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Sutelktine jėga
Laurcatės B. Pūkelevičiūtės žodis 

premijos Įteikimo iškilmėje
Kiekvieno žmogaus gyvenime esti valandų, kurios visą že

mišką kelionę nuskaidrina ir Įprasmina. Tarsi spinduliuojančios 
šviesos pluoštai staiga perskrostų debesis ir niūriam peizažui 
suteiktų aukso žėrėjimą. Tos akimirkos trumpos, bet — ilgai ne
gęstančios atminimuose. Tokia valanda man yra šis vakaras. 
Srūvančią jos šviesą aš taip norėčiau savo rankoje sutūrėti ir jos 
skriejanti šuoli pristabdyti: “Neskubėk, valandėle, esi tokia gra
ži”. .. O tačiau, jeigu negalėčiau šios retos akimirkos su Jumis 
visais, brangūs bičiuliai, pasidalinti — ji liktų neišsiskleidusiu žie
du, neskambančia, neataidinčia styga. Ir nebūtų mano sieloj šian
dien tokia nuostabi šventė, jeigu ji nebūtų mūsų šventė. Nes ne 
man vienai, bet mums visiems šis vakaras lygia dalimi priklauso. 
Tai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šventė. Šeimos, kuri nėra 
svečiose šalyse beviltiškai pakrikęs išeivių būrys, bet — sutelktinė 
jėga, gebanti pakilti vieningam žygiui. Jei lietuvybės manifesto 
neužantspauduotų pozityvūs darbai, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė būtų tiktai graudus ir be galo patetiškas vardas. Vargingos 
tėvynės vargingi vaikai, plačiai išsiskirstę po svetimą minią, kurie, 

anot Putino, glaudžiasi 
vienas prie kito, idant 
lengviau atsidustų, tė
vynę atminę. Laimei, 
ne tam šiandien telkia
me savo gretas, kad tik
tai atodūsiuose ir prisi
minimuose jieškotu- 
mėm paguodos niūriai 
išeivio buičiai.

Vargingos tėvynės 
vargingi vaikai, 

Nekeikime savo 
vargingo likimo — 

Mūs ašaros, skriaudos 
ir dygūs takai, 

Ir rūškaną naktį 
nušvitę — darbai: 

Tai sėkla naujam 
Lietuvos atgimimui.

Nes jeigu per mus 
nenušvis tie naujos auš
ros spinduliai,>visa išei
vija liks beprasmė.

Šis šventiškas vaka
ras yra vienas akivaiz
džių Įrodymų, jog PLB 
kyla ir auga tokia, ko
kią ją visi geistumėm 
matyti: ne beviltiškai 
sieivarcaujanti, net už 
savo teises, už savo kul- 

’ turą — kovojanti.
Man gi šiandien teko

ypatingai augšta garbė — pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
literatūrinė premija. Norėčiau Jus visus patikinti, kad ją priėmiau 
ne vien kaipo giliai mane jaudinančią dovaną, bet ir kaipo dideli 
Įsipareigojimą lietuviškai Visuomenei. Tebūna bent šie keli žo
džiai mano gilaus dėkingumo ženklu, nes kitaip savo padėkos iš
reikšti neįstengiu. .

Tiems. kurie sielojasi lietuviškuoju dramos teatru, šis vakaras 
dvigubai brangesnis. Mano supratimu, jis gal net daugiau teatrinė, 
negu literatūrinė šventė. Gal taip jaučiu dėl to. kad mes visi (jeigu 
man bus leista kalbėti savo draugų vardu) per eilę metų tiesiog 
desperatiškai bandėme varganą išeivijos teatrą ipilietinti: laimėti 
jam lygias teises ir lygų respektą kitų meno šakų tarpe.

Kiekviena valstybė, kuri rūpinasi savo kultūrinio gyvenimo 
lygiu, teatrą visados apsupa netgi išskirtina globa. Būdamas su
telktine daugelio menininkų pastanga, jis tarsi šimtalapis žiedas 
išsiskleidžia tiktai pačioje kultūrinio klestėjimo viršūnėje —- ap
vainikuodamas ir susintetindamas viso krašto meninius laimėjimus. 
Už jam teikiamą globą ir rūpesti teatras tačiau su kaupu atsilygina. 
Praskleidęs savo uždanga, jis žėri ir spinduliuoja, tarsi magiškas 
ugnies kamuolys — tuo metu jo išraiškos efektyvumui nėra pri
lygstančio varžovo. Betgi, paliktas našlauti, teatras vysta graudžiau, 
negu betkuri individualios kūrybos šaka. Jam reikia didelio rato, 
plačiai sklindančios šviesos, antraip — jis liks varganu skurdžium 

■— bejėgiu ir beteisiu. Todėl su dideliu džiaugsmu sutikome žinią, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, skelbdama grožinės litera
tūros konkursą, pasirinko dramaturgijos žanrą. Šiam faktui tektų 
skirti ypatingos reikšmės, nes tiktai jautrus visuomenės dėmesys 
gali išeivijos teatrui suteikti naują dimensiją: ji tarsi užkelti Į 
visuotinio rūpesčio plotme. Jei iki šiol lietuviško teatro gyvybė 
buvo palikta grynai privačiai iniciatyvai, bene ima švisti jam gied
resnė ateitis, kai visuomeninių institucijų preglobstyje bus Įmano
ma paskirų asmenų pastangas koordinuoti ir Įgyvendinti daug pla
tesnio masto, daug platesnės apimties darbus.

Dar būtų vienas asmeniškas sentimentas, kuri baigdama norė
čiau išreikšti. Man ypatingai malonu šio vakaro iškilmę švęsti 
Toronte. Ne vien dėl to. kad.Torontas šiandien užėmė pirmaujan
čią vietą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje, bet ir dėl to, 
kad bičiuliška jo kaimynystė mus nuolatos stiprindavo teatriniame 
darbe. Torontas mums buvo tarsi vartai i pasauli, čionai visados 
vaidindavom pirmuosius savo išvykų spektaklius ir, torontiečių 
prielankumo paskatinti, išdrisdavom leistis i tolimesnes keliones. 
Toronte, taipogi, buvo išleista debiutinė mano knyga. Už tą nepa
mirštamą nuoširdumą, už ta šilta rankos pasnaudimą. aš visados 

’ torontiečiams pasiliksiu gilaus dėkingumo skoloje.

Sovietu astronautas žuvo

PABALTIEČIAI Iš SIBIRO VEŽAMI TOLIAU | RYTUS
Gautomis žiniomis iš Latvijos, 

Pabaltijo kraštų kaliniai iš Sibiro 
ir europinėje šiaurės dalyje esan
čiųjų koncentracijos stovyklų iš
gabenami dar toliau i Rytus.-Jie 
vežami Į Mordovijos autonominę 
sritį, kur yra pačio griežčiausio 
režimo stovyklos Potma ir Java.

Tie patys šaltiniai nurodo, kad 
Mordovijoj sąlygos esančios dar 
blogesnės, negu Sibire. Pabaltie- 
čiai kalinami ir kitose Tol. Rytų 
vietose, kaip Kolima ir Magada
nas. arba Kazachstane — Džez- 
kazganas. Kaikurie jų iš tėvynės 
deportuoti jau prieš 20 metų. Nuo 
š.m. sausio mėn. kalinių režimas 
dar labiau pasunkintas. Jie netu
ri teisės gauti daugiau kaip 5 kg 
siuntini vieną kartą per tris mė
nesius.

REFORMUOTA 
1AUTŽUDYSTĖ

Nors nėra galimybių patikrinti 
gautąsias žinias netarpiškai, ta
čiau tuo būdu pasitvirtino anks
tesni pranešimai apie vykdomą 
sovietų kalinių perkėlimą Į toli
mąsias Rytų sritis. Visa tai daro
ma koncentracijos stovyklų “re
formos” priedangoje. Reforma 
pradėta po didžiųjų darbo vergų' 
sukilimų 1956 m." Nors po to ofi
cialiai priverčiamųjų darbo sto
vyklų sistema buvusi panaikinta 
ir pakeista pataisos darbų koloni
jomis, tačiau faktiškai jos veikia 
toliau. Visos “reformos” paslaptis 
buvo ta, kad didžiuliai darbo ver
gų telkiniai, kurie atsirado Bėri- 
jos laikais, Stalino įpėdiniams pa-' 
sirodė perdaug pavojingi. Mėgin
ta juos išskaidyti mažesniais vie
netais. Dalis kalinių-'buvo'amnes- 
tuota, likusieji naujai perrūšiuoti.

šiuo metu Sov. Sąjungoje vei
kia trijų rūšių vergų kolonijos pa
gal bendrus, sušvelnintus ar su
griežtintus vidaus režimo nuosta
tus. Griežtame režime laikomi ka-

Ąrh v:::šk"i izoliuoti, 
ii paliKti nustatytosios zonos, visą j 
laiką saugomi, turi blogiausias 
darbo, maisto ir gyvenimo saly-

PABALTIEČIAI IR 
UKRAINIEČIAI — 
ATSPARIAUSI

Po Stalino mirties iŠ sov 
stovyklų paleistieji ir i Vakarus 
atvykę buvę kaliniai ne kartą yra 
liudiję, kad iš visų .tautybių pa- 
baltiečiai ir ukrainiečiai sudarę 
sąmoningiausią ir atspariausią da
lį. Naujos žinios apie pabaltiečių 
kalinių gabenimą i Tol. Rytų 
griežto režimo darbo stovyklas ro
do, jog ir pastaraisiais metais jų 
pasipriešinimas kėlė administra
cijos susirūpinimą.

Būdinga, jog pernai Lietuvoje 
prasidėjusioje ir dar nenuslūgu- 
sioje represijų bangoje daugiau
sia nukentėjo sugrižusieji iš Sibi
ro. Kompartija regimai turi ypa
tingą pagrindą bijoti šios katego
rijos žmonių opozicijos.

SPUTNIKAS IR 
SVIESTAS

Šiuo metu švedų spaudoje daug 
dėmesio skiriama sovietų žemės 
ūkio krizei. Chruščiovo galimybės 
jai išspręsti vertinamos gana 
skeptiškai. Šią žiemą, kaip prane
ša korespondentai, net pačioje 
/'’skvoje kuri daug geriau aprū
pinama negu provincijos miestai, 
juvo sunku gauti mėsos, pieno ir 
’aržovių. Tatai privertė Chruš
čiovą nukreipti žvilgsni nuo sput- 
niku i sviestą, čia sakoma, jog jo 
jozicija galutinai nuo to priklau
sys. ar sviestas pasiseks taip ge
rai. kaip sputnikai...

KINIEČIAI
. ŠLOVINA STALINĄ

Dabartinius rusų ir kinų komu
nistų santykius įdomiai nušviečia 
laiškas, kuri Stockholmo dienraš
čiui “Dagens Nyheter” atsiuntė 
kinu komunistų pasaulinės taikos 
komitetas. Ten sakoma: “Šlovin-

darbo

i c R i K i s ir ve^®nis- ^uo tarPu neturi-
J- UKiKis> ,ue jokiu duomenų spręsti, kiek

Musų korespondentas Švedijoj j0 porinė duoklė režimui buvo
. ' nuoširdi ir būtina. Išliekančios

ga J. V. Stalino varda pagarboje; vertės dalykus jo kūryboje teisin- 
tebelaiko šimtai milijonų darbo gai įvertinsmusų raštijos istorija, 
žmonių visame pasaulyje”. Toliau Reikia susilaikyti ir nuo jo pat- 
nurodoma, jog komitetas nutarė riotizmo vertinimo. Ir jo mirti 
Įsteigti Stalino taikos premiją, ku-! dengia toks pats paslapties šešė- 
rios laureatas gaus pinigu suma lis, kaip S. Nėrį, P. Cvirką, L. Gi- 
ir auksini medalį su Stalino port-Į rą ar J. Marcinkevičių. Kai Veng- 
retu. Ten pat aštriais žodžiais kri-! rijos įvykių sujaudinta Lietuva 
ūkuojamas 1956 m. nutarimas bruzdėjo ir, saugantis žiaurių 
buv. Stalino premija pavadinti i Maskvos represijų, reikėjo sku- 
Lenino premija. Tai buvęs “vie-ibiai raminti jaunimą nuo išsišoki- 
našališkas, pakankamai neapgal- i mų, ramino tada ir K. Kubilins- 
votas veiksmas, neturėjęs visų kas žodžiais: “Mylėti, jausti, nė- 
pasauliniame taikos sąjūdyje at-i apkėsti!" Tuos žodžius Lietuvos 
stovaujamuju jėgų pritarimo", 'jaunimas kitaip suprato, negu 

švedu laikraštis pastebėjo, jog i juos praleidę “Tiesos" cenzoriai, 
anuomet niekas dėl to neprotesta-'Jo suvalkietišką lietuvio savigar- 
vo. Naujoji Stalino premija būJbą liudija ir-kitas atvejis. Kai ve
sianti paskirta šių metu gale. Jaiiliau vienas jo kolegų poetų Įsi- 
kandidatu “Dagens Nvlieter" iro- smagino sieksniniais straipsniais 
niškai pasiūlė senąjį Molotova,! pulti revizionizmą, velionis aštriu 
tik jam. girdi, ja įteikti būtu sun-j satyriko sąmojum jam viešai pa- 
kiau. negu Pasternakui savo metu' tarė baigt rašyti “straipsnių pa- 
Nobelio premija. klodes”, o geriau kurti... odes.

PRAŠNEKO R. LEONAITĖ Ta užuomina buvo, gerai garsty- 
Tokia Pekingo propaganda prieš Šjūs.e Pa<Jazytd- Jūk anas dzūkelis i 

Maskvą. Mus labiau liečia mask- ’š tikrųjų buvo anksčiau parašęs I 
vinė propoganda iš Vilniaus. Ne- ] _ zeniaicių kolchozimnkų j
žinau, kaip kitur, bet Švedijoj ji laiskąi Stalinui. . . , 
gerai girdima. Kovo 12 “radijo Kada nors paaiškės pilna tiesa 
žurnale karo audrų išblaškytiems aPie sl. neūgą, bet sunkų ir aud- 
lietuviams" buvo perduotas pasi-i rin»^ jautraus vilkaviškiečio gy- 
kalbėjimas su Regina Leonaite: yenln?<.' Šviesa tegu
prieš dvejus metus su broliu at- lam šviečia. :
vykusia Čikagon, dabar grĮžv. ^; 
atgal Vilniun. Iš kelionės nu‘^i- 

i gusiū balsų ji sakėsi nepakėlusi B 
"tvankios neįprastos aplinkos”.:
Gožti paskatinusia meilė Lie- ^1U4dtlJuuls x 
tuva ir draugai. Kiniškai atsilie- rugsėjo 1-3 d 
pė anie amerikiečių jaunimo pa- savaitgalvje 
pročius. ----- s ’J

MIRĖ POETAS
KOSTAS KUBILINSKAS

Kovo 9 staiga mirė nė 40-ties 
metų amžiaus nesulaukęs vaikų 

i.ucViUjoS pu e c O S AUOiliiiŠ-
i kas, vienas g; .
ėiiiubtojų. Gimęs vargingoje šei-. liktume kitokius patarnavimus, 
moję, augęs sunkiais Lietuvos Religinė šventės programa 
laisvės sutemų ir okupacijos me- Norėtume plačiau painformuo
tais. neturėjo tų sąlygų, kuriomis ti apie religinius šventės reikalus.

Bus suruoštos pamaldos katali
kams lietuviams: organizacinis ko
mitetas numatė kreiptis į vietos 
kleboną padėti tas pamaldas orga
nizuoti. Evangelikų pamaldoms 
organizuoti yra paskirta šventei 
rengti komiteto narė E. Puidienė.

IX Lietuvių Dienai rengti 
komitetas

Savaitės įvykiai

erdvėse

IX Lietuviu Diena
' y ■

Norime pranešti Įvairioms or
ganizacijoms ir sambūriams, kad 

t. —1 Darbo dienos 
— Windsore Įvyks 

IX Kanados Lietuvių Diena. Tad 
tuo laiku prašytume kokių dides
nių parengimų bei suvažiavimų, 
neruošti, o jei kas norėtų toki su
važiavimą daryti* .siūlytume tai 
...uiVvi tv liiktsore. iųes pauėiumc

PASIRAŠYTA PALIAUBŲ SUTARTIS TARP PRANCŪZIJOS 
VYRIAUSYBĖS IR ALŽERIJOS TAUTINIO IŠSILAISVINIMO 
FRONTO KOVO 18 D. Prez. De Gaullc tai paskelbė per radiją ir 
televiziją, kviesdamas tautą pasisakyti už ŠĮ žingsnį. Tautos atsi- 
klausimas šiuo reikalu numatomas sekantį mėnesį. Tą pačią žinią 
ir tuo pačiu laiku paskelbė ir alžiriečių sukilėlių vadovybė. N. ČhruiC 
čiovas pasiskubino paskelbti oficialų alžeriečių sukilėlių vyriausy
bės pripažinimą ir siūlyti diplomatinius santykius bei savo pagalbą. 
Paliaubos tarp Prancūzijos karinių pajėgų’ ir Alžerijos sukilėlių 
įsigaliojo kovo 19 d., tačiau ramybė neatėjo. Slaptoji prancūzų kari
nė organizacija paskelbė sudariusi pogrindžio vyriausybę ir ragina 
alžeriečius prancūzus kovoti netik®—--------- ---------------------------
prieš alžeriečius sukilėlius, bet ir 
prieš kariuomenę bei policiją. 
Slapt. karinės org-os nariai užpuo
lė ginklų sandėli ir išsigabeno la
bai daug ginklų. Vyriausybės ka
riuomenė ir policija didžiuosiuose 
miestuose saugo pagrindinius 
punktus.

ARGENTINOS VYRIAUSYBĖ 
s u s v y r a v o , nes sekmadienio 
rinkimuose neteko daugumos par
lamente. Laimėtojais išėjo pero- 
nistų partija, remiama komunis- 

i tų. Kariuomenės vadai svarsto su
sidariusią padėti; vargu ar jie leis 

[ vėl Įsigalėti diktatūros šalinin
kams, palankiems Castro idėjoms.

KUBOS DIKTATORIUS
CASTRO laiko nuolatinės kariuo
menės 300.000 vyrų. Nenuostabu, 
kad trūksta jiems ir maisto. Vy
riausybė jau Įvedė maisto korte- 
les:«^d:r0 kaltina antirevoliuci- 
nes^lhs ir ūkinę Amerikos blo- ___ __________ ____
kada. Neturi pinigų, nes už par-i Statymą” Gresia"kiekvienam' po » « z-v 4 T/ T 1 ■ I 1 > M «-k 1 X 4- JT* 4 /X , \ 1 1 T • • • 1 ‘ •

per kliūtis, susitiko su artistais, 
lankėsi madų parodoj, lankė ligo
nines, mokyklas, vaikų darželius, 
stebėjo gyvates ir šėrė dramb
liuką.

JAV PREZ. KENNEDY susi
tiks su Rusijos diktatorium Niki
ta Chruščiovu dar šią vasarą, jei
gu: bus “žemesnių" prieita prie 
susitarimo dėl Berlyno; jeigu bus 
prieita prie tarptautinės krizės, 
kurią išspręsti galėtų tik toks su
sitikimas; jeigu tai būtų Ameri
kai naudinga, t.y. susidarytų pa
vojus taikai. Nikitai svarbu toks 
pasimatymas propagandai.

JAV KASMET IMPORTUOJA 
prekių už $32 skaitant vienam 
gyventojui; Anglija ir Vokietija 
— už $50, o Kanada — $236.

SUIMTI KOMUNISTU 
PARTIJOS VADAI JAV — Hali, 
gen. sekr. ir Davis. Jie turėjo re
gistruotis valdžios Įstaigose pagal

duotą Rusijai cukrų gauna iš ten 
ginklus ir kaikurias mašinas. Pati 
Rusija pinigųįn?t£ri,,o užsienio 
prekybą varo daugiau mainais.

GVATEMALOJ ĮVYKO
SUKILIMAS. Malšino policija ir 
kariuomenė. Sukilo kairieji stu
dentai, prie jų prisidėjo darbinio-j jant satelitus; 2. panaudoti bend- 
kai ir net valdininkai. 20 užmuštų Iram reikalui abiejų kraštų irengi- 

. A .i; ciigi.::us Rusi
joj aptarnautų rusai, o Rusijos 
Įrengimus Amerikoj — amerikie-

$10.000 baudos ir kalėjimo ligi 5 
metų.

DĖL BENDRADA&EIaVIMO 
ERDVIŲ TYRIME prez. Kenne
dy pasiuntė laišką Chruščiovui, 
kuriame siūlo: 1. bendromis pa
stangomis tirti erdves panaudo-

abiausių savo kartos!surasti tinkamas patalpas ir at-' BRITANIJOS PAP1LDOMUO-
Si^ RINKIMUOSE kaikuiiose apy- £.jaį.~3 sekti žemės magnetinius 
linkese laimėjo benykstą libeia- iaujęUS iš satelitų; vieną jų pd^Religinė šventės programa

jo talentas būtų galėjęs pilnai iš
siskleisti. Jo pirmuosius literatū
rinius žingsnius rūpestingai glo
bojo “Šaltinėlis", kuri anuomet 
redagavo neseniai sov. režimo pa
smerktas kun. L. Povilonis. Ant
rosios bolševikinės okupacijos 
metais i režimo oficialiųjų gar
bintojų eiles anksti buvo Įsi j u n-

lai,tūri tik 7 narius parlamente. 
Konservatorių vyriausybė ir jos 
partijos viršūnės smarkiai susirū
pino. nes tai blogas ženklas atei
nantiems rinkimams.

ORO KELIAI Į BERLYNĄ, 
kur Vakarai turi tris kryptis, yra 
rusų grasomi uždaryti ir jau rusų 
karo lėktuvai jais naudojasi. Dar 
nelaimingų atsitikimų nebuvo, 
bet jų gali būti, ypač kai rusai 
daro bandymus naktį.

INDONEZIJA SU OLANDIJA 
i dėl N. Gvinėjos dar nėsitaria.
Amerikai tarpininkaujant Indone- 

i zija pareikalavo, kad sėdant prie 
i derybų stalo Olandija iš anksto 
būtų pasižadėjusi perleisti Gvinė
ją Indonezijai ir būtų tariamasi 
tik techniškais reikalais. Olandai 
tomis sąlygomis derėtis atsisakė.

AMERIKOS PREZIDENTO 
ŽMONA lankėsi Indijoje. Ji ten

. jodinėjo ir šokinėjo su indiečiais cago 29. III.. USA.

siųstų Rusija, kitą Amerika; re
zultatais būtų dalinamasi; 4. da
lintis medicininiais erdvių patyri
mais. Rusai ligi šiol i tai nieko ne
atsakė.

RUSIJA APKALTINO 
AMERIKĄ, kad ji vedanti “nepa
skelbtą karą" pietiniame Vietna
me ir pareikalavo atšaukti visas 
JAV pajėgas. Apie sovietinių pa
jėgų atitraukimą nieko nekalba.

r#

♦

KABOMS

Sudaryta Lietuvių 
Fondo valdyba

LF tarybos posėdyje sudaryta 
ir patvirtinta Lietuvių Fondo val
dyba: pirm. T. Blinstrubas, vice- 
pirm. A. Rūkštelė, sekr. J. Vaiče- 
konis, ižd. VI. Šimaitis, informa
cijos reikalams St. Rauckinas. 
Fondo pirm, adresas: T. Blinstru
bas, 7243 So. Albany Ave., Chi-

Mokytoju Dienos Montrealyje
Kanados lietuvių mokytojų su-. Mokinių mokslo pažangumo verti- 

i važiavimas — Mokytojų Dienos ■ nimas bei kėlimas į augštesnius 
' —• šiemet numatytos suruošti skyrius ii 3. Vaikų ir jaunimo Ii- 

v teratūra
į Montrealyje, Atvelykio savaitga- Mokvtojai. stovvklu vadovai ir 
I lyje. Programoje numatytos trys visi, ka’s domisi minėtomis temo- 
i paskaitos': 1. Lietuviškasis ir ben-J
drasis auklėjimas stovyklose. 2.' žiavimą ruoštis.

teratūra.
Mokytojai, stovyklų vadovai ir

mis. kviečiami iš anksto i ta šuva-* *-

KAS NAUJO KANADOJE?
MUITŲ MAŽINIMAS pakenkė kraštui. Anksčiau Kana-

•'radėtas tarp Kanados ir JAV. da buvo trečia valstybė savo eks- 
Sumažinti muitai kaikuriom pre- portu-importu visame pasaulyje, 
kėm $128 mil. sumai. Nors tai tik dabar liko tik penkta.

j maža suma iš $6.6 bil. Kanados - į •
" tai; MV prekvbos sumos, tačiau 

į laikoma žingsniu priekin. DEVYNI KANADIEČIAI 
pagauti narkotikų kontrabandoje 
Indokinijoje. Jie tarnavo tarpt, 
paliaubų komisijoje ir gabenda-RINKIMINIS VAJUS

jau prasidėjo, nors rinkimu data vo opiumą vykdami atostogų. Sep- 
dar nepaskelbta. Pagal politikų tvni iu yra kariškiai ir jie bus tei- 

i pasisakymus, šie rinkimai būsią siami karinio teismo.
vieni aršiausiu. I •

vandenvne. bet nė viena jų nepa
siekė tikslo. Tain nat slepiamos 
detalės apie Juri Gagarino skri
dimą kelia abeionių. ar iis iš vi
so skrido aplink žemę. Daug kas

1960-61 m. penkių mėnesių lai
kotarpyje buvo daryti 4 sovietų 
bandymai su raketomis j Marsą 
ir Venera, bet nė vienas nepavy
ko

. ________ Tuo pačiu laiku buvo padaryta mano, kad jis buvo parinktas
1960 m. rudeni, kai Chruščio-, daugiau kaip tuzinas nepasiseku- vaidinti pirmąjį astronautą ir 

vas lankėsi Niujorke. Sovietu siu bandymų. Praėjusių dvejų užimti vietą arba žuvusio arba 
, astronautas buvo paleistas erdvėn mėtų laikotarpyje buvo šaunamos sužeisto, o gal net ir roboto, pa

ir, pakilęs virš 109 mylių žuvo. raketos į taikinius Ramiajame (Nukelta j 6 psl.)

Pasaulis žino tik apie sovietų 
laimėjimus tolimose erdvėse, bet 
ame nepasisekimus nėra nieko 
pirdėies. “US News and World 
Report" pateikia žinių apie kele
tą sovietu nepasisekimu.

Dail. Telesforo Valiaus konkursinis šv. Jono liet, kapiniii 
paminklinių vartų Toronte projektas, laimėjęs pirmąją 
premiją. Nuotr. J. Pilipavičiaus

• I DARBDAVIAMS
DOLERIO NUVERTINIMAS I UŽDRAUSTA bclkokia uni- 

nepadėjo Kanados ekonomijai ir jų pareigūnų ir nariu diskrimina- 
į eksportui. Daugelis vietiniu ir už- cija. Daugelis darboviečių iki šiol 
sienio investuotojų susilaikė dėl atmesdavo uniiu pareigūnu pa-

(dolerio nepastovumo ir tai žymiai reiškimus darbui gauti.
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Kompartijos centro komiteto pilnaties posėdyje N. S. 
Chruščiovas dar kartę paryškino kompartijos programos 

prieštaravimus.

Maironis - tautos prisikėlimo dainius
nė tuščiaviduriai. Ypatingas dėmesys 
jaunimui. Jo įaugimas į lietuvišką kul- * 
turą tebūna mūsų visų gyvybinė pa
reiga.

LRD visur, kur tik galėdama, tal
kins Maironio pagerbimui ir kultūrinei 
veiklai. Tačiau LB, kaip visus lietuvius 
jungiant kultūrinė visuomeninė orga
nizacija, turėtų stoti Maironio metų 
kultūrinės veiklos priekyje, derinti 
vietose kitų organizacijų iniciatyvą, 
planuoti kultūrinius šių metų darbus 
ir budėti, kad Maironio metai nepasi
liktų tik eiliniais, nieku neatžymėtais 
metais. LRD vardu prašome JAV LB 
Centro Valdybą įsteigti nuolatinę me
tinę lietuvių literatūros premiją.

LRD valdyba: Pr. Naujokaitis, 
Alg. Landsbergis, P. Jurkus, K. 
Grigaitytė, L. Žitkevičius.

PLB Valdyba 1962 metus paskelbei 
Maironio metais. Didžiojo musų poeto 
100 metų sukaktis verta tokios garbės. 
Pritardami LB iniciatyvai, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos vardu^ drįstame 
Maironio metus pavadinti lietuvių kul
tūros metais. Prie minėjimų iškilmin. 
gurno pridėkime dabarties gyvenimo 
turinį ir pareigas savajai kultūrai.

Maironis yra ne tik didelis poetas, 
bet ir tautos prisikėlimo vadas. Jis iš
kilmingai ir su giliu įsitikinimu skelbė 
kultūrinės kovos šūkius ir idėjas: “Pa- 
imsme arklą, knygą, lyrą ir eisme Lie
tuvos keliu!**.

Maironio metais visa jėga atsigręžki
me veidu i lietuviškąją kultūrą: dėme
sys lietuviškai knygai, dailininko pa
veikslui, lietuviui kompozitoriui. Mū
sų parengimai ir pramogos šais me
tais turėtų būti ypatingai kruopštūs,

PRIEŠTARAVIMAI 
PROGRAMOJE

Jau keturi mėnesiai praslinko 
nuo kompartijos naujosios prog
ramos paskelbimo. Joje daugiau 
šnekama apie socialistinius koo
peratyvus - kolchozus, kurie yra 
priemonės milijonams buvusių 
laisvų ūkininkų išnaudoti, kaip 
dvarininkų baudžiavos laikais. 
Anuo metu baudžiauninkai turė
jo bent savo sodybą, ūki ir atlikę 
baudžiavą galėjo rūpintis iš ko 
pragyventi. Aišku, jų pragyveni
mas buvo nepaprastai skurdus, 
bet dar skurdesnis nūdieniuose 
kolchozuose, kai reikia iš mažo 
sklypelio išsimaitinti.

Programoje skelbiama — visas 
socialistinis visuomenės gyveni
mas grindžiamas demokratija. 
Ten pat primenama — tautos gali 
ateiti i socializmą Įgyvendinusios 
proletariato diktatūrą, šnekama 
apie lygiateises tautas ir jų sava
norišką Įsijungimą i vieningą 
valstybę, bet jos Įjungiamos klas
ta, ginklu. Minimas tautų lygia- 

r______  ___ _  teisiškumas, tačiau mažesnės tau-
konferencijose bei pasitarimuose, tos yra išnaudojamos “didžiojo 
Vykstant 25 asmenų grupe lėk- brolio” — rusų tautos. Linksniuo- 
tuvo biletas i Romą ir atgal iš j jamas— socializmas, perėjimas i 
JAV ir viešbutis Romoje kainuo- ’ komunizmą, bet visa tereiškia j ^as y per 
ja $389. Atsiradus didesniam no- prievartini valstybinį kapitaliz- l|_us _
rinčių skaičiui, bus sustota Fati- mą. Esą įvykdyta kultūrinė revo-1 
moję, Liurde ir kitose vietose. į liucija išlaisvino darbo žmonių 

‘Ūžsirašvti kaip galima ankščiau ■ mases iš dvasinės vergovės, tam- 
kviečia kun. L. Jankus 105 Granduos. Ištiesų kompartija sukūrė 
St., Brooklyn 11, USA. Enciklikos; dvasios vergovę, atneše tamsą, 
minėjimo iškilmėse jau pasižadė- j nes visas kultūrinis gyvenimas 
io dalyvauti kan. dr, J. B.'Kon-i vairuojamas iš viršaus ir dažnais 
ėjus. ’ Br (atvejais užgniaužiama asmeninė

Tarptautiniame išeivių kongrese 
dalyvaus ir lietuviai

Pijus XII prieš 10 metų išleido 
enciklika “Exul familia” ■ 
tremta šeima. Enciklikos tikslas 
— II D. karo pabėgėliams suda
ryti sąlygas, kur galima, naudoti 
religiniame gyvenime gimtąją 
kalbą, šios enciklikos dėka dau
gelyje šalių naujiems imigran
tams, buvo įkurtos tautinės para
pijos. Kanadoje jų turima net 
kelias. Vokietijoj likusių tautiečių 
dvasiniams reikalams aprūpinti 
vyskupai skiria liet: kunigus ir 
prisideda prie jų išlaikymo. Ne
maža Bažnyčios parama lietuviš
koms parapijoms teikiama P. 
Amerikoj ir Australijoj. Tai yra 
didele dalimi nuopelnas “Exul 
familia” enciklikos.

. Tik JAV po II D. karo lietuviai 
neįkūrė nei vienos naujos parapi
jos. Ten yra 123 seniau įkurtos 
liet, kataliku parapijos, ir nauja
kuriai daugiau ar mažiau įsijun
gė josna įnešdami, daug lietuviš
kos dvasios. Tolimesnėse nuo 
lietuvišku parapijų vietovėse, 
kaip Brookiyno, Čikagos, New 
Jersey, prie Atlantic City mies
tuose. kur galima būtų buvę įkur
ti naujas liet, parapijas, kaip rašo

i kail. dr. J. B. Končius, net ir ragi- 
— Iš-j narni naujakuriai nesiėmė incia-

tyvos ir neišnaudojo “Exul fa- 
milia” enciklikos teikiamų gali
mybių.

Enciklikos 10 metų paminėji
mą tvarko konsistorialinė kongre
gacija Romoje. Jos pavestas vi
sais sukakties iškilmių reikalais 
rūpinasi kun. F. Milini, 70 Via 
Della Scrafa, Roma, Italy. JAV 
Įgaliotinis yra vysk. E. Swans- 
trom.

Lietuviai yra raginami grupė
mis ar pavieniui dalyvauti Ro
moje rugpiūčio 3-7 d. enciklikos 
“Exul familia” minėjimo iškil
mėse, priėmime pas popiežių ir

ja $389. Atsiradus didesniam no-

Patyrusio šmpo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYT. KASTYTIS _

vokatu. Pabėgimo kelyje esan
čių vietovių apibūdinimas aiš
kiai rodė, kad jis. iš Šveicarijos j 
per Prancūziją yra pasiekesJkpa- ; 

bos vienetus. Specialiai paruošti i į“^-, ? 7^ pagrindini
- - ko skirti Barcelona!, kur Hansas

kreipėsi i britų pasų biurą ir ga
vo Įvažiavimo vizą.

— Kuriuo lliku atvykote i Bar
celona? v

— Vėlai vakare. Apie dešimtą 
valandą. -

— Kur apsinakvojote?
— Continental viešbutyje.
— Ar negalėtumėte prisiminti, 

kuriame viešbučio augšte yra res
toranas?

— Deja, to negaliu pasakyti, 
nes, kaip minėjau, buvo vėlu, kai 
aš atvykau. Man sakė, kad resto
ranas uždarytas ...

Tai buvo aiškiai išsisukinėjan
tis atsakymas. Pajutęs pinkles, 
Hansas mėgino pasiaiškintų ko
dėl jis nežino kuriame augšte yra 
restoranas.

— Betgi pusryčius tikriausiai 
valgėte restorane sekanti rytą?

— Ne, i restoraną nebuvau už
ėjęs: pusryčius pavalgiau savo 
kambaryje ir išvykau Į britų pasų 
biurą.

— Pėsčias ar taksiu?
- Pėsčias ... '
- Nepažindamas miesto ėjote

KONTRAŽVALGYBOS
ČEMPIONAS—ORESTE PINTO

Kovai su priešo agentais kiek- 
vie:kp I i. 1; j turi kontržval^Vr

žmonės stengiasi sugaudyti šni
pus, juos demaskuoti ir perduoti 
teismui, kuris karo metu dažniau
siai paskelbia mirties bausmę.-Są
jungininkų pusėje garsiausias 
šnipų gaudytojas buvo olandų kil
mės pulk. Įeit. Oreste Pinto, dir
bęs britų MI 5 skyriuje. Sąjungi
ninkų kariuomenės vyriausias va
das gen. Eisenhoweris ji yra pa
vadinęs didžiausių saugumo eks
pertu gyvųjų tarpe.

Savo karjerą jis pradėjo I 1). 
karo metu prancūzų Deuxieme 
Bureau kontražvalgybihinkų eilė
se. Taigi. II D. karo pradžioje jis 
jau turėjo sukaupęs ilgameti pa
tyrimą. Įtariamųjų apklausinėji
mą jis pravesdavo be vertėjų pa
galbos. nes buvo tobulai apvaldęs 
olandų, flamandų, anglu, vokie
čių, prancūzų ir italų kalbas. Pa
kankamą savo darbui žodyną tu
rėjo taipogi ispanų, portugalų, 
danų, švedų, norvegų, rumunų ir 
swahili kalbose. Talentas sveti
moms kalboms Įgalindavo ji at
kreipti dėmesį i Įtariamojo žmo
gaus pasiaiškinimų smulkiausias 
detales, kurias vertėjas praleistų I — Nepažindamas miesto ėjote 
pro pirštus, nors detalės dažniau- pėsčias? Keista. To paprastai nie- 
siai yra pati silpniausia gerai pa- kas svetimame mieste nedaro ... 
ruoštos šnipo istorijos vieta. Ores-J — Girdėjau, kad daug Barce- 
te Pinto taip pat buvo apdovano- • lonos taksistų dirba Gestapui, 
tas nepaprasta atmintimi. Apklau- j Jiems nesunku būtų buvę mane 
sinėjimų metu jis niekada neda- atpažinti kaip iš Vokietijos pabė- 
rydavo jokių užrašų; tuojau pat j gusi vokieti. Bijojau, kad jie ma- 
pastebėdanias mažiausią nukrypi-! ne gali nudanginti i nacių amba- 
mą Įtariamojo pasiaiškinime, kaiišadą...

— Bet kaip gi Įstengėte surasti 
pasu biurą nepažįstamame mies
te? ‘

— Pasiklausiau policininko. Jis 
man parodė kelią.

— Per kiek laiko atvykote i pa- 
-sų biurą?

— Per dvidešimti minučių, o 
gal ketvirti valandos ...

čia Oreste Pinto užsirūkė ciga
retę. Apklausinėjimas buvo baig
tas. Hansas padarė dvi jį išduo
dančias klaidas.

— Jūs esate gabus melagis, bet 
daugiau meluoti nėra reikalo, j 
Continental viešbutis restoraną; 
turi antrame augšte. Tas ji, žino-, 
ma, gerokai išskiria iš kitų vieš-; 
bučių tarpo, nes juk viešbučių re
storanai paprastai yra pirmame 
augšte. Sakėte, kad restoranas bu
vo uždarytas. Tai buvo gudrus, 
bęt nevykęs bandymas apeiti ma-' 
no klausimą. Dešimtą valandą va
karo jis galėtų būti uždarytas 
Londone, Berlyne ar Kopenhago
je. bet Ispanijoje — kitokia tvar
ka ir papročiai. Naktinis gyveni
mas ten prasideda gerokai vėliau, 
negu šiaurinėje Europos dalyje. 
Vidurdienio kaitros metu juk vi
si eina prigulti, o linksminasi vė
lai vakare, kai oras daugiau at
vėsta. Teatrai ir kinai Ispanijoje 
atidaromi tik 11 vai. vakaro. Tai
gi. matote, drauguži, kai atvykote 
Į Continental viešbutį, restoranas 
negalėjo būti uždarytas. Jis turė-

jo ūžti kaip bičių avilys ... Jūs 
niekada nesate buvęs Continental 
viešbutyje. Pagaliau britų pasų 
biuras yra taip arti viešbučio, kad 

čių. Ji tikriausiai būtumėte galė
ję matyti per savo miegamojo lan
gą Continental viešbutyje. Nebū
tų reikėję kvaršinti policininkui 
galvos, nes kiekvienas viešbučio 
tarnautojas pasų biurą būtų paro
dęs per langą. Jeigu pasų biurui 
pasiekti reikėjo 20 min,, belieka 
viena išvada -- i ji atvykote vo- 
kieči u žvalgybos j uoduoj u 1 i m u - 
zinu ...

PAŠTO ŽENKLAI IR 
KIAUŠINIU LUKŠTAI

Vokiečių žvalgyba turėjo vieną 
siplnybę — iniciatyvos stoką. Ži
nių perdavimui buvo naudojami

vaizduoti kaip stalą su tuščiomis 
lėkštėmis, už kurio sėdi “labai są- 

‘ “visai lygiateisiai”kūryba. Skelbiama laisvė,-bet ji moningi” ir ___ ______
•irikiuojama i kompartijos rėmus, žmonės. Kviesti Į toki” “komuniz
me ir eilė kitų ideologinių prieš- mą” tolygu žmonių kvietimui 
taravimų gausu plačiojoje upėje, srėbti pieną yla. Tai būtu komu- 
kuri vadinasi kompartijos naujoji į nizmo karikatūra”. (Kalba netai- 
programa. .Deja, ne tik mūsoji,' syta).
bet ir didžioii vakariečių snauda; Kalbėtojas vėl prieštarauja kal- 
tyliai ją pasitiko, nors ji Įžūliai; bedamas apie lygybę, bet paneig- 
graso sunaikinti vakarietiškąją damas lygiateisiškumą. Iš šio sam- 
sąrangą.

VAIRUOTOJO 
PRIEŠTARAVIMAI

Ir N. S. Chruščiovas yra pate
kęs prieštaravimų srovėn. Turi
me pripažinti, kad jis, kovodamas 
prieš vienvaldystę, sugalvojo 
priešpartinį santbūrį. Kiekvienas 
sambūris yra priešpartinis, jei jis 
priešchruščiovinis. Vienvaldystės 
niekintojas tampa vienvaldžiu. 
Jis kompartijos pirmasis sekreto
rius, min. pirmininkas, vyriausias 
propagandininkas, bandąs savo 
žodžio svoriu išlaikyti priespau
dą be nuožmios teroro jėgos.

Kremliuje jis šnekėjo: “Mūsų 
programoje išdėstytas visapusiš
kas komunistinės visuomenės kū
rimo planas paremtas mokslinio 
komunizmo teorija” (Tiesa, 3. 6.).

• viena? Atsakymas aiš- 
Markso, Engelso, Lenino 

samprotavimai, nors jų nei vie
nas nebuvo mokslininkais. Jos 
yra nenuoseklios, prieštaraujan
čios, kaip ir nūdienė kompartijos 
programa. Jomis rėmėsi Stalinas, 
kaip ir nūnai daro Chruščiovas. 
Kas per vieni “mokslo” pagrin
dai; kad kiekvienas jų eina prieš
taraujančiais keliais? Ar po N. S’. 
Chruščiovo neateis kitas, kuris 
pasmerks jo sukurtąją programą 
ir Įrodys, kad jo mokslas tai bu
vo ištisa klaida? Juk taip ir Chruš
čiovas darė.

Toliau: ’Partija vadovaujasi 
tuo. kad, siekiant pastatyti komu
nizmą, reikia nepaliaujamai vys
tyti visuomenės gamybines jėgas, 
kelti liaudies gerovę, tobulinti ga

protavimo išplaukia, kad visi 
žmonės turi lygias pareigas, nors 
ištiesų jos nėra lygios, bet teisė
mis naudojasi tik komunistai ir jų 
tarnai. Kuo gi Chruščiovas skiria
si nuo Stalino? Jis prieštarauja 
ir kitu požiūriu, nes, esą, progra
mos kritikai linkę Įsivaizduoti ko
munizmą, kaip stalą, lūžtanti nuo 
valgių. Iš šių priešingybių sude
rinimo galima daryti išvadą, kad. 
Chruščiovo komunizmas, t.y. vals-’ 
tybinis kapitalizmas, kurio rikiuo
tojais yra komunistai, siekia turė
ti nilnas lėkštes ant stalo, kai 
maisto gamintojai pastalėje nau
dojasi vienintele teise tenkintis 
draugų išėdomis.

Sovietų min. pirmininkas netie- 
siog pasakė, kad nūdienis komu
nizmas yra tik karikatūra, nes 
per 44 metus tuščiažodžiavimo, 
grasinimų, žmonių siuntimo i Si
birą ir žudymų žemės ūkio gamy
ba vistiek atsilikusi ir patekusi Į 
neaprėpiamų prieštaravimų sro
vę. Jie išgalvojo būtus ir nebūtus 
dalykus pasiteisinti, bet pamiršo, 
kad žemės ūkyje reikalingas lais
vas, sąmoningas ūkininkas. Stali
nas vertė žmones valgyti duoną su 
Įvairiomis priemaišomis, o Chruš
čiovas Įkalbinėjo, kad arkliena 
pats didžiausias skanėstas vi
siems lygiesiems, išskyrus “ly- 

J giausius draugus” komunistus.

Amerikiečiai 
Kuboje

Gvantanamo bazė Kuboje ame
rikiečiam reiškia tą pati, ką Gi-

Chruščiovas aiškiai iškelia ga
mybos vyravimą, kuris turi nu
stelbti ideologinius, teorinius 
samprotavimus. Prileiskime, kad 
jis teisus. kBo gi. tuo atveju, jo 
komunizmas skiriasi nuo demo
kratijų. kurios siekia to paties 
tikslo? Chruščiovas čia tiek pat 
nuoseklus, kaip ir nuvainikuoda
mas niekindamas Staliną, tačiau 
palikdamas jo sukurtus ūkinės 
santvarkos pagrindus, kuriuos da
bar ramsto, kaiką taiso, bet jų ne
griauna ir žemės ūkvje nepanai
kina prievartinės santvarkos, ku
ri, jo naties žddžiais. yra atsiliku- 

jau.iššifruoti ir visiems gerai ži-Įsi nuo Europos ir JAV. Kuriam 
nomi metodai.T D. karo metu jie; galui sovietuose paliekama atgy- 
padarė genialų išradimą. Specia-1 ventns vergijos santvarka, kurios 
lia rūgštimi ant kiaušinio lukšto į seniai atsisakė Vakarai? čia iš- 
parašyta informacija, kiaušini iš- Plaukia naujas Chruščiovo prieš-

mvbinius santykius, didinti visų; braltaras ar Malta britamš. Štra- 
mūsu šalies piliečiu sąmoningumą I teginiu atžvilgiu tai yra neįkai- 
ir kelti jų idėjini - politinį lygi”' (nuojauta. Nors Castro grasina iš

vyti iš ton amerikiečius, bet jie 
lengvai nepasitrauks. Gvantana- 
mo yra vienas geriausiai įrengtų 
pasaulyje uostų. Taip pat JAV 
žinioje yra du aerodromai. Visi 
Įrengimai kainuoja virš $76. mil. 
Nuolat joje gyvena 1550 ameri- 
kiečių karių ir 200 marinų. Bazėj e v. MatulaitiSw sekr. J. Gustainis, ižd
dirba 2700 kubiečių.: Tai šiuo me
tu geriausiai apmokami darbinin
kai visoje Kuboje.

Parapija įsteigė stipendijų fondą
Prieš porą metų Prisikėlimo para jmybę kas metai tikrina Prisikėlimo 

pijos vadovybė, norėdama palengvinti p ' ’ ’ ........................ *
materialines sąlygas mokslus einan
čiam jaunimui, numatė steigti tam 
tikslui specialų fondą. Pradžioje buvo 
galvota šį reikalą pavesti parapijos 
komitetui, tačiau vėliau apsispręstą 
perduoti stipendijų fondo kūrimą pa
rapijos katalikų vyrų draugijai. Pas
tarosios visuotinis narių. susirinkimas 
pritarė šiai minčiai ir pavedė valdybai 
atlikti parengiamuosius stipendijų fon
do darbus. Valdybos paprašytas V. 
Užupis parengė stipendijų fondo statu
to projektą, kuris su mažomis patai
somis parapijos vyrų d-jos visuotinia
me narių susirinkime vasario 25 d. 
buvo priimtas ir tuo seniai planuotas 
Prįsikėlimo parapijos stipendijų fon
das tapo įgyvendintas.

Pagrindinis stipendijų fondo tikslas 
— finansiškai remti mokslus einantį 
jaunimą. Yra atsitikimų, kad baigęs 
augštesniąją mokyklą jaunuolis, buvo 
priverstas nutraukti mokslą ir eiti 
užsidirbti sau pragyvenimui lėšų, kad 
vėliau galėtų pradėti studijas. Yra 
šeimų, ypač turinčių daugiau vaikų, 
kurioms labai sunku sutaupyti stam
besnes pinigų sumas augštajam moks
lui. O ir geriau prasikūrusioms šei
moms kartais pasitaiko gana keblių 
finansinių sunkumų. Tokių šeimų jau
nuoliams išimtinais atvejais galės būti 
suteikiama vienkartinė paskola ar pa
šalpa. Taip pat, skatinant jaunimo 
mokslą ir visuomeninę veiklą, stipen
dijų fondo valdybos nuožiūra galės bū
ti skiriamos piniginės premijos. Prisi
kėlimo parapijos stipendijų fondas pir
moje eilėje rūpinsis savo parapijos 
jaunimu, tačiau jei atsiras pakanka
mai lėšų, skirs stipendijas ir kitų pa
rapijų ar kolonijos besimokančiam jau- 
nimui. . . T;.

Stipendijų fondo valdybą sildaro 
trys rinkti parapijos vyrų draugijos na
riai, draugijos valdybos atstovas ir jos 
dvasios vadas. Paskutiniame draugijos 
visuotiniaiųe narių susirinkime buvo 
išrinkta ir pasiskirstė pareigomis pir
moji fondo valdyba. Ja sudaro: pirm. 

__________ 1- 
V. Urbonas, valdybos atstovas A.’Dil- 
kus ir dvasios vadas T. Tarcizijus,OFM. 
Valdybos darbą ir finansinę atskaito-

kat. vyrų d-jos revizijos komisija ir 
priima visuotinis narių susirinkimas.

Stipendijų fondo lėšas sudaro fondo 
talkininkų įnašai, aukos, dovanos, pa
jamos iš parengimų, rinkliavų ir t.t. 
Fondo talkininkai yra: 1. rėmėjai pa
aukoję stipendijų fondui betkokią pi
nigų sumą; 2. garbės rėmėjai, paauko
ję nemažiau $100 ir 4. fundatoriai, pa
aukoję nemažiau $300. Fondo talki
ninkai paaukoję betkokią sumą pini
gų, gauna pakvitavimą, o pradedant 
garbės rėmėju dar gauna fondo diplo
mą.

Naujasis stipendijų fondas bando už
pildyti dar vieną didelę spragą mūsų 
visuomeninėje veikloje. Tai yra pras
mingas ir konkretus žingsnis bendrame 
visų mūsų susirūpinime lietuviškuoju 
jaunimu. Mes negalime leisti, kad bent 
vienas jaunuolis dėl medžiaginių trū
kumų negalėtų siekti mokslo. Todėl 
pajuskime šventą pareigą padėti moks
lą einančiam jaunimui tapti augšto iš
silavinimo ir gerais lietuviais. Kvie
čiame visus būti stipendijų fondo tal
kininkais. Fondo Įnašai yra laikomi 
bankelyje “Parama”. Aukas, prašymus, 
pageidavimus ar pasiūlymus prašome 
siųsti šiuo adresu: Stipendijų Fondui, 
32 Rusholme Pk. Cr„ Toronto 3, Ont.

VALDYBA

KREGŽDUTĖ I dalis
Elementorius pradedantiems 

mokytis lietuvių kalbos
Išleista jau IlI-čioji laida; pla

čiai vartojamas šeštadieninėse 
mokyklose Kanadoje, JAV, Aust
ralijoje, Vokietijoje.

Gausiai iliustruotas. Pabaigoje 
vadovėlio platus.paaiškinimas — 
metodinės pastabos — mokyto
jams ir tėvams, kaip prieina m i a u 
šiuo vadovėliu naudotis.

Autorius — pedagogas A. Rin- 
kūnas. Kaina $2.25.

Gaunamas sp. b-vėj “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W , Toronto 3. 
Ont i ir pas visus lietuviškosios 
spaudos platintojus.

jis būdavo kartojamas kelintą 
kartą iš eilės. Puiki atmintis jam 
padėdavo atkurti visus kadaise 
aplankytų vietovių vaizdus: tai ir
gi turėjo didelės reikšmės šnipų 
medžiojime.

MELAGIS Iš 
BARCELONOS

1942 m. kovo mėn. i jo rašti
nę buvo atvestas augšto ūgio vy
rukas. šviesūs plaukai, mėlynos 
akvs ir visa išvaizda aiškiai rbdė. 
kad ateivis yra vokiečių kilmės, 
kurios jis. žinoma, net nemėgino 
išsiginti. Hansas pradėjo pasako
ti, kad, naciams paėmus valdžią, 
jis Įsijungė Į aktyvią opoziciją. 
Pajutęs Gestapą už savo nugaros. 
1936 m. buvo priverstas pabėgti i 
Daniją. Kopenhagoje jis vertėsi 
advokatūra, kol netikėta nacių in
vazija vėl sumaišė jo ramaus gy
venimo planus. Keletą mėnesių 
pasislapstęs Kopenhagoje, persi
kėlė atgal i Vokietiją. Iš čia ne
buvo perdaug sunku pasiekti ne
utralią Šveicariją. Per nacių oku
pacijos išvengusią pietų Prancū
ziją jis atsidūrė Ispanijoje — 
Barcelonos mieste. Tai buvo vi
siems gerai žinomas ir. normalus 
pabėgimo iš Vokietijos kelias. Ne
buvo galima abejoti, kad jis daug 
metų gyveno Kopenhagoje, nes 
puikiai pažino visą miestą. .To išsi
reiškimai ir kalbos stilius taipgi 
liudijo, jog teisės reikalai jam nė
ra svetimi’, kaR jis galėjo bi'iti ad-

virus, susigerdavo i kiaušinio bal- 
timą. ant lukšto nepalikdama jo
kios žymės. Kas gi galėtų Įtarti 
nekaltai atrodanti kiaušini, kai 
net stipriausias mikroskopas ne
suranda jokių, žymių jo lukšte? 
Ši jų išradimą visiškai atsitiktinai 
atidengė prancūzų žvalgybos ka
rininkas. Per fronto liniją kiek
vieną dieną eidavo prancūzų kai
mietė “brolio” lankyti. Ji visada 
nešdavosi pintinėlę kiaušinių. 
Vieną kartą prancūzų karininkas, 
paėmęs kiaušini, jį išmetė i orą 
ir vėl pagavo. Ji nustebino panika 
moterėlės veide. Pramušęs kiau
šinio galą, jis ėmė lupti lukštus, 
ir baltame kietai virto kiaušinio 
paviršiuje pasirodė rudos raidės 
— to fronto ruožo planas ...

(Bus daugiau)

tarąvimas kalbėti apie gamybos 
svarba, bet nutylėti rikiuojamąjį 
ir pati svarbiausią politini sieki
mą. kuriam turi tarnauti ūkis, ka
riuomenė ir paklusti visuomenė.

LYGYBĖ BE
LYGIATEISIŠKUMO

Chruščiovas skelbia: “Komu
nistinė visuomenė — tai ir visiš
ka socialinė visų visuomenės na
rių lygybė, ir didelis visų pilie
čių sąmoningumas bei idėjišku
mas. ir materialinių bei dvasinių 
gėrybių gausumas, laimingas ir 
pasiturimas visų darbo žmonių, 
gyvenimas. Mokslinis komuniz- 
rrtas anaiptol neskelbia lygiatei
siškumo. primenančio pirmąsias 
krikščionių bendruomenes su jų 
žemu gyvenimo lygiu, su jų aske
tizmu. Komunizmo negalima isi-

CANADA

Nesiduokite
išnaudojami

Įvairūs
siuntiniai estija, Ukraina

IX Siunčiame ..Jūsų sudarytus ir ap-!S S\.aHaaOS» paprastu ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS. INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siusti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešima. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas. '-..y*

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET. TORONTO, ONT.. CANADA

Tclefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
1G5 Cannon St E., Hamilton, Ont. 94 Douglas Street. Sudbury. Ont. 
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. Tel. OS.3-5.215, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Jei Kanadoje nelabai ilgai gyvenote, gal nesate susipažinę su tam tikrais 
Kanados verslo papročiais.

Žmogus gali būti labai stipriai gundomas pirkti skolon. Užsitikrinkite, kad 
pilnai suprastumėte pirkimo sutarties sąlygas. Rūpestingai viską perskaity
kite ir, jei abejojate dėl kuriu nors sąlygų prasmės, lai jums tai išaiškina 
sąžiningas bei patikimas asmuo, kuris gerai supranta anglų arba prancūzų 
kalbas. Praeityje kaikurie ateiviai sutikdavo mokėti perdėtai augštus nuo
šimčius arba pasirašydavo sutartis, kurios juos jpareigodavo sumokėti 
žymiai daugiau, nei jie buvo tikėjęsi.

Jei abejojate dėl kurios nors prekybinės sutarties, pasitarkite su rimta įstaiga, 
kaip pvz. "Better Business Bureau". Jos turi skundų kartotekas apie asmenis 
bei kompanijas, kurios yra įtariamos klaidinančių arba nesąžiningų metodų 
naudojimu. "Better Business Bureau" įstaigos adresą bei telefoną rasite 
telofono knygoje.

Jei manote, kad esate nukentėjęs nuo neteisingo prekybos būdo, susisiekite 
su artimiausiu imigracijos valdininku arba savo tautinės grupės veikėju. 
Jie mielai jums padės.

Atsiminkite, kad visi patarnavimai, kuriuos suteikia Pilietybės ir Imigracijos 
Departamentas imigracijos reikalais, yra nemokami. Jūs niekam neprivalote 
mokėti pinigų už betkokį imigraciją liečiantį reikalą, kurį norite iškelti Pilie
tybės ir Imigracijos Departamento žiniai. Prityrę valdininkai ten yra tam, 
kad jums padėtų. Jų patarnavimai yra nemokami.

ELLEN L. FAIRCLOUGH
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

S-52-19

f
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Vytautui ir Gražinai Meilams 
išvykstant Europon

Vytauto ir Gražinos Meilų išvy- 
kinią ilgesniam laikui Europon 
pergyvename nelengvais jaus
mais. Mūsų lietuviška šeima ne
tenka abiejų asmenyse mielų bi
čiulių, o Vytauto Meilaus asme
nyje aktyvaus bendruomenės na
rio, kurio lietuviška veikla buvo 
plačiai prasiveržusi už Toronto 
ribų.

Vytautą Meilų matėme Kana
dos Lietuvių Bendruomenės ju
dėjime, Toronto “Paramos” orga
nizatorių ir vadovų priekyje, taip 
pat Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos.rūpesčiuose. Vi
sur jis dirbo ištvermingai, vertino 
susifiariusias padėtis realiai, vi
suomet turėdavo pakankamai 
šviesos ir nuomonėms derinti ir 
esamoms jėgoms ‘i bendrą tikslą vo. šiandien Vytautas Meilus 
nukreipti. Jo išvykimas yra šiai Į grįžta atgal, tik jau ne kalinio 
mūsų lietuviškai salelei tikras; drabužiuose, bet kaip laisvas žmo- 
nuostolis. Pasigesime jo, lygiai!gus kūrybiniam darbui, ryšiui 
kaip .ir Gražinos Meiluvienės, ir, tarp šių dviejų kraštų megzti. Re- 
prie jaukaus šeimos židinio To-i tai kam mūsų gali pasitaikyti gy- 
ronte, ir saulėtoje Akmenėje, kur venime išgyventi tokį padėčių 

kontrastą...
Laisvojo pasaulio ir Toronto 

lietuviškos bendruomenės atsto
vai, nariai ir artimieji bičiuliai 
susirenka palinkėti Vytautui ir 
Gražinai Meilams Viešpaties pa
laimos jų naujuose žingsniuose.

“Jūs išsivežate mūsų visų šir
dies dalelę ... Iki pasimatymo!” 

S.

kietos atrankos varžybose šį pasi
rinkimą nulėmė Vytauto Meilaus 
plačios erudicijos asmenybė. Di
džiuojamės tuo viši, lyg patys bū
tume laimėję,) bet drauge ir tiki-

Kur mūsų vieta?

Viešai niekas apie klases ne- 
. kalba, tačiau neoficialiai daugu

me, kad jis naujoje vietoje, nors mas jįeško priemonių bei būdų, 
ir ne Lietuvos reikalais sieloda- ■ - • — - -
damasis, liks toks pat jautrus pa
grindiniams mūsų tautos rūpes
čiams.

Savotišku sutapimu Vytautas ir 
Gražina grįžta Vokietijon, kur ly
giai prieš 17 metų abiem teko ne
paprastai daug skaudžių dienų iš
gyventi. Tai buvo 1945 metų 
ankstyvas pavasaris. Jis—vis dar 
kalinamas griūvančios priespau
dos vergų stovykloje Stutthofe, 
ji — su dukrele beviltėje nežinio
je laukianti grįžtančio vyro ir tė-

ji buvo ir miela šeimininkė ir rū
pestinga motina, ir nuoširdi 
draugė;

Iš antros pusės visi džiaugia
mės, kad Kanados imigracijos mi
nisterijos užsienių tarnybos sky
rius, lietuviui patikėjo postą, ku
riame teks specifinėje apimtyje 
atstovauti Kanados reikalams V. 
Vokietijoje. Nėra abejonės, kad

Socialinės amerikiečių klasės ir lietuviai
kaikurios Įmonės Amerikoj turi;nemažom pajamom, bet slaviška, 
net penkias atskiras kafeterijas,' itališka ar lietuviška pavarde sa- 
pradedant nuo stalų su baltom vaime atsiduria žemesnėj klasėj, 
staltiesėm, baigiant ilgais stalais‘ Pvz. un-to profesorius; gauna ge- 
su suolais. Taip pat vienoj Įmo-rą algą, gyvena $50.000 name, 
nė j tiktai direktorių mašininkės Koks jo iškilumas? Kiekvienas 
gali naudoti elektrinės mašinėles, mūsų bus linkęs jį priskirt prie 
Pasak vieno anekdoto, kai direk- į viršūnių. Bet pridėk, kad jis yra 
torius buvo pakeltas i viceprezi-. negras, ir jo iškilumas sumenkęs, 
dentus ir persikėlė į buvusio pre- i Teoriškai kiekvienas svetimšalis 
zidento Įstaigą, atėjo darbininkas: gali patekti i augščiausią poziciją, 
su žirklėm ir pradėjo karpyt kili- Praktiškai betgi, norint pakilti Į 
mą. Naujasis viceprezidentas nu- augštesnę poziciją, reikia gyven- 
stebęs paklausė, ką jis daro, tas ti, kaip kiti tokios pat pozicijos 
atsakė: bendradarbiai. Jis gali sąmonin-

— Turiu apkarpyt kilimo kraš- gai užmiršt savo kalbą, pakeist pa
tus. Nuo sienos iki sienos kilimas vardę, pasisavint kitus papročius, 
gali būti tik prezidento kambary. 
Visi kiti turi būti 12 colių ma
žesni.

NAMAS PRIE 
GOLFO AIKŠTĖS 
Kitas ryškus, iškilumo ženklas 

šiuo metu yra namas. Jo kaina, iš
vaizda ir adresas — labai svar
būs dalykai. Namas prie golfo 
aikštės ar klubo yra iškilumo 
ženklas. Besistengdami išsiskirt I 
iš žemesnės klasės ir susilygint ^į^inga da7brgauna4daugUma- 
su augstesneų žmones Paeina pne: žesnį at8lyginimą |rba dirba kaip 
eisdausių turijoz^, išleidžia di- darb‘ininkas. esam visai at-

LIETUVIS LAIKRAŠTININKAS IR 
ŠIOS DIENOS REIKALAVIMAI

kaip išsiskirti iš žemesnės klasės 
ir pritapti prie augštesnės. Iški
lumo jieškojimas yra labai ryškus 
didelėse įmonėse. Labiausiai jo 
jieško didieji verslininkai bei 
pramonininkai. Jų įtaka bei pres
tižas Amerikoj yra didesnis, ne
gu profesorių, mokslininkų. 
Jiems tenka didžiausias vaidmuo 
klasių susidaryme. Milžiniškų 
Įmonių organizacija yra geriau
sia dirva socialiniam snobizmui.

KILIMAI, STALAI. NAMAI
— IŠKILUMO ŽENKLAI
Pačios viršūnės sėdi nuo sienos 

iki sienos kilimais išklotose Įstai
gose prie mahagony stalų; padėjė
jai — ant mažesnių ar plonesnių 
kilimų prie walnut stalų. Žemyn 
leisdamiesi rasime tarnautojus 
vis prie mažesnių ąžuolinių sta
lų. kol pagaliau pats žemiausias 
tarnautojas sėdės tolimiausiame 
kampe ant seniausios kėdės. Ben
drovės pirmininkas turi atskirą 
prausyklą, ir kiekvienas prasiver
žęs i "direktoriaus poziciją gauna 
kaip iškilumo ženklą — raktus i 
atskirą prausyklą.

Minėtas V. Packard sako, kad

AL. GIMANTAS
Planuotasis visuotinis mūsų must distinguish the real from 

laikraštininkų suvažiavimas teli- the illusory, the significant from 
ko vienu iš daugelio nespėjusių i we can be pur-

. m x- poseful, if we can face up to ourgimti sumanymų. Tačiau, spau- £sks and live up t0 Olfr word 
dos bičiulių ratelyje galima paste- įf we can do our duty undeterred 
bėti ir vertingų prošvaisčių. Mie
la girdėti apie LŽS Čikagos sky-And abroad then surely peace and 
riaus veiklą; baigia organizuotis freedom can prevail. We: shallI be 
tos pat sąjungos Detroito skyrius, | neijber Red nor dead, but alive 
visiškai vietoje (gal net ir pavė-iaP^ ^ree worthy of the tra- 
luotai) buvo pernai susitelkę ir i ditions and responsibilities ... 
mūsų katalikiškųjų laikraščių re-j 
daktoriai ar jų atstovai. Tai vis 
brandžios ir sutartinės priemonės 
gyvinti, Įdominti ir aktualinti lie-

by fanatics or frenzy at home

LAKRAŠTININKAI RINKSIS 
PADĖKOS DIENOS 

SAVAITGALY
tuviškąją spaudą. Kartu, tenka pa- Artinas Kultūros kongresas. Ja- 

bet nežiūrint to, jam bus beveik Į sidžiaugti, kad lietuviškojo spaus- me numatoma ir žurnalizmo sek- 
neįmanoma patekt Į elito klubą, ‘ dinto žodžio reikalais vis daugiau cija. Tai bus puiki proga plačiai 

(nes tie smulkiai ištyrinės netik 
i kas jis per paukštis, bet ir kas jo 
tėvas. O jei nebūsi klube, negausi 
ir augštesnės vietos.

Mes, ateiviai, savo specifiška 
padėtim sudarom visai atskirą 
grupę. Savo išsilavinimu, skoniu 
ir kultūra dažnas prilygstame pa- 

įčiom augščiausiom klasėm. Tuo 
' tarpu, nors kaikas mūsų dirba ir

KARALIAUČIAUS LIETUVIS VIEŠI KANADOJ IR JAV
Jo pranešimas Toronte - kovo 23 d

Valtcris Banaitis, kilimo iš Maž. jant pasitraukia i vakarus ir kartu su'burgo vokiečių vaikų prieglaudos re- 
Lietuvos, dėl ligos negalėjęs emigruo-; kitais pabėgėliais gyvena lietuvių sto-; prezentacinis choras dainuoja lietu
ti, yra pasilikęs gyventi Vokietijoj ir I vykioje Flensburge, Haffkruge, Neu-: viskas dainas, Bremeno vokiečių cho- 
šiuo metu Amerikoj važinėja po liet. ‘ stadte ir špakenberge. Jo pastangomis ras ir solistai be kitų liet, kūrinių 
kolonijas ir daro pranešimus apie da-' atsirado Hafkrugo stovykloje “Tėvy- atlieka Jeronimo Kačinsko parašytą 
bartinę padėt) Lietuvoj.

PAŠALINTAS IŠ TILŽĖS
GIMNAZIJOS
Valteris Kristupas Banaitis (nemai

šyti su Viktoru Kazimieru ir Juozu 
Banaičiais), g. 1918 m. Karaliaučiuje 
susipratusių prūsų lietuvių šeimoje., ; , . . .
Jau iš mažens rodė didelius muziki-jkęs vėl griebiasi darbo ir špakenber- DABARTINĘ LIETUVĄ
nius gabumus, todėl mokydamasis Til- ’ ’’ ' ” ...
žės gimnazijoj lygiagrečiai mokėsi ir 
vargonininkavimo. Dalyvavo vietos lie
tuvių veikloj. Vydūno chore, dūdij or
kestre, vargonininkavo bažnyčioje. Už 
lietuvišką veiklą buvo pašalintas iš

nes garsu” ansamblis, kuris su koncer- Mišių ištrauką; Stuttgarto radijo cho- 
tais aplankė visas stambesnias Š. Vo- ras savo repertuare turi daugiau kaip 
kietijos stovyklas, o taipgi sėkmingai tuziną liet, liaudies dainų, Miuncheno 
koncertavo anglų kariams ir vokiečių radijas atliko su gerais vokiečių akto- 

revisuomenei. riais du valandiirius vaidinimus
Stovyklose gyvendamas, menkai ap- portažuš apie Lietuvą ir t.t. 

rūpintas ir persidirbęs sunkiai šuser-Į rrR.r tVFnRMI nT<c apif 
ga ir patenka Į ligoninę. Kiek pasvei- L

go stovykloje vėl suorganizuoja gerą jjs rašo , vokiečiu spauda, kalba 
chorą su kuriuo, vokiečių simfoniniam per jų radiją, pasirodo televizijoj in- 
orkestrui padedant padaro kelis pažy- formuodamas apie Lietuvą, jos meną 
mėtinai puikius koncertus. jr kultūrą. Nemažai rašo ir lietuvis-

-........ . ...... UCTVVA VOK1CTUOJ i žydai: Pastarieji tiri įvo atsM-
gimnazijos be teises mokytis betkurioj Emigracijos bangai nuėjus ir visai viduramžiai”. V. Banaitis yra rus klubus irgi SU atitinkama gra-
Vokietijos vietoj. Gresiant suėmimui, lietuviškai veiklai jsskydus, V- Banai‘ išrinktas studentu org-jos Santara gar-! dacija. Taip pat vargiai rasim ėli- 
jis 1937 m. pasitraukia į L.etuvą ir t.s išvyksta į P. Vokietųą IRO tarny- bės fiIisteriu. ' ; to klubuose pavardžiu SU galūnė-
Kaune baigęs Ausros gimnaziją stu-1 bon. IRO veiklai nustojus, imasi ra- A■ ’ . . , r &
dijuoja teisę. Lygiagrečiai mokosi mu-! dijo darbų. Sukuria Lietuvos radijo tarnyba c uodą pi ogos mis iskv ar owskl.
zikos Kauno konservatorijoj. Užėjus ! sekimo tarnyba, kur ir dabar tėbedir-Į kebeli įvykius anapus geiezmes : AvpiviAI 
karo audroms V. Banaitis darbuojasi; ba eidamas informacijų tarnybos vir-' Pasikalbėti su atbegehais ir A l El VIAl VIRŠŪNIŲ
Įvairiose Įstaigose Kaune ir Vilniuje, šininko pareigas. Be tiesioginio darbo delto .Lietuvos klausimais \. Banaitis, NEPASIEKIA 
daugiausia muzikinėj srity. Jo incia-i Įstaigoje, jis imasi Skleisti lietuvių me- -ra vienas Seriausjai in a?2 j

na per radiją, televiziją, koncertus ir Inen^- į
pan. Jo rūpesčiu ’X^.Sy.j Kadaiigi amerikine visuomene su-radijo stočių įvyko liet, muzikos kon- J^tų seiman lietuvių dėlėj
certai- 'i Jis aplankė eile liet, kolonijų. To-!nės grupės kurių dažnai nęgali-

VOKIEČIAI IŠPILDO fronte kalbės kovo 23 d.. 7,30 vai. ma pntapdinti nei prie vienos
LIETUVIŲ KŪRINIUS šv. Jono Kr. salėje. Kartu bus paminė- '■ klasės, susidaro komplikacijų.
Tik V. Banaičio Įtakos dėka Ham- ta ir Maž. Lietuva. Aug. Vienas i Svetimšalis SU augštuoju mokslu.

Kaune baigęs

ty va Berlyne Įrašoma į plokšteles Vyt. 
Marijošiaus diriguojama Čiurlionio 
simfoninė poema “Miške", Pakalnio 
uvertiūra “Lituanica” ir Karnavičiaus 
simfoniniai kūriniai.

•TĖVYNĖS GARSU" VADOVAS 
Antrajai raudonajai okupacijai artė-

BH

s

ei ja. Tai bus puiki proga plačiai 
ir pagrindinai peržvelgti lietuviš
kosios spaudos pagrindus, išdis
kutuoti, pasitarti, patirti vieni ki
tų nuomones Įvairiausiais klau
simais, atvirai ir nuoširdžiai pasi- 
sakyti tokiais gausiais ir su kiek- 

ryztasi remti ne vien skambiais Viena aiena jvairėjančiais klau- 
žodžiais, bet ir konkrečiais veiks- simais ir naujausiais uždaviniais 

vargiai" ar visa eilė mūsų laikraš- damšT^kohnantis^rhe Colum- 
cių butų įsigiję modernias spaus-; bja 
dinimo mašinas, kiti gan sėkmin
gai veda panašius vajus ir toliau.

SKAITYTOJAI TIKISI
Mūsų spaudos talkininkai, jaus

dami nuoširdžią skaitančiųjų pa
ramą ir dėmėsi, savo ruožtu, taip
gi turi pateisinti rodomą pasitikė
jimą ir dedamas viltis mūsų spau
dos atžvilgiu. Aiškiau tariant, 
skaitytojas laukia ir tikisi nuolati
nio ir pastebimo tobulėjimo, bet tus ir garantuoti vietos ir laiko 
čia, padėtis jau žymiai liūdnesnė, atsakingoms diskusijoms. Be to, 
Aplamai žvelgiant, tik labai nedi- būtų itin naudinga, kiek laikas 
dėlė dalis mūsų laikraštininkų leistų, peržvelgti didžiąsias žur- 
studijuoja, gilinasi i žurnalistikos nalizmo problemas, sustojant ne 
pagrindus, lik labai nedaug ra-; vien tik lies tuo, kas paskelbta, 
Šančių seka tokius leidinius, kaip;bet organizuojant tinkamą žinių 

’ z”, The Sa-; tyrinėjimą ir informaciją, Įtrau-

pradeda domėtis netik patys ra
šantieji, bet ir likusieji visuome
nės sluogsniai. Jau nedaug lieka 
lietuviškųjų susitelkimų, kurių 
metu, siauriau ar plačiau, nebūtų 
liečiami ir spaudos reikalai. Atro
do, kad skaitytojai savąją spaudą

mais, parama. Be tos paramos statomais lietuviškiems laikraš-

džiausias sumas pinigų tokiems 
dalykams, kurie jiems ištikrųjų 
tėra iškilumo ženklai, praktiška
me gyvenime nereikalingi.

KLUBAI — LEMIANTIS
VEIKSNYS
Pats svarbiausias veiksnys, ski

riąs vieną klasę nuo kitos, yra 
klubai. Amerikoj nėra beveik nei 
vieno asmens su atsakingesne po
zicija, kuris nepriklausytų atitin
kamam klubui. Čia jis netik pra
mogauja. bet, svarbiausia, užmez
ga reikalingus ryšius ir padaro,----- —«... —
vienokius ar kitus verslą liečian-1 trauklu, nes, kaip matėm, jos dau- 
čius sprendimus. Jei nori gauti: geliu atvejų stovi žemiau už mus. 
augštesnę vietą, pirmas klausi- Todėl, nekalbant apie patrijotiz- 
mas— kokiems klubams priklau- ma- jei kaikurie mūsų ji prarado 
sai. Kas pažįsta amerikini gyveni-'ar niekad jo neturėjo, būtų visai 
mą, pagal tai gali tiksliai’pasakyt; tikslu vadovaujantis tik sveiku . . . ... , . . .
apie žmogaus užimamą vietą, pa-, protu, visom išgalėm laikytis savo Journalism Review ir pan. Tuo tingus asmenis, 
jamas, Įtaką ir pan. Todėl Į klubą bendruomenės 
gali patekti tik su rekomendaci
jom ir tik i atitinkamą klubą, pa- 

'? gal iškilumą. Pvz. beveik nėra 
klubų, kur maišytųsi žydai ir ne-

Didelė naujiena apie dvi žymias alaus rūšis

skira netik tautinė, bet ir sociali
nė grupė. Ji taip pat stengiasi iš
ryškinti ir savo tarpe klases bei 
iškilumo simbolius, kurie yra pa
našūs i amerikinius.

MŪSŲ VIETA— 
LIETUVIŠKOJE 
BENDRUOMENĖJE
Išskyrus ypatingus atvejus, vi

siškai Įsilieti i anglišką elitą mes 
niekad negalėsim; negalės nei 
mūsų vaikai. Sutapti su žemes
nėm angliškom sferom — nepa-

Journalism Review” mintis, 
kongreso metu, lietuviams lai

kraštininkams būtų labai pravar
tu pasisakyti dėl visko, ką tik 
ramiame esant neteisinga ir neat
sakinga ir iškelti tai, kas, mūsų 
nuomone, turi būti išstatoma tin
kamo žurnalizmo pavyzdžiais. To
liau, būtų gera sudaryti sąlygas 
prasmingoms diskusijoms, tiek 
lietuviškojo žurnalizmo puoselė
tojams, tiek ir jo stebėtojams — 
mėgėjams, skatinti tokius deba-

“Journalism Quaterly”, The Sa- tyrinėjimą ir informaciją
i turday Review”, “The Columbia! kiant visus tuo reikalu kompete-

!tarpu tie balsai yra neabejotinai Ribotas laikas, aišku, neleis 
būtinybė ant kiekvieno laikrašti- ■ daug ko ta prasme nuveikti, bet, 

; ninko stalo. Blogai, kad laikrašti- į turint gerą pradžią, vėliau tas pa
niukai neturi ryšio, išskyrus laiš-lčias temas gal bus galima plėsti 

jkinį, jokio biuletenio, jokios ša-Įkuriame biuletenyje, bet ir šis 
‘ vos informacijos skirtos ne vie-i užsimojimas galėtų būti įgyven- 
šumai. bet vien tik savųjų rateliui, dintas. jei mūsų rašantieji pajus 
Tokia medžiaga rodytų gražius reikalo svarbą, jei tik norės to- 

;norus ir pastangas kelti liętuviš-i bulėti, norės prisidėti prie bend-

;, nes tai vieninte-' 
lis užnugaris į kuri mes galime 
atsiremti. Galų gale visas mūsų; 
socialinis bendravimas, išskyrus! 
Įstaigose “Christmas parties” ir ■ 
panašias, remiasi daugiausia lie- ’ 
tuviška bendruomene. Todėl lai
kas mums visiems Įsidėmėti, kad 
dalvvavimas lietuviškoj' bendruo- . -
menėj ir jos rėmimas yra ne vien i k°j° žurnalizmo lygi visose jo ro mūsų spaudos lygio kėlimo. 

. pareiga, bet ir privilegija. Už tą j formose, ten būtų galima iškelti i Svarbu, kad kiekvienas kongreso 
i privilegiją bendruomenė iš mūsų esamus trūkumus. laisvai pasisa-' dalyvis galėtų aptarti būdus ir 
taip pat turi teise kai ko reika- ^yti. ir tai visa, galėtų prisidėti: priemones geresniam bendrojo

- , Paskirstymas visos masės i pen- lauti. I prie geresnio supratimo mus su-1 tikslo siekimui. Žinia, tokios vi-
^uostalw^kad ^Banaitis. kias grupeS yra labai apytikris. Kai dėl mūsų pačiu klasių bei Pančio pasaulio, būtų lengviau; sos pastangos pareikalaus nemaža 

•omoc ..i..,— . . iškilumo ženklų, reikia pasakvti^5^^^ j° Svarbiausias srovės, pasi-ldarbo, kuri kiekvienas laikrašti-
kad iš dalies tai neišvengiama i keitimus Vienas laikraštininkas ninkas turėtų atlikti deramu pa- 
Kiekvienas žmogus daugiau ar ■ bandė imtis iniciatyvos minėtąja siruošimu ir savųjų sugebėjimų 
mažiau yra snobas. Bet^kartais Prasme- Paru°šė toki lyg biulete- ribose. Dr. J, Griniaus žodžiais, 
lenktyniaujant ir besistengiant ni- bet tas jo darbas, deja, nesusi- i “Ateitis man atrodo nepramato- 
vieniems geriau už kitus pasiro- lau^® nei didesnio dėmesio, nei ma, o kuriama. Dabartis visada 
dyt. būtu&verta prisiminti kad rašančiųjų pritarimo. Tuo tarpu I teikia rūpesčio, bet visada priva- 
užbaigsime visi vienodai- nebent Rakant aplink mus vykstančių lu tikėti šviesesne ateitimi, tikė- 
turtingesni ir iškilumo jieškoto-1 Pakeitimų esmės, pravartu būtų ti ir už ją kovoti!” galėtų pasinau- 
jai bus paguldvti i brangesnius ’ susipažinti su neseniai prez. Ken- Į doti ir mūsų rašantieji. Gyventi 
karstus ir užkasti i‘“oeresne” že.J nedy žodžiais, kurie galėtų labai laisvėje reiškia gilią pareigą, nuo 

tikti ir lietuviams laikraštinin- kurios tikrai nėra laisvi, pirmoje 
kams (nenorint laisvu vertimu eilėje tie, kurie prisideda prie 
nukrypti nuo originalo dvasios, mūsų viešosios nuomonės, idėjų

jai bus paguldyti i 
karstus ir užkasti i ‘‘geresne” že 
mę. Bima

■ 1'^ v • f 1 ! HUM V pu HUU UI Igllldiu UVddlUO, lllUdU VlCdUOlUOU-2 žvalgybinį ■| ištrauka duodama angliškai): “We I formavimo.

O’KEEFE SUPAŽINDINA
su dviem naujom įdomiom etiketėm alui

O'KEEFE ALE ir OLD VIENNA LAGER BEER

TAI YRA GAIVINANTIS ŽVILGSNIS Į OLD 
VIENNA. DABAR. KAI JOS NORĖSITE SlO 
MĖGSTAMO ALAL'S. JŪS MATYSITE UŽTIK
RINTĄ OV ANT DIDELES NAUJOS ETIKETES!

KAI JŪS SAKOTE OK FOR O’KEEFE ALE — 
JŪS MATOTE OK TIESIOG ANT ETIKETES. 
TAI YRA TAS PATS PUIKUS ALUS. BET DA
BAR DIDELES OK JUMS SAKO, KAD JŪS IS- 
TIKRŲJŲ GAUNATE O’KEEFE!

O’Keefe
Ale

lėktuvą — v
virš Rusijos, vairuojamą Gary Po
wers, numušė II D. karo metu 
vokiečių sukonstruota ir išbandy
ta raketa B A 349 A “Natter’’. 
Ši raketa, ar kitaip sakant, rake
tinis lėktuvas, nes ji turėjo ir la
kūną žmogų, galėjo dar 1945 m. 
pakilti iki 50.000 pėdų aukščio. | 
Lakūnas, apšaudęs mažomis ra-; 
ketomis priešą, pasibaigus kurui, j 
iššokdavo su parašiutu. Palyginus 
su šių dienų moderniomis rakė-: 
tomis, tai buvo dar labai papras-' 
ta konkstrukcija. Tokia raketa 
sunkiems ir greitiems lėktuvams; 
mažai sudaro pavojaus, bet U-2 
konstrukcija buvo labai lengva. 
Todėl sprogusieji lengvi raketi
niai sprogmenys lengvai ji sužalo
jo ir nevaldomą privertė verstis 
žemyn.

Tokias išvadas padarė Kanados 
raketinių mokslų specialistai, 
nuodugniai apsvarstę visas žinių 
nuotrupas. Powers, nusileidęs su 
parašiutu, matė dar kitą parašiu
tą besileidžiant; be to, jo lėktuvas 

į buvo tik sužalotas, bet nesusprog- 
I dintas. Tai būtų Įvykę, jei i ji bu
tų pataikiusi moderni raketa. P

APATINIAI BALTINIAI
GP2-5

KOJINĖS

Mohawk Furniture ltd.

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

DIDELI DALYKAI GAMINAMI PAS O’KEEFEJ
285 VICTORIA ST., TORONTO, ONTARIO

Nėra matę pinigo
Tai ne Afrikos džiunglių gy

ventojai. bet 40% Peru ir kitų 
P. Amerikos žemės ūkio darbi
ninkų. Ispanijos karalių įvesta 
feodalizmo sistema P. Amerikoje 
ir šiandien, po 400 metų, dar ne
išnyko. Peru dvarininkas apie 
“campesinos” — žemdirbius taip 
išsireiškia: ‘‘Duoti jiems žemės? 
Žemei valdyti reikia žmonių. Jie 
gi yra gyvulių banda. Tinginiai, 
kurie per dieną dirba tik keletą 
valandų”.

Sociologai Įrodo medicinos duo
menimis, kad daugumas tų dar
bininkų yra nedavalgę ir negali 
būti darbingais. Peru indėnai, kad 
numalšintų alkį, čiulpia kakavos 
medžio žieves. V. K.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame Įvairins baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.



OntarionTETCTDSI TĖVYNĖJE
Pas:vedes savo dukterį iš kolūkyje su
sikūrusios abiturientų brigados į savu 
troba; knibA lančia nuosavomis žiurkė
mis, debančia ranka paleidžia tiksėti 
kažkada sustojusi savo laikrodį. Lai-
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LIETUVIAI PASAULYJE
l PASIUTAS REZOLIUCIJAS Vaja- 

rio 16 m nėjimo proga jau gauti atsa
kymai iš m in. oi in. J. Diefcnbakerio 
Ir ooozjc jos vado L. Pearson. Įdomus 
yra liberalų partijos vado atsakymas, 

M inv* b? kitko, rašo: “As a member 
of the former Liberal government and 
a Delegate to the United Nations, I 
ind occasions these views to the at

tention of the members of the United 
\Tai ns, ani can assure you now that

w 11 st ’on Įy supo t anv initiative 
taken by the present government to 
this end”.
”• -"-w* Hl minėjime aukų surinkta 

$267,35. Išlaidų — $215,01. Pelnas — 
kuro >nešti į apyl. iždą.

KLB NARIO:ĮNAŠO surinkta $394,

JA ValstybėsKLAIPĘDOS JŪRININKU 
MOKYKLA

Žvejybos laivynui apie ? 000 šturmą, 
oų. laivų mechanikų ir elektros-radijo 
navigatorių paruošė Klaipėdos ju^ei-
r slės mokykla, vad. Kauno-Politechni- k odls p adeda e’ti, ir VHkišiui atmo
kos instituto diplomanto Algirdo Dnik- de, jog vėl grivo anas geras laikas, kai 
teiitib. ‘M-lus vi š'ninko pavaduotoju ^uo^ė buvo stip.us, jam lenkėsi ir jo 
mokslo reikalams yra rusas S. Ta/atu- bijojo...” 
n:n?s. dė *'-toiu — M. š^e^ovas. Dūk a ’ Js’nnįėjusi i abiturientų bri- 

Į mokyklą p i i mani i baigusieji gim- gądos vadovą, kurio tėvą už mėrinimą 
na tjas. Po mėnesio laiko jie vien**- organizuoti kolūkį kadaise VHkišius 
riems metams išsiunčiami ♦vijoti eiti- nušovė. Stipriausia filmo vieta laiko- 
Mio jūreivio, pareigose. Sis laikotarpis, ma ši scena: M Susigūžęs ta p krūmų, 
at odo. reikalingas kandidato ištikimy- KVHkišius taikėsi iš dvivamzdžio į Anta- 

Doveiką — naujųjų laikų žmogų, 
abiturientų brigados vadovą. Prieš 
daugel? metą banditas taip pat iš pa- kurių 40% priklauso KLB Kr. v-bai iri 
sii4| taikėsi į Doveikos tėvą; VHkišhis 
nedvejodamas nusnaustu gaiduką, 

vėl nebe tie laikai! Šūviais gy
venimo tėkmės nesustabdysi. Jis iš
meta šovinius ir šauna iš tuščio .. 

<šsik?ses pa-ti7anavimo dienomis 
pasigrobtą auks*, Vilkišius su meiluže 
bėga iš gimtojo kaimo, iš savo tro-

Partizaninės veiklos tikruoju impul
su buvo ne turtas, ne žemės plotai, bet 
komimistinis teroras, pirmaisiais bol
ševikmečio metais, Taigi, Vilkišius yra 

į‘A. Jonyno ir J. Požėros susevietintos 
fantazijos: produktas.

Pagrindinius vaidmenis šiame lie-

bėi patikrinti.
, CHIRURGAS ALF. STRIUPAS

• Vi bliaus klinikinės ligoninės akuše- 
rime*gfaekologinu> skyr. ved. gyd. Alf. 
Sbiupas yrą spėies pagalėti visoje 
Lietuvoje. Supkias operacijas jis. daro 
netik Vilniaus * klinikinėje ligoninėje, 
bėt yra dažnai šaukiamas i tolimiausius 
U (tu vos kampelius. Kartais tokiose 
išvykose ; jis netgi rizikuoja savo gy 
vybė;. Švenčionyse jis išgelbėjo devy-

vaikų motiną čičėHene, iš Vilniaus 
į .Švenčionis uuskrisdamas mažu lėk
tuvu didelės audios metu. Ligoninių 
pageidavimų knygose pilna šiltų žo- ■ 
d> hi Šiam gydytojui.

PROPAGANDOS TARNU
SUVAŽIAVIMAS

Vssario 28 dJI1TSX Politinių ir mok- tuviui tikrai svetimame filme atliko: 
sUnių žinių skleidimo dr*jos namuose Vilki^i^us — B. Babkauskas, jo duk- 

• Vilniuje buvo sušauktas II susovietin- Į ters lrenos — G. Balandytė/abiturien- 
t>s^Lietuvos nvnąlistų suvažiavimas, tų vadovo Doveikos — S. Petronaitis. 
kurį atidaiė Žurnalistų s-gos v-bos —vkst—

Lituanistinių varžybų vertintojų komisija. Iš kairės dešinėn: A. Paukš
tys, Reikenis, J. Mikšys, kun. dr. J. lada.auskas ir Stanaitis.

Nuotr. V. Pašilto
20Vc Kultūros Fondui — viso $236,40. 
KLB Hamiltono apyl. v-ba, atsižvelgda
ma į tai, kad 1. Lietuvos ir lietuvių at
stovavimo darbai yra daugiausia atlie
kami paskirose kolonijose ir 2. visa 
tai yra surišta su išlaidomis, vienbal
siai nutarė iš KLB Kr. vaidybai ir Kul
tūros Fondui priklausančių $236,40 iš
jungti $100 ir juos oaskirti kolonijos 
reikalams: $75 taut, šokių grupei “Gy- 
vataras” ir $25 vietos chorui. Tokiu 
būdu, KV ir KF siunčiama $136,40. 
Pastaba: Apyl. v-bos š.m. kovo mėn. 7 

.d. posėdžio protokolo ištrauka.

LOS ANGELES MIESTE šv. Kari- 
miero minėjimas praėjo su dideliu 

VYSK. K. SALATKOS konsekraci- pasisekimu. Torontietė sol. J. Liūsti- 
jos iškilmėse k< vo 6 d. Grand Rapids kaitė padainavo kelis Het. 
šv. Pranciškaus Ks. bažnyčioje lietu- torių kūrinius ir pabaigai 
viškąją visuomenę atstovavo vysk. V. “Traviatos”. Bažnyčioje ir

|B izgys ir Lietuvos atstovas J. Kajec- metu surinkta S3000. 
kas su žmona. Be to, dalyvavo visa ei- i
lė kunigų ir pasauliečių lietuvių. Vysk. Italija
K. Salatkai buvo įteikus liet, kryžius, SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOJE Vasa- 
padarytas \. V eselkos iš Detroito. rį0 jg minėjimas buvo labai iškilmin- 

ČIKAGOS KONSULATAS išleido gas. Tautiniais drabužiais pasipuošę 
biuleteni, kuriame surinkta amerikie- moksleiviai patraukė visų akis pamal- 
tiškoj spaudoj Vasario Iv proga pasi- dose ir akademijoje. Visa meninę pro- 
rodę atsiliepimai. Daugiausia apie Va- grama išpildė moksleiviai. Paskaitą 
sario 16 rašė “Chicago American* Į ajpe Maironį skaitė kun. prof. J. Ze- 
dienraštis. | hauskas.

I FLORENCE NAGY, PET pirminin-; '
i kui ir vykd. komiteto garbei p Kajec- Pf-gnCŪZi ja 
kai pasiuntinybėje kovo 13 d. surengė ’

kompozi- 
ariją H 

minėjimu

Nuoširdžiai dėkojame visoms Hamilto- LITUANISTINĖS VARŽYBOS tarp priėmimą. Taipgi atsilankė Vals. dep- 
’ .  ” Nemuno ir “Širvintos* tuntų susi- pareigūnai, kongresmanai ir keletas

laukė malonaus pritarimo iš daugelio diplomatų.
tautiečių. Tuo reikėtų susirūpinti ir KUN> SUGINTAS per BALFą 
artimesnių apylinkių lietuvių kolo- pasiuntė $1.140 už vasario mėn. Vasa- 
nijoms. kur jaunimas dar nėra visiškai saleziečių ir Punsko gimnazi-
nutautėjęs. Tokiose varžybose nevien joms i§ 57 būreliu. Nuo 1951 m. iki šių 
jaunimas pasisemia sau tautinio turto, metų pradžios surinko $90.053.

K-,.... bet iF suauSusiems labai naudinga KŪN. JUOZAS ARUSKEVIČIUS, 56
NAUJA APYLINKES VALDYBA.— Butų gera, kad dėl puikios pereina- m. amžiaus, šv. Juozapo parapijos kle- 

, Pirmasis KLB Hamiltono apyl. naujo- mos dovanos, susitiktų ir kitų kolonijų bonas Duryea Pa staiga mirė kovo 3 
sios v-bos posėdis įvyko Liet. Namuo- jaunimas tarp 12-20 metų amžiaus. • d. lankydamasis kapinėse.

no lietuviškoms organizacijoms ir vi
siems tautiečiams už gražu bendradar
biavimą siekiant to paties tikslo — lie
tuvybės išlaikymo svetingame Kanados 
krašte ir atkūrimo nepriklausomos Lie
tuvos su mūsų sostine Vilniuje.

Apyl. informacija

se kovo 15 d. Posėdi atidarė ir vaidv-;
APYL. VALDYBOS ŽINIOMIS, i bon išrinktuosius sveikino pr. metų

Kanados krašto Tarybą iš Hamiltono pirm Ą Juozapavičius ir kvietė pasi-; JAUNIMO KONCERTAS Įvyks sek-, vipninteiA lietuviška parapija
sutiko kandidatuoti 9 asmenys. skirstyti pareigomis. Pirmininku liko madieni. balandžio 1 d., 4 vai. p.p.,! *r e""*tele 1 bėi/tl?ri . - x-

Apyl. valdyba, užbaigdama savo Ra- yj Kažemėkas vicepirm. _  V. Keži- “Delta” kino salėje, 1292 King St.} <Įelej lowos vaktybėje Parapija turi. Vokietija
denciją, sveikina naujai išrinktuosius itis s k _ Ant Garkūnas ižd — E. M.Ižiniško masto programa, apie 50 ?k 8W seimų — asmenų, i arapi- IIFTlIVIAI apyl. valdybos narius, linkėdama jiemsP^renrimu Svak K dalyką, išpildys V. Babecko muzikos daugiausia dirba skerdyklose. LIETUVIAI
sėkmingo ir našaus lietuviško darbo. MįVčvs ;r ai Barkauskas koresoon- studijos mokiniai, sol. V. Verikaičio Penkiolika šeimų jau sesi menesiai ne-Mikšys ir Al. Barkauskas, korespon charas G Breichmanie. I turi darbo. Proporcingai šeimų skai-

~~~~~ buvo pirmoji savo duosnumu
Jessie Lowes šokiu■'studijos’šokėjai.' Sioux City vyskupijoje. 1961 m.

Visi šie jaunuoliai vra verti visuo- i pajamos — §39.404,35, išlaidos — S22.- 
‘ ___ - 740,58. Taigi, sutaupyta S16.663,77.

loboja Hamil- Ruošiamasi statyti pradžios m-lą ir tam

V. P

kurį atidarė žurnalistų s-gos v-bos 
p’- in. X .Ka osas, i ga hės prezidiumą 
pasiūlydamas S. Sąj. CK prezidiumą , 
su ^t aii^u N. Chruščiovu ... Po to’Lie
tuvos soviėtinhno * tarnus‘ir tarnaites 
jis supažindint? su kompartijos XXII 
suvažiavimo iškeltais nutarimais ir nž- 
davimais. -
XRene geriausiai ši suvariavimą api-

“Tiesoje” atsn^ustas Lietuvos 
komunistų partijos CK sveikinimas: 
“Lietuvos Komunistų Centro Komite- 
t šiai sveikina Lietuvos TSR Žur- | 
nalistų sąjungos antrojo suvažiavimo • 
delegatus ir visus respublikos žurnalis- j 
tus. kurie gausioje tarybinių žurnalistų į 
šeimoje atkakliu ir vaisingu darbu • 
Wde. kad jie yra ištikimi partijos ; 
parankiniai, ve-tingi jos pagalbininkai Į 
kovoje už komunizmą ...” |

Suvažiavime buvo išrinkta nauja žur- ‘ 
naKstų sąjungos valdyba. I ją Įėjo Z. i 
Baltušnikas 
luta — 
kaltė - 
sąs — 
niekis - 
Ietis, Š. Laurinaitis 
talas 
D. Rodą — Telegramų agentūra, č. ™ 
Zgicskis. Valdybos pirm, išrinktas J J 
Korsakas, sekr. — č. Zgirskis. 

V. MYKOLAIČIO
-PUTINO SUKAKTIS

Vilniaus rašytojų sr-gos klube buvo 
surengtas Mykolaičio-Putino kūrybos 
vakaras. poeto kūrybinės veiklos pen
kiasdešimtmečiui pažymėti. Įžangini žo
di tarė A. Venclova. V. Mykolaitis- Pu
tnias nušvietė kaikuriuos savo gyveni- , 
mo laikotarpius, išdėstė nuomonę apie J 
poeziją ir meną. Jis taipogi perskaitė j 
eilėraščių ciklą “Mano mėnesiai”, po- j 
emėles “Mocartas”, “Somnambulas”, 
“Žilvinas ir Eglė”. Aktorius V. Kybar- * 
tas susirinkusiems paskaitė ištrauką 
iš “Sukilėlių” II d. Pianistė M. Dva
rionaitė paskambino keletą mėgiamų 
poeto kūrinių.

Pokario laikotarpyje — 19454949 pasjšventįmo. Toks kaip tik ir vra ; mokytojas, būtent, jos vedėjas L. Ei
ni. — poetas buvo priverstas atiduoti . _
duokle komunistinei propagandai savo 
rinkiniu — 
rinkinyje yra du grynai propaganda; 
uiai skyriai — ■ - -- -
dąP’ ir Didžiojo Spalio garbei”. Tačiau 
kituose rinkinio skyriuose poetas dė
mesį skyrė Lietuvos senovei (“Vii- \ 
nius”, “Lietuviškos knygos kelias”),: 
meilės, gyvenimo ir mirties proble- 1710 jį tęsia. Pertraukoms bū-
moms. Paskutiniuoju laiku įkvėpimo davo tik trys priežastys? vasaros atos- sas šis kapitalas, užtenkamai didelis ir maYonuvakara ?r linki sėkmėsateYtvjeJ ro grižo į Lietuva ir gyveno Kaune 
savo poezijai jis ieško Bethoveno ir ki-’ togos, negalėjimas naudotis patalpo- ----- ---------------------------- - :---- * — ■’ - — - •~ . .......... .
tų kompozitorių muzikoje, pabrėžda-1 mis ir... kai pašlijusi sveikata pri
mas laisvę, išsivadavimą iš sielvarto ir, versdavo mčkvtnja ’’ainiai pailsėti b"o- 
žmogaus didybę. - „

LIETUVIŠKAS FILMAS 
’ “SVETIMP

MYKOLUI CHINUI mirus, 
jo žmoną, dukterį ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. Babelienė
J. ir E. Simkai
E. ir S. Bubeliai

GI

“Kauno tiesa”, J. Bu-
- ^šluota”, T. Butkus, J. Civii-
- "Komjaunimo tiesi”. J. Karo- 
“Mokslas ir gyvenimas”, I. Kas- i

Sovietskaja Litva”, J. Kuo-!
“Tiesa”, J. Mi- į

- Radijo ir televizijos komitetas.

PADĖKA
Mylimam vyrui ir tėvui a.a. MYKOLUI CHINUI mirus, 

visiems Sault Ste. Marie lietuviams, padėjusiems mums šioje 
gilaus skausmo valandoje, visiems atsiuntusiems gėles ir au- ■■ 
Rojusiems šv. Mišias, karsto nešėjams ir visiems kitiems daly
vavusiems laidotuvėse, nuoširdžiai dėkojame. Mūsų-ypatinga 
nadėks kvn A S?h’'i. atvvkusiam iš Sudburv atlaikiusiam 
šv. Mišias ir palydėjusiam velioni i kapines. Taip pat dėko
jame visiems draugams, ir pažįstamiems iš kitur, pareišku- 
siems mums užuojautą šioje skaudžioje valandoje.

• Žmona ir duktė

PARYŽIAUS LIET. KOLONIJA Va- 
sario 16 paminėjo iškilmingu susirin
kimu, kurį sukvietė LB v-ba vxsane 18 
d. Susirinkime kalbas pasakė min. S. 
Lozoraitis ir garbės konsulas H. Dubly. 
Buvo meninė dalis, kurioje A. Mon- 
čiaus ir B. Venckuvienės vadovaujama 
liet. stud, grupė šoko liaudies šokius. 
F. Pabilionytė ir Z. Mikšys skaitė Mai
ronio eilėraščius ir Vienuolio prozą. 
Ona Pagnier skambino fortepionu De
bussy ir Mozarta. E.

ONA ŠIMAITĘ, buv. Vytauto Di-
ŠV. KAZIMIERO liet, parapija, bibliotekos ve<lėja, šiuo

Sioux City Iowa, yra viena mažiausių metu gyvena Paryžiuje.

dentas — K. Mileris. , . - , Ai -
Pagal ankstyvesni nutarimą, šiai vab:nės taut, šokių jaunimo grupė ir «« 

dybai teks išbūti dvejus metus. Nau- 
joji valdyba žada neapvilti Hamiltono .......

i lietuvių visuomenės. ; men4es de!nesJ° ir t-eikalingi šilto musų
i I įvertinimo. Koncertą gi

ORGANIZACIJŲ ATSTOVU POSE- ; l°no Šalpos Fondas. Pelnas skiriamas re*kalui fonde jau turima £57.243,20.į 
[S. Kovo 28 d. 7 vai. vak. parap. labdaros tikslams. Bilietus iš anksto K1®bo"^ “ k“n; iĮDIS.

salėje Bendruomenės valdvba' šauk fa gap™ !si2-vtl Das SK narius. Bilietų! RADIJO VALANDA Pittsburgh, Pa., 
kaina SI. moksleiviam 12-8 m. 50 et. Pr*es kiek laiko buvo nutraukta. Visa 

pylinkė jos pasigedo. Ilgai jieškotaHamiltono liet, organizacijų atstovų 
posėdį. Norima aptarti visus bendrus 
lietuviškos veiklos reikalus ir užsitik
rinti sklandu bendradarbiavima.

k. m.

Vaikams iki 12 m. (ėjimas nemokamas
ŠF k-tas

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS — 
kovo 24 d. 7 vai. vak. parapijos salė- - 

įjė. Paskaitą skaitys J. Varanavičius 
apie jaunimo problemas. Nariams daly- r 
vavimas būtinas. Maloniai kviečiame i 
visus prijaučiančius, o ypač, ateitinin- * 
kų tėvelius. Susirinkime visi bus pavai-

! sinti kavute. Kuopos vaidyba

VAJUS TAUTOS NAMAMS 48 sa į 
vaitėje davė $400 ir nuo jo pradžios! 
S50.700. Nuoširdus ačiū mielajam J. j 
Radvilai iš Port Colborne. Ont. ir K. 
Stankevičiui iš Welland už įstojimą 
LN nariais su S100. Geroji M. Kanevie- 
nė per V. Domeiką ir Ad. Dalangauską 
Įteikė S200 grynais, nupirkdama savo 
anūkams Raimundui ir Antuahetei Ka- 
nevams po vieną Šerą, kurie jau po j

LIETUVIS KANDIDATUOJA
FEDERACINI KANADOS 

PARLAMENTA

LIETUVIAI RENGIASI RINKTI 
VADOVYBĘ. — Tam reikalui sudary
ta k-ja: J. Barasas — pirm., E* Voro- 
neckas — vicep., J. Paliukevičius — 
sekr. ir P. Chmiliauskas su M. Spro
giu — nariai.

JT AUGŠTOJO KOMISARO IŠTAI
GA Vokietijoje savo biuleteniu prane
ša, kad benamiams užsieniečiams — 

* ‘ f Heimatlose Auslaender panaikinamos 
kelionės vizos į šiuos kraštus: Prancū
ziją, Belgiją, Švediją, Norvegiją, Da
niją ir Olandiją.

.stoties, kuri tinkamai pasitarnautų tos Ą 
i apylinkės lietuviams. Pagaliau, stotis '

SYDNEY AUGŠT. MOKSLUS BAI
GĖ: K. Bagdonavičius — odontologi
ją, G. Danta — mediciną, St. Grincevi- 
čius — inžineriją, Vyt. Patašius — ko-

jau gauta. Sutarti su stotimi pasirašė 
šv. Izidoriaus parapijos, Braddock, Pa., 
klebonas, kun. A. Sušinskas.
* A. MATULIENĘ, Hamiltono liet.

•w
<?<?<

choro sekretorė, pasiuntė choro auka mercGQ* B.- Vingilis — mediciną, L. 
operos fondui Zarembaitė — odontologiją, E. Krau-

Hamiltono sienė-Stankevičiūtė — gamtos inatema- 
liet. choras, vad. sol. V\ Verikaičio, pri- t!^os fakultetą.
tardamas Operos Fondo entuziastams MELBOURNE mediciną baigė Kn 
ir jų idėjai, siunčia S25. Apgailestau-; Brėdikytė, fiziką — tik 21 m. amz., 
jam, kad mūsų ištekliai tik tokia suma f R- Sližys.
leidžia paremti komp. K. V. Banaičio 
dideli darbą”.

E. GARMATZ, JAV kongreso narys. 
Liet, neprikl. šventės proga, įvertin
damas ir paremdamas Baltimore, Md., 
liet, tautinių šokių grupę, įteikė S100 
auka.

KONKURSE Nekalto švč. M. Mari-

‘‘Jūratės ir Kastyčio 
Čikagoj. Laiške ji rašo:

tikos fakulteta

J. RIAUBA “M. Pastogėje” rašo: 
“Besiklausydamas valstybinio radiofo
no Adelaidėje pastebėjau, kad duoda
ma Įvairių tautybių muzikos ir dainų, 
bet lietuviškų neteko girdėti. Sugalvo
jau parašyti laišką radiofonui, užklaus
damas ir nurodydamas, vienos plokšte- 

ud!i- pavadinimą ir leidėją. Po kurio lai- 
jos Prasidėjimo par. m-loje buvo duo-! ^°* užsultęš^radiją, dideliam mano nu- 
ta tema: “Kaip veiks į mano gyvenimą stėbimui, užgirdau grojant mano pra- 
nauja bažnyčia?”; dalyvavo per 300 sytą plokštelę \ > v . \ \
mokinių. Daugelis rašė, kad nauja baž
nyčia juos įtrauks į didesnę religinę 
atmosferą, bus dvasinio gyvenimo 
centras. - - -

ANELEI MALĖNAITEI-KAZLAUS- v ADELAIDĖJE Vasario 16jtninėjiinas 

tomis Mišiomis. Minėjime kalbėjo ra
šyt/ P. Andriušis — jis iškėlė savo lai- 

_ __ _ _ ku kitataučių paskelbtus palankius at- 
na~ Toronte? Hąmi^^ siliepimus apie atgimusią Lietuvą. Dai-
riems A. Kazlauskienė padėjo atvykti. nav0 V. Šimkaus vadov. “Lithuania 
Stambia auka A. Kazlauskienė pri- choras, pasn-ode By. Lapsienes tauti- 
sidėjo ir statant naują Het. bažnyčią į-. ^okių grupė. Pamaldų metu gie- 
Urugvajuje. Ji yra tikra sesuo, pėda- Į ^ojd G. Vasiliauskienė.;
gogo, rašytojo Igno Malėno, kuris da- ’ GEOLONGO liet, kolonijoje pamal- 
bartiniu metu gyvena Cleveland, Ohio J Mlaikė kun. dr. P. Bacinskas, mi-
A. Kazlauskienė yra pasiuntusi per nčjime skaitė paskaitą is Melbourne 
500 siuntinių lietuviams tremtiniams! a^vy^s “Tėviškės Aidų redaktorius 
Vokietijoje ir Lietuvoje. Prieš kelisj^r- Zumeris. Buvo plati menine dalis, 
metus ji padėjo įsikurti Bedforde, s MELBOURNE pamaldas laike kun. 

i N. H. lietuvaitėms seselėms benedikti- aseris, mmejimė apie nutautėjimo 
: » STOJO -gėjų orkes- j sutiko bnią apie Balio Krono nomina- ^e | ^nin^ a«‘

...... —. </inhnc ; kos Tautos Fondui ir Vasario 16 gimn.
miltonui i feder. Kanados uarlamenta. J U> . Qvnv€.nTTr :WLnc:anipPAGAUTAS VAGIS, kuris vogė !■ DNEJLJE įvykusume mmejime 

“Laiškų Lietuviams” žurnalui siunčia-1 A. Jį
mus pinigus, rašo “Naujienos”. Buvę! MIRE E- ZALINKEVICAITE - JU- 
pavogta apie S2.000 lietuviu pinigu.! NŪDIENE Sydnejuje.^vasario 19 d Ji 
siunčiamų žurnalui. Kadangi vagis ne-!buvo Slmus? 1985 nl- *uo 1921 ,k‘ \928 
turėdavęs laiko atplėšti laiškus, iinda- ni- bl>vo Lietuvos valst, teatro baleto 

; ves visus vokus, kuriuose, jo nuomone, j ariįstė. Palajdota lietuvių kapmese va- 
’ galėdavo būti pinigų. Tokiu būdu bu-Įsar*° d. E.
Į vę pavogta nemaža ir tam žurnalui i 
jskirtų straipsnių. Paštas prižadėjęs, tSfaZIIlja 
jog pavogti pinigai būsią grąžinti. Tai
gi, pinigus laiškuose siųsti nėra saugu. RAS vasario 11 d. atšventė 25 m. veik- 

DR. A. ir VL. BUTKAI, gyvenę N. los jubilėjų. Iškilmėse dalyvavo kon-

LONDON, Onh
I SVARBUS DEŠIMTMETIS. — Kovo ; draugininku buvo irgi tas pats asmuo 

a : 1 d. suėjo 10 m. mūsų šeštad. mokyk-; — sktn. L. Eimantas. 1955 m. draugi-...,__ _ ______________ _
lai. Ji buvo įsteigta KLB ar>yl. valdy-: n;nko, o kartu ir vietininko pareigas: šimtinę Liet. Namuose turėjo. !

j bos. kurią tada sudarė: L. Eimantas — ' perėmė skiri. O. Gešventas. o dabar j .pj^ėlė padėka F. Rimkui, važinėju- ' 
pirm..-E. Daniliūnas — vicep. ir pa-’ jose yra psktn. M. Chainauskas. Jam savo automobiliu'i Port Colborne : 
reigehaš šalav^ reikalams, P. Dragų- padeda A. Švilpa, B. Ratkevičiūtė-lsi į jr \vej]anda ir nepaskaičiusiam net už 
nevičius — sekr., Br. Misiąs —. ižd, ir/manticnė. V. čegytė ir kt. Skautų su-; benzina. Taipgi gili padėka wellandie- į 
M. Chainauskas — švietimo ir kultūros eigos dažniausia vyksta šeštadieniais ! j šalčiūnui padėjusiam lankyti ‘ 
vadovas^ Si reikšmingą dešimtmeti nu-J po pamoku, m-los patalpose. Mokyklai Sk St >
lėmė, galima sakyti, vienų vienas as- daug nadėjo J. Čegienė: ji paruošdavo 
muo, būtent, Leonardas Eimantas —' vaikučių programas jų pasirodymams j KAZIUKO MUGES LOTERIJOJE 
šios m-los vedėjas per visą šią dešim- • ivariomis progomis. Religinio mokymo! j dovaną — — _
ti metų! J ir auklėjimo darbą dirbo kun. P. Jo tu dovaną — kryžių

Dešimtmečio ribą nesuklupęs galėjo į kūbaitis ir kun. j. Danielius. Nuo pat. įr įu — juostą laimėjo nr. 17. Laimin-; 
Pasiekti tik toks žmogus, kuris i užsi- ‘ pradžios ligi 1960 m, rudens bėndrie-1 gųjų bilietų pirkėjai prašomi skambin- 
brėžtą tikslą veržiasi nepalaužiamų už- s siems — pasauliniams dalykams dėsty- tį tuntininkui R. Bagdonienei tel. LI- 
sispyrimu ir kuris užtenkamai turi idė-; -Ii m-loje buvo tik vienasnuolatinis -9-7641,

mūsų^m-los vedėjas, ir mes šia proga jį Imantas. Lietus lijo ar sniego pūga . SMAGI UŽGAVĖNIŲ VAKARIENĖ 
... . nuoširdžiai sveikiname. Visiems buvo j siautė, gerai ar blogai jis jautėsi, lais-; buvo suruošta L. Kat. Moterų d-jos

Sveikinu žeme . Siame kad L. Eimantui sušlubavus mo- i ar užimtas, — visada laiku būdavo v.bos kovo 6 d AV parapijos salėje.
• c i- • ! kyklos likimas pasidarytų neaiškus.! klasėje su mūsų mažaisiais; Jo nesu- Naujai išrinkta v-ba pagamino skaniu^ 

- Didžiojo Spalio vaiz-?Apvl v_ba tinkamai įvertino jo nuo-! gundė Įvairūs pobūviai, jo nuo mokyk- valgiu, pravedė loterija ir suteikė’ 
pelnus ir jam pirmajam i960 m pa-Hos neatitraukė nė draugų vv 
skyrė jaunimo premiją. !- ______ t____

šeštad. m-la darba pradėjo įsisteigi-! kė. Taigi per visą minimą laikotarpį tras ^ 4 aSmenų.
- — - * - -* ‘ susidaro daugiau tūkstančio valandų Naujajai Kat. mot. d-jos v-bai va . . ,

i ^ar^as’ birbtas .. . be atlyginimo! Vi-1 karjenės dalyviai jiuoširdžiai dėkoja ūž i B- Kronas gimęs Sibire: po I D. ka-;

stebimui, užgirdau grojant mano pra

Tas pats autorius rašo, jog ir valst. 
Adelaidės bibliotekai davęs liet, knygų 

iiiiv leidyklos “Nidos” adresą, kuriuo ji 
pasinaudojusi liet, knygoms Įsigyti.

lietu vi lis Sk. St.

tautinę lėlę laimėjo nr. 18.
\ — laimėjo nr. 22 j

Kir-xvr «vv Wa.tp-bury. Conn, va- buvo Pradėtas kun. J. Kungio atlaiky- 
sario 27 d. sukako 70 m. Jos pastan- 

yra atvykę lietuvių netik JAV, 
bet ir Kahadon. Daugelis šeimų gyve-

estuvės, TnaĮ0r‘ų vakarą susirinkusiai publikai, i Hamiltono lietuviai su pasigėrėjimu
s suiL\O zmią apie joano cviono nomina-
I vima liberalu kandidatu Vakaru Ha-;

neaugšto atlyginimo normas imant, pa
aukotas ant tėvynės.aukuro. Didelėse , r_____ -= ______ ____ .... ___
apylinkėse mokytojas gal nors pagabl AKORDEONISTAS A. ULBINAS,; 4 d.. pasirinkdamas nuolatiniam "apsi

V. P. : II D. karo metu pasitraukė į Vokieti
ją: į Kanadą atvyko 1951 m. gegužės

i . . v,_ . . v, ,ii\ vn ul; v.i to 4 ck. Kz * i-v i u.. pa o 11 111 a u a 11 o iiuuiai iniuiii djJM-
jhinės priežiūroje. Pirmais metais mo- bos daugiau iš kitų susilaukia. Čia; paskutini kartą pasirodęs su muzikos i gyvenimui Hamiltoną. 1955 rm su J.
! kykla laikinai gavo patalpas i MvA. įarn jos tikrai nebuvo perdaug .Tačiau j * ‘ ‘ ........
pastato trečio augšto kukliame kam- jjs nenusiminė ir įtempęs jėgas yrėsi;

. . barelyje. Tada buvo tik 11 mokinių, pirmyn, nereikalaudamas iš visuome
Ekranuose pasirodė naujas lietu- Kitais metais jai pavyko išsirūpinti nės už savo dideli darba ne tik medžią

yiškas fUmas —: “Svetimi”, pastatytas nuolatines patalpas katalikų šv. Petro • ginį0. bet ir moralinio atpildo. L. EiJ bėdhftftr^ Jt 
mantas turi mūsų apylinkei ir organi- ! kas. Mielajam Ulbinui reiškiame nuo- 

njų, Jeigu kituose filmuose dar buvo ir šiandien. Antrais metais mokinių - zaciniu nuopelnu, tačiau niekas neabe-: širdžia užuojauta ir linkime galimai
galima įžiūrėti pastangų tarnauti me- skaičius padidėjo ligi 14. 1954-1959 m. - • > J  «-■ l _
nui, šio filmo betkoki meniškumą už- laikotarpy jų skaičius neprašoko dvide-. niečių labiausiai vertinamas įnašas yra i
muša grynai propagandinis tikslas — i šimt, o pavyzdingai lankančiųjų — ne-šeštad. m-la. 1960 m. rudeni jam į tal- 
išjuOkti ir pažeminti Lietuvos partiza- į dau" daugiau tuzino. 1960-62 m. jų ką atėjo U. Blyskienė. neseniai atsi-Į
nu£- ; skaičius pašoko ligi 26, nors lankymas kėlusi i Londoną gyventi. Ji nuošir-

Buvęs “banditų” ryšininkas Vilki-’ir dabar dar nėra reguliarus. 1953 m. • dziai Įsijungė į šį svarbų lietuvybės!
šiuš, atlikęs bausmę, grįžta i savo žiemą prie mokyklos buvo įsteigti jau- i išlaikymo darbą, ir taip L. Eimanto; 

našta iš karto palengvėjo, ir darbas i 
’ tapo spartesnis, našesnis.

Šių dviejų pasišventusių mokytoju 
! ir jų talkininkų dėka, mūsų mažieji 
i lietuviukai pažįsta vienas kitą ir ban- 
! do įsisąmoninti tai, kas mums ir mūsų 
protėviams buvo miela ir brangu. Ir 
kai tėvynės balsas ateities kartu lūpo
mis kiekvieną išeivį paklaus: “Ką ge-; 
ro tu padarei mūsų motinai tėvynei? 

I Ką tu jai paaukojai?” — mūsų moky- 
: tojai Į tai turės neabejot nos vertės 
• atsakymą ir jiems patiem nereiks jo 
nė atsakyti: už juos lietuviškai prabils 
jų mokiniai; gal kažkurie iš jų tada jau 
bus net dideli tautos veikėjai.. . Gar- 

į bė tiems, kurie didelę naštą neša savo 
į kenčiančios tautos labui! Mūsų dėkin
gumas, pagarba ir linkėjimas ištverti 
tame sunkiame auklėjimo darbe tepa
lydi mieluosius mokytojus i antrąjį 
dešimtmetį. D. E.

SERGA LIETUVIS. — Ankstesnės 
imigracijos ateivis šargalis Juozas, dir
bęs kasyklose ir miškuose Timminse, 

t Ont., serga džiova ir gydosi Beck Me- 
j morial Sanatorium prie Londono. Jis 
! yra daug padėjęs naujiesiems atei- 
1 viams, atvykusioms 1947-8 m. kasyklų 
ir miško darbams, įsikurti Kanadoje. 
Nei giminių nei draugų šiame rajone 
jis neturi ir sanatorijoje jaučiasi vie
nišas. Jis gerai kalba lietuviškai ir la
bai džiaugtųsi, jei kas galėtų jį aplan
kyti. Guli minėtosios sanatorijos WeL 

\ lington Pavilion. Leiskime jam pajus
ti, kad jis čia nėra vienas, paliktas sa
vam likimui. Atsilyginkim už širdį šir
dim! D. E,

mėgėjų grupe per blynų vakarienę,! Valevičiumi atidarė nekilnojamo tur- 
skaudžiai nukentėjo darbovietėje. Ikri-J to pirkimo-pardavimo Įstaigą Kronas- 

įtus vienam darbininkui i tuščią karš-’ Valevičius Ltd. vardu, kuri per trum- 
tos geležies katilą, mūsų tautietis gel-;pą laiką išaugo i didžiausią šios rūšies 
, . g prekybą Hamiltone.

B; Kronas savo puikiais planavimais.
maloniu būdu ir nenuvargstančiu po-1 z^n^je, su^šeima*persikėlė 7JAV. i ^asT^PolišZ^Ž^L R Ragaži^ 
zityviu veržlumu Igno daug simpatuos ; Dr Butkus valdžjos darba ir dir. kas ir da ■ ki(u ^„. Chorui per ii- 
neuk lietuviuose, bet pasidarė popu- ba Annapolvje, Md. ga laika vadovavo chorvedžiai: J. Stan-
harus visame Hamiltone ir uz jo ribų., F PALUBINSKAS Los Angeles ru0. kf,nas. Al. Ambrozaitis, J. Strolia ir F. 
Y patingo pritarimo jis . susilaukė savo šia doktorata iš prckybinės administra- Girdauskas.
mintims, kaip sustiprinti Kanados eko- - y srities_ Jo žmona Sauiė Liulevi- i EUGENIJA JAGMINAITĖ-SIPAVI- 
nom.ka atidarant plačią bet planinga .Ztė art.ja prie chemijos magistrės ’ ČIENĖ mirė sausio 11d. Sao Vincente, ■r ūstybes mastu tvarkomą imigra-;diplomo * .sulaukusi 86 m. amžiaus. Velionė bu-
ciją Tai labai įdomus ir Kanadai ori-1 j KUKECKAS bridgeportietis, su-: vo dalyvavusi 1905 m. sukilime prieš 
ginalus p anas. kun B. Kronas ruošia- j Hnko pcr S5M aukų ašaras rasns. vienas sūnus ir vyras dr. B. Si-
pe/radija" snaudai telerizHa ° Maskv°ie” kn>Sai T^rkti ir Įteikti sena-! pavičius, atkalėję Sibire 15 metų, yra 
t* JP . J. toriams bei kongresmanams. Lietuvoje, du sūnūs — Brazilijoje.

B. Kronas kandidatuoti liberalų par-1
tijoje į feder. parlamentą buvo pa- I I IFTIIVIA!
kviestas 1961 m. lapkričio mėn. libera-j l-IL I V ▼
lų advokatų grupės, vadov. J. Langs ir; VASARIO 16 MINĖJIMAS šiemet pagaliau gavo darbą B. A. naftos va- 
R. C. Edwards, dabartinio Ontario par-1 paliko Oakvillės lietuvių bendruome- lykloj Clarksone kaip laboratorijos 
lamento nario. Po ilgesnio syarstymo: nė j gilesnius pėdsakus. Nors nuo mi- technikas. Vakarais studijavo Mc.Mas- 

: nėjimo jau praėjo beveik mėnuo, bet ter un-te Hamiltone ir gavo BA laips- 
oakviliečiai vis dar tebekomentuoja nį. Iš laboratorijos jis buvo perkel
tą įvykį; kurie negalėjo dalyvauti mi ltas į raštinę — sąskaitybos skyrių, 

inėjime labai apgailestauja. BA vadovybė įvertindama jo darbš-
! Minėjimo pasisekimas reikia aiškin- tuma ir gabumus, prieš trejetą metų 
jti visa eile dalykų. Visu pirma v-ba į perkėlė i antrinę įstaigą Toronte, 
j pasirūpino tinkamomis patalpomis, | kur tebedirba sąskaitybos skyriuje, 
kurios šiemetinį minėjimą išskyrė iš 
ankstyvesnių minėjimų vieno ar kito 
tautiečio “basementuose”. Toliau — 

: naujas paskaitininkas iš Toronto įne
šė daug Įvaromo. Juo labiau, kad A. 
Rinkūnas kalbėjo drąsiai, atvirai be 
jokių skambių frazių. Tokia Rinkū- 
no paskaita padarė gilų įspūdį Oak
villės lietuviams ir sudarė nuoširdžią 
pobūvio nuotaiką.

ŽIŪRAITIS JONAS sėkmingai apgy 
nė tezę ir įgijo RIA — Registered 
Industrial Accountant pažymėjimą. 
Tai rezultatas kruopščių stadijų į ku
rias žiūūraitis įdėjo daug darbo ir 
laiko, nugalėdamas daugybę sunkumų, 

j Atvykęs j Kanadą prieš maždaug 13 
m. jis kaip ir dauguma pokarinių atei
vių pradėjo kaip sakoma nuo”totem 
pole”, t. y. nuo pat kanadiško sociali
nio gyvenimo apačios, dirbdamas far- 
moje, fabrike, prie statybos ir p. kol

^jį smarkiai apsidegino ran- SAO PAULO ŠV. JUOZAPO CHO-

•; joja, kad jo svarbiausias ir visti londo- į greičiau pasveikti. 
le-J niečiu labiausiai vertinamas inašas yra L O I : X-!

trobą: “Vilkišius atplėšia lentas, ku- nųjų skautų—vilkiukų ir paukštyčių— 
riomis buvo užkalti langai. Ant jų į būreliai. Jie priklausė skautų draugo- 
kybo senų voratinklių draiskalai... Į vei, kurios pirmuoju, ir tuometiniu

I

f

V. P

Taupyk rr skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
ISDUODAMOS ASMENINĖS PA- 
SKOLOS iki S3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai.-8 vai. vak.

29 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575

VISAIS DRAUDIMO KLAUSIMAIS PRAŠOM KREIPTIS I * *

DRAUDIMO AGENTŪRĄ
VISŲ ROSIU nr.AV' M.U

Atstovaujamos 15 draudimo kompanijų. Sutraukite visą savo 
draudimą i vieną kompaniją per vieną agentūra, tuo sutaupysite 
10% nuolaidos, išrūpinamos per banką automobiliams ir kitiems 
reikalams paskolos. Nelaimingu atveju turėsite lietuviškai kalban 
tį adjuster. Visi draudimo polisai išduodami«per 48 vai. ir grei
čiau. Mėnesinis mokėjimas už draudimus. Pigiausios kainos.
RASTINE:
H. L. Namuose “Delta” Bldg. 
128O’/i King St. E., kamb. 1. 
Telefonas UI. 9-8643. 
Skambinant prašau palikti 
savo telefono numerį.

REZIDENCIJA: v A
105 Murray Ave., 
Grimsby, Ont., 
Telefonas WH. 5-8483.;

Padėka
, Mes esame dėkingos Hamiltono vi- 
j suomenei taip gausiai mugėje apsilan- 
: kiusiai ir tuo parodžiusiai mūsų dar- 
; bo Įvertinimą bei parėmusiai mus ir 
moraliai ir materialiai.

Tariame skautišką ačiū mūsų dv. 
vadui kun. dr. J. Tadarauskui už lei
dimą naudotis parapijos sale ir pa

yramą šios mūgės rengime; mamytėms 
’ir skaučių talkininkėms prie šios mu
gės pasisekimo prisidėjusioms; visiems 
ir visoms mugėje apsilankiusiems.

Dar kartą skautiškas ačiū!
“Širvintos” tunto Skautės

DR. IRENE ZELTINŠ
DANTŲ GYDYTOJA 

pranešamas naujas adresas:
750 MAIN ST. E., HAMILTON, OnU

(prie Sherman)

Priėmimo valandos: 9 -1 ir 2 - 6 vai. 
vak. Pirmadieniais — 9-1 ir 2 - 8 
vai. vak. Ketvirtadieniais — 2-8 
vai. vak.
NAUJAS TELEFONAS LI. 7-3122

uauv. iv tiįęomv ^jaioijnivi 

jis kvietimą priėmė. Vasario 14 d. Ha-: 
miltono liberalų atstovų konvencijoje* 
YMCA salėje, kur dalyvavo apie 200 
šios partijos įgaliotinių. B. Kronas iš- ‘ 
statė savo kandidatūrą vakarų Hamil-! 
tonui ir labai didele dauguma — 7 į 
prieš 1 laimėjo nominaciją.

B. Kronas šiame rajone turi stiprų: 
priešininką — konservatorių atstovę 
E. Fairclough, dabartinę imigracijos • 
minister?.

Mums dera B. Krono kandidatūrą vi- Į 
sokeriopais būdais remti, kad jis būtų I 
išrinktas. Tada jis turėtų nepalygina
mai daugiau galimybių padėti mūsų ■ 
kenčiančiai okupacijoje tautai ir ginti 
mūsų interesus. * J. M.

BA vadovybė įvertindama jo darbš-

Lietuviška sveikatos produktų krautuvė
Natūralūs vitaminai, mineralai, vaistžolės bei jų ekstraktai ir daug kitų 
sveikatos atstatymui ir kūno svorio reguliavimui preparatų.

NATURAL HEALTH PRODUCTS
744 QUEEN ST. W., Toronto 3. Telefonas 364-3758

(Tarp Bellwoods ir Claremont gatvių)
Toliau gyvenantiems siunčiame paštu. Atidaryta: 10 v. ryto iki 7 vai. v.

čia dirbdamas jis pradėjo ruoštis RIA 
laipsniui ir vasario mėn. jį gavo.

J. žiūraitis yra vedęs R. Ramonaitę, 
turi dvi dukras ir vieną sūnų. Visi 
vaikai lanko šv Domininko mokykla 
Oakvillėj.

OAKVILLE PUBLIC LIBRARY va 
dovybė atsiuntė padėką Oakvillės LB 
valdybai už B. Armonienės knygą 
“Leave your Tears in Moscow”, kurią 
v-ba padovanojo. Savo laiške biblio
tekos vadovybė tarp kitko pareiškė, 
kad jai malonu turėti taip naudingą 
knygą Oakvilės bibliotekoj ir duoti 
progos su ja susipažinti šios apylinkės 
skaitytojams.

MAIRONIO MINĖJIMĄ Oakvillės 
LB v-ba nutarė surengti gegužės mėn. 
įtraukiant kuo didžiausią skaičių Oak
villės lietuvių vaikų besimokančių 
pradžios ir vidurinėse mokyklose. OK.

i 4 i
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LIETUVIŠKAS AR NELIETUVIŠKAS 
MŪSŲ RŪPINTOJĖLIS?

A. KULPAVIČIUS

Tremties tautinio judėjimo pa- Bergner). Visdėlto kiekviena tau- 
sėkoje yra vis daugiau pastebima ta Įneša Į vaizduojamąjį objektą 
pasigedimas pavaizduoti Rūpinto- krisleli saviškos kūrybinės nuo- 
jėlį kaip religinį - tautini simbolį, taikos, pasireiškiančios tam tik- 
Visa tai yra su mūsų Įsijautimu ru siužeto interpretavimu. Todėl 
per skulptūrines formas atsiekti nėra nuostabu, kad sutinkamas 
tą alegoriją, kuri žadintų ir pra- gausus Rūpintojėlio statulėlių pa- 
turtintų mūsų tremties tautiškai mėgimas mūsų liaudyje telpa lie- 
nuspalvintą menini pasaulį.

Rūpintojėlis yra skulptūrine 
kompozicija, kuri musų liaudies 
buvo labai mėgiama ir kurioje 
mūsų liaudies dievdirbiai nei vie
noj kitoj statulėlėj neįdėjo tiek 
realistinės išraiškos pajautimo, 
kaip Rūpintojėlio statulėlėje (P.

/Galaunė), kur kartais matomas bė
riais nuliūdimas ar gailestis.

Pakabintose dažniausiai prie 
medžių kamienų miškuose ar pa
vienių koplytėlėse rymo pasirė
męs alkūne ant vieno kelio giliai 
susimąstęs Kristus; su erškėčių 
vainiku ant galvos, kraujo lašais 
ant veido ir kūno, su pilnu liūde
sio veidu. Tai liudija tą Dievo-

I tuvių liaudies ir meniškojo pasau
lio formų turinyje. Visur matyti 
bendroji idėja ir savita lietuviška 
interpretacija: ar Kristus būtų su 
raudonu apsiaustu, užmestu ant 
pečių, ar aprengtas raudonais 
drabužiais, ar užuot dešine ranka 
atsirėmęs į kelią, naudojasi šalia 
besirandančiu stulpeliu. Toliau 
nebesigilinant į kompoziciją ma
tyti. kad ji visiškai atitinka Evan
gelijos pasakojimą: “Kareiviai, 
nupynę iš erškėčių vainiką, uždė
jo jam ant galvos, apsiautė jį pur
puriniu drabužiu ... ir ... mušė 
ji per veidą plaštakomis” (Jono, 
XII, 21).

M. von Hagenau (1500) darbo

■
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žmogaus santyki, iš kurio kančios' statulėlės savo siužetu ir apipa-
yra gimęs džiaugsmas! “Ir tai iš 
kančios, kurios negali nuraminti 
joks vaistas, nes tai kančia, virpė
jusi sielos gilumoje, kuri tik su 
Dievo radimu ir pamiiimu prisi
pildo ramybe” (dr. Pr. Gaidamavi
čius).

Iš kitos pusės, šis religinis mo
tyvas, vėliau iš lūpų į lūpas per
duotas ir legendomis ataustas, 
įgauna savarankišką interpretaci
ją. Žemaičiai sako, kad Kristus 
čia vaizduojamas ne savo atpirki
mo. kančioj, bet po prisikėlimo 
nužengęs žemėn: “Jėzus nuliūdo, 
tvaną padaręs; gailėjosi žmones 
nubaudęs” (I. Končius).

Tokios ar panašios minties 
Kristaus vaizdavimas V. Europo
je aptinkamas 14 š. pradžioje 
Prancūzijoje (Penseur, Christ de 
pitiė); Vokietijoje jis vadinamas 
Schmerzensmann (Erbaemde, Not 
Gottes). Tokio pavidalo statulėlių 
turi ir Lenkija, kurias vadina

vidalinimu beveik nesiskiria nuo 
kaikurių mūsiškių. Tų medinių 
statulėlių apdirbimo faktūra nėra 
pastovi ir visiškai priklauso nuo 
dievdirbio sugebėjimų ir jausmo. 
Ji betgi visur nuoširdi ir įtikinan
ti, nors pastebime ir “kažkokį ne
sąmoningą formų primityvų 
pjaustymą, kurios Kristaus Rū
pintojėlio statulėlėse daro jas kar
tais net “barbariškomis” (P. Ga
launė). Pažvelgę į tokios skulptū
ros visumą, ypač jos naivią ir nuo
širdžią kompoziciją, pastebime sa
vitai įtikinančią kalbą. Kaip vie
na legenda pasakoja, Kristus ke
liavęs per pasaulį su erškėčių vai
niku, išvargo ir atsisėdęs ant ak
mens prie kelio graudžiai apsiver-

m® f

Neseniai turėjau malonią progą ma- juo galėtų dažniau pasidžiaugti, — tą 
tyti brolių Motuzų lietuviškus filmus. į medžiagą paversti vertingu paliktų na* 
Tai pirmi lietuviški mano matyti išei- ’ mų dokumentu — reprezentacijai tin- 
vijoje. Buvo ko nudžiugti, bet kartu te. j kainu filmu. Tai Įmanoma pasiekti, iš- 
ko ir susimąstyti. Manydamas, kad lie- * metus pasikartojimus (garnys parody- 
tuviški filmai išeivijoje yra mums ne- į tas net keliolika kartų, lūšnelių ir lūš- 
pa prasta i svarbūs ir verti mūsų visų. nų irgi perdaug) ir, jei turima, papil- 
dėmesio, noriu šia proga pasidalyti džius naujais filmais ir davus jiems 

i mintimis. Imsiu eilės tvarka, kaip te- tinkamus paaiškinimus anglų k. Ga- 
{ ko juos matyti 
Į Pirmas jų -

limą įterpti ir porą liet, dainų ar liet.
_ Ten, kur Nemunas instrumentaliiiės muzikos. Tokio fil-

banguoja”.' Nespalvotas — juodas ir ni° tikslas turėtų būti, aiškus: parody- 
baltas, lydimas liet, solo dainų. Gražūs ti neprikl. Lietuvos pažanga. Teko ma- 

‘ Nemuno ir liet, pilių vaizdai, bet tai, i tyti latvių filmą, tikrai įspūdingą, pa- 
beveik, ir viskas. Visas kitas krašto pa- skarnaujanti reprezentacijai: parody- 

: vaizdavimas — nebūdingas Lietuvai,' tos ir kelios žvejų lūšnelės ir patys 
l net jei tai filmuota ir pirmaisiais »e-' žvejai ir didelė neprikl. Latvijos pa- 
priklausomybės metais. Bendras filmo, žanga išreikšta vaizdais ir skaičiais, 
nupieštas vaizdas — labai skurdus: at- girdimais filmą lydinčiuose paaškin- 
silikęs kraštas, apgyventas netvarkin- ««««se anglų k. Toki flmą ir mums yra 
gu, nusigyvenusiu ūkininku. Nė vienos I būtinas reikalas turėti, kad su neprikl. 
pakenčiamos sodybos! Miestų ir inteli- U*“™ ir. j®5 Paanga galėtume supa- 
gentiškos išvaizdos žmonių visai nema- žindmti kitataučius ir mūsų jaunimą.

kė. Tai galėtų išreikšti mūsų žmo
nių dėkingumą už tas Kristaus 
ašaras ir užsimojimą pavaizduoti 
Jį ne kaip baudžiantį, bet gailes
tingą Dievą.

Išvadoje, tenka pasakyti, kad 
mūsų giriose ir pakelėse ryman
čio Kristaus - Rūpintojėlio, ataus
to panašiomis kaip ir kitų kraštų 
legendomis, “nelabai kuo besiski
riančiomis, mes šio siužeto savin
tis negalime” (P. Galaunė). Ta
čiau, atsižvelgus į Rūpintojėlio gi
laus turinio liaudyje įsijautimą, 
nebūtų labai apsirikta, jeigu bū
tų jis laikomas savos tautos kon
templiacija, kuri mūsų tremties 
gyvenime gali būti priimta kaip 
apraiška mūsų tautos religinio po
lėkio, siejanti mūsų šiandieninę 
dalią su mūsų praeitimi ir giliu 
tautos charakteriu.

Triukšmas dėl Lietuvos 
istorijos vadovėlio

Sovietai yra visame pasaulyje Lietuvos feodalų mėginimai su-
“Chrystus Frasobliwy”, “Bolesci- gerai žinomi kaip iškraipytojai žlugdyti pažangųjį rusų žemių su-
wy”, /‘Bolejący”, “Chrystus Du- 
mający” ir t.t. “Kartais sėdi kop
lytėlėse vargingas, tikrai kaimiš
kai suprastas Kristus, kurio vie
na ranka iš nuovargio nusvirusi, 
ant vieno kelio, o antros rankos

faktu, tad visai nenuostabu, kad ■ v^nijimą apie Maskvą
. T r . ...... , . i Na, o ka jau bekalbėti apie
ir Lietuvos istorija turi būti uz-j tUos mūsų “netikėlius” kunigaikš- 
mauta ant jų kurpaliaus. Šių me- čius! Jie netik kadaise privirė rū
tų “Tarybinio mokytojo” nume- sams košės, bet ir dabartiniam 
riai pilni užsipuolimų mokyto-1 Lietuvos istorijos autoriui. Mat. 
jams, dėstantiems istoriją. Dau-ljis “idealizuoja” jų veiklą. “IL/.

tyti. Vienas kitas žiūrovų net pastebė
jo: *Bet kur tokias lūšnas čia jie su
rado? Lietuva čia atrodo lyg pats blo
giausias Rusijos užkampis”.

Antras jų — nespalvotas, su paaiški
nimais anglų k. — pavadintas “Lietu
va”. Trečias — “Tėvynėj Brangiojoj”
— spalvotas, šie du filmai jau žymiai 
geresni. Jau parodyti ir moderniški ne- 
prikl. Lietuvos pastatai ir gražesnės so
dybos, tačiau irgi dar pagauta daug 
nebūdingų vaizdų ir praleista tikrų 
deimančiukų. Dar nesurasta nė vienos 
tikrai gražios liet, sodybos, o tokių 
paskutiniaisiais nepriklausomybės me
tais tikrai nemaža jau buvo. Taip pat 
spalvotam filme vaizduoti tokie nebū
dingi dalykai, kaip obels šakelė. Ji gra
žiai pavaizduota, bet.. obelys visur 
vienodai žydi. Tuo tarpu tokių žydin
čių pievų, kaip jos Lietuvoj atrodyda
vo pavasari, keliaujant per įvairius 
kraštus, niekur neteko matyti. Kažkas 
nepaprasto: meti žvilgsnį i toli, kiek 
tik akys gali užmatyti, ir... viskas at
rodo kaip milžiniškas žavių spalvų ki
limas! Tačiau ir jos liko filmuotojų 
nesurastos, nors matyti, kad filmas da
rytas pavasari. Tai ne tik šie, bet ir 
daugiau būdingų dalykų nepastebėta, 
o nebūdingi net po kelis kartus pakar
toti. Mėgėjai, matyt, darė savo asme
niškam tikslui, o ne viešam lietuviš
kam reikalui.

Ketivrtas filmas — tremties gyveni
mas Vokietijoje — ir penktas filmas
— Rusų Įvykdytos skerdynės 1941 m.
— savo uždavinį atliko.

Tenebūnu klaidingai suprastas. Šiuo 
savo kritišku žvilgsniu neturiu tikslo 
tų filmų niekinti. ♦ Priešingai — aš no
riu iškelti reikalą šią brangią medžia
gą, surinktą tų lietuvių išeivių, kurių 
širdyse dar ruseno stipri tėvynės mei
lė ir kurie panoro mielą tėviškės kam
peli atsivežti net čia i Amerika, kad f ■ * •

I LAISVI FONDAS LIETUVIŠKAI > VASARIO 16 gimnazijos mokiniaf 
KULTŪRAI UGDYTI rengiasi, išleisti Neprikl. šventės proga suvaidino Stp. 
Daumanto “Partizanus”, kuriuos per-į Vykinto veikalėlį “Pušelės sužieduotu- 
tvarkė J. . Brazaitis ir dr J. Griniaus vės”.
“žmogus be Dievo”.

“MUSŲ LIETUVAI” — laikraščiui ’ 
Brazilijoje tvarkyti išrinkta trijų as-! 
menų komisija: T. J. Bružikas,SJ., — 
pirm., kun. dr. Ant. Milius — ižd. ir 
J. Baužys — vicepirmininkas.

“THE NEW REVIEW”, politinis uk
rainiečių žurnalas, leidžiamas Toronte.
3 nr. atspaude prof. S. Pidhainy in
terview su Pr. Alšėnu, rašinį užvar
dindamas: “Naktį sargas, dieną — 
žurnalistas ir knygų autorius”. Nu
šviesta dabartinė Lietuvos būklė.

Ir kiti ukrainiečių laikraščiai, kaip 
“Vilne Slovo”, “Ukrainski Wisti” pas
kelbė panašius straipsnius.

LITERATŪRINIS REČITALIS, iške- 
liąs ypač Maironį, rengiamas St. Pil
kos balandžio 14 d. Čikagoj, Jaunimo 
Centre. Tai bus aktoriaus antrasis šį 
sezoną rečitalis.

“PERSEKIOJAMOSIOS BAŽNY
ČIOS” paroda Ravennoje, Italijoje, 
kurioje Lietuvos skyrius su savo virš 
200 fotografijų ir dokumentų patraukė 
visų dėmesį buvo pakartota Feąnza 
mieste. Susidomėjimas buvo labai di
delis, ir rengėjai susilaukė eilės pra
šymų perkelti ją į kitus miestus.

Jtavennos katalikiškosios jaunimo 
organizacijos ėmėsi iniciatyvos suruoš
ti nuolatinę kilnojamą parodą. Tal
kinant ELTA-PRESS, i Lietuvos sky
rių buvo parinktos 58 įspūdingiausios 
fotografijos, liudijančios sovietų dar
bus Lietuvoje. Paroda vežiojama po vi
sa centrine Italija.

TRYS AKTORIAI-LIETUVIAI. Hol 
lywoode žinomi: Rūta Kilmonytė, Jū- 

ouoiuui.c. o.« rate Nausėdaitė ir Robertas Jurgaitis.
dilema: norima jaunimui parodyti tė- L. SABALIŪNAS baigė rašyti poli- 
vynės laukai ir miestai, o tinkamo fil-, linių mokslų disertaciją tema: “Lietū- 
mo nėra. E. Daniliūnas va 1939-1940 mėtų krizėje.”

Rodant ištisai tokius vaizdus kaip fil
me “Ten, kur Nemunas banguoja”, ky
la klausimas: iš to viso yra daugiau 
naudos ar žalos, ypač jei neduodama 
tinkamų paaiškinimų. Tos matomos 
lūšnos nesugadins vyresniosios kartos 
turimo vaizdo, nes ji dar puikiai prisi
mena neprikl. Lietuvą, bet gali sunie
kinti tėvų vaikams nupieštą šviesų tė
vynės paveikslą ir sudaryti neigiamą 
nuomonę kitataučiams. Jei latviai gali 
turėti, kodėl mes negalime?! Juk lietu
vių JAV7 daug daugiau negu latvių. Tu
rime daugybe ivarių organizacijų, rei
kalas yra rimtas ir ateityje jis bus dar 
labiau aliarmuojantis, tai kodėl tuo 
nesusirūpinti? Reikia tik atitinkamų 
asmenų ryžtingos iniciatyvos. Tebūna 
man atleista,, jei mano siūlomas filmas 
yra jau pagamintas ar gaminamas. Po
rą sykių ir man teko kažką panašaus 
nugirsti, bet žinau, kad ir šiandien 
apylinkių valdybos susiduria su šia

Lenkų filmas "Kryžiuočiai 
antilietuviškas

uui vivuv xxv-xjlvf, auti lunnvc i Įyiiiu iiz.oijjuviii.iii ilivtxxjw loįviijvo uuiviu.ii. ;uui.

alkūne atsirėmęs į antrą kelią ir jams, dėstantiems istoriją. Dau-ijis “idealizuoja” jų veiklą. “Kal- 
delnu parėmęs veidą su neišsa- giausia užsipuolami Lietuvos is- bedamas apie Gediminą, jis neat- 
komu liūdesiu, kuris jaudina žmo- torijos rašytojai, o ypač J. Jurgi- skleidžia jo agresvviu veiksmu 
gaus širdį” (W. Matlakowski). Pa- nis. Jis yrą vadinamas dideliu sa- prieš rusu žemes”. ’ įkurtų eilėraščiu rinkinė. 1961 m. 420

L'z Algirdo, Vytauto ir net Jo- pSj, kietais viršeliais, su dail. V. K.

Atsiusfa
Jonas Aistis, Poezija. Pilna poeto su

gal A. Chetnik, Kristaus - Rūpin- vo tautos kultūros žinovu, bet ir 
tojėlio statulėlių aptinkama dau- šis žinovas, kuris vadovėli parašęs 
z-C z", 1 . TXX T zx4- v-vx r, ■v.It-z-*'. z>4-5 i ■» . z-il -vxzx-^vzxgelyje Lenkijos sričių, bestovin
čių koplytėlėse ar ant stulpų su 
stogeliais viršuje. Taip pat pana
šių Rūpintojėlių yra Gudijoje, 
plačioje Rusijoje, net Sibire.

Kaip šis skulptūrinis siužetas 
pateko į Lietuvą, nėra aiškių duo
menų. Galėjo jis atkeliauti tie
siai iš Vokietijos arba per Lenki
ją (Rūpintojėlis kartais vadina
mas Smūtkeliu — nuo žodžio 
smutek).

Siužeto pagrindinės idėjos 
krikščioniškame pasaulyje yra 
bendros: visur vaizduojama min
tis išreiškia kontempliacija, gilaus 
bei neišmatuojamo rūpesčio, gai
lesčio ar netekimo vilties (H.!

iš "marksistinių pozicijų”, nepa
tenkina pageidavimų tų, kurių tė
vynė yra ne mažytė Lietuva, bet 
"didžioji motina, nuo Baltųjų 
marių ligi Ramiojo vandenyno". 
Sunkūs kaltinimai primetami au
toriui už tariamų faktų “netiks
lumą”, o tų “netikslumų” esą ga
na daug. Girdi, “jis perdaug šykš
tus ir netikslus pavaizduodamas 
didvyrišką rusų tautos kovą prieš

gailos žygius prieš Rusiją auto
riui tai jau kliuvo be pasigailėji
mo. nes čia, vaizduodamas šių ku
nigaikščių darbus, autorius pasi
davė “buržuaziniam objektyviz
mui” ir tuo būdu baisiausiai nu
sikalto, nes “Lietuvos istorijos 
traktavimas tik nacionalinio klau
simo požiūriu yra būdingas bur
žuaziniams istorikams”.

Kaip iš šių ir daugybės kitų už
sipuolimų matyti. Lietuvos isto-

mongolų antplūdį”.' Esą. jei ne į rijos vadovėlio kritikai yra ne tiek 
rusų stiprybė, tai mongolai būtų suinteresuoti faktais, kiek glosty- 
sunaikinę Lietuvą. Po šio kaltini
mo seka daugybė kitų, primygti
nai rodančių, kokią baisią skriau
dą autorius daro rusams, kadangi 
'“vadovėlyje neaiškiai įvertinami

mų piktojo Rytų slibino. Bet var
gu ar lietuviai kada nors išmainys 
savųjų kunigaikščių nuopelnus

Jonyno aplanku. Kaina $6. Tėvų pran
ciškonų spaustuvė. Tiražas 1500 egz. 
Išleido “Romuva”, 507 Fifth Ave., 
New York 17, N.Y., USA.

Sigitas Pranckūnas, Riedmenys rie
da pergalei. Išleido, spaudos b-vė Rūta. 
89 Napier St., Hamilton. Ont. Viršelis 
Alg. Trumpicko, 1961 m. 241 psl. Kai
na S2.50.

Stasys Laucius, Respublika. Tai pir
mas toks bandymas satyrine forma nu
sakyti netolimą mūsų tėvynės laikotar
pį. Puslapių skaičius nepažymėtas. Kai
na $1.50. Orion Press. Išleido “Pašvais
tė" 1961 m. bendradarbiaujant su “Ro
muvos" leidykla. Knyga gaunama “Ro
muvoje", 507 Fifth Avenue. New York 
17, N.Y.. USA/

Ateitis, nr. 2, vasaris. 1962 m. Turi-

Liet, spaudoj, b taip pat ir “Tž” jau į daug kartų minima ir Lietuva, bet jis 
buvo šešėlių fone aptemdytas ir nega
lima buvo jo ištisai perskaityti.

Yra keletas didingų ir vaizdingų sce
nų, kaip pvz. Jogailos pasiuntinių pri
ėmimas ir puota kryžiuočių pilyje, pa
sirengimas Žalgirio mūšiui ir pats mū
šio vaizdas. Filmo didesnę pusę užima 
perdėta bajoro Jurand drama, kai kry
žiuočiai, pagrobę jo dukterį Dantišką, 
užmušė žmoną, ir jį patį kankino, kai 
nuvyko pas kryžiuočius prašyti paleis
ti dukterį.

Pasiuntiniai, nuvykę į Malburgą, 
reikalavo paleisti šį bajorą ir grąžinti 

į oagrobtus laivus, su grūdais, kurie bu- 
Į vo siunčiami i Lietuvą. (Mayt, norėta 
parodyti, kad ir tada Lietuva badavo).

Bet Lietuvos išniekinimo vaizdas pa
sirodė Žalgirio miškuose, kur prieš 
mūšį stovyklavo kailiais apsikarstę, 
kudloti ir kuokomis ginkluoti lauki
niai žmonės — tai Lietuvos kariuo
menė.

Jogailos stovykloje, tarp kitų vadų, 
buvo parodytas ir Vytautas “Lithua
nian prince”. Jis sėdėjo šalia Jogai
los, bet paskiau visiems sustojus Kė

buvo atsiliepimų apie ši filmą, bet 
gal nevisi juos skaitė ir atkreipė dė
mesį į Gomulkos lenkų padarytą lietu
vių tautai žalą, iškreipiant istoriją ir 
pažeminant senovės lietuvius.

Kovo 9—22 d. šis filmas rodomas To
ronte “Civic Square Theatre”, kuris 
tris dienas buvo džiūgaujančios lenkų 
minios apgultas, veržiantis prie Įėjimų 
ir juokaujant: “To bitva pod Grunval- 
dem”.

Pradžioje ėkrahe praėjo ilgokas is
torijos tekstas anglų kalba, kuriame

JĄUNAS PIANISTAS ALVYDAS 
jVASAITIS, ankščiau A. Kupčiūno, o 
dabar VI. Jakubėno mokinys,* dirba 
kaip akompaniatorius repeticijose ruo
šiant “Aidos” operos pastatymą.

J. NAVICKAS Kalifornijos un-te ga
vo inžinerijos magistrojaipsnį su pažy- 1 
miu eum Įaudė. Jis dienomis dirba įs
taigoj, vakarais mokosi, o atliekamą 
laiką skiria skautiškajai veiklai.

DAIL. A. BELEŠKA Čikagoje, re
miamas filatelistų dr-jos. ryžosi išleis
ti ženklą Maironio šimto metų sukak
čiai paminėti. Čikagos filatelistų dr-ja 
yra išleidusi liet, atvirukų, vokų ir 
ženklų, lipinamų ant laiškų vokų. Ji 
taipgi turi keletą Lietuvos nepriklau
somybės laikų pašto ženklų albumų, 
kurių kaina — po $5.25. Platintojai ir 
šiaip suinteresuoti asmenys gali kreip
tis: A. Beleška, 6921 S. Claremont 
Ave., Chicago 36, III., USA.

J. P. ANCEVIČIUS, anglistikos stud. 
Toronto un-te yra parašęs novelę 
“Graduation Day”, už kurią gavo lite
ratūrinę premiją ir kuri buvo atspaus
dinta žurnale “The Trinity Review” 
2 nr. 1962 m. Be to, jis yra pateikęs 
spaudai “A Portrait of an Artist” ir 
“The Baptist in Oil of Indignants”. 
Abi novelės pasirodys spaudoje ba
landžio ar gegužės mėn. Pirmoji “The 
Trinity Review”, o antroji — Toronto 
University Year Book.

J P. Ancevičius-Ancevich yra įsira
šęs ir Famous Writer School Niujor- . 
ke, kuriai vadovauja žymūs Amerikos 
rašytojai ir kuri išlaikoma The Book- 
of-theMonth-Club. Į šią mokyklą Jo
nas išlaikė konkursinius egzaminus 
praeitą vasarą ir mokosi koresponden- 
ciniu būdu.

J. NARUKYNAS perdavė vertingą 
dovaną — gaidų rašomąją mašinėlę 
Liet, muzikologijos archyvui Čikagoje.

ALD. KEPALAITĖ kovo 4 d. Car
negie Recital salėje Niujorke atliko 
pilno koncerto programą. Pianistė ži
noma ne tik lietuvių, bet ir amerikie
čių visuomenei. Toje pačioje Carnegie 
Recital salėje lietuvė pianistė jau yra 
pasirodžiusi du kartus — 1956 ir 1959 
m. bendrame koncerte.

ST. KINČINAS, rašo “Memminger 
Zeitung”, iš sniego padarė kelių metrų 
augščio bažnyčią. Bažnyčia su meninin
ku nufotografuota greta straipsnio. 
Laikraščio žiniom, menininkas kilęs iš 
Mažeikių, kur jis buvo bažnyčių altorių 
statytojas, šiuo gi darbu jis norėjęs pa
vaizduoti Vilniaus ketedrą. tačiau užė
jęs šiitas oras ir lietus planą sugriovęs. 
Tuomet tekę pasijieškoti kitos — 
prancūziškos bažnyčios, stovinčios ne
toli Reims, pavyzdį. Dirbęs pagal brė
žinius. St. Kinčinas gyvena Memmin- 
gene.

ant visiems taip puikiai pažįstą- ny: Anicetas Tamošaitis. SJ. Dievo ne- 
mų “gėrybių” iš Maskvos. P.B. benorima ar nebematomą?: Prie įstaty-

paminėti
mo įėjimo — ištrauka iš Fr. Kafka ro
mano “Byla”: K. Skrupskelis, Atskleis
ta knyga; Rimantas Gaida, Dabartinis 
Lietuvos mokiniu gyvenimas; K. Ž., 
Iš tremtinių gyvenimo; B. Babrauskas, 
Rašytojai okupuotoje Lietuvoje; ir t.t. 
Gausu nuotraukų iŠ Toronto mokslei
vių ir jaunučių at-kų gyvenimo.

šaltinis, nr. 1-2. 1962 m Katalikiškos <
ir-tautinės minties dvimėnėšiniš žurna- ka užpakalyje ir neturi jokio balso; 
las. Leidžia šv. Kazimiero Sąjunga, tik pradedant mūši jis, sėdėdamas ant 
Adresas: 21, The Oval. Hackney Rd..
London, E. 2, England.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 3, 
1962 m. kovo mėn.

Knygų Lentyna, nr. 5. lapkr. - gruo
dis, 1961 m. Lietuvių bibliografinės 
tarnybos biuletenis. Leidžia Vytautas 
Saulius.

Eglutė, nr. 3, 1962 m., kovo mėn. 
Gausiai iliustruotas mėnesinis vaikų 
žurnalas. Adresas: RFD 2, Putnam, 
Con., USA. Kaina $4 metams.

Stasys Yla

" Aušrinė", 
zakristija ir 
netikėjimas

9. ? :
Pusamžis vvras, žydinčiu skruostu, smulkios statūros, 

gyvų akių, kiek greitakalbis, bet sveriąs kiekvieną minti, 
kartą pasakojo savo religinio kelio istoriją:

Motinos Įdiegtas tikėjimas buvo paprastas, nuoširdus 
ir tyras. Staiga ji palietė kritiškumas. Kartą klebonas aiš
kino evangeliją apie paukščius, kurie nei sėja, nei pjauna, 
o Dievas jais pasirūpina. Neįtikėtina man pasirodė ta 
evangelija. Ne visur sutikdavau ir su kapeliono argumen
tais vidurinėje Trakų mokykloje. Tai buvo gal natūralu 
bręsmo amžiuje.' Ir gal net tai turėjo įtakos tolimesniam 
mano gyvenimui. Iškilo kiti mano interesai. Tuo metu 
organizavosi “Aušrinės" sąjūdis, kurio programoje buvo 
tautinis darbas. Jau antroje klasėje pasidariau aušriečių 
kuopelės pirmininku.

Aušriečiu eilėse
Tautinis kultūrinis darbas pavergė mano dvasią, su

mažindamas dėmesį religijai. “Aušrinė” ir jos straipsniai 
man atrodė nieko neturį prieš religiją. Sąjūdžio vadai — 
Šilingas, Bytautas, Skipitis, Klimas — man ir kitiems 
draugams buvo tautinio darbo pavyzdžiai. Kai kuriuos 
jų pažinau dalyvaudamas “Aušrinės” suvažiavime Vil
niuje.

Baigęs Tralai vidurinę, nuvykau į Vilnių tęsti mokslo, 
įsijungiau į Vilniaus aušriečių veiklą, bendravau su Son
deckio, aušriečių pirmininku, su Sveikauskiene ir kitais. 
Palis jų buvo tikintieji, dalis ne. Aš pats dar lankiau baž
nyčią, bet tas naujas darbas ir naujos idėjos, kurios ne
buvo surištos su religija, matyt, darė savo įtakos. Visa 
tai atrodė vertingiau už religijos sritį, kuri ypač jaunam

žmogui neatrodė labai reali ir pažangi. Taip aš nuėjau 
su aušriečių srove. Tapati svyruojantis, nors dar ėjau 
išpažinties, o per atostogas patarnaudavau Mišioms.

Klebonas išvarė iš. zakristijos »
Kartą gimtinės bažnyčioje užsidėjau kamžą ir ruo

šiausi eiti prie altoriaus patarnauti. Atėjo klebonas ir 
sako:

— Nusiimk kamžą. Tu negali tarnauti Mišioms, nes 
skaitai "Aušrinę".

Zakristijoj buvo pilna žmonių, jų tarpe keletas pažįs
tamų. Mane nuplieskė karštis. Nieko nesakęs, nusiėmiau 
kamžą ir išėjau iš zakristijos.

Kitą lytą, ilgiau miegojęs seklyčioj ir atsibudęs, ma
tau: stovi prie lovos tėvas ir motina, lyg dvi nuliūdusios 
statulos. Supratau, koks reikalas. Kaimynas maršalka, 
kuris matė zakristijoje visą įvyki, buvo pasakęs tėvams. 
Šiems buvo gėda ir gailestis. Jie vis dar turėjo viltį (ir aš 
nesibaidžiau), kad kada nors stosiu į kunigų seminariją. 
Įvykis bažnyčioje buvo sugniuždęs mano tėvų viltį.

“Aušrinė” traukė, kunigai — stūmė
Po to dar labiau įsitraukiau į aušriečių veiklą. Darėm 

ekskursijas, ruošom vakarus, platinom knygas, rinkom 
dainas, pasakas, mįsles, aukas Tautos Namams, rašinėjom 
korespondencijas į “Aušrinę", leidom ranka rašytą laik
raštėlį. Dalį šių darbų bandėm atlikti kaime, vasaros 
atostogų metu. Visa tai buvo taip realu ir gyvenimiška. 
Priešingai — religija atrodė vis mažiau reali.

Kodėl ši mintis stiprėjo, sunku man buvo suvokti. 
Gal tų minčių turėjo filosofiniai Bytauto straipsniai “Auš
rinėje”, gal kitų vadų kalbos bei raštai.' Bet tada jie man 
neatrodė priešreligiški. Tikėjimo dar nebuvau praradęs, 
bet po įvykio su klebonu nebėjau daugiau išpažinties. 
Mano sąmonėje visą laiką buvo neišspręstas abejojimas 
dėl evangelijos- žodžių “nei sėja, nei pjauna". Gal tai, o 
gal “Aušrinės" raštai manyje iškėlė aštrų klausimą — 
ąr evangelijos iš viso nėra pasaka? Su tuo rišosi kitas 
klausimas, ar Jėzus nebuvo tik vienas pranašų? Jei Kris
tus ir evangelijos nėra realūs dalykai, tai ir Bažnyčia yra 
apgauli. Tada ir kunigai, ir jų pamokslai — tik žmonoms 
klaidinti. Įspūdis dėl mano parapijos klebono darėsi 
bendru įspūdžiu apie visus kunigus. Jie man jau rodėsi 
nesimpatiški. Tuo metu ir liberali spauda (1910-1911)

buvo sustiprinusi kovą prieš kunigus. Be kitko, buvo ra- ' 
soma, kad rankos bučiavimas kunigams esąs nekultūrin- 
gas, nehigieniškas, be to, primenąs vergąvhna ponams.

Visas sis klausimų kompleksas manyje kėlė dvasinę 
audra. Tai buvo didžiausias mano dvasinis sukrėtimas, 
stačiai desperatiškas, neturįs jokios išeities. Viena karta 
buvau pasiryžęs net eiti į Vilija ir pasiskandinti.

Tolstojus ir Vydūnas —- dvasios vadai
Ilgainiui iš tos tragikos mane išvedė dviejų vyru 

raštai. Pirmiausia — Tolstojus, kuris kalbėjo apie Dieva 
ir apie Kristų, net apie* dorovę, nors visa tai nebuvo tas, 
ko mokė katalikybė. Antrasis buvo Vydūnas, kurio raštai 
kėlė dvasios ir dorinio gyvenimo pirmumą. Užsisakiau 
Vydūno leidžiama laikraštį ‘Jaunimų , skaičiau t<x)sofi- 
nius ir literatūrinius jo veikalus. Graibsčiau viską, ka tik 
jis parašė, ir skaičiau, studijavau. Taip pamažu ėmiau 
apsiraminti. Dievas niekad nebuvo man "miręs , nūnai 
jis lyg ir pagyvėjo. Žinoma, išpažinties nebojau, lx't ret
karčiais melsdavausi ir i bažny čia nueidavau.v <

Kai ruošiaus vesti, pasijutau lyg kryžkelėj. Žinojau, 
kad reikės eiti išpažinties, nes tokia buvo bažnytinė tvar
ka. Be to, mano uošvis, pats nepraktikuojąs, tvirtino, kad 
reikia laikytis bendrų tautos papročių — tuoktis bažny
čioje, vaikus krikšty ti ir juos mokyti maldų. Mano būsi- 
moji žmona buvo auklėta Im* religijos, liet ir ji laikėsi 
tėvo pažiūros.

Išpažintis pas kanauninką Tumą
Prieš sutuoktuves nuėjau pas kan. Tumą išpažinties. 

Po to jam pasakiau, kad neisiu Komunijos, nes abejoju 
Kristaus dieviškumu, l>e to, nenoriu įžeisti, paniekinti 
dalyko, kuris laikytinas šventu. Bandžiau pasakyti dau
giau. kodėl tokią pažiūrą susikūriau. O Tumas man 
atkirto:

— O aš tau liepiu — eik! Abejonė nėra netikėjimas, 
nefti net mxxlėmė. O veidmainystės tai tu neturi, nt's 
viską taip nuoširdžiai pasipasakojai. Pasakei net tokių 
dalykų, kurie laužo tavo paties ambkiją.

Tumas nusivedė pas sax-o arbatos, ir mudu dar kal
bėjomės, Jo paprastumas ir atvirumas, gal ir jo autoritetas, 
man palengvino atlikti pilną religinį susitvarkymą. Deja, 
tai buvo tik laikinas dalykas. Toliau vėl nėjau išpažinties. 
Religija vos raseno manyje.

, žirgo ir iškėlęs kardą, sušunka “Lie
tuviai, Į kovą!”. Vytautas atvaizduotas 
nedidelio ūgio su trumpa barzda ir 
ūsais kaip Valenšteinas.

Filme parodytas lenkų kariuomenės 
; puošnumas ir apginklavimas atrodė 
. dirbtinai išpūstas. Matyt, norėta susi

lyginti su kryžiuočių kariuomene^
Lenkijos karalius Jogaila, kaip ži

noma iš istorijos, buvo gimęs apie 
1350 m. ir Žalgirio mūšio metu 1410 
m. buvo 60 m. amžiaus senukas; gi 
filme, Jogaila parodytas 30 m. jaunuo
lis, energingas, smarkiai šūkaująs ir 
primenąs daugiau jūrų piratų vadą ne
gu karalių.

Prieš mūši kryžiuočiai pasiuntiniai 
j atneša ir įsmeigia į žemę du dideliu 
i kardu — vieną Jogailai, kitą Vytau
tui, bet Jogaila paima abu, sudaužia 
smarkiai vieną į kitą ir tuo pradeda 
mūšį.

Nedaug kanadiečių jį matė, bet Ka
nados spaudoje apie jį buvo parašyta 
ir paminėta ano laiko lietuviai kaip 
stabmeldžiai ir barbarai.

“Globe and Mail” kovo 12 d. ilges
niame straipsny “Polish Extravagan
za” rašė apie lietuvius: “. .. the suf
fering Poles decide they have had 
enough and even if it means joining 
forces with Lithuanian heathens, the 
knights must be wiped out...” The 
heathens in bearskins are barbaric and 
believably uncouth, the peasants really 

į sweat and the tights and wigs fit. The 
! subtitles on this film are defective 
į and may induce headache”.

Angliški parašai buvo beveik neiš
skaitomi. Filmo kalba — lenkų.

P. Lelis

Lietuviškos knygos 
angliškoj bibliotekoj

Toronto viešosios bibliotekos 
svetimų kalbų knygų skyriuje yra 
visa eilė lietuvišku knygų: For
eign-Literature Collection 1115 
Queen St. W. Dali jų skelbėme 
anksčiau. Štai kitas sąrašas:

Alantas, Vyt.. Tarp dviejų gyveni
mų. Biežis, Štp.. Būkite sveiki, 1953. 
Brazdžionis, B., Per pasauli keliauja 
žmogus, 1949. Brazdžionis, B , Vidu
dienio sodai, 1961. Brizgys, V, Bp.. 
Negesinkime aukurų, 1959. Gailit, A.. 
Tomas Nipernadis. Gaudys, P., Pietų 
kryžiaus padangėje; Lotynų Amerikos 
rašytojų novelių antologija. Giedrius, 
A., Lukšiųjai. Ivinskis, Ž., šv. Kazi
mieras, 1458-1484, 1955. Jelusich. M., 
Cezaris. 3 v. Lagerkvist, P. F., Bara- 
bas. Maceina, A., Didysis inkvizito
rius, 1950. Mauriac, F., Gimdytoja. 
Naujokaitis, P., Upeliai negrįžta į kal
nus. Simonaitytė, J,, Pavasarių aud
roj. Spalis, R., Alma mater, Didžio
sios atgailos; novelės. Sruoga, B., Kas 
bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus. 
Yla. St.. Laisvės problema, 1956.

Atsiveža nt i
v

Kanadą ar
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČENAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W.< Toronto 5

WA. 5-5555
Po darbo LE. 3-3027

Aplankykite savo 
Tėvynę pavasarį!

Vykite populiariu ir draugišku

M.S. BATORY
išplaukiančiu iš Quebeco 
balandžio 6; iš Montrealio 
- gegužės 4, birželio 8.

Raminančiai patogi kelionė į Southamptoną, Kopenhagą ir Gdynią 
(Lenkijoje), ir iš ten traukiniu ar automobiliu i visus Rytu Eu
ropos kraštus.

Ra t ory — tai modemus, be dėmelės švaros laivas, su ne
paprastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogio
mis erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu drau
giškumu. tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patar
navimu. siekiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokamai.
Dėl vietų rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada
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Mann & Martel Ltd.
REALTORS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
Swansea

$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane • East Drive
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

Jane - Annette
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

Jane • Annette 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby • Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood • St. Clair 
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuves, 
alyva šildomas. Antras namas, nuo 
kampo, viena skola balansui.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Sovietu astronautas žuvo erdvėse
V

(Atkelta iš 1 psl.) 
leisto erdvėn.

JAV, rašo minėtas žurnalas, tu
ri pilną informaciją apie sovietų 
nepasisekimus, bet tyli. Tyli dėl 
to, kad visų detalių paskelbimas 
padirgintų sovietus budriau sekti 
amerikiečių žvalgybą. Amerikie
čiai savo prietaisais, išdėstytais vi
same pasaulyje, yra užregistravę 
kiekvieną sovietų bandymą ir ne
pasisekimą. Jei JAV tyli, tai dar 
nereiškia, kad nieko nežino. Pa
tys sovietai nėra pasauliui pas
kelbę nė vieno nepasisekimo. 
Faktas, kad Chruščiovas būdamas 
Niujorke, pasakė žurnalistams 
esą Sov. Sąjunga yra pasiruošusi 
paleisti pirmąjį žmogų erdvėn, 
parodo, kad tuo metu tas ir buvo 
daroma. Sovietų stebėjimo laivai 
tuo laiku buvo išdėstyti Atlante 
ir Ramiajam vandenyne. Raketa 
iškilusi 100 mylių, nukrito atgal 
žemėn. Chruščiovas prailgino sa
vo vizitą Niujorke. Tuo metu bu
vo daromi dar 3 bandymai, bet 
visi nepavyko.

Daugelis JAV mokslininkų ne
tiki, kad Gagarin ištikrųjų skrido 
apie žemę. Raketos skridimas bu
vo užregistruotas, bet kas joje bu-

vo, niekas nežino. Siūloma net 
jeigu sovietai nepaskelbs smul
kesnių detalių, nepripažinti Ga- 
garino pirmuoju astronautu, ap- 
skridusiu žemę. V. K.

Tillsonburg, Ont. •
ŽUVO B. GARNELIENĖ. — Kovo 

11 d. netoli Courtland ant 3 vieškelio 
įvyko dviejų automobilių susidūrimas. 
Nelaimėje žuvo Bronė Garnelienė. 53 
m., ir kiti 6 asmenys buvo sužeisti. 
Sužeistųjų tarpe yra Petras Garnelis, 
55 m., vairavęs automobilį, A. Skodie- 
nė, 53 m., iš Tillsonburgo, W. V. Bou- 
gaart iš Delhi, vairavęs kitą automobi
lį, jo žmona Kotryna ir du jų vaikai. 
Sunkiai sužeista ponia Bougaart; nu- 
vežta į Londono ligoninę. P. Gameliui 
sulaužyta ranka ir gerokai sutrenktas. 
Kiti paguldyti District Memorial ligo
ninėje. B. Garnelienė palaidota kovo 
15 d. iš Tillsonburgo katalikų bažny
čios vietinėse kapinėse. Laidotuvės bu
vo labai iškilmingos: dalyvavo daug 
tautiečių, kun. dr. J. Gutauskas, giedo
jo sol. V. Verikaitis. Visi reiškia užuo
jautą nelaimės ištiktiesiems, šeimos 
nariams ir giminėms. P. Garnelis yra 
viešbučio savininkas Tillsonburge. Ku
rį laiką jis su šeima yra gyvenęs Mont- 
.realyje.

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ R ŪBŲ

SIUVĖJAS
A & B TAILORS
A. Beresnevičius

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI... . 
mūsų naujų'pavasarinių batelių

... elegantiškai pagamintų

. . . patogiam nešiojimui

mūsų specialybė

Dėmesio siunčiantiems siuntinius i Europą! 
Speciali NUOLAIDA 10% ątsinešusiems ši skelbimą.

Tik viena krautuvė.

830 Bloor W. (prie Shaw) LE. 6-4093

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BATHURST — GLENCLAIRN

$2.000 įmokėti, 5 kambarių mūro bangaliukas. Prašoma kaina $13.900. 
BLOOR — PACIFIC

$3.500 įmokėti, 7 kambarių mūro atskiras šiltu vand. apšildomas. Du 
garažai, platus privatus įvažiavimas. Prašoma kaina $17.000. Savininkas 
paima pirma skolą balansui. Skubus pardavimas. Geraš pirkinys.

JANE — BLOOR
$4.000 įmokėti, atskiras mūro 8 kambarių per 2 augštus. Kiekviename 
augšte prausykla. Vand. ai. šild., 2 mod. virt. Garažas. Prašo $19.000.

SWANSEA PRIE BLOOR
$3.000 Įmokėti, 5 kambarių mūro bangaliukas, vand. alyva apšildomas. 
Prašoma kaina $15.9000.

JIEŠKAU ligi $6.000 pirmos ar antros namų skolos — morgičių — pirkti, 
terminas 5 metams ar mažiau.

ŠIAURĖJE PARDUODAMAS 6 butų namas. Apačioj krautuvės ir kiti pre
kybos namai. Labai gerom sąlygom ir prieinama kaina.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimų ir sąžiningą patarimą.

TORONTO, Ont. SPORTAS
RINKIMAI | TORONTO 

LIETUVIŲ TARYBĄ
Pranešame, kad rinkimai į KLB 

Toronto apyl. tarybą įvyks 1962 
m. balandžio 8 d., sekmadienį:

šv. Jono Kr. par. salėje nuo 10 
vai. ryto iki 2 vai. p.p.; Prisikėli
mo par. salėje nuo 10 vai. ryto iki 
2 vai. p.p.; Lietuvių Namuose nuo 
12 vai. iki 7 vai. vak.

Primename, kad į tarybą yra 
renkami 25 asmenys, ir kiekvie
nas balsuotojas turi teisę balsuo
ti už 25 kandidatus. Balsuoti turi 
teisę kiekvienas pilnateisis lietu
vis, gyvenąs Toronte, ne jaunes
nis kaip 21 metų amžiaus.

Balsuokime visi už savo pasi
rinktus kandidatus.
Kandidatuojančių į KLB Toronto 
lietuvių tarybą 1962-63 m. sąrašas

1. Abromaitis, Mečys, 38 m., 
darbininkas,

2. Dr. Anysas, Martynas, 66 m., 
teisininkas,

3. Kun. Ažubalis, Petras, 43 m., 
kunigas,

4. Bačėnas, Vincas, 50 m., 
buhalteris,

5. Baziliauskas, Leonas, 30 m., 
mechanikas,

6. Bubelis, Vytautas, 38 m., 
sandėlininkas,

7. Buntinas, Bernardas, 56 m., 
inžinierius,

8. Butkevičienė, Sofija, 41 m., 
sociologė,

9. Dūda, Algis, 36 m., 
pardavimo agentas,

10. Gurevičius, Antanas, 50 m., 
sandėlininkas,

11. Gustainis, Jonas, 40 m., 
mokytojas,

12. Jokūbaitis, Stasys, 42 m., 
nekiln. turto pardavėjas,

13. Jokūbaitis, Vladas, 40 m., 
darbininkas,

14. Jurkevičienė, Emilija, 44 m., 
buhalterė,

15. Mažeika, Juozas, 40 m., 
buhalteris,

16. Matusevičiūtė, Izabelė, 50 m., 
redaktorė,

17. Misevičius, Petras, 40 m., 
stalius,

18. Matulionytė, Judita. 24 m., 
dantų gydytoja,

19. Lelis, Petras, 57 m.,
■ inžinierius.
20. Paciūhas. Stasys, 60 m., 

darbininkas, •
21. Petrulis. Mikas. 59 m., 

darbininkas,
22. Saplys, Bronius. 41 m., 

stalius,
23. Simanavičius Algis, 33 m.,

studentas. >
24. Simanavičius. Jonas, R., 44 

m., radijo progr. vedėjas.
25. Sendžikas, Vytautas, 40 m., 

darbininkas.
26 šiukšteris, Feliksas, 48 m., 

darbininkas,
27. Skilandžiūnas, Vladas, 36 m., 

mašinistas,
28. Skirgaila. Vladas. 52 m., 

tarnautojas.
29. Statulevičus. Aleksas, 50 m., 

tarnautojas.
30. Vaidotas, Vaclovas, 71 m., 

namų sav.,
31. Vailokaitis. Jonas. 36 m., 

vertybės popierių pardavėjas.
Rinkiminė komisija

J. Kvietytės moderniojo 
šokio koncertas

Malonu konstatuoti, kad šioje 
naujoje meno srityje žymią vie
tą užima ir mūsų iškilioji šokėja 
J. Kvietytė, kuri praeitą penkta
dienį ir šeštadienį Toronto un-to 
Hart House salėje, davė savo gru
pės koncertą. Apie dvi valandas 
užtrukusioje programoje gabūs 
judesio menininkai vedžiojo žiū
rovą po tolimus žodžiais nepasie
kiamus mūsų pasąmonės kampe
lius, atskleisdami labai įvairias 
nuotaikas, pradedant nuo Grana
dos ir miesto judesio bei triukš
mo ir baigiant elegija prie kritu
sio herojaus. Ritmingus ir daug 
reiškiančius judesius lydėjo mo
derni muzika ir gerai pritaikytas 
besikaitaliojantis apšvietimas.

Tuoj po koncerto nemaža pro
gramos dalis buvo perduota per 
CBC televizijos tinklą. 6 stotį. Be 
kitko, čia pamatėme ir išgirdome 
pranešėjo pasikalbėjimą su pačia 
J. Kvietyte, kur ji pasisakė esanti 
lietuvė ir šiuo metu, be darbo su 
trupe, dėstanti ritminius šokius 
keliose kanadiečiu švietimo įstai
gose. tarp kitų,’ Loretto College 
School. Televizijoje programa 
truko apie pusvalandį. Tokiais re
tai pasitaikančiais mūsų meninin
ku pasirodymais un-to scenoje ir 
televizijoje reikia tikrai džiaugtis.

A. R.

V. Vaidotas, Tautos Fondo at- PLAUKIMO IR STALO TENISO
stovybės Kanadoje pirm., išvyko 
atostogų iki gegužės 15 d. Jį pa
vaduoja TF atst. Kanadoje vice- 
pirm. dr. M. Anysas, 37 Delaware 
Ave., Toronto, Ont. Prašau TF| 
įgaliotinius per tą laiką pinigines 
perlaidas ir laiškus siųsti dr. M. 
Anyso vardu ir adresu.

V. Vaidotas
KLK MOTERŲ DR-JOS Prisikėlimo 

par. skyriaus sus inąs kovo 11 d. susi
laukė gausaus būrio narių ir viešnių.

Dv. vado Tėvo Placido, OFM, pas
kaita - žodelis buvo pritaikintas gavė
nios rimčiai apie Kryžiaus Kelius.

Pranešime apie įvykusį Užgavėnių 
balių buvo pasidžiaugta, kad jis gerai 
pasisekė — davė apie $300 pelno.

Skyr. v-ba dėkoja visoms ir visiems 
prisidėjusiems prie maisto gaminimo, 
salės puošimo, bufeto ir kt. pagalbinių 
darbų.

Didelė padėka tenka vaistininkui J. 
Margiui už baliaus loterijai paaukotą 
kosmetiką $10 vertės, pp. Punkriui - 
Krasauskui už dešrą, p. A. Kuolienei 
už iškeptą tortą. Skyr. valdyba

TEISINGUMO MIN. D. FULTON

VARŽYBOS įvyks balandžio 7-8 d. 
Detroite. Užsiregistruoti iki kovo 29 
d.:V. Simutis, 12373 Cherrylawn, De 
troit 4, Mich., tel. 834-751 FASK-tas

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: antradienį, 

7v.v. mūsų salėje Aušra Bantam žais 
Il sias finalų rungtynes dėl Toronto 
miesto čempijonato su Bloor lygos nu
galėtojais. Taip pat antradienį, 7 v.v. 
Bloor Coll. Aušra Jr. žais IH-sias CYO 
finalų rungtynes, šeštadienį, 12 vai. 
mūsų salėje Aušra Inter, žais su Nia
gara Falls dėl Ontario CL Sr. čempio
nato. Sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
B-C pusfinaluose Aušra Sr. žais su An
dys; Aušra Jr. — su latvių Y ir estai 
— su Tridents Jr.

Praėjusios savaitės rungtynės: B-C 
lygos I pusfinaluose Aušra Sr. pralai
mėjo Andys 72:75, o Aušra Jr. sulošė 
su latvių Y lygiomis — 72:72 (44:28). 
Aušra Sr. komandoje žaidė: Buntinas 
20, Jankauskas 10, Gudas 16, Dalton 
6. Rigby 17, Burdulis, Grigaitis 4, ir 
Kačinskas; Aušra Jr. komandoje — 
Žaliauskas 13, Grigas 15, Sapijonis 7, 
Janulevičius 25, Butvydas. Bukšaitis 6. 
ir Rušas 6. CYO finaluose Aušra Jr.

kovo 14 d. Masaryko salėje kalbėjo 
apie komunizmo grėsmę ir laisvų žmo
nių santvarką. Komunizmas esąs nau
joji tironija, kuri gresia ir Kanadai. 
Nuo tos grėsmės šiandieną niekas ne
sąs laisvas, ir todėl visų pareiga — 
vieningai priešintis. Didžiausias pavo
jus šiuo metu slypįs šaltajame kare; 
jeigu jį laimės komunistai, nereikės 
jiems karštojo karo. Laisvojo pasaulio 
žmonės turį stiprinti fizinę apsaugą, 
bet ypač dvasinę; laimėti žmonijos 
mintis, nusistatymą, reiškia atimti pa
grindą komunistams. Todėl reikią stip
rinti laisvųjų žmonių ryžtą ir jų insti
tucijas. Paskaitos klausė apie 1500 as
menų, daugiausia nauj. ateivių, kurie 
ir be to apie komunizmą žino. Reikėjo, 
kad ją išgirstų čiagimiai kanadiečiai.

Meninėj daly pasirodė kiniečių, ita
lų, latvių, lietuvių, škotų ir ukrainiečių 
grupės. Lietuviams gražiai atstovavo 
Toronto vyrų kvartetas, vad. muz. St. 
Gailevičiaus. Be to, klausytojų tarpe 
buvo visa eilė mūsų tautiečių. Ministe- 
rio priėmimą rengė konservatorių par
tijos vienetai, vadovavo adv. A. Ma
loney, Q.C.

ketvirtadienio rungtynėse pralaimėju
sios Corpus Christi 23:35, sekmadienio 
rungtynėse, kurių ištraukos buvo per
duotos per Toronto CBC televiziją, iš
gelbėjo padėtį nugalėdamos savo verž
lias priešininkes 33:29 (16:13). Žaidė: 
Sapijonytė 8, Gataveckaitė 12, Roma- 
novaitė 7, Grigaitė 3, S. Simonaitytė, 
Čeponkutė ir Narušytė. Paskutinės ir 
lemiamos rungtynės bus žaidžiamos šį 
antradieni 7 v.v. Bloor Coll.

Draugiškose rungtynėse Aušros ,vy. 
rų rinktinė nugalėjo B-C “All Stars” 
93:71r Žaidė: Buntinas 4, Grigaitis 3, 
Jankauskas 16, Gudas 4, Serafinas 21, 
Sedlickas 15. Skilnikas 29, Burdulis.

šį ketvirtadienį salė yra perleista p. 
Meilų išleistuvių vakarienei, todėl jo
kių treniruočių nebus.

Š. Amerikos plaukimo pirmenybės 
įvyks balandžio 7 d. Detroite. Pirmeny
bės bus pravedamos vyrų, moterų, jau
nių A ir B ir mergaičių A ir B klasėse. 
Visi plaukikai prašomi šios savaitės 
bėgyje užsiregistruoti pas K. šapočki- 
ną ir Tėvą Paulių.

VYČIO ŽINIOS
LIBERALAI PAS LIETUVIUS

Pr. penktadieni LN Įvyko pasikalbę 
jimas su liberalų svarbesniu kandida
tu į feder. parlamenta — W. Gordonu. 
Dalyvavo ir prov. parlamento atstovas 
A. Thompson. Prie paruoštų stalų sji 
kavute susirinko apie 30 lietuvių. Sve
čius pristatė J. Strazdas, o ilgesnę kal
bą pasakė ir W. Gordoną pristatė A. 
Tompson. Toliau kalbėjo ir Gordon 
ir atsakė į klausimus. Iš šio pasikalbę- ■ 
jimo susidarė Įspūdis, kad liberalų ? 
partija kovoja už pilną Kanados sava
rankiškumą ir naujųjų ateivių įjungi
mą į krašto gyvenimą. L.

Lietuvių studentų 
žinios

STl’fl. SKAUČIŲ valdybą sudaro:! 
Vida Jurgclytė — pirm., Dalia Galiaus- 
kaitė —. ižd., Gražina Skirgailaitė — 
sekr.

STUD. SK. s-gos valdybą sudaro: 
Kęstutis Dainora — pirm.. Dalia Ga
ižauskaitė — ižd., Kęst. Augustinavi- 
čius —- I sekr., G. Skirgailaitė — II 
sekr., Arūnas Dailydė — “Vyčio” at
stovas, Gitas Beresnevičius — narys.

STUD. KORP! “VYTIS” valdybą su
daro: Alfredas Kulys — pirm., K. Au
gustina vičius — sekr., inž. Gitas Šer-! 
nas — tėvūnas, G. Beresnevičius — 
narys.

STUD. ATEITININKŲ pirm. Simas 
Barškėtis, pernai baigęs Ryerson insti
tute architektūros skyrių, dirba Nova 
Scotia banko statybos skyr. ir aktyviai 
dalyvauja liet. stud, ateitininkų veik
loje. ,

JAUNIMO SUSIPAŽINIMO VAKA
RAS įvyks Velykų pirmą dieną 7.30; 
v.v. Prisikėlimo patalpose. Visas jau- j 
nimas kviečiamas gausiai atsilankyti. : 
Bus šokiai, dainos, gros smagi muzi
ka. LSRB valdyba

Išvyka į Hamiltoną vytiečiams ši kar
tą buvo sėkminga. Vyčio mergaitės 
Įveikė Kovo krepšininkes 28:22 ir ber
niukai išspaudė 7:6 pergalę prieš jau
nuosius koviečius. Mergaičių rungtynė
se vytiętės pradžioje atsiplėšia ir už
baigia puslaiki 18:5 pasekme. Žaidimo į 
pabaigoj kovietės spūsteli ir beveik iš-1 
lygina pasekmę. Kovietės sudaro fizi-J 
niai oajėgų vienetą ir reikia tikėtis ge-] 
ros ateities, žaidė: Kovas — Stanevi
čiūtė 6, Vaitonytė 6. Tumaitytė. Vale
vičiūtė 7, Gurgždytė 3, Domeikaitė, Jo- 
kubaityte, Arštikaitytė. Pyragaitė. Ka
minskaitė. Kybartaitė; Vytis — Jony
naitė 9, Bilkštytė 2, Čirvihskaitė 2. 
Supronaitė 8, I. Linkevičiūtė 7. Vai- 
čeliūnaitė^ Krūminaitė. žolpytė, V. 
Linkevičiūtė. Abr berniukų komandos 
parodė savo klasei vidutinišką žaidimą, 
su jau dabar pasirodančiomis krepši
ninkų asmenybėmis, nežiūrint kokio 
kalibro jos bebūtų. Žaidė: Kovas — 
Gutauskas 2. Enskaitis 2, Palčiauskas 
2, Leparskas, H. Leparskas, Panavas, 
Bulionis, Kybartas: Vytis — Ignata
vičius 2, Mickevičius 5. Duliūnas, Lau
rinavičius. Karaliai. Akelaitis. Nacevi- 
čius, šimkai, Uogintas, Kaknevičiai. ] 
Atsigriebimo rungtynės numatytos užl 
dviejų savaičių Toronte. Džiugu kad 
abu klubai, nors ir neturėdami savo 
patalpų sportavimui, neužmiršta tarpu
savy bendrauti.

CYO baigminėse peržaidimuose jau
nosios vytiętės pralaimėjo abi finali
nes rungtynes, likdamos šios lygos ju
venile klasės vicemeisterėmis. Tai 
augščiausias laimėjimas pasiektas ry
tiečių prieauglių klasėje. Žaidė: Ren- 
kauskaitė, Bilkštytė, Kruminaitė 1, 
Supronaitė 7, Jonynaitė 9, čirvinskai- 
tė 6, žolpytė 2, Kybartaitė. Rungtynių 
pasekmės 23:11 ir 28:14.

Toronto LB lygoje pusfinalo peržai
dimuose rytietės šį kartą lengrai Įvei
kė Orphans 66:44. žaidė: Radzeričie- 
nė 15, Kasperaričiūtė 6, Prunskytė 13, 
Rutkauskaitė, Balsienė 32, žolpytė. Šį

K. SKRUPSKELIS, baigęs mokslus 
JAV, Toronto un-te rašo disetraciją fi-
losofijos daktaro laipsniui gauti. Jis 
yra žinomo Lietuvoje a. a. dr. Skrups- 
kelio, žymaus veikėjo, sūnus. Motina 
gyvena JAV.

GARNELYTĖS MOTINA žuvo au
tomobilio nelaimėje prie Tilsonburgo. 
Jos liūdesio valandoje reiškiame nuo-

antradienį rytietės žaidžia finalo per- 
žaidimus su B-A. A. S.

KOVO ŽINIOS
Vasario 25 d. išrinkta sp. klubo val

dyba pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
pirm. — K. Stanaitis, sekr. — J. Bu
lionis, ižd. — J. Svilas, parengimų va- 
dov. — J. Giedraitis. Revizijos kom.:

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

i šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų. Įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų e t e.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas. .

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.^-
BENZINO STOTIS — GARAŽAS
$1.900 įmokėti, gera vieta, benzino 

parduoda 70.000 galionų, iš ma
šinų taisymo apie $12.000. Labai 
žema kaina. Skubus pardavimas.

SWANSEA
$3.500 Įmokėti, 6 kamh. bangalas, 

didelė moderni virtuvė, alyva šil 
dymas. maždaug 10 metų senu
mo. Pilna kaina $15.700.

SWANSEA — BLOOR
$4.000 įmokėti, gražus modernus 7 

kambarių atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis planas, recrea
tion kambarys, 2 vonios, garažas 
su privačiu Įvažiavimu, kvepia 
naujumu.

JANE — BLOOR
$5.000 įmokėti, puikus 7 kambarių 

atskiras mūrinis namas, kvadrati
nis planas. Vandens alyva šildy
mas, garažas su privačiu Įvažiavi
mu. Viena atvira skola balansui.

INDIAN ROAD — BLOOR
$5.000 įmokėti, 13 kambarių duplek

sas, vandens alyvos šildymas, re
creation kambarys rūsyje, dvigu
bas garažas' arti Bloor. ,

SWANSEA
$6.500 Įmokėti, gražus 6 metų senu

mo bungalo, aliumiriijaus langai 
ir durys, garažas su privačiu įva
žiavimu, 17 metų atvira skola.

SWANSEA — BLOOR
S10.000 įmokėti, puikus 7 kambarių 

atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, 4 metų senumo. 2 

"modernios virtuvės. 2 modernios 
vonios, recreation kambarys, ga
ražas, labai arti Bloor, 4 kamba
riai ir vonia pirmame augšte.

APARTAMENTINIS NĄMĄS 
$10.000 ar daugiau Įmokėti, geras 

tiktai 3-jų metų senumo 10 atski
rų butu mūrinis pastatas — van
dens alyvos šildymas, privatus 
Įvažiavimas, garažai. VLrš $12.000 
metinių pajamų. Skubus pardavi
mas.

EGLINTON — KEELE
$3.000 įmokėti, originalus 3-jų šei

mų namas — tripleksas. Du 
butai po 6 kambarius, vienas 
5 kambarių butas. Karšto 
vandens-alyvos šildym. $360 
pajamų į mėnesį. Pastatas, 
tik 3-ju metu senumo.

BLOOR — JANE
$4.000 įmokėti. Atskiras nanlas. 8 

kambarių per d i augštus. 
karšto vandens alyvos šildy
mas. Dvi vonios. Dvi moder
nios virtuvės. Garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Viena sko
la toal. Pilna kaina $20.500.

KIPLING — DIXON
$5.400 įmokėti. Naujas 6 didelių 

"kambarių bungalow. Dviejų 
mašinų garažas. Didelis kie
mas. Privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui. Pilna 
kaina nužeminta nu4 $22.000 
iki $18.900.

HIGH PARK — ANNETTE
$10.000 Įmokėti. 3-jų metų senumo 

originalus trijų šeimų namas 
— tripleksas. Karšto vandens 
alyvos šildymas. Didelis kie
mas ir šoninis įvažiavimas. 
Pilna kaina $32.900.

RUSHOLME RD .— COLLEGE 
$24.000 pilna kaina. Atskiras mūri

nis 10 kambarių, dviejų augš
tų namas, karšto vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios 
virtuvės. Garažas. Recreation 
kambarys. Reikia įmokėti 
apie $7.000. Balansui tik vie
na skola.

BLOOR — RUNNYMEDE
S12.000 Įmokėti. Naujas trijų šeimų 

namas — originalus triplek
sas. Modernus karšto- van
dens šildymas. Trijų mašinų 
garažas' ir privatus įvažiavi
mas. Kiekvienas butas turi 
balkoną. Nepraleiskite pro
gos įsigyti modernų pastatą 
-- gebame raione.

BLOOR — ISLINGTON AVE.
S3.C00 Įmokėti, 9 metu senumo. 3 
mioeanv iu bangalovas. didelis gra

žiai išbaigtas recreation kamba
rys rūšyje. Visi kambaria iškloti 
kilimais. Mūrinis garažas, savinin
kai — .aneia.i nusipirko. Prašoma 
kaina S18.500.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų tciefonaš LE. 5-1584

P.S1 Didelis pasirinkimas tripleksų, 
siksplcksų ir apartamentinįų namų.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

RUKŠA-.< ■ a
LE. 2 4401

Namų telefonas Lik 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

F. SENKUS Reel Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9 

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones perkant ar parduodant
* Jums mielai patarnaus J. MATULIONIS ir F. SENKUS

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas if 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOM I S K A I N O M I S. Antenos nuo S17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7. 9, 11.
Skambinti: LE. 64004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

DELHI, Ont.
KLK Moterų DR-jos Delhi skyriaus 

visuotinis susirinkimas įvyks parapijos 
salėje kovo 25 d. do pamaldų. Bus įdo
mi paskaita. Narėms dalyvavimas bū
tinas, kviečiamos ir prijaučiančios mo
terys atvykti. Valdyba

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. — 
KLB Delhi apyl. valdyba praneša, kad 
balandžio 1 d., sekmadienį, tuojau po 
pamaldų, lietuvių parapijos salėje, yra 
kviečiamas visuotinis apylinkės lietu
vių susirinkimas. Bus perrenkama 
apyl. v-ba, kontrolės k-ja ir aptariami 
kiti aktualūs mūsų bendruomeniniai 
reikalai. Susirinkime prašomi visi 
gausiai dalyvauti. Apyl. valdyba

širdžia užuojauta.
“THE VARSITY” laikraštis, reiškęs 

simpatijų komunistams, turės naujus 
redaktorius, kurie jau išrinkti.

EDMONTON, Alfa.
PER VASARIO 16 MINĖJIMĄ Tau

tos Fondui aukojo: S15 — J. Nastojus. 
Ėglis: po $10 — A. Kantautas, J. Ky- 
nas, V. Taraškevičius. K. Vaitkūnas; 
po S5 — A. Bajoras. J. Dovydėnas. A. 
Dūdaravičius. kun. I. Grigaitis, dr. P. 
Gudjurgis, Augis, M. Feduschak. N. 
Kardelis. V. Kasperavičius, Kubilius, 
Karosas. T. Jogoldas. St. šepetys, dr. 
j. Pilipavičius, P. Vaitkūnas. dr. B. 
Vidugiris, B. Viskelis, K. Žolpis; po 
$3 — Juodelis, J. Popikaitis, A. Smi
tas; $2.50 — P. Balutienė; po $2 — 
dr. Suchoversky, V. Jagoldas, Zaleskis, 
šymkūnas, M. Patas. L. Ropccaor, P. 
Sabkus, Andrulevičius: po $1 — A. 
Dūdonienė, Petruškevičius, A. Patri
kas, Rasimas, Dovidaitis, P. Kazlaus
kas. K. Sadauskas. Rimkūnas. Muraus
kas, J. Pasukonis. Bartkus, Soltan, P. 
Balutis, J. Balsys, Franko, G. Dero- 
seau. G. Basucki, Taugelis, Pasamko. 
Druteika. Kirdeikis. Misiulis. Bendo 
raitis, Zabiela. G. Gumm; $1.50 — Miss 
Sapkus; 75 et. — Augienė; po 50 et. — 
Scikus, Gedgaudas, Lechneris ir Jurge
levičius; N.N. — 28 et. Viso $224.03.

Ta proga nuoširdžiai dėkoju A. Dū 
donienei už tokį gražų pasidarbavimą, 
renkant aukas TF, o taip pat visiems 
aukotojams už aukas.

V. Vaidotas.
TF AūL Kanadoje pirm.

V. Subatninkaitė ir A. Grajauskas. 
Sekcijų vadovai: krepšinio — J. Bu
lionis; stalo teniso — A. Grajauskas ir 
lauko teniso — J. Svilas.

Jauniams CYO lygoje nepavyko iš
kovoti laukiamos pergalės. Per visą se
zoną nepralošę nei vienų rungtynių, 
pusiaubaigmėje suklupo. Negalėjus 
žaisti vienam pagrindiniam žaidėjui, 
žaidė atsarginis, kuris pasikarščiavo 
ir... kamuolys įkrito ne į tą krepšį.1 
To ir užteko priešui laimėti vieno taš
ko persvara. I

Kanados liet, stalo teniso pirmeny
bėse Toronte koviečiai iškovojo kele-. 
tą pergalių. Mergaičių C klasėje Kuda-i 
baite laimėjo I v. ir A kl. — II v. I 
Taip pat gerai sužaidė Skaistytė, Vai-’ 
tonytė. Paškevičiūtė ir Sopytė.

Vyrų komanda (G. Paltarokas, Z. 
Stanaitis ir A. Grajauskas) laimėjo II 
v. žaidė keturios komandos dviejų mi
nusų sistema. Baigmėje, turėdami vie
ną minusą, dėl laiko stokos, atidavė 
laimėjimą Vyčio I komandai be žaidi
mo. Rengėjai, per neapskaičiavimą. 
vieną dieną norėjo pravesti pirmeny
bes visose klasėse, kas buvo neįmano
ma. Vyrų ir mišrūs dvejetai net ne
buvo pradėta žaisti. O buvo skelbta.

A. G.
Lietuvos ledo rutulio rinktinė S. Są

jungos žiemos žaidynėse pralaimėjo 
Kazachtanui net 1:14. Iš Pabaltijo tau
tų šiuo metu geriausiai žaidžia latviai, 
kurių viena Rygos komanda dalyvau-l 
ja visos S. S-gos augštosios lygos pir-1 
menybėse. Latvijos sostinėje yra vie
nintelė Pabaltijy dirbtinio ledo čiuo 
zykla.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-59%

RUSHOLME — COLLEGE
$3.000 įmokėti, atskiras, raupį, ply

tų, per du augštus 9 kamb., dvi 
mod. virt., dvi vonios, namas ir 
kambariai visiškai geram stovy. 
Statybininko sau statytas. Du ply
tų garažai. Uždara veranda. Van
deniu alyva apšildomas. Kaina 
apie $20.000.

ST. GEORGE ST. — MIMICO
$3.000 įmok., bangalovas 6 did. ir 

šviesūs kambariai, beveik užbaig
ta seklyčia rūsy. Vandeniu alyva 
šild.. Did. sklypas. Apie $16.000.

GEOFFREY — RONCESVALLES
$6.000 Įmok., atsk., did. 10 kambar. 

namas. Skersinis koridorius, 3 
virt., 3 vonios, platūs laiptai, su 
visais baldais. Vandeniu alyva ap
šildomas, 2 garažai. Prašoma kai
na $22.500.

TULLER — QUEEN ST.

morgič. Atrodo galima bus pirk
ti už apie $15 16.000 su visais bal
dais. Geras susisiekimas ir leng
vai išnuomojama.

GAZOLINO STOTIS — GARAŽAS 
Tik S8.000 - 10.000 įmokėjus galite 

pasidaryti pelningos ir didelės 
nuosavybės nepriklausomu savi
ninku, beveik Toronte ir kartu 
kurorte. Prie didelių plėtotų susi
kirtimo ir žymaus miestelio. Pil
na lietuvių vilų savininkų ir įvai
rių verslininkų.’ 14 mylios nuo 
Simcoe ežero ir besiplečiančio 
provincijos parko. Gazolino stotis 
su 4 pompomis, garažas 8-nioms 
mašinoms, mechaniniam remon
tui ir dažymui. Dodge atstovybė, 
didelis sklypas: frontas asfaltuo
tas. Gyv. namas iš 6 šviesių, di
delių ir dažytų kambarių, moder- 
ni virtuvė, alyva apšildomas. Di
delės pajamos. Pilnai ir du dali
ninkai verstųsi. Be morgičių. 
Anglas savininkas laikė 12 metų. 
Kaina apie $37.000. Inventoriaus 
sąrašas ir finansiniai daviniai pas 
mus.

$2.500 įmok., atskiras, 10 kamb.. la
bai gerai įrengtas, dvi virt., 2 vo
nios. vandeniu alyva apšildomas, 
du mūro garažai, didelis kiemas, 
senukai anglai gyvena keliolika 
metų. Pirmą kartą parduoda, be

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių, <

Vyt. Morkis J. Kaškclis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

Skaitytoji) laiškai WINDSOR, Ont. ..ŠYPSENOS..

DOVERCOURT RD. — COLLEGE
$1.500 įmok., 8 did. kamb. per du 

augštus, mūrinis, 2 virt.. 2 vonios, 
naujas šild.. garažas. Vertas dė
mesio pirkinys. Parduos už 
$13.000.

BLOOR — CLENDENAN AVĖ.
$2.000 Įmok., mūr., atsk., 6 did. k., 

vienos šeimos namas, testamenti
nis skubus pard. Galima tuoj už
imti. Vienas morgičius 10-čiai me
tų išmokėti. Prašo $13.000.

INDIAN RD. — ANNETTE
$2.500 Įmok., mūr., 6 gražūs kamb., 

2 mod. virtuvės, labai švarus. 
Įrengtas kamb. rūsyje, arti kraut, 
ir susisiek. Vienas morgičius iš
mokėjimui.

JANE — ANNETTE
$3.000 Įmok., 10 kamb. mūr. atsk. 

4 kamb. ant pirmo augšto, 3 mod. 
virt., naujas šild., švarus namas iš 
lauko ir vidaus. Vieta dvigub. ga> 
ražui, 10-čiai meti) išmokėjimas. 
Geras pirkinys.

BLOOR — RUNNYMEDE
$3.000 Įmok., mūr., atsk., 7 kamb. 

per du augštus, testamentinis sku
bus pard., galima tuoj užimti. 
Namas arti Bloor susisiek ir krau
tuvių. Vienas morgičius.

SWANSEA — WINDERMERE
$4.000 Įmok., 6 kamb. per du augšt., 

rupių pi., naujas išld., švarus na
mas. ‘ Vienas morgičius.

GLADSTONE — COLLEGE
54.0C0 imok., 11 kamb. perdirbtas 

tripleksas. Atsk., mūr. namas, tin. 
ka 3 šeimom, vand. alyva šild., 
geras nuomavimui, augštos paja
mos. 2 garažai ir šoninis įvaž. 
Parduos už $19.000.

BLOOR — JANE
$4.000 įmok., 7 kamb. per du augš

tus, rupių pi., atsk., vand. alyva 
šild., 2 mod. virt., 2 vonios, gra
žus kamb. rūsyje. Skubus ir geras 
pirkinys, nes sav. išyykžs i JAV. 
Turi būtinai parduoti.

RUSHOLME RD. — COLLEGE
$5.000 įmok., mūr., atsk., 8 kamb. 

per du augštus, vand. alyva šild., 
2 mod. virt., priv. įvaž., garažas. 
Prašo $17.700.

BLOOR ST. W. — HAVELOCK
$15.500 visa kaina už 10 kamb. mū

rinį namą. 3 mod. virt., 2 vonios, 
2 garažai, geras nuomavimui. Pi
gus ir geras pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417
V

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dužiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLUNGWOOD. ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3. Ontario^ ’ Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje. ;• : ■* (: • -
KASOS VALANDOS: dienos melu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną’ dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

PORA PASTABŲ PRIE 
DIDŽIAUSIO NUSIKALTIMO

Prel. M. Krupavičiaus pradėtoji ‘T 
Ž” straipsnių eilė bendra antrašte 
“Lietuviai — nakinamų žydų gelbėto
jai” kreipia mintis į tas lemtingas 
1941 m. birželines ir vėlesnes dienas, 
kur buvome liudininkai didžiųjų įvy
kių. Šių jų tarpe daugelio atmintyse 
ypač įstrigo vaizdų eilė, kurie sukosi 
apie tą dalyką, kuris Niurnbergo teis
me buvo pavadintas didžiausiu pasku
tinio karo nusikaltimu. Turėjęs pro
gos truputį patirti tos hekatombos da
lelę, jaučiu pareigą pridurti kaiką prie 
prelato skelbiamų “užmirštų faktų” ir 
tuo prisidėti prie panašios rūšies -isto
rinės dokumentacijos.

Praslinkus vos kelioms dienoms po 
22 birželio ryto, į mūsų butą — Kau
nas, Vienuolių g. — atyyko du žan
darai iš vietinės lauko komendantū
ros — Ortskommendantur nešini laiš
ku, žjnonos tėvo iš Vienos siųstu. Pra
džioje buvę visai oficialūs, paprašyti 
sėsti prie stalo atsileido ir vieno pir
mas klausimas buvo: “Ar Jūs matėt di
delį tautų kraustymasi?”. Mums pra
džioje nesupratus klausimo ir kiek 
sumišus, klausėjas parodė ranka Ne
ries link su pastaba “ten ant tilto”. 
Supratome, kad jis turi galvoj žydų 
kraustymą į tik ką įsteigtą getto. Žan
daras baigė pastebėdamas, kad “visai 
teisingai taip daroma”. Nelaikąs buvo 
šiuo momentu tuo klausimu diskutuoti 
ir kalba nukrypo į kitą temą.

Iš žandaro pareiškimo man doku- 
mentališkai paaiškėjo, kas tą getto 
įsteigė ir žydus ten varo. O tuo tarpu 
viešai skelbiami pranešimai lyg suges- 
tijonavo mintį, kad čia mūsų vietinių 
įstaigų darbas. Pranešimų tendencija 
aiški: dengti savo genocidinius veiks
mus vietinių organų ir ginkluotų for
macijų skraiste.

Kitas vaizdas. Tai buvo graži liepos 
7 d., kai ėjau į savo sklypelį pomido
rų daigų sodinti. Eidamas palei VII 
fortą, susidūriau su vokišku SS vy
ru, kuris buvo sargyboj ir man nelei
do eiti. Pasisakius, kad einu ten už for
to esantį sklypą pomidorų sodinti, lei
do eiti aplinkiniu keliu, nutolus nuo 
forto. Priartėjęs prie forto iš kitos pu
sės, kur buvo manasis sklypelis, ste
bėjau forte sukrečiantį vaizdą, kur at- 

l varyti rusai belaisviai nešė lavonus į 
forto kampe išsprogdintų šovinių pa
darytą duobę. Tuo metu priėjo prie 
manęs, sodinusio pomidorus, vokiečių 

Į kareivis ir pradėjom kalbą. Aš jį tuo- 
I jau paklausiau, kam tie žmonės šaudo- 
;mi be jokio teismo sprendimo. Jis, lyg 
’supratęs mano mintį, atšovė: juos šau
do ne vokiečiai, bet vietiniai.

, KANADOS LIETUVIŲ DIENA

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISŲ RŪSIŲ AVTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis. 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

IR LEIDINYS
Kanados Lietuvių Diena prigijo ir 

tapo visos Kanados lietuvių metine 
švente. Labai gerai, kai į šventės prog
ramą kasmet kas naujo įnešama, šioji 
šventė pagrinde yra netik mūsų pačių 
susitikimo ir gražaus laiko praleidimo 
šventė, per dainų grožį, meno kūrybą 
ir sportą ji populiarina Lietuvos vardą 
kanadiečių - svetimtaučių tarpe. Už tai 
jos maštabas meniniu ir techniniu at
žvilgiu neturi mažėti, šiandien jau 
mūsų, juo labiau reprezentaciniu at
žvilgiu kitiems pasirodyti, nebepaten- 
kins pvz, baliuje šokti ant cementinių 
grindų, silpna koncertinė programa 
ar ilgos garbės svečių kalbos. Visa tai 
rengėjai turi žinoti ir tų klaidų iš
vengti. O kas liečia leidinį — metraštį, 
jis būtinai leistinas. Leidinys yra šven
tės rengėjų dovanėlė svečiams, o svar
biausia — jis įamžina dabartinės lie
tuviškos veiklos Kanadoje raidą. Tai 
lietuviško gyvenimo veidrodis ir atei
čiai istorija. Ypač šiemet, švenčiant 
Maironio paminėjimo metus, be bend
rų liet, gyvenimo žinių ir statistikos, 
būtų galima leidinyje patalpinti Mai
ronio garbei bent porą straipsnių.

Dienraštyje “Draugas” suminėtas 
šventei ruošti komitetas Windsore, bet 
jo sąstate nesimato sekretoriaus pa
vardės ir komiteto adfreso. Prie to 
keistai skamba komiteto narių pasi
skirstymas pareigomis, kaip pvz. narys 
prekybos ar religiniams reikalams. 
Įdomu, kokią prekybą šventės metu 
norima pravesti ir kokius religinius 
reikalus komiteto narys, ponia Puidie- 
nė, numačiusi tvarkyti? Galėtų būti 
narys iškilmingom pamaldom suorga
nizuoti, ir tam darbui geriausiai tiktų 
vietinis kunigas. Galiausiai, komiteto 
sąstatas galėjo būti mišresnis; ar jau 
Windsore tiek maža lietuvių?

Lietuvių Dienų dalyvis
KAS RAŠĖ NETIESĄ?

Didžiai gerbiamas ponas L. Balzaras 
1962. III. 8. “TŽ” “Skaitytojų laiškuo
se” tilpusiame pranešime pareiškė, jog 
aš, rašydamas apie Kultūros kongre
są, parašiau “neteisingai”.

Padaręs sąžinės perkratymą, aš nė 
vienoje vietoje neradau, kur ta “ne
tiesa” buvo. “Netiesa”, taip pat neiš- 
ryškėjo iš L. Balzaro cituotų kelių 
mano straipsnio sakinių.

Šioje vietoje būtų galima įrodyti, 
kad pats L. Balzaras mėgina nuslėpti 
kaikuriuos nemalonius faktus, bet tą 
iš dalies padarė'pati “Tž” redakcija 
savo prieraše. Iš ten paaiškėjo, jog 
Kultūros kongresui rengti komitetas 
nesilaikė JAV ir Kanados LB vadovy
bių sutartos datos, bet ją pakeitė, o 
vėliau į krepšį numetė Kanados lietu
vių pageidavimą dėl naujos datos per
svarstymo.

- Tačiau čia nėra noro plačiau į tas 
datų klampynes leistis. Anksčiau savo 
rašinyje buvau pažymėjęs (tik redakci
joje ta vieta buvo išsijota)' jog JAV 
Padėkos Dienos (ar Kalakutų dienos) 
savaitgalis Kanados lietuviams nėra 
idealūs, nes tokios šventės jie nebe
turi. (Kanados Padėkos Diena nuo 
1931 m. nustatyta antrąjį spalio pir
madienį; š.m. — spalio 8 d, tai ka
nadiečių “kalakutų diena”. — Red.). 
Todėl jiems yra menka malonė, nuke- 

r Į liant kongresą į paprastą savaitgalį.

SUSIRGO LAIKYDAMAS PAMAL
DAS. — Kovo 11 d., sekmadienį, pra
dėjęs skaityti evangeliją, staiga apalpo 
kun. V. Rudzinskas. Pamaldų dalyvių 
padedamas, buvo nugabentas greit’ pa
galbos automobiliu į Hotel Dieu St. Jo
seph ligoninę. Paaiškėjo, kad įvyko 
kraujo išsiliejimas smegenyse ir vie
na kūno pusė liko paralyžuota. Deguo
nies įtaisų padedamas, ligonis atlaikė 
krizę, tačiau jo sveikata kelia susirū
pinimą. Ligoninėje budi prie jo gimi
naičiai ir bičiuliai. Aplankė Londono 
vysk. Cody, kun. P. Ažubalis iš To
ronto ir kun. Dagilis iš Detroito. Be 
to, ligonio reikalais rūpinasi bažnyt. 
komitetas, kurį sudaro: Br. Barisas, 
Alb. Tautkevičius ir Pr. Rudokas. Vi
si linki jam greitai sustiprėti. A.J.B.

M. SKEIVERIENfc po sunkios ope
racijos sveiksta namuose.

MIKELSKIENE IR J. ŠIRVAITIS 
gydosi ligoninėje. B.

VĖLIAVA PRIE MIESTO SAVI- 
VALDYBES buvo iškelta vasario 16. 
Pakėlimo iškilmėse dalyvavo gražus 
būrelis tautiečių. Vietinė spauda tai 
atžymėjo ir įsidėjo nuotrauką.

Vėliavą pakėlę, skubėjom klausytis 
lietuviško pusvalandžio per CBE ra-

programą. Šios programos išlaikymas 
yra reikalingas tik moralinės paramos 
— laiškų stotims.

MINĖJIMAS įvyko vasario 25 d., 
nes pagal Windsore nusistovėjusią tra
diciją, laikėmės prie Detroito, tikėda
miesi to paties kalbėtojo, kuriuo šie
met Detroite buvo Lietuvos pasiunti
nys Vašingtone p. Rajeckas. Deja, 
Windsore apsilankyti negalėjo.

Pamaldų metu pamokslą pasakė kle
bonas kun. V. Rudzinskas. J. Sodaičio 
vedamas choras giedojo lietuviškas 
giesmes. Tuoj po pamaldų įvyko iškil
mingas aktas. Kalbėtoju buvo dr. Kar
velis iš Detroito. Savo aktualia, įdo
mia ir įspūdinga galba sužavėjo gau
siai į minėjimą atsilankiusius tautie
čius. Trumpomis kalbomis sveikino 
Detroito org-jų centro atstovas dr. 
Brundza, ukrainiečių ir latvių atsto
vai. Buvo perskaitytas miesto majoro 
tai dienai skirtas sveikinimas.

Meninę dalį išpildė J. Sodaičio vad. 
choras, išpildydamas muzikalinį mon
tažą “Lietuva brangi”. Nijolė Giedriu- 
naitė padeklamavo. Scenai dekoracijas 
paruošė p. Weir-žebrauskaitė.

Po minėjimo valdybos visi buvo pa
vaišinti kavute ir užkandžiais. Pirm.

Sužadėtinio ketvirtadienis
Ant vieno Temzės tiltų, Londo

ne, stovi vyriškis ir rūko pypkę, 
atsirėmęs į baliustradą. Prisiarti
na jauna mergina, kuri sujaudin
tai kalba pati sau:

— Viskas užbaigta, šiandien 
ketvirtadienis ir Jonas turėjo at
vykti į pasimatymą. Laukiu visą 
vakarą, o jo nėra. Jis manęs nebe
myli; gyvenimas nebeturi pras
mės ... Nusiskandinsiu’

Mergina buvo belipanti per ba
liustradą, bet vyriškis pagriebė ją 
surikdamas:

— Nebūk kvaila, šiandien juk 
trečiadienis!

Operoje
Nuvyko mama operon su sūne

liu. Išėjo į sceną solistė ir “palei
do gerklę”. Jis žiūrėjo i solistę ir 
i dirigentą, mosikuojantį ties ja 
lazdele. Jam atrodė, kad dirigento 
lazdelė vis atsimuša į solistę. Ne
beiškentęs truktelėjo mamą už 
rankovės ir klausia:

diją. Si programa buvo paruošta J.
Jeanette, didelio lietuvių bičiulio.
Anglų k. trumpais bruožais buvo per
bėgta Lietuvos istorija, pradedant nuo 
kunigaikščių laikų iki šių dienų. Buvo 
duodama gražios lietuviškos muzikos 
angliškai paaiškinant dainos turinį.

RAŠYKIME LAIŠKUS. — Prašome 
visus skaitytojus rašyti laiškus į To
ronto CBC ir Windsoro CBE stotis, 
padėkojant už Vasario 16 transliaciją 
ir prašant atgaivinti Traditional Echos

Butavičienei talkino ponios: Y. Kizie- 
nė, M. Juškauskienė, Zatorskienė. B.

— Už ką tas vyras ją muša ta 
lazda?

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

— Bet vokiečiai čia yra sargybiniai 
ir vienas net mane buvo sulaikęs, — 
atsakiau jam.

I Jie esą pakviesti tvarkai palaiktyi, 
’ nes žmonės jų geriau klauso nei vie- 
’tinių.

Tuo pat metu priartėjo dar pora jau
nų kareivių ir vienas jų gyrėsi naktį 
bėgęs į fortą stebėti šaudymu, čia pat 
jis pridūrė, kad sušaudytieji “bandė iš
sprogdinti namą. kuriame buvo užda
ryti lietuviški nacionalsocialistai''.

Iš šių poros vaizdelių galima sam
protauti. kad vokiečiai įžengė į Lietu
vą su Berlyne išdirbtąja instrukcija 
“baigtinai išspręsti žydu klausima”.* * * ‘j-- c . *i . • ■. , \ r Tokiu budu liepos pradžia buvo vienin-kaip jos trumpas nusakvmas paaiske- • v , f,; i_ _ •• •- į-- u u i i ♦ i j • telis logiškas laikas kongresui ruošti, jo is Eichmanno bylos, bet vykdyti m- n• . .. , 4• t • i i• - O kad nuo 1961 m. balandžio men. 29strukc.ją dengmnus. kiek galima, vie- d buvo permaža laiko psairuošti kon. 
uniais veiksmais. Musų vadovaujančių uį (19S2 m. liepos pradžiai), tur- 
asmenų neapdairumas buvo nepastebe-: bft nė L BaIzaras su kitais sav0 
ti Šios okupanto klastos ir nepasipne- kolecomis nebetiki
sinti organizuotai. Kaikur jiems net I ^ek keistokai skamba L. Balzaro 
buvo nusileista ir pataikauta Akivaiz- pareiškimo vieta, kurioje jis sako: "Aš
doj ano meto padėties ir dokumentų 
atrodo perdrasus prelato teigimas 
(“Tž” nr. 7,1962. II. 15), kad “laiki
noji vyriausybė neišleido jokio potvar- 
kio žydams varžyti, jiems skriausti ir' bu^u“padėjęs,* kadK“komiteto nlriai 
z . ? . * Fanašūs teigimai turėtų neįjno ką j,e daro> kodėl taip daro ir

manau, kad taip balsuodami (kongre
sui rengti) komiteto nariai žinojo ką 
ciaro ir kodėl taip daro".

Visų pirma, noriu pažymėti, jog ne

CALGARY, Alta.
TAUTOS FONDUI per Vasario 16 

minėjimą aukojo: po $5: J. V. Dubaus
kai ir Albinas; $4: T. J. Andersonai; 
S3: J. V. Griggs; po $2; Brūzgai ir L. 
Rasteniai; po $1: Stankienai, Gluoks- 
nys, J. Tomas, A. Sarpalienė, J. An
dersonai, A. Ališauskas, Kuzysk, R. 
Barkauskai, Tomas, Žekonis, S. Sinke
vičiai, A. Kučinskai, Leketas, Yauga, 
Gureckas, V. Sniečkai, J. Babush, P. 
Benush, J. Pečiulis, K. Polman, A. Ne
vada!, B. Yaugai, J. Yauga, Venčiūnas,
G. Elbe. M. Lešinskai, W. Larsonai, R. 
Vanagaičiai. Viso S50.

Nuoširdžiai dėkoju p. Andersonui už 
tokį gražų pasidarbavimą, renkant au
kas TF, o taip pat visiems aukotojams.

V. Vaidotas,
TF Atst. Kanadoje pirm.

A. ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V.,’ Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1076’/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

persekioti”. :
būti daromi iš istorinės persepektyvos 
ir pasiremiant dokumentais. O doku
mentai rodo okupantų apgaulę, ver
čiant vietiniams atsakomybę.

Labai svarbus būtų šiam teigimui 
pailiustruoti vienas Kauno gauleiterio 
Cramerio pareiškimas, kad “lietuvių 
neapykanta žydams išsiliejo į kraštuti
numus”. Labai gaila, kad neturiu to 
pareiškimo, kurį skaitydamas taip bu
vau supykęs, ir jo prasmę iš atminties 
cituoju. Kas piktadariauja, pagalvojau 
sau, ir kam kaltė verčiama.

Aplamai, žydų tautos genocidas mū
sų žemelėj buvo didelis įvykis ir vertas 
geros monografijos. Monografijos ne 
apologetinės, bet istorinės, kur istori
kas leistų daugiau “faktams kalbėti” 
ir vaizduoti dalykus, kaip jie iš tikrųjų duoda daug blogų minčių bei sukelia 
vyko. J. Jakštas *---- ----------- •- «—----

panašiai. Čia ši pastaba yra pačio L. 
Balzaro padaryta. Tačiau aš nesutinku 
su tuo, ką komiteto nariai padarė. Ne
žiūrint, kad kongresui rengti komiteto 
nariai yra mokyti ir protingi žmo
nės ( tokia* mūsų prielaida), jie nėra 
neklaidingi ir jų nutarimus bei dar
bus yra leidžiama kritikuoti. Ameri
koje kritikuoti ar nesutikti galima su 
JAV prezidentu ir būriu jo patarėjų, 
nors jų kvalifikacijos yra gana augštos.

Aš iš savo pusės norėčiau Kultūros 
kongreso rengimo komitetui patarti — 
gerai įsižiūrėti į kalendorių ir tvirtai 
nusistatyti, kada, pagaliau, tas kongre
sas įvyks. Tada nereikės rašinėti ati
taisymus, kas atsitiko po L. Balzaro 
laiško “TŽ” pasiuntimo^ Tokie dalykai

WINNIPEG, Man.
REKOLEKCIJOS gavėnios metu su

tiko pravesti Riverdale Perth. Austra
lijoj. lietuvių kapelionas kun. Laury
nas Kemėšis, kuris šiuo metų atosto
gauja pas savo brolį kun. Lionginą 
Manitouwadge, Ont.

SUKŪRĖ ŠEIMOS ŽIDINĮ. — Vasa
rio 24 d. šv. Kazimiero liet, b-je susi
jungė moterystės ryšiu Arūnas Leo
nardas Bujokas ir Koreen Ruth Ben
nett. Jungtuvių metu solo giedojo sol. 
Marshall. Vestuvinis banketas įvyko 
Airliner Motor svetainėje, kurį prave
dė jaunosios dėdė, miesto tarybos na
rys Bennett.

Arūnas yra naujųjų ateivių sūnus; 
jo tėvai — Stasys ir Bronė Bujokai 
yra gražiai įsikūrę Winnipege, aktyviai 
reiškiasi liet, gyvenime.

Koreen tėvai yra šiame krašte gi
mę ir sukūrę savo verslą, kuriame da
bar dirba virš 150 darbininkų.

Vedybų proga jaunieji gavo virš 
100 dovanų: vienos šeimos namą, au
tomobilį, baldus ir kt. vertingų daiktų.

BLYNŲ BALIUS Įvyko par. salėje 
kovo 3 d. Šeimininkavo, blynus kepė 
Alf. Jančiukas ir S. Gustienė, padėjo 
J. Barkauskaitė. Gėles paruošė H. Bar- 
kauskaitė. Prie Įėjimo budėjo Myk. 
Januška. Bufetą tvarkė J. Timmerman 
ir St. Ramančiauskas. Drabužinėje bu
dėjo VI. Armanavičius. Gėles parda
vinėjo Ei. Kvietinskienė ir Ev. Kala- 
sauskas. Salę paruošė Kaz. Mažeika.

PASKAITA. — Vasario 25 d. agr. 
dr. Br. Povilaitis par. salėje skaitė pa
skaitą apie visatos konstrukciją. Po 
jos buvo daug Įvairias sritis liečiančių 
paklausimų. Prelegentas i visus aiš
kiai ir vaizdžiai atsakinėjo.

OKULISTAS
vyko.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St.,. LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

abejonių komiteto narių “neklaidingu
mu”. Edv. Šulaitis

Pasigyrė
— Tėveli, šiandien visoj klasėj 

aš tik vienas galėjau atsakyti i 
klausimą.

— O ko gi tavęs mokytojas 
klausė?

— Kas išmušė klasės langą?

S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

VC
</ (buvęs

Wally’s)

garage
Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave.
(Tarp Bloor ir Dupont)

Tel. LE. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME VA GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Ijnsdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4*9501. BE. 3*0978

W. A. LENCKI,
' K.A., L.L.H.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roe4i 107 

Telefonas EM. 6*4182 
Toronte

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISU RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairins pija- 
ninn remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visu rūšių automobiliu mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visą rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 Htrmberview Rd., Toronto.

KAUKIŲ BALIUS, ruoštas apyl. val
dybos, vasario 17 d., praėjo su dideliu 
pasisekimu. Labai gausiai atsilankė 
Windsoro visuomenė. Kaukės buvo 
premijuotos. Parengimas vyko labai 
geroje nuotaikoje. Parengimo metu 
valdybai talkino: M. ir A. Juškauskai,' 
B. Badikonis, P. Giedriūnas, A. Bu- 
tavičius, J. Kuncaitis.

CHORISTŲ BALIUS IR p. DUMČIŲ 
IŠLEISTUVES. — šeštadienį prieš už
gavėnes Windsoro choristai surengė 
pobūvį. Buvo gauta dovanų iš Labatt’s 
b-vės. P. Dumčiai pirko tabako ūkį, į 
kurį jie greitu laiku išvažiuoja. Wind
soro Bendruomenė nustoja uolių narių 
ir aktyvių jos darbuotojų. Pr. Dum
čius yra vienas pirmųjų Bendruome
nės organizatorių Windsore ir ilgame
tis valdybų narys.

Be choristų, baliuje dalyvavo Bend
ruomenės talkininkai, Dumčių drau
gai ir giminės, kun. V. Rudzinskas, iš 
valdybos — E. Butavičienė, V. Kačins
kas, M. Kizis, choro vadovas J. Sodai- 
tis^ Vakarienės metu pasakyta gražių 
kalbų. Dalyvis

— Tylėk ... Jis nemuša ...
— Tai ko ji taip baisiai rėkia?

Darbingumas
Prižiūrėtojas: Kodėl tu neši vie

ną lentą, o kiti po dvi?
Darbininkas: Matote, jie — tin

giniai; nenori du kartus eiti, kaip 
aš darau.

Karaliaus eilėraščiai
Karalius Liudvikas XIV paro

dė savo parašytas eiles poetui 
Beaulieu, prašydamas jas įver
tinti.

—- Jūsų Karališka Didenybe, 
norėjote parašyti nesąmonę; ir tai 
jums kuogeriausiai pavyko . .

Pardavėjas ir klijentas
— Žinote, ponas, ši mašina pa

darys pusę jūsų darbo.
— Gerai, tuomet aš paimsiu dvi 

mašinas . . .
Parinko Pr. Alšėnas

Namu ., automobiliu^
ir kitokie visu rūsiu

. draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra

RO. 6-0811
arba

Toronto 9.

DR. J. MATU LION YTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILU VIEN Ė 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos: 10-3 vai. p.p. ir 
5 -8 vai. vak. šeštadieniais 10-3 v.

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(i rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

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

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

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

Dažai ir sienoms
■wtiUAvaeV VASKAS, popierisi šepečiai, 
r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. --------------

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

N<AMV
RO. 6-7132

i
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Kovo 2 d., šį sekmadienį, Prisikėlimo parapijos salėje šešlad. mokyklos naudai rengiamas

DIDELIS KONCERTAS
Įvairi ir turtinga programa patenkins visokio amžiaus ir skonio klausytojus.

Koncerto pirmąją dali išpildys šv. Jono Kr. parapijos jaunimo choras, vad. Antroje dalyje išgirsite klasikinius, populiarios muzikos ir dainų kūrinius,
kun. B. Pacevičiaus, jaunieji pianistai, deklamatoriai. Programą tvarko ir kuriuos išpildys sol. V. Verikaitis, smuikininkė-virtuo/ė M. Ilrobelski ir
akomponuoja muz. St. Gailevičius. Koncerto pradžia 6 vai. vak. mūsų daug žadantieji pianistai — T. Gurevičius ir K. Karka.

Įėjimas — laisva auka.' Pelnas skiriamas šeštadieninei mokyklai.

TORONTO, Ont DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Ši penktadieni 7.30 vai. vak. 

šv. Mišios. Ryšium su šeštad. mo
kyklos koncertu, ši sekmadieni 
Graudžių verksmų pamaldų ne
bus.

— Gavėnios metu kiekvienais 
metais daroma rinkliava popie
žiaus reikalams; ji daroma ši sek
madieni visų pamaldų metu.

— Šią savaitę kunigai lanko pa
rapijiečius: Dundas, Bartlett, Sa
lem, Concord ir Stanley gatvėse.

— Gyvojo Rožinio narių susi
rinkimas — ši sekmadieni po 9.30 
vai. pamaldų parapijos salėje.

— Užbaigiant rekolekcijas. Ver
bų sekmadienio vakare parapijos 
bažnyčioje Įvyks religinis koncer
tas; muzikos, solo ir giesmių pro
gramą išpildys solistai, vyrų kvar
tetas, suaug. ir jaunimo chorai.

— Dail. Juozas Bakis ruošia vit
ražų projektus bažnyčios langams. 
Iš kiemo pusės vitražų projektai 
beveik baigti. Numatoma vitra
žais papuošti langus ir iš Gore- 
Vale gt.

— šv. Juozapo ligoninėj. Wind
sore, sunkiai serga kun. V. Ru- 
dzinskas, Windsoro liet, kolonijos 
kapelionas. Praėjusi ketvirtadieni 
parap. klebonas ligoni aplankė ir 
pareiškė linkėjimą parapijos var
du ligoniui greit pasveikti.

— Jau kuris laikas sirguliuoja 
Kat. Moterų dr-jos šios par. sk. 
pirmininkė Ona Jonaitienė. Gar
bingai visuomenininkei linkime 
sveikatos ir artimoje ateityje to
liau vadovauti skyriaus veiklai.

— Verti dėmesio ir atsilanky
mo ši savaitgali kultūriniai paren
gimai: šeštadienio vakare Toron
to lietuvių Caritas rengiamas va
karas “Karolio teta” ir sekmadie
ni — šeštadieninės liet, mokyk
los koncertas.

— ši sekmadieni 9.30 vai. pa
maldose prisimenamas a.a. Myko-

A. Valadkos tė- 
mirties metiniu

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ši penktadieni, 7.30 vai. v.

— Mišios, trumpas pamokslas, pa
laiminimas Švč. Sakramentu; 
klausomos išpažintys ir dalijama 
Komunija. Visus kviečiame gau
siai dalyvauti.

— Ši sekmadieni per visas Mi
šias daroma antra, vyskupijos Įsa
kyta, rinkliava šv. Tėvui. Prašo
me naudoti specialius vokelius.

— Ši sekmadieni po Sumos mu
zikos studijoje šaukiamas • Prisi
kėlimo par. Katalikų Vyrų dr-jos 
susirinkimas. Kun. Pr. Gaidos pa
skaita. Svarbūs reikalai. Visi na
riai ir prijaučiu, prašomi būtinai 
dalyvauti.

— Ši sekmadieni, 9 vai. ryto 
bus laikomos šv. Mišios už a.a. dr. 
A. Šapoką. Mišias užprašė velio
nies ir jo šeimos prieteliai.

— Pagerbdama a.a. dr. A. Ša
pokos prisiminimą ir Įvertindama 
jo kaip mokslininko darbą. Prisi
kėlimo parapija išleis a.a. velio
nies lietuvių k. parašytą veikalą 
apie Vilnių.

— Prašome atkreipti dėmesį, 
kad ši šeštadieni, 8.30 vai. vak. 
Prisikėlimo salėje “Caritas” šal
pos darbams paremti statoma ko
medija “Karolio teta”, o ši sek
madieni, 6 vai. vak. Toronto šeš
tad. mokyklos naudai rengiamas 
muzikos ir damos vakaras. Mielą
ją visuomenę kviečiame abu vaka
rus paremti.

— Parapijos metinės rekolek-,
cijos prasidės kitą sekmadieni, I ” . . . . .. . .
balandžio 1 d., ir užtruks 2 savai- ! Jaukesniųjų ir jaunučių ateiti-> 
tęs. Pirmoji savaitė skiriama mo-i susirinkimas — ši sekma- 
terims, antroji — vvrams. Reko-s dieni, kovo 25 d., 4 vai. p.p. Pn- 
lekeijas ves Tėvai jėzuitai: T. J.! sikėlimo muzikos salėje. Kviecia- 
Vaišnys ir T. A. Tamošaitis: pir- n}i ^ęrn\a^ai m. amžiaus, 
masis ■— moterims, antrasis —[Kviečiami Įstoti ir nauji. > '
vyrams. Iš anksto visus nuošir- [ Paskaita apie jaunimo 
džiai kviečiame uoliai dalyvauti problemas
pamoksluose ir visose pratybose, i.— balandžio 8 d , sekmadieni, Pri-i 
gerai atlikti išpažintis ir gausiai

šį šeštadienį, kovo 24 d., 7.30 vai. v. Prisikėlimo par. salėje

stato
trijų veiksmų T. Brandon KOMEDIJĄ

KAROLIOITETA
Pastatymas ir režisūra — Z. ARLAUSKAITĖS - MIKŠIENĖS. 
Pajamos — šalpai. Vakarą globoja Toronto Lietuvių Caritas, 
įėjimas: 82 ir $1.

Visi, maloniai kviečiami atsilankyti.

MONTREAL, Que.
REKOLEKCIJOS A V bažnyčioje sinaudoti puikia proga pamatyti pasku- 

prasidės balandžio 1 d. Vadovaus | tines šio sezono madas. Savo atsilanky* 
“Draugo” dir. Tėv. Viktoras Rimšelis mu paremsite ir savo parapiją. Yra pa- 

Uš Čikagos.
| PIRMOJI KOMUNIJA IR SUTVIR- 
TINIMAS A V par. — Atvelykio sek
madienį, balandžio 29 d. Seselės labai 
rūpestingai ruošia vaikučius šiai di
džiai šventei. Vaikučius Pirmajai Ko
munijai ir Sutvirtinimo sakramentui 
prašoma registruoti pas seselę Celiną.

MOTINOS MINĖJIMAS, kuri kas
met ruošia Montrealio Augštesnieji Li
tuanistiniai kursai, Įvyks gegužės 13 d. 
AV par. salėje. Kursų studentai ruo
šia gražią programą ir paskaitai yra 
pakviesta Aldona Augustinavičienė iš 
CJevelando.

AV BAŽNYČIOJE užpraeitą sekma
dieni surinkta $181.33.

i

AV PAR. BAZARAS — ši penkta
dieni, 7 vai. vak., šeštadienį — 2 vai. 
p.p. ir sekmadienį — »-
daug įdomybių ir 
skanėstų.

ŠV. KAZIMIERO 
cijos bus balandžio 8-15 d. 8 vai. va-l_____ . . . _
karais. Jas ves Tėvas V. Gidžiūnas,: iš Otavos pirma aplankyti montrealie- 
OFM. Parapijiečiai kviečiami rekolek- ’ čius rengiamame baliuje. -V- 
rijose gausiai dalyvauti. I ___“LITO” SKYRIUS Rosemonte pra- 

NAUJAUSIU MADŲ PARODA ruo- ■ dėjo darba praeitą šeštadienį savo 
šiama šv. Kazimiero par. svetainėje . naujose patalpose 3907 Rosemont Blvd; 
kovo 25 d., 3 vai. p.p. Modelius sutiko

; duoti Montrealio firma Corbi. Rengia 
parapijos moterys, vad. O. Norkeliū-

į niches. Montrealietės kviečiamos pa-

skirtos dvi įėjimo dovanos: 1 suknelė 
ir Matey foto studijos dovana — foto 
portretas.

SV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE pr. 
sekmadieni parapijos reikalams suau
kota $174.

PLIAS MONTREALIO SKYRIUS tu
rėjo susirinkimą Vyt. D. klubo patal
pose kovo 16 d. Aptarė organizacinius 
reikalus ir su įdomumu išklausė iš Ota
vos atvykusio buv. montrealiečio inž. 
J. Danio paskaitos apie St. Lawrence 
jūrkelio statybą. Inž. J. Danys aktyviai 
dalyvavo jūrkelio ir su juo susijusiiF 
elektros jėgainių statyboje, tad galėjd 
pateikti susirinkusiems pirmos eilės 
informaciją. Paskaita buvo paįvairinta 
iš Hydro Ontario paskolintais paveiks
lais. Inž. Danys pakvietė visus mont- 
realiečius kolegas su šeimomis atsilam 
kyti į Otavą tulpių žydėjimo laiku, ir 
susitikti Kanados sostinėje.

Montrealio PLIAS skyrius gegužės 
4 d. rengia balių Queen Elizabeth vieš- 

PARAP. rekolek- j buty, tad skyriaus pirm. inž. A. Puza- 
! rauskas pakvietė per inž. Danį kolegas .

vas v. Vidžiūnas,. is uiavos pirma apianKyu inonvreaiie- 
kviečiami rekolek- ’ čius rengiamame baliuje. -V-

po Votivos. Bus 
puikiai paruoštų

'A

'Kanarėlės" premjera Toronte
Balandžio 1 d., 5 vai. p.p. Prisikėlimo par. salėje 
TORONTO MENO SAMBŪRIS “SIETYNĄS” stato 
K. OSTRAUSKO kamerinę trijų veiksmų dramą

Toronto ir apylinkės lietuviai nuoširdžiai kviečiami. “Sietynas'

-balandžio 8 d.. sekmadienį, Pri-; 
sikėlimo salėje. Pagrindiniu kai- Į

•KANARĖLĘ” SUTINKANT J
Toronto liet, teatras “Sietynas” vėli Toronto Tautos Fondo sk. val- 

pasirodys su nauja premjera — K. Ost- Jybą 1962 m. sudaro: L. Tamo- 
rausko “Kanarėle”. ; šauskas. pirm., P. Regina, vicep.,

(vienas blokas i vakarus nuo Pie IX). 
Atsilankiusieji nariai palankiai atsilie-, 
pė apie patalpas ir centrini vietos pa
rinkimą. Tą dieną Įstojo vienas naujas 
narys, indėlių primta $771.91, čekiiį 
išduota $15.055 ir gauta pareiškimu 
paskoloms $15.580. Rcsefonte “Litas” 
bus atidarytas t cčiadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 9 vai. ir šeštadieniais

Sietyniečiai šį kaitą pasirinko vei-i Dalinda ižd Vikt Dailvdė nuo val kurĮe no7 įstoti
> I rl.’ i iii ei n 11I1A L-141, II viii ' H'ITIIOIC namie Triratikalą, gana skirtingą nuo kitų, kuriuos 

per 10 metų yra pastatę. Jie ruošiasi 
nuo rudens ir išeina i sceną gavėnios

sekt.: nariai: E. Jankutė, V. Urbo
nas. A. Masionis.

naujais nariais. Įdėti pinigus, Įmokėti 
paskolas, palūkanas ar išsiaiškinti ki
tus reikalus, prašomi pasinaudoti siu

las Valadka, dr. 
velis; vienerių 
progaA

ŠV. JONO KR.
NE gauta V. Mačernio “Poezija” $4.50, * 
J. Griniaus ‘Tauta ir tautinė ištikimy
bė” $3.50; M. Krupavičiaus “Kunigas

Didžiausias lenkiškas filmas, 
spaulvotas — kinamaskopinis 

pagal rašytoją 
H. SIENKIEWICZ 
autoriaus knygos 

' “Quo Vadis”.

11UU lUUCIlb 11 INCllld Į 5<1VV111UN • I • A- OZ? 1 • !„• iciaaiuj, piaauuu paotuauMVfr* oiv

metu, nes “Kanarėlė” kaip tik tinka v-ba pasiskirstė 3b aukų rinki- skyriaus patarnavimais.
gavėnios rimčiai. Tenai parodomas IDO lapus ir kvies talkininkus pa- , inč-c voopfr

; žmogus, suvargęs, suniekintas, išjuok-i lėti surinkti aukas Tautos Fondui K9°.pERATINĖS;
i tas ir stumdomas, tačiau jis dėl to ne-| ki š.m. liepos mėn., t.v. vasaros;
i nustoja būti žmogumi. Jis turi savo tostogu. V-bos manymu, Toronto - įasitaiimi> ir nuta ė šaukti steigia- 
ovasnų pasauli savo idžioji lietuvių kolonija turėtų' nnij s,,sirintį;m?. Jo iaikas ir darto-
n.us. žmogus, kuris nepažįsta »oIjsu- feėnt $3.000. Nei V-ba. tvarkė bus paskelbta vėliau.
mo. džiaugiasi tuo. ką turi ir pilnai „ . - 
patenkintas savo likimu. .e. jos u . ’’“OMAS “VYTAUTO”

; “Kanarėlėje” pamatysime.Dievo su- !ni aukas po namus, jokio atlyg - LIETUVjy klubas praeita sekma- 
! kurtą žmogų, kuris savo padėtimi daug Ūmo negauną. ’_ dienį išmokėjo šė-ininkams dividendus

:i 1apeini.. <rv. v-ba Kviečia .VISUS Metro-10- po §7 59 Uį §25 šėrą. Klubo nariai gy- 
rout o f yv. lietuvius paremti duos- vaj svarsto klubo praplėtimo reikalą 
i’ai atiku rinkėjus, kurie atsilan- Įskaitant ir tebevedamas derybas dėl

. ________ ^..1,.. 1 1 w ___ __• >?____ u ____ ; A___ •

”>piš “Tautos Fondo Atstovvbė S60.000 kapitalo, išmokėtas turtas ver- 
Kanaooie”. Toronto TF sk. v-ba tas virš SlOO.OOO. Tai pati stipriausia

. Montrealio lietuviu organizacija.
I išsilaikė, kadangi Toronto lietuvių vi- gįsjad. m-los mokytojų pasita-; ..VVT.l Tft.. Ki rRO pa<šmpins-

: ; ninas Įvyko pr; šeštadieni Prįsike-; I)RiV^S>ė^ri^ ir S 
, par. įauzikos studijoj. Buvo naujns narius be įstojimo mokesčio,

vpac avasisKai ir pasKaimuaim tuiiau Pagal kulbo statutą tik išbuvus pašal-
varvt pradėta vaga. Reikia tikėti, kad Dial. Tėvų Komitetas dalyviams pjnės dr-jos nariu šešis mėnesius, Įgy- 

--- - - - - - . Jama teisė pirkti šėrus. Dividendus už
j nupirktus šėrus klubas moka tik už 
sekančius prekvbinius metus. R.

‘ ’ , T paranijos klebonui už š.m. Vasario 16 į
Išnuomojami netoli Prisikėlimo baz- minAim0 Dro!,a pravesta rinkliava baž-j < 

;nyčios II augšte vienam ar dviem vien- nv^io:A ųcvt,vi,t radijo valandėlei Mad-' 
l gungiams du kambariai ir virtuvė. Yra rjdc S15O; šv. Jono Kr. parap. klebo 
į garažas. Tel. LE. 6-5489.

gavėnios rimčiai Tenai parodomas mo lapus ir kvies talkininkus pa- _ _ - _ - - • > r* i - . n_

j kam neprilygsta, tačiau dvasiniu gy
venimu ne vieną pralenkia.

Dabartinėse sąlygose sunku išsilaiky- ____ _______ __________
ti betkokianr vienetui srityje, kur rei- kys su antspauduotais aukų la- sklypo pirkimo. Klubas turi netoli

I kalingas pasiaukojimas, kur reikalin- 
! ga Įdėti daug darbo visiškai be jokio 
' atlyginimo. “Sietynas” per 10 metų ’

suoraenė jį palaikė. Torontiečiai gau
siai lankė kiekvieną jų parengimą, su- 

: stiprindami sietyniečius materialiai, o 
ypač dvasiškai ir paskatindami toliau ir

ir šis “Sietyno” vaidinimas, kuris Įvyks j surengė vaišes.
balandžio 1 d. Prisikėlimo salėje, su- Padėka
silauks gausios publikos. K. K. L Nuoširdžiai dėkojame: Prisikėlimo i -

St. Catharines, Ont.
i T'ŪTOS f'ONDUi per Vasario 16 

i nui ta pačia proga pamaldų motu su ; jnjfjėįima au'-ojo: ->0 5*5: .1. Dilvs, J. 
MKIIIHAJAMF Sfv\S crindis '1^inkus ratUj0 y::tiK3aCiGifevičius; S3: Š. Setkus: po S2: B. Si-
A1 NAUJINAME SENAS GRINDI^. S1256o T. T. Fondo sk. v-ba |monai1i<5 <*t Janušonis Z Pilioonis
Tel. LE. 2-8531. Br. Genčius. ' P?0IĮai.t 1S* , • °’ r,,??, ?A. Zubnckas, A. Šileikis, S. Gudaitis, 

J. Ališauskas, P. Balsas ir J. šarapnic- 
kas: no SI: K. Stundžia, S. Zubrickas, 
V. Platakis, T. Mikalauskas, OFM, J. 
Grigas. A. Vickosas, K. Jescvičius, L. 
Markelis, P. Baronas ir P. Šukys; $1.50 
— Tamoliūnas. Viso suaukota $41.50.

Nuoširdžiai dėkoju p. Alonderiui už 
tokį gražų pasidarbavimą, renkant au
kas TF laike Vasario 16 minėjimo, o 
taip pat visiems aukotojams už aukas.

V7. Vaidotas, 
TF Atst. Kanadoje pirm.

!^WAC¥
" TEUTONIC.KNI

pasinaudoti rekolekcijų malonė- foėtoju pakviestas mokvt. Petras 
mis. Rekolekcijos baigsis atskiro- - -----
mis agapėmis. Verbų sekmadieni 
bus religinės muzikos koncertas,

— Per abejas rekolekcijas bus

Balčiūnas. B.A., baigęs Toronto 
un-te pedag. mokslus ir dirbąs šv. 
Vincento pr. m-loje. Korifėrente i- 

- v -į—.?--”7--.-™;bus- iš 'jaunosios kartos mokyt,
renkami dėvėti drabužiai, kuriuos Ire,ia Grabošaite. Diskusijose da- 
Katalikių Moterų dr-ja persiųs; jvv?us tėvai, pedagogai, visuome- 

„v .... Suvalkų trikampio .lietuviams ir ; nės veikėjai, dvasiškiai ir kt. !
Dievo tarnyboje” S7; dr. Pr. Gaidama- \°kietijos sanatorijose sergan-j yisi kviečiami dalyvauti. Ren- i 
vičius “Didysis nerimas” S2.50; “Mo- tiems liet, ligoniams. Kviečiame į gja — studentams remti būrelis, 
teris” 1962 m. Nr. 1, 75 et.: velykiniai jau dabar drabužius atrinkti, iš-j 
ir Motinos Dienos sveikinimai po 10 plauti, išvalyti ir paruošti atidavi- Į _ 
ir 15 et. Užsakyti: V. Aušrotas. 180 mui. Pr. m. išsiųsta 170 siuntiniu. 
Glenholme Avė.. Toronto 10. Ont. _ Kitą savaitę parapijos kuni- 

Keramikos dirbiniai bus išstatvti. 2ai lankys: Davenport Rd., Dela- 
nuo kovo 30 iki balandžio 7 d. Kana-, ware Ave.. Dovercourt Rd. ir taip 
dos namų parodoj Coliseum pastate, i "°t 6-je ir 8-toie zonose gyvenan- 
parodų aikštėje. I čius parapijiečius.

PARAPIJOS KNY-

Svečias iš Europos

P A D Ė K A
Į ka atsirems nedalios ištiktasis, kai vienintelė gyvenimo paguoda 

suklumpa ant mirties slenksčio. Belieka dar draugai. Draugai ištiesė 
ir man pagalbos ranką, kai mano mylimas brolis a.a. ALFONSAS 
AUGUTIS nelauktai nusilenkė amžinybės angelui.

Aš meldžiu Aukščiausia jį amžinos ramybės mano Alfonsui, o drau
gams. pažįstamiems ir visiems tautiečiams, meldusiems ir besimel
džiantiems už velionies vėlę, padėjusioms laidotuvėse, pagerėjusiems 
man pakelti didelio skausmo valandas, iš visos širdies dėkoju.

Dėkoju klebonui kun. P. Ažubaliui, klebonui Tėv. Placidui, OFM. 
Tėvui Pauliui, OFM. kun. B. Pacevičiui už dvasinius patarnavimus ir 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserims — maldas prie velionies.

Gili mano ir mirusiojo padėka už šv. Mišių aukas priklauso — 
p.p. E. J. Aleksams. J. Beinortams, B. A. čirūnams, Mrs. Evaška, F. 
Gikiui, Gudžiauskams, L A. Gurevičiams, O. R. Hozams. A. Jarašiūnie- 
nei, V. J. Jasinevičiams, Karpiams, J. Kairienei, Kalinauskams. S. V. 
Lininiams, E. A. Lorencams, O. E, Narušiams. J. Lockman, Pavie
niams. P. Pyragiai. Rameikams, A. K. Rusinams, A. Šapokienei. A P. 
Ščepavičiams, M. V. Tamulaičiams, Vaitkams, Vekteriams ir Vitkū- 
nienei .

Su dėkingumu prisimenu visus, papuošusius velionies karstą gėlė
mis — E. J. Aleksus, A. Augustus iš Niujorko. V. S. Balsius, A. D. 
Barkauskus. Bernards Coiffure Salon, Burneikius Čikagoje, B. A. či- 
rūnus. Mot. Šalpos grupę “Dainą”, I. A. Gurevičius, O. R. Hozus, V. J. 
Jasinevičius, A. Lemežyte, L. T. Lorencus, V. I^owe, S. V. Liuimus. 
A. Mackevičių. Membership Local 439 — U.A.W., Massey Ferguson 
Employees, V. Morkūnus, O. E. Narušius, P. A. Prankus Čikagoje, I. 
VI. Penkauskus, N. Pečiulytę, V. Paliūną. J. A. Rinkūnus. SLA 236 
kuopą, A. Šaookienę, VI. J. Sližius. A. P. Ščepavičius, šv. Jono Palai
pinę Draugiją, St. P. Wain Niujorke. Vaitkūnus ir A. Žekonį.

Nuoširdžiai dėkoju pareiškusiems užuojautas spaudoje — KLK 
Kultūros Draugijai, “Žiburių” Spaudos Bendrovei. Mot. šalnos grupei 
“Dainai”, B. A. čirūnams, VI. J. Sližiams. T. L. Tamošauskams, G. VI. 
Morkūnams, L. Vaitkui ir Burneikiams Čikagoje.

Ypatingą padėką nariu nareikšti tiems, kurie taip daug man pa
dėjo pirmosiomis didelio skausmo valandomis ir dienomis — V. J. Ja- 
smevičiams, L. Vaitkui ir K. Butienei.

Gerasis Dievas tegul atlygina visiems geradariams, o mano bran
giajam Alfonsui tesuteikia amžinąją ramybę.

Velionies sesuo Eleonora Ališauskienė

CMC SQUARE
kino salėje.

87 QUEEN ST. W. (prie Bay)
Tel. EM. 8-5800

dabar rodoma iki kovo 25 dienos.
Visos vietos rezervuotos. Bilietai 
gaunami kasoje. Atidaryta kasdien 

nuo 2 iki 8 vai. vak.

Verslo s-gos investacijos sekci-
i joje kovo 23 d.- 8 vai. vak. Liet. 
Namuose bus nagrinėjama: ge
riausi ir saugiausi investavimo; 
būdai. Per, investacijos sekciją 
duodama žinių iš Įvairių verslų 
sričių: tad visi susidomėkime.

Verslo s-ga
Dr. J. Urbaitis išvyko atostogų 

iki balandžio 1 d. Atostogų metu 
ligoniai nepriimami —. kabinėtas 
uždarytas.

P. Dranginis iš Toronto, mokė- į 
damas už 1962 m. “Tž” prenu-j 
meratą. atsiuntė S5 auką.

Br. Žymantas “TŽ” paaukojo 
S2. Ačiū duosniem bičiuliam.

Apylinkės v-bos pakviestas i; 
Torontą atvyksta visuomeninin
kas. žurnalistas Free Europe na- 

i rys Valteris Banaitis. Šv. Jono Kr. i 
salėje kovo 23 d. 7.30 vai. vak. 
padarys pranešimą aktualiais tė-l 
vynės reikalais, o taip pat bus pri- 

įsiminta Maž. Lietuva. Įėjimas — 
; laisva auka kelionės išlaidoms pa- į 
[dengti. Visi' lietuviai kviečiami; 
dalyvauti.

Po pranešimo 9 vai. vak. Liet, 
į Namuose, viršutinėj salėj. Įvyks 
svečio priėmimas. Į priėmimą pa
kvietimai gaunami pas: L. Tamo- 
šauska LE. 1-4469. E. Jankutę 
RO. 9-9668. A. Kuolą RO 9-6884. 
V. Bačėną LE. 3-3027.

Apyl. valdyba

Maloniai pranešame, kad ketvirtadienį, kovo >■
22 d., mes persikeliame į nauja vieta

484 QUEEN STREET W|ST
vienas blokas i vakarus nuo dabartinės vielos: kampas Denison - Queen.
MES TIKIMĖS GALĖSIĄ GERIAU PATARNAUTI SAVO KLIJENTAMS 
DIDESNE.! NAUJOJ MODERNIŠKOJ KRAUTUVĖJ.

Galite gauti sausainiu, kepsniu ir kitu įvairiu skanėstu
H. ROONEEM’S BAKERY, 484 Queen St. W., tel. EM. 6-1205

Mūsų anksčiau atidaryta krautuvė Eastend
Store randasi 2220 QUEEN ST. E.

——'i .Padėka'.
įvairūs medžio darbai bei remontai na- Už suruošta mums staigmeną išvyks

tant iš Toronto, už įteiktas vertingas ir 
gražias dovanas bei kitas gėrybes, nuo
širdžiai visiems dėkojame. Didžiausia 
padėka tenka iniciatoriams ponams S. 
O. Gaideliams, o taip dėkojame sekan
tiems mūsų bičiuliams:

muose: virtuvės įrengimai, grindys, 
laiptai, langai, kambarių pertvarkymas 
ir išorės darbai.

J. AUSTINSKAS, tel. LE 1-1554

DEKORATOKI U S
• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Žiemos sezono kainos žemos.
Skambinti:

[KAROLIS ABROMAITIS KO. 9-7044
f Dar

J. M. Radževičiams,
A. V. Grybams,

A. Totoraičiams.
B. Trumpamš,
O. Trečiokams. 
Gaideliui.

K. Žebrauskui.
kartą visiems nuoširdus

V
T.

ačiū
hnldtl |nes visa tai paliks muins ilsam almi 

M ▼ uuiuu jnimui. Jonas ir Kleopą Bartnikai
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- 
. traukiami seni pigia kaina. P. Lu

bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1 0537.

JŪSŲ LAUKIA
Parkdale

Beauty Salon
sav. Irma Kremcr

1 B SORAUREN AVĖ.
(kampas Queen - Sorauren) •

Telefonas LE. 2-0198
Kasdien — išskyrus pirmadienius

GOODMAN

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 

i Montreal!. Londoną. Windsora. llamil- 
I tona. North Bav, Šudbnri ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Dr. J. Urbaitis
Chirurgas ir gydytojas

1796 Bloor St. W.

IŠVYKO ATOSTOGŲ.
Kabinetas uždarytas iki 

balandžio l d.

ATITAISYMAS. — Vasario 16 pro
ga aukojusių Tautos Fondui sąraše au
kojo $10 V. Sinkevičius, o ne V. Linke
vičius kaip paskelbta “Tž” nr. 11 psl. 
8. A. ir M. Bumbuliai aukojo $5, jie 
nebuvo paskelbti. TT Fondo v-ba

CHARTERED ACCOUNTANT

III. 1-1377 HU. 9-2451

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

//
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 

J BER2TNSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.

PRIVAČIOS MOKYKLOS
ONTARIO prov. privalo užsi

registruoti švietimo ministerijoje 
iki rugsėjo 1 d. Neužsiregistravu
sios negalės toliau veikti. Provin
cijos miesteliuose pasitaikydavo 
atveju, kur gyventojai Įsteigdavo 
mokvklą paprastame name, nesi
laikydami švietimo min. taisyklių.

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridže Ave.. Verdun: pirma- 
lion ais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pic IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Roscmontc 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS. PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate K«»a. ds narys.

1611 Bloor St. W. lo^onto, Ont 
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA, S3.000 Įmokėti, atskiras namas, vandens apšildymas, 2 garažai, 
galima siūlyti $14.900.

WINDERMERE AVE., $5.000 įmokėti, atskiras, naujas apšildymas, 2 mod. 
virtuvės. 2 vonios, naujas garažas. Galima siūlyti $19.500.

ARMADALE — BLOOR, $8.000 Įmokėti, atskilas. 8 ^"įbariai, 2 virtuvės, 
2 vonios, garažas, nekeistas j dupleksą. Viso $24.900.

INDIAN RD. — DUPLEKSAS, $5.000 įmokėti. 10 kambarių, originalus, 
2 aršildymo sistemos. Galima siūlyti $21 900.

KRAUTUVĖ — DUNDAS — RONCESVALLES. $3.000 įmokėti. 3 aparta
mentai. olius krautuve, vandens anšildymas. Galima siūlyti $16.500.

KR KUTUVE — BLOOR ST.. $10.000 i mokėti, 2 modemiški apartamentai ir 
krautuvė geroj vietoj. Prašoma $32.000.

4 «EiMU. $5.C00 įmokėti. modemiškai ironmas., Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklypas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas r.us randasi dau* nauiai registruotu pardavimu Hirh Park ir Parkdate 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




