.4%
NUMATYTA Už SERUS 5% % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

0 MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— Abiejų parapijų vaikų pirmoji 
Komunija įvyko balandžio 21 d. A. V. 
bažnyčioje. Paruošė N. Pradėtosios 
Marijos seserys. Tėvams pasiliko ne
užbaigtas rūpestis, nes vaikučiai liko 
nesutvirtinti — teks laukti kitų me
tų. Praėjusiais metais buvo raginta, 
kad pirmoji Komunija ir Sutvirtini
mas įvyktų kartu vienais metais Sv. 
Kazimiero bažnyčioje, kitais metais— 
Aušros Vartų abiejų parapijų vaiku
čiams.

— Margučių vakarienė praėjo labai 
puikiai. Meno programą atliko para
pijos mišrus choras, vadovaujamas p. 
Ambrozaičio Moterų choras gražiai su
dainavo “Lopšinę” ir “Santa Lucia”; 
vyrai atskirai sudainavo “Neverk, jei 
negrįšiu” ir humoristinę polką. Paga
liau mišrus choras atliko 4 dainas. 
Choristai įdėjo daug darbo ir aukos, 
užtat dainos skambėjo gražiai ir ga
lingai. Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius nuoširdžiai visiems dėkojo, pri
mindamas, kad šį vakarą choras paro
dė tik mažytę dalelę to, ką jis turi 
paruošęs dideliam gegužės 11 d. 
koncertui. Taipgi jis išreiškė padėką 
už tai, kad būsimo choro koncerto 
pelnas skiriamas bažnyčios dažymui 
ir kvietė visus Montrealio lietuvius 
ateiti į didįjį šv. Kazimiero parapi
jos koncertą.

— Rengiasi tuoktis — Peter Lee 
su Konstancija Mališauskaite iš AV 
parapijos.

— Sunkiai serga V. Ramanauskie
nė Doctors ligoninėje; Ignas Skikas 
dabar yra senelių namuose “Residen
ce D’Anjou”, 6020 Joseph Renaud 
Blvd. Jis ruošiasi atvažiuoti i didįjį 
parapijos choro koncertą.

— Sunkiai serga Violeta Puzaraus- 
kienė Jewish Hospital of Hope.

— Nemaža dalis lietuvių pradeda 
arba pradės gauti pensijją. Tam rei
kia užpildyti specialius blankus ir 
pridėti atitinkamus dokumentus, 
ypač gimimo metriką. Nevisi turi gi
mimo metrikas: jas gauti iš Lietu
vos labai sunku, kartais neįmanoma. 
Kas neturi gimimo metrikų, turi nu
eiti pas notarą su liudininku, o jeigu 
tokio neturi ir be jo. Notaras sudarys 
gimimo metriką pagal duotas žinias 
ir priesaiką.

— Didysis šv. Kazimiero parapijos 
koncertas — gegužės 11. šeštadienį; 
bilietai — po S2; Jau platinami.

— Velykų dienos rinkliava 
407.25.

— Parapijai aukojo po $100: P. B., 
V. Ramanauskienė, V. Lazauskienė: 
$94: P. Mališauskas; $61: A. Ruffo; 
$54: P. Kalpokas. Kalinauskų šeima, 
V. Giriūnas: $50: Jz. Paznokaitis, srj., 

. S. Mozūraitis, A. Bandžius, P. Šukys, 
Jz. Laimikis, J. Mozūraitis, kun. A. 
Vilkaitis, K. Mickus; $44: J. Statkus; 
$40: J. Baršauskas, J. Suškevičius; 
$35: A. Zienka; $30: A. Tomkevičius, 
V. Lietuvninkas, M. Piečaitienė, A. 
Žarnauskas: $25: L. Bohemier, K. Mi
kėnas. V. Koskus, M. Gideon, A. Šmi
tas, K. Ambrasas; $24: A. Popierai- 
tis: V. Markauskas;; $20: J. Kriščio- 
kaitis, M. Zavadskas, J. Gabrusevi- 
čius, M. Vapsva, St. Mekšriūnas, P. 
Keršulis, A. Tautkus, Ch. Popieraitis; 
$19: J. Oscila; $16: Z. Barysas; $15: 
J. Morkūnas: $14: Jz. Čičinskas, E. 
Lipkė; $10: Jz. Paznokaitis, Jz. Va
liulis, O. Jasiūnas, V. Naruševičius; 
$9: A. Brilvicas; $7: J. Naruševičius, 
O. Bilevičienė; $4: S. Norkus, 
Kabzaras, L. Skripka. K.J.G.

Aušros Vartų par. žinios
— Pakrikštyta J. ir B. Vilimų 

dukra Sandros Elzbietos vardais; R. 
ir M. Jurkų sūnus Vytenio Pau
liaus vardais.

— šv. Onos Dr-jos susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį po Sumos.

— Parapijos komiteto posėdyje, 
kuriame dalyvavo T. jėzuitų pro
vincijolas, buvo svarstoma parapi-

jos pastoraciniai klausimai: mūsų 
kunigų darbo sąlygos, naujo vikaro 
klausimas, religinės anketos prave- 
dimas parapijoje. Buvo prieita išva
dų: kunigai turėtų daugiau kreipti 
dėmesį į dvasinio darbo išplėtimą, 
reikia išspręsti naujo vikaro klausi
mą, paruošti religinę anketą. Apie 
kitus klausimus rašysime sekan
čiame biuletenyje.

— $10 vajus. Aukojo: J. Vierai- 
tis, J. E. Kardeliai, P. Kušleika, Jz. 
Pakulis po $10; L Bytautas — $14, 
J. M. Lėknickai — $15, dr. V. Pa- 
vilanis — $20. Rinkliava — $502.

— Atvelykio sekmadienį per 11 
vai. Mišias įvyko iškilminga vaiku
čių pirmoji Komunija. Tai didelis 
įvykis šeimose ir parapijoje.

Katalikių Moterų Dr-jos susi
rinkimas dėl mažo skaičiaus na
rių kovo 31 d. nebuvo sėkmin
gas. Pakartotinai šaukiamas ki
tas susirinkimas balandžio 27 
d., 7.30 vai. vakaro seselių na
muose. Narės, dalyvaukite susi
rinkimuose, nes nuo Jūsų pri
klauso mūsų organizacijos veik
la ir jos egzistavimas. Gėrimės 
atvertusios praeities lapus, bet 
liūdime dėl dabarties. Jūsų ne
dalyvavimas susirinkimuose ve
da organizaciją prie žlugimo. 
Tad iki pasimatymo balandžio 
27, šeštadieni, 7.30 v. vakaro se
selių namuose.

Terminuoti indėliai “L i t e” 
sparčiai auga. Nuo šio mėnesio 
pradžios iki šiol jau gauta $19,- 
150 ir pervedimų šio mėnesio 
pabaigai $22,000. Taigi, gegu
žės pradžiai terminuoti indėliai 
greičiausiai perviršys $50.000.

“Lito’ jaunųjų narių ekskur
sija šiemet Įvyks i Kanados šeš
tadieninių mokyklų kongresą 
Toronte birželio 22-23 d. Yra ir 
kitas pasiūlymas: kurie negali 
ar nenori vykti i Torontą, tiems 
padaryti vienos dienos ekskur
siją i parodą “Žmogus ir jo pa
saulis’’ Montrealyje. Visiems 
jauniesiems “Lito” nariams tuo 
reikalu išsiuntinėtos anketos, 
kurios turi būti grąžintos nevė
liau gegužės 6 d.

Montreal™ paroda “Terre des 
Hommes’’ (žmogaus pasaulis) 
bus atidaryta gegužės 17 d. Su 
naujais ar senais “Expo 67“ eks- 

_ ponatais sutiko dalyvauti 44 
valstybės ir Kanados provinci
jos. Montrealio burmistrui J. 
Drapeau pavyko išsaugoti visus 
pagrindinius paviljonus, išsky
rus Čekoslovakijos ir Sovietų 
Sąjungos. Čekoslovakija savo 
paviljoną atidavė Newfoundlan- 
dui, o sovietai po ilgų derybų ir 
diplomatinės trinties savąjį ry
žosi nugriauti ir išsivežti, nors 
pervežimo išlaidos žada didelius 
nuostolius. Viešbučių ir mote
lių savininkai, remiami Mont
real™ miesto ir Kvebeko pro
vincijos, pažadėjo nemokamas 
nakvynes tiems lankytojams, ku
rie pernai buvo išnaudoti ir ap
gauti nesąžiningų barakinio ti
po laikinių pastatų atstovų. To
kia kompensacija gali atsieiti 
apie milijoną dolerių, bet jau 
šiuo metu Montrealis yra parda
vęs savo naujosios parodos bi
lietų už $4.300.000. Pr. R.

Albertas Laurinčiukas, Sov. 
Sąjungos propagandistas, pake
liui i Niujorką buvo sustojęs 
Montrealyje drauge su savo, 
žmona ir dukrele. Ta -proga ap
lankė keletą asmenų, su lamais 
susipažino pernai besidarbuoda
mas Sov. Sąjungos pavilijone pa
saulinės parodos metu. Niujor
ke jis eis sovietinės spaudos 
atstovo pareigas vietoje R. 
Žiugždos, kuris su žmona ba
landžio 4 d. sugrįžo i Lietuvą.

M.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

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

“LITAS” MOKA 
už terminuotus indėlius

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

MAŽIAUSIAS INDĖLIS $500

LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS__ 8%
ASMENINES PASKOLAS______ 9%
įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
abiejų rūšių paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v.. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius 

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosomount Blvd., tel. 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 id 9 v.v.




